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Gabriela Daňková
starostka 

Milí spoluobčané, 
chataři a chalupáři

v  době, kdy píšu 
úvodní slovo se dějí jak ve 
světě, tak v politice neví-
dané věci. Energie se zdražují, plyn rovněž 
a s tím souvisí postupné zdražování všeho. 
Teď si uvědomuji, že jsme udělali jako obec 
dobrá rozhodnutí, kdy jsme v obci vymě-
nili všechna osvětlení za úsporná, zateplili 
jsme zdravotní středisko, budovu základní 
školy a obecního úřadu a máme za staré ceny 
ještě vysoutěžené energie spolu se školou do 
konce příštího roku. Rovněž máme zpraco-
vaný návrh fotovoltaiky na budově základní 
školy tak, abychom opět ušetřili energie. 
Slova se píší, čas plyne a nám nastává období 
komunálních a senátních voleb, a i do naší 
vesnice dorazil předvolební boj. Nebyla 
jsem nikdy typ bojovný, vždy jsem za sebou 
chtěla vidět kus dobře odvedené práce. A za 
tu dobu, kterou jsem ve funkci starostky 
(8 let) si doufám říct, že se obraz Morávky 
velice změnil. Budu se už asi opakovat, ale 
nedá mi to, abych zde nezmínila, co vše se 
nám podařilo. Vyjmenuji zde větší i menší 
investice, mezi které patří nástavba školy, 
bezbariérové vstupy a nové nádvoří, oprava 
kanalizace u ZŠ, zbourání a vybudování nové 
budovy s cvičnými kuchyňkami a garážemi, 
nový sportovní areál včetně workoutového 
a dětského  hřiště, zateplení zdravotního 
střediska včetně výměny střechy, chodníky 
ke škole a zdravotnímu středisku, chodník 
v délce 1,4 km směrem na Pražmo, auto-
busový záliv Na přehradě, oprava zastávek 
včetně solárního nočního osvětlení, výměna 
osvětlení v  celé obci, vodovod Haferník, 
vodovod Vlaský, oprava místních komuni-
kací, plotů u školy i mateřské školy, rekon-
strukce školní kuchyně včetně vybavení, 
úprava místnosti pro včelaře, rekonstrukce 

2.patra ve zdravotním středisku, oprava 
věže v hasičárně, oprava tří mostů, nákup 
terénního vozidla a dopravního automo-
bilu pro JSDH, nákup 2 obecních automo-
bilů (na rozvoz obědů a pro údržbu), nákup 
technického vybavení údržbu zeleně v obci, 
nový veřejný odpočinkový  prostor u řeky 
Morávky s posezením a dětskými  prvky, 
nová květinová výzdoba před obecním úřa-
dem, oprava kulturní památky Seník včetně 
odpočinkového místa, oprava pomníku 
Noční přechod a  jeho okolí, přemístění 
a replika pomníku Zaťatá pěst včetně úpravy 
okolí a posezení, oprava křížků, založení 
ovocného sadu s přístřeškem k odpočinku, 
10 stání pro kontejnery. Dále jsme nakou-
pili v centru obce pozemky a jako investici 
do budoucna jsme koupili budovu Českého 
srdce s pozemky.  Na dotacích jsme získali 
za posledních 8 let 27.816.066,-  Kč a účet 
obce je bez zadlužení. Všechny tyto inves-
tice, dotace a pracovní nasazení by nešlo bez 
společné práce zastupitelů a všech zaměst-
nanců obce. Tímto jim děkuji za spolupráci 
a důvěru. 

V obci je rovněž bohatá spolková činnost. 
Nejsou to spolky jen proto aby byly, ale jsou 
aktivní. Občas se mě starostové ptají, jak to 
děláme. Zde vidím i velký kus práce zastu-
pitele Romana Böhma, který spolky svolává, 
komunikuje s nimi a jednou za rok pořádá 
Gulášfest, kde se spolky mohou odprezen-
tovat. A my jako obec se na ně můžeme vždy 
s důvěrou obrátit. Děkuji tímto za práci všem 
spolkařům, jsou to srdcaři a bez nich bych to 
v obci nežilo. Děkuji paní Haně Turečkové, 
která založila spolu s ostatními nově Klub 
seniorů Morávka a již má 36 členů. 

Rovněž jsme zrealizovali zájezdy turi-
stické, divadelní, do ZOO a po celou zimu 
pořádali (kromě covidového období) Festival 
sněhu, kde si mohl najít svoji aktivitu každý. 
Stalo se již tradicí Vítání občánků, kdy 
děti dostali příspěvek od obce k narození 
5000 Kč, Setkávání s jubilanty, Vítání prv-

úVoDní sLoVo

úvodní slovo
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Z obce

ňáčků, kdy rodiče dostali příspěvek 5000 
Kč. Příspěvky mohli občané od obce dostat 
rovněž na domovní ČOV nebo na kotlíky.

Obec je aktivní i  v  rámci Svazku obcí 
povodí Morávky, Regionu Slezská brána, 
Svazku Morávka-Pražmo, Regionu Beskydy 
či v MAS Pobeskydí, Spolku pro obnovu ven-
kova nebo Svazu místních samospráv. Zde 
se jako obec účastníme společných aktivit 
– Kulturní den, koncerty, Sportovní den, 
Den Regionů a jako starostové se účastníme 
společných jednání a výjezdů, které jsou pro 
naši práci velice inspirativní. 

 A  dostávám se k  radostnému 1. září, 
kdy školní rok zahájil nový pan ředitel Jiří 
Korneta a nová paní zástupkyně Martina 
Matznerová. Přeji jim ať se jim v jejich funk-
cích daří a ať vše zvládnou s lehkostí mládí, 
které z nich ještě vyzařuje. 

1.září jsme slavnostně přivítali 20 prv-
ňáčků. Na úvod je přivítala paní učitelka 
Sylva Rohanová, děti dostali od mami-
nek Klubu rodičů ušité pytlíky na svačinu, 
tělocvik a kornouty s dobrotami. Za obec 
dostali od paní starostky pomůcky do 1. 
třídy a v obálce 5000 Kč na nákup potřeb 
pro prvňáčky.  

Dětem s nástupem do 1. třídy končí bez-
starostné dětství a začínají povinnosti, které 
jistě hravě zvládnou. Přeji všem žákům, 
pedagogům, zaměstnancům a rodičům ať 
školní rok zvládnou ve zdraví, pohodě a vzá-
jemné úctě.  

Na závěr, přijďte k volbám 23.- 24.září 
2022

Gabriela Daňková

Plnění investičního plánu  
a plánu oprav na rok 2022

1. Úpravy zdravotního střediska – 
vstupy – dokončení září,říjen

- Osvětlení – hotovo

- Hromosvody – hotovo

- Požádáno o kolaudaci

2. Dokončení výstavby chodníku 
Morávka – Pražmo – konec září

3. Dovybavení veřejného prostranství 
„U splavu“ dětskými prvky – spl-
něno

4. Venkovní  workoutové prvky u řeky 
Morávky (před caravan clubem) – 
splněno

5. Demolice kadeřnictví – splněno

6. Výměna zastaralého osvětlení ve 
všech údolích – splněno

7. Čištění fasády ZŠ a čištění volej-
balových hřišť – splněno

8. Obnova fasády úřad -  zateplení – 
září, říjen

9. Příprava PD na rekonstrukce 
mostů – probíhá

10. Oprava kontejnerového stání po 
požáru- probíhá

11. V areálu ZŠ – kontejnerové stání, 
oplocení čerpadel, stříška nad 
vchodem, zábradlí na rampu pro 
hasiče, zateplení oken do sborovny, 
dokončení nádvoří - splněno



4

společenská kronika

sPoLečenská kronIka / kuLtura

Gabriela Daňková
starostka 

setkání s jubilanty

23. června jsme zahájili setkání pří-
pitkem na oslavu jubilantů narozených 
v měsících červen, červenec, srpen a září. 
Naši nejmenší zarecitovali básničku 
Cestička k domovu a zazpívali blahopřání 
babičkám a dědečkům. Vždy je milé, když 
se nám naši nejmenší představují a  my 
je zařazujeme k  rodičům či prarodičům 
a zavzpomínáme si, jak ten čas letí, a že 
nedávno byli naše děti takto malé. Po slav-
nostním obědě jsem si sousedsky popoví-
dali. Představovat jsme se ani nemuseli, 
protože se většina znala, tak jsme si poví-
dali, co je u koho nového a kdo s kým se 
kdy viděl a co jsme za posledních pár let 
zažili. Nejveselejší byla naše devadesát-

nice paní Perutíková, která všechny bavila 
spolu s paní Slováčkovou. 

Setkání bylo jako vždy příjemné a hodně 
jsme se nasmáli.

Zleva Daňková Gabriela, Slováčková Ludmila, 
Bystřičan Štěpán, Platoš Josef, Deml Miroslav, 
Šolonková Jarmila, Drobek Zdeněk, Ondráček Libor, 
Perutíková Vlasta

kulturní den soPM – 13.8.2022 kamenité 

Svazek obcí povodí Morávka pořádal 
každoročně pro děti a občany Kulturní den 
na Kamenitém. K poslechu hrála kapela 
Stanley’s Dixie Street Band a doprovod-
ným programem byli pro děti Klauni, 
jízda na ponících, skákací hrad a  úkoly 

z Ekokomu. Občerstvení zajišťoval pivovar 
Koníček  a Zrnko Raškovice. Ceny do tom-
boly dodali starostové obcí. Děti i dospělí 
tak mohli prožít krásné nedělní odpoledne. 
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kuLtura

rozloučení s prázdninami
Gabriela Daňková

Poslední prázdninovou 
neděli jsme se sešli v  are-
álu školy na akci Rozloučení 
s prázdninami.

