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Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, 
chataři a chalupáři,

Rok se s  rokem 
sešel a zjišťuji, že již 
po osmé píšu předvá-
noční slovo v  našem 
zpravodaji. Když tyto řádky píšu, tak si uvě-
domuji, jak ten čas rychle běží, a přitom mi 
připadá, že tady ještě nejsem až tak dlouho. 
Najednou zjišťuji, že kdybych se vrátila do 
školy, tak žáky už nepoznám, protože ty, 
které jsem učila, už vyšli základní školu 
a nové znám jen ze společ-
ných akcí. Jsem ráda, když 
se mi bývalí žáci ozývají, že 
chtějí na obci praxi a můžu se 
tak s  některými opět setkat 
a  vidět, že studují a  mají 
zájem o dění v obci. Spousta 
z nich vyráží do „světa“, ale 
většina z nich se ráda vrací. 

V  zájmu obce proto je, 
vybudovat zde takové zázemí, 
aby zde naši žáci nejen zůstá-
vali, ale aby se i po studiích 
vraceli, protože Morávka je jen 
jedna a má své kouzlo v kaž-
dém ročním období.

Zpravidla to nejvíc ocení ti, 
kteří zde dlouho nebyli a vidí 
jakými postupnými kroky naši 
obec zvelebujeme. V letošním 
roce jsem se pustili do velkých 
tří investičních akcí a spoustu 
drobných. Zatím výsledek 
nemůžeme představit, protože 
jsme stavby ještě nepřevzali. 
Jedná se o zateplení zdravot-
ního střediska, kde nám tro-
chu váznou práce, z důvodu 
nedostatku pracovních sil. To 

bohužel neovlivníme. Některé práce, které 
nebyly součástí smlouvy budeme dokončo-
vat ještě příští rok. Jako je východní strana 
budovy – vchod do mateřské školy a rovněž 
vstup do zdravotního střediska – schodiště.  
Letos bychom měli převzít i bezbariérové 
vstupy do školy, zpevněné plochy a parkovi-
ště. Věřím, že na této ploše se nám již na jaře 
podaří udělat velikonoční jarmark a že vám 
budou ukázány cvičné kuchyňky, nástavba 
školy a nový vizuál školy. Těší mě, že škola 
se prezentuje na sociálních sítích, má nové 
webové stránky a zapojuje se úspěšně do 
spousty soutěží. Další velkou investiční akcí 
je výstavba chodníku, která bude v zimním 
období přerušena a na jaře bude pokračovat. 

Ze žiVOta V Obci

Úvodní slovo starostky
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Ze žiVOta V Obci

Chodník mnozí z vás již využívají, tak věřím, 
že to bude další bezpečnostní prvek v obci. 

V  čem jsme byli úspěšní na podzim 
tohoto roku? Zúčastnili jsme v rámci Dne 
regionů v Paskově soutěže O nejchutnější 
chleba a o nejlepší koláče. Chléb do sou-
těže upekl p. Jaromír Lerch a koláče upekli 
manželé Fojtíkovi. Chléb z  Morávky od 
p. Lercha vyhrál v konkurenci 15 ti chlebů. 
Blahopřejeme a děkujeme, na fotografiích 
můžete vidět, jak se jim to povedlo. 

 Vládní opatření v  loňském roce neu-
možnila slavnostní odhalení úprav a obnovy 
národní kulturní památky „Noční přechod“ 
a  proto jsme se rozhodli, že tuto stavbu 
spolu s projektantem Ing. Arch. Martinem 
Foldynou přihlásíme do soutěž Stavby 
Moravskoslezského kraje 2020. V této soutěži 
jsme získali „Cenu odborné poroty“. Více se 
dočtete na str. 12.

 A kde jsme se na podzim mohli potkat? 
Každoročně jsme se zúčastnili Sportovního 
dne SOPM tentokrát ve Vojkovicích, zastu-
povali nás v soutěžích žáci a učitelé základní 
školy a v kategorii dospělých nás zastupovali 
hasiči. I zde jsme si odnesli medaile. 
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Ze žiVOta V Obci

Dále na každoročním Dne Regionů 
v Paskově, kde naši obec zastupovali skauti 
v soutěžích a ve stáncích nás reprezentovali 
včelaři a p. Demlová s dcerou.

Ke Dni seniorů jsme pro Vás v  rámci 
Sdružení obcí Morávka a Pražmo uspořá-
dali koncert Flair ensemble v  kostele na 
Pražmě. Kdo přišel, neprohloupil. Byl to 
krásný hudební zážitek.   

K dalším podzimním aktivitám patřily 
akce spolků jako je GulášFest Morávka, 
moštování, Soutěž Memorial J. Špoka, fot-
balový turnaj, volejbalové turnaje, Drakiáda, 
Pochod světýlek, vánoční dílny či burza 
oblečení. Kdo chtěl mohl si vybrat. 

A už se blížím k závěru nejen shrnutí 
našich podzimních aktivit, ale i k závěru 
letošního roku 2021, kdy se uvidíme u slav-
nostního rozsvícení vánočního stromu spo-
jeného s Mikulášskou nadílkou pro naše děti 
a na sportovní akci Travný Trek.

Děkuji všem aktivním lidem z Morávky 
za jejich činnost a věřím, že jim elán, zdraví 
a nadšení vydrží i do dalších let, protože 
bez Vás by Morávka nebyla tak bohatá na 
kulturní, sportovní a společenské aktivity. 

Přeji všem krásné vánoční svátky, do 
nového roku 2022 zdraví, lásku spokojenost 
a jako dárek přijměte krásný stolní kalendář 
s historickými fotografiemi.
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upOZOrnění / OZnáMení

Dárek do nového roku 2022
Jako každý rok jsme si pro Vás, kteří 
bydlíte trvale připravili dárek v podobě 
stolního kalendáře. Tentokrát nás budou 
celým rokem provázet fotografie z his-
torie Morávky. Věřím, že se bude líbit. 
Vyzvednout si jej můžete každý den  na 
Poště Partner na Morávce. Jeden kalendář 
na jedno popisné číslo.

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. 

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

Poslední úřední den v tomto roce bude 22. 12. 2021.

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

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 24.1.2022

Příspěvky: moravcan@moravka.info

©
 K

LE
IN

W
ÄC

H
TE

R 
ho

ld
in

g 
s.r

.o
.

Kalendář
s historickými pohlednicemi
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rozvoz obědů pro seniory

Cena obědu je nyní 60,- Kč. U služby rozvoz obědů dojde od 1. 1. 2022  
k navýšení ceny dopravného. Nová cena rozvozu bude 10,- Kč.  

Celková cena za oběd s rozvozem bude 70,-kč .

Školní jídelna stále přijímá nové strávníky.  
Více informací u vedoucí školní kuchyně pí. Hýlové na telefonním čísle 558 691 090.

termíny vymetání komínů pro rok 2022
22 února, 18 května, 5 srpna, 16 listopadu

Welszar, p. Welszar 721 168 804

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

Morávka má nový strategický plán

Gabriela Daňková
starostka 

V červenci jsme se vás ptali, jak se Vám 
v obci žije, co v Morávce máte rádi a co byste 
naopak rádi změnili. 96 % z vás je s životem 
v naší obci spokojeno, ale přesto se objevovaly 
návrhy na zlepšení či změnu. Vaše poznatky 
jsme spojili s výsledky analýz a možnostmi 
obce a společně jsme je se zpracovateli zpra-
covali a vytvořili tak nový strategický plán 
rozvoje obce na období 2021–2025.  Vytyčili 
jsme si vizi, ve které se chceme primárně 
zaměřovat na kvalitní životní podmínky 
pro naše stávající obyvatele. Abychom toho 

dosáhli, zvolili jsme si tři hlavní priority, 
v jejichž rámci budeme řešit konkrétní opat-
ření a projekty. A jaké konkrétní projekty to 
jsou? To najdete ve výsledné strategii, kterou 
vám nyní chceme ukázat. 

Proto strategický plán naleznete na 
webové stránce obce www.moravka.info 
v sekci Obec – Strategický plán k nahlédnutí 
a naleznete jej i na podatelně obecního úřadu. 
Pokud byste měli k dokumentu připomínky, 
neváhejte a zašlete je na adresu zpracovatele: 
krejci@AQE.cz nebo na adresu úřadu: poda-
telna@moravka.info do 30. listopadu 2021.

Děkujeme za dosavadní zapojení!

upOZOrnění / OZnáMení



7

upOZOrnění / OZnáMení
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tecHnicKé infOrMace

přichází zimní období

Změna parkování v centru obce

petr bujok,  
technik

Ještě ani zima pořádně nezačala, a  už 
máme první vyhořelý kontejner. Proto před 
vysypáním popela do kontejnerů zkontro-
lujte teplotu nádoby ve které máte usklad-
něný popel a pokud si nejste jisti, zalijte popel 
vodou. Jedná se i o popelnice , které máte 
doma. Pokud svozová firma objeví teplou 
popelnici, tak ji z bezpečnostních důvodů 
nevyveze. Požár kontejneru není levná 
záležitost, proto Vás prosíme o zodpovědné 
nakládání s popelem!

