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Gabriela Daňková
starostka 

Milí občané, cha-
taři a chalupáři,

Ve středu 1. září 
jsme slavnostně přiví-
tali do 1. třídy 14 prv-
ňáčků. Po úvodním 
slovu paní ředitelky 
si paní učitelka Rohanová převzala nové 
žáky a žákyně, zástupci deváté třídy je slav-
nostně pasovali a děti se nám představili. 

Mým posláním je vždy děti přivítat, dát jim 
balíčky pro prvňáčky a rodičům předat dar 
od obce ve výši 5 000 Kč, který jim pomůže 
s  počátečními výlohami. Maminky Klubu 
rodičů předali dětem kornouty a dárečky, 
které společně ušili. Paní učitelka si s dětmi 
hned na úvod zazpívala, zacvičila a nejeden 
rodič si utíral slzy.

Všem prvňáčkům, žákům, dětem v mateř-
ské škole, rodičům a učitelům přeji krásný 
školní rok 2021/2022, pokud možno ve 
zdraví, pohodě, spokojenosti, a hlavně bez 
restrikcí a omezení. 

Z OBce

Úvodní slovo starostky



3

Z OBce
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Ze života v obci
Gabriela Daňková
starostka

Co se událo v naší obci v době dovolených 
a prázdnin? Všem zájemcům byly vydány 
kompostéry. Věřím, že jste je po celé léto 
využívali k  likvidaci bioodpadu. Byl nám 
předán a uveden do provozu nový štěpkovač.  

Dále pokračujeme ve výstavbě chod-
níku, který bude letos dokončen od hotelu 
Morávka po Lesní správu Morávka a budou 
zhotoveny dva mosty pro pěší. Od jara se 
bude pokračovat dalším úsekem, který 
končí u zastávky Janša.  Termín dokončení 
chodníku je příští rok v říjnu. Další stavbou 
jsou zpevněné plochy a bezbariérové vstupy 
do školy. Tam pokračujeme dle časového 
harmonogramu a  termín dokončení je 
listopad. Věříme, že se tato stavba podaří 
dokončit již v  průběhu října. Zateplení 
zdravotního střediska nám trochu zdržuje 
počasí, protože v době, kdy byla napláno-
vána výměna střešní krytiny (druhá půlka 
srpna) téměř každý den prší. Vím, že jsme 
se celé prázdniny potýkali s  parkováním, 
protože nemáme žádná náhradní parko-
viště, ale prosíme ještě chvíli o trpělivost. 

Od roku 2011 přijímáme žádosti o změnu 
územního plánu. Sběr těchto žádostí ukon-
číme 30. listopadu 2021, proto si zkont-
rolujte, zda máte své pozemky a  stavby 

v pořádku, popřípadě požádejte o změnu. Na 
webových stránkách obce v sekci formuláře 
najdete žádost, kterou vyplněnou s mapou 
odevzdejte na obecním úřadě. 

V  minulém čísle jsem vás informovala 
o  tom, že nám byly rozkradeny netřesky 
v novém veřejném prostoru u splavu. Děkuji 
p. Gottfriedovi, který přišel a osadil kameny 
novými skalničkami.

V červenci jsem tradičně zahájila volejba-
lový turnaj „O pohár starostky“, kterého se 
zúčastnilo celkem 13 týmů. Přijeli si k nám 
zahrát i  týmy z Polska a naši volejbalisté 
získali krásné 3. místo. Vzhledem k počtu 
týmů se hrálo na obou venkovních hřištích, 
a nakonec i v tělocvičně. Byla to velice pěkná 
podívaná a dobře zorganizovaná akce. Jsem 
ráda, že se na Morávku týmy vrací a líbí se 
jim u nás.  

V  půlce srpna jste se mohli zúčastnit 
tradičního kulturního dne na Kamenitém, 
který pořádá Sdružení obcí povodí Morávky. 

Ze žIVOta V OBcI
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Letošní ročník jsme obohatili i o program 
pro děti. Poslechli jsme si Revival Michala 
Tučného a děti se vyřádily s Klauny na volné 
noze, na skákacím hradu a nechaly si poma-
lovat obličej krásnými obrázky.  

Poslední srpnový pátek již tradičně 
proběhlo Morávkou téměř 3000 sportovců, 
a to díky 14. ročníku Beskydské sedmičky. 
Jedná se o  extrémní závod, který začíná 
v Třinci a sportovci běží (někteří jdou) přes 
7 beskydských vrcholů až do Frenštátu pod 
Radhoštěm. Celková trasa je 101,5 km s pře-
výšením 5 500 metrů. Do naší obce sbíhají 

závodníci z Ropice na občerstvovací stanici 
na parkovišti Lipové a pokračují dále přes 
Travný. Proč to tady zmiňuji? V  letošním 
roce se podařilo získat zlatou medaili Hance 
Holoubkové z Morávky, která uběhla trasu 
v  neuvěřitelném čase 13 hodin 35 minut. 
Tímto Hance jménem obce gratuluji a  ať 
všechny další trasy zvládá hlavně ve zdraví.   

V  sobotu 28. srpna jsme oslavili 125. 
výročí založení SDH Morávka. Náš sbor je 
jeden z  nejstarších. Oslava byla zahájena 
výroční členskou schůzí a  následovalo 
požehnání novému technickému auto-
mobilu panem farářem. Slavnostně jsme 
auto pokřtili šampaňským a dali mu jméno 
Silvestr, protože 31.12.2020 nám byl nový 
vůz předán. 

Poděkování patří našim hasičům a dob-
rovolníkům, kteří se zúčastnili dobrovolně 
pomoci na Jižní Moravě. O  jejich záslužné 
činnosti se dočtete na str. 13                                                                                            

Z  nejbližších akcí přijměte pozvání na 
Den regionů 2021, který pořádá Region 
Slezská brána a bude s konat 18. září 2021 
na zámku Paskov. Naši obec budou repre-
zentovat v  soutěžích děti z naší školy, do 
soutěže o nejlepší chléb je přihlášen chleba 
od p. Lercha, a do soutěže o nejlepší koláče 
jsou přihlášeny koláče pí Fojtíkové. Tak 
uvidíme, jak budou chutnat. Dále nás budou 
reprezentovat stánky s  keramikou od pí 
Rutkové, pí Slováčkové, čaje Mamatea od pí 
Stachové, med a medovina od našich včelařů 
a výrobky z korálků a šité od pí Demlové. 
Pozvánku s  programem najdete dále ve 
zpravodaji. Pozvánka na str. 16.

Dne 1. října oslaví svůj svátek naši senioři. 
Přejeme jim hodně zdraví a sil do dalších let.  
Svazek obcí Morávka – Pražmo si pro Vás 
připravil 3. října na oslavu tohoto dne koncert 
hudebního souboru Flair ensemble v kostele 
na Pražmě. Budeme se těšit na Vaši účast.                                                                                        
Pozvánka na str. 17.

Ze žIVOta V OBcI
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upOZOrnění / OZnáMení

upozornění občanům 
Úřední hodiny:

Pondělí:  7.30 – 12.00      12.30 – 16.30

Středa:    7.30 – 12.00      12.30 – 16.30

Pátek: 7.30 – 12.00

Prosím upřednostňujte: e-mail: podatelna@moravka.info, telefon 558 69 10 21.

