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Gabriela Daňková
starostka 

Milí občané Morávky, 
věřím, že jste do roku 
2023 vykročili tou pra-
vou nohou! Přeji Vám, 
abyste nadcházející rok 
prožili ve zdraví, pohodě a  s  těmi, které 
máte rádi, a kteří mají rádi vás. Vzhledem 
k tomu, že už jsem na úřadě přes osm let, 
můžu říct, že jsem již poznala, kdo to myslí 
s obcí dobře, chce ji dál rozvíjet, kdo myslí 
o krok dopředu, a hlavně kdo chce pro vás 
pro občany něco udělat a dělá to upřímně 
a nezištně. Jednoduché je neustále kritizo-
vat, schovávat se za někoho nebo za něco 
a nic pro vás občany neudělat. Kritika mně 
osobně nevadí, pokud je konstruktivní 

a posunuje mě jako starostku dopředu. Ale 
vadí mi kritika, která je kritikou jenom proto 
aby byla, nedává žádný smysl a obec zdržuje 
a zpomaluje. 

Víc už se rozepisovat nebudu, protože 
jsem vděčná všem spolkařům za to, že je 
tady máme, a že naši obec posunují kul-
turně a sportovně dál. Ne jedna obec nám 
to závidí.  Jsem moc ráda, že vás můžeme 
finančně podporovat a vy nám to vracíte ve 
svých aktivitách, které pro nás děláte. Velké 
poděkování za loňskou práci patří nejen 
spolkařům, ale i naší výjezdové jednotce 
hasičů, která je čím dál víc akceschopnější. 

Na závěr přeji Vám všem ještě jednou do 
nového roku sílu, zdraví, pohodu a spoko-
jenost.

úvoDní slovo

úvodní slovo

Informace z jednání zastupitelstva obce

Roman Böhm 
místostarosta

Úvodem mi dovolte, abych vás pozdravil 
a popřál vám a vašim nejbližším v tomto 
roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak 
v profesním tak soukromém životě.

V  tomto článku bych vás rád, alespoň 
ve stručnosti seznámil s podstatnými body 
z jednání našeho zastupitelstva.

Na první zastupitelstvu po volbách nově 
zvolení zastupitelé složili slib a byla zvolena 
starostka obce paní Gabriela Daňková, mís-
tostarostou byl zvolen pan Roman Böhm.

Předsedkyní finančního výboru zastupi-
telé zvolili paní Hanu Jarolímovou.

Členy pak paní Anežku Vochtovou a pana 
Ondřeje Kalendu. Kontrolní výbor povede 
pan Karel Štefek a jako členové výboru byli 
zvoleni pan Petr Šipula a pan Karel Šebesta. 

Na druhém zastupitelstvu bylo rozhod-
nuto o  založení výboru pro školu a  kul-
turu. Předsedkyní byla zvolena paní Lenka 
Carbolová a za členy výboru zastupitelstvo 
zvolilo paní Gabrielu Demlovou a  Lucii 
Poledníkovou. 

Dále bylo rozhodnuto o založení staveb-
ního a  investičního výboru. Funkce před-
sedy byla nabídnuta panu Zdeňku Ševčíkovi 
s tím, aby si navrhl dva členy výboru.

Dále pak byly projednány a  schváleny 
individuální dotace pro spolky na rok 2023.
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Z oBce

•	 TJ Pražmo Raškovice, z.s 20 000,-

•	 Junák – český skaut,  
Štít Pražmo 45 000,-

•	 Dan Piwowarski 20 000,-

•	 TJ Sokol Morávka 20 000,-

•	 ZO ČSV z.s Morávka 30 000,-

•	 ZO Českého zahrádkářskáho  
svazu 20 000,-

•	 Klub rodičů a přátel školy 45 000,-

•	 Klub seniorů Morávka 20 000,-

•	 Rosteme s dětmi, z.s   2 000,-

•	 Horolezecký oddíl  
SBĚR Pražmo 15 000,-

Dotace byly schváleny spolkům a organi-
zacím, kde jsou členy naši občané.

