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Gabriela Daňková,
starostka 

Milí spoluobčané, 
chataři a chalupáři,

děkujeme Vám všem, 
kteří jste přišli ke komu-
nálním volbám, a děku-
jeme za Vaši účast, která byla více než 65%. 
Toto číslo dokazuje, že Vám dění v obci není 
lhostejné, a že se o něj zajímáte. Po osmi 
letech ve vedení obce mě velice těší Vaše 
důvěra a důvěra v naše uskupení Morávka 
v pohodě a Morávka, místo pro život. Díky 
Vám jsme získali 5 mandátů ze sedmi a na 
ustavujícím zastupitelstvu, které se konalo 
17. října jsem byla opět znovu zvolena sta-
rostkou obce. Tuto podporu a zvolení přijí-
mám s velkou pokorou a s velkou zodpo-
vědností Vás nezklamat. Nadále se budeme 
snažit Morávku zvelebovat tak, jak jsme 
slíbili ve svých volebních programech. 

Dovolte mi, abych Vám představila zastu-
pitelstvo pro volební období 2022–2026

• paní Gabriela Daňková – starostka
• pan Roman Böhm – místostarosta,
• paní Hana Jarolímová – předsedkyně 

finančního výboru
• pan Karel Štefek – předseda kontrolního 

výboru

• paní Lenka Carbolová – zastupitelka
• pan Jan Legerský – zastupitel
• pan Zdeněk Ševčík – zastupitel

Přeji všem zastupitelům, aby rozhodovali 
správně, čestně a dle svého nejlepšího svě-
domí a vědomí, protože nastávající volební 
období nebude vůbec lehké, vzhledem 
k energetické krizi, válečné situaci a celkové 
atmosféře ve společnosti. 

Nyní už bych své úvodní slovo chtěla 
přeladit na předvánoční čas, na čas, kdy se 
trochu zastavíme a budeme si užívat krás-
nou dobu Adventu. Vánoční atmosféru 
zahájíme naší tradiční akcí „Rozsvícením 
vánočního stromu“ s jarmarkem, na který 
Vás srdečně zvu a těším se na setkání s Vámi 
u medoviny, punče či svařáku. Navazovat 
bude zájezd do Ostravy na Louskáčka, spor-
tovní soutěž Travný Trek, vánoční koncert 
v kostele sv. J. Nepomuckého na Pražmě 
a tradiční vánoční výstava našich zahrád-
kářů. 

Myslím, že je z čeho vybírat. Jako dárek 
od obce přijměte do nového roku krásný 
stolní kalendář s obrázky chaloupek paní 
Miluše Březinové. 

Přeji Vám všem krásný čas vánoční a do 
nového roku všem přeji zdraví, lásku a spo-
kojenost.

ÚVODNÍ SLOVO / SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úvodní slovo

Společenská kronika
Gratulujeme jubilantům

V měsících říjen až prosinec oslaví a osla-
vili svá jubilea 70, 75, 80, 90 let

Gola Miroslav
Scheuerová Anna
Buzková Marie
Polach Stanislav
Bystřičan Štěpán

Ilčík Milan

Chovancová Viktorie

Paličková Květoslava

Stejskal Ivo

Májová Ludmila

Kotásek Josef

Jílková Anstazie

Dybová Věra
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA / KULTURA

S  většinou jubilantů jsme se sešli na 
úřadě, abychom oslavili jejich narozeniny.

Naši nejmenší přišli popřát písničkou 
a básničkou. Poté jsme si přátelsky popo-
vídali u dobrého jídla a kávy s dortíkem.

Ještě jednou Vám přejeme všechno nej-
lepší, hodně zdraví, spokojenosti a elánu.

Gabriela Daňková – starostka 
Roman Böhm – místostarosta

Gabriela Daňková, 
organizátor zájezdu, foto autor

14. září jsme připravili pro seniory 
k  jejich svátku zájezd. Zahájili jsme pro-
hlídkou Šikmého kostela, kde jsme měli asi 
hodinovou komentovanou prohlídku 
a opravdu jsme měli pocit, že je vše nakřivo, 
i když lustry visely rovně a podlaha dle 
vodováhy byla taky v rovině. Odcházeli jsme 
a měli jsme pocit, že se houpeme jak na lodi. 
Kostel, který byl určen k demolici a stával 
o 120 metrů výš s výhledem na hřbitov, je 
nyní pod úrovní hřbitova. Po prohlídce jsme 
přejeli na Zámek Fryštát, který jsme si  
rovněž prohlédli. Poté si každý zvolil svůj 
program, někdo si prošel zámecké parky 
k rybníkům, někdo se prošel po náměstí, 
někdo na kávu či oběd.

Zájezd ke dni seniorů
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KULTURA

 Kalendárium kulturních a sportovních akcí 
• 2. 12. – Festival sněhu – Rozsvícení 

vánočního stromu, vánoční jarmark 
– 16.00 před OÚ

• 4. 12. – zájezd do divadla A.Dvořáka 
Ostrava – Louskáček – vánoční 
pohádka – 14.30 od ZŠ

• 10. 12. – Festival sněhu – Travný 
trek – 10.00 od ZŠ – registrace  
od 11.11.

• 14. 12. – pietní akce u Národní kul-
turní památky Noční přechod  
– 10.00

• 16. 12. – výroční schůze SDH 
Wraclávek – SDH Morávka

• 17.–18. 12. – vánoční výstava 
zahrádkářů – starý obecní úřad

• 17. 12. – vánoční koncert Generace 
v kostele sv. J. Nepomuckého  
na Pražmě – 17.00

• 14. 1. – Ples nejen Klubu rodičů  
při ZŠ Morávka – hotel Partyzán  
– 19.00

• 15. 1. – Festival sněhu – div. před-
stavení „S čaganem lamať nogy“  
– 18.00 hotel Partyzán

• 29. 1. – Festival sněhu – div. před-
stavení „Slavičí dům“ div. spol.
Baška – 18.00 hotel Partyzán

• 4. 2. – Festival sněhu – vrchol – 
pohádka, výcvik psů, malování  
na obličej, bubleshow, kapela 
Bosobos, Růže Draka – ohňová 
show, Legendy se vrací…  
Od 14 hodin hotel Partyzán

• 12. 2. – zájezd do divadla J. Myrona 
Ostrava – Květiny pro paní 
Harrisovou – 14.30 od ZŠ

• 25. 2. – Ples SDH Morávka – hotel 
Morávka – 19.00

• 5. 3. – Festival sněhu – div. před-
stavení „Morávka – skutečný příběh 
boje proti bezpráví“ – 18.00 hotel 
Partyzán

Byla jsem překvapena, že Karviná je tak blízko 
Morávky a většina účastníků zde byla poprvé a moc 
se jim zde líbilo. Věřím, že tento zájezd byl inspirací 
tato místa znovu navštívit a těším se zase za rok na 
další výlet s Vámi. Tentokrát do Hradce nad Mora- 
vicí a Bruntálu.

Nejstarší účastnice zájezdu paní Vlasta 
Perutíková

Všechny akce budou průběžně aktualizovány a zveřejňovány  
na webových stránkách obce, facebooku, instagramu a formou letáků. 
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Z OBCE / DOTACE

Informace občanům
MÍSTNÍ POPLATKY

Zastupitelstvem obce byla schválena 
Obecně závazná vyhláška obce Morávka 
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství (celé znění 
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 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

Zimní otevírací doba  
sběrného místa 

Morávka – Malé Lipové

od 1.listopadu 2022 do 1.dubna 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

Dopravní automobil pro JSDH
Obec Morávka získala dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Morávka 

z  Ministerstva vnitra GŘ HZS ve výši 450  000 Kč a dalších 225  000 Kč z  dotace 
Moravskoslezského kraje. Dopravní automobil byl vysoutěžen za cenu 1 195 810,33 Kč. 
Dopravní automobil musí mít JSDH, aby splnili kritéria zařazení do JPO III. 
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Z OBCE / DOTACE 

Automobil je postaven na podvozku MAN TGE 4x4 a úpravy vozidla provedla firma 
EMBEFOR. Vozidlo může přepravit až 9 cestujících včetně řidiče. Díky otočným sedačkám 
a stolečku je možné ve vozidle zřídit velitelské stanoviště.