Změna územního plánu

Obec Morávka chystá v příštím roce změnu územního plánu. Příjem vyplněných žá-
dostí o změnu územního plánu jsou přijímány do 31. listopadu 2021 na Obecním úřadě 
Morávka. Žádost najdete na stránkách obce www.moravka.info v záložce formuláře. 

OteVírací DOBa KnIHOVnY
Knihovna otevřena v těchto hodinách:

pondělí:  10.00 – 12.00   12.30– 16.30
Úterý:     8.00 – 12.00 
Středa:   12.30 – 16.30

uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 7. 11. 2021

Příspěvky: moravcan@moravka.info

Místní poplatky

trvale bydlící občané – poplatek popelnice, kontejner  700 Kč/ 1 rok /občan

Úlevy: děti do 18 let trvale bydlící – 50% sleva 350 Kč / 1 rok / do 18 let
 senioři starší 65 let – 50% sleva 350 Kč/ 1 rok / nad 65 let

Splatnost poplatku: nejpozději do 31. 10. 2021 – zkontrolujte si Vaši platbu

Svoz odpadu – vyvážení popelnic – liché týdny ve čtvrtek 
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provozní doba sběrného místa  
– Morávka – Malé Lipové do 31.10.2021

pondělí – Čtvrtek 14.00 – 15.30
pátek   14.00 – 17.00
Každou sobotu 9.00 – 13.00

provozní doba sběrného místa  
– Morávka – Malé Lipové od 1. 11. 2021 – 30. 3. 2022

pondělí – pátek 14.00 – 15.30

Každou sudou sobotu 9.00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo provozní dobu  
nás kontaktujte v pracovní době 7.00 – 15.30 na tel. č. 606 851 664

SBěrné MíStO / SOcIáLní Sítě

Aktuální dění v obci můžete sledovat na našich webových stránkách www.moravka.
info, na našich facebookových stránkách: Obec Morávka-oficiální profil nebo Instagram 
– @obec.moravka

Sociální sítě obce
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SpOLeČenSKá KrOnIKa / KaLenDárIuM aKcí

Společenská kronika

Gratulujeme jubilantům
V měsících září až prosinec oslaví svá jubilea 70, 75, 80, 90, 95 let 

•	 Frejková Hermína                  

•	 Holeš František 

•	 Lanča Václav 

•	 Matzner Jiří 

•	 Smejová Jana 

•	 Buráň Miroslav 

•	 Glos Miroslav  

•	 Golová Vlasta 

•	 Hučíková Ludmila 

•	 Šebesta Karel 

•	 Španihel Jindřich 

•	 Zemánek Petr 

•	 Foldyna Štěpán

•	 Izsóvá Emilie

•	 Štefek Karel

•	 Carbol Rudolf

•	 Foldynová Jiřina

•	 Krusová Marie

•	 Špok Josef

•	 Volná Eva

Přejeme Vám všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, spokojenosti a elánu.
Balíčky a gratulace Vám doručíme osobně s panem místostarostou. 

Setkávat na úřadě se začneme v novém roce 2022.

Kalendárium kulturních a sportovních akcí 
•	 11. 9. Sportovní den SOPM – Vojkovice – 14. 00

•	 18. 9. Den regionu 2021 – Paskovský zámek – 15.00

•	 25.9.  Soutěž ve vaření guláše – akce spolků – Hotel Morávka

•	 25.9. Hasičská soutěž – Memorial J. Špoka – hřiště ZŠ 

•	 3. 10. Koncert Flair ensemble – kostel sv.Jana Nepomuckého Pražmo -17.00

•	 9.10. Fotbalový turnaj

Gabriela Daňková – starostka 
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OZnáMení VOLeB / pOOteVŘené ŠKOLní DVeŘe

Oznámení o době a místě konání voleb 
v obci Morávka do poslanecké sněmovny 
parlamentu České republiky,  
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

V  souladu s  ust. § 15 odst. 1) zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a  o  změně a  doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, starostka Obce Morávka

oznamuje:

1. Volby do poslanecké sněmovny se usku-
teční:

  v  pátek dne 8. října 2021 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin,

  v  sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu 
Morávka, Morávka 599.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 

občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.

5. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb do Poslanecké 
sněmovny hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

6. Za pořádek ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předseda 
okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k  zachování pořádku a  důstojného 
průběhu hlasování jsou závazné pro 
všechny přítomné.

pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

A je to opět zde! Brány školy se po dvou 
měsících letních prázdnin otevírají doko-
řán a začíná nový školní rok. Někdo se na 
něj těší více, někdo méně, ale přání máme 
jistě všichni společné – prožít ho celý bez 
lockdownů, distanční výuky, a především 
ve zdraví! Pojďte na chvíli nahlédnout, co 
vše se o prázdninách ve škole dělo a co nás 
čeká v následujících týdnech. 

Stavební úpravy

Během července a  srpna pokračovaly 
úpravy školního nádvoří. Stavební práce 
se bohužel protáhly, proto prosíme rodiče 
o shovívavost a spolupráci při dopravě dětí 
do školy. Řiďte se prosím informacemi, 
které Vám byly zaslány třídními učiteli. 
Odměnou nám snad již brzy bude zbrusu 
nový parkovací prostor, školní nádvoří 
a bezbariérový přístup do budovy.
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pOOteVŘené ŠKOLní DVeŘe

Renovací procházely také vnitřní prostory. 
V části budovy u jídelny byla položena nová 
dlažba, třídy a chodby dostaly nový kabátek 
v podobě výmalby a výzdoby, byly moderni-
zovány některé kmenové třídy. Ne vše se dalo 
za prázdniny stihnout, drobné úpravy nás 
čekají i v následujících týdnech a měsících. 

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku pro-
běhlo ve středu 1. září. Zcela jistě si ho 
nejvíce užili naši prvňáčci, které na své 
nové etapě životem přivítala třídní učitelka 
Mgr. Sylva Rohanová, vedení školy, zástupci 
obce a Klubu rodičů. Ten připravil žáčkům 
drobné hmotné dárky a obec Morávka zpří-
jemnila první školní den také rodičům, a to 
finančním darem. Novým žákům přejeme 
hodně úspěchů ve školních lavicích! 

Svůj „první den“ mají za sebou také děti 
v mateřské škole ve třídě Broučků. Někdy se 
to neobešlo bez slziček, ale zcela jistě i zde 
bude brzy slyšet pouze dětský smích. 

O vzdělávání, rozvoj a pohodu všech dětí 
a žáků bude dbát tým odpočatých a nadše-
ných pedagogů, kteří již teď mají vymyšlenu 
pro své svěřence spoustu zajímavých akcí, 
projektů a aktivit. Jejich realizace však bude 
vždy záležet na aktuální epidemické situ-
aci. První větší akcí bude zářijové zahájení 
plaveckého výcviku pro předškolní žáky 
a 1. – 3. třídu. 

provoz školní družiny

Školní družina má v tomto roce novou 
provozní dobu. Ranní blok začíná v  6:30 
a končí v 7:30, začátek odpolední družiny 
je v 11:35 a konec je nově v 16:30. V provozu 
budou dvě oddělení pod vedením pí Kaňo-
kové a pí Legerské. 