Projednány a schváleny byly i dary na 
rok 2023

•	 Charita Frýdek Místek 30 000,-

•	 Centrum pro  
zdravotně postižené 3 000,-

•	 Záchranná stanice 
a Dům přírody Poodří 5 000,-

•	 Integrovaný sociální ústav 
 Komorní Lhotka  15 000,-

•	 Společnost pro ranou péči 10 000,-

•	 Družstvo amatérských  
volejbalistů 3 000,-

Dary byly schváleny pro všechny zaří-
zení, která poskytují péči našim občanům.

Na třetím zasedání zastupitelstva byly 
projednány a schváleny smlouvy k indivi-

duálním dotacím na rok 2023, které jsou 
vyšší jak 50 000,-kč

•	 Římskokatolická 
farnost Morávka 50 000,-

•	 SDH Morávka  60 000,-

•	 TJ Lignum Morávka 122 000,-

Dále zastupitelstvo schválilo pronájem 
prostor v domě č.p. 177, kde vznikne psy-
chologická poradna pro děti a posléze i pro 
dospělé. Jsme velmi rádi, že můžeme i takto 
rozšířit nabídku služeb pro naše občany.  

Byla projednána a  schválena kupní 
smlouva na nový traktor. Stávající byl již 
zakoupen jako velmi opotřebovaný a zchát-
ralý. Zásluhou našeho technika Petra Bujoka, 
který ho dokázal zprovoznit a léta provozo-
vat, byl nepostradatelným pomocníkem při 
údržbě naší obce.  Čas však zastavit nelze 
a obecní plochy se neustále zvětšují. Proto 
bylo rozhodnuto o koupi nového stroje. Při 
nákupu nového stroje, jsme zohlednili to, že 
máme nakoupeny ke stávajícímu stroji pří-
davná zařízení. Z toho důvodu byl zakoupen 
stroj stejné značky

Zastupitelé také rozhodli o  odprodeji 
vozidla Ford Tranzit. Tento byl používán 
naší jednotkou hasičů. Vzhledem k získání 
nového vozidla pro JSDH Morávka jsme roz-
hodli o odprodeji starého vozidla.

Závěrem bych vám rád připomenul, že 
pokračuje stále dotační program obce na 
vybudování čističek odpadních vod, dle 
schválených zásad.

Dalším datačním programem je příspě-
vek obce při budování nových studní.

Obec proplatí 30 % nákladů, maximálně 
30 000,-kč.

Proto pokud plánujete ČOV nebo novou 
studnu neváhejte si požádat o příspěvek.
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společenská kRonIka

vítání občánků

Slavnostní „Vítání občánků“ se konalo 
21. ledna 2023 v  nové budově kuchyněk 
v Základní a mateřské škole Morávka. V roce 
2022 se narodilo na Morávce 11dětí. Z cel-
kového počtu je 7 dívek a 5 chlapců. Rodiče 
přijali pozvání na naše slavnostní uvítání 
do života a  zvládli překonat i  náročnou 
sněhovou kalamitu. Na úvod našim nej-
menším zazpívali děti naší základní školy 
za doprovodu kytary pana učitele Pospěcha. 
Po slavnostním úvodu jsem spolu s  paní 
Carbolovou předaly dětem a rodičům malý 
dárek a kytičku a společně se vyfotili. Pan 
Ruta vyfotil rovněž rodiče s dětmi u kolébky. 
Fotky dostanou všichni rodiče na památku 
a na obci budou uloženy ve fotoalbu.

v roce 2022 se narodily: 

•	 Eliška Poledníková

•	 Valérie Knapíková

•	 Viktorie Stanko

•	 Mikuláš Fluksa

•	 Damián Karola

•	 Vojtěch Uher

•	 Rozárie Stáňová

•	 Václav Papřok

•	 Rozálie Špadtová

•	 Sára Pasírbková

•	 Stela Bražinová
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Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního  

zpravodaje je 12.4.2023
Příspěvky zasílejte: moravcan@moravka.info

cena inzerce:
Barevná A 5 - 540,- Kč

Barevná ½ A5 – 270,- Kč
Černobílá A5 – 320,- Kč

Černobílá ½ A 5 -  160,- Kč

InfoRMace oBčanůM

statIstIka počtU oByvatel k 1. 1. 2023

Počet obyvatel k 1. 1. 2023 1243 (včetně cizinců)

v roce 2022

Přihlášeno 35

Odhlášeno 21

Narozeno 10

Zemřelo 10

setkání s jUBIlanty
svá jubilea slaví v měsících leden, únor, březen:

•	 Anna Tomečková – 75 let

•	 Marie Burdová – 92 let

•	 Zdenka Wolfová – 75 let

•	 Anna Chodová – 70 let

•	 Zdenka Böhmová – 75 let

•	 Jana Zrůnková – 70 let

•	 Marie Šebetová – 70 let

•	 Božena Štefková – 93 let

•	 Jindřich Grobec – 75 let

•	 Anna Lapišová – 75 let

srdečně vás zveme k oslavě svého jubilea 
dne 2. března 2023 v 13 hodin na obecní 
úřad Morávka. 

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

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

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

Na všechny se těší

Gabriela Daňková – starostka obce
Roman Böhm - místostarosta
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kalendárium kulturních a sportovních akcí 
4.2. Vrchol Festivalu sněhu  

– hotel Partyzán
12.2. divadelní zájezd Ostrava  

– květiny pro paní Harrisovou
25.2. Ples SDH – Morávka  

– hotel Morávka
2.3. setkání s jubilanty na obci 

Morávka
24.3. Festival sněhu – „Morávka 

skutečný příběh boje proti 
bezpráví“ – div.představení 
Folklorního souboru Jagar 
a divadla Sputnik – hotel 
Partyzán

31.3. Vynášení Morény ze vsi  
– velikonoční jarmark před OÚ

1.-3.4. Velikonoční výstava  
na starém OÚ

21.4. divadelní zájezd Ostrava  
– Harpagon je lakomec  
– div. J. Myrona

přIpRavUjeMe: 
- Zájezd pro děti a rodiče do 

Dinoparku Ostrava (24.6.)

- Memorial J. Špoka (17.6.)

- Morávka cup(2.9.)

- Rozloučení s prázdninami (září)

- Kulturní den na Kamenitém (20.8.)

- Zájezd ke Dni seniorů (26.9.)

- Gulášfest (16.9.)

- Sportovní den (9.9.)

- Turistický zájezd do Jeseníků (7.10.)

Všechny akce budou  
průběžně aktualizovány  

a zveřejňovány na webových 
stránkách obce, facebooku, 

instagramu a formou letáků.

otevírací doba sběrného místa – Morávka – Malé lipové

Od 1.11. 2022 – 31. 3. 2023

Pondělí - pátek     14:00 - 15:30

Každou sudou sobotu   9:00 – 13:00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo otevírací dobu  

nás kontaktujte v pracovní době 7.00 – 15. 30 na tel.č.606 851 664

kUltURa
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Místní poplatky

Na prosincovém zastupitelstvu byla schválena Obecně závazná vyhláška obce 
Morávka č. 1/2022 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

Splatnost poplatku:  
nejpozději do 31. 10. 2022

chataři, chalupáři 
– poplatek popelnice, kontejnery

700 Kč/1rok/nemovitost

Splatnost poplatku:  
nejpozději do 30. 6. 2022

InfoRMace oBčanůM

v roce 2022 jsme z dotačních titulů zrealizovali

1. Dopravní automobil – Obec Morávka zís-
kala dotaci na pořízení dopravního auto-
mobilu pro JSDH z Ministerstva vnitra 
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 
byl předán k užívání hasičům v září 2022.