Foto: Martin Bujok
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Z OBCE / DOTACE

Ing. Čestmír Vlček

Na Haferníku, nad Penzionem U Přehrady se 
nachází socha Panenky Marie. Tato socha původně 
stála v  části obce Morávka, která je dnes pod  
přehradou, a to na pozemcích rodiny Špokovy.  
Při zahájení stavby přehrady, kdy se chystala 
demolice této části obce, sochu nechala rodina 
Špokova přemístit právě na Haferník, kde vlastnila 
rovněž rozsáhlé pozemky. Pozdější parcelací 
těchto pozemků a změnou vlastníků v souvislosti 
s chatovou výstavbou, došla situace až do sou- 
časného stavu, kdy socha je na pozemku, který 
mám ve spoluvlastnictví s  Ing. Vladimírem 
Pavlíkem.

Socha vlivem času a povětrnostních podmínek 
chátrala (poslední amatérská oprava tehdej- 
ším kostelníkem z Pražma p. Adámkem proběhla 
přibližně před 35 lety) a protože se zde zastavují 
nejen místní, ale i  rekreanti, rozhodli jsme se,  
že sochu necháme odborně zrestaurovat.

Práce se ujal odborný restaurátor p. Lukáš 
Pavliňák z ostravské Galerie Chagall. Oprava sochy 
proběhla v období od konce srpna 2022 do října 
2022. Naší snahou bylo uvést sochu pokud možno 
do původní podoby podle informací, které se nám 
podařilo získat. Výsledek práce je vidět jak na foto-
grafii, tak přímo na místě. Součástí renovace bude 
i výstavba nového oplocení kolem sochy a také 
úprava zeleně uvnitř tohoto oplocení.

Celá renovace se uskutečnila za finanční spo-
luúčasti obce Morávka, za což patří poděkování 
paní starostce Mgr. Gabriela Daňkové.

Věříme společně, že celá oprava přispěje ke 
zkrášlení tohoto významného bodu obce, a že 
najde kladnou odezvu u místních i u kolemjdou-
cích rekreantů.

Oprava sochy Panny Marie  
na Haferníku

Socha před opravou / foto autor

Socha po opravě / foto autor
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Z OBCE

Zápis o výsledku voleb...
V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
............................................. okres .........................
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

      1
      1
-------
      1
    969
    634
    634

Morávka Frýdek-Místek
23.09. - 24.09.2022

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
zvolení                                                                           

Volební strana č. 1 - Morávka Lidem
 1.     Jan Legerský                                 64        1.           137

Volební strana č. 2 - Morávka Se zdravým rozumem
 1.     Zdeněk Ševčík                                65        1.           138

Volební strana č. 3 - Morávka, místo pro život
 1.     Lenka Carbolová                              49        2.           291
 2.     Hana Jarolímová                              52        1.           218

Volební strana č. 4 - „MORÁVKA V POHODĚ“
 1.     Gabriela Daňková                             55        1.           320
 2.     Roman Böhm                                   55        2.           281
 3.     Karel Štefek                                 39        4.           268

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
náhrad.                                                                           

Volební strana č. 1 - Morávka Lidem
 1.     Veronika Ručková                             41        3.           112
 2.     Richard Noga                                 53        2.           107
 3.     Michal Kapolka                               44        4.            86
 4.     Petr Závodný                                 40        5.            82
 5.     Silvie Jančurová                             36        6.            73
 6.     Dalibor Pavlásek                             32        7.            72
 7.     Josef Hloušek                                60        8.             6
 8.     Libor Pospěcha                               43        9.            13

Volební strana č. 2 - Morávka Se zdravým rozumem
 1.     Zuzana Bestová                               40        2.           113
 2.     Michal Kaděra                                42        3.            83
 3.     Grzegorz Pawel Damski                        39        4.            91
 4.     Ingrid Bulková                               59        5.            82
 5.     Lukáš Besta                                  38        6.            86
 6.     Lenka Kręželoková                            29        7.            66
 7.     Pavlína Foldynová                            42        8.            22

598445 - str. č. 1
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Z OBCE

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Volební strana č. 3 - Morávka, místo pro život
 1.     Petr Bujok                                   51        3.           215
 2.     Patrik Tošenovjan                            24        4.           108
 3.     Petr Kaňok                                   44        5.           130
 4.     Monika Foldynová                             32        6.            93
 5.     Jiří Kubín                                   64        7.            82
 6.     Petr Vlček                                   39        8.            59
 7.     Zdeněk Ručka                                 62        9.            57

Volební strana č. 4 - „MORÁVKA V POHODĚ“
 1.     Silvie Stachová                              45        3.           236
 2.     Karel Šebesta                                37        5.           200
 3.     Iveta Mikolášová                             52        6.           144
 4.     Petr Šipula                                  58        7.           144
 5.     Hana Turečková                               68        8.            21
 6.     Romana Miketová                              39        9.            41

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
   kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební strana č. 1 - Morávka Lidem
Počet hlasů pro stranu:    688, hranice:       83,6
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Jan Legerský                                     137
              2.    Richard Noga                                     107
              3.    Veronika Ručková                                 112
              4.    Michal Kapolka                                    86
              5.    Petr Závodný                                      82
              6.    Silvie Jančurová                                  73
              7.    Dalibor Pavlásek                                  72
              8.    Josef Hloušek                                      6
              9.    Libor Pospěcha                                    13

Volební strana č. 2 - Morávka Se zdravým rozumem
Počet hlasů pro stranu:    681, hranice:       93,5
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Zdeněk Ševčík                                    138
              2.    Zuzana Bestová                                   113
              3.    Michal Kaděra                                     83
              4.    Grzegorz Pawel Damski                             91
              5.    Ingrid Bulková                                    82
              6.    Lukáš Besta                                       86
              7.    Lenka Kręželoková                                 66
              8.    Pavlína Foldynová                                 22

Volební strana č. 3 - Morávka, místo pro život
Počet hlasů pro stranu:   1253, hranice:      152,9
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Hana Jarolímová                                  218
              2.    Lenka Carbolová                                  291
              3.    Petr Bujok                                       215
              4.    Patrik Tošenovjan                                108
              5.    Petr Kaňok                                       130

598445 - str. č. 2
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Z OBCE

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

              6.    Monika Foldynová                                  93
              7.    Jiří Kubín                                        82
              8.    Petr Vlček                                        59
              9.    Zdeněk Ručka                                      57

Volební strana č. 4 - „MORÁVKA V POHODĚ“
Počet hlasů pro stranu:   1655, hranice:      201,3
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Gabriela Daňková                                 320
              2.    Roman Böhm                                       281
              3.    Silvie Stachová                                  236
              4.    Karel Štefek                                     268
              5.    Karel Šebesta                                    200
              6.    Iveta Mikolášová                                 144
              7.    Petr Šipula                                      144
              8.    Hana Turečková                                    21
              9.    Romana Miketová                                   41

........................................18:31 hod., 24.09.2022

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: ......1

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Mgr. Martin Garba

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Bc. Miroslava Dospivová

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

598445 - str. č. 3



11

Z OBCE

Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod) 
............................................. okres .........................
Volební obvod č. 1              Volby ve dnech (dne): ....................

Morávka Frýdek-Místek
23.09. - 24.09.2022

1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího 
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst. 
1 zákona):

Celkem platných hlasů:    4277               Počet volených členů zastupitelstva:  7

                                                       Přepoč. základ               
Volební strana                           Počet  Počet  pro porovnání    Poměr hlasů
                                         hlasů  kand.  k hranici        k základu v %

č. 1 - Morávka Lidem                       688    9       4277,00           16,08
č. 2 - Morávka Se zdravým rozumem          681    8       4277,00           15,92
č. 3 - Morávka, místo pro život           1253    9       4277,00           29,29
č. 4 - „MORÁVKA V POHODĚ“                 1655    9       4277,00           38,69

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.

Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
      Morávka Lidem
      Morávka Se zdravým rozumem
      Morávka, místo pro život
      „MORÁVKA V POHODĚ“

2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:

Pořadí    Hodnota podílu    Číslo a zkrácený název volební strany

   1.            1655,00     4 - „MORÁVKA V POHODĚ“            
   2.            1253,00     3 - Morávka, místo pro život      
   3.             827,50     4 - „MORÁVKA V POHODĚ“            
   4.             688,00     1 - Morávka Lidem                 
   5.             681,00     2 - Morávka Se zdravým rozumem    
   6.             626,50     3 - Morávka, místo pro život      
   7.             551,66     4 - „MORÁVKA V POHODĚ“            

Volební strana                       Mandáty

 1 - Morávka Lidem                      1
 2 - Morávka Se zdravým rozumem         1
 3 - Morávka, místo pro život           2
 4 - „MORÁVKA V POHODĚ“                 3

598445 - str. č. 4
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SLOVO ZASTUPITELE

Slovo zastupitele 1 – shrnutí
Jan Legerský, 
zastupitel Obce Morávka

Čemu se budu v článku věnovat? Vyhazov 
opozičních zastupitelů z  kontrolních 
funkcí, přestože jako opozice reprezentu-
jeme více hlasů občanů, než druhá spřáte-
lená kandidátka starostky a rychle schvá-
lená odměna pro nového místostarostu ve 
výši 32 501,- Kč měsíčně z Vašich peněz.

Vážení občané, děkujeme Vám za důvěru, 
kterou jste nám projevili ve volbách do 
zastupitelstva obce. Po podzimních volbách 
opozice posílila, proto vedení obce vůči ní 
přitvrdilo.

Co mě přimělo napsat tyto věty? Sku- 
tečnost, která proběhla před volbou nového 
vedení obce a samotné jednání na prvním 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.

Nikdo se s opozičními zastupiteli ne- 
bavil. Před 4 lety nám jako opozici byla 
dopředu nabídnuta funkce předsedy kont-
rolního výboru. Letos bohužel pro demo-
kracii v obci nikoliv. Kontrolovat se prostě 
nebude, ještě bychom na něco přišli.

Karty byly rozdány předem a jakákoliv 
demokracie byla úplně potlačena pro mo- 
censké zájmy vedení obce. Z čeho tak usu-
zuji?

V sousední obci Pražmo, se zachovalo 
vedení obce plně demokraticky. Kandidátka 
paní starostky získala ve volbách 4 mandáty 
ze sedmi, nemusela se s nikým o ničem 
bavit a rozdělit si funkce, jak chtějí. Tady se 
ukázala velikost a demokracie vedení obce. 
Místostarosta je z mírné opozice a před-
sedou kontrolního výboru je opoziční člen 
zastupitelstva. Všichni zastupitelé mají 
určitou oblast a část spektra života v obci, 
za kterou jsou odpovědni a patřičně ohod-
noceni. To je správný přístup vedení obce.

A jak je to u nás na Morávce? Lze to 
nazvat krátkým vyjádřením. Konec demo-
kracie na Morávce.

Z čeho tak usuzuji? 

Starostka G. Daňková jako lídr svého 
sdružení obhájila svůj post. Místostarosta 
R. Böhm je ze stejného sdružení. Předseda 
kontrolního výboru, který v demokratic-
kých a „normálních“ zastupitelstvech bývá 
z opozice, je K. Štefek, třetí člen v zastupi-
telstvu ze stejné kandidátky. Členové kon-
trolního výboru pánové P. Šipula a K. Šebesta 
jsou rovněž ze stejného sdružení starostky 
obce. A kdyby si asi odsouhlasili pětičlenný 
kontrolní výbor, tak by se tam vešla snad 
celá jejich kandidátka.

Jaké má pan K. Štefek zkušenosti s prací 
v kontrolním výboru nebo jako zastupitel? 
Žádné. A navíc, sám zastupitel, když pro 
něco zvedne ruku, tak co vlastně bude kon-
trolovat? V zápise z jednání zastupitelstva 
obce slovosled ve větě, který napíše zapi-
sovatelka? Měkké a tvrdé i, tečky a čárky ve 
větě nebo co vlastně? Zastupitelstvo mu 
žádný úkol, který by byl jen náznakem proti 
názoru a rozhodnutí vedení obce přece 
nezadá, sami se neshodí! A když náhodou 
bude takovýto „světlý“ okamžik, tak jej 
zastupitelé pouze vezmou na vědomí, aniž 
by se něco změnilo. To už jsme si zažili, 
bohužel ke škodě obce.

A co další členové kontrolního výboru? 
Pan P. Šipula byl členem kontrolního výboru 
v minulém volebním období, kde se zúčast-
nil na jediném jednání kontrolního výboru. 
A pan K. Šebesta nemá s kontrolním výbo-
rem zastupitelstva naší obce vůbec žádné 
zkušenosti.

Předsedkyně finančního výboru paní 
H.  Jarolímová je ze spřízněného sdružení 
starostky. Pokračuje ve funkci i v  tomto 
volebním období.
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SLOVO ZASTUPITELE

Ostatní tři členové zastupitelstva obce 
paní L. Carbolová, pan Zd. Ševčík 
a J. Legerský jsou jen zastupitelé, přestože 
paní L. Carbolová již vykonávala funkci mís-
tostarostky obce Morávka, pan Zd. Ševčík 
byl 8 let starostou obce Morávka a pan 
J. Legerský byl téměř 10 let starostou obce 
Raškovice.

Paní L. Carbolová má přislíbenou funkci 
předsedkyně školského a možná kulturního 
výboru. Další dva, dalo by se říci, nejzkuše-
nější komunální politici ze zastupitelstva 
jsou tam jen do počtu a zřejmě v zastupi-
telstvu nedostanou nic na starosti, žádnou 
oblast, ve které by mohli a chtějí pracovat 
pro rozvoj naší obce.

A jaké mají zkušenosti z komunální poli-
tiky naši současní nejvyšší politici v obci? 
Kromě starostky, která si o všem rozhoduje 
sama a nenechá si poradit a do ničeho mlu-
vit, je nově zvolený místostarosta R. Böhm. 
V  uplynulém volebním období zastával 
funkci předsedy spolkového výboru, který 
se za 4 roky sešel celkem 6x. Tam si pozvaní 
popovídali, dali si limo, pivo nebo kávu 
a opět se rozešli k domovu. Tehdy měl start 
dobrý. Dne 28. 1. 2019 jsme se předsedové 
spolků a kroužků sešli, slyšeli plán práce 
a… NIC. Zastupitelé obce nikdy oficiálně 
a  na jednání zastupitelstva neobdrželi 
žádný zápis z jednání spolkového výboru, 
protože nebylo o čem psát a slíbená vývěska 
na budově bývalého obecního úřadu zůstala 
čtyři roky stejná!?!?! Opravdu kvalitní 
práce.

A nyní pár slov k  odměňování členů 
zastupitelstva obce.

Obyčejní zastupitelé Zd. Ševčík a J. Le- 
gerský budou dostávat 1000,- Kč měsíčně 
(rozmezí 0–1611,- Kč), předsedové výborů 
nebo komisí paní H. Jarolímová a  pan 
K.  Štefek a zřejmě i L. Carbolová budou 
dostávat 2500,- Kč měsíčně (0–3611,- Kč).

Co pan místostarosta R. Böhm?

Pro srovnání, paní L. Carbolová pracovala 
ve funkci místostarostky za 10 000,- Kč 
měsíčně, pan Št. Bystřičan vykonával stej-
nou funkci za 20 000,- Kč měsíčně a byl na 
obecním úřadě 4–5 dnů v týdnu. A když tam 
nebyl, tak vykonával činnost pro obec. A co 
se stalo nyní? Starostka G. Daňková sama 
navrhla panu R. Böhmovi za jeho činnost 
v zastupitelstvu obce a následně schválili 
zastupitelé pan K. Štefek, paní L. Carbolová, 
paní H. Jarolímová, starostka a sobě si i pan 
R. Böhm historicky nejvyšší částku pro 
neuvolněného místostarostu za 32 let 
samostatné obce v maximální možné výši 
32  501,- Kč. Paní Jarolímová na jednání 
chvíli předtím řekla, že tam nejsou pro 
peníze a pak zvedla ruku pro částku 32 501,- 
Kč, zajímavé!!!