Změna výše stravného

Od září 2021 dochází k navýšení strav-
ného jak pro žáky MŠ, ZŠ, tak i pro dospělé 
a  cizí strávníky. Přesná výše úplaty byla 
předána žákům v informacích třídními uči-
teli, je dostupná na webu školy a u vedoucí 
školní jídelny paní Hýlové. Prosíme o včasné 
úhrady stravného! 

aktuální dění

Aktuální informace o  dění ve škole 
můžete najít na webových stránkách, které 
se vám již brzy ukáží ve své nové podobě, na 
Instagramu, kde jsou vkládány především 
fotografie z různých akcí, soutěží a projektů 
nebo na vývěsní tabuli před vstupem do 
areálu školy. 

pronájem sportovní plochy

Připomínáme, že pronájem jakékoliv 
sportovní plochy (tělocvična, ovál, multi-
funkční hřiště, workout) je nutné domluvit 
u pí Kaňokové na tel. 724 140 828. Žáci ZŠ 
a MŠ mají vstup zdarma. 

Vedení školy a  pedagogové přejí všem 
žákům spoustu úspěchů a zážitků v novém 
školním roce! 
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Z OBce

Z obce 
Drobné sakrální památky

Štěpán Bystřičan, místostarosta

Poselství pro ty, kteří budou jednou 
obrázek Panenky Marie obnovovat  
–Křížek u Juračáka

Obrázek byl pravděpodobně instalován 
ke konci devatenáctého století, jako připo-
mínka nešťastné události.

Podle vyprávění souseda Ladislava 
Holeše svážel na saních občan Morávky 
dříví. Měl obuty krpce, sklouzl z  rozvory 
a sáně ho přejely.

Kolem obrázku byly vysázeny čtyři 
lípy. Další lípy byly vysázeny podél hráze 
kamení. Celkem jich bylo sedm. Čtvrtého 
prosince 1999 se jedné z lip následkem sil-
ného větru ulomily větev a spadla na chatu. 
Měřila 28 metrů  a v místě odlomení měla 
průměr 98 cm.

Z rozhodnutí Obecního úřadu Morávka 
musely být pokáceny další lípy, protože byly 
uvnitř shnilé. Na pařezech bylo napočítáno 
skoro sto letokruhů. Byly to v pravdě lípy 
stoleté.

Obrázek Panenky Marie utrpěl rovněž 
újmu. Jednak časem, jednak přírodními 
vlivy -  jednou do něj udeřil blesk a  jed-
nak tím, že do něj učili milicionáři střílet 
pionýry.

V roce 1969 si pod lipami postavili chatu 
Josef a Hana Juračákovi. Po odchodu sou-
sedů Školových – pan Škola zemřel a paní 
Školová se odstěhovala, udržovali okolí 
obrázku tak jak to dělali oni a v roce 2003 
iniciovali obnovení obrázku.

Paní Marie Žůrková získala od své sestry 
Zdeňky barevný obraz, jehož původ sahá 
rovněž do devatenáctého století. Josef Jura-
čák navrhl vzhled skříňky a vyrobil ji stolař 
Libor Koláček. Oplechování a  nádobu na 
květiny vyrobil Miroslav Gřunděl. Prostran-
ství kolem obrázku pomáhala upravovat 
paní Anna Madziová v tom čase osmdesá-
tidvouletá obyvatelka bývalé Školovy used-
losti. Úpravu skříňky zařídil Josef Juračák 
a organizaci posvěcení obrázku Panny Marie 
Bolestné, který je uveden ve všech mapách 
měla na starosti Hana Juračáková.

1. Malé Lipové – u Skotnice, naproti obecního sadu
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Obrázek byl posvěcen panem biskupem 
Františkem Lobkowiczem 28.5.2004. Obřad 
řídil farář p. Mgr. Andrzej Wójczik z farního 
úřadu Morávka. Zpíval soubor Calata a eme-
ritní člen Národního divadla A. Dvořáka 
v  Ostravě Lubomír Procházka. Celá akce 
byla zastřešena Obecním úřadem Morávka, 
v čele se starostou ing. Josefem Klimánkem 

a  pracovnicemi pí Miladou Kaňokovou 
a Drahomírou Skotnicovou.

Doufáme, že Panna Maria Bolestná 
bude jedno z nejkrásnějších údolí v České 
republice, Údolí Velké Lipové ochraňovat 
dalších sto let.

(text archiv obce Morávka)

Malé Lipové – u Stříže, v údolí Velké Lipové – u Juračáka, u cesty do „Zeleného údolí 

Velké Lipové – u Uhrové Velké Lipové – cestou k chatové osadě

Z OBce
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Konečná podoba turistického přístřešku v Malém Lipovém u Obecního sadu.

pomoc Moravě
Martin Bujok

Živelná pohroma, která 24. června, 
postihla Hodonínsko a  Břeclavsko, nás 
všechny zasáhla. Tornádo tehdy zasáhlo 
několik obcí, z nichž nejhůře postiženy byly 
obce Hrušky, Mikulčice, Lužice, Moravská 
Nová Ves a městské části Hodonína Bažant-
nice a Pánov. Poškozeno bylo více než tisíc 
domů, z nichž 200 nařídil statik zbourat. 
Škody přesáhly 15 miliard korun. Bouře si 
vyžádala na 300 zraněných a bohužel také 
6 mrtvých. 

Tyto události nebyly lhostejné míst-
nímu občanu a  členu SDH Morávka panu 
Damskemu. Ten během následujícího dne 

zorganizoval dobrovolnickou akci. Na obec-
ním úřadě domluvil zapůjčení obecního 
automobilu a sehnal 7 lidí, kteří chtěli pomoci. 

Z Morávky tak v ranních hodinách dne 
26.6. vyrazilo auto dobrovolníků, seděli 
v něm: Grzegorz Damski, Milan Hřivňák, 
Martin Bujok, Vojtěch Bražina a  Honza 
Ševčík. Ve Frýdku-Místku se k nám přidali 
ještě dobrovolníci z  Bohumína, Karviné 
a Českého Těšína. V zavazadlovém prostoru 
jsme vezli motorové pily, lopaty, košťata 
a spoustu dalšího.

To, co se dělo na místě nejlépe popisují 
příspěvky, které jsem psal pro obecní Face-
book přímo z místa neštěstí. 

Z OBce / pOMOc MOraVě
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pOMOc MOraVě

26. 6. 13:30

Kamkoli se podíváte, vidíte trosky 
domů, vyvrácené stromy, vraky aut, ale 
taky hromadu lidí, ať už hasičů, policistů 
nebo dobrovolníků, kteří se sjeli na pomoc 
z blízka i z daleka.

Náš tým, skupina, říkejte tomu jak 
chcete, dostala za úkol vykácet a  pořezat 
stromy kousek od firmy Groz-Beckert. 
Náhodou je to hned u  místa té smutně 
známe fotky zničených hal s hořícím autem 
před nimi.

I přes problémy v podobě dvou nefunkč-
ních pil, které jsme nakonec přemluvili 
a už fungují všechny, jsme se úkolu ujali 
s vervou a v současné době zbývá pokácet 

poslední z pěti kaštanů ze kterých zůstal 
v podstatě holý kmen. V mezičase ti, kteří 
zrovna neřežou pilou nebo neasistují 
u řezání, zametají cesty a třídí trosky.