2. chodník Morávka – pražmo 

Ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury jsme získali 85 % dotaci z  uznatel-
ných nákladů na akci Chodník Morávka – 
Pražmo. Z předpokládaných 19 000 000 Kč 

jsme akci vysoutěžili za 14 185 919 Kč s DPH. 
Konečná zaplacená částka po dodatcích 
– byla 14.279.269,12 Kč, z  toho dotace 
5.683.124,02 Kč.
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InfoRMace oBčanůM

3. nádvoří, vstupy a  zpevněné plochy 
v areálu základní školy – V létě roku 2021 
jsme zahájili rekonstrukci zpevněných 
povrchů a stavbu bezbariérových vstupů 
z obou stran školy. Tato akce měla před-
pokládané ukončení v listopadu, práce se 
protáhly až do konce ledna 2022.  Na tuto 
akci jsme podali dne 13. 1. 2022 žádost 
o dotaci ze Státního fondu životního pro-
středí. Náklady na akci byli 6.541.000,20 
Kč včetně DPH, z  toho získaná dotace 
4.125.921 Kč. 

co jsme splnili z investič-
ního plánu oprav z roku 
2022?

1. Zateplili jsme zdravotní středisko včetně 
nového vstupu

2. Dokončili jsme výstavbu chodníku 
Morávka – Pražmo

3. Dokončili jsme nádvoří a  vstupy 
v základní škole 

4. Dovybavili jsme veřejné prostranství 
„U splavu“ dětskými prvky-    
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5. Veřejný prostor jsme vybavili novými 
cvičebním stroji -     

6. Proběhla demolice bývalého kadeřnictví 
v centru obce

7. Vyměnili jsme zastaralé osvětlení ve 
všech částech obce

8. Vyčistili jsme fasádu a volejbalová hřiště 
v areálu ZŠ

9. Revitalizovali a  zateplili jsme fasádu 
úřadu

10. Opravili jsme kontejnerová stání po 
požáru – Vlaské

11. V areálu ZŠ – vybudovali jsme kontej-
nerové stání, oplotili tepelná čerpadla, 
vystavěli stříšku nad vchod a  zábradlí 
na rampu pro hasiče, dokončili jsme 
zateplení kolem oken sborovny 

InvestIční plán na Rok 2023

1. Stříška nad hlavní vstup do základní 
školy

2. Pokud získáme stavební povolení: 

- rekonstrukce parkoviště Bebek, oprava 
propustků

- Výstavba garáží pro hasičská auta 
v rámci Spolkového domu.

- III. etapa dokončení úpravy parkoviště 
Velké Lipové

InfoRMace oBčanůM
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oBec poDpoRUje opětovně výstavBU 
„DoMovních čIstIček oDpaDních voD“

Zastupitelstvo obce již po páté schválilo dotaci na výstavbu domovních čističek 
odpadních vod. V roce 2019 jsme podpořili 4 žadatele, v roce 2020 - 3 žadatele a v roce 
2021- 6 žadatelů a v roce 2022 – 5 žadatelů. V roce 2022 jsme žadatele podpořili cel-
kovou částkou 175 000 Kč. Pro rok 2023 je v rozpočtu vyčleněno 210 000 Kč. 1 žadatel 
může získat až 35 000,- Kč po doložení všech dokladů. V případě, že si nevíte rady, 
jak vyplnit žádost o dotaci, domluvte si osobní schůzku na tel. č. 606 641 080. Žádost 
o dotaci najdete na stránkách obce www.moravka.info

InfoRMace oBčanůM

Programová dotace Obce Morávka „Domovní ČOV“
2023

DOTACI DOSTANETE KDYŽ:
- NAHRAZUJETE SEPTIK, BEZODTOKOVOU JÍMKU NEBO NEFUNKČNÍ ČOV

- PROVÁDÍTE REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ ČOV

- VLASTNÍTE NEMOVITOST

- MÁTE TRVALÝ POBYT V OBCI MORÁVKA

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ OD 10.2.2023 DO 30.11.2023

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU OBCE V ZÁLOŽCE OBČANÉ/FORMULÁŘE 

Výše dotace je 35 000Kč

UpoZoRnění 
Na Morávce a v okolních obcích byl zaznamenán výskyt pravděpodobně 

nemocného muže, který nechává na cestách složku s fotografiemi nahé ženy 
a potom se pase rozpaky žen, které složku objeví.  Podle všechno není tento jedinec 

nebezpečný – složku převezme a zmizí.

Občanům doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost okolí.

Policie ČR byla v této souvislosti již informována a situaci řeší.  