Co za ty peníze bude dělat, kolik hodin 
tam stráví a jakou činnost bude vykonávat 
pro obec? Za co bude zodpovědný? V sou-
časné době pracuje a jako velmi výrazné 
přilepšení od výše uvedených zastupitelů 
dostane odměnu, která je vyšší, než jakou 
částku zřejmě pobírají naši senioři za celo-
životní práci. 

Myslíte si, vy občané, voliči starostčina 
sdružení, že tato odměna pro pan Böhma je 
adekvátní? A důležitá je informace, kterou 
nám určitě rád zodpoví. Jaké zkušenosti, 
kvalifikaci a odbornost má, že bude dostá-
vat tak vysokou částku? 

Zřejmě jedinou kvalifikací pro tuto jeho 
činnost, kterou bude vykonávat, je druhé 
místo na kandidátce starostky, a to si mys-
lím nejenom já, ale i spousta našich spo-
luobčanů. Je to dost málo na pozici mís-
tostarosty obce.

Pokud jste dočetli až tady, děkuji.

Celé články a více informací naleznete 
vždy na našem webu www.nasemoravka.cz 
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Popel a popelnice

TECHNICKÉ INFORMACE

Petr Bujok, technik

S nadcházejícím zimním obdobím při-
chází také zvýšené riziko vzniků požárů 
kontejnerů na komunální odpad. Tyto 
požáry jsou zapříčiněné nedbalostí občanů 
a chatařů, kteří do kontejnerů odkládají 

nedostatečně vychladlý popel. Takovýto 
popel může v kontejneru doutnat i čtyřia-
dvacet hodin než dojde ke vzplanutí. Proto 
se před vysypáním přesvědčte, že popel je 
opravdu studený. A pokud možno, popel 
sypejte do plechových kontejnerů. Tyto 
kontejnery aspoň sníží riziko rozšíření 
požáru do okolí.

Foto: autor

Z naší aplikace budete stále v centru dění
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Zpětný odběr odpadních pneumatik

TECHNICKÉ INFORMACE

Petr Bujok, technik

Obec Morávka se zapojila do sběrné sítě 
odpadních pneumatik. Již rok spolupracu-
jeme s firmou Green Logistics CZ s.r.o, která 
od nás odpadní pneumatiky přebírá.

Odhaduje se, že je každý rok celosvětově 
vyprodukována až 1 miliarda odpadních 
pneumatik. Použité pneumatiky lze opako-
vaně použít pro výrobu nových pneumatik 

nebo dalších výrobků a jsou tak důležitou 
součástí oběhového hospodářství.

V  roce 2019 bylo v  České republice 
zpětně odebráno 70 202, 08 tun pneumatik 
z  celkového množství 94  694,49 tun, 
které bylo uvedeno na trh, což představuje 
74,1 % úroveň zpětného odběru.

(Zdroj: mzp.cz/cz/vybrane_ukazatele_
odpadoveho_hospodarstvi).

Většina z  nás musí občas řešit, co se 
žárovkou, která najednou dosvítila. Vy- 
sloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde 
z některých z nich mohou při rozbití unikat 
nebezpečné látky. 

V průměrné domácnosti se nachází při-
bližně 14 světelných zdrojů. V posledních 
letech postupně přecházíme na ekonomicky 
a ekologicky šetrnější druhy. Podle míst-
nosti a svých preferencí volíme kompaktní 
a lineární zářivky nebo čím dál častěji LED 
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a cha-
rakter světla – výběr moderních světelných 
zdrojů je opravdu pestrý. 

Má to ale jeden háček: pokud taková žá- 
rovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. 
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze 
díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky 
(trubicové i kompaktní) obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, kterou je třeba od- 
borně zpracovat. Při špatném či neodborném 
zacházení a ve vyšších koncentracích může 
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 
Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou 

žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu 
nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne- 
funkčním světelným zdrojem, je odevzdat 
ho ve sběrném místě obce Morávka. Obsluha 
sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme 
a uloží do speciální sběrné nádoby, aby ne- 
došlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých 
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení 
pro naši obec zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby 
a plně hradí také veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci odevzdaného elektrood-
padu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního 
rozpočtu část prostředků, které bychom 
jinak museli použít na ekologickou likvidaci 
nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného 
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že 
společně přispíváme k ochraně životního 
prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními elektro-
zařízeními a dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Kam s žárovkou, když dosvítí?
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TECHNICKÉ INFORMACE

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ, POMOZTE ZVÝŠIT ÚČINNOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU. NOSTE 
ODPADNÍ PNEUMATIKY NA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU. DO LESA, DO ŘEKY, NA LOUKU 
ANI DO PŘÍKOPU ODPADNÍ PNEUMATIKY NEPATŘÍ!!!
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TECHNICKÉ INFORMACE / POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová

Jako by to bylo včera, kdy se po prázd-
ninách škola otevřela a už máme za sebou 
téměř tři měsíce práce. Prvňáčci si postupně 
zvykají na nový režim, čtou a píší první 
slova, předškoláci a žáci 1. – 3. třídy mají za 
sebou plavecký výcvik, deváťáci pečlivě zva-
žují volbu střední školy a ani ti ostatní 
nezahálejí…

Den jazyků 

Na 26. září připadá Den evropský jazyků. 
Ten jsme letos strávili v terénu. Na 5 kilo-
metrů dlouhé trase čekaly na žáky druhého 
stupně záludné otázky vztahující se k růz-
ným evropským zemím. Aby měli práci 
o něco složitější, byly úkoly vždy pečlivě 
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schovány a najít se daly pomocí indicií. 
Během sportovně vzdělávacího dopoledne 
se žáci seznámili se základní slovní zásobou 
například italštiny, finštiny nebo francouz-
štiny. 

Prevence rizikových situací

Rizikové situace dnes číhají doslova na 
každém kroku a to nejen na žáky, ale i na 
dospělé. V rámci minimálního preventiv-
ního programu pro základní školy, který je 
zaměřen zejména na osobnostní a sociálním 
rozvoj, rozvoj sociálně komunikativních 
dovedností a výchovu ke zdravému život-
nímu stylu, připravila školní metodička 
prevence několik přednášek vztahující se 
k aktuálním problémům. Během říjnových 
a listopadových besed se tak žáci seznámili 
s největšími riziky při práci s internetem, 
kyberšikanou, šikanou a agresivitou. Externí 
pracovník nepředává pouze informace, ale 
aktivně s dětmi spolupracuje a zapojuje je 
do rozmanitých aktivit.

Spolupráce se speciálním  
pedagogem a školním  
psychologem 

I v letošním školním roce pokračujeme 
ve spolupráci se speciálním pedagogem 

a školním psychologem v rámci projektu 
OKAP II., který provozuje Mobilní centrum 
pro podporu inkluze. Jejich služby nejsou 
určeny pouze pro děti a žáky, ale také pro 
rodiče. Ti měli možnost se s externími pra-
covnicemi setkat při zahajovacích třídních 
schůzkách v základní i mateřské škole, pří-
padně na dalších besedách. Jak speciální 
pedagožka, tak školní psycholožka navště-
vují školu minimálně 2x za měsíc a ve spo-
lupráci s třídními učiteli vytváří pro žáky 
aktivity pro celé třídní kolektivy i jednot-
livce. 