Parkoviště před obecním úřa-
dem má od dnešního dne omeze-
nou dobu parkování. K tomu kroku 
jsme se rozhodli z důvodu nad-
měrného využívání parkovacích 
míst lidmi, kteří nejdou vyřizo-
vat situace na úřad ani nejdou na 
poštu nebo do obchodu. Věříme, že 
30minut je dostatečná časová doba 
pro vyřízení všech náležitostí. 

Parkovací hodiny budou od 
prosince k prodeji na podatelně OÚ, poště 
a v knihovně za 30,-Kč

Pro turisty nebo dlouho-
dobější parkování automobilů 
využijte, prosím, nedaleké par-
koviště Morávka-Malé Lipové, 
nebo parkoviště vzdálenější, 
Morávka-Lipové. Obě parko-
viště jsou zdarma, slouží jako 
výchozí body pro turistiku 
a zároveň jsou v blízkosti hro-
madné dopravy. 

Prosíme o respektování toho rozhodnutí. 
Děkujeme.
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tříDění ODpaDů

Děkujeme, že třídíte. Má to smysl
LiDé V MOraVSKOSLeZSKéM KraJi tříDí ODpaD rOK OD rOKu Lépe
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní 
ocenění „O  keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak 
udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „elektrooskar“. tyto soutěže jsou součástí 
krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech 
a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 14. září 2021 na slavnostním ceremoniálu v prostorách frýdecké-
ho zámku zástupci Moravskoslezského kraje, společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEK-
TROWIN.

„Hygienická opatření v  souvislosti s  pandemií koronaviru donutila mnoho pracujících, včet-
ně  jejich dětí zůstat doma. Samozřejmě začalo mnohonásobně narůstat i  množství komunál-
ního odpadu. Je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat, abychom se jednou neutopili 
v odpadcích. V posledních letech cílíme naši kampaň především na děti, např. prostřednictvím 
startovacích sad pro prvňáčky. Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění každoročně 
ze svého rozpočtu statisícové částky. Ocenění dnes předaná obcím má jejich zástupce motivovat 
k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ sdělila radní Mo-
ravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka němečková crkvenjaš. 

O KeraMicKOu pOpeLnici
První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo město Frýdlant nad Ost-
ravicí následovaný Jablunkovem a Bohumínem. V obcích nad 2 000 obyvatel dominovaly 
Hukvaldy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 
obyvatel patří první příčka obci Morávka, druhé místo obsadil Milíkov a třetí příčku Me-
tylovice. Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé obce Tvrdkov, 
druhá skončila Nová Pláň, třetí pak obec Krásná.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a  měst Moravskoslezského 
kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnoce-
ní vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech 
na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na 
zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie 
Skokan roku. Absolutním vítězem této speciální ceny je letos město Příbor. Město Příbor 
v uplynulém roce velmi intenzivně pracovalo na svém odpadovém hospodářství a za-
sloužilo se tak o výrazné zlepšení. 

V  rámci dlouhodobé spolupráce s  Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Inten-
zifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včet-
ně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům 
a obcím Moravskoslezského kraje 450 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně 
mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění 
odpadu, v  některých městech se osvědčilo třídění do pytlů, nebo jsou využívány sběrné dvory, 
sběrná místa či místní výkupny“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společ-
nosti eKO-KOM Martina filipová. 
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„Na jednoho obyvatele našeho kraje v  roce 2020 připadlo 21,1 kg vytříděného papíru, 16,5 kg 
plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 
52,3 kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem občanům kraje, kterým není 
lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ řekla na závěr krajská radní Zdenka 
Němečková Crkvenjaš s  tím, že lidé v Moravskoslezském kraji s odpady nakládají rok 
od roku lépe. Zatímco v roce 2004 vytřídil jeden občan ročně v průměru 20 kilogramů 
odpadu, před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

Vítězové soutěže O KeraMicKOu pOpeLnici 2020:

Obce do 800 
obyvatel

Obce od 801 
do 2 000 obyvatel

Obce nad 2 000 
obyvatel

Obce s rozšířenou 
působností

1. Obec Tvrdkov  1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Frýdlant 
nad Ostravicí

2. Obec Nová Pláň  2. Obec Milíkov 2. Obec 
Trojanovice 2. Město Jablunkov

3. Obec Krásná  3. Obec Metylovice 3. Obec 
Kozlovice 3. Město Bohumín

O KeraMicKé SLucHátKO
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 ti-
síc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi 
nejlepšími obec Ostravice a letos poprvé zvítězilo v kategorii obcí s rozšířenou působ-
ností město Hlučín.

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s  Moravskoslezským krajem. 
Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jed-
noho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, 
rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění vyslouži-
lých elektrospotřebičů stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - za rok 
2020 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 2 300 tun elektroodpadu“, uvedl regionální 
manažer aSeKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KeraMicKé SLucHátKO 2020 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec / město Vytříděné 
elektrospotřebiče 

Obce do 2 000 obyvatel Tvrdkov 27 kg / 1 obyv.

Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 9 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností Hlučín 5,8 kg / 1 obyv.

tříDění ODpaDů
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eLeKtrOOSKar
V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů (ledni-
ce, pračky, sporáky, bojlery), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní 
systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2020 vysbíral v Moravskoslez-
ském kraji 4 347 tun elektra na 1 328 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 10 000 obyvatel vyhrála obec Tvrdkov s výtěžností 29,96 kg na obyva-
tele, nad 10 000 obyvatel se na prvním místě umístilo město Frenštát pod Radhoštěm 
s výtěžností 5,16 kg na obyvatele. V kategorii Skokan roku u měst nad 40 000 obyvatel 
zvítězilo Statutární město Havířov s meziročním nárůstem sběru o 47 procent. Všichni 
byli odměněni šekem na 20 000 korun.

Vítězové soutěže eLeKtrOOSKar 2020 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec / město Výsledek

Města do 10 000 obyvatel Tvrdkov  výtěžnost 29,96 kg / 1 obyv.

Města nad 10 000 obyvatel Frenštát pod 
Radhoštěm  výtěžnost 5,16 kg / 1 obyv.

Města nad 40 000 obyvatel Havířov  nárůst sběru o 47 %

tříDění ODpaDů
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JeDnOu Ze StaVeb MOraVSKOSLeZSKéHO 
KraJe Za rOK 2020 Je přeDprOStOr nKp 
„nOČní přecHOD“ V Obci MOráVKa, 
ZíSKaL cenu ODbOrné pOrOtY

Obec Morávka nezapomíná na svou 
minulost a  v  loňském roce dokončila 
obnovu a výraznou proměnu prostranství 
před národní kulturní památkou Noční 
přechod. Bohužel vládní opatření neumož-
nila slavností odhalení dokončených úprav, 
i proto jsme se rozhodli přihlásit projekt do 
posledního ročníku Stavby Moravskoslez-
ského kraje.

Prestižní soutěž Stavba Moravskoslez-
ského kraje 2020 už popatnácté ocenila ty 
nej stavby z regionu. V několika kategoriích 
upozornila na skvělé projekty, ocenila také 
výjimečné osobnosti z  oblasti stavitelství 
a  architektury. Cenu odborné poroty zís-
kala v konkurenci více než 50 přihlášených 

staveb právě naše revitalizace předprostoru 
národní kulturní památky Noční přechod na 
Lipovém. Slavnostní oceňování se konalo 
ve čtvrtek 22. 10. pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje a  Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.

Jsme rádi, že tento projekt, tak velmi 
spjatý s historií naší obce, dokázal zaujmout 
porotu složenou z představitelů kraje, Obce 
architektů a dalších.  Velice si vážíme i pod-
pory vás všech – občanů, chatařů a přátel 
Morávky, kteří jste pro NKP Noční přechod 
hlasovali i  v  rámci kategorie cena laické 
veřejnosti. Je to pro nás důkaz toho, že 
jakým způsobem připomínáme minulost, 
se vám líbí. Děkujeme.

Z Obce
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Pár slov k samotné úpravě prostranství…

Sousoší Noční přechod vytesané ze 
spišského travertinu, jehož autorem je 
akademický sochař Miloš Zet, znázorňuje 
symbolicky partyzány na pochodu. Bylo 
odhaleno 19. 8. 1968 a  dnes je národní 
kulturní památkou.

Památník se nachází na důležitém roz-
cestí do různých směrů – hlavní přístupová 
trasa vede od centra obce, cestou dál se 
dostaneme k  přehradě Morávka a  k  hor-
nímu konci Morávky, doprava nás kroky 
zavedou k budově bývalého hostince, kde 
se roku 1944 konal hanebný stanný soud, 
a doleva do osady Dolinky.

