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 Obec podporuje opětovně výstavbu
„Domovních čističek odpadních vod“
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Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, 
chataři a chalupáři

Uzavřeli jsme za 
sebou definitivně rok 
2021, a jak ho popsat 
a  zhodnotit? Zvykli 
jsme si tak trochu 
všichni na novou nemoc a učíme se s ní 
žít. I přes všechna úskalí, která nám při-
nesla a přináší jsme se nezastavili ve své 
činnosti. Poděkování patří vedení školy 
a  všem zaměstnancům, že za “bojo-
vých” podmínek zvládli celý loňský rok. 
Sportovci a  spolky zase udělali přes léto 
maximum a  podařilo se jim uspořádat 
akce tak, abychom se mohli sejít a poba-
vit se. Obec se nezastavila a na maximum 
investovala. Zateplili jsme zdravotní stře-
disko, upravili parkovací plochu ve škole 

a zahájili výstavbu chodníku. Co se týká 
obecních akcí, zde jsme byli ještě opatrní. 
Rok 2021 je za námi a co nás čeká  v roce 
2022? V únoru slavnostně přivítáme nové 
občánky, v březnu se sejdeme s jubilanty, 
v dubnu zahájíme divadelní sezonu, a pak 
navážeme na tradiční akce. Stavění a kácení 
máje, Den dětí či tradiční hasičskou soutěž 
Memorial J. Špoka. Věřím, že nám to už nic 
nepřekazí. V investicích dokončíme chod-
ník, zdravotní středisko, doplníme prvky 
pro děti do volnočasové plochy U splavu 
a spoustu dalších drobných akcí, o kterých 
se dočtete dále. V rozpočtu jsme schválili 
dotaci pro občany na výstavbu ČOV (čistička 
odpadních vod) u rodinných domů ve výši 
35 000 Kč. Pro prvňáčka 5 000 Kč a pro nově 
narozené dítě rovněž 5 000 Kč. Věříme, že 
je to pro vás příjemná zpráva. 

Přeji nám všem do nového roku 2022 
hlavně zdraví, pozitivní myšlení, lásku, 
pohodu a trpělivost.

Ze žIvOta v ObcI / OZnáMení

Úvodní slovo starostky
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Ze žIvOta v ObcI / OZnáMení

Otevírací doba sběrného místa – Morávka – Malé Lipové
Od 1.11. 2021 – 31. 3. 2022

Pondělí  – pátek  14.00 – 15. 30
Každou sudou sobotu – 9. 00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo otevírací dobu nás kontaktujte 
v pracovní době 7.00 – 15. 30 na tel.č.: 606 851 664

Místní poplatky

Na prosincovém zastupitelstvu byla 
schválena Obecně závazná vyhláška obce 
Morávka č. 3/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, 
(celé znění www.moravka.info).

Výše poplatku:

Fyzická osoba přihlášena v obci – popla-
tek popelnice, kontejnery 700 Kč/1rok/
občan

Úlevy: osoba přihlášena v obci, která:

a) je mladší nebo dosáhne během pří-
slušného kalendářního roku 18 let, 

a to ve výši 50 % sazby poplatku, 
tj. 350 Kč/1rok

b) dosáhne během příslušného roku 
65 let, a to ve výši 50 % sazby 
poplatku, tj. 350 Kč/1 rok

Splatnost poplatku:  
nejpozději do 31. 10. 2022

chataři, chalupáři – poplatek popel-
nice, kontejnery 700 Kč/1rok/nemovitost

Splatnost poplatku:  
nejpozději do 30. 6. 2022
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v roce 2021 jsme z dotačních titulů zrealizovali

1. Kompostéry nejen občanům, ale i cha-
tařům

Z dotačního titulu Ministerstva život-
ního prostředí z  Operačního programu 
životní prostředí 2014-2020  jsme získali  
2 032 316 Kč na akci „Řešení bioodpadu 
v obci Morávka“

Rozdali jsme občanům, chatařům a cha-
lupářům 550 kompostérů a pořídili jsme 
obecní štěpkovač.

2. Dopravní automobil

– Obec Morávka získala dotaci na 
pořízení dopravního automobilu pro 
JSDH z  Ministerstva vnitra ve výši 
450 000 Kč a dalších 225 000 Kč z dotace 
Moravskoslezského kraje. Dopravní auto-
mobil byl vysoutěžen za cenu 1 195 810,33 Kč. 
Měl být dodán do prosince 2021. Vzhledem 
k nedostatků čipů na trhu čeká na dokončení 
a předpokládaný termín dodání je červen 
2022. Dopravní automobil musí mít JSDH, 
aby splnili kritéria zařazení do JPO III. 

2. Obnova veřejného prostranství „U splavu 
řeky Morávky“

Ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu jsme získali dotaci ve výši 400 000 Kč 
na akci obnova veřejného prostranství 
„U  splavu řeky Morávky“. Vzniklo zde 
odpočinkové místo s lavičkami, chodníčky, 
ohništěm, okrasnými a bylinkovými záhony 
a novými stromy. V  letošním roce plánu-
jeme ještě na části plochy doplnit dětskými 
hracími prvky. 

Prostranství před revitalizací

Ze žIvOta v ObcI

Ilustrační foto
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Prostor u Splavu po revitalizaci

3. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
Morávka 

Ze Státního fondu životního prostředí 
jsme získali 50 % dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Akce byla zrealizo-
vána již v roce 2020, nicméně dotace přišla 
na náš účet v roce 2021. Jedná se o osvět-
lení od vjezdu do Morávky až po výjezd 
podél krajské silnice.  Celková výše dotace 
366 349,28 Kč.

4. chodník Morávka – Pražmo 

Ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury jsme získali 85% dotaci z  uznatel-
ných nákladů na akci Chodník Morávka – 
Pražmo. Z předpokládaných 19 000 000 Kč 
jsme akci vysoutěžili za 14 185 919 Kč 
s DPH. Předpokládaná výše dotace je cca 
8 000 000 Kč. Částka bude upřesněna až po 
ukončení akce, tzn. v říjnu 2022. 

Další investiční akce zrealizo-
vané v roce 2021
1. Zateplení fasády a výměna střešní kry-

tiny – zdravotní středisko

Na podzim roku 2021 jsme zahájili 
zateplení zdravotního střediska a výměnu 
střešní krytiny. Z důvodu velké nemocnosti 
a nedostatku pracovních sil a změn projektu 
v průběhu stavby se tato akce protáhla až 
do konce ledna 2022. V současné chvíli pro-
bíhají dokončovací práce a některé práce, 
které nebyly součástí projektu jsou ještě 
naplánovány na letošní rok. Jako dokončit 

vstup a výměnu hlavních dveří a přestavba 
garáže. 

Děkujeme všem za trpělivost s parko-
váním. 

5. nádvoří, vstupy a  zpevněné plochy 
v areálu základní školy 

– V létě roku 2021 jsme zahájili rekon-
strukci zpevněných povrchů a stavbu bez-
bariérových vstupů z obou stran školy. Tato 
akce měla předpokládané ukončení v listo-
padu 2021, práce se protáhly až do konce 
ledna 2022. A na jaře se budou odstraňovat 
vady a nedodělky. Na tuto akci jsme požádali 
dne 13. 1. 2022 o dotaci do Státního fondu 
životního prostředí, kde v případě úspěchu 
bychom mohli získat 5 583 785 Kč dotační 
podpory. Vyhodnocení žádostí bude na pod-
zim.