Vzhledem k  nepříznivému 
počasí byla akce přesunuta do 
tělocvičny. Představily se nám 
spolky, Sokoli dělali nábor 
na zdolání 10 vrcholů, Klub 
seniorů prodával koláčky a kafíčko, Skauti 
postavili venku stan a uvnitř měli připrave-
nou propagaci své činnosti, u včelařů jste si 
mohli zakoupit výborný med, medovinu či 
propolis a naši hasiči si připravili pro děti 

ukázku techniky a  nachystali 
bohaté občerstvení ve venkov-
ním altánu. Po zahájení dětem 
zahráli interaktivní divadlo 
Mechulaláci a  poslední část, 
která byla pro děti nachystaná 
byla FARMA. Museli splnit 5 
úkolů, podojit kravičku, ulo-
vit kapry, sklidit brambory, 
vyplašit špačky a  spojit co 
k sobě patří. V tvořivé dílničce 

si děti zasadily bylinku a vyrobily zápich do 
květináčku. Celou dobu je provázela ovečka 
Schon a malovalo se na obličej. Na závěr si 
děti za splnění úkolů odnášeli drobné dárky.

Tak a teď už se těšit jen do školy a školky

 kalendárium kulturních a sportovních akcí 
•	 13.9. Zájezd pro seniory – Šikmý 

kostel – zámek Fryštát – odjezd 
7.30

•	 17.9. Gulášfest pořádaný spolky obce
•	 17.9. Region Slezská brána – Žabeň 

– od 14 hodin
•	 18.9. divadlo J.Myrona Ostrava – 

Coppelia – odjezd 14.30

•	 23.-24.9. komunální a senátní volby
•	 8.-9.10. – Vinný sklep – pořádá 

SDH Morávka
•	 15.10. – turistický zájezd Jeseník 

Všechny akce budou průběžně aktua-
lizovány a zveřejňovány na webových 
stránkách obce, facebooku, instagramu 
a formou letáků. 
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InforMace občanůM / sLoVo ZastuPIteLe

Informace občanům

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 na www.moravka.info)

Výše poplatku:

fyzická osoba přihlášena v obci
– poplatek popelnice, kontejnery

700 Kč/1rok/občan

úlevy:   osoba přihlášena v obci, která:

a) je mladší nebo dosáhne během přísluš-
ného 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 popelnice, kontejnery

700 Kč/1rok/nemovitost

Splatnost poplatku: 
nejpozději do 30. 6. 2022. upozorňujeme 
chataře, že je již po datu splatnosti.

otevírací doba sběrného místa 
– Morávka – Malé Lipové

1.listopadu 2022 do 31.března 2023 

Pondělí - pátek  14:00 - 15:30

Každou sobotu 
v sudém týdnu  9:00 - 13:00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo ote-

vírací dobu nás kontaktujte v pracovní době 

7.00 – 15. 30 na tel.č. 606 851 664

Hospodaření obce Morávka  
– jak to probíhá…
Hana Jarolímová, zastupitelka,  
předsedkyně Finančního výboru

- Již zastupitelstvo působící v období 2014-
2018 nastavilo pro starostu obce Morávka 
přísnější pravidla, než vyžaduje legisla-

tiva. Navíc starostka žádá zastupitelstvo 
o souhlas i v případech, kdy by částku 
mohla schválit sama.

- Areál České srdce s  pozemkem (cca. 
5000 m2) představuje pro obec cennou 
rezervu. Dosud totiž obec zastavitelným 
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sLoVo ZastuPIteLe

pozemkem v  širokém centru nedispo-
novala a nevíme, jaké povinnosti stát či 
kraj na obce v budoucnosti naloží. 

- Problematika odkanalizování obce a hle-
dání optimálního řešení byla detailně 
konzultována s  technickým ředitelem 
Severomoravských vodovodů a kanali-
zací Ostrava. Vzhledem k  ploše a  roz-
ptýlené zástavbě byla vybrána možnost 
zafinancovat občanům lokální ČOV 
u jejich domů. 

- Žádnému ze zastupitelů nejsou infor-
mace odepírány. Naopak: zastupitelé 
jsou aktivně vyzýváni, aby se účastnili 
kontrolních dní na stavbách, schůzek 
s  dodavateli, technickým dozorem či 
právním zástupcem.

- V  zastupitelstvu nikdo není odborní-
kem na všechno, dle situace si žádáme 
o radu u těch, kdo problematice skutečně 
rozumí: např. právníka v případě legis-
lativních nejasností  nebo stavebního 

dozoru v souvislosti s výstavbou v obci. 
Zastupitelé se dle svých časových mož-
ností mohou zúčastnit např. jednání na 
Povodí Odry nebo na SmVaKu.

- Účelné a hospodárné nakládání s finanč-
ními prostředky obce je průběžně 
kontrolováno (mimo jiné Odborem 
interního auditu a  kontroly krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje a  Odbo-
rem veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra). U prostředků zís-
kaných díky dotacím hospodaření navíc 
kontrolují poskytovatelé dotací (fondy, 
ministerstva, kraj). 

- Projekty obec zpracovávala průběžně, 
takže dokázala získat navíc ke svému 
rozpočtu nemalé částky z dotací, čímž 
významně zhodnotila svůj majetek. Díky 
opatrnému nakládání se svěřenými pro-
středky je finančně zdráva a má k dispo-
zici dost vlastních prostředků na běžné 
investice i výdaje do budoucna.

slovo zastupitele
Lenka carbolová, zastupitelka

Vážení spoluobčané, 

Ve volebním období 2018-2022 jsem 
se věnovala především naší škole. Zřídili 
jsme Výbor pro školu, probíhaly pravidelné 
schůzky s vedením školy. 

V tomto období bylo nutno řešit nezvyklá 
úskalí spojená s chodem a řízením školy. 

Probíhala rekonstrukce školy, pak to byl 
Covid, který zcela změnil styl výuky a práce 
ve škole. Následně do školy přišla více než 
desítka dětí z Ukrajiny, které nerozuměly 
ve škole spolužákům ani většině učitelů. 

Ale musím říct, že se všech těchto pře-
kážek zhostilo vedení školy a celý učitelský 

sbor velmi dobře. A to nejen dle hodnocení 
rodičů, zastupitelů, ale i dle srovnání a hod-
nocení školní inspekce. 

Co se týká pedagogického procesu, tak si 
troufám říct, že je na velmi dobré úrovni, jak 
ve srovnání jednotlivých škol ve SCIO tes-
tech, tak i tím, že v posledním roce uspělo 
5 žáků v přijímacím řízení na Gymnázium 
Petra Bezruče. Prakticky individuální výuka 
v menších kolektivech je nespornou a nedo-
ceněnou devizou. 

V  průběhu let se vedení obce podařilo 
získat několik dotací a zlepšit nejen zázemí, 
ale i rozšířit a zkvalitnit výuku některých 
předmětů. Při rekonstrukci školy došlo 
k  vytvoření dílen pro výuku pracovních 
činností a  postavení školních kuchyněk. 
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Volební období pohledem 
zastupitele…
roman böhm, 
starosta sDH Morávka a zastupitel 

Jmenuji se Roman Böhm, jsem staros-
tou Sboru dobrovolných hasičů Morávka 
a předcházející období jsem byl zastupite-
lem v naší obci.

Dovolte mi, prosím, ohlédnout se za 
tímto obdobím a  jen v  krátkosti zarea-
govat na některé ,,zaručené,, informace 
z poslední doby.

Můj skromný osobní názor je ten, že 
zastupitel v obci jako je ta naše, se nemá 
chovat jako politik.

Dle mého mínění na obecní úřad poli-
tika nepatří. Zastupitelé v obci mají tvořit 
tým, jenž má společný cíl. Slušnost, velké 
srdce pro obec, chuť komunikovat s kolegy, 
neprosazovat své návrhy za každou cenu. 
Dobrý zastupitel by měl umět své návrhy 
podepřít silnými a  logickými argumenty, 
a  co je důležité, musí umět uznat silné 
a logické argumenty svých kolegů.

Mohu vám upřímně sdělit, že drtivá 
většina zastupitelů se takto chovala a spo-

lupracovat s nimi byla pro mne velká čest. 
Hovořím hlavně o  dámském zastoupení 
v zastupitelstvu. Mohu jen konstatovat, že 
v jejich případě jsem přesvědčen že takoví 
lidé do zastupitelstva patří. Vždy se velmi 
aktivně zajímaly o dění v obci a práci zastu-
pitele věnovaly enormní objem času nad 
rámec svých povinností.

Na každé jednání byly vždy připravené 
a co je hlavní, dokázaly uznat silnější argu-
menty jiných kolegů, i když to někdy vedlo 
k neprosazení svých vlastních návrhů. 

O  to více mne mrzí, že se v  této době 
vyrojily ,,zaručené“ informace, které práci 
zastupitelů haní a  očerňují. Ano, blíží se 
volby a stalo se smutným zvykem, že politici 
se v předvolebním boji předhání, kdo více 
pošpiní protistranu. A já se ptám…. PROČ 
I TADY ???