Podobně, jako jsou klikaté cesty po 
beskydských kopcích, je narušena i  pří-
močarost hlavní pěší trasy od mostu přes 
řeku Morávku v  části před památníkem. 
Chodník, který je jako beskydská stezka 
i ve svém materiálovém řešení – štětovaný 
kámen, symbolizuje, že než člověk dojde ke 

svému cíli, může se směr jeho cesty ještě 
několikrát změnit.

II. sv. válka připravila o  život nejen 
mnoho bojovníků proti nacistické tyranii, ale 
také nespočet místních nevinných obyvatel 
– otců, synů, matek, dcer, babiček, dědečků, 
… Jména všech obětí nesmí být zapomenuta 
a jsou vyryta do ocelových pásků vsazených 
do chodníku. Můžeme tak tiše sklonit hlavu 
k zemi a uctít jejich památku.

Pietní místo je nejen místem ke vzpo-
mínání, ale nabízí i možnosti k rozjímání 
a  relaxaci a nutí člověka přemýšlet o  své 
sounáležitosti k tomuto místu - Morávce, 
k její historii, k českému národu...

Investor: Obec Morávka

Autor projektu: Ing. arch. Martin Foldyna

Zhotovitel: Zahrady Vrobel s.r.o., akad. 
sochař Martin Zet

Restaurátorské práce na sousoší: MgA. 
Jakub Gajda Ph.D.

Z Obce
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Zvonička ve Vlaském
Ludvík pachlopník, 
autor plánu a bývalý zaměstnanec obce

V poslední době častěji slyšíme o historii 
zvoniček, a tak jsem se rozhodl napsat, za 
jakých okolností byla obnovena zvonička ve 
Vlaském. Původní zvonička se zřítila a z ní se 
zachoval pouze zvon. V roce 2010 mne požá-
dal starosta obce Zdeněk Ševčík, jestli bych se 
stavby zvoničky neujal. V minulosti jsem se 
podílel na stavbě zvoničky na Pražmě Zláni 
a vytvořil její plánek podle zvonice v Místku 
Bahně. Se stavbou zvoničky ve Vlaském jsem 
souhlasil s jedinou podmínkou, že zvonička 
bude, pokud možno, věrnou kopií té staré. 
Plánek zvoničky jsem vytvořil podle docho-
vaných fotografií té původní. Nejdříve bylo 
třeba zajisti vhodný materiál a v tom nám 
značně pomohli místní občané. Původní 
rozsocha, ve které byl zvon zavěšen byl 
pravděpodobně dubová, ale najít na Morávce 
vhodný dub bylo prakticky nemožné, proto 
padla volba na jasan. Vhodný strom jsem 
po dlouhém hledání našel u řeky Morávky 
na hranici obecního pozemku a pozemku 
pana Ludvíka Foldyny, ten s kácením bez 
jakýchkoli nároků souhlasil. Vyzrálé vhodné 
dřevo na hlavu zvonu darovala paní Miluše 
Konečná. Hřídel do hlavy zvonu a kluzná 
ložiska, pocházející ze staré mlátičky, 
darovala paní Veronika Foldynová. Dva 
metry dlouhý ocelový I  profil darovala 
paní Drahuška Skotnicová. Starý kámen na 
základy z části poskytla fara z Pražma, zby-
tek jsme nasbírali u řeky Morávky. Nutné 
zámečnické a svářečské práce zdarma pro-
vedl pan Jarek Král a klempířské a pokrývač-
ské práce za symbolickou cenu pan Bednařík. 
Velkou část řeziva jsme získali z  likvidace 
starých autobusových zastávek a  část 
trámků a  fošen nám zdarma nařezal pan 
Mirek Stáňa z Dvojhájenek. Vztyčení a usa-
zení rozsochy nám pomocí traktoru Štefan 
Polka. Prakticky celou stavbu jsme s Jirkou 
Hlisnikovským prováděli sami v  rámci 

pracovní doby jako zaměstnanci obce, ale 
i ve svém volném čase. Velké poděkování 
patří Lidce Májové, které stavbu povolila 
a strpěla stavební ruch na svém pozemku 
a postarala se o důstojné vysvěcení zvoničky 
a pohoštění. Díky darům a pomoci spoluo-
bčanů byly náklady na stavbu velice nízké. 
Kromě kladných ohlasů jsem také zaslechl, 
že zvonička je malá, při zvonění se nebez-
pečně vychyluje a má slabý zvuk. Při tvorbě 
plánu zvoničky jsem vycházel z fotografií 
té původní a při porovnání s fotografiemi 
té nové zjistíme, že ta nová je pravděpo-
dobně nepatrně větší. Rozsocha je upevněná 
v dva metry dlouhém ocelové I profilu, který 
je ukotven v 1,5metru hlubokém betono-
vém základu. Uvnitř zvoničky jsou v bed-
nění paty rozsochy ponechány otvory, aby 
bylo možné spojovací šrouby nástrčkovým 
klíčem dle potřeby dotáhnout. Vzhledem 
k  tomu, že zvonička s  výškou 6,6 metru 
je z  těch původních na Morávce nejvyšší, 
dochází zákonitě při zvonění k mírnému 
vychylování rozsochy, které je srovnatelné 
s podobnými zvoničkami a je bezpečné. Při 
usazování rozsochy, která nebyla ideálně 
rovná, se nám nepodařilo zachovat úplně 
stejné směrování, proto může být šíření 
zvuku v různých směrech odlišné, ale inten-
zita zvuku je zaručeně stejná. Na intenzitu 
zvuku má vliv i to, že zvonička je postavená 
na původním místě mezi mohutnými lipami. 
Pro případnou údržbu uvádím, že zvon je 
mírně excentrický a pokud se uvolní, může 
se některou částí dotýkat rozsochy. V tomto 
případě stačí zvon znovu vycentrovat 
a řádně dotáhnout. Kluzná ložiska hřídele 
jsou vybavena šroubovacími maznicemi, 
které zajišťují minimální tření a vyžadují 
pouze občasné doplnění maziva. Poslední 
údržbu jsme s  Jirkou Hlisnikovským pro-
vedli před třemi lety. Obnovili jsme nátěr 
rozsochy, byl vycentrován a utažen zvon 
a dotaženy spojovací šrouby u paty rozso-
chy. Vzhledem k našemu věku doufáme, že 

ZVOniČKa
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příští údržby se ujme někdo mladší, kterému 
rádi poradíme. V dutině stříšky jsou umís-
těny dokumenty o stavbě a na hlavě zvonu 
je vyřezán letopočet stavby. Díky tomu, že 
pan Eduard Foldyna na požádání příleži-

tostně zvoní, zvonička i nadále plní svou 
funkci. Ještě jednou bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se nezištně podíleli na obnově 
zvoničky a také obci, která byly iniciátorem 
stavby a také ji financovala.

Původní stav z roku 2006. Foto archiv autora

Nový stav zvoničky ve Vlaské rok 2021. Foto Martin Bujok

ZVOniČKa



16

pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

Sotva jsme přivítali nový školní rok a už 
jsou za námi 3 měsíce. Prvňáčci si zvykají na 
nový režim, deváťáci zvažují, jakou cestou 
se vydat po základní škole… Čas běží neú-
prosným tempem a my se snažíme, aby byl 
našimi žáky využit co nejlépe. 

Příjemné podzimní dny přímo vybízely 
k učení venku. Díky své poloze a vybavení 
můžeme využívat klidné kouty školní 
zahrady i obce k výuce. Venku se dá nejen 
sportovat, malovat či poznávat přírodniny, 
ale také číst, trénovat počítání, ověřovat 
fyzikální zákony a mnoho dalšího. 

Pojďte se nyní začíst do toho, co hlav-
ního se u nás v prvním čtvrtletí školního 
roku událo. 

Olympijský den a Den jazyků

U příležitosti letošního konání 32. let-
ních olympijských her v Tokiu proběhlo na 
naší škole sportovní klání v  netradičních 
sportovních disciplínách nesoucí se v duchu 
olympijského fair play. Cílem bylo přede-
vším vzbudit u žáků zájem o sport, naučit 
se vyhledávat informace a prezentovat je, 

spolupracovat ve skupině, vzbudit zdravou 
soutěživost, fair play a zdravé sebevědomí.  

Jednotlivé třídy si vybraly zemi, kterou 
budou při Olympijském dnu reprezento-
vat. Společně si pak žáci vytvořili vlajku, 
přichystali pro ostatní soutěžící tradiční 
pokrm, předvedli scénku, která stát cha-
rakterizuje, a  samozřejmě o  zemi krátce 
popovídali. To vše v  jazyce daného státu. 
Slyšeli jsme tak kromě tradiční angličtiny 
také italštinu, ruštinu, polštinu, francouz-
štinu a španělštinu.  

Žáci se do svých úkolů pustili opravdu 
s  chutí a  výsledek stál za to. Viděli jsme 
sochu svobody, italské fotbalové hráče, 
ruský kroj, koridu, kankán, poslechli si 
francouzského hudebníka a mnoho dalšího. 

pOOteVřené šKOLní DVeře
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Po úvodní ceremonii se všichni převlékli 
do sportovního a olympijské utkání mohlo 
začít. Schválně, jak byste uspěli v  hodu 
špejlí do dálky, slalomu s míčkem na lžíci, 
hodu mincí na cíl či koulení obručí? Naši 
žáci vše zvládli bravurně. 