Investiční plán a plán oprav na rok 2022

1. Dokončení úprav zdravotního střediska

2. Dokončení výstavby chodníku Morávka 
– Pražmo (říjen)

3. Dovybavení veřejného prostranství 
„U splavu“ dětskými prvky 

4. Demolice kadeřnictví v centru obce

5. III. Etapa parkoviště Velké Lipové

6. Výměna zastaralého osvětlení ve všech 
částech obce

7. Čištění fasády ZŠ a čištění volejbalových 
hřišť

8. Výměna fasády úřad

9. Příprava projektové dokumentace na 
rekonstrukce mostů (Malé Lipové, 
Vlaské)

10. Opava kontejnerového stání po požáru 
– Vlaské

11. V areálu ZŠ – kontejnerové stání, oplo-
cení tepelných čerpadel, stříšky nad 
vchody, zábradlí na rampu pro hasiče, 
dokončení zateplení oken do sborovny

Ze žIvOta v ObcI
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ZastUPIteLstvO Obce

Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání 
dne 13.12.2021 schválilo

- Programovou dotaci Obce Morávka 
na domovní ČOV ve výši 35 000 Kč na 
1 rodinný dům pro rok 2022 – celý článek 
na str. 7

Individuální dotaci pro spolky

∙ Judo Beskydy – 15 000 Kč  
– na vybavení, dresy

∙ TJ Pražmo – 15 000 Kč – na vybavení, 
dresy (1000 Kč na 1 dítě z Morávky)

∙ Dan Piwowarski – 20 000 Kč  
- Morávka cup – fotb.turnaj

∙ Lignum Morávka – 112 200 Kč  
– pronájmy, provoz – volejbal

∙ TJ Sokol – 20 000 Kč  
– na dopravu – zájezd

∙ Junák – český skaut – 35 000 Kč  
– materiál na podsady a stany

∙ ČZS – zahrádkáři – 10 000 Kč  
– na dopravu – zájezd

∙ SDH Morávka – 58 000 Kč 
– nákup přetlakového ventilu, dresy

∙ Klub rodičů při MŠ a ZŠ Morávka  
– 35 000 Kč – na akce pro děti

∙ Římskokatolická farnost Morávka  
– 50 000 Kč – stavba komínu

∙ Charita Frýdek – Místek – 40 000 Kč  
– na vybavení pro klienty Morávky

Dary pro rok 2022

∙ Andělé stromu života - 3000 Kč

∙ ISÚ Komorní Lhotka – 10 000 Kč

∙ Záchranná stanice Bartošovice – 5 000 Kč

∙ Sarepta – domov seniorů – 20 000 Kč

∙ Ordinace MUDr. Marie Mácová, s.r.o.  
– 10 000 Kč

∙ Adámkova vila, osobní asistence – 35 000 Kč

∙ Frýdlant nad Ostravicí – sociál.ústav  
– 10 000 Kč

∙ Adámkova vila, domov se zvl.režimem  
– 125 000 Kč

∙ Renáta Napoleone Slováčková – 5 000 Kč

∙ ČSV – včelaři – 5 000 Kč

- Rozpočet obce Morávka pro rok 2022 
s úpravami

- OZV č. 2/2021 o stanovení obecního sys-
tému odpadového hospodářství

- OZV č. 3/2021 o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství

- 5 000 Kč dotaci na jeden realizovaný pro-
jekt v rámci spolufinancování 4. výzvy 
kotlíkových dotací 

- Výjimku z  minimálního počtu žáků 
na školní rok 2022/2023 pro ZŠ a  MŠ 
Morávka a s tím související úhradu nad-
normativních výdajů na mzdové náklady

 Celé usnesení najdete na stránkách www.moravka.info 
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PROGRaMOvá DOtace

„Programová dotace“ Obce Morávka 
„Domovní ČOv“ pro rok 2022

dle § 10c odst. 1 s platností zákona č. 24/2015 
Sb. o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

1) vyhlašovatel programu, poskytovatel 
dotace

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace 
je Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 
Pražmo

2) Účel, na který mohou být peněžní pro-
středky poskytnuty

Podpora výstavby domovních ČOV:
- jako náhrad za septiky, bezodtokové 

jímky a nefunkční ČOV
- pro rekonstrukci stávající ČOV 

3) Důvody podpory stanoveného účelu

Zlepšení životního prostředí v  oblasti 
pročištění odpadních vod v obci Morávka, 
kde není centrální kanalizace a centrální ČOV.

4) Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu pro rok 2022

Celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na podporu stano-
veného účelu pro rok 2022 je 210 000 Kč.

5) výše dotace v jednotlivém případě

•	 Výše dotace je jednorázově 40 000Kč 
na 1 rodinný dům

•	 Žádost o dotaci na realizaci ČOV může 
být podána nejvýše do 1 roku po ukon-
čení realizace

•	 Každá žádost o dotaci bude projednána 
zastupitelstvem obce.

6) Okruh způsobilých žadatelů

•	 Žadatelem a příjemcem dotace může 
být fyzická osoba – vlastník budovy 
s trvalým pobytem v obci Morávka, ke 
které je ČOV zřízena.

•	 Žádost podává vlastník nemovitosti na 
ČOV napojené. 

Obec podporuje opětovně výstavbu 
„Domovních čističek odpadních vod“

Zastupitelstvo obce již po čtvrté schválilo dotaci na výstavbu domovních 
čističech odpadních vod. V  roce 2019 jsme podpořili 4 žadatele, v  roce 
2020 – 3 žadatele a v roce 2021 už 6 žadatelů. V roce 2021  jsme žadatele 
podpořili celkovou částkou 196 768 Kč. Pro rok 2022 je v rozpočtu vyčle-
něno 210 000 Kč. 1 žadatel může získat až 35 000 Kč po doložení všech 
dokladů. V případě, že si nevíte rady, jak vyplnit žádost o dotaci, domluv-
te si osobní schůzku na tel. č. 606 641 080. Žádost o dotaci najdete na 
stránkách obce www.moravka.info
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PROGRaMOvá DOtace

•	 V případě více vlastníků jedné napo-
jené nemovitosti mohou vlastníci 
zplnomocnit jednoho k podání žádosti 
a  zajištění všech úkonů spojených 
s vyřízením žádosti. 

•	 Smlouva o udělení dotace bude pode-
psána s každým žadatelem zvlášť. 

7) termín a adresa podání žádosti

•	 Žádosti lze podávat osobně nebo 
doporučenou poštou na adresu: Obec 
Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo

•	 Žádosti lze podávat průběžně od 
10. 2. 2022 do 30. 11. 2022 a  budou 
vyhodnocovány postupně v termínech 
zastupitelstva obce Morávka až do 
vyčerpání schváleného rozpočtu pro 
programovou dotaci na daný rok. 

•	 Žádost se podává po uvedení ČOV do 
provozu, nejpozději však do 1 roku po 
realizaci.

8) Kritéria pro hodnocení žádost 

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 
•	 o žádost o poskytnutí dotace na vzo-

rovém formuláři
•	 o osvědčení o certifikaci ČOV 
•	 o  kopie faktury se soupisem prací 

a doklad o zaplacení faktury

9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Žádosti budou vyhodnocovány z  hle-
diska věcné správnosti a úplnosti po přijetí 
žádosti. 

V případě potřeby bude žadatel vyzván 
starostkou obce k  doplnění nebo upřes-
nění. Pokud tak žadatel neučiní do 60 dnů 
od doručení výzvy, bude žádost odložena 
a vyřazena z dalšího posuzování. 

O schválení dotace bude uchazeč vyro-
zuměn do 60 dnů od podání žádosti na 
obecním úřadě.

10) Podmínky pro poskytnutí dotace 

 Žadatelem a příjemcem dotace může být 
fyzická osoba – vlastník budovy s trvalým 

pobytem v obci Morávka, ke které je ČOV 
zřízena.

- Lokalizace programu

Příjemce dotace musí ČOV realizovat na 
území obce Morávka pro budovu určenou 
k trvalému bydlení na území obce Morávka, 
ve které jsou ke dni podání žádosti trvale 
hlášené osoby. 

- Uznatelný náklad projektu 

Uznatelnými náklady projektu jsou veš-
keré náklady spojené s realizací ČOV.

- neuznatelný náklad projektu

Projekční práce

11) Uzavření smlouvy a vyplacení dotace
Po schválení smlouvy v  zastupitelstvu 

obce Morávka je žadatel vyzván k podpisu 
smlouvy a do 30 dnů od podpisu mu bude 
dotace vyplacena. Dotace je vyplácena 
na účet uvedený žadatelem v  předložené 
žádosti. Ve výjimečných a  zdůvodněných 
případech lze finanční prostředky vyplatit 
jiným způsobem. 

12) Kontrola přijetí dotace
Zařízení, na které byla poskytnuta 

dotace, musí být prokazatelně funkční 
minimálně 5 let od podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

Poskytovatel má právo na kontrolu 
funkčnosti ČOV jak fyzickou kontrolou, tak 
předložením dokumentace. V případě zjiš-
tění nesplnění podmínek přiznání dotace 
může poskytovatel požadovat vrácení celé 
nebo poměrné části dotace. 

13) Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Tato programová dotace byla schválena 
dne 13.12.2021. usnesením č. 26. 10 zastu-
pitelstva Obce Morávka
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KULtURa

Kultura
  svazek obcí Morávka – Pražmo

Vás srdečně zve 
na muzikál

„West sIDe stORY“
Klasický pilíř světového muzikálu poprvé v Ostravě!

Příběh inspirovaný nesmrtelnou Shakespearovou 
tragédií Romeo a Julie, hudba geniálního skladatele 

Leonarda Bernsteina a náročná taneční čísla řadí 
West Side Story k vrcholům hudebního divadla.