Měl jsem připraven velký článek, ve 
kterém jsem reagoval na tyto ,,zaručené 
zprávy“, ale ten nakonec skončil v  koši! 
Pokud se ptáte proč, tak proto, že jsem si 
uvědomil, že tímto bych spustil nekonečný 
kolotoč napadání, vulgárních reakcí a očer-
ňování. Tato krásná obec si toto nezaslouží. 

Škola se stala bezbariérovou. Bylo opra-
veno školní hřiště fotbalové i běžecký ovál, 
vybaveny venkovní prvky pro menší i větší 
děti a vybudována kvalitní parkovací plocha, 
která neodvádí veškerou vodu z pozemku, 
ale umožňuje její vsakování. 

Mohlo by se zdát, že škola slouží jen 
žákům, jejich rodičům a  zaměstnancům 
školy. Ale naopak škola je a doufám i bude 
nadále místem setkávání všech generací. 

V prostorách školy se pořádají obecní akce, 
jako vítání občánků, některé akce festivalu 
sněhu, mají zde prostor spolky pro svou 
činnost, jako například hasičské soutěže, 
vaječina zahrádkářů, sokolů a  včelařů. 
A nyní se stane i zázemím pro nově založený 
spolek seniorů. 

Závěrem musím říct, že jako občané 
Morávky můžeme být na svou krásnou 
a kvalitní školu hrdi!
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 A v neposlední řadě bych zničil a pošpi-
nil vše, o  co se tady celé funkční období 
snažíme. Slušnost, kolegialita, dobré sou-
sedské vztahy, rozvoj obce a zdravé finance. 

Jsem tady velmi spokojený a  šťastný 
a vím, že tady nikdo z nás nebude věčně – 
život je velmi krátký –a proto se na něčem 
takovém odmítám podílet.

Dovolte mi pár informací, které se dají 
naprosto jednoduše ověřit.

Obec i když neustále staví a opravuje, má 
neustále na účtu velkou finanční rezervu.

Nakoupili jsme za nízké ceny velké 
množství pozemků, které dnes mají násobně 
větší cenu.

Nakupovali jsme jako investici do 
budoucna a  tímto jsme i  zamezili odkup 
těchto pozemků spekulanty. Tyto pozemky 
využijeme tak, jak budou potřebovat občané 
Morávky a né nějaký spekulant bez vztahu 
k naší obci.

Kontroly všeho, na co jen vzpomenete. 
Jen tento rok 2022 bylo u nás provedeno 10 
kontrol z nadřízených orgánů. Kontrolovalo 
se hospodaření, stavby, hygiena a další.

VŠECHNY tyto kontroly konstatovaly 
výsledek BEZ ZÁVAD.

Výběrová řízení – všechny stavby vysou-
těžily firmy s nejnižší nabídnutou cenou.

Větší výběrová řízení šla mimo nás a toto 
prováděla nezávislá firma….

Jako předseda spolkového výboru bych 
chtěl poděkovat všem zástupcům a členům 
spolků v obci.

Bylo mi ctí s vámi spolupracovat. Vždy 
jsem se u vás setkal s porozuměním snahou 
něco udělat pro obec a navzájem si pomáhat. 
Také já jsem se vždy snažil hájit vaše zájmy 
a potřeby.  Věřte, že ostatní obce nám tuto 
vzájemnou spolupráci závidí.

Vždy jsem tvrdil, že lidé se snahou cokoli 
udělat pro obec a ostatní ve svém volném 
čase jsou největší devizou.

Děkuji vám za vaši práci a váš vstřícný 
přístup.

Volby se blíží a  já je beru s  velkým 
respektem a pokorou. Co si zvolíme, to tu 
budeme 4 roky mít. Bude to volba většiny 
z nás. Já mám jasno. 4 roky jsem byl téměř 
u všeho, co se na obci dělo

Důležité bude k  volbám přijít a  vhodit 
do urny svůj hlas!! Máme možnost ovlivnit 
chod věcí budoucích, které se nás budou 
bezprostředně dotýkat.

Závěrem mi dovolte vám popřát hodně 
zdraví, štěstí a u voleb šťastnou ruku.

Volby 2022
oZnáMení o Době a Místě konání 
VoLeb Do ZastuPIteLstVa obce 
MoráVka a  Do senátu ParLa-
Mentu české rePubLIky

Starostka obce Morávka v souladu s ust. 
§ 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a  o  změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ust. § 15 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České 
republiky o  změně a  doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Morávka 
a do senátu Parlamentu čr se uskuteční:

  v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a

  v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin.

V případě konání druhého kola voleb do 
senátu Parlamentu čr se tyto uskuteční:

- v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a

- v sobotu dne 1. října 2022 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin

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

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 
občanství České republiky, případně 
státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území České 
republiky. Totožnost a státní občanství 
prokáže volič platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Jde-li o cizince, průka-
zem o povolení k pobytu nebo potvrze-

ním o přechodném pobytu. Neprokáže-li 
volič svou totožnost, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. 

V  případě konání druhého kola veleb do 
Senátu Parlamentu ČR voliči obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti ve 
dnech voleb.

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

6. Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, požádat Obecní 
úřad Morávka na tel. 558 691 021, 606 
042 055, nebo ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V  takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Poděkování
Gabriela Daňková

V  následujícím volebním období již 
nebude kandidovat pan místostarosta Ště-
pán Bystřičan.

Touto cestou bych mu ráda poděkovala 
za jeho práci místostarosty, kdy se staral 
o  pietní místa, o  zeleň v  obci, o  kácení 
dřevin, o výsadbu nových dřevin v obecním 

sadu, o přednášky o původních odrůdách 
ovocných stromů, reprezentoval obec 
v médiích, setkával se s jubilanty a účastnil 
se většiny obecních akcí. Za jeho dlouhole-
tou práci mu velice děkuji. Současně s jeho 
osobou, odchází do řádného důchodu i jeho 
žena Jitka Bystřičanová – knihovnice, rov-
něž i Jitce děkuji za práci pro obec a přeji 
krásný důchod, ať si užije vnoučátek a spra-
vedlivého odpočinku.
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Morávka, místo pro život
Milí spoluobčané, 

již potřetí jsme připraveni přispět svými 
znalostmi a zkušenostmi ke zlepšení kvality 
života nás všech na Morávce a aktivně pro-
sazovat zájmy obce při jednáních na úrovni 
kraje a státu.

Kandidujeme potřetí v zásadně nezmě-
něné sestavě – stojí za námi stále stejní 
lidé. Chceme být zastupiteli, kteří obec a její 
občany spojují. Víme, že život není černobílý 
a  názorové proudy mohou být skutečně 
pestré. Přesto však věříme, že ten hlavní cíl 
máme všichni stejný - a to spokojený život 
s dobrým zázemím a společenským vyžitím 
pro všechny věkové kategorie občanů bez 
rozdílu. V  zastupitelstvu nebudeme sami 
za sebe, ale za Morávku.

- Dokončíme realizaci projektů, které 
zahájilo dosavadní zastupitelstvo (chod-
níky, sběrný dvůr s technickým zázemím 
pro obec, komunitní dům se zázemím 
pro hasiče a  spolky), a  dotáhneme do 
úspěšného konce revitalizaci prostoru 
na Velkém Lipovém.

- Nadále budeme finančně podporovat 
výstavbu čistíren odpadních vod a studní 
v místech, kde se nelze napojit na vodo-
vodní síť.

- Ve zdravotním středisku nainstalujeme 
výtah místo stávající plošiny.

- Areál České srdce vnímáme jako rezervu, 
jejíž využití bude vycházet ze situace 
v obci a z požadavků občanů.

- Průběžnou komunikací s provozovateli 
těžké mechanizace se budeme snažit 
minimalizovat hluk a rychlost projíždě-
jících vozidel.

- Nadále budeme podporovat místní spolky 
a všechny, kdo chtějí oživit komunitní 
život. Umožníme občanům zapojit se do 
rozhodování o rozvoji Morávky prostřed-
nictvím tzv. participativního rozpočtu 
– vymezíme část finančních prostředků 
z  obecního rozpočtu a  občané se sami 
rozhodnou, co by se z těchto prostředků 
mělo vylepšit.

- Chceme zachovat vesnický charakter 
obce, k  čemuž přirozeně patří mnoho 
zeleně, volný prostor a dobré sousedské 
vztahy.

Hana Jarolímová, Lenka Carbolová,  
Petr Bujok, Patrik Tošenovjan, 

 Petr Kaňok, Monika Foldynová, Jiří Kubín, 
Petr Vlček, Zdeněk Ručka

VoLby 2022
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Morávka se zdravým rozumem

Naše dvě sdružení vstupují do voleb do 
zastupitelstva obce společně. Jsme občané 
Morávky jako Vy a  máme stejně jako Vy 
různé názory na to, co naší obci chybí, co 
zlepšit, nebo změnit. Máme ale společný cíl, 
lepší obec pro život.

Ať už zvolíte sdružení Morávka Lidem, 
nebo Morávka Se zdravým rozumem, volíte 
změnu. Neslíbíme Vám modré z nebe, ale 
změníme kulturu jednání s občany, budeme 
promyšleně hospodařit s obecními penězi 
a  budeme respektovat názory občanů 
Morávky. Budeme se chovat tak, abyste se 
za své zastupitele nemuseli stydět.

My Vám slibujeme změnu, kterou 
můžete udělat především Vy. Pomozte nám 
Morávku svou volbou udělat lepší.