Věříme, že se jedná o ojedinělé excesy a dotyčný jedinec je již léčen,  
nebo alespoň má své chování pod kontrolou.
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Z oBce

Znovuzrozená zvonička Morávka Byčinec
václav juřica

Když Němci v  roce 1946 zabavovali 
zvony, odvezli i  ten náš z  Byčince. Můj 
praděda Ignác Kotásek sehnal zvon nový 
- ocelový. Podle zápisu ve školní kronice 
naší malotřídky, zvon vážil 280kg a  stál 
2900 protektorátních korun. Část peněz 
praděda vybral od dárců a zbytek doplatil. 
Bohužel zvonění se nedožil. Zemřel v srpnu 
roku 1943.

Novou zvonici zdarma postavil z daro-
vaného materiálu soused pan Rudolf Kaňok 
(č.p.505 obr.1). Ten se také zavázal, že bude 
zvonit v poledne a večer.

Po válce v  roce 1945 se ale odstěhoval 
do pohraničí. Jeho usedlost koupil pan 
Jozef Stuchlík, který ve zvonění pokračoval. 
V roce 1963 se však přestěhoval i se zvonicí 
na nové místo na Byčinci (č.ev.717 obr.2). 
Tam bydlel až do roku 1973, kdy vše prodal 
a  přestěhoval se dolů na Morávku č.p.2. 
Zvon se pak stěhoval k nám na č. p. 504. 
Zvonice však již byla zcela nepoužitelná, 
a tak byl zvon zavěšen do rozsochy mohut-
ného javoru.

V  únoru roku 1976 za tuhých mrazů, 
zvon při zvonění praskl. Prasklý zvon visel 
na javoru dalších 31 let. Když javor uschnul, 
bylo nutné zvon z bezpečnostních důvodů 
odstranit (obr.3). 
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Před pěti lety, zcela náhodou uviděl 
prasklý zvon pan Pientok ze Smilovic.  
Nabídl se, že mi odlije repliku ocelového 
zvonu v  Třineckých železárnách za cenu 
materiálu. Po dvou letech čekání se zvon 
znovu narodil. Výroba zavěšení zvonu trvala 
zvonařům další dva roky.

Loni na podzim jsem já, společně s brat-
rem postavili pro zvon novou zvonici, vyso-
kou 7 metrů. Nosné sloupy a základní trámy 
obou střech jsou na zakázku tlakově mořeny 
v  Soběslavi. Životnost takto ošetřených 
trámů má být 50 let, pod střechou i déle. 
Konce sloupů jsou zataveny do velmi silné 
fólie z důvodu prodloužení životnosti v zemi.

Nový zvon byl posvěcený 22.10.2021 
a jmenuje se IGNÁC. Zvoníme od 21.12.2021. 
Zvoní se denně, v poledne, večer v 18.00 hod 
zimního a 19. hodin letního času a v pátek 
v 15.00 hodin celoročně. O zvonění se stará 
elektrický indukční pohon.

Vzhledem k délce pokrývačských prací, 
byla zvonice jako celek posvěcena až 
28.10.2022. Závěrem bych chtěl poděko-
vat obci Morávka za finanční podporu při 
obnově zvoničky.

Věřím, že tímto se nám podařilo obnovit 
kus naší historie, jenž bude přinášet radost 
jak našim občanům, tak návštěvníkům naší 
krásné obce.

technické informace

popel a popelnice

petr Bujok, technik

Tentokrát bylo v plamenech kontejne-
rové stání Haferník. Plameny zcela zničili 
kontejnery na komunální odpad a  sklo, 
kontejnery na papír, plast a kov jsou vážně 
poničené a  musí se vyměnit. Společně 

s kontejnery je zničené i dřevěné oplocení. 
K  zahoření došlo s  největší pravděpo-
dobností opět od žhavého popela, který 
v kontejneru může doutnat i 24 hodin. Obci 
a Frýdecké skládce tímto požárem vznikla 
škoda přesahující sto tisíc korun. 