Kdy: pátek 29. dubna 2022

Cena: cca 200 – 300 Kč

Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka
Doprava: hradí Svazek obcí Morávka-Pražmo

vstupenky je možno rezervovat  
na tel. č. 558 691 021 (OÚ Morávka)  

nebo na tel. 606 641080  
a týden před představením vyzvednout  

na Obecním úřadě Morávka 

Vstup do divadla  
dle aktuálních podmínek www.ndm.cz

Na všechny se těší
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu
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KULtURa

 

 

Společnost 

ECOBAT s.r.o.  
 IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,  
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů  
vydává osvědčení 

 

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Osvědčení se vydává pro 

Obec Morávka 
IČ: 00296945 

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru  
a následné recyklaci celkem 85 kg použitých baterií. 

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 63 kg kovonosných druhotných 
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů. 

 

RNDr. Petr Kratochvíl 
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.  

 

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.  
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. 
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sPOLeČensKá KROnIKa

společenská kronika

statistika počtu obyvatel k 1. 1. 2022 

svá jubilea slaví v měsících  
leden, únor, březen:

Blabla Josef – 80 let
Carbolová Oldřiška – 75 let
Čerňanský Július  - 70 let
Dudková Emilie – 85 let
Glembková Marie – 80 let 
Hrebeň Jozef – 70 let
Kaňok Karel - 75 let                                      
Křibík Josef – 70 let
Mišun Antonín – 75 let
Šigutová Marie – 80 let
Štefková Božena – 92 let
Vrlíková Ludmila – 70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme, 
přejeme hodně zdraví, sil a  pohody do 
dalších let.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, 
rádi vám dárečky přivezeme.

Pozvánky vám přijdou poštou, prosíme 
o  potvrzení vaší účasti. Odvoz v  případě 
potřeby zajistíme.

Na všechny se těší
Gabriela Daňková – starostka obce

setkání s jubilanty
Po dvouleté pauze a osobním předávání gratulací plánujeme se již setkávat.
Srdečně zveme jubilanty narozené v měsících leden, únor, březen na posezení dne 

24. března 2022 v 13 hodin na Obecním úřadě Morávka. Připravíme pro vás krátký 
program, pohoštění formou oběda, kytičku, dáreček a hlavně budeme rádi, když si 
budeme moci popovídat. 

Počet obyvatel k 1. 1. 2022 1232 (včetně cizinců)

V roce 2021

Přihlášeno 50

Odhlášeno 28

Narozeno 9

Zemřelo 27
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vODOvODní ŘaD / DRIFteŘI na MORávce

vodovodní řad Morávka – vlaské

Drifteři na Morávce

Na konci roku 2020 jsme dokončili 
investiční stavbu vodovodu, část Vlaské. 
Jedná se o  prodloužení vodovodu v  délce 
cca 2,1 km. Vzhledem k úpravě trasy jsme 
museli požádat o  změnu stavby před 
dokončením, kde se přes půl roku zdrželo 
na magistrátu vydání zahájení řízení stavby 
před dokončením. Nyní čekáme na vydání 
rozhodnutí a zahájení kolaudace. Zkolaudo-
váno musíme mít dle podmínek dotace do 
15.2.2022. Pevně věřím, ve zdárný průběh 
kolaudačního řízení. 

Jak se napojit?
1. Zpracujete si projektovou dokumentaci 

pro vydání územního souhlasu na vaši 
přípojku do objektu (rodinného domu, 
chaty)

2. Zajistíte si vyjádření CHKO, stanovisko 
SmVaK Ostrava jako provozovatele 

vodovodního řadu, souhlas obce Morávka 
s  napojením jako vlastníka vodovod-
ního řadu a  případná další stanoviska 
podle území, na kterém se vaše přípojka 
nachází

3. Projektovou dokumentaci včetně potřeb-
ných stanovisek a s vyplněnou žádostí 
o oznámení záměru předáte na stavební 
úřad Raškovice

4. Po vydání povolení stavby zajdete na 
zákaznické centrum na SmVaK Ostrava 
pracoviště Frýdek – Místek, kde bude 
s  vámi na základě žádosti o  připojení 
sepsána smlouva o odběru vody

5. Pak počkáte na zaslání kontaktní osoby 
ze SmVak Ostrava pracoviště Frýdek – 
Místek, s kterým dohodnete podmínky 
a termín vlastního napojení vaší přípojky 
na vodovodní řad.

Petr bujok, technik

Rok, co rok je to stejné. Převážně v zim-
ních měsících vyrážejí řidiči na parkoviště 
Velké Lipové driftovat. Někteří z nich drif-
tují i na silnici u parkoviště. První zmí-
něná skupina ohrožuje soukromý majetek 
v podobě zaparkovaných aut, kontejnero-
vého stání a  sloupů veřejného osvětlení. 
Druhá skupina pak kromě výše zmíněného 
nerespektuje jízdu v pruzích, jezdí v pro-
tisměru a ohrožuje ostatní účastníky sil-
ničního provozu. Navíc obě skupiny svým 
konáním ruší noční klid, pokud se radován-
kám oddávají po dvaadvacáté hodině. Jedná 
se tedy o přestupky a Policie České repub-
liky je může “odměnit” na místě poku-
tou do výše 2000Kč, ve správním řízení až 

2500Kč. Pokud by však došlo k dopravní 
nehodě, byly by následky pro řidiče/driftera 
mnohem vážnější.

Vyzýváme proto všechny řidiče, aby si 
podobné zábavy odpustili a chovali se na 
silnicích vždy jen zodpovědně a podle před-
pisů.
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PaRKOvání na MístnícH KOMUnIKacícH

Parkování na místních komunikacích

Petr bujok, technik 
Zdroj: internet

V naší obci se rozmáhá nešvar – parko-
vání na místních komunikacích a v proti-
směru.

Chtěli bychom upozornit majitele zapar-
kovaných vozidel, že svým chováním způ-
sobují problém při zimní údržbě. Je velmi 
obtížné kličkovat traktorem kolem zapar-
kovaných vozidel. Proto Vás žádáme, ať svá 
auta parkujete ve svých zahradách a  tím 
umožníte bezpečný průjezd techniky. Pokud 
tak neučiníte, nebudou dané úseky prohr-
novány.

co řidiči neřeší, ale měli by

Je v pořádku, když soused nechává stát 
auto na cestě před svým rodinným domkem 
a za ním zaparkují další tři auta, protože 
mu právě přijela menší návštěva, přičemž 
soused bydlící naproti přes ulici učiní totéž? 
Náhodný řidič auta sice původně docela 
širokou ulicí projede, avšak musí doufat, že 
nepotká nikoho v protisměru, jinak se bude 
muset obratně vmáčknout do nějaké „pidis-
kulinky“ mezi auty, která vesele lemují ulici 
po obou stranách.

A platí, že řidič si může na cestě před 
svým domem či zahradou zaparkovat auto 
libovolně vůči směru jízdy, tedy klidně 
i „čumákem“ proti směru, protože se mu 
tak lépe parkuje? Odpovědi, které řidiče 
s výše uvedenými praktikami příliš nepo-
těší, najdeme v § 25 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích.

stání proti směru jízdy

Odst. 1 uvedeného zákona říká: „Řidič 
může zastavit a stát vpravo ve směru jízdy 

co nejblíže k okraji pozemní komunikace 
a  na jednosměrné pozemní komunikaci 
vpravo i vlevo.“ Takže coby řidič můžete 
v  obousměrné ulici nechat své auto stát 
pouze ve směru jízdy. Stání proti směru jízdy 
je povoleno jen v jednosměrné ulici.