DO VOLEB JDEME S TěMITO KANDIDÁTY 

MoráVka LIDeM č. 1

1. Ing. Jan Legerský
 stavební a majetkový technik 

bývalý starosta Raškovic

2. Richard Noga
  velitel směny HZS TŽ

3. Mgr. Veronika Ručková
 středoškolská učitelka

4. Bc. Michal Kapolka
 podnikatel v gastronomii

5. Petr Závodný
 operátor

6. Silvie Jančurová
 laborantka

7. Dalibor Pavlásek
 odborný prodejce

8. Josef Hloušek
 ředitel bezpečnostní agentury

9. Libor Pospěcha
 operátor výroby+

MoráVka se ZDraVýM roZuMeM č. 2

1. Ing. Zdeněk Ševčík
 senior konzultant, bývalý starosta 

Morávky

2. Zuzana Bestová, DiS.
 vrchní zdravotní sestra – dialýza

3. Michal Kaděra          
 podnikatel ICT

4. Grzegorz Pawel Damski 
 trenér, školitel

5. Ingrid Bulková           
 OSVČ účetní

6. Lukáš Besta    
 podnikatel ve stavebnictví

7. Lenka Kręželoková   
 rodičovská dovolená

8. Pavlína Foldynová    
 referent nákupu

Celý náš společný volební program bude 
zveřejněn na našich stránkách v brzké době.

Web: www.nasemoravka.cz, Tým 
Morávka Lidem / Morávka Se zdravým 
rozumem

VoLby 2022
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Hasičárna

První hasičská zbrojnice na Morávce (první polovina minulého století).

tecHnIcké InforMace
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Jedním z hlavních plánů pro budoucí fungování SDH a ostatních spolků v obci Morávka 
je celková rekonstrukce a dostavba budovy hasičské zbrojnice (bývalého obecního úřadu). 
Hlavním principem přestavby je propojení obou původních budov obecního úřadu a dnes 
již odstraněného stavebně nevyhovujícího kadeřnictví, které bude obnoveno, do jednoho 
komplexu polyfunkčního domu. Hlavní použité materiály, tzn. cihly a dřevo na fasádách, 
odkazující na podobu úplně první hasičské zbrojnice na Morávce.

tecHnIcké InforMace
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VoDoVoDní řaD MoráVka – VLaský

tecHnIcké InforMace

Děláte novou čističku odpadních vod? Požádejte si obec o příspěvek 35 000 kč.

V roce 2022 jsme si vyčlenili z rozpočtu 210 000 Kč  
na podporu výstavby čističky odpadních vod.

1 žadatel (majitel trvale bydlící) může získat až 35 000 Kč po doložení všech 
dokladů. V případě, že si nevíte rady, jak vyplnit žádost o dotaci, domluvte si 

osobní schůzku na tel. č. 606 641 080.

Žádost o dotaci najdete na stránkách obce www.moravka.info

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 vodovodního řadu a případná 
další stanoviska podle území, na kterém se vaše přípojka nachází

3. Projektovou dokumentaci včetně potřebných stanovisek a s vyplněnou žádostí o ozná-
mení 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.

Jak tříDIt oDPaD V kucHynI?

Zdroj Ekokom

Každá třídící domácnost vytřídí za rok zhruba 133 kilogramů odpadu. Pokud to pak 
detailně rozpočítáme na každého z nás, tak za těch 365 dní vytřídíme každý zhruba 53,2 
kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Včetně kovů je to pak přes 66,8 kilo-
gramů. A víte, kde přesně v domácnosti vzniká nejvíce odpadů? Světe div se - v kuchyni!   

V kuchyni vyprodukujeme denně spoustu odpadů. A je to celkem logické… Vždyť vět-
šina potravin, které si přineseme domů, je v něčem zabalena. Důvody jsou hygienické, 
skladovací i  marketingové. Denně se nám tak se standardním nákupem dostane do 
kuchyně i nějaký ten papírový nebo igelitový sáček od pečiva, láhev od vína, PET láhev od 
limonády nebo plastová vanička od červeňoučkých cherry rajčátek, která jsou, na rozdíl 

tecHnIcké InforMace
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od těch polozralých keříkových, doslova 
k nakousnutí. Plechovky od konzerv nebo 
piva jsou pak další samostatnou kapito-
lou. Tak nějak intuitivně proto situujeme 
nádoby na tříděný odpad v  domácnosti 
většinou právě do kuchyně. Aby se naše 
snaha neminula účinkem, podívejme se 
na nejčastější chyby, kterých se při třídění 
mnohdy dopouštíme. 

Vaničky od masa

-  do plastů je smíme vytřídit pouze tehdy, 
nejsou-li od krve, ani jinak zašpiněné. 
V opačném případě patří do směsného 
odpadu. 

Pet lahve od oleje

-  před vhozením do kontejneru na plasty 
lahev vymyjte od zbytků oleje, ideálně 
jarovou vodou z nádobí 

Polystyrenové termoboxy

-  pokud neobsahují zbytky jídla nebo 
nejsou mastné či jinak znečištěné, 
můžeme je samozřejmě vytřídit do 
plastů.

nádobí z varného skla

-  do kontejneru na sklo nepatří! V kuchyni 
bývá vystavováno vysokým teplotám, 
má proto i  vyšší teplotu tavení, než 
klasické sklo.  Z toho důvodu nelze varné 
sklo recyklovat dohromady se sklem 
klasickým. 

Porcelán

-  stejně jako keramiku nelze ani porce-
lán recyklovat. Patří do kontejneru na 
směsný odpad.

Použité papírové ubrousky 

-  mokré nebo jinak znečištěné papírové 
ubrousky, kapesníky i  utěrky patří do 
kontejneru na směsný odpad. 

sáčky od kávy, instantních polévek a dal-
ších sypkých potravin

-  většinou se jedná o  tzv. kombinované 
obaly, tj. vyrobené z více druhů mate-
riálů. Každý materiál vyžaduje přitom 
jiné podmínky pro recyklaci, proto tyto 
kombinované obaly nelze znovu materi-
álově využít. Své místo mají ve směsném 
odpadu. 

Zbytky potravin

-  v  kuchyni jich za jediný den nashro-
máždíme víc, než si myslíte. Tvoří až 
třetinu z  celkového množství odpadu 
z  domácnosti. Zbytky rostlinného 
původu můžeme vytřídit do bioodpadu, 
stejně jako kávovou sedlinu nebo sáčky 
od čaje. Živočišné zbytky patří do směs-
ného odpadu. 

Další užitečné informace o  třídění 
a  recyklaci odpadu naleznete na www.
jaktridit.cz, zajímavé rady a tipy nejen na 
dietní večeři, ale i jak skladovat potraviny 
jsou na www.jakvkuchyni.cz.

tecHnIcké InforMace
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uvedení informací na pravou míru

Petr bujok, technik

Každému z  nás v  posledních měsících 
do poštovní schránky přišel “občasník”, 
ve kterém jsme se mohli dočíst spoustu 
“informací”. Většina článků v  tomto 
“alternativním Moravčanu” je však plná 
polopravd, nepravd a  zavádějících infor-
mací. Na následujících řádcích bychom se 
rádi podívali na některé z nich a uvedli věci 
na pravou míru. 

1) kanalizace v centru obce a ve škole

V  prvním i  druhém čísle “občasníku” 
se píše o problematice kanalizace. V člán-
cích tomu věnovaných je obec obviňována 
z toho, že na dešťovou kanalizaci v centru 
obce je napojena naše základní škola, zdra-
votní středisko, a dokonce i obecní úřad. To 
ovšem není pravda. Všechny výše zmíněné 

budovy mají jímku odpadních vod. Tyto 
jímky se pravidelně vyvážejí firmou k tomu 
pověřenou. Jediné, co je na tuto kanalizaci 
skutečně napojeno, jsou okapy z veřejných 
budov. K  tomu ale tato kanalizace slouží. 
Dále se v článcích, přesněji v druhém čísle, 
píše o kamení v kanalizaci v areálu školy 
a  o  trubce, která údajně nikam nevede. 
Jak jistě všichni víte, tak zpevněné plochy 
u  školy prošly rekonstrukcí, během které 
se upravovaly kanálové poklopy. V  rámci 
těchto prací se do tělesa kanalizace dostaly 
nečistoty, které se bohužel neuklidily. 
K  podpoření tvrzení o  trubce “odnikud 
nikam” je k  článku přidána i  fotografie 
inkriminované trubky. Z  fotografie však 
není patrné, v které části školních ploch se 
trubka nachází, v jaký časový okamžik byla 
pořízena a v konečném důsledku nejde ani 
poznat, zda se jedná o  stavbu kanalizace 

tecHnIcké InforMace
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na pozemcích školy. Fotka mohla být poří-
zena během pracovní pauzy, popřípadě po 
skončení pracovního dne a  trubka mohla 
být během následujících hodin nebo dnů 
dokončena. 

2) Záliv u autobusové zastávky Morávka – 
přehrada

V  druhém čísle “občasníku” je článek 
řešící výkopové práce u nově zbudovaného 
autobusového zálivu. Autor článku se v něm 

pozastavuje nad tím, že podle jeho výpočtů 
množství odtěžené zeminy neodpovídá 
jedné zastávce, nýbrž 14, slovy čtrnácti, 
zastávkám. V článku uvádí, že zastávka má 
obsah pouze 35 m3, a že bylo vytěženo neu-
věřitelných 490 m3. Autor ovšem zapomněl, 
že zastávka má obsah opravdu cca 35 m3, ale 
že o zastávku přece vůbec nejde, ta v době 
stavby již stála, ale že jde o záliv délky cca 
50 m, šířky cca 4 m a že musel být odtěžen 
svah a vykopána dešťová kanalizace. 

tecHnIcké InforMace
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3) Vodovod Vlaský

V letech 2020 a 2021 byl budován vodo-
vod Vlaský. Stavební firma, která stavbu 
realizovala, nám nabídla, že místo překopů, 
které byly v projektu a rozpočtu, provede 
překročení cesty bezvýkopovou technologií, 
která je pro občany lepší, protože nenaruší 
těleso vozovky, a tudíž neomezí dopravu, 
za stejnou cenu jako překopy (cena práce 
u překopu, materiálu a skládkovného=cena 
protlaku). Proto, když pojedete údolím 
Vlaské, nenarazíte na žádný nový překop. 