Závěr celé akce tvořilo vyhodnocování 
a  odměňování. První tři vítězové v  každé 
kategorii si odnesli na památku diplom 
a samozřejmě medaili.  

Celé dopoledne jsme si krásně užili a již 
nyní se těšíme na další podobnou akci. 

Jak to celé probíhalo si můžete prohléd-
nout ve fotogalerii na www.zsmoravka.cz 
v sekci základní škola, nebo na Instagramu 
@zs_a_ms_moravka. 

Úspěchy v soutěžích 

V průběhu října se žáci 2. stupně zúčast-
nili několika soutěží. Jendou z  nich byl 
Mladý chemik. Úkoly vztahující se k obecné 
a anorganické chemii nejlépe vyřešili Jind-
řich Kerl, Antonín Burda a Vojtěch Patloka. 
V prosinci je pak čeká okresní kolo v Ostravě 
a my jim přejeme hodně úspěchů! 

O několik dní později proběhl také příro-
dovědný klokan. Otázky zaměřené na mate-
matiku, fyziku, logiku, chemii a přírodopis 
nejlépe zvládli Antonín Burda, Jindřich Kerl 
a Vanessa Smržová. 

Matematické znalosti si žáci ověřovali 
také v  Matematické olympiádě. Výsledky 
prozatím nemáme k dispozici. 

Den zvířat 

Nezapomněli jsme také na Mezinárodní 
den zvířat, který připadl na první říjnové 
pondělí. Žáci v tento den mohli dorazit do 
školy ve zvířecím kostýmu a  zároveň se 
napříč předměty dozvěděli spoustu infor-
mací ze světa zvířat. Ve výtvarné výchově 
se malovalo, v  pracovních činnostech se 
žáci naučili skládat origami či se snažili 
vyobrazit své oblíbené zvíře z  přírodních 
materiálů, v  informatice se pracovalo 
s daty, v matematice a fyzice se řešily zají-
mavé slovní úlohy a  takto bychom mohli 
pokračovat u všech předmětů.

Dunajský umělec 

Obrovského úspěchu dosáhli žáci sed-
mého ročníku. V rámci humanitárního dne 
na začátku září vyrazili natáčet video k sou-
těži s názvem Dunajský umělec. Tato mezi-
národní soutěž probíhá již od roku 2004 
a  má za cíl povzbudit děti k  přemýšlení 
o tom, co pro ně znamená životní prostředí 
a poznali důležitost a hodnotu řek. Úkolem 
bylo vytvořit video, artwork či mapu, ve kte-
rém by blíže popsali místní řeku a prostředí 
a také k nim vyjádřili svůj vztah. Hodnocení 
soutěže proběhlo na konci měsíce října 
a  my můžeme do světa vypustit skvělou 
zprávu – z 63 došlých děl bylo právě to naše 
oceněno 1. místem v  kategorii Teenager! 
Jako odměnu získala třída hodnotný dárek 
a  především – postup do mezinárodního 
kola! Gratulujeme a  děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy a obce!

Odkaz na video najdete na webových 
stránkách školy a na Instagramu. 

pOOteVřené šKOLní DVeře
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pOOteVřené šKOLní DVeře

Letem světem 

V rámci tělesné výchovy ukončili starší 
žáci mateřské školy a také žáci 1. – 3. třídy 
plavecký kurz. Plavání si užili i ti starší, a to 
jednodenní akcí v Aquaparku Olešná. 

V  předvánočním období nás čeká také 
bruslení, filmové představení, vánoční 
dílny a spousta dalších aktivit, o kterých se 
dozvíte opět v příštím vydání Moravčanu. 

Klub rodičů si pro žáky mateřské 
i  základní školy každoročně připravuje 
spoustu zajímavých tematických pro-
gramů. Mimo vedení zájmových kroužků 
to v  posledních dnech byla Drakiáda 
a Putování za světýlky. Obě akce byly velmi 
vydařené a my Klubu rodičů děkujeme za 
jejich přípravu! 

Z důvodu pokračování stavebních úprav 
povrchů v  okolí školy došlo od pondělí 
8.  listopadu ke změně vchodu do budovy. 
Nově je uzavřena branka u školní zahrady 
a ke vstupu do základní i mateřské školy je 
nutné využívat malý vchod u jídelny. 

Pro soukromé osoby využívající pro-
nájem tělocvičny či hřiště v odpoledních/
večerních hodinách, bude nově otevřena 
brána u  hlavní cesty na konci školní 
zahrady. Děkujeme všem za pochopení! 

Zprávičky ze školky 
Ani na chvíli se nenudí také děti v mateř-

ské škole. Již od začátku září probíhal 
plavecký výcvik, v  měsíci listopadu neo-
pomeneme "Dušičkové téma" plné různých 
výtvarných technik a  příběhů k  památce 
zesnulých. Poté budeme pokračovat pro-
jektem Náš les, kdy se zábavnou formou 
dozvíme o  zvířatech, stromech i  životě 
v lese. Na besedu do MŠ dorazí také lesní 
pedagogové se zajímavým programem 
i reálnými pomůckami a materiálem.

Děti se také velmi rády vrací do prostor 
cvičných kuchyněk, kde se alespoň na chvíli 
stávají malými MasterChefy. Naposledy 
upekly vynikající švestkový koláč. 

Koncem měsíce už se budeme těšit na 
Mikuláše a  anděla a  možná se i  trochu 
strachovat čerta. S  krásným divadelním 
představením O Mikulášské košilce dorazí 
myška Klárka a veverka Terka.

Slovo závěrem

Blíží se advent, a  proto nám dovolte 
popřát Vám již nyní příjemně prožité 
předvánoční dny a spoustu krásných chvil 
strávených ve společnosti nejbližších 
u vánočního stromečku! 

Jsme světoví…?
Mgr. Jana šichtařová, 
ICT koordinátor

Z  médií se neustále doslýcháme, jaké 
změny, novinky a metody jsou nebo nejsou 
vhodné implementovat do výuky na našich 

školách. Ale co je nejlepší, co děláme nej-
lépe nebo jen dobře je otázkou. 

Z pohledu ICT koordinátora můžu hrdě 
konstatovat, že naše škola má opravdu 
různorodé vybavení, které aktivně v hodi-
nách a při projektové výuce používáme. Jak 
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zhodnotit, jestli dost, nebo málo…? Přístup 
a pohled na věc je velice individuální. 

Tablety využíváme jako aktivizaci na 
začátku hodiny, pro samostatné vyhledá-
vání informací a volně stažitelné aplikace 
pro procvičování a upevňování vědomostí. 
Zároveň se žáci spontánně protloukají 
„světem“ aplikací a jejich používáním. 

PC stanice zařazujeme pro práci vyžadu-
jící zejména myš, klávesnici a velkou obra-
zovku, a to zejména při zpracovávání doku-
mentů, prezentací a editaci dalších souborů. 
Žáci se začínají seznamovat s  programy 
3D vizualizace a postupně zařazujeme práci 
s programy pro 3D tiskárnu, kterou máme 
v učebně pracovních činností.

Interaktivní tabule jsou součástí téměř 
každé učebny. Ve spojení s  výukovými 
aplikacemi jsou účinným nástrojem pro 
výuku všech předmětů.

Umožňujeme i práci s mobilním tele-
fonem. Ano, i  ten je nedílnou součástí 
IT vývoje. Pokud žáci dodržují vytyčená 
pravidla, nemáme s nimi žádný problém.

Aby naše škola byla i  nadále světová 
a  mohla konkurovat ostatním školám 
vedení školy vysílá pedagogické pracovníky, 
a  především ICT koordinátora na různé 
školení a  workshopy.  V  poslední době 
to byl workshop „Roadshow pro školy“ 
pořádaný společností Microsoft. Zde jsme 
mohli porovnat naši školu s ostatními ško-
lami v Moravskoslezském kraji. Porovnání 
dopadlo velmi dobře, řadíme se ke školám, 
kde IT technika je standartní výbavou a je 
plně zařazena do vyučovacího procesu.

Pro objektivní hodnocení je třeba 
nahlédnout „pod pokličku“ nejen jiným 
školám, ale také sledovat vývoj IT tech-
nologií. 

A  jak probíhá výuka s  IT na jiných 
školách? Školy IT zařazují podle schop-

ností dětí již na prvním stupni, IT zaří-
zení nevyplňují veškerou časovou dotaci 
vyučovací hodiny, ale jsou jen její součástí, 
žáky dostupným hardwarem motivujeme 
k samostatnosti a zodpovědnosti. 

Firma Microsoft nyní prezentuje nové 
vybavení (tablety, notebooky) a  změny 
v aplikaci Teams. Mnohé zaváděné metody 
jsme sami používali přes volně dostupné 
internetové stránky. Kvůli lockdownu 
neprobíhala prakticky žádná školení, jen 
tzv.  webináře, tedy odborné přednášky 
přes internet, a proto jsme se učili pracovat 
s aplikacemi prakticky sami – jak se říká 
„na koleni“.