Málo místa pro provoz

Odst. 3 stanoví: „Při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.“ Pokud 
tedy řidič neplánuje pouze zastavit na dobu 
nezbytně nutnou, ale v podstatě zde hodlá 
své vozidlo odložit na hodiny či dokonce 
dny, musí si pohlídat, aby v obousměrné 
ulici zůstalo volných 6 metrů. A  je úplně 
jedno, jestli jeho vůz stojí na cestě před jeho 
vlastním domem či zahradou. Naopak, již 
z  lidské slušnosti by měl odstavit vůz na 
svém pozemku, aby zbytečně nekomplikoval 
průjezd ulicí. Mnoho řidičů to samozřejmě 
neudělá, protože si řeknou, že pak se jim 
tam „nasáčkuje“ někdo cizí mající podobnou 
znalost dopravních předpisů.

na kolik to přijde

Poruší-li řidič uvedená pravidla, dopouští 
se přestupku ve smyslu § 125 c odst. 1 písm. 
k) zákona o silničním provozu. Hrozí mu 
pokuta až do výše 2 500 Kč. Městská policie 
může takového řidiče ovšem také potěšit 
botičkou, která bude autu odejmuta až po 
zaplacení pokuty. Rovněž může dojít k odta-
žení vozidla. Toto může přijít přibližně až 
na 1 300 Kč a je potřeba ještě počítat s úhra-
dou za stání auta na záchytném parkovišti, 
cca 150 až 200 Kč za den. Odtažení vozidla 
policie nařídí například, pokud auto (nebo 
třeba i motorka) omezuje, případně ohro-
žuje, provoz na pozemní komunikaci.
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 FInanČní ÚŘaD InFORMUje

Finanční úřad informuje
Ing. Petra Homolová, 
tisková mluvčí

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 
připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že 
bude přiznání k  dani z  příjmů fyzických 
osob občanem podáno elektronicky, připadá 
konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, 
kterým přiznání  zpracuje a podá daňový 
poradce, končí lhůta pro podání tohoto při-
znání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách 
je daň z příjmů fyzických osob také splatná. 

Všechny formuláře jsou  k  vytištění  
dostupné ve formátu PDF na www.financ-
nisprava.cz  zde a   v  listinné podobě jsou 
k dispozici také na územních pracovištích, 
finanční úřad však osobní návštěvu územ-
ních pracovišť občanům z epidemiologic-
kých důvodů nedoporučuje.  

Předpokládá se, že elektronicky pomocí 
portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční 
úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická 
podání pro Finanční správu)  bude možné 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 
2022. Aktuální informace k dostupnosti jed-
notlivých elektronických formulářů a mož-
nosti jejich elektronického podání naleznete 
na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční 
správa - Novinky.   

Za elektronicky podané přiznání se 
považuje také přiznání podané občanem 
pomocí aplikace Elektronická podání pro 
Finanční správu bez elektronického pod-
pisu nebo jiného ověření identity odesí-
latele, za podmínky, že bude finančnímu 
úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně 
rukou podepsaný e-tiskopis, který se 
vytvoří automaticky po odeslání přiznání. 
E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné 
podání) lze finančnímu úřadu doručit poš-
tovní přepravou nebo vhozením do sběr-
ných boxů, umístěných na územních pra-
covištích finančního úřadu.

Vzhledem k epidemiologické situaci ani 
letos nebudou zaměstnanci územních praco-
višť Finančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj v průběhu března vyjíždět za občany do 
obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby 
obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých 
dotazů použili zejména níže uvedená tele-
fonní čísla a e-mailové adresy.

Všechny aktuální informace a  stano-
viska včetně informací o aktuálních úřed-
ních hodinách podatelen jsou zveřejněny na 
www.financnisprava.cz.

V případě dotazů neváhejte využít výše 
uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou 
vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho 
územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše 
dotazy se znalostí regionálních souvislostí.

Územní pracoviště  
finančního úřadu

E-mailové adresy  
pro příjem dotazů veřejnosti 

Linky pro zodpovídání dotazů 
k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) 

ÚP Ostrava I podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111
ÚP Ostrava II podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111
ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111

ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz 553 681 111
Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 111
ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111
Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111
ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111
ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 111

ÚP v Karviné podatelna3212@fs.mfcr.cz 596 304 111
ÚP v Havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 495 111

Finanční úřad- sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111 
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ReDaKČní sDěLení / POOtevŘené ŠKOLní DveŘe

Pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

Ohlédnutí  
za předvánočním časem 

Vánoce jsou za námi a my s chutí vstu-
pujeme do nového roku 2022. Čekání na 
nejkrásnější svátky v roce jsme si ve škole 
zpříjemnili tematickou výzdobou a  tra-
dičními vánočními dílnami. Náladu nám 
bohužel nejednou pokazil výskyt nemoci 
Covid 19 jak mezi žáky, tak mezi zaměst-
nanci školy. Několikrát jsme museli ze dne 
na den přejít na distanční výuku a  těsně 
před Vánocemi byla škola uzavřena úplně 
– nebylo možné zabezpečit výuku a dodržet 
další zákonná nařízení. Pevně doufáme, že 

další vlna naši školu již nezasáhne a virtu-
ální třídy budou moci zůstat zavřeny. 

Děkujeme Klubu rodičů za přípravu 
vánočních balíčků pro všechny žáky! 

Polytechnická výchova  
formou hry

Sedět pouze v lavici a učit se je prostě 
nuda. Tímto heslem se snažíme v naší škole 
řídit, a proto prokládáme klasickou výuku 
zajímavými projekty, exkurzemi a pobyty 
v přírodě. Samozřejmou součástí vzdělá-
vacího procesu je v dnešní době používání 
různých moderních technologií. Všechny 
třídy již mají k dispozici interaktivní tabule 
a  žáci využívají napříč předměty a  roč-
níky také tablety. Například druháci dali 

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního  

zpravodaje je 10. 4. 2022
Příspěvky zasílejte:  

moravcan@moravka.info

cena inzerce:
Barevná A5 – 540 Kč

Barevná ½ A5 – 270 Kč
Černobílá A5 – 320 Kč

Černobílá ½ A5 -  160 Kč

Omluva redakce 
V minulém čísle Moravčanu u článku Zvonička ve Vlaském došlo k výpadku v textu. 

Správné znění textu je  
– Vztyčení a usazení rozsochy nám pomocí traktoru zdarma provedl Štefan Polka.
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POOtevŘené ŠKOLní DveŘe

pomocí tabletů do pohybu Lego. Záměrem 
bylo naplnit myšlenku konceptu STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art 
and Math; Věda, Technologie, Inženýrství, 
Umění a  Matematika), která nespočívá 
pouze v oddělené výuce technických a kre-
ativních předmětů, ale zapojuje do výuky 
kreativitu a nové způsoby vnímání technic-
kých předmětů. Snahou je rozvíjet děti ve 
všech směrech pro současné světové dění. 
Stavebnice Lego Education jsou nejen hrač-
kou, ale také učební pomůckou. Děti si při 
skládání kostiček rozvíjí jemnou motoriku, 
rozvíjí vzájemnou spolupráci, logické myš-
lení, a především základy programování.

exkurze do Pevnosti poznání  
v Olomouci

Listopad jsme věnovali exkurzím. Žáci 
šesté a sedmé třídy se vydali do olomoucké 
Pevnosti poznání, která je unikátním inter-
aktivním muzeem vědy a poznání. Začátek 
exkurze byl v sekci zvané “Do historie”, 
kde byl ústřední dominantou velkoformá-
tový komiks a žáci si zde mohli prohléd-
nout pravé dělo nebo podobu Olomouce 
v  18.  století. V sekci “Rozum v hrsti” se 
řešily hlavolamy a brouzdalo se v obřím 
mozku, v místnosti “Živá voda” pak byli 
k vidění živočichové v nadživotní velikosti 
či možnost zkoumat život pod mikrosko-
pem. Poslední zastávkou byla expozice 
“Světlo a tma”, kde se objevovala podstata 
světelného záření.

volba povolání 

Na žáky devátého ročníku čeká těžké 
rozhodování – volba budoucího povolání. 
Ne vždy jsou děti v tomto věku pevně roz-
hodnuty, čemu by se chtěly ve svém životě 
věnovat, a tak pro ně zabezpečujeme růz-
norodé aktivity, které jim mohou výběr 
ulehčit. Pravidelně navštěvujeme tzv. Trhy 

vzdělávání a Úřad práce ve Frýdku-Místku, 
kde deváťáci získávají informace o stře-
doškolském vzdělávání. Ve škole je jim 
k dispozici kariérový poradce. Teorie však 
nikdy praxi nenahradí, proto se snažíme 
v rámci projektu Volba povolání navštěvo-
vat různá pracoviště a střední školy. Zde si 
žáci mohou udělat úsudek o způsobu práce 
či studiu na dané škole.

Letos jsme tradičně navštívili auto-
mobilku Hyundai a vyrazili jsme také do 
Moravské Třebové na prohlídku Vojenské 
střední a vyšší odborné školy Ministerstva 
vnitra. Žáci se tak měli možnost seznámit 
s prostředím teoretické i praktické výuky, 
vyzkoušet svou fyzičku (a  tím případnou 
úspěšnost u přijímacích zkoušek) nebo se 
jen zeptat na zvídavé dotazy vztahující se 
k vojenskému povolání.  