Soutěžíme a vzděláváme se 

Během října proběhlo na škole hned 
několik školních kol soutěží. První z nich 
– logická olympiáda je soutěž pořádaná 
Mensou České republiky a je založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují 
zde naučené znalosti, ale schopnost samo-
statného uvažování a pohotového rozhodo-
vání. Logická olympiáda je svým pojetím 
unikátní soutěží, protože se nejedná o zna-
lostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející přede-
vším schopnost samostatného logického 
uvažování. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků 
druhého stupně naší školy. Celkem se v Ka- 
tegorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 
26368 řešitelů, z toho v našem kraji 3596.
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V rámci školy se v základním kole na  
1. místě umístil Jakub Šustek (9. třída), na 
2. místě Jan Kapolka (6. třída) a na 3. místě 
Miroslav Noga (7. třída). 

Druhou soutěží byla Pythagoriáda. 
Pythagoriáda je soutěž pro žáky 2. stupně 
a odpovídajících tříd víceletých gymnázií se 
zájmem o matematiku. Soutěžící řeší během 
60 minut 15 úloh odpovídajícího ročníku 
a nemají povoleno používat kalkulačky ani 
tabulky. Soutěž proběhla 19. – 21. 10. 2022 
v hodinách matematiky. Nejúspěšnějším 
řešitelem se stal Antonín Soročin (7. třída) 
a postupuje tak do okresního kola, které se 
uskuteční 22. – 23. listopadu 2022. 

Žáci 8. a 9. ročníku se také zúčastnili 
Přírodovědného klokana, který pořádá 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci. Soutěžícím je zadán 
jednorázový test, který obsahuje 24 úloh. 
Na řešení je 40 minut čistého času. 
Distribuce testů a jejich následné vyhodno-
cení prochází sítí krajských a okresních 
důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpraco-
vání statistik za celou Českou republiku se 
provádí v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé 
v každé kategorii jsou odměněni věcnou 
cenou. V rámci naší školy se na prvním 
místě umístil Matěj Noga (8. třída), na dru-
hém místě se společně umístili David 
Mohyla, Jakub Šustek, Pavel Hřivňák 
a Simon Píštěk (9. třída). Třetí místo pak 
obsadil Josef Kohut (8. třída). 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí v dalších kolech. 

Pod vedením Mgr. Ručkové se žáci 
v rámci občanské výchovy zapojili také do 
soutěže Každý Job má svou hvězdu, kde bylo 
úkolem představit různé profese běžně do- 
stupné na trhu práce. Ve spolupráci s obecní 
knihovnou jsme např. natočili profesi  
knihovníka, v kavárně Adélka zase profesi 
baristy. Mezi další námi zpracované profese 

patří pošťák, profil trenérky a autoopravář. 

V neposlední řadě se také účastníme sou-
těže Příběhy lidskosti, které vzpomínají na 
slavnou osobu J. A. Komenského. Osmáci se 
zapojili s jeho citáty, které výtvarně zpra-
covali. Ve videu seznamují veřejnost hlavně 
s jeho těžkým životem a upozorňují na to, 
že i přes všechny těžké chvíle, je důležité 
zůstat optimistou. 

Všechna soutěžní i nesoutěžní videa, 
aktivity a fotografie z akcí, které se ve škole 
dějí, můžete sledovat na školním Instagramu 
@zs_a_ms_moravka, případně na webu 
školy www.zsmoravka.cz.

Parkourový seminář

Další zajímavou akcí ve škole byl par-
kourový seminář. Určitě jste u svých dětí již 
zaslechli jména jako je Tary, Vova nebo 
Hansy. To všechno jsou kluci zabývající se 
sportem zvaný parkour. Jde o druh pohybu, 
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při kterém překonáváte různé přírodní pře-
kážky. Jde o trénink těla, ale také mysli. 
O tom, nad čím vším je třeba přemýšlet, než 
se vydáte skákat parkour, přijel do školy 
popovídat žákům parkourista Marek Klátil 
z SHEVENTS. Seminář obsahoval tři části. 
V první se žáci seznámili se vznikem par-
kouru a zásadami efektivního a bezpečného 
trénování. Druhá část byla exhibiční, zde 
Marek předvedl dechberoucí akrobatické 
prvky, do kterých zapojil i dobrovolníky 
z řad dětí, soutěžilo se o merch SHEVENTS 
a byl prostor i pro zvídavé dotazy. Třetí část 
představoval workshop. Žáci si zde mohli 
vyzkoušet základní (ti zdatnější i nároč-
nější) techniky parkouru.

Testování tělesné zdatnosti žáků

V měsících říjnu a listopadu 2022 provádí 
Česká školní inspekce testování tělesné 
zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních 
škol. Tělesná zdatnost je testována pro-
střednictvím sady motorických testů, které 
pro Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské 
sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 
Fakultou tělesné kultury Univerzity Palac- 
kého v Olomouci, Fakultou sportovních stu-
dií Masarykovy univerzity v Brně a řadou 
dalších vysokoškolských pracovišť. Testo- 
ván je skok daleký z místa, leh sed, běh na 
4x10 m a vytrvalostní člunkový běh. 

Beseda se včelaři 

Se zajímavým povídáním o životě včel 
v přírodě, stavbě úhlu a celkovém významu 
včel přišel žákům do školy popovídat pan 
Uherek a pan Carbol. Povídání bylo dopl-
něno samozřejmě také názornými ukáz-
kami. Žáci si zblízka mohli prohlédnout úl, 
plástve, ale také fotografie a videa zrychle-
ného života včely, detaily včel z mikroskopu 

a také bonus – medvěda, který vyplenil úl 
a zachytila jej u toho fotopast. 

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na 
další setkání. 

Dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy vyrazili žáci 4. 
a 5. ročníku do Frýdku-Místku na dopravní 
hřiště. Zde si pod vedením městské policie 
ujasnili užitečné teoretické informace, 
zkontrolovali helmy, zopakovali si dopravní 
značky a prakticky si vyzkoušeli dávání 
přednosti v jízdě na křižovatkách. Žáci si 
dopoledne na dopravním hřišti velmi užili 
a těší se na další návštěvu.

Kreslíř roku

Střední umělecká škola v Ostravě pořá-
dala další kolo výtvarné soutěže s názvem 
Kreslíř roku. Letos jsme do soutěže vyslali 
také naši sedmačku Rózu Štěrbovou. Soutěž 
se konala v Galerii Plató v Ostravě, kde bu- 
dou následně všechny soutěžní práce vysta- 
veny a 1. prosince zde bude také vyhlášen 
vítěz soutěže. Róze držíme pěsti a její spo- 
lužáci ze sedmé a osmé třídy se 7. prosince 
do Galerie Plató vydají na exkurzi.
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Příprava na Vánoce

Následující dny a týdny se budeme věno-
vat přípravě na Vánoce. V pátek 2. prosince 
se můžete těšit na vystoupení dětí jak 
z mateřské, tak základní školy u příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu před obecním 
úřadem, zde si také můžete zakoupit vý- 
robky dětí v rámci vánočního jarmarku, 
anebo si prohlédnout práce dětí na vánoční 
výstavě pořádané zahrádkáři obce Morávka. 

Čekání na Vánoce si také zpříjemníme 
sportovním dnem v Aquaparku Olešná 
a návštěvou filmového představení. 

Poděkování Klubu rodičů

Velké poděkování patří Klubu rodičů za 
realizaci akcí pro děti a žáky. Drakiáda i Pu- 
tování se světýlky byly velmi vydařené a již 
nyní se všichni těšíme na další podobné akce. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 

Podzim se stal inspirací i pro naše nej-
menší v mateřské škole. Výtvarně jsme zpra-
covávali různé náměty, stavěli z přírodnin 
a spoustu času trávili venku. V druhé půli 
října nás čekala beseda s názvem „Jak se 
Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ a to v rámci 
projektu Zdraví dětem, který podporuje 
MŠMT a obsahuje i širokou vzdělávací na- 
bídku ohledně problematiky zdravé výživy.

Zhlédli jsme divadelní představení 
„Myška Klárka, veverka Terka a tři zlaté 
vlasy Děda Vševěda“. Pohádka vyprávěla 
o tom, že zlato není v životě to nejdůležitější 
a vesele dětem přiblížila základy společen-
ského a slušného chování.