Na trhu se dále prezentují firmy 
s  novými produkty výpočetní techniky 
a společnosti vyvíjející programy pro školní 
agendu – Bakaláři, Online škola aj. Na 
naší škole využíváme program Bakaláři. 
Novinky v Bakalářích pro srozumitelnost 
postupně zavádíme druhým rokem. 

Financování IT ve školství není zrovna 
nenáročnou oblastí. Proto využíváme 
dotace, vyhlášené programy a rádi vítáme 
i sponzorské příspěvky. 

IT oblast se vyvíjí mílovými kroky 
a prioritou pro další vzdělávání pedagogů 
a žáků bude naučení jednoduchého progra-
mování, algoritmizace a práce s dostupnou 
robotikou. Vše však záleží na možnostech 
financování a nabízených produktů.  

Dnešní doba opět nepřeje prezenční 
výuce a proto musíme být stále připraveni 
na přechod do distanční výuky. Během 
distanční výuky chceme využít vědomosti 
a zkušenosti z minulých období. Budeme 
nadále sledovat nové trendy, aby výuka 
na dálku byla pro děti zábavná, zajímavá 
a  lehko uchopitelná. Jak moc se nám to 
povedlo nebo nepovedlo můžeme hodnotit 
až na konci školního roku.

pOOteVřené šKOLní DVeře
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Ze života spolků 
turistický kroužek tJ Sokol Morávka

petr bujok,  
vedoucí turistického kroužku

V  sobotu 2.4.2021 proběhla první 
schůzka kroužku. Schůzka byla spojena se 
spolkovou akcí GulášFest.

Na schůzku přišli tři děti – Jakub Mojží-
šek, Kryštof Maděrič a Honza Vlček, tři byli 
omluveni. Schůzku jsme zahájili malým 
výletem přes Sviňorky do Vlaského a zpět 
do centra obce.

Výlet jsme ukončili v hotelu Morávka. 
Zde jsme se zapojili do příprav akce 
GulášFest. Stavěli jsme stánky, roz-
misťovali odpadkové koše. TJ Sokol 
Morávka se akce nezúčastnil jen 
jako technická podpora, ale také jako 
soutěžní tým. Kluci z kroužku dostali 
důležitý úkol – rozdělat oheň a ten 
po celou dobu vaření udržovat. Dále 
pomáhali s mícháním guláše. Šéfku-
chařem sokolího týmu byl pan Karel 
Cakl. Společnými silami jsme uvařili 
Lesní guláš. Jakub, Kryštof a Honza 
se olizovali až za ušima. Také ostatní 
návštěvníci byli spokojeni, ale od 
vítězství nás dělilo 11míst. 

Akce byla velmi vydařená, chlapci 
z první schůzky odcházeli se spous-
tou zážitků.

Ze žiVOta SpOLKů
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Sportovní kroužek  
Start do nového už devátého ročníku

ing. Jan Legerský, trenér

V srpnovém čísle zpravodaje jsme 
se zmínili o zahájení nového ročníku 
sportovního kroužku v naší škole.

Jak jsme mladým sportovcům 
slíbili, tak jsme ve středu 22. září 
od 15,00 hodin zahájili fungování 
sportovního kroužku s představou, že 
budeme sportovat vždy ve středu.

Vzhledem k tomu, že se přihlásilo více 
dětí, než jsme předpokládali a  společné 
sportování dětí z mateřské školky a mlad-
ších školáků s těmi staršími a většími by 
nedělalo dobrotu, rozdělili jsme kroužek 
na dvě skupiny. 

V mladší nebo méně zkušenější skupině 
jsou mladí sportovci od dětí z  mateřské 
školky po školáky. Jsou to bratři Jakub 
a  Pavel Bystřičanovi, Jonáš Čížek, Jirka 
Durčok, Teo Hasník, Matěj Hřivňák, Marek 
Chuda, Honza Legerský, Dan Messing, 
Patrik Musialek, Teo Pavlásek, Matěj Šíbl, 
Kryštof Štefek, Vendula Vlčková, Viktorka 
Vlčková a Hubert Volný. Tato skupina mla-
dých sportovců se schází vždy v úterý od 
15,30 do 16,30 hodin a mohu říci, že odchá-
zejí spokojeni, příjemně unaveni a bohatší 
o další zkušenosti.

Některým těmto mladším začátečníkům 
byli nápomocni na startu i  jejich rodiče, 

kteří se i  sami zapojili do činnosti 
kroužku a  tím aktivně svým dětem 
pomohli s adaptací v kroužku.

 Některé maminky se zapojily 
aktivně a s dětmi si i zasportovaly. 

Některé svého malého sportovce 
povzbudily i jen svojí přítomností.

Do kroužku se přicházejí občas podívat 
a zasportovat si i dřívější absolventi našeho 
kroužku. Ale jen na lavičce náhradníků

Ze žiVOta SpOLKů

Teo s maminkou Mareček s maminkou

A někteří z povzdáli sledovali své i další mladé spor-

tovce v jejich snažení
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Sportujeme podle počasí na venkovním 
hřišti u školy ….

… a  nejen sportujeme, ale i  budujeme 
a stavíme zajímavé stavby ...

… a když náš počasí vyžene z hřiště do 
tělocvičny, tak sportujeme i tam …

 … a po závěrečném hvizdu trenéra jsme 
i řádně unaveni.

Ve druhé skupině starších nebo zkuše-
nějších sportovců, kteří chodí do kroužku ve 
středu od 15,30 do 16,30 hodin, jsou Matěj 
Blažek, Honza Kapolka, Matyáš Korneta, 
Toník Král, Matyáš Matzner, Dan Miketa, 
Tibor Navrátil, Barbora Roubalová, Terezka 
Smržová, Pepík Soročin, Pepík Stachura 
s mladším bráchou Kájou a Honza Tesařík.
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Stejně tak i oni zahájili sezónu na ven-
kovním hřišti …

 … a pak nás počasí poslalo do tělocvičny, 
kde jsme soutěžili v rychlosti a obratnosti …

Ze žiVOta SpOLKů
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… a nakonec si mezi sebou zahráli pro 
radost i fotbálek …

Podle prvních vystoupení jednotlivých 
chlapců a děvčat mohu ze zkušenosti říci, že 
jsou mezi námi talentovaní malí sportovci, 

kteří jsou schopni v budoucnu velmi dobře 
reprezentovat naši obec nejen na okresní 
ale i vyšší úrovni.

A jako každý rok, tak i letos Vás budeme 
průběžně informovat o činnosti nás, našich 
a Vašich mladých sportovců, s jejich posuny 
a pokroky.

Volejbal Morávka - Český pohár

radim bulko, předseda

Dne 18.9.2021 se konal Český pohár ve volej-
bale, kde se naše družstvo utkalo se třemi 
týmy 1. a 2. Národní ligy. Do Palkovic, kde 
se turnaj konal, jsme přijeli v plné sestavě 
bez jakýchkoli absencí. 

Ze 4 družstev jsme bojovali o jedno postu-
pové místo. Nakonec se celkovým vítěz-
stvím radovalo družstvo Bučovic z 1. ligy. 
Tým Bučovic patří dlouhodobě mezi top 
týmy celé 1. ligy. Výsledky: 

Morávka – Palkovice 3:1, Morávka – Blue 
Volley Ostrava 3:1, Morávka – Bučovice 0:3

utkání vítězství prohry body

1. blue Volley Ostrava 8 8 0 23

2. tJ Holubice 8 6 2 15

3. Vlci nový Jičín 8 5 3 13

4. Volejbal Morávka 8 4 4 13

5. Sokol palkovice 9 4 5 13

6. tJ Sokol šlapanice 9 4 5 11

7. repre – extraliga kadeti 4 3 1 9

8. SK Kojetín 8 1 7 8

9. Valašské Meziříčí 8 0 8 0
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Od listopadu již bojují naši volejbalisté 
v nové soutěži a nevedou si vůbec špatně, 
viz. tabulka po 8 odehraných zápasech. Sice 
již máme 4 prohry, ale 3 z nich byly tiebreak 
tudíž 3:2 a  to 2x v Holubicích, které tuto 
soutěž vyhrálo již několikrát za sebou.

Rádi bychom chtěli poděkovat všem naši 
fanouškům, kteří nás chodí podporovat 
každý domácí zápas a fandí nám. 

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

rozpis domácích utkání - tělocvična Zš Morávka

Z leva do prava stojící: Trenér Jan Kapera, Radim Bulko, Filip Kramar, David Pavlásek, Marek Blahuta, Filip Zvolenský, 

Pavel Srkal, Michal Pavlásek, Tomáš Kaloč, dole z leva: Michal Vágner, Petr Boček, Daniel Blabla, Radek Bacílek
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pohádkové odpoledne 
a country music DrOpS
tým Hotelu Morávka

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Zuzce Bestové, která vymyslela a perfektně 
zorganizovala akci Pohádkové odpoledne na  
Hotelu Morávka.