Lidé jsou vděční za jakoukoli pomoc. 
Nepolevujeme a pracujeme dál. Je tady stále 
práce na několik týdnů…

26. 6. 20:49

Pro dnešek hotovo. Byl to náročný den. 
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Jedna část, ta početnější, zůstala v chato-
višti u rybníku Lužák. Je zde zničený les, 
který je potřeba zpracovat. Druhá část se 
vydala cestovat po zpustošených vesnicích 
a nabízela pomoc každému, kdo vypadá, že 
ji potřebuje.
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pOMOc MOraVě

Potkali jsme tak rodinu, které statik 
oznámil, že jejich dům se nedá zachránit. 
Nabídli jsme se, že s demolicí pomůžeme. 
Kromě demoličních prací jsme pomáhali se 
záchranou věcí, které byly ve stavu hodného 
zachování nebo měli nějakou vzpomínkovou 
hodnotu.

Zítra budeme dle domluvy se starostou 
Moravské Nové Vsi uklízet hřbitov.

27. 6. 18:54

Odjíždíme. Jsme vyčerpaní, unavení 
ale také naplnění nepopsatelným druhem 
radosti. Ta energie, se kterou všichni pomá-
hají, to, s jakou vervou pracují…to se prostě 
musí zažít. 

Dnes jsme měli uklízet hřbitov v Morav-
ské Nové Vsi. Když jsme k němu přijeli, už 
tam byli profesionální hasiči a pracovali. Po 
domluvě s  jejich velitelem jsme se vydali 
jinam. V centru obce bylo a stále je značné 
množství domů které nemají zaplachtova-
nou střechu. Tímto směrem také směřovala 
naše pomoc.

Po poledni jsme se z dělání střech zamě-
řili na starou dobrou dřevorubeckou činnost.

Bylo krásné pozorovat, jak se ulice ves-
nic mění. Ráno se kvůli všem těm troskám 
pomalu nedalo projet a odpoledne tam už 
žádné trosky nebyly. Potkali jsme spoustu 
úžasných lidí, kteří se sjeli ze všech koutů 
republiky. 

Práce tam je stále hodně, ale každou 
minutou jí skokově ubývá.
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pOZVánKa
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Ze života spolků 
Sbor dobrovolných hasičů Morávka slaví 125let

roman Böhm – starosta SDH Morávka

Sbor dobrovolných hasičů v  obci 
Morávka by založen 18.listopadu 1896, 
čímž se řadí mezi nejstarší sbory s českým 
vedením u nás. Datum založení a 125letá 
tradice sboru dává tušit, že jsme ušli dale-
kou cestu se všemi problémy i  radostmi 
jenž před naše členy stavěl život v  růz-
ných obdobích. Sbor a jeho členové prožili 
změny státního zřízení, dvě světové války 
i partyzánský odboj. Všech těchto událostí 
byli naši členové součástí a  aktivními 
účastníky. Za 125letou historii sboru je 
neuvěřitelný rozsah činností poplatných 
té které době.

Již koncem 19.století za dob Rakous-
ko-Uherské monarchie, byla snaha v obci 
Morávka o  založení ryze českého sboru 
dobrovolných hasičů. Za výrazné pomoci 
dobrovolných hasičů z obce Dobrá a zakla-
datele tamního sboru bratra Josefa Pánka, 
se dne 22. listopadu roku 1896 podařilo 
založit sbor dobrovolných hasičů Morávka. 
Tento sbor byl ryze český a  s  českým 
vedením.

Prvním starostou sboru byl zvolen bratr 
Jan Řehák. Významnou osobou v historii 
sboru byl bratr Josef Lehár, jenž byl hlav-
ním nositelem myšlenky zakládání ryze 
českých spolků.

Ryze český to v době monarchie zname-
nalo neochotu německých úřadů, nedosta-
tek financí, výstroje i výzbroje.

První hasičská zbrojnice sboru byla 
připravena k  slavnostnímu odevzdání 
a posvěcení 15. srpna roku 1914.

Z  důvodu vypuknutí 1. světové války 
se slavnost nekonala a byla přesunuta na 
klidnější dobu. Do války narukovalo 30 
členů sboru, 4 členové sboru padli a nové 
zbrojnice se nedočkali. 

V roce 1926 po společné dohodě vystou-
pila část členů sboru a založila sbor dob-
rovolných hasičů v obci Pražmo. Již v této 
době si udržuje sbor pozici nejsilnějšího 
spolku v obci.

V  roce 1935 je svépomoci přestavěna 
a  zmodernizována původní hasičská 
zbrojnice.

Období 2.světové války je obdobím 
velmi smutným jak pro náš sbor, tak pro 
celou obec Morávka. Jak nám připomíná 
pamětní deska na zdi bývalého obecního 
hostince, dnes Hotelu Partyzán, kde se 
konal dne 14.  12.  1944 nacistický stanný 
soud. Na základě jeho rozhodnutí bylo 
popraveno a umučeno 68 občanů Morávky. 
Z řad bratří požárního sboru bylo 5 členů 
dne 16.  12.  1944 na Pankráci popraveno 
a  2 bratři byli odvezeni do koncentrač-
ního tábora. Jeden z nich se však domů již 
nevrátil. Čest jejich památce.

Po válce se činnost hasičského sboru ve 
Slezsku vrátila ke svému původnímu orga-
nizačnímu plánu. V roce 1946 byl zakoupen 
automobil za částku 55 000 korun. Byla 
obnovena Zemská hasičská jednota a vše 
zůstalo beze změn až do roku 1948.

Tento další zlomový rok, jak pro náš 
sbor, tak pro celou společnost, znamenal 
zařazení dobrovolných hasičů do takzvané 
Národní fronty. Spolky a sdružení Národní 
fronty pak podléhali přímé kontrole stra-
nických orgánů.

Ze žIVOta SpOLKů
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Dalším významným obdobím v historii 
sboru je stavba přehrady na katastru obce 
Morávka. Vystěhováním domů na území 
budoucí přehrady sbor přišel o 14 bratrů 
hasičů. Dodnes jsme hrdi na to, že neustále 
udržujeme vzájemné družební kontakty 
s  bratry hasiči z  obce Vráclavek, což je 
obec, ve které se část občanů Morávky 
usadila.

Období od roku 1948 do sametové 
revoluce v  roce 1990, je obdobím budo-
vatelských akcí "Z" a zapojováním členů 
do společensko–kulturních akcí v  obci 
a  jejím okolí. Sbor přebírá patronát nad 
mateřskou školou a  nad JZD Morávka. 
Finančně přispívá kinu Partyzán, míst-
nímu Výboru žen, zničené Hrabyni a také 
na výcvikové středisko požární ochrany 
v Lučině. Sbor doplňuje stavy, odpracuje 
nespočet brigádnických hodin, obnovuje 
výstroj a výzbroj. Rozvíjí se práce z mlá-
deží. V roce 1960 je pro sbor zakoupen nový 
vůz Tatra 805 a  v  roce 1969 se podařilo 
zrekonstruovat bývalé garáže ČSAD na 
novou hasičskou zbrojnici. 

Sametová revoluce v roce 1990 postavila 
i před náš sbor další velkou výzvu.

Reorganizace společenských struktur, 
restituce majetku a zavírání velkých pod-
niků sebou přinášely, jak pro sbor, tak 
zejména pro jeho členy, nejedny velké 
problémy.

Zhodnotíme-li však období po same-
tové revoluci po dnešek, můžeme říci, že 
i  tato generace bratrů a sester hasičů se 
i s těmito změnami vypořádala se ctí.