Z oBce / technIckÉ InfoRMace
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Dřevěný popel jako minerální hnojivo

Jako hnojivo je vhodný pouze popel ze 
dřeva. Je jedno, zda topíte poleny, dřevě-
nými peletami nebo briketami v kamnech, 
krbu nebo venkovním ohništi. Při dobrém 
spálení dřeva získáte téměř výhradně 
minerální hnojivo, protože podíl nespálené 
organické hmoty je pouze malý. Naopak 
popel z uhlí, briket nebo škvára jsou, kvůli 
obsahu rizikových prvků, pro použití na 
zahradě naprosto nevhodné. Při použití 
popela nesmíme zapomínat na základní 
pravidla požární bezpečnosti.

Pokud bychom chtěli složení dřevěného 
popela vyjádřit tak, jak jsme zvyklí u hnojiv 
NPK (dusík, fosfor a draslík), pak tyto látky 
obsahuje v poměru 0:1:2.

Zatímco dusík v popelu téměř nenajdete, 
vápníku obsahuje 33 – 35%, fosforu 2 – 4%, 
draslíku 6 – 10%. Zastoupení má v dřevě-
ném popelu také hořčík 4 – 7%. Většina 
těchto živin se do dřeva dostala z  půdy 
v průběhu růstu stromu, a  tak se vlastně 
po jeho spálení může přirozeně vrátit zpět.

Draslík je obsažen ve formě uhličitanu 
draselného, známého také jako potaš. Je 
velmi vhodný pro plodiny a kultury citlivé 
vůči chloridům: pro drobné ovoce, plodo-
vou zeleninu, cibuloviny a řadu okrasných 
rostlin. Fosforu je ve srovnání s draslíkem 
méně, je ale velmi dobře přijímán rostli-
nami.

Tímto chceme vyzvat všechny občany 
a chataře, aby popel v žádném případě neu-
kládali do plastových kontejnerů. Pro vysy-
pání popela použijte plechové kontejnery 
nebo pokud se jedná o čistý popel ze dřeva 
rozsypejte si ho po zahrádce. NIKDY nesy-
peme na zahradu popel žhavý, ale pouze 
zcela vychladlý. Nejčastěji vznikly požáry 

nasypáním žhavého popela ke kořenům tújí. 
Majitelé ohořelých pahýlů dříve okrasného 
živého plotu potvrzují, že zpočátku se nic 
nedělo. Teprve po nějakém čase vítr žhavé 
uhlíky rozfoukal a došlo k vzplanutí keřů. 
Jak potvrzují hasiči, oheň se živým plotem 
šíří poměrně rychle.

technIckÉ InfoRMace
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RsB
první setkání zástupců obcí Regionu slezská  
brána v novém volebním období

(Paskov, 24.11.2022) – První 
zasedání zástupců členských 
obcí Regionu Slezská brána 
v  novém volebním období 
2022-26 se uskutečnilo ve 
Vyšních Lhotách.

Starosta hostující obce Roman Čagala 
přivítal hosty v  sále restaurace Maryčka 
a poté se již projednávaly body programu. 

Prvním bodem byla volba členů orgánů 
Dobrovolného svazku obcí Region Slezská 
brána. Na pozicích předsedy, místopřed-
sedy i  radních nedošlo oproti minulém 
období k  žádným změnám a  opětovně 
zvoleni byli:

- předseda svazku Petr Baďura (město 
Paskov)

- místopředseda svazku Rostislav Kožuš-
ník (obec Řepiště)

- radní svazku Mgr. Antonín Tulach (obec 
Krásná)

- radní svazku Mgr. Michaela Honešová 
(obec Pražmo)

- radní svazku Mgr. David Novák (obec 
Sviadnov).

  „Dobrovolný svazek obcí prokázal 
v uplynulém období svou opodstatněnost. 
Jednak realizoval projekty s  využitím 
dotačních zdrojů, které byly přínosné pro 
členy svazku. Stejně důležitá je pravidelná 
výměna praktických zkušeností zástupců 
obcí při řešení úkolů, které život přinesl 
(Covid 2019, energetická krize, atp.), napl-
ňování stanovených cílů pro rozvoj měst 
a obcí. Jako velký přínos vnímám setkávání 

dětí, mládeže, seniorů atp. na 
akcích, které pro ně DSO při-
pravil.