4) Školní hřiště a areál školy

Areál školy a na něm vybudovaná hři-
ště, ať už dětské, workoutové nebo mul-
tifunkční, jsou plně v  gesci vedení školy. 
Pokud tedy vedení školy rozhodlo o uza-
vření areálu a  jeho zpoplatnění, nezbývá 
než toto rozhodnutí respektovat, popřípadě 
připomínkovat ve škole. Obec ani škola 
v  žádném případě nechtějí vydělávat na 
dětech. 

Pootevřené školní dveře

úvodní slovo ředitele školy

Vážení rodiče, 

v  souvislosti se svým uvedením do 
funkce ředitele a také se začátkem školního 
roku bych Vás rád pozdravil a  představil 
Vám svou představu o dalším rozvoji školy.

Chceme mít školu, kde žáci, rodiče, uči-
telé a ostatní pracovníci společně vytvářejí 
prostředí, kde se může rozvíjet osobnost 
žáka k  samostatnému myšlení, svobod-
nému rozhodování, aktivnímu přístupu 

k sebevzdělání a vést je k odpovědnosti za 
vlastní chování a jednání. Dále chceme mít 
školu, která je otevřená široké veřejnosti, je 
centrem vzdělanosti, kultury, sportu a spo-
lečenského života obce. Zaměříme se na to, 
aby každý žák měl příležitost zažít úspěch 
a mohl se rozvíjet v oblastech podle svých 
zájmů a  schopností. Výuku žáků budeme 
stavět na rozvoji matematické, čtenářské, 
finanční, jazykové, informační a přírodo-
vědné gramotnosti. Také budeme pokračo-
vat v rozšiřování poradenské činnosti pro 
rodiče a žáky zajištěním spolupráce se škol-
ním psychologem a speciálním pedagogem. 

tecHnIcké InforMace / PooteVřené ŠkoLní DVeře
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Díky stále rozrůstající se škole a  při-
bývajícím odborným učebnám (cvičené 
kuchyňky, pracovní dílny, třída vybavená 
tablety) můžeme důkladněji propojovat 
teorii s  praxí. V  tomto trendu chceme 
pokračovat například vybudováním nových 
odborných učeben – multimediální učebna 
s  virtuální realitou, jazyková učebna, 
učebna přírodních věd. Zároveň podpo-
říme propojení tradiční výuky s moderními 
vyučovacími metodami. V nejbližší době nás 
čeká rozsáhlá úprava školního vzdělávacího 
programu, která souvisí s naším záměrem 
vyučovat anglický jazyk již od první třídy 
a nutností zařadit výuku informatiky podle 
moderního pojetí tohoto předmětu. Dále 
budeme podporovat sportovní a venkovní 
aktivity tak, abychom co nejlépe využili 
možnosti okolí naší školy. 

Jakékoliv plány a vize se neobejdou bez 
spolupráce se zřizovatelem obcí Morávka, 
obecními spolky, Klubem rodičů a přede-
vším s Vámi, rodiči a žáky. Protože právě 
všichni společně pak vytváříme příběh naší 
školy. 

Na závěr bych rád popřál všem žákům, 
rodičům, pedagogům a  nepedagogic-
kým zaměstnancům úspěšný školní rok 
2022/2023. 

Mgr. Jiří Korneta, ředitel školy

Hola, hola, škola volá! 

Mgr. Martina Matznerová 

Léto se s námi pomalu loučí a škola znovu 
otevírá své brány. Ve čtvrtek 1. září jsme 
společně zahájili nový školní rok. Děti 
a žáci se těší na další setkávání se svými 
spolužáky, na nové zážitky a poznání. Pro 
prvňáčky byly tradičně připraveny drobné 
dárky vyrobené Klubem rodičů, aby měly 
na první školní den hezkou vzpomínku. 

Po slavnostním zahájení a pasování si 
žáky převzala třídní učitelka a společně 
zahájili svou první vyučovací hodinu. 

třídní den

Byť se spolu velká část žáků a dětí naší 
školy potkávala i ve dnech prázdnin, setkání 
v jedné třídě po dvouměsíční odmlce je vždy 
jiné. Aby si k sobě zase všichni našli cestu 
a naučili se trávit společné chvíle, připravili 
si třídní učitelé pod vedením školní meto-
dičky prevence pro své kolektivy takzvaný 
„třídní den“. Tímto dnem bylo letos pondělí 
5. září a jednotlivé třídy společně vyrazily 
do malebného okolí školy. Společně si poví-
dali zážitky z  prázdnin a  plnili zajímavé 
úkoly vztahující se k jednotlivým školním 
předmětům. 

Veletrh vzdělávání

Pokud nás znovu nenavštíví strašák 
v podobě covidových omezení, budou mít 
možnost žáci 9. ročníku společně navštívit 
v rámci vyučování Trh vzdělávání a uplat-
nění ve Frýdku-Místku avizovaný pořada-
telem na 22. září. Někteří z nich již možná 
tuší, kam jejich kroky po základní škole 
povedou, pro mnohé je však budoucí povo-
lání stále velký otazník. Na vzdělávacím 
trhu budou mít možnost nahlédnout pod 
pokličku různým středním školám a učili-
štím. V rámci volby povolání také absolvují 
přednášku pořádanou Úřadem práce ČR. 

3D prohlídka školy

Jestliže máte zájem nahlédnout do 
vnitřních prostor školy, můžete tak uči-
nit pomocí 3D prohlídky, kterou jsme pro 
Vás nově připravili. Stačí pouze navštívit 

PooteVřené ŠkoLní DVeře
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webové stránky školy www.zsmoravka.cz 
a kliknout na tlačítko 3D prohlídka umístěné 
na hlavní stránce. 

Začátek školního roku v ma-
teřské škole

Také na děti v  mateřské škole čekalo 
slavnostní uvítání se spoustou her, zábavy, 
občerstvením a  balónky. U  nejmenších 
dětí se to nikdy neobejde bez slziček a tak 
se budeme snažit jim první dny v novém 
prostředí co nejvíce zpříjemnit. Ve školce 

mají děti k dispozici nové pomůcky určené 
k rozvoji digitálního vzdělání a nové pose-
zení na školní zahradě. Starší děti čeká již 
od prvního zářijového týdne plavecký kurz, 
naplánováno máme také další divadelní 
představení s adaptační tematikou "Myška 
Klárka a veverka Terka ve školce“ a spoustu 
dalších aktivit. 

Další akce a  aktivity školy a  školky 
budou průběžně představovány na webo-
vých stránkách školy www.zsmoravka.cz 
a  školním instagramovém účtu @zs_a_
ms_moravka.

Ze života spolků

klub seniorů Morávka

Hana turečková, předseda klubu seniorů

Dne 22.9.2022 pořádá Klub seniorů 
Morávka poznávací výlet . Společný odjezd 
linkovým autobusem v  8.28 hodin směr 
Bebek. 

Čas do 11.00 hodin bude trávit každý 
podle svého a podle počasí. V 11.00 hodin 
bude sraz v  hospůdce u  Bebka, kde se 
občerstvíme a popovídáme si o památných 
místech Morávky. Domů návrat opět linko-
vým autobusem. 

sDH Morávka

Pojďme se podívat, jak to vypadalo 
u hasičů od června do srpna. V červnu již 
trénujeme venku s vodou. Běháme kolečka, 
děláme rozcvičky a  stříkáme na terče. To 
vše proto, že se připravujeme na závody 
v požárním útoku.

Dne 18.6. se konala naše domácí sou-
těž na Morávce - O  pohár Josefa Špoka. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev 
starších žáků. Nám se podařilo sestavit 
hned dvě družstva. Naše hasičata “A” byla 

až do posledního útoku první. Nakonec je 
předběhli Trojanovice. Hasičata “B” skon-
čily na  8. místě. Mladších žáků přijelo 10 
družstev. Našim svěřencům se zadařilo 
a obsadili krásné 3. místo. V dorostenecké 
kategorii jsme měli dvě družstva, vyhrály 
Trojanovice před Krásnou-Mohelnicí. Jeli-
kož i  nám základna dětí stárne, budeme 
mít v příštím roce poprvé v historii SDH 
Morávka také družstvo dorostenců. V sou-
těži dospělých jsme měli 10 družstev mužů, 

PooteVřené ŠkoLní DVeře  / Ze žIVota sPoLků
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3 družstva žen a  2 družstva 35+.  Muži 
doběhli díky neposedným hadicím 9., ženy 
zaběhly jeden z  nejlepších časů a  braly 
zlato a veteráni také nezklamali a doběhli 
s nejrychlejším časem.

Většina kroužků přes prázdniny stojí, 
hasiči však jedou dále :) Tréninky jsme 
organizovali dle počtu dětí a také dle počtu 
vedoucích nacházejících se na Morávce.   