V roce 2010 byl zakoupen plně profe-
sionálně vybaven automobil značky MAN. 
V  roce 2013 pak pro potřeby mládeže 
dodávkový automobil Ford Tranzit. Neu-
stále doplňujeme stavy členů, obnovujeme 
a doplňujeme jak výstroj, tak výzbroj.

V  roce 2020 nám obec pořídila nový 
terénní automobil Toyota Hilux, který 

zásadním způsobem ulehčí dojezd členů 
výjezdové jednotky k  požárům, či tech-
nickým zásahům.

Můžeme být hrdi na velmi dobrou práci 
s  mládeží, zejména s  těmi nejmenšími. 
Základem však vždy byla pomoc občanům 
obce a okolí v krizových situacích, orga-
nizování a spoluorganizování kulturního, 
sportovního a společenského dění v obci 
a neposlední řadě výchova mladé generace 
dobrovolných hasičů. Na těchto pevných 
a ověřených základech stojí naše činnost 
i v dnešní době.

Rok 2020 i rok 2021 byl a stále je velmi 
negativně ovlivněn pandemií COVID 19. 
Byly zásadně omezeny nebo dokonce zru-
šeny veškeré tradiční společenské, kulturní 
a sportovní akce.

Přesto jsme využili částečného rozvol-
nění, a uspořádali jsme smažení vaječiny, 
stavění a  kácení Máje, a  naše skvělé 
vedoucí mládeže uspořádaly příměstský 
tábor pro mládež. 25.září se chystáme 
uspořádat tradiční Memoriál Josefa Špoka. 

Sbor má momentálně 67 členů. Z toho 
23 mladých hasičů ve věku od 5 do 18 let. 
Mladí hasiči se pod odborným vedením 
pravidelně zúčastňují všech sportovních 
soutěží v okolí, v letních měsících pořá-
dáme příměstský tábor. Naše odchovance 
rádi vítáme jako nové členy v naší JSDH 3. 

Jsme dlouhodobými partnery obce 
Morávka a všem ostatním spolkům v obci 
při pořádání a  organizaci sportovního 
a společenského dění v naší obci.

U příležitosti oslav 125let trvání našeho 
Sboru dobrovolných hasičů Morávka bych 
chtěl tímto poděkovat Všem aktivním 
členům sboru, za jejich čas, ochotu udělat 
něco pro sbor, ale i  pro obyvatele naší 
obce. Tito bratři a sestry hasiči jsou tím 
základním pilířem naší činnosti a jistotou, 
že jednou předáme sbor těm mladším se 
vztyčenou hlavou.

Ze žIVOta SpOLKů
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Chci poděkovat vedení obce Morávka 
v čele s paní starostkou za podporu, kte-
rou jsme vždy od obce cítili a jsme za ni 
nesmírně vděčni. A jako vždy opakujeme, 
že na nás jako sbor, se může obec a  její 
občané kdykoli spolehnout.

Ze žIVOta SpOLKů
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Ze žIVOta SpOLKů
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Předpokládaný zápas o 3. místo a finále od 16hodin

2. Ročník fotbalového turnaje

o d  0 9 . 0 0  h o d
9/10/2021

Herní režim: 5+1 - 2x 13min, 10 ,8 min (dle počtu týmů)
Startovné: 1 500 Kč/tým

Registrace na telefonním čísle 731 895 845

Hotel Morávka - 19:00
Kapela: Ginger chocolate
Vstupné: 50 Kč

Večerní živá hudba

Morávka

cup 2021
areál ZŠ Morávka

Občerstvení zajištěno

pOZVánKa
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Činnost mladých hasičů
Hana Hřivňáková

Prázdniny jsou pro mnoho sportovních 
odvětví období klidu. U mladých hasičů tomu 
tak není. Děti poctivě trénovaly, závodily 
a účastnily se příměstského soustředění.

V  rámci hasičského prázdninového 
soustředění jsme zopakovali veškerou 
hasičskou teorii, trénovali a také zkoušeli 
nové posty v hasičském útoku a oťukávali si 
běh na 60m překážek. Jeden den jsme vyjeli 
s  hasičatama do Ostravy do hasičského 
muzea a Malého světa techniky. 

Letos jsme se zúčastnili zatím jednoho 
závodu. Mladší žáci brali 2. místo, starší pak 

4. Čekají nás ještě závody v září a věříme, 
že dovezeme domů medaile!

Dne 28.8.2021 náš sbor oslavil 125 let 
svého trvání. Od listopadu roku 1896 uteklo 
mnoho vody a tak jsme vzpomínkou uctili 
zakládající a i všechny ostatní členy sboru 
za celou jeho historii. Stalo se tak slavnostní 
výroční členskou schůzí v  zasedací míst-
nosti bývalého obecního úřadu na Morávce. 
Mezi hosty patřili zastupitelé obce, zástupci 
okolních sborů 10. podbeskydského okrsku, 
starosta Okresního sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a také zástupci družebního 
sboru z Vraclávku na Krnovsku. U této pří-
ležitosti po schůzi také pan farář Miroslaw, 
z Římskokatolické farnosti Morávka, požeh-
nal všem bratrům a sestrám. A především 
novému technickému automobilu TOYOTA, 
o kterém jsme vás již informovali v prvním 
letošním vydání.

Z letošních chystaných akcí sboru ještě 
stále zbývá uspořádání soutěže v  požár-
ním sportu Memoriál Josefa Špoka. Tato je 
plánována na sobotu 25.9.2021, pokud stav 
rekonstrukce nádvoří základní školy dovolí.

ČInnOSt MLaDýcH HaSIČů
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Sportovní kroužek  
- devátý ročník před startem

Vážení rodiče a  mladí zájemci 
o sportování,

Když budete číst tyto řádky, dveře 
školy a  školky už budou pro vás 
otevřené a s nimi se pro vás otevřely 
i  dveře tělocvičny a  vrátka na obě 
školní hřiště i  celý sportovní areál. 
V  současné době se však provádějí 
stavební práce v areálu školy, proto 
v podzimních měsících budeme spor-
tovat pouze v tělocvičně a na hřištích 
s umělým povrchem. Předpokládáme, že po 
těchto úpravách budeme využívat i travnaté 
fotbalové hřiště, dráhu pro delší i  kratší 
běhy i pískové doskočiště.

Termínem našeho setkávání v  novém 
školním roce bude opět středa od 15,00 do 
16,30 hodin. Poprvé se setkáme ve středu 
23. září 2020 a  dál se budeme setkávat 
v  tělocvičně a  na hřištích naší krásné 
školy. Setkání budou bývat opět ve středy. 
Tréninky budou pokračovat do vánoc a po 
vánocích opět až do konce května. A v pří-
padě, že se dětem bude v  kroužku líbit, 
budeme se scházet i v červnu. K dispozici 
jako už po mnoho let budeme mít tělocvičnu 
i  venkovní hřiště s  umělým povrchem. 
V  případě, že výkonnost našich chlapců 
a dívek bude dostatečná, můžeme tréno-
vat i na travnaté ploše, nebo využívat celý 
sportovní areál školního hřiště.

Kromě hlavního a původního zaměření 
na fotbal se budeme snažit u dětí rozvíjet 
všeobecnou tělesnou zdatnost nejenom 
činnostmi v oblasti fotbalu, ale i tréninkem 
jiných sportovních odvětví. Navážeme na 
předchozí ročníky kroužku a vedle tréno-
vání různých her budeme rozvíjet i fyzic-
kou kondici formou drobného posilování 

a různých soutěží dobré pro celkový 
rozvoj těla.