Zapojení do soutěží 

Zapojení žáků do rozličných aktivit 
a  soutěží je u  nás na denním pořádku. 
Minule jsme Vás informovali o účasti na 
projektu IROP očima dětí, kdy žáci pátého 
ročníku tvořili své papírové městečko. 
Odměnou za jejich práci jim byla výhra 
v podobě dřevěného domečku, který své 
místo našel v prostorách mateřské školy. 

Ve středu 10. listopadu se pak vydali 
sedmáci do ostravské zoologické zahrady 
zúčastnit se soutěže na téma Ryby a ryb-
níkářství v České republice. 

Rozálie Štěrbová (6. třída) získala 2. místo 
v literárně výtvarné soutěži Zebra se za Tebe 
nerozhlédne a postupuje tak do národního 
kola! Soutěž je pořádána Policií ČR. 

ekonomická olympiáda

Základy fungování ekonomiky žáci získá-
vají například v hodinách občanské výchovy 
nebo matematiky. Své znalosti nyní mohli 
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zúročit na ekonomické olympiádě, které 
proběhla v  polovině ledna. Nejlepšího 
výsledku dosáhl Petr Dudek z 9. třídy a čeká 
ho postup do okresního kola. 

tančí celá škola 

Stardance zná nejeden televizní divák. 
Víte ale, že tato soutěž probíhala také 
v  nejedné základní škole pod názvem 
Stardance – tančí celá škola? Je to tak 
a naše škola u toho nesměla chybět. Našim 
záměrem nebylo přímo vyhrát, ale rozpo-
hybovat děti po delším výpadku tělesné 
výchovy po distanční výuce. Po prvotních 
rozpacích se žáci pustili do projektu s vel-
kou vervou a z původních dvou skupin nám 
vzniklo hned několik „tanečních těles“. 

Na fotografie z  jednotlivých akcí, 
taneční kreace a mnoho dalšího se můžete 
podívat na školním webu a  Instagramu  
@zs_a_ms_moravka. 

služby školního psychologa 
a speciálního pedagoga 

Naše škola se zapojila do projektu OKAP 
II., který provozuje Mobilní centrum pro 
podporu inkluze (MCPI). Jedná se o  tým 
odborníků jako například školní psycho-
log, speciální pedagog, expert na práci 
s nadanými dětmi a odborníci zaměření 
na práci s žáky s konkrétními speciálními 
vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto 
projektu je praktická podpora školám, 
které nedisponují rozšířeným školním 
poradenským pracovištěm. Zapojené školy 
mají možnost vyhledat konkrétní formu 
podpory MCPI, které vytvoří intervenci 
škole na míru. MCPI pomáhá při práci 
s  konkrétními žáky, umožňuje vyřešit 
zátěžovou situaci, poskytuje poradenství 
pracovníkům školy nebo nabízí podporu 
přímo žákovi/třídě.

V rámci tohoto projektu pak ve spolu-
práci se školním metodikem prevence tvoří 
speciální pedagog a školní psycholog různé 
aktivity pro jednotlivé třídy. Cílem je pod-
pora vztahů mezi jednotlivými žáky a tím 
budování bezpečného klimatu školy. 

Zprávičky ze školičky

I ve školce jsme se snažili poctivě se při-
pravit na Vánoce. Začátkem prosince nás 
navštívil Mikuláš se svou družinou, vyzdo-
bili jsme si třídy i vánoční stromeček a pro-
vizorně proběhl také malý vánoční jarmark. 
Na co se ale děti těšily nejvíce? Byla to 
samozřejmě vánoční nadílka. U stromečku 
jsme si zazpívali koledy a poté přišlo na 
řadu rozbalování dárků. 

Ani tentokrát jsme se nedočkali slav-
nostního rozsvícení vánočního stromu 
před obecním úřadem a s ním spojeného 
vystoupení našich dětí. Proto jsme si pro 
rodiče připravili malé překvapení v podobě 
videa, na kterém děti předvedly své umění. 
Věříme, že se Vám dárek líbil a děkujeme 
tímto p. Šebestovi za natočení a zpracování 
videa. 

V měsíci lednu jsme se připravovali na 
příchod Tří králů a také jsme hodně sporto-
vali. Kondičku jsme si zvyšovali především 
kvůli lyžařskému kurzu na Opálené, který 
se konal v týdnu od 10. do 14. ledna. 

Pokud nám počasí přeje, trávíme spoustu 
času venku – hrajeme si na sněhu, bobu-
jeme chodíme na vycházky například ke 
krmelci, kde krmíme zvířátka a povídáme 
si o nich, nebo jen tak k řece. Všude kolem 
nás je toho spousta k vidění a tím pádem 
i k poznávání a učení. 

Chystáme pro děti i mnoho zábavných 
pokusů s vodou a sněhem. V rámci tohoto 
projektu nás čeká divadelní představení 
"O vločce, která se bála". Děti tak zhlédnou 
veselou pohádku o kamarádství a koloběhu 
vody.
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Ze života spolků 
sDH MORávKa

Hana Hřivňáková,  
vedoucí mládeže SDH Morávka 
Karel Štefek,  
velitel SDH Morávka

Jednotka SDH Morávka měla v roce 2021 
celkem 18 členů. V rámci statistického sle-
dování událostí zasahovali celkem 17 krát, 
provedli 5 činností a jednou nezasahovali 
z důvodu nedostatku členů. 

seznam výjezdů:
seznam mimořádných událostí:
01.01. Požár kontejneru  

- parkoviště Lipové

16.04. Odstranění stromu přes cestu 
u přehrady

16.04. Vyproštění autobusu - Slavíč

30.04. Požár kontejneru – Sviňorky

12.06. Odstranění stromu přes cestu  
- Psárky

13.06. Odstranění stromu na střeše  
- Hrozky

29.06. Požár nízké budovy - Úspolka

31.07. Dopravní nehoda - zatáčka mezi 
Slavíčem a Psárkami

05.09. Záchrana osob a zvířat  
- odchyt hadů – kolonie u mostu

17.09. Požár obložení – Nytrová

03.10. Požár nízké budovy – Vlaské

05.10. Odstranění stromu – Demlovice

06.10. Odstranění stromu nad kontejne-
rovým stáním – Dolinky – Neza-
sahovala

08.11. Požár kontejneru – Velké Lipové

21.12. Požár - krmelce - Nad Poledníkem, 
směr Kotař

21.12. Záchrana osob a zvířat – pod hrází

25.12. Požár kontejneru – Sviňorky

25.12. Požár sauny - Zadní Nytrová

Výsledkem je tedy 9 požárů, 4 technických 
pomocí s odstraňováním padlých stromů, 
2 dopravní nehody a 2 záchrany osob.

V  rámci statistického sledování předem 
ohlášených a  dohodnutých činností 
byly provedeny jedno čištění propustku 
a 6 likvidací obtížného hmyzu.

Členové družstva se také zúčastňovali kon-
dičních jízd, údržby výstroje a  výzbroje, 
školení, řidiči výcviku v  areálu LIBROS 
Ostrava a dále několika soutěží v požár-
ním sportu: soutěže k  zakončení sezóny 
SDH Vraclávek a memoriálu Josefa Špoka 
pořádaného naším sborem. V  roce 2021 
se konal společně s  okrskovou soutěží 
o  pohár Sv.  Floriána 25.9. a  zúčastnilo 
se jej 10 družstev mužů, 5 družstev žen 
a 4 družstva kategorie nad 35 let:

Ze žIvOta sPOLKů
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Ze žIvOta sPOLKů

Termín Memoriálu J. Špoka pro rok 2022 
byl stanoven na 18. června 2022.

Festivalu sněhu se v  roce 2021 nekonal. 
V rámci dne dětí byla naše technika před-
vedena dětem ze školy a školky Morávka 
a  také dětem ze školky Beruška ve F-M, 
díky za provedení patří Haně a  Milanovi 
Hřivňákovým. Další akce s dětmi byl dovoz 
vody k provizorní skluzavce letního tábora 
FBC Letka Štěpánkovice.

Výročí založení sboru si připomínáme kaž-
dým rokem již 125 let. K této události došlo 
dne 22.11.1896. Vzhledem ke všem možným 
opatřením z důvodu pandemie koronaviru, 
se v roce 2021 výbor sboru rozhodl výročí 
připomenout v  rámci výroční valné hro-
mady. Na výroční schůzi konanou 28.8.2021 
byli pozváni všichni členové sboru a  ti 
kteří dorazili společně s  ostatními hosty 
z okolních sborů, zástupců obecního úřadu 
Morávka a družebního sboru z Vraclávku, 
obdrželi jako dárek upomínkové předměty 
k výročí, na jejichž pořízení přispěl dotací 
Moravskoslezský kraj.