Do budoucna bude důle-
žité pravidelně vyhodnocovat 
a  doplňovat rozvojové plány 

o  nové priority, udržet aktivity Centra 
služeb, které je významným pomocníkem 
všem členům svazku,“ zmínil předseda RSB 
Petr Baďura.

  Na setkání byly schváleny členské 
příspěvky na rok 2023. Základní členský 
příspěvek RSB činí 18 Kč/obyvatel, příspě-
vek MAS Slezská brána činí 8 Kč/obyvatel 
a příspěvek do Regionu Beskydy je ve výši 
4 Kč/obyvatel.

  Dále se schválil rozpočet DSO Regionu 
Slezská brána na rok 2023, který byl schvá-
len na straně příjmu 1.795.000 Kč, výdajů 
2.350.000 Kč. 

„Rozpočtový schodek je krytý rezervou 
hospodaření z  minulých let. Rozpočet na 
rok 2023 je nižší jak na stránce příjmů 
tak i  výdajů. Důvodem vyšších rozpočtů 
byla realizace společného projektu z Ope-
račního programu Zaměstnanost v  letech 
2021 a 2022,“ upřesnil místopředseda RSB 
Rostislav Kožušník.  

  Po volbách do zastupitelstev obcí došlo 
ve třech obcích regionu ke změnám v jejich 
vedení. Noví starostové jsou v těchto obcích: 
Dobratice – Radovan Otipka, Václavovice – 
JUDr. René Vašek a v Žabni – Vladan Válek.

Další zasedání proběhne 23.02.2022 
v Paskově. 

ReGIon sleZská BRána
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pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová

Základní škola a mateřská škola Morávka 
přeje čtenářům Moravčanu vše nejlepší 
v novém roce a nabízí nahlédnutí poote-
vřenými dveřmi na to, co se na půdě školy 
v posledních týdnech odehrálo. 

prosinec

Prosinec se nesl ve znamení příprav 
na Vánoce. Děti z obou oddělení mateřské 
školy a  žáci 1. stupně pilně trénovali na 
svá vystoupení k  příležitosti rozsvícení 
vánočního stromečku u  obecního úřadu 
a  společně pak celá škola i  školka tvořila 
různorodé výrobky na vánoční jarmark. Na 
vystoupení se dorazil podívat také Mikuláš, 
čert a anděl a náležitě všechny děti odměnil 
malým dárečkem. 

Děkujeme touto cestou všem za zakou-
pení žákovských výrobků - výtěžek z akce 
bude věnován opět dětem, ať už jako pří-
spěvek na dopravu na různé akce, nebo 
na zakoupení drobných odměn za účast 
v soutěžích apod. 

Velké díky patří také Klubu rodičů a obci 
Morávka za zprostředkování celé akce 
a odměny pro děti.

noc ve škole

Zajímavou aktivitu zažili se svou třídní 
učitelkou Janou Šichtařovou žáci šestého 
ročníku. V rámci adaptačního a preventiv-
ního programu zůstali ve škole přes noc. 
Paní učitelka měla pro své žáky přichystánu 
spoustu her a úkolů především ke stmelení 
kolektivu, to vše samozřejmě nenásilnou 
a  hravou formou. O  tom, že si žáci noc 
ve škole hezky užili není pochyb a  vy se 
o  tom můžete přesvědčit na přiložených 
fotografiích.

ZáklaDní Škola
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ZáklaDní Škola
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ZáklaDní Škola
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Mladý chemik

Výherci školního kola soutěže Mladý 
chemik, Marie Stachurová, Pavel Hřivňák 
a  Simon Píštěk (všichni z  9. třídy), se 
9. prosince vydali do Ostravy na Střední 
průmyslovou školu chemickou akademika 
Heyrovského, kde se snažili zúročit své 
vědomosti v krajském kole. Stupeň vítězů 
z loňského roku se jim bohužel nepodařilo 
obhájit, ale i  tak školu mezi téměř třemi 
tisíci žáky skvěle reprezentovali.   