Díky její skvělé práci a kreativitě se rozzá-
řily oči  všem zúčastněným dětem a věříme, 
že spokojení byli i ostatní.

Taktéž děkujeme sponzorovi kapely 
Drops Tomáši Heczkovi z Judo clubuOrlová. 

Ze žiVOta SpOLKů
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Klub rodičů

SDH MOráVKa

romana Miketová

V  podzimním čase za 
sebou máme akci „Draki-
áda“, která se už tradičně 
konala při bezvětří (to si 
jistě pamatují rodiče vydá-
vající spoustu energie na 
vzlétnutí draka ) v  are-
álu bývalé lesní školky 
ve Vlaském. Užili jsme si 
pěkné počasí, stanoviště 
a  společně strávený čas. 
Další akcí bylo „Putování 
se světýlky“. Tu jsme museli přizpůsobit 
aktuální situaci a vzdát se obvyklého hro-
madného průvodu i společného zakončení. 
Pro děti byly připraveny 3 samoobslužné 
stanoviště s hrou a  šifrou. Poklad na děti 
čekal v novém parčíku, kde jsme taky oce-
nili ohřátí se u  ohně. Vánoční dílny jsou 
prozatím v plánu v  termínech 24.11., 1.12. 
a 8.12.2021. Pokud máte o dílny zájem, sle-

dujte FB skupinu Morávka 
dětem, kde najdete aktu-
ální informace. V  případě, 
že FB nemáte a  chcete být 
informovaní, napište na 
e-mail klubu rodičů  klubro-
dicu.moravka@seznam.
cz a  my vám informace 
zašleme. Věříme, že se spo-
lečně sejdeme u „Rozsvícení 
vánočního stromu“ a nala-
díme se na Vánoce. Přejeme 
vám poklidný adventní čas. 

11.9. se již tradičně děti i dospělí z obce 
Morávka zúčastnili Sportovního dne Sdru-
žení obcí povodí Morávky.  Každý rok 
navštívíme jinou obec, letos to byly Voj-
kovice. Děti rozděleny do tří věkových 
kategorií soutěžily v netradičních soutěžích 
– prolézání tunelu, shazování kuželek, 
prolézání opičí dráhy, hod petanquovou 
koulí, chůze na chůdách, slalom s  pin-
gpongovým míčkem na lžíci. Všichni spolu 
pak soutěžili ve štafetovém skoku v pytli, 
který je na sportovním dni každým rokem. 
Po dětech přišli na řadu dospěláci. Ti se 

zapotili na chůdách, při smotávaní toalet-
ního papíru a pak tradičně při hodu vejcem. 
Paní starostka nám mohla předvést, jakou 
má mušku – střílelo se z krátké i dlouhé 
zbraně. Při vyhlašování vítězů jsme se dva-
krát radovali i my. Naši nejmladší vyhráli 2. 
místo a dospěláci v soutěži nazvané Návrat 
do dětských let 3. místo.  

Září/říjen

V  září a  říjnu dobíhají hasičům ještě 
poslední venkovní závody. Hned druhý 
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školní víkend se vydaly děti na závody do 
Nižních Lhot. Účast byla velká, startovalo 
zde 11 družstev mladších žáků a 8 družstev 
starších žáků. Oba naše týmy braly 4. místo. 
Aby je bramborová medaile nemrzela, zašli 
jsme po vyhlášení výsledků na výbornou 
točenou zmrzlinu. 18.9. se naši dospělí 
sportovci zúčastnili netradičního požár-
ního útoku ve Vraclávku, který nese jméno 
Vodkiáda. Naši borci (a  borkyně) běželi 
tento závod poprvé a jednoznačně podcenili 
domácí přípravu. Největší zdržení přišlo 
hned na začátku. Požární útok totiž začíná 
až po vypití půllitru piva na ex...Byla to 
hlavně legrace, krásné setkání s družebním 
sborem a to, že jsme skončili na posledním 
místě, na tom nezáleží. 25.9. se konala 
domácí soutěž - Memoriál Josefa Špoka 
a v jednom také okrsková soutěž O pohár 
Svatého Floriána. Dopoledne proběhla 
soutěž dospělých, které se zúčastnilo 10 
družstev mužů, 4 družstva žen a 4 družstva 
kategorie 35+. V pohárové soutěži vyhrála 
Morávka ženy první místo. V  soutěži 
O pohár svatého Floriána také první místo 
v kategorii žen a 3.místo v kategorii 35+. 
Odpoledne nás mile překvapilo množství 
družstev na dětské soutěži. Přijelo celkem 
31 družstev v kategoriích mini, mladší žáci, 
starší žáci a dorostenci. Za SDH Morávka 
jsme postavili na start mladší žáky A, mladší 
žáky B a starší žáky. Pohárová soutěž byla 
pro naše žáky cenná zkušenost, jelikož jsme 

viděli útoky daleko před našimi nejlepšími 
časy. Mezi nejlepší týmy patřily Trojano-
vice u  mladších i  starších žáků a  Nýdek 
v  kategorii dorostenců. V  okrskové sou-
těži Floriánek, kde se počítaly pouze časy 
týmů z  10. Podbeskydského okrsku, jsme 
vybojovali krásné druhé místo v  mladší 
i starší kategorii. 28. září jsme se vydali již 
tradičně do Nižních Lhot, kde se tentokrát 
prověřovala fyzická kondice a  teoretické 
znalosti z  hasičiny na branném závodě. 
V kategorii mladších dívek vybojovala bron-
zovou medaili Andrea Juřáková a v kategorii 
starších dívek stříbrnou medaili Markéta 
Zbořilová. V  kategorii starších chlapců 
zazářil Kryštof Holub a vybojoval 1.místo. 
S dětmi jsme se již přesunuli do tělocvičny, 
kde se budeme věnovat jak teoretické, tak 
i fyzické přípravě.    

Dne 2.10. se u  Hotelu Morávka konala 
spolková akce Guláš Fest. I  naše SDH se 
zúčastnilo. Děkujeme Honzovi Ševčíkovi 
a jeho pomocnému týmu (Magdě Šebestové 
a Milanovi Hřivňákovi) za reprezentativní 
guláš. 

Výjezdová jednotka SDH Morávka 
v měsících září a říjnu zasahovala u dvou 
požárů, dvou likvidací obtížného hmyzu, 
jednoho odchytu zvířat a  jedné technické 
pomoci - odstranění stromu. Informace 
o zásazích průběžně aktualizujeme na webu 
www.sdhmoravka.cz.
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Dne 2.10. se u Hotelu Morávka konala spolková akce Guláš fest. i naše SDH se 
zúčastnilo. Děkujeme Honzovi ševčíkovi a jeho pomocnému týmu (Magdě šebestové 
a Milanovi Hřivňákovi) za reprezentativní guláš. 

Výjezdová jednotka SDH Morávka v měsících září a říjnu zasahovala u dvou 
požárů, dvou likvidací obtížného hmyzu, jednoho odchytu zvířat a jedné technické 
pomoci - odstranění stromu. informace o zásazích průběžně aktualizujeme na 
webu www.sdhmoravka.cz.
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Guláš fest Morávka 2021
roman böhm  
- předseda spolkového výboru

V roce 2019 se 5 kamarádů okolo Tomáše 
Volného a Lukáše Besty rozhodlo, že si zpří-
jemní jednu podzimní sobotu. Dohodli se, že 
zjistí, kdo uvaří chutnější guláš. Slovo dalo 
slovo, gulášky se uvařili a všem přítomným 
sobotní den zpříjemnila živá hudba. Ten 
kdo se zúčastnil,  potvrdí,  že akce to byla 
velmi vydařená. A nultý ročník Guláš Festu 
byl na světě.  

V koronavirovém roce 2020 jsme velkou 
možnost dělat jakékoli veřejné akce bohužel 
neměli.

Rok 2021 se po této stránce dosti zlepšil 
a  spolky v  Naší obci se postupně vracely 
k zavedenému programu. Léto jsme v posled-
ních letech ukončili  nějakou kulturně spole-
čenskou akcí v areálu Hotelu Morávka. Tyto 
akce byly v režii obecního úřadu.

Když jsme na Spolkovém výboru přemýš-
leli se zástupci spolků v Naší obci, jak ukončit 
tuto letní sezónu, jeden návrh zněl…navázat 
na akci z  roku 2019 a  uspořádat 1.ročník 
Guláš Fest Morávka 2021.

Shoda jak spolků, tak obce byla jedno-
myslná. Datum akce byl určen na 2.9.2021, 
místo konání areál Hotelu Morávka. Celá 
akce byla otevřená jakémukoli soutěžícímu, 
který se zaregistroval přímo v místě sou-
těže. Základ tvořily družstva spolků obce 
Morávka, dále pak zástupci rodin, chatařů 
ale i  jednotlivci. Soutěže ve vaření guláše 
se zúčastnilo 12 družstev. Porotu tvořilo 
6 nezávislých porodců.  