Součástí programu dne bylo také požeh-
nání novému zásahovému technickému 

MUžI

sDH            docílený čas pořadí

Lubno   0:15.36       1.

Vyšní Lhoty  0:15.87       2.

Bystré   0:16.79       3.

Staré město  0:18.46       4.

Nižní Lhoty 1  0:19.29       5.

Pražmo   0:19.96       6.

Nižní Lhoty 2 0:21.45       7.

Mohelnice  0:22.46       8.

Morávka  0:22.54       9.

Raškovice  0:23.77      10.

ženY

sDH            docílený čas pořadí

Morávka  0:19.39       1.

Mohelnice  0:31.78       2.

Pražmo   0:35.42       3.

Vyšní Lhoty  0:39.34       4.

naD 35 Let

sDH            docílený čas pořadí

Vyšní Lhoty  0:19.10       1.

Pražmo   0:20.13       2.

Morávka  0:22.77       3.

Mohelnice  0:25.74       4.
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automobilu JSDH Morávka značky Toyota 
Hilux. Velitel jednotky a  sboru seznámil 
přítomné členy, hosty a  kolemjdoucí, 
s detaily o vozidle a poté před všemi vozi-
dlu požehnal otec Miroslaw místní řím-
skokatolické farnosti Morávka a Janovice.

Poslední částí oslav výročí bylo pořízení 
nové požární stříkačky pro požární sport 
mladých hasičů. Výroba stroje probíhala 
během celého roku 2021 a do zbrojnice se 
dostala začátkem prosince 2021. K jejímu 
pořízení rovně pomohla dotace Morav-
skoslezského kraje (detail na stránce 
zde). Stroj pomůže především ke zlepšení 
výsledků družstev mladých hasičů při 
SDH Morávka a tím také k dalšímu rozvoji 
sboru.

Do letošního roku máme v plánu pokračo-
vat a hlavně vylepšovat sebe samé a naše 
vybavení a  zázemí. V  loňském roce díky 
krizi v  automobilovém průmyslu nebyl 
dodán objednaný dopravní automobil. 
Prozatímní termín dodání je přibližně 
červen 2022.

Hlavní činností bude ale především pro-
vádění zásahů v  rámci mimořádných 
událostí.

S mladými hasiči pokračujeme v trénincích 
ve školní tělocvičně. Do kolektivu jsme 
přijali pět nových dětí. 

Dne 22.1.2022 proběhla výroční valná 
hromada sboru, na které jsme zhodnotili 
činnost za předchozí rok a  odsouhlasili 
plán činnosti na rok 2022. Na vlastní žádost 
odstoupil z funkce jednatele Zdeněk Švr-
ček a jako jeho nástupce byl zvolen Karel 
Šebesta ml. Zdeněk nadále zůstává ve 
výboru SDH, a tak můžeme nadále čerpat 
z jeho dlouholetých zkušeností. Zdeňkovi 
i  touto cestou děkujeme za dlouholetou 
obětavou činnost ve funkci jednatele.

Náš sbor je stále připraven přijmout do 
svých řad nové členy, ať už dospělé, tak 
i děti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
členům za jejich obětavost a  vykonanou 
práci. A  všem občanům do nového roku 
2022 přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspě-
chů v pracovním a osobním životě.

Ze žIvOta sPOLKů
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sportovní kroužek - devátý ročník 

Po novém roce

Ing. jan Legerský, trenér

Po loňském zahájení jsme spor-
tovali, bohužel jako v  roce předcho-
zím nás částečně omezilo zpřísnění 
možnosti sportovat. Naše setkávání 
proto bylo na čas přerušeno a bohužel 
zastaveno oprávněným rozhodnutím 
vedení školy o uzavření školy. V novém 
roce 2022 jsme zase vstoupili do tělocvičny 
a mohli se opět scházet v hodinách kroužku. 
Tentokrát nejsme omezeni, proto se mohou 
zúčastňovat i ti naši nejmenší z mateřské 
školky.

Na dětech bylo vidět, že se do kroužku 
těší a  že jim to po vánocích prospěje. 
Nespornou výhodou je to, že u sportování 
již nemusíme používat roušky a děti se tak 
mohou zhluboka nadechnout při sportov-
ních výkonech.

Rozdělení na dvě skupiny se proje-
vuje kladně, protože někteří z úterní 
skupiny „mladších nebo méně zkuše-
ných“ přešli ke „starším a zkušeněj-
ším“, kteří sportují ve středu. Tento 
přechod se dobře projevil u  Matěje 
Hřivňáka, který ihned zapadl do kolek-
tivu středeční skupiny.

V  úterní skupině se zaměřujeme 
více na celkový pohybový rozvoj dětí tak, 
aby nabyté schopnosti a dovednosti mohli 
následně využít v různých oblastech nejen 
ve sportu, ale i  v  různých činnostech 
a životních situacích. Činnost ve středeční 
skupině více zaměřujeme již na fotbal, který 
chceme následně srovnat se schopnostmi 
jiných škol.

Činnost úterního kroužku je zaměřena 
hlavně na rozvoj pohybu. I úterní skupina 
je rozdělena na dvě menší, kde ti mladší, 
většinou školkaři, rozvíjení své pohybové 
vlastnosti a schopnosti.

Ze žIvOta sPOLKů

Matěj Hřivňák v akci, v pozadí Tibor a Honza T. mladí v pohybu..
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Ze žIvOta sPOLKů

Kryštof a v pozadí Honza ...

Jirka a jeho práce s míčem … Teo v akci ...

Viktorka v pohybu ...

Někteří si pak i zahráli s míčem a ukázali, že se již něco naučili. 
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Ze žIvOta sPOLKů

 Jirka při odpočinku...

Kryštof s Jirkou při poradě …

V akci Teo H., Matyáš K., Jakub, Viktorka, Patrik 
a na zemi bojovník Hubert …

Marek přemýšlí a v pozadí se další radí ...

Teo a Honza …

Daniel, Jakub, Matyáš K., Vendula, Jonáš, Teo H. 
a brankář Hubert …

A když si intenzivně zasportují, potřebují si také odpočinout, poslechnout a popřemýšlet, 
co se bude dít dále na tréninku

Poradit se o tom se spoluhráčem. A rozhodování se, jestli budeme hrát ve žlutozelených, 
či modrých dresech.

Ta starší skupina již vášnivě a se zápalem bojuje o branky.
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Hubert, Jonáš a Teo H.  

Matěj B., Honza K., Barča a Terezka při procvi-
čování techniky vedení míče …

skupinka starších …

Honza T., Barča, Matěj H. a Pepík …

A jako při každém sportování dochází občas k výměně názorů, tentokráte mezi Hubertem 
a Jonášem za asistence „rozhodčího“ Teoška.

Nároky postupně zvyšujeme také tím, že omezujeme velikost hřiště a tak se i zdokona-
lujeme v osobní technice. A po procvičování přistupujeme k samotné hře jednotlivých 
družstev.

Kromě této úterní skupiny mladých spor-
tovců trénujeme i ve středu s těmi „staršími 
a zkušenějšími“.

Vzhledem k jejich zájmu poměřit sportovní 
síly a umění i s některými vrstevníky z okol-
ních škol, zaměřili jsme jejich přípravu již 
na toto samotné utkání. Po samostatné 
rozcvičce jednotlivců hrajeme turnajovým 
způsobem tak, aby si zvykli na vyšší tempo, 
které podstoupí se soupeři z jiných škol.

Ze žIvOta sPOLKů
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Matěj B. a Daniel M. …

Ze žIvOta sPOLKů

jeden Honza T. proti třem – Daniel M., Barča 
a Matěj B. 

Kromě přípravy s klasickým míčem se zdo-
konalujeme v technice někdy i s podstatně 
menším míčkem, který ukáže, jak je kdo 
zdatný v technice s míčem.

Příprava „starší“ skupiny bude intenzivně 
pokračovat dál, protože máme domluvený 
společný trénink s  přátelským utkáním 
v podstatně větší tělocvičně v Raškovicích, 
kde našimi soupeři budou mladí fotbalisté 
z  Raškovic, kteří již hrají svá mistrovská 
utkání nejen v tělocvičně, ale i na travna-
tém hřišti.

O sportovním klání mezi našimi mladými 
sportovci a  soupeři registrovanými ve 
fotbalovém klubu v  Raškovicích budeme 
podrobněji informovat v  příštím čísle 
našeho Moravčanu. Přátelské trénování 
a  následné utkání se uskuteční ve středu 
2. února v odpoledních hodinách ve spor-
tovní hale v Raškovicích. Mezi naše soupeře 
budou patřit také mladí sportovci, kteří 
prošli a  proběhli našim kroužkem, takže 
si budeme moci srovnat, jak se jim daří 
v Raškovicích a co se navíc naučili.