Až na nás zaťuká Advent, začneme se 
připravovat na Vánoční strom a výstavu 
(nácvik představení, výroba dekorací a dá- 
rečků) a zhlédneme divadelní představení 
„O Mikulášském smutnění s myškou Klár- 
kou a veverkou Terkou“, kdy se ujistíme, že 
čerta se není třeba bát.

Průběžně budeme zařazovat logopedické 
chvilky se speciální pedagožkou Mgr. Da- 
nielou Kilduff, Ph.D.
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Ze života spolků

GulášFest – Morávka 2022

Roman Böhm, organizátor GulášFestu,  
foto Martin Bujok

Dne 17.9.2022 jsme jako společnou akci 
volnočasových spolků v naší obci, uspořá-
dali v areálu hotelu Morávka 2.ročník sou-
těže GulášFest Morávka 2022.

Tyto akce pořádané na volném prostran-
ství jsou pravidelně velkou loterií. Touto 
loterií je vždy počasí.

Dlouhodobá předpověď počasí bohužel 
nevěstila nic dobrého, celý den mělo pršet 
a v nás vzrůstaly obavy o množství účast-
níků.

I když ráno vypadalo celkem nejistě, 
postupně se z celé soboty vyklubal velmi 
příjemný den.

Do soutěže se přihlásilo krásných 
11 družstev. Úderem 10. hodiny se všechna 
přihlášená družstva pustila do vaření svých 
soutěžních gulášů.

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ  
JÍDELNY 

V měsíci říjnu byl ve školní jídelně spuš-
těn program E-stravování, který má sloužit 
k jednoduššímu odhlašování obědů a pře-
hlednosti plateb – odhlášek. Veškeré infor-
mace k programu naleznete na webových 

stránkách školy nebo u vedoucí školní 
jídelny paní Hýlové. 

Upozorňujeme rodiče žáků – že neod-
hlášený a neodebraný oběd je účtován plnou 
cenou! 

Pracovníci základní a mateřské školy 
přejí všem klidné prožití času adventního 
a příjemně strávené vánoční svátky!
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Své soutěžní guláše předložili všichni 
soutěžící dle pravidel soutěže ve 14.00 hodin 
nezaujaté degustační porotě.

Členové poroty měli dvě podmínky. 
Dostavit se na degustaci až přesně na 
14. hodinu. Dále pak nesměli navštívit před 
degustací prostor vaření.

Další novinkou byla doplňková soutěž 
o nejlépe vyzdobený stánek. Body z  této 
soutěže pak porota použila pro určení pořadí 
v případě rovnosti bodů po degustaci. 

Překvapili naši hasiči. Do soutěže posta-
vili i družstvo mladých hasičů do 15 let.

Zhruba v 15.00 hodin porota určila pořadí 
a předali jsme účastníkům ceny a pamětní 
listy.

Následně jsme se přesunuli do hotelu 
Morávka, kde nám do pozdních hodin hrála 
kapela UFO.

A jak to vše dopadlo? Z mého pohledu 
i z ohlasů přítomných velmi dobře.

Tuto spolkovou akci bereme jako velmi 
příjemné ukončení letní sezóny v naší obci. 
I když je to soutěž, mám pocit, že pořadí 
není to nejdůležitější.
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To podstatné je, že se jako občané Mo- 
rávky, jako sousedé a přátelé můžeme spo-
lečně sejít pobavit se a užít si příjemný den.

Jsem přesvědčen, že toto vše se nám 
podařilo.

Chci poděkovat volnočasovým spolkům 
za pomoc při organizaci, obci za finanční 
podporu, všem soutěžícím za účast v sou-
těži a výborné guláše.

GulášFest Morávka 2022 je za námi. 
GulášFest Morávka 2023 nás čeká a my se 
budeme těšit na další příjemně prožitý spo-
lečný den.
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TJ Sokol Morávka

A JEHO ÚČAST NA GULÁŠ FESTU!

Ing. Martin Špok, předseda TJ 

Letos jsme si opět nenechali ujít spolko-
vou akci Guláš fest, který se konal dne 
17.9.2022.

Tým byl ve složení jako minule.

Šéfkuchař: Karel Cakl
1. Kuchař: Martin Špok 
2. Kuchař: Petr Bujok 

Vařili jsme Lesní (hovězí) guláš 
„podruhé“.

Letos byli účastníci vyzvání, aby zapra-
covali na vzhledu „kuchyně“, takže jsme 
k tomu přistoupili po sokolsku. 

Výborně jsme si akci užili a děkujeme 
garantovi akce Romanovi Böhmovi ze spol-
kového výboru za vynikající přípravu. Foto: autor

Z činnosti včelařského spolku

Václav Uherek, 
předseda ZO ČSV Morávka 

Listopad je ve včelařském kalendáriu 
prvním zimním měsícem. Kromě nutných 
zásahů při preventivním léčení dopřáváme 
včelstvům klid, zbytečně je nerušíme 
a v pravidelných intervalech, jak nám to čas 
dovolí, stanoviště kontrolujeme. Svou včel-
nici se snažíme alespoň jednou týdně 
navštívit. Tím určitě včelařova práce 
nekončí, máme stále co dělat v dílně, kde 
nás čekají opravy odložené částí úlů, kom-
pletace nových rámků, vyvařování vosku, 
lisování mezistěn a to vše proto, abychom 
na jaře mohli provést obnovu včelího díla 
a  tím zabránit bakteriálním a vírovým 

nákazám. Samozřejmostí by měla být pro-
pagace včelích produktů a včelaření vůbec. 
Zejména v tomto období sychravého počasí 
a tím spojených častých nachlazení je po 
medu, propolis nebo medovině veliká 
poptávka a bylo by ke škodě nás včelařů tuto 
šanci nevyužít. Vždyť pro nás včelaře jsou 
obrovskou odměnou po celoroční námaze 
spokojení zákazníci, kteří se rádi vracejí 
a doporučují naše výrobky svým kamará-
dům a známým, což je ta nejlepší reklama 
každého včelaře.

Co se týče výnosu medu, tak můžeme 
říct, že letošní rok byl velmi úspěšný. Po 
dlouhé době jsme točili med dvakrát někteří 
včelaři i třikrát. Vytočený med, byl velmi 
kvalitní, jelikož se jednalo zpočátku o med 
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květový zejména javorový, a následně pak 
o med tmavý medovicový. Chov včelích 
matek, a tvorba nových včelstev – oddělku 
se v  letošním roce taktéž dařila. Mám 
upřímnou radost s  toho, že čím dal víc 
naších včelařů je schopno si vychovat 
vlastní matky a tím provádět obměnu 
nových zdravých včelstev.

Z činnosti včelařského spolku vybírám 
organizaci již tradičního smažení vaječiny 
pro naše včelaře za účasti kolegu zahrád-
kářů. Taktéž jsme se zúčastnili akce pořá-
dané OÚ Morávka, tzv. GULÁŠ FESTU, kde 
měli připravit jednotlivé spolky guláš dle 
vlastní receptury. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 11 soutěžních družstev. Včelaři se 
umístili na pěkném třetím místě, když 
nabízeli kromě horké medoviny tzv. Slo- 
venský guláš, který připravili otec a syn 
Gáborovi, za což jim chci upřímně podě- 
kovat. V současné době pracujeme na vy- 
lepšení areálu u včelí palety za školou. 

Zorganizovali jsme již tři brigády, kde se 
nám podařilo postavit srubovou chatku, 
která bude po dokončení sloužit jako klu-
bovna pro mladé včelaře. 