Do kroužku budeme přijímat 
chlapce a děvčata od mateřské školky 
do maximálně páté třídy. Věříme, že 
chlapci a  děvčata, kteří již kroužek 
navštěvovali v  předchozích letech, 
navážou na malé množství hodin 
a přijdou si mezi nás opět zasportovat 
a případně dovedou i své kamarády.

První seznamovací hodina kroužku 
v  novém školním roce se uskuteční ve 
středu 23. září od 15,00 hodin. Podle počasí 
zvolíme tělocvičnu nebo venkovní hřiště, 
proto by bylo dobré, když si děti donesou 
obuv do tělocvičny i na venkovní hřiště.

Celý kroužek zastřešuje Středisko vol-
ného času Klíč z Frýdku-Místku, které nám 
poskytlo formulář nutného potvrzení, pro 
účast v kroužku. Zájemci o kroužek budou 
mít v  základní škole a  školce formuláře 
přihlášek společně s  prohlášením o  bez-
infekčnosti.

Poplatek za celý školní rok je 600,- Kč 
na jednoho žáka a bude splatný do konce 
října 2021.

Již v minulých letech se ti nejlepší zapojili 
i do činnosti oddílu kopané v Raškovicích. 

Cvičení rychlosti a koordinace pohybu.

SpOrtOVní KrOužeK
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Jsou to Mirek Noga, Robin Miketa, Matěj 
Ručka a další i starší, kde hrají pravidelné 
soutěže v rámci okresu. K nim se připojili 
také Samuel Vlček, Bruno Roubal a Radek 
Vlček. Věříme, že budou sportovně a výkon-
nostně růst a  propagovat svými výkony 
naši obec.

přihlášky do kroužku budou k vyzved-
nutí na sekretariátu základní školy od 10. 
září 2021.

Pro osvěžení paměti přikládáme pár 
fotografií sportujících dětí z loňského roč-
níku ze hřiště i z tělocvičny.

Všichni, kteří kolem sportu chodíme 
a  staráme se, věříme, že v  následujícím 
školním roce budeme vychovávat šikovné 
a zdatné sportovce různého zaměření, ale 
hlavně lidi, kteří budou nejen sebe, ale i naši 
obec dále úspěšně reprezentovat.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem 
velmi obětavým rodičům chlapců a děvčat, 
kteří ve svém osobním volnu v  minulém 
školním roce aktivně pomohli, a  věřím, 
že i v roce letošním se najde řada rodičů, 
kteří budou ochotni pomoci při aktivitách 
kroužku. Chceme se chlapcům i děvčatům 
věnovat stejně jako v minulých letech a roz-
víjet u nich zájem o sport i další sportovní 
aktivity. 

Covid ne Covid, mladí Raškovičtí fotbalisté 
si i o letošních prázdninách nenechali ujít své 
oblíbené soustředění.

V Dubnu 2021 jsme opět po dlouhé nucené 
pauze oživovali fotbalový život na našem 
zrekonstruovaném hřišti a již přicházely první 
dotazy rodičů i  kluků, zda i  letos fotbalový 
kemp bude?

„Samozřejmě, uděláme pro to maximum“, 
ihned reagoval Martin Janoušek, jeden organi-
zátoru. A jak slíbil, tak se za skvělé spolupráce 
s Davidem Šindlerem stalo a odměnou pro nás 
byl počet přihlášených kluků, který se zastavil 
na fenomenálních 33!

Část starších sportovců …

… a také těch mladších …

… a společně v tělocvičně …

… a na školním hřišti.
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O místě konání a termínu nemohlo být vůbec 
pochyb. Opět jsme se vydali na oblíbené a známe 
místo do Kunčic pod Ondřejníkem do penzionu 
Krkoška. Předposlední týden prázdnin již 4 rok 
na tomto místě patří nám a  nevypadá to, že 
by tomu do budoucna mělo být jinak. Počínaje 
sobotou 14.8. jsme tedy nastoupili naši týdenní 
pouť za zábavou, ale hlavně za tvrdou prací před 
začátkem nové fotbalové sezóny.

Pan Krkoška nám již tradičně připravil doko-
nalý servis, díky kterému jsme se nemuseli starat 
o stravu a pitný režim našich borců. Všechny síly 
jsme tedy mohli vrhnout na přípravu nové sezóny 
a rozvoj fotbalových schopností našich borců.

 Díky velikému počtu našich svěřenců jsme se 
rozhodli tentokrát nevyužívat multifunkční hři-
ště u ZŠ, ale hlavní fotbalové hřiště v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Veliké díky za umožnění vyu-
žívat tento stánek patři vedení a správci klubu.

Naše početná družina sportovců byla rov-
noměrně rozdělena do tří věkových kategorií 

a mohlo se naplno začít. PP a MP byla vedená 
trenéry Illichmannem a Šebestou, SP Janouš-
kem, Bulkem a  Šindlerem, který střídavě 
vypomáhal trenérovi MŽ a SŽ Machovi. O servis 
a  zábavu se na hřišti i  mimo něj staral náš 
kustod „Krteček“ Martin Pěgřim, který s námi 
trávil již druhý celý ročník. Jako nedílná sou-
část přípravy je brána i cesta na hřiště a zpět. 
Vzdálenost cca 2 Km bereme u dětí  jako fyzic-
kou nadstavbu, mnozí z nich zpáteční stoupák 
k penzionu běhali.                                                                   

Horní řada zleva: Martin Pěgřím, David Šindler, Jindra Šebesta, Radim Bulko, Karel Mach, Jindra Illichmann, 
Martin Janoušek
Druhá řada zleva: Matěj Ručka, Viktor Mach, Kuba Gardoš, Mirek Noga, Dan Strnadel, Patrik Namyslo, Jan 
Popelka, Petr Jeník
Třetí řada zleva: Robin Miketa, Tomáš Kurečka, Tomáš Sýkora, Honza Kosiba, Marek Šrubař, Berťa Vykoukal
Čtvrtá řada zleva: Alex Dömeny, Vilda Vykoukal, David Šindler, Ondra Bulko, Michal Pěgřím, Radek Vlček, Adam 
Štefek, Fabián Gardoš, Patrik Janoušek
Spodní řada zleva: Bořek Vochala, Jan Jann, Samuel Gardoš, Filip Klein, Jakub Adamus, Honza Šebesta, Vašek 
Vochala, Tobiáš Krella, Tomáš Illichmann
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Trenéři se opět snažili domluvit přátelská 
utkání pro naše borce, jenže vinou situace 
s covidem a malého množství hráčů soupeře se 
uskutečnily pouze dvě utkání. Mladší přípravka 
sehrála své první utkání systémem 4+1 na 
velké brány proti soupeři z Bašky. Velice milým 
překvapení bylo jejich brzké pochopení pro-
storu a systému hry. I díky tomu utkání zvládli 
a  s  přehledem zvítězili. Druhé utkání sehráli 
borci ze starší přípravky proti domácímu týmu 
z Kunčic pod Ondřejníkem. Toto utkání se hrálo 
systémem 5+1 a 3x20 minut. Díky tomu, že se 
naši kluci drželi pokynů trenérů a hráli pohledný 
kombinační fotbal, podařilo se jim utkání zvlád-
nout s výsledky 8:1, 8:1, 9:0.