Všichni věříme, že během zimy se budeme 
neustále vylepšovat a pro přípravu na jaro 
uděláme maximum, abychom mohli naše 
soupeře přivítat i na našem školním fot-
balovém hřišti.

Barča, Honza T. a Honza K.
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včelaři a jejich aktivita  
v zimních měsících

václav Uherek,  
předseda ZO ČSV Morávka

Leden je měsícem, kdy 
každý včelař provádí vnější 
kontrolu včelstev. K tomuto 
účelu je možno využít 
zimní procházky v přírodě 
za příznivého slunečného 
počasí. Vnější kontrolou se 
rozumí kontrola stanovi-
ště, zda jsou všechny úly 
na svém místě, nezimují 
v nich např. hlodavci, kteří 
si na podzim vyhledávají 
svá zimoviště a  úly jim 
zajistí teplo a potravu, a v neposlední řadě 
kontrola vnějších stěn úlů, které zas s obli-
bou vyhledávají ptáci jako např. strakapúd, 
žluva nebo datel. Poklepáním na jednotlivé 
úly zjišťujeme přítomnost včel. Zásadním 
úkolem v  tomto období je sběr zimního 
měli pro kontrolu spadu roztoče Varroa 
destruktor a jeho odeslání k vyšetření pří-
slušné veterinární stanici. To jak se nám 
povedlo včelstva na podzim preventivně 
léčit pak ukáže výsledná zpráva. Na jaře 
roku 2021 jsme museli přeléčit včelstva 
u šesti členů naší ZO. Přál bych si, abychom 
toto opatření v letošním roce už nemuseli 
použít a další rok jsme zahájili s relativně 
zdravými včelstvy. V  zimě by se včelaři 
měli také zabývat opravami včelařského 
vybavení, kontrolou souší a  výrobou 
nových rámečků pro mezistěny, které 
jsou důležité pro  obnovu a  rozšiřování 
včelího díla. Vždyť několik let staré souše 
jsou příčinou bakteriálních a  vírových 
onemocnění včel. V únoru, pokud nám to 
pandemická opatření dovoli se uskuteční 

tradičně v  prostorách 
hotelu Travný členská 
schůze naši ZO, kde 
zhodnotíme činnost 
včelařů za poslední 
období, a  schválíme 
si program činnosti 
na rok 2022. O  kon-
krétním termínu Vás 
budeme v  předstihu 
informovat.

Měli bychom taky 
vědět, že včely svému 
pečovateli přinášejí 
také jiné hodnoty, než 
produkci medu. Práce 

s  nimi člověku otevírá jiný pohled na 
přírodu se všemi jejími vnitřními sou-
vislostmi. Včely jsou – mnohem více než 
kterékoli jiné domácí zvíře - spojeny se 
svým původním přírodním prostředím. 
Jejich hospodářské užívání plně závisí na 
povaze tohoto prostředí. Aby včelař poro-
zuměl osobnosti včely a měl s ní úspěch, 
musí ji dokonale znát. Brzy získá šestý 
smyl pro to, co včelám prospívá a co jim 
škodí. Jejich prostřednictvím si vytváří 
vztah k mnoha zvířatům, o které se dříve 
nezajímal, a díky včelám se i na svět rostlin 
začne dívat jinýma očima. Bude vnitřně 
pociťovat změny ročních období a vnímat 
jejich krásy a slunce, déšť, bouři, nebo sníh 
bude přijímat se zcela novými pocity. 

Včelař se vydá ven, do volné přírody, 
stejně jako jeho včely, které nemůže zavřít. 
Práce ve včelnici je zdravá a  uklidňující. 
Je zotavením a změnou pro mnohé, kteří 
pracují v továrnách a kancelářích v hluku 
a  špatném ovzduší, často tělesně jed-
nostranně zatěžováni, nebo bez dostateč-

Ze žIvOta sPOLKů
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ného pohybu. Stres a spěch je ve včelnici 
neznámou věcí, není tam televize, lho-
stejnost, prázdnota a nezájem – negativní 
následky našeho příliš pohodlného života 
– se prací se včelami dají překonat. Včelař 
nemá problém s  volným časem, protože 
práce se včelami je naplněnou hodnotou 
v jeho využití. 

Rád bych se ještě zmínil o jedné hodnotě 
včel, která je pro přírodu nezastupitelná. 
Včely mají jistě velký význam pro tvorbu 
medu, který snášejí do svých pláství, ale 
nesmíme zapomenout, že jejich užitečnost 
je ještě mnohonásobně vyšší. 

Již před 150ti lety vědci zjistili, že pro 
tvorbu plodu a semene rostli je nezbytné 
oplodnění, a že k němu dojde jen po opy-
lení, tzn. přenesením pylu z tyčinky květu 
na bliznu, což je přijímací orgán semeníku 
rostliny. 

Přitom musí jít o  pyl stejného druhu, 
aby mohl být účinný. Jako přenášeč pylu 
přichází v úvahu v první řadě hmyz. Mezi 
ty nejvíc opylující patří včely medonosné. 

I malé dítě dnes ví, že včelky jsou symbolem 
píle a pracovitosti. Tím, že neúnavně pátrají 
po nektaru, stejně neúnavně opylují. Mnohé 
hospodářské plodiny jsou zcela závislé na 
opylovací činnosti včel. K nim patří jadrné 
a  větší část peckového ovoce a  všechny 
pícniny. I  samosprašné užitkové rostliny 
plodí daleko více, jestliže jsou opyleny hmy-
zem. Včely se taktéž starají o plody lesních 
bobulovin, které jsou zase nutné k životu 
různých zvířat a  zejména ptáků. Včely 
tím, co jim příroda dala za úkol, přispívají 
k  udržení přírody. Není divu, že se jim 
v  ochranně životního prostředí přisuzuje 
zcela výjimečná úloha. Včely jsou varovným 
systémem před bezmyšlenkovitým použí-
váním chemie v přírodě. 

O  tom všem píšu proto, abychom se 
všichni zamysleli nad skutečností, jak 
krásná je příroda kolem nás a  jak toto 
dědictví zachovat pro generace budoucí.

Závěrem chci poděkovat našim včela-
řům za včasné zaplacení členských pří-
spěvku a popřát do letošního roku hodně 
zdraví a včelařských úspěchů.

tj sOKOL MORávKa
Petr bujok

TJ Sokol 11.12.2021 uspořádal vzpomín-
kovou výpravu. Ta byla společná s  rodiči 
dětí, které navštěvují turistický kroužek při 
TJ Sokol Morávka. Před výstupem do hor 
jsme položili květiny u  památníku Noční 
přechod, a  tak si připomněli prosincové 
události z roku 1944, které ovlivnily život 
na Morávce. Poté naše kroky směřovali do 
sedla pod Velkým Lipovým. Před dosažením 
cíle jsme uhnuli z  cesty a pokračovali na 
Zajičorku. Trosky usedlosti Zajičorka jsou 
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Ing. antonín Hampl, správce Vesnického 
muzea Želechovice

Vypuknutí první světové války, která se 
do historické paměti zapsala jako katastrofa 
bez mezí a hranic, vyvolal u českého lidu 
pod nadvládou habsburské monarchie, 
často připomínané jako žalář národů, vlažné 
postoje k válečnému nadšení. I přesto Češi 
uposlechli společně s  ostatními rakous-
ko-uherskými národnostmi mobilizační 
výzvy do takové míry, že byl hoden obdivu. 
Jaroslav Kunz, vojenský právník a plukov-
ník rakousko-uherské armády, napsal: 
„…zdá se býti nepochopitelné, že se čeští 
vojáci tak impozantním počtem dostavili 
a nastoupili toto válečné tažení, podniknuté 
za cílem, jenž národnímu, slovanskému 
jich cítění byl tak odporný.“ Důvody, které 
vedly české odvedence při mobilizaci pod 
jejich prapory ukázněně a hbitě, spočívaly 
v jejich vědomí vojenské povinnosti. Navíc 

se válka zpočátku jevila jen jako několika-
měsíční výprava proti Srbsku odpovědnému 
za sarajevské atentáty, které byly převážně 
odsuzovány i Čechy. Do Vánoc roku 1914 se 
ale Rakousko-Uhersko se Srbskem nevypo-
řádalo, jak sebevědomé velení habsburské 
armády předesílalo. Místo toho stály české 
pluky proti velkému „slovanskému Rusku“ 
ve světové válce, z níž se statisíce vojáků 
nevrátilo, což byl i případ Josefa Tošenov-
ského, rodáka z Morávky, jenž se narodil 
26. listopadu 1893 na čp. 296. 