Již 6 roků pořádáme pro děti z  SDH 
tábory. Začali jsme pobytovými na 4 dny, 
pak kvůli Covidu jsme přešli na příměstské, 
ale zato 5ti denní. No a letos děti projevili 
zájem jet opět na chatu, na týden! No proč 
ne?! Za týden jsme toho zvládli opravdu 
mnoho: zopakovali jsme všechnu teorii, 
kterou hasiči musí znát, opakovali jsme 
uzle, zdravovědu, topografické značky, 
stříleli jsme ze vzduchovky, vydali se 
z Visalají na oběd na Švarnou Hanku a po 
dni odpočinku (někteří doslova) vyběhli 

Lysou horu. Děti si namalovaly táborová 
trička, uvařily si buřt guláš v  kotlíku na 
ohni, opékaly buřtíky, zpívali s  kytarou 
u ohně, hrály hry, skákaly na trampolíně, 
zažily 2x indoor letní kino. Na táboře jsme 
měli i oslavu narozenin s balónky, dvou pat-
rovým dortem a šampaňským (samozřejmě 
dětským :) Občas jsme s vedoucíma slyšeli 
slova stesku, ale převažovala radost, smích 
a  hravost. Největší odměnou mi bylo, že 
většina dětí nechtěla odjet domů a vyzvídali, 
kdy se opět pojede někde přespat :)

Kroužek hasičů najede hned od září do 
zajetých kolejí. Tréninky budou v pátek od 
16 hod. Rádi u nás přivítáme nové děti od 
října. Přijďte se za námi podívat na trénink 
do tělocvičny ZŠ Morávka. 

Pokud Vás zajímají informace ohledně 
výjezdů naší výjezdové jednotky, podívejte 
se na web WWW.SDHMORAVKA.CZ.

 
tJ sokol Morávka, spolek

Za tJ sokol Morávka: Ing. Martin Špok – 
předseda tJ 

byLI JsMe taM ……

Dne 27.8.2022 se uskutečnil tradiční 
turistický zájezd TJ Sokol Morávka do 
polského SZCZYRKU. 

Vážení spoluobčané chtěl bych se za 
spolek TJ Sokol Morávka s  Vámi podělit 
o  zážitky z  turistického zájezdu. Turis-
tická akce začala pod lanovkou na vrchol 
Skrzyczne, s nadmořskou výškou 1257 m, 
kde se turisti rozdělili na skupiny. Skupina 
milovníků lanovek po dosažení vrcholu 
pokračovala po hřebenu na Malinów, Biały 
Krzyż, kde ochutnala polskou kuchyni 
a pokračovala na Kotarz a Beskid a zpět do 

SZCZYRKU. Skupina, která lanovky nemusí 
se dále dělila na ty, co šli na vrchol Klimczok 
(1117 m. n. m.) a dále na Beskid, a na ty, co se 
prošli po městě SZCZYRK, aby nasáli atmo-
sféru turistického centra polských Beskyd. 
Velmi překvapivé pro nás bylo, že za dvěma 
kopci od domova, přibližně hodinu cesty od 
nás, je takové centrum turistiky a lyžování, 
a my o něm moc nevíme.

Děkujeme Obci Morávka za poskytnutí 
dotace na zájezd!

Ze žIVota sPoLků



26

Ze žIVota sPoLků

sportovní kroužek - desátý ročník startuje

Ing. Jan Legerský,  
trenér

Vážení roDIče a  MLaDí 
ZáJeMcI o sPortoVání,

je opět po prázdninách 
a  já Vás mladé sportovce zvu 
k zahájení jubilejního desátého 
ročníku sportovního kroužku 
u nás ve škole.

Termínem našeho setkávání 
v novém školním roce bude vždy 
úterý od 15,00 do 16,30 hodin. 
Poprvé se setkáme v úterý 20. 
září 2022 v 15,00 hodin a dál se 
budeme setkávat v  tělocvičně 
a na hřištích naší krásné školy.

Setkávání v  kroužku budou 
bývat v úterý. Pokud by Vás dětí 
bylo stejně tolik kolik v loňském 
školním roce (celkem 28), roz-
dělili bychom kroužek na dvě 
skupiny, kdy druhá skupina by 
chodila do kroužku ve čtvrtek 
od 15,00 do 16,30 hodin.

K dispozici jako už po mnoho 
let budeme mít tělocvičnu 
i  venkovní hřiště s  umělým 
povrchem. 

Budeme se snažit u dětí rozvíjet všeobec-
nou tělesnou zdatnost v různých oblastech 
sportu i jiných sportovních odvětví. Navá-
žeme na předchozí ročníky kroužku a vedle 
trénování různých her budeme rozvíjet 
i fyzickou kondici formou drobného posi-
lování a různých soutěží dobré pro celkový 
rozvoj těla.

Do kroužku budeme přijímat chlapce 
a děvčata od mateřské školky do maximálně 

čtvrté třídy. Věřím, že chlapci 
a  děvčata, kteří již kroužek 
navštěvovali v  předchozích 
letech, si přijdou opět mezi 
nás zasportovat a  případně 
dovedou i své kamarády.

První seznamovací hodina 
kroužku v novém školním roce 
se uskuteční v úterý 20. září od 
15,00 hodin. Podle počasí zvo-
líme tělocvičnu nebo venkovní 
hřiště, proto by bylo dobré, 
aby si děti donesly obuv do 
tělocvičny i na venkovní hřiště.

Celý kroužek zastřešuje 
Středisko volného času Klíč 
z  Frýdku-Místku, které nám 
poskytlo formulář nutného 
potvrzení, pro účast v kroužku. 
Zájemci o kroužek budou mít 
v základní škole a školce for-
muláře přihlášek.

Poplatek za celý školní rok 
je 700,- kč na jednoho žáka 
a bude splatný do konce října 
2022.

Přihlášky do kroužku budou 
k vyzvednutí i na sekretariátu 
základní školy od 12. září 2022.

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

Václav uherek 
- vedoucí VKM

Měsíc květen je pro mladé 
včelaříky z  VKM především 
účast na regionálním kole vče-
lařské soutěže „Zlatá včela“, 
která se v letošním roce konala 
v Rychvaldě. Vše již začalo v jar-
ních měsících, kde jsme pro-
cvičovali teorii a testové otázky 
a na později jsme alespoň trochu, 
pokuď nám to počasí dopřálo, nacvičovali 
praktickou činnost.  Za VKM Morávka 
se soutěže zúčastnili Jan Vlček, Richard 
Maděrič a  Jakub Mojžížek. Cestou na 
místo konání soutěže jsme ještě upřes-
ňovali některé témata z  oblasti botaniky, 
včelařských pomůcek, praktické činnosti 
a morfologie včel. To totiž byly disciplíny, ve 
kterých mladí včelařící soutěžili. Po příjezdu 
na ZŠ v Rychvaldě, jsme byli vřele přijati 
organizátory soutěže, od kterých jsme 
převzali žlutá trička s logem „Zlaté včely“. 
Ti měli napilno,  vždyť příjezd zhruba 80 
dětí ze 17 VKM z Moravskoslezského kraje 
a 18 členu doprovodu to už je pěkný bzukot. 

Prezence, ubytování, slavnostní 
zahájení soutěže, vystoupení 
hostů, seznámení s  průběhem 
soutěže a  doprovodného pro-
gramu, rozdělení soutěžících 
a vlastní soutěž. Toto byla ofici-
ální část soutěže a po vydatném 
obědě jsme absolvovali dopro-
vodný program – návštěva ZOO 
v Ostravě. Druhý den dopoledne 
pokračoval kulturní program, 
kde vystoupili děti ze zdejší 

mateřské školky s  tanečkem zaměřeným 
na včelí rojení, pak předváděl psovod se 
svým pejskem neskutečné věci a na závěr 
vystoupil folklorní soubor z Orlové, který 
zatančil a  zazpíval zdejší lidové tance 
a písně.  Pak následovalo vyhodnocení celé 
soutěže a předání cen těm nejlepším. Našich 
tří zástupci se umístili v  první polovině 
soutěžících. Věcnou cenu,  získal  za největší 
počet bodu z praktické části Jakub Mojžíšek, 
za co mu patří gratulace. Závěrem bych 
chtěl poděkovat kluků za vzornou reprezen-
taci našeho včelařského kroužku Morávka.

Ze žIVota sPoLků
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 Volejbal Morávka

Lucie bulko,  
předseda oddílu

Dlouho jsme se neozvali, ale jsme tady 
stále. 

Loňská sezóna byla hodně náročná, 
ale nakonec pro nás skončila 4. místem 
v 2. Národní lize, hned za Novým Jičínem, 
Holubicemi a Blue Voley Ostrava.

Letos se poprvé po douhých letech 
nemohl uskutečnit turnaj „O  pohár sta-
rostky obce Morávka“ z důvodu přihlášení 
jen několika málo družstev. V tento termín, 
který měl být 31.7.2022 se uskutečnily další 
4 turnaje v okolí a ať jsme dělali co jsme 
mohli, tak se nám nepodařilo dát dohro-
mady ani 6 týmů. Bohužel na umělém 
povrchu se moc turnajů v odbíjené nehraje 
a většina volejbalistů dala přednost antuce, 
která je v ČR velmi oblíbená. Nicméně boju-
jeme dále a věřím, že příští rok se turnaj 
uskuteční.      