Po tvrdé práci jsme opět využívali k odpo-
činku prostor penzionu a  také bazénu, který 
jsme letos bohužel využili pouze v prvních třech 
dnech, neboť bylo hodně vedro a kluci se po kaž-
dém tréninku na osvěžení těšili. V dalších dnech 
nám počasí přálo spíše pro trénování. Pršelo 
pouze jedno dopoledne, takže jsme přišli pouze 
o  jednu tréninkovou jednotku, kterou jsme 
nahradili odpoledním prodlouženým trénin-
kem. Klukům se celkově v druhé polovině týdne, 
kdy se počasí umoudřilo, nechtělo z hřiště a na 
trénincích se bavili kombinačními cvičeními. 
Starší kluci se snažili porazit trenéry v trenér-
ských výzvách a probíhaly i různé soutěže.

Opět jsme pro naše chlapce připravili trička 
a kšiltovky s jejich jmény (zelené barvy), lízátka 
za vyhrané soutěže a kontroly pokojů, melouny, 
isotonické nápoje, Marlenky a další drobnosti.

Závěrem, než poděkuji všem dospělým 
účastníkům soustředění, bych rád vyzdvihl 
perfektní chování našich nejstarších borců. 
Měli jsme mírné obavy z chování těchto skoro 
puberťáků, oni nám však ukázali, že jsme se 
pletli. Kluci byly příkladní jak na hřišti, tak 
mimo něj, šli příkladem, celkově úroveň cho-
vání předčila naše očekávání a všichni kluci si 
zaslouží velikou pochvalu.

 Dále bych rád poděkoval aktivním rodičům, 
kteří se na nás přijeli podívat, nebo s  námi 
prožili ten týden celý. Martin Pěgřím, Radek 
Minarčík, David Miketa, Luboš Krella. V nepo-
slední řadě bych rád vyzdvihl práci celého tre-
nérského týmu. Konkrétně David Šindler, Martin 
Janoušek, Karel Mach, Jindra Illichmann, Jindra 
Šebesta, Radim Bulko.

PS: Kluci se opět ptali na další termín sou-
středění v příštím roce. Jako již tradičně jsme 
rezervovali termín 13.8.2022 – 20.8.2022. 
Prosím upravte si dovolenou tak, abychom se 
všichni opět sešli v Kunčicích pod Ondřejníkem 
u pana Krkošky.
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TJ Pražmo - Raškovice

Dobrý den,
zveme všechny kluky, kteří mají rádi pohyb a chtěli by se naučit 
základy fotbalu, na fotbalové tréninky, které se budou konat od 
září 2021 na fotbalovém hřišti v Raškovicích. 

KDY: Středa a Pátek od 16:30 – 18:00  

KDE: Na fotbalovém hřišti Raškovice

KDO: Rádi bychom touto cestou pozvali především děti ročníku 
narození 2010 a mladší. Samozřejmě zvaní jsou úplně všichni, kteří 
chtějí s chutí rozvíjet své sportovní aktivity.

CO S SEBOU: Boty na fotbal, pití a dobrou náladu

srdečně zvou
Martin Janoušek, trenér MP, 607 648 966 
David Šindler, trenér MP, 736 605 348
Martin Michna, předseda 739 512 234

I takové zážitky s námi můžete zažít na letním soustředění.

SpOrtOVní KrOužeK
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O pohár starostky obce Morávka

Volejbal Morávka - Český pohár

Dne 31.7.2021 se konal 15. ročník turnaje 
„O pohár starostky obce Morávka“. 

Našeho turnaje se zúčastnilo 13 skvělých 
týmů z okolí celé Moravy (Brno, Prostějov, 
Ostrava, Havířov atd.), ale také našich 
severních sousedů z Polska z Krakova.

Co je nutné podotknout, tak je fakt, že 
turnaj se opravdu podařil. Počasí nám přálo 
a každý kdo se přišel podívat, viděl opravdu 
kvalitně obsazený turnaj. Děkuji všem 
13 týmům, které k nám zavítaly a gratulu-
jeme všem vítězům, jmenovitě:

1. Hasiči žízně
2. Bobínci
3. Morávka
4. Siatkarze z Majami (Krakov)

Chtěl bychom tímto poděkovat hlavním 
sponzorům turnaje a to naší obci Morávka 
a panu Jelénkovi.

Dále co musíme zmínit tak je obrovské 
poděkování organizátorům turnaje a všem 
kamarádům a přátelům volejbalu Morávka, 
kteří nám pomáhali. Bez vás bychom to 
sami nezvládli. Děkujeme.

V  letošním roce se zúčastníme velmi 
prestižní přípravy a  to Českého poháru, 
který hrají jen ty nejlepší družstva z ČR. 

rozpis 1. kola Českého poháru 18.9.2020: 
Hřiště tJ Sokol palkovice

Ve skupině se utkají tato družstva:

TJ Sokol Palkovice (2. liga)
Blue Volley Ostrava (2.liga)
Volejbal Morávka (2.liga)
TJ Sokol Bučovice (vítěz 1.ligy)

rozpis domácích utkání, II. národní liga – muži
tělocvična ZŠ Morávka 2021 – 2022

23.10. 10:00 Volejbal Morávka - VK Valašské Meziříčí

20.11. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Kojetín

04.12. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Sokol Šlapanice

15.01. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Sokol Palkovice

22.01. 10:00 Volejbal Morávka - SVK Vlci Nový Jičín

19.02. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Holubice

12.03. 10:00 Volejbal Morávka - Blue Ostrava

O pOHár StarOStKY OBce MOráVKa / VOLeJBaL MOráVKa
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Zveme všechny naše fanoušky na sobotní domácí utkání, které vždy začíná v 10 hod 
dopoledne a druhé zápasy se hrají v cca 13 hodin.

Celkovou tabulku a všechny zápasy našeho týmu najdete na:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=2-m&skupina=2-m-d&sezona=2021%2F22

VOLeJBaL MOráVKa
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Skautské tábory 2021

adámkova vila 
letní sezóna v plném proudu…

tomáš Foldyna

Opět jsme před tábory prožili zvláštní 
skautský rok, kdy jsme toho odskautovali 
hlavně on-line a  zda budou tábory bylo 
nejisté do poslední chvíle, zbyly jen modlitby 
a naděje. Tábory však naštěstí mohly být, 
dokonce jich naše skautské středisko Štít 
Pražmo uspořádalo o jeden více než loni. Dva 
na Morávce-Kršlích, po jednom v Klokočově 
u Vítkova a v Budišovicích nad Budišovkou.

Tábory na Morávce-Kršlích organizo-
valy „pražmovské oddíly“, proto něco blíže 
k nim. Kršle jsou samota v zadních horách, 
téměř na hranici se Slovenskem. Pro nás je 

toto tábořiště jedinečné svými výhledy na 
Lysou horou. Ach, ty západy slunce! První 
tábor byl na téma Asterix a Obelix, druhý na 
téma Malý princ a právě západy slunce jsou 
jedním z důležitých prvků tohoto příběhu 
od francouzského spisovatele Antoine de 
Saint-Exupéryho.

S Asterixem a Obelixem jsme zase bojovali 
proti Římanům a putovali za dobrodružstvím 
po celém světě.