Narukoval k 5. praporu polních myslivců 
Olomouc, který patřil do elitních jednotek 
pěších vojsk rakousko-uherské armády, 
jejichž odlišnost od ostatních útvarů spočí-
vala ve výborném ovládání střelby. Válečné 
rozkazy jeho prapor přivedly na počátku léta 
roku 1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské 
oblasti k  obci Starý Martinov, k  jejímuž 
dobytí bylo nutno přebrodit řeku Dněstr. 
Jelikož k tomu dali velitelé pokyn z 22. na 

Z historie obce 
Za josefem tošenovským z Morávky

němým svědkem ukrotností spáchaných 
na občanech Morávky. Zdejší usedlost byla 
fašisty vypálena a do dnešního dne jsou zde 
zachovány základy. Děti tak měly možnost 
spojit informace získané ve škole i s osob-
ním poznatkem. 
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23. června, proběhlo překonání řeky pod 
rouškou noci. Za ranní mlhy se vojáci 
zakopali u Sivka-Voinylivského mostu asi 
150 kroků od Starého Martinova. Jakmile se 
mlha nad haličskou krajinou rozestoupila, 
začaly řinčet ruské kulomety a boje o Starý 
Martinov započaly. Podle dopadajících gra-
nátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdá-
lenost dobře vyměřenou a běda bylo těm, 
kteří si buď z pohodlí, nebo v kamenitém 
terénu nevydlabali hlubší úkryt. Postup se 
odehrával v rojích směrem k vesnici. Když 
se mlha rozestoupila zcela, proměnila 
se ruská palba v  hotové peklo: kanonáda 
bušila nepřetržitě, kulomety řvaly jeden 
přes druhý jako velikonoční řehtačky mla-
díků a kravál byl takový, že vojáci chtějíc 
si něco sdělit, museli na sebe řvát, i když 
byla vzdálenost mezi nimi jen 4 až 6 kroků. 
Odpoledne, když již na bojišti ležely zabití 
a zranění vojáci, vrhli se Rusové v mnoha 
rojích do protiútoku s nasazenými bodáky. 
Za ohromného vedra, o hladu a žízni, zpi-
tomělí celodenní kanonádou, neměli vojáci 
chuť klást odpor ruské přesile. Někteří 
utekli, jiní předstírali mrtvé, mnoho vojáků 
přešlo do zajetí – Rusové byli v přesile. 

Zábřežské noviny Stráž severní Moravy 
vydaly k  události 26. června 1915 tuto 
krátkou zprávu: „Severozápadně od Haliče 
musila být část armády generála Linsin-
gena povolána na jižní břeh Dněstru před 
protiútokem nepřátelské přesily před Mar-
tinovem“ Boje o levý břeh Dněstru se tak 
odehrávaly několik dní, ztráty na životech 
armády ústředních mocností jen u Starého 
Martinova, kde Josef Tošenovský padl v boji 
23. června 1915, překročily šest set vojáků. 

Klid nalezli v  hromadném hrobě pod 
skromnou nízkou kamennou mohylou, kte-
rou postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího 
pluku z  Jindřichova Hradce. Je umístěna 
vedle silnice na staré části staromartinov-
ského hřbitova mezi Sivka-Voinylivským 
mostem a  řeckokatolickým kostelem 
sv. Archanděla Michaela. Ještě v roce 2014 

byla tato mohyla označující hrob rodáka 
z Morávky Josefa Tošenovského a 636 dal-
ších českých krajanů v ohybu řeky Dněstr 
téměř úplně zapomenuta. Nepečovali o ni 
ani domorodci, ani Češi, je s  podivem, 
že za ta léta nezanikla zcela. Pomalu se 

Stavební práce na mohyle u Starého Martinova

Vizualizace návrhu nové mohyly

Původní mohyla, západní strana, stav v  roce 
2015
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Původní mohyla, východní strana, stav v roce 2015

Původní mohyla stav před rokem 2014

Ing. antonín Hampl, správce Vesnického 
muzea Želechovice

(Paskov, 01.12.2021) - Poslední zasedání 
zástupců členských obcí Regionu Slezská 
brána v  roce 2021 se uskutečnilo v  sále 
obecního úřadu v Krásné.

Po přivítání přítomných starostou obce 
Krásná Antonínem Tulachem se projedná-
valy body programu z nichž můžeme zmínit 
hlavně mimořádný členský příspěvek pro 

obce Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, 
Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, 
Vojkovice a Dobratice na činnost a provoz 
Centra společných služeb za rok 2021.

Dále rozpočet DSO Regionu Slezská brána 
na rok 2022, který byl schválen na straně 
příjmu 3.222.000 Kč, výdajů 4.560.000 Kč. 

„Schodek pokryjeme z rezervy z minu-
lých let,“ upřesnil místopředseda RSB 
Rostislav Kožušník.

Region slezská brána 
Zástupci obcí Regionu slezská brána se setkali v Krásné

zapomínalo nejen na ni, ale i na všechnu tu 
bídu a utrpení, jež připomínala. Znovuobje-
vena byla v roce 2015 v náručí přírody, mezi 
náletovými porosty. Nebyla k ní vyšlapána 
ani útlá cestička a barvu kamenů mohyly 
s okolní zelení sjednotil letitý mech. 

Avšak hrdinové od Starého Martinova 
se přece jen po sto letech dočkali důstoj-
ného označení místa jejich posledního 
odpočinku, neboť v  současnosti probíhá 
projekt rekonstrukce původní zanedbané 
mohyly. Starostka Starého Martinova, 
Olga Chariv, podala v  prosinci roku 2021 
zprávu, že stavba památníku je před svým 
dokončením. Původní záměr, označit hrob 
jen jmény padlých vojáků 75. pěšího pluku 
z  Jindřichova Hradce, jejichž ztráty zde 
dosáhly největšího počtu, byl opuštěn, proto 
se svého náhrobku se jménem a příjmením 
dočká i  Josef Tošenovský z  olomouckého 
praporu polních myslivců. Památník 
zbývá ještě podle projektové dokumentace 
z května 2021 doplnit o 4 mohutné leštěné 
žulové kvádry, do nichž budou vytesána 
jména obětí c. k. pěšího pluku 75 J. Hradec, 
c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c. k. praporu 
polních myslivců č. 6 Plzeň, c. k. zeměbra-
neckého pěšího pluku č. 29 České Budějo-

vice, c. k. praporu polních myslivců č. 22 
Cheb a c. k. praporu polních myslivců č. 5 
Olomouc. Práce na pomníku by měly být 
dokončeny v prvních měsících roku 2022. 
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V probíhajícím projektu „Komunikační 
nástroje, strategické dokumenty a pasporty 
pro potřeby měst a  obcí Regionu Slezská 
brána“ byly v  letošním roce realizovány 
strategické plány regionu a jeho obcí, zave-
den Mobilní rozhlas a aktualizovány webové 
stránky zúčastněných obcí. V příštím roce 
dojde vypracování různých pasportů u obcí, 
které o ně projevily zájem.

Aktuálně se Sviadnov a Paskov zapojili 
do testovací verze metodiky pro zpracování 
situační analýzy území obce/města v oblasti 
lokální ekonomiky. Po vyhodnocení práce 
s metodikou od vzorkových obcí a následných 
úpravách metodiky budou zpracovány ana-
lýzy pro všechny členské obce DSO, v příštím 
roce, dle harmonogramu projektu asi do 
konce července 2022.  K 31.12.2021 odchází 
z DSO Region Slezská brána město Šenov.

Rozhodnutí o  zrušení členství města 
Šenov v Dobrovolném svazku obcí „Region 
Slezská brána“, stejně jako o dobrovolném 
vystoupení z členství v Místní akční skupině 
Slezská brána, zapsaném spolku, přijalo 
zastupitelstvo města Šenov na 19. zasedání 
dne 22.06.2021. 

V této souvislosti shromáždění starostů 
na dnešním jednání vyslovilo poděkování 
městu Šenov za iniciování vzniku Regionu 
Slezská brána a dlouholeté členství v období 
let 1999 až 2021.

„Členství v Regionu Slezská brána bylo 
přínosné jak pro město Šenov, tak pro 
ostatní členy svazku,“ sdělil předseda RSB 
Petr Baďura

Další zasedání proběhne 24.02.2022 
v Sedlištích.

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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