Do května 2022 jsme ještě nevěděli, zda 
se do další sezóny přihlásíme. Je těžší a těžší 

udržět hráče v týmu, aby nás reprezentovali. 
Někteří se odstěhovali, jiní začali studovat 
ve vzdálenějším městě nebo ukončili svou 
sportovní kariéru. Hráči, kteří za Morávku 
hrají musejí dojíždět na tréninky i zápasy 
např. z Polanky nad Odrou, Orlové, Jablun-
kova, Ostravy, Havířova atd.

Jednou jsme dostali otázku, proč v našem 
týmu není více hráčů z  Morávky?  Je to 
proto, protože tady hráči volejbalu nejsou. 
Ale pokud by se někdo kdo volejbal umí 
našel a měl by zájem si s námi zatrénovat, 
nebo se se s tímto sportem seznámit, může 
přijít na náš trénink, který se koná v úterý 
18 – 20 h a ve čtvrtek 17:30 – 19, nebo nás 
přijít podpořit na domácí zápasy. Hrajeme 
3. nejvyšší soutěž v ČR což slibuje pohled 
na kvalitní odbíjenou.

A  teď něco k  našim posilám. Hned od 
ukonční sezóny jsme museli nahradit hráče, 
kteří se s volejbalem na Morávce rozloučili. 
Je mi velkou ctí představit Vám naše nové 
a sympatické posily :

Tito hráči se rozhodli reprezentovat naši obec a my jsme na to velmi pyšní. Troufám 
si říct, že silnější tým jsme nikdy na Morávce neměli. 

Ze žIVota sPoLků

Václav Kotas, VK Ostrava-extraligaJakub Balon, Volejbal Ostrava - 1.ligaTomáš Jambor, VK Ostrava- extraliga
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fotbal raškovice

radim bulko

Tak jako každý konec srpna v posledních 
pěti letech, i  ten letošní závěr prázdnin 
trávíme s našimi mladými fotbalisty v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. Na týdenní kemp 
se letos vypravilo 42 hráčů, což je opět velký 
nárůst. Ve srovnání s 1 ročníkem 2018, kdy 
na první kemp jelo 16 dětí, je to číslo úžasné. 

Sobotní odpoledne jsme tudíž vybalili 
sportovní výstroj a plně zaplnili fotbalové 
hřiště v Kunčicích, které nám opět vedení 

místního klubu pro naše sportování prona-
jalo. Hráči se po dlouhé pauze pustili do tré-
ninku s velkým nadšením, balón jim chyběl 
a tak si ho všichni chtěli užít co nejvíce. Ti 
zkušenější už ví, že pokud budou pracovat 
naplno, tak se jim to v celé sezóně zúročí 
a budou zase na hřišti dominovat, tak jako 
tomu je již několik posledních let. Tréninky 
máme dvoufázové, cesta na hřiště a zpět je 
dlouhá téměř 4 km a když k tomu přidáme 
bazén u  penzionu, tak kluci zvládnou na 
dnešní dětské poměry slušnou sportovní 

Rozlosování nové soutěže již proběhlo a zde jsou naše domácí zápasy, které se uskuteční 
v tělocvičně ŽS Morávka.

Závěrem bychom ještě rádi poděkovali paní starostce a představitelům naší obce za pro-
jevenou důvěru i podporu, bez které by klub nemohl fungovat. Také velmi děkujeme našim 
skalním fanouškům, na které se budeme těšit již v půlce října u sportu pod vysokou sítí.

15.10. 10:00 Volejbal Morávka - VK Napajedla

05.11. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Sokol Brno-Jih

19.11. 10:00 Volejbal Morávka - SK Kojetín

17.12. 10:00 Volejbal Morávka - VSK Staré Město

28.01. 10:00 Volejbal Morávka - Vlci Nový Jičín

18.02. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Sokol Palkovice

11.03. 10:00 Volejbal Morávka - SKP Kometa Brno

18.03. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Holubice

VoLeJbaL Pro ZábaVu
Tělocvična ZŠ Morávka

Pátek 18:00 – 20:00
V případě zájmu se prosím přihlaste na tel. 734 740 495

Ze žIVota sPoLků
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zátěž. Ale je to fotbal, tudíž vše s úsměvem 
a  hlavně se pořádně bavit. Postaráno je 
o nás opět perfektně, kompletní servis nám 
zajistil penzion Krkoška a tak se můžeme 
soustředit na sport, trénink a zábavu. Kluci 
jsou rozdělení do 5 kategorii, obsazení je 
od 6 do 15 let, přesto si děti i přes věkový 
rozdíl rozumí a  tvoří společně perfektní 
partu.  Během kempu si některé kategorie 
zahráli i  přípravné utkání, MŽ se utkali 
s U12 MFKFM a MP se utkala s Baškou.      U11 
završí týden přípravy před novou sezonou 
mezinárodním turnajem ve Valašské mezi-
říčí, kam jsme byli pozváni. Síly kluci změří 
s týmy jako např. Olomouc, Zlín, Karviná, 
Vítkovice, Valmez, NJ, MŠK Žilina a další.  
Snad se mezi velikány neztratí. Ukončení 
5. ročníku kempu bude jako obvykle po 
sobotním rozlučkovém tréninku, kluci si 
dají k  obědu řízek a  pak budou vyhlížet 
rodiče, na které se již všichni těší. 

V  dnešní nelehké a  uspěchané době je 
obdivuhodné, že se nám pořád daří rozši-
řovat nejen počty mladých fotbalistů, ale 
udržovat a  nepatrně zvyšovat počty nás 
dobrovolníků z řad trenéru. Za jejich obě-
tavost, týden vlastního času a podstoupení 
odpovědnosti nad dohledem 42 dětí jim 
patří obrovské DÍKY!!! Opět se zmíním, 
v okrese FM nepořádá nikdo tak velkou akci, 
jako Raškovice. Díky patří Karlu Machovi, 
Martinu Janouškovi, Davidu Šindlerovi, 
Jindřichovi.

A jak to řekli v komedii století,“ S tebou 
mě baví svět“ : „za rok na viděnou, přátele“    

Závěr soustředění jsme si letos zpestřili 
účastí na velmi slušně obsazeném turnaji 
ADIP CUP ve Valašském Meziříčí. Pro kluky 
to bylo velice náročné, naskočit po týdnu 
tvrdé práce rovnou na hřiště a  bylo to 
v první půli turnaje vidět. Letos poprvé se 
nám na soustředění nepodařilo udržet kluky 
zcela fit. Tři kluci měli svalové potíže, další 
měl pochroumané koleno, další zase fialový 
prst na noze atd. Před turnajem jsme si při-
padali jako lékaři v lazaretu. Na naší hře to 
tedy bylo v první půli hodně znát. V základní 
skupině jsme měli za soupeře Prostřední 
Bečvu, Karvinou, Krompachy a  Uničov. 
Po velice malátných výkonech nám jediná 
výhra ze čtyř utkání nad Prostřední Bečvou 
pomohla postoupit do kategorie nazvané 
Konferenční liga.

Zde jsme se po vydatném obědě a odpo-
ledním deštíku setkali znovu s  Karvinou, 
TJ Valmez 1, Slávií Kroměříž a  Sigmou 
Olomouc. Klukům pauza pomohla, hecli 
se a i přes bolest a osobní oběť zabojovali. 
Zlepšila se kombinační hra i obranná fáze. 
Postupně se nám dařilo vyhrávat zápas od 

Illichmannovi, Jindřichu Šebestovi, Radimu Bul-

kovi, Petru Adamusovi a Martinovi Pěgřimovi. 

Ze žIVota sPoLků
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zápasu a na klucích bylo vidět zápal a chuť 
se porvat s  nepřízní osudu a  soupeřem 
o prvenství ve skupině. To se jim nakonec 
povedlo a po sérii čtyř výher:

Raškovice 4:2 Karviná
Raškovice 2:1 Valmez 1
Raškovice 5:1 Kroměříž
Raškovice 4:2 Sigma Olomouc

jsme zaslouženě Konferenční ligu 
vyhráli. Na kluky jsme velmi pyšní, neboť 
nám opět ukázali, čeho jsou schopni. Poprali 
se se situací, kousli se a svým charakterem 
a bojovností odmakali celý turnaj. Vítězství 
v konferenční lize je pouze sladká třešnička 
na dortu. Všem borcům děkuji a přeji mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Ze žIVota sPoLků
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Motokrosové okénko

Veronika ručková, 
maminka

V letošní sezóně se náš repre-
zentant Hubert Volný (8let) 
účastnil, v  rámci Těrlického 
poháru: Junior open cupu, těchto 
závodů: 9.7. v Hradišti se umístil 
na 3. místě, ale 20.8. v Sedlištích 
už bylo 1. místo naše.

Čeká nás ještě poslední závod 
tohoto poháru 10.9. v Hradišti. 
Hubík se kromě této soutěže 
každoročně účastní také Mist-
rovství ČR a Poháru CAMS Cross 
country open, závody v Šiklově 
mlýně a  v  Liberci už má za 
sebou a zbývá nám ještě jeden 4.9. v Ber-
narticích. Pokud i ten vyhraje, stane se už 
počtvrté Mistrem ČR Enduro Cross country. 
Za zmínku stojí také to, že pilně trénuje 
nejen v  domácím prostředí naší obce, 
ale začal navštěvovat také Školu Endura 
BodroKidsAcademy, aby své jezdecké 
schopnosti ještě více vypiloval. Držíme 
pěsti v následujících závodech.

Ze žIVota sPoLků
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adámkova vila
Lenka Janečková,  
ředitelka

Opět Vás zdravíme z  Adámkovy vily, 
a věřte, máme toho dost, co bychom s Vámi 
chtěli sdílet. 