Tisíckrát děkujeme panu Petru Honešovi 
a rodině Foldynově za to, že nám zapůjčili 
louku pro tábory, kde jsme opět mohli 
prožít nezapomenutelné chvíle pravého 
skautského tábora.

Chceme se s vámi podělit o naše příjemné 
chvíle letní sezóny, v Adámkové vile,

Sezónu jsme zahájili posezením a grilo-
váním u harmoniky, která opět nezklamala. 
Naši klienti si užili mnoho zábavy, zpívalo se 
a hodovalo. Za akci, kterou celou připravili, 
DĚKUJEME Monice a Lubošovi.

SKautSKé táBOrY 2021 / aDáMKOVa VILa
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K  vepřovému kolenu patří i  točené 
pivečko. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo 
a bylo nám dobře.

Náš personál si pro naše klienty připravil 
chutné párky na pivu. Celá akce se vydařila 
a celému personálu moc DĚKUJEME.

aDáMKOVa VILa
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Taneční zábava v  deštivém počasí nás 
také velmi potěšila a pobavila.

Svátek Hanky a bramboráky: překvapení 
si připravila naše sestřička Hanička za celou 
akci moc DĚKUJEME. 

Nevšední zážitek Gastronomie na vlastní 
oči, pro nás připravil profesionální kuchař 
Matěj Marek, který si se svou partnerkou 
udělal ve svém volnu pro náš domov čas. Při-
šli nás navštívit a ukázat nám moderní gas-
tronomii. Všem moc chutnalo. DĚKUJEME.

Děkujeme Vám za návštěvy a společnou 
spolupráci všech zaměstnanců a rodinných 
příslušníků.

aDáMKOVa VILa
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reKLaMa

Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?

  Špatně rozumíte v hlučném prostředí.

  Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.

  Slyšíte, ale nerozumíte.

  Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
     které nikdo jiný neslyší.

  Musíte se dívat lidem na obličej, abyste      
     lépe rozuměli.

Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku. 

Přijďte se poradit do Tichého světa. 

Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte? 
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
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JSTE NEDOSLÝCHAVÝ? ŠPATNĚ SLYŠÍTE? 
JSTE NESLYŠÍCÍ? 

POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK? 

Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám se sluchovým postižením 
všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.  

 NAŠE SLUŽBY JSOU ZDARMA 

 MŮŽEME ZA VÁMI PŘIJET KAMKOLIV PO KRAJI 

 STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT SKRZE NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE 

SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ 

Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch, můžeme Vás podpořit při 
pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem 
odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně. 

Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzovat. Důležité je situaci řešit. 

S naší podporou to zvládnete. 

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ 

Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na příspěvky, při zajišťování 
pomůcek nebo třeba při procesu hledání práce.  

Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může být s naší podporou výrazně nižší. 

 

Mgr. Bc. Alena Hegerová 
vedoucí konzultantka 
702 158 110 
alena.hegerova@tichysvet.cz 
www.tichysvet.cz 

reKLaMa
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povinná publicita

pOVInná puBLIcIta

název projektu: Řešení bioodpadu v  obci 
Morávka 

Číslo projektu: cZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122
/0012910 

tento projekt je spolufinancován evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operač-
ního programu životní prostředí. 

cílem předkládaného 
projektu je předcházet 
vzniku biologicky roz-
ložitelných odpadů, a  to 
prostřednictvím domá-
cích kompostérů pro 
občany. Bioodpad tvoří 
významnou část odpadů, 
nachází se ve SKO, nebo 
je pálen, či odvážen na 
břehy řek, potoků a lesů. 
pořízením kompostérů 
pro občany dojde k  při-
blížení sběrného místa 
a občané tak budou moci 
kompostovat zeleň takřka 
z  pohodlí domova. pro-
jekt přispěje ke zlepšení 
nakládání s bioodpadem 
a  zároveň také k  jeho 
následnému stoprocent-
nímu využití. Dojde ke 
snížení produkce odpadů 
o cca 159,5 t/rok. 

celkové způsobilé výdaje: 
2 374 353 Kč 

Dotace eu: 2 018 200 Kč 
(85 %) 

příspěvek příjemce pod-
pory: 356 153 Kč (15 %) 

Datum zahájení realizace 
projektu: 9.4. 2021 

Datum plánovaného ukončení projektu: 
28.2.2022 

Řídící orgán: Ministerstvo životního pro-
středí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond život-
ního prostředí Čr 

příjemce dotace: Obec Morávka
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charita 
půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže

Do doby, než se kdo-
koliv z  nás dostane 
do situace, kdy není 

schopen fyzicky pomoci sám sobě, pří-
padně pomoci osobě sobě blízké, nejspíš 
ani netuší, jak důležitou roli mohou hrát 
kompenzační a zdravotní pomůcky v našich 
životech. Až ve chvílích, kdy jsme kvůli 
nemoci, věku či nehodě postaveni mimo 
běžnou realitu našich dní si uvědomíme, 
jak velký přínos pro nás tyto pomůcky mají. 

Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu 
služeb, jejichž cílem je poskytnout pomoc 
osobám, které ji nejvíce potřebují. Jednou 
z našich služeb, je také Půjčovna pomůcek, 
která nabízí seniorům, nemocným, osobám se 
sníženou soběstačností, osobám se zdravot-
ním postižením či lidem po úrazech, možnost 
zapůjčení kompenzačních pomůcek. A proč 
to děláme? Abychom usnadnili pobyt těchto 
osob v jejich domácím prostředí a pro pečující 
osoby zjednodušili péči o jejich blízké. 

Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat 
na předepsání pomůcky lékařem, případně 
nemusíte vynakládat nemalé částky na její 
pořízení.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek 
disponuje pomůckami, jako jsou:

•	 elektrické	polohovací	postele
•	 antidekubitní	matrace
•	 Invalidní	vozíky
•	 oxygenátory
•	 chodítka
•	 jídelní	stolky
•	 WC	křesla	a nástavce	na	WC
•	 židle	do	sprch	a sedačky	na	vanu
•	 infuzní	stojany
•	 hrazdy	nad	postele
•	 pásový	schodolez

Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na 
základě sepsané písemné smlouvy o jejich 
pronájmu, a to po dobu po kterou pomůcku 
potřebujete anebo do doby, než danou kom-
penzační pomůcku dostanete předepsanou 
ze zdravotní pojišťovny.

půjčovna pomůcek charity Frýdek-Místek:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 
otevírací doba: 
pondělí a středa 800-1130 a 1230-1430, 
tel.: 734 265 571
e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz 
www.charitafm.cz

Od října 2021
Kurzy angličtiny na pražmě  

pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé i děti.

10 týdnů, 1x týdně po 60 min.
Cena 1500,-Kč, minimální počet účastníků 3 studenti.

Kontakt PhDr. Eva Kalendová e.kalendova@seznam.cz,
tel. 608 608 159

InZerce
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OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM 
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!

odpad

plasty

36 %

4 %
18 %

41 %

1 %

kovy

kabely

baterie

PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE  
U Stříže, Raškovice 

 

• Černé uhlí, koks, brikety 
• Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů  
 
Prodej baleného i volně loženého paliva, dopravu zajišťujeme. Platby v hotovosti i kartou. 
Skládání pásovým dopravníkem až do sklepa. 

 

 

 
             IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na  
                          

               www.uhli-raskovice.cz 

InZerce
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