Nedílnou součástí ZO je činnost Vče- 
lařského kroužku mládeže. Ve včelařském 
kroužku mládeže je zaregistrováno pět dětí, 
které se starají o jedenáct včelstev umístě-
ných na včelí paletě za školou. Na prvních 
schůzkách v novém školním roce jsme vyu-
žívali hezkého počasí k  návštěvám včelí 
palety, kde jsme kontrolovali stav zásob pro 
zimní období, sílu jednotlivých včelstev 
v úlech, provedli jsme první a druhé pre-
ventivní léčeni včel proti Varoaze formou 
fumigace a taktéž jsme prováděli nezbytné 
úklidové práce. Dne 24. října, jsme po do- 
mluvě s vedením základní školy zorgani-
zovali besedu s žáky první až deváté třídy 
ZŠ Moravka. Společně s přítelem Ing. Li- 
borem Carbolem jsme dětem ukázali, s čeho 
se skládá klasický tří nadstavkový úl, život 
včelky od nakladení vajíček včelí královnou 
– matkou až po dlouhověké včely a jejich 
úkoly v  jednotlivých fázích života. Přítel 
Ing. Carbol ukázal dětem pomoci mikro-
skopu a kamery některé preparáty včely 
medonosné, které doplnil o video ukázky 
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vývoje včelího plodu k dospělému jedinci. 
To, že se beseda líbila, ukázal zájem žáků 
častými dotazy a soustředěním během 
přednášky. Zároveň jsme seznámili pří-
tomné posluchače s  náplní práce členů 
Včelařského kroužku mládeže a přínosem 
včely medonosné pro okolní přírodu. Věřím, 
že někteří mladí posluchači si najdou cestu 
k nám včelařů prostřednictvím Včelařské 
kroužku mládeže. V minulém vydáni Mo- 
ravčanu jsem psal o účasti našich mladých 
včelařů na oblastním kole soutěže „Zlatá 
včela 2022“, která se uskutečnila v Rych- 
valdě na Karvinsku. Pro rok 2023 byla navr-
žená a schválena organizací této soutěže 

naše ZO ČSV Morávka. Jedná se o akci velké- 
ho významu, neboť této soutěže se zúčastní 
na stovku soutěžících včetně doprovodu 
z okresu Frýdek Místek, Ostrava, Karviná 
a Nový Jičín. Věřím, že se nám podaří za 
podpory OÚ Morávka, Pražmo, Krásná 
a Raškovice tuto soutěž připravit a následně 
úspěšně realizovat. Zároveň taky půjde 
o propagaci zdejšího krásného regionu.

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

SDH Morávka

Zájezd na hrad Buchlov a do vinného sklepa

Roman Böhm,  
starosta SDH Morávka

Sbor dobrovolných hasičů Morávka 
pořádal dne 8.10.2022 pro své členy a pro 
občany naší obce pravidelný podzimní 
zájezd.

Cílem našeho zájezdu je sice návštěva 
některého z vinných sklepů na jihu Moravy, 
ale nikdy neopomeneme navštívit i někte-
rou z kulturních památek.

Tento rok jsme se dohodli pro vinný 
sklep U Osičků v obci Velké Bílovice.

I přesto, že se několik přihlášených na 
poslední chvíli ze zdravotních důvodů 
odhlásilo, sešlo se nás 36.

V 10.30 jsme vyrazili směr Buchlovice. 
Po příjezdu jsme se posílili velmi chutným 
obědem v restauraci U zámku a následně 
jsme absolvovali komentovanou prohlídku 
státního hradu Buchlov. 

Po prohlídce jsme pokračovali směr 
Velké Bílovice. Do vinného sklepa jsme 
dorazili kolem šesté hodiny a ubytovali se. 
Ve vinném sklepě jsme si poslechli příjem-
nou přednášku s degustací nabízených vín, 
nejzajímavějším vínem bylo pro nás víno 
oranžové s příchutí pomerančů. O zábavu 
se postarala nejenom degustace, ale i náš 
Milan Hřivňák, jehož zpěv a kytara nám 
zpříjemňovali celý večer, za což mu děku-
jeme.

Ráno po snídani jsme si nakoupili 
materiál k doplnění svých vinoték a vydali 
jsme se směr Morávka.
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Dle reakcí všech účastníků se zájezd vel- 
mi podařil. Atmosféra byla velice příjemná 
a přátelská. Je radost takovéto akce orga-
nizovat a být jejích součástí.

Chci poděkovat všem hasičům, kteří se 
podíleli na organizaci zájezdu, obci za fi- 
nanční příspěvek na dopravu a všem 

účastníkům za velmi příjemně prožitý 
víkend. 

Za SDH Morávka se budeme těšit na 
vaši účast na našich akcích.

A tímto si vás dovolíme pozvat na 
25.2.2023 kdy budeme v hotelu Morávka 
pořádat Hasičský ples.

Klub seniorů Morávka

Hana Turečková,  
předseda Klubu seniorů

AKTUALITY

24.11.2022 v 16.00 hodin cvičné kuchyňky 
v areálu ZŠ a MŠ Morávka

VIDEOPROJEKCE dokumentů s paní Venuší 
Štefkovou. Vzpomínky na prosincové udá-
losti r. 1944. (Čtrnáct mužů vyslechlo 14. pro-

since 1944 v obci Morávka rozsudek smrti za 
pomoc partyzánům. Ženy včetně sedmnáctileté 
Venuše putovaly do vězení.)

2.12.2022 v  15.30 hodin Rozsvícení vá- 
nočního stromu před Obecním úřadem 
Morávka

Aktivní účast členů Klubu seniorů 
Morávka (prodejní stánek s občerstvením) 
na obecní akci.
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Svaz zahrádkářů...

…UZAVŘEL LETOŠNÍ LETNÍ SEZONU

Mgr. Jan Slováček

Moštování je nedílnou součástí naší čin-
nosti. No, a právě letošní moštování bylo 
velmi úspěšné díky bohaté úrodě jablek,  
což samozřejmě dalo pořádně zabrat našim 
dvěma chlapcům – moštařům. Přispěla 
k tomu i skutečnost, že jsme moštovali nej-
levněji v regionu, a proto se k nám sjížděli 
zájemci z širokého okolí. Výsledkem bylo 
11 439 litrů moštu ze zpracovaných jablek. 
Za tímto číslem je obětavost a práce našich 
členů – Zdeňka Slováčka a Karla Gřunděla, 
za což jim v patří veřejné poděkování.

Na závěr babího léta jsme pořádali 
poslední říjnovou sobotu zájezd za zají- 
mavostmi sousedního kraje, kterého se 

zúčastnilo 44 osob. První zastávkou byly 
Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích 
nad Bečvou. Účastníci byli okouzleni krásou 
vytvořenou působením teplých minerálních 
vod v podzemních vrstvách aragonitu. Další 
zastávkou byla metropole Hané, město 
Olomouc, kde jsme se zaměřili na historické 
památky horního a dolního náměstí. Ko- 
nečnou zastávkou byl Plumlovský zámek, 
který nás svými expozicemi příjemně pře-
kvapil. Zájezd jsme zakončili společnou 
večeří U Richarda v  Rychalticích. Počasí  
nám přálo, zájezd byl pohodový a všem se 
líbil. 

Tím jsme nesložili ruce v  klín a při- 
pravujeme VÁNOČNÍ VÝSTAVU, která se 
bude konat v prostorách bývalého obec- 
ního úřadu 17. až 19. prosince. Srdečně 
zveme.

7.12.2022 poznávací zájezd Loštice a Olo- 
mouc

LOŠTICE Muzeum Olomouckých tva- 
růžků

 Restaurace u Coufalů se specia- 
litami z tvarůžků, tvarůžková 
cukrárna

OLOMOUC Adventní trhy a volný program

Odjezd: 8.00 Velký Lipový, návrat mezi 
18.00 a 19.00 hodinou, zastávky postupně 
po trase, poslední před hotelem Travný na 
Pražmě.

Klub seniorů Morávka hradí dopravu 
a vstupné do muzea, stravu si hradí každý 
sám.

Přihlášky společně se zálohou 100,- Kč 
se budou přijímat na členské schůzi dne 

24.11.2022 na akci uvedené viz výše. Při- 
hlášky je možno podat případně také na 
telefonním čísle 603  822  325 či mailem  
na adresu moravka.klubseniorů@se- 
znam.cz.