Práci poroty nebylo co závidět…. všechny 
vzorky soutěžících týmů odevzdané na 
ochutnání byly opravdu vynikající. Ale jak už 
to bývá, vyhrát může pouze jeden tým. Tento 
1. ročník vyhráli pánové  Martin Bonczek 
a Rostislav Faike. Vzorek pod názvem týmu 
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„Veselá kráva“ byl hodnocen opravdu velmi 
vysoce všemi porotci.

Celý sobotní den nám přálo nádherné 
počasí a  čas po ukončení soutěže až do 
nočních hodin nám zpříjemnila kapela UFO. 
Dle ohlasů byl Guláš fest Morávka velmi 
vydařenou akcí, kde jsme se všichni celou 
sobotu velmi dobře bavili. Věřím a doufám, 
že se tato soutěž stane tradičním ukončením 
letní sezóny v naší obci.

Chtěl bych touto cestou poděkovat vš em 
spolkům a  jejím členům, členům poroty, 
a všem co pomáhali při organizaci za jejich 
práci a  obci Morávka za finance na ceny 
a kapelu. Doufám, že opět spojíme své síly 
při organizaci 2.ročníku v roce 2022.

Ohlédnutí za činnosti 
včelařského spolku

Václav uherek,  
předseda ZO ČSV Morávka

Měsíc listopad je charakteristický nejkrat-
šími a převážně chladnými dny. Celá příroda 
se připravuje na zimní čas a stejně i naše 
včely neomylně reaguji na změnu počasí tím, 
že se za chladných dní „schoulí“ do tepla 
chomáče. Jen těžko bychom hledali v tomto 
podzimním období ve včelstvu trubce nebo 
letní – krátkověké včely. Pro většinu včelích 
matek nastalo několikaměsíční období, ve 
kterém nebudou zakládat plod, a včelstvo 
nastoluje úsporný režim ve spotřebě zásob. 
Zdravé včelstvo zredukuje počet včel úměrně 
k tomu, jak výkonnou matku má a kolik má 
zásob. Současné osazenstvo úlu je tvořeno 
dlouhověkými zimními včelami, které mají 
za úkol převést celé společenstvím do jarních 
měsíců. Předpokladem k  jejich dlouhému 
životu je dobrý zdravotní stav a  dostatek 
medových a pylových zásob. Zkráceni života 

včel nebo dokonce jejich úhyn může způso-
bit přemnožený parazitující roztoč Varroa 
Destruktor. Proto již v měsíci srpnu včelaři 
provádí první preventivní léčeni pomoci For-
midolu, odpařovačů napuštěných kyselinou 
mravenčí a následně v měsíci říjnu formou 
fumigace pomoci Varidolu.

Každoročně se na úvod roku organizují 
vzdělávací akce, kde si formou přednášek 
můžou naši včelaři rozšířit své odborné 
znalosti a  dovednosti. Díky pandemické 
situaci se v letošním roce žádné přednášky 
neuskutečnily. Vzdělávat se ale včelaři mohli 
prostřednictvím odborného časopisu Včelař-
ství, kterým jim posílá měsíčně ČSV.

Ve dnech 3. - 4.září 2021 se v  areálu 
výstaviště Černá louka v Ostravě, uskutečnil 
mezinárodní včelařský veletrh, kde kromě 
několika přednášek se včelařskou tématikou 
mohli včelaři nakupovat včelařské potřeby 
u prodejců z ČR i ze zahraničí. Tuto velmi 
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zdařilou akci zorganizoval Včelařský spo-
lek pro Moravu a Slezsko. Taktéž jsme se 
zúčastnili včelařské výstavy v  Olomouci, 
která se uskutečnila dne 15. 10. 2021 a kde 
jsme zakoupili  pro naši organizaci lis na 
mezistěny. Nákup byl částečně realizo-
ván z  dotace OÚ Pražmo. Pro ZO a  VKM 
jsme v  tomto roce ještě pořídili ometač 
včel z dotace OÚ Morávka a dataprojektor 
z dotace OÚ Krásná. Za poskytnuté finanční 
prostředky formou dotací a  darů,  bych 
chtěl poděkování zastupitelům, starostkám 
a starostům obcí Morávka, Krásna, Pražmo 
a Raškovice.

Co se týče výnosu medu, tak můžeme říct, 
že jsme se přiblížili opět podprůměrným 
výsledkům.  Po studeném a deštivém jaru  
to vypadalo na včelařskou katastrofu. Jaké 
nastalo překvapení, když jsme ze včel vybrali 
pěkně zaplněné a zavíčkované plásty, které 
po odvíčkování a vytočení částečně nahradily 
obavy z neúspěchu. Vytočený med, byl po 
dlouhé době velmi kvalitní, jelikož se jednalo 
o  med tmavý medovicový.   Chov včelích 
matek, a tvorba nových včelstev – oddělku 
se v letošním roce nedařila tak jak bychom 
si představovali. Nebyly příznivé podmínky 
a se stejným problémem se potýkali i včelaři 
v jiných regionech. 

Z  činnosti včelařského spolku vybírám 
organizaci smažení vaječiny pro naše vče-
laře, účast na kulturní akci Den regionu, 
která se uskutečnila dne 18. Září 2021 na 
zámku Paskov. Tuto akci jsme podpořili 
prodejním stánkem, kde naši členové př. 
Ing. Carbol Libor a př. Holinka David podá-
vali informace o činnosti naší ZO a nabí-
zeli kvalitní medovicový med a  horkou 
medovinu. Za jejich aktivní účast jim patří 
poděkování. Taktéž jsme se zúčastnili akce 
pořádané OÚ Morávka, tzv. GULAŠ FEST, 
kde měli připravit jednotlivé spolky guláš 
dle vlastní receptury. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 12 soutěžních družstev. Včelaři se 
umístili na pěkném 6 místě, kde nabízeli 
daňčí guláš, který připravil př. Ing. Rýznar 

Vojtěch, za což mu chci upřímně poděkovat

Nedílnou součásti ZO je činnost Vče-
lařského kroužku mládeže. Ve včelařském 
kroužku mládeže jsou zaregistrování čtyři 
dětí,  kteří se starají o deset včelstev umís-
těných na včelí paletě. Na prvních schůz-
kách v novém školním roce jsme využívali 
hezkého počasí k návštěvám včelí palety, 
kde jsme kontrolovali stav zásob pro zimní 
období, sílu jednotlivých včelstev v úlech, 
provedli jsme první a  druhé preventivní 
léčeni včel proti Varoaze formou fumigace 
a taktéž jsme prováděli nezbytné úklidové 
práce. V průběhu školního roku, pokud nám 
to pandemická situace dovolí, plánujeme 
uskutečnit besedu na ZŠ Moravka. Tímto 
způsobem chceme seznámit školní mládež 
s náplní práce členů Včelařského kroužku 
mládeže,  životem včelí populace, a  jeho 
přínosem pro okolní přírodu.

Dne 14. 10. 2021 se zhruba po roce, kdy se 
konala okresní konference ČSV z.s. Frýdek 
Místek,  sešla  ustavující schůze okresního 
výboru, kde bylo zvoleno nové předsednictvo 
a  předseda okresu F-M. Funkci předsedy 
bude pro nové funkční období vykonávat 
př. Ing. arch. Aleš Jílek, místopředsedu př. 
Jaroslav Kopeček, jednatele př. Ing. Tomáš 
Turoň, pokladník př. Monika Navrátilová 
a člen předsednictva se zaměřením na zdraví 
včel př. Aleš Pink.

 Dále se předsednictvo OO shodlo na zří-
zení pěti odborných komisích, které budou 
pracovat v  tříčlenném složení pro období 
2022-2025:

1/ Komise pro zdraví včel

Cílem je dlouhodobý a udržitelný chov 
zdravých včel a  včelstev s  minimalizací 
škodlivých dopadů vlivem působení člověka 
a cizorodých látek. 

2/ Komise pro osvětu, propagaci a  racio-
nalizaci

Cílem je dlouhodobý a udržitelný chov 
zdravých včel a  včelstev, jednoduchým 
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a  časově nenáročným, šetrným a  přírodě 
blízkým způsobem. 

3/ Komise pro kulturu a vzdělávání

Cílem je podpora vzdělávání co nejširší 
včelařské základny.

4/ Komise pro práci s mládeží
Cílem je podpora a zapojení mládeže do 

včelařství, jakožto důležitého a  smyslupl-
ného oboru se společenským přesahem.

5/ Komise pro chov a pastvu

Cílem je podpora chovu včely medonosné 
kraňské a hledání cest pro zajištění vhod-
ných pastevních podmínek pro tyto chovy 
mezi širší veřejností a  zemědělci a  snaha 
o  minimalizaci negativních ekologických 
dopadů na jednotlivé biotopy.