Jako první chci veřejně poděkovat obci 
Morávka, p. starostce a celému zastupitel-
stvu, jak myslí na své občany a podporují 
tyto služby, jak Domov se zvláštním reži-
mem, tak osobní asistenci v přednostním 
umístění do našich služeb, myslím že 
spolupráce je na vysoké úrovni a bez nich 
by to nešlo. Velké díky.

Začátkem června jsme jako každý rok 
pořádali akci „Vaječina“. Počasí nám přálo, 
a tak jsme smažili hned ve dvou kotlících ze 
180 vajec. Byla žluťoučká a lahodná.

Jelikož rádi mlsáme, tak pro nás perso-
nál připravil vynikající překvapení, jahody, 
banán a čokoládová fontána! Nejen, že to 
byla dobrota, ale ta legrace, kterou jsme 
u toho zažili je k nezaplacení a vypovědět 
se to nedá, to se musí zažít. 

Nejen mlsání, ale kus masa, ten vyloudí 
úsměv na nejedné tváři. A pokud se vyni-
kající guláš spláchne vychlazeným nealko 
pivem, to je ta správná tečka.   

Protože narozeniny jsou krásný důvod 
k  oslavě, tak slavíme každé narozeniny, 
nejen ty kulaté.

socIáLní sLužby
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Na začátku června slavila paní Barbora 
a následně paní Anna jubileum. Byly vyni-
kající hostitelky, a při přípravě pohoštění 
daly ruku k dílu, dcera paní Barbory a naše 
paní Monika. Byla to pastva pro oko i pro 
chuťové buňky.  K poslechu nám hrál pan 
Hubert Kuboň.

Pravidelně se setkáváme na skupinovém 
cvičení, na kreativním tvoření a při hrách, 
jako je Bingo, Pexeso, A-Z kvíz a další.

Třetí červencový pátek jsme si vyprosili 
vhodné počasí a  uspořádali první turnaj 

v  kuželkách, respektive v  bowlingu. Kli-
entky a klienti trénovali celý červenec a na 
turnaj se dostavili v hojném počtu. 

Pro InforMacI:

V měsíci červen nás bez ohlášení navští-
vili kontroly 

- Krajský úřad kontrola financování (pro-
běhla bez závad)

- Krajská hygienická stanice (proběhla bez 
závad)

- Ministerstvo práce a  sociálních věcí, - 
inspekce kvality (proběhla bez závad)

Takže jsme spokojeni že naši službu pro-
vádíme v plné kvalitě, a to je na pochlubení.

Děkujeme za podporu a důvěru, děláme 
naší práci na plno.

socIáLní sLužby
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osobní asIstence
V tištěném Moravčanu došlo k chybnému 
uvedení autora. Za chybu se omlouváme.

socIáLní sLužba 

Dle zákona o soc. službách č. 108/2006 sb.

adámkova vila, osobní asistence, z. ú., 
identifikátor služby: 6445984

osobní asistence je určená pro občany obcí:

raškovice, Pražmo, Morávka, krásná, 
nošovice, Dobratice, Vyšní Lhoty

Péče v domácím prostředí klienta:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu;

b) pomoc při osobní hygieně;

c) pomoc při zajištění stravy;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti;

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti;

f) zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím;

g) pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a  obstarávání osobních
záležitostí.

Cílová skupina: 

 osoby s chronickým duševním onemoc-
něním;

 osoby s chronickým onemocněním;

 osoby s jiným zdravotním postižením;

 senioři.

Máte otáZky, PotřebuJete PoraDIt?

kontaktuJte nás!

Posláním služby je za pomoci kvalitních 
a zkušených osobních asistentů dopomoci 
vést plnohodnotný život všem, kdo mají 
různá omezení z  důvodu vysokého věku 
nebo zdravotního postižení.

KONTAKT:

Lenka Janečková, tel. 730 820 129, 
reditel@adamkovavila.cz
Bc. Radka Pechová Černohorská, tel. 724 379 
168, socialni@adamkovavila.cz
Raškovice 28, 739 04 Pražmo
www.adamkovavila.cz

135 kč/hod.

Stanovení úhrady je v  souladu 
s § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních 
službách.

Výše úhrady za poskytování 
osobní asistence za hodinu 
je započtena podle skutečně 
spotřebovaného času nezbyt-
ného k  zajištění úkonů; pokud 
poskytování služby, včetně času 
nezbytného k  zajištění úkonů, 
netrvá celou hodinu, výše úhrady 
se poměrně krátí.

socIáLní sLužby
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PoZVánky

Volnočasové spolky obce Morávka
Vás srdečně zvou na

v sobotu 17.9.2022 ve venkovním areálu 
Hotelu Morávka

Soutěž o cenu poroty za nejlepší kotlíkový guláš

Od 09:00 začátek prezentace soutěžních týmů a trvá po celou dobu konání
Od 10:00 začátek vaření
Od 14:00 degustace poroty a následné vyhlášení umístění
Od 17:00 k tanci a poslechu zahraje skupina UFO

1. nádobí pro konzumaci bude možno 
zakoupit u pořadatele, 
2. vývar může být připraven předem, 
3. hodnocena bude také výzdoba stanovišť,

4. soutěžní týmy si donesou vlastní:
- chléb k prodeji s gulášem, 
- zdroj tepla na vaření, 
- nádobu k vaření, 
- vlastní ingredience.

Přihlaste svůj tým do soutěže o nejlepší guláš!
Základní pravidla:

Více informací ve výčepu Hotelu Morávka nebo na tel. 603452476

oslava „Dne seniorů“  
– zájezd úterý 13. září 2022

Obec Morávka pořádá pro seniory 55 + 
zájezd na zámek Fryštát v Karviné a pro-
hlídku Šikmého kostela sv. Petra z Alkan-
tary. 

Odjezd z Morávky je plánovaný v úterý 
13. 9. 2022 v 7.30 hodin ráno ze zastávky 
Velký Lipový. Zájezd zahájíme prohlídkou 
Šikmého kostela, poté je pro Vás připravena 
prohlídka jedinečné památky v  regionu, 
a to zámku Fryštát se zámeckým parkem 
Boženy Němcové.

Pojďte s  námi oslavit Váš svátek, jste 
srdečně zváni. Dopravu a  vstupné máte 
od obce jako dárek. Přihlásit se můžete na 
Obecním úřadě telefonicky 558 691 021 nebo 
emailem podatelna@moravka.info

Odjezd v  7.30hodin ze zastávky Velký 
Lipový (po domluvě Vás nabereme po trase 
– střed, Vlaský, Janša). Předpokládaný 
návrat v 15 hodin.

Na všechny se těší za obec Morávku 
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu
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kuLturní Den soPM

sdružení obcí povodí Morávky

Kulturní den Sdružení obcí povodí 
Morávky okem pořadatelky

Ing. Kristýna Pumrová, projektová 
manažerka SOPM

Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 
14. srpna 2022 svou tradiční akci Kulturní 
den v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. 
Od minulého ročníku se akce snaží zbavit 
nálepky akce pro seniory a  být koncipo-
vána více jako odpoledne pro celou rodinu.                            
A  co jsem tam viděla já jako pořadatelka 
a matka tří malých dětí? 

Vezměme to od dědečků a  tatínků. 
Ten náš tam spokojeně seděl s  pivem                                    
od Koníčka, pusou mastnou od klobásky 
a broukal si známé písničky s kapelou Stan-
ley's Dixie Street Band. Ideál, ne? 

Babičky a  maminky si nejprve mohly 
dát výbornou kávu od Zrnka a k tomu něco 
sladkého na nervy. Ta obsluha, milé dámy, 
taky byla příjemná, že? Když vylezlo slu-

níčko, obě jsme s babičkou běžely pro Birell, 
v teplém dni se hodil.

A  co se týče dětí, celou dobu jsem 
o těch svých skoro nevěděla. Velkou měrou                        
to bylo díky prarodičům a  manželovi, 
ale nabitý program přispěl svým dílem. 
Nejmladší nejdříve (byť docela ostýchavě 
a zpovzdálí) sledoval klauny. Zpočátku se 
osmělilo jen pár dětí, ale postupem času 
si klauni děti dokázali získat a  zabavit je 
svými aktivitami na dlouhé minuty. Naše 
prostřední mládě běhalo mezi skákacími 
hrady a koníky,                                 kde se 
nechalo spokojeně natřásat. Večer padla 
za vlast jako první. A  ta naše nejstarší?                   
Ta pravděpodobně jednou nechá v tetova-
cím salónu majlant. Paní, které malovaly                           
na obličej a dělaly dočasné tetování, díky 
četnosti jejích návštěv, věděly o  plánech 
naší rodiny do konce prázdnin a  možná 
ještě dál. 

Závěrem chci moc poděkovat návštěv-
níkům, kteří na tuto akci přišli a postarali                  
se tak o hojnou účast. Děkuji za bezchybnou 
a příjemnou spolupráci všem, co se starali                  
o to, abyste se nenudili a dobře se najedli 
a  napili. A  v  neposlední řadě patří dík 
představitelům členských obcí SOPM, díky 
kterým bylo mnohé jednodušší.

Těším se na Vás všechny na Kulturním 
dnu SOPM 2023!
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Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý

Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola

Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola
Vyšší výkon než běžná elektrokola

Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!

P Ř E S T A V B A  K O L A
N A  E L E K T R O K O L O  

Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?

ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

WWW . E L E K O L A . C Z

Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku

InZerce
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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 

InZerce
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