15.12.2022 v  15.30 hodin VÁNOČNÍ VE- 
ČÍREK 

Změna místa konání – místo v mysli-
vecké chatě Hubertka se sejdeme z ka- 
pacitních důvodů opět ve cvičných kuchyň-
kách ZŠ a MŠ Morávka. Program upřesníme  
během akcí předcházejících vánočnímu  
večírku (hudba, občerstvení, tombola, 
zábava).

AKCE ROK 2023

Předběžný kalendář akcí v příštím roce 
zveřejníme v dalším čísle Moravčanu.
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                                                               ZO Českého svazu zahrádkářů Morávka 
Vás srdečně zve na tradiční 

 

                                           konanou 
    v prostorách bývalého Obecního úřadu Morávka   

 
           v sobotu 17. a v neděli 18. prosince 2022 
                         v době od 8 do 16 hodin 
            v pondělí 19. prosince od 8 do 12 hodin 
 

           Přijďte se inspirovat dekoracemi z tradičních vánočních materiálů, 
           vazeb, keramiky a dalších výrobků našich členů. Řadu vystavených 
           výrobků si můžete zakoupit. V prodeji budou i cukrářské výrobky. 
                                     Tradičně je zajištěno občerstvení. 
 
                  K příjemným předvánočním zážitkům zvou zahrádkáři 
                                                                                                                                           

Klub rodičů

Gábina Demlová

V Klubu rodičů jsme zapluly do tradič-
ního rytmu školního roku a s ním spojených 
akcí pro děti i rodiče. V srpnu jsme na šicí 
dílně ušily tašky na svačinku a tělocvik pro 
budoucí prvňáčky a připravily jim uvítací 
kornouty do školního roku. Září proběhlo 
v duchu ladění zájmových kroužků ve škole. 
Ve škole se v součinnosti s aktivními rodiči 
povedlo otevřít: Rytmohrátky, Klub desko-
vých her, Keramiku, Sportovní kroužek, 
kroužek Věda nás baví, Výtvarné techniky 
a Montessori hrátky. Na začátku října jsme 
zorganizovaly drakiádu, tentokrát v pro-
storu školy. Část občerstvení napekli rodiče 
(děkujeme!), krom pouštění draků byly pro 
děti připraveny úkoly a ukázka některých 
zájmových kroužků. Drakiáda se vydařila 
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a to nejen proto, že nám konečně netra- 
dičně foukalo 😊, ale líbilo se i uspořádání 
této společenské akce přímo na nádvoří 
školy.

Na konci října proběhla šicí dílna „na 
přání“. Naučily jsme se šít parádní textilní 
košíky, a rozhodly se, že v šicím workshopu 
budeme pokračovat. Termín bude zveřejněn 
na plakátcích na FB. Zveme i Vás ostatní, 
kteří se chcete podělit o své tvořivé doved-
nosti a udělat kurz, jste vítáni. Prostor 
nových školních kuchyněk je na pořádání 
workshopů a společné tvoření perfektní.

Na začátku listopadu proběhlo oblíbené 
Putování se Světýlky. Po covidové přestávce 
jsme opět mohli na cestu se Světýlky vyra-
zit společně. Velké poděkování patří rodině 
Foldynů z  areálu bývalé lesní školky za 
umožnění ukončení akce pod střechou. Byla 
to krásná večerní procházka plná světýlek 
a dětského očekávání, děti si odnesly 
i malou svítící odměnu.

Před námi jsou naplánované zatím 
3 předvánoční tvořivé dílny. Budou probíhat 
od 16. 11. 2022 každou středu v kuchyňkách 
u školy. Čeká nás výroba adventního věnce, 
svícnů, vánočních ozdob, drátkování a tvo-
ření pro děti i dospělé k prodeji na adventní 
obecní jarmark nebo jen tak pro radost.

A ve výhledu (a to jen abyste si mohli 
poznačit do kalendáře) je konečně opět 
i Ples klubu rodičů, a to 14. 1. 2023.

Včasné informace o nastávajících akcích 
se dozvíte z plakátků ve škole a na veřejné 
FB stránce „Morávka dětem“.

Závěrem chci poděkovat všem, kdo nám 
pomáháte, chodíte na naše akce a podpo-
rujete nás a spolu s námi vytváříte kama-
rádské a tvořivé prostředí kolem školy!
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Sportovní kroužek
START DO NOVÉHO, JIŽ 10. ROČNÍKU SPOR-
TOVNÍHO KROUŽKU

Ing. Jan Legerský,  
trenér

V posledním čísle zpravodaje jsme infor-
movali o zahájení přípravy dalšího nového 
ročníku sportovního kroužku v naší škole.

Mladým sportovcům jsme slíbili začátek 
ve druhé polovině září. Poprvé jsme se sešli 
v úterý 20. září a začali sportovat a budeme 
až do Vánoc.

Vzhledem k tomu, že se přihlásilo letos 
méně dětí, než jsme předpokládali, sportu-
jeme v jedné skupině vždy v úterý od 15,30 
do 16,30 hodin.

Ve sportovním kroužku máme chlapce 
z mateřské školky a děvčata a chlapce ze 
školy. Letos jsme omezili věkovou kategorii, 
ve které jsou chlapci a děvčata pouze do 
4. třídy.

Do kroužku začali postupně chodit Jirka 
Durčok, Teo Hasník, Marek Chuda, Dan 
Messing, Patrik Musialek, Teo Pavlásek, 
Matěj Šíbl, Kryštof Štefek, Matyáš Korneta, 
Jirka a Matěj Kapolkovi, Pepík Soročin, Láďa 
Zajíc, Fabio Biolek, Radim Kreželok, bratři 
Vincent a Filip Siwekovi a i tři děvčata Sofie 
Ježová, Simona Lišková a Bára Rudková. 
Mohu říci, že z kroužku vždy odcházejí spo-

kojeni, příjemně unaveni a bohatší o další 
zkušenosti.

Nejsme zaměřeni jen na fotbal, jak tomu 
bylo v předchozích ročnících, ale na celkový 
rozvoj kondice všech dětí.

Starší chlapci postaví pro všechny pře-
kážkovou dráhu…

… a pak i posilujeme …

Kromě posilování se pak poradíme jak 
dál a zahrajeme si fotbal, házíme do koše, 
učíme se rychle reagovat a vybíhat z růz-
ných startovacích poloh, a někteří si i sami 
i přidávají.



36

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

… na „žebřinách“ a žíněnkách…

Pak následuje krátká porada mezi těmi 
nejmenšími …

… i příprava na utkání těch starších …

A když jsme ze sportování hodně una-
veni, tak se i posilníme, doplníme tekutiny 
a jdeme zase sportovat.

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

Další fotografie z kroužku 
můžete zhlédnout na stránkách 

www.nasemoravka.cz
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VYMETÁNÍ KOMÍNŮ

Termíny pro rok 2023 jsou:

 >   22. února
 >   18. května
 >    4. srpna
 >   16. listopadu

Robert Welszar a Lukáš Papřok
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.
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PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE  
U Stříže, Raškovice 

 

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

 

 

 
             IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na  
                          

               www.uhli-raskovice.cz 
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Prodej

Brambor

Nabízíme  k prodeji  žlutomasé  brambory  pěstované  na  hnoji
v podhůří Beskyd.

Antonie – varný typ A

Gold Marie – varný typ A

Wendy – varný typ B

Balení: 25kg pytel
Cena: 14kč/kg konzumní
            5kč/kg drobné/krmné

Prodejní doba v     měsíci Listopadu 2022:  

Pátek: 12-16hod
Sobota: 8-10hod

Prodejní doba v     měsíci Prosinci 2022:  

Pátek: 12-16 (2.12, 9.12, 16.12)
Sobota: 8-9hod (3.12, 10.12, 17.12)
Jiné dny po telefonické domluvě:  736 768 497

Výdej brambor ve sklepě při stáji OMD Raškovice na Červenci.
18°27'19.973"E, 49°36'45.757"N

Družstvo Raškovice
https://www-druzstvoraskovice-cz.estranky.cz/
facebook Družstva Raškovice
omdraskovice@seznam.cz
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5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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