Komise budou pracovat samostatně 
v interakci s orgány OO i ZO a budou mít, 
mimo celkové obecné podpory OO ČSV, 
vytvořeny v rámci nových webových strá-
nek okresní organizace vlastní prostor pro 
názorovou prezentaci, odbornou prezentaci 
a informování včelařské veřejnosti o cílech, 
účelu a přínosu.

O  dění v  rámci okresní organizace se 
můžete dočíst na nových webových strán-
kách Okresní organizace Frýdek- Místek, na 
odpovídající adrese: www.oocsvfm.cz.

Závěrem mi dovolte, abych jménem 
výboru ZO ČSV Morávka popřál všem vče-
lařům a občanům Morávky příjemné prožití 
Vánočních svátků a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a každodenní pohody.

charita 
Milostivé léto jasněji a snadněji s poradenským centrem. 

Slyšeli jste už o akci Milos-
tivé léto? Víte, k  čemu tato 
akce slouží? Naše Poraden-
ské centrum Vám o ní může 
poskytnou informace a zároveň být i nápo-
mocné při jejím uplatnění. 

Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, 
která proběhne ve dnech od 28. 10. 2021 do 
28. 1. 2022. Díky Milostivému létu se můžete 
zbavit vysokých exekučních poplatků 
a úroků z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, 
avšak jste schopni uhradit jistinu svého 
dluhu (základní částka, kvůli které dluh 
vznikl) a spolu s ní uhradit i poplatek exe-
kutorovi včetně DPH (celkem 907,50 Kč), 
zbytek dluhu, navýšený o úroky z prodlení 
a další poplatky s ním spojené, Vám bude 
odpuštěn (smazán). K tomu, abyste mohli 
Milostivého léta využít, je však nutné splnit 
3 podmínky: 

•	 Máte dluh vůči veřej-
noprávnímu subjektu - dlu-
žíte např. státu, obci či jejich 
organizacím – dopravní pod-

niky, nemocnice, zdravotní pojišťovny, 
Česká televize, Český rozhlas, ČeZ, atd.

•	 Váš	dluh	je	v exekuci	–	pokud	Váš	dluh	
není ještě v exekuci nebo jste v oddlu-
žení, Milostivé léto nelze uplatnit

•	 Exekuce	 je	 vedena	 soudním	exekuto-
rem – Milostivé léto se nevztahuje na 
správní nebo daňové exekuce (tj. exe-
kuce vymáhány celní správou, finanční 
správou či okresní správou sociálního 
zabezpečení)

Pokud máte zájem využít této jedinečné 
šance a vymanit se ze svých dluhů, pak se na 
nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda 
se Vás Milostivé léto týká, poradíme Vám.
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Denní centrum Maják, bezpečné útočiště pro Vaši 
nemocnou duši 

Setkali jste se s duševním onemocně-
ním nebo lehkým mentálním postižením? 
Nebo jen znáte takovouto osobu ve Vaší 
blízkosti? 

Přestože to na první pohled nemusí 
být patrné, velká část populace je po vět-
šinu svého života doprovázena duševním 
onemocněním nebo lehkým mentálním 
postižením. Dle Národního ústavu dušev-
ního zdraví dokonce vzrostl, v souvislosti 
s  pandemií covid-19 a  souvisejícími 
restriktivními opatřeními, výskyt dušev-
ních onemocnění u dospělé populace ČR 
na téměř 30 %. Což znamená, že se každý 
třetí Čech potýká s  duševním onemoc-
něním.

Mnoho lidí, prožívajících duševní pro-
blémy, nevyhledává odbornou pomoc, pro-
tože si často závažnost svých obtíží nepři-
pouští nebo se zkrátka bojí negativní reakce 
svého okolí, vlastní stigmatizace. Víme, že 
péče o  vlastní duševní zdraví je důležitá 
a jde především o to si uvědomit, co tomu 
kterému člověku pomáhá a jaké aktivity by 
měl zařadit do svého běžného života tak, 
aby se dokázal vypořádat i s mimořádnými 
nároky současné doby.

Středisko Charity Frýdek-Místek, Denní 
centrum Maják, bylo zřízeno právě k tomu, 
aby poskytlo bezpečný prostor a  útočiště 
pro lidi s duševním onemocněním a lehkým 
mentálním postižením. Potřeba místa, kam 
se tito lidé mohou vracet, místa, ve kterém 
jsou pochopeni a  respektováni, je totiž 
nezbytná. 

Denní centrum Maják je místem, kde 
mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet své 
schopnosti, trénovat své vědomosti, trávit 
svůj volný čas a udržovat společenské kon-
takty. Cílem této služby je umožnit osobě 

s  duševním onemocněním 
nebo lehkým mentálním 
postižením aktivní návrat do 

běžného života.
To, jak spolupráce s klienty v Denním 

centru Maják probíhá, popisuje vedoucí 
tohoto střediska, Terezie Kolčárková: 
„S klienty pracujeme buď individuálně, tzn., 
že pomáháme klientovi s  jeho konkrétní 
zakázkou, nebo skupinově v rámci nabíze-
ných aktivit, kdy můžeme pracovat i s více 
klienty najednou. Klientům nabízíme akti-
vity, které jsou zaměřeny na udržení nebo 
zlepšení motoriky a na procvičování paměti. 
Také umožňujeme různé nácviky (vaření, 
základy práce na PC), pohybové aktivity 
a v neposlední řadě aktivity zaměřené na 
trávení volného času (společenské hry, 
zhlédnutí dokumentů). V případě potřeby 
poskytujme klientům i  základní sociální 
poradenství.“ 

A  na co kladou pracovnice Denního 
centra Maják důraz? „Respektujeme jedi-
nečnost každého klienta, motivujeme ho, 
aby svou nepříznivou situaci řešil. Podpo-
rujeme ho v jeho zodpovědnosti a konečné 
rozhodnutí necháváme na něm.“

Pokud jste vy nebo Váš blízký osobou 
s  duševním onemocněním nebo lehkým 
mentálním postižením, je Vám 18 a více let 
a rádi byste využili služeb Denního centra 
Maják, pak se na nás můžete obrátit.
Denní centrum Maják:
f. Čejky 450, frýdek-Místek, provozní 
doba: pondělí až pátek 830-1430, 
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz 
web: www.charitafm.cz
fb: https://www.facebook.com/dennicen-
trummajak/ 

cHarita
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Jaká bude tříkrálová sbírka?

cHarita / tříKráLOVá SbírKa

Tak to je asi otázka, na kterou nikdo 
neznáme přesnou odpověď. „Všechno 
připravujeme tak, aby mohla sbírka pro-
běhnout jako tomu bylo dříve v minulosti, 
tedy i  s  koledníky,“ líčí koordinátorka 
Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek 
Silvie Vojkovská, „Chystáme pokladničky, 
tašky s  cukříky a  kalendáříky pro dárce, 
drobné dárky a něco na zub pro koledníky. 
Koledování bude probíhat, tedy pokud to 
situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“ Po 
stejnou dobu bude možné přispět v rámci 
Tříkrálové sbírky také do statických poklad-
niček, které budou rozmístěny stejně jako 
loni v  kostelích, úřadech, informačních 
centrech, některých obchodech, lékár-
nách, apod. „Seznam míst bude v  lednu 
na našich webových stránkách a  bude 
průběžně aktualizován. Tato možnost se 
loni osvědčila a  bude určena pro ty, kdo 
budou chtít přispět přímo do pokladničky ve 
své obci nebo městě a koledníky nepotkají 

nebo koledníci nebudou moci vůbec vyjít.“ 
doplňuje Vojkovská. Další z novinek, kterou 
přinesl loňský covidový ročník a která bude 
pokračovat i  v  příštím roce, je možnost 
využít možnost bezhotovostního příspěvku 
do sbírky, a to buďto přes platební bránu na 
webu Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo 
na účet s využitím VS pro frýdeckomístec-
kou Charitu. Tato možnost bude až do konce 
ledna 2022.

A  jak Charita Frýdek-Místek získané 
prostředky využije. „Záměry na vyu-
žití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako 
v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj a pro-
voz mobilní hospicové péče naší Salvie 
a doučování v sociálně potřebných rodinách. 
Část prostředků půjde na spolufinancování 
nákupu potřebných automobilů pro terénní 
služby, tak abys se naše pracovnice bez-
pečně dostaly ke svým klientům. Zbytek 
pak použijeme na plánovanou rekonstrukci 

v  Domově pokojného 
stáří a  zřízení trénin-
kového bytu pro lidi 
s duševním onemocně-
ním.“ nastiňuje ředitel 
Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl 
kdokoli zapojit do kole-
dování nebo organi-
zace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit 
této tradiční a  největší 
sbírkové akce, bude více 
než vítán a  neodejde 
s prázdnou. Kontakt na 
koordinátorku za Cha-
ritu Frýdek-Místek Silvii 
Vojkovskou je silvie.voj-
kovska@charitafm.cz, 
733 741 564. Děkujeme.
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00

© KLEIN
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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 
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý? 

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat, 

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12. 2021 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK 

cena od 400,- 

 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 

Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend) 

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA 
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Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
 

 