Univerzita pro školy 

Druhý stupeň se zapojil do programu 
Univerzita pro školy pořádaného Ostrav-
skou univerzitou. Naši školu tak navštívil 
akademický malíř Ivo Sumec, který s žáky 
vyzkoušel tvorbu pixelových obrázků 
formou rastrové grafiky. Osmáci se pak 
zúčastnili také on-line přednášky na velmi 
aktuální téma Fake news a hoaxy.   

ekonomická olympiáda

V lednu se konala také již tradiční on-
line Ekonomická olympiáda. Žáci 6.-9. třídy 
měli 40 minut na vyplnění otázek z oblasti 
finanční gramotnosti. Nejlepším řešitelem 
se stal Robin Besta (7. třída), na druhém 
místě se umístil Robin Miketa (8. třída) 
a  třetí příčku obsadila hned trojice žáků 
Denis Píštěk a  Jan Kapolka (oba 6. třída) 
a Josef Kohut (8. třída). Gratulujeme! 

každý job má svoji 
hvězdu 

O tom, že se žáci 6. třídy zúčastnili sou-
těže Moravskoslezského kraje Každý job má 
svoji hvězdu, jsme vás již informovali pro-
střednictvím Instagramu. Tato soutěž měla 
za cíl neformálním a zábavným způsobem 
přimět žáky na 2. stupni základních škol 
a na středních školách, aby přemýšleli nad 
různými profesemi a získali představu, co 
které povolání obnáší. Žáci pak točili krátká 
videa o vybraných profesích. Naši šesťáci 
uspěli v  rámci kategorie nejiniciativnější 
škola a tak se 30. ledna mohli vypravit do 
Ostravy na slavností předávání cen. 

ZáklaDní Škola
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Mateřská Škola

Zprávičky ze školičky
Nový rok 2023 jsme v  mateřské škole 

zahájili mnoha aktivitami. Nejdříve jsme si 
užili knihovnickou lekci v obecní knihovně, 
dále přišel na řadu divadelní zážitek 
v  Těšínském divadle, kde jsme zhlédli 
pohádku Sněhurka, a  divadlo dorazilo 
také k nám do školky. Opět nás navštívila 

veverka Terka a  myška Klárka, tentokrát 
s  loutkovým představením vyprávějícím 
o zimě a vlivu vitamínů na naše zdraví. 

Pro předškolní děti připravila paní uči-
telka  Rohanová z 1. třídy Adaptační pro-
gram zaměřený na grafomotoriku. Následo-
vat budou další dvě setkání, která budou cílit 
na čtenářskou a matematickou gramotnost. 
S dětmi jsme také navštívili 1. třídu, cvičné 
kuchyňky i počítačovou učebnu.

Nadále pokračují pravidelná setkání se 
speciální pedagožkou při logopedických 
chvilkách.  

Ve třetím lednovém týdnu jsme zahájili 
týdenní lyžařský workshop ve ski areálu 
Opálená. Počasí nám přálo, takže nedo-
statku sněhu jsme se nemuseli obávat.

V  nejbližších dnech dále plánujeme 
projektové dny zaměřené na polytechnické 
vzdělávání, děti se mohou těšit na další 
divadelní představení a především tradiční 
karneval.
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včelaři
slovo přeDseDy oo čsvZ.s. fRýDek - Místek

Ing.arch. aleš jílek  
předseda OO ČSV F-M

Vážení přátelé včelaři.

Dovoluji si vás v  novém roce touto 
formou pozdravit a popřát vše dobré v již 
započatém roce 2023. Věřím, že i  přes 
všechny včelařské klacky, které nám během 
něj budou házeny pod nohy, jím projdeme 
se vztyčeným hledím, tak, abychom mohli 
mít na konci dobrý pocit spojený s radostí 
z vykonané včelařské práce.

Všichni, kteří se malinko díváte kolem 
sebe a sledujete dění ve včelařském oboru, 
našem spolku na republikové úrovni či jen 
v našem okrese, víte, že situace je vážná, ale 
optimisticky dodejme, že není kritická. Bude 
nicméně záležet pouze na každém z nás, 
jak se k problémům postaví celek a jak je 
tedy společně zvládneme vyřešit - jak už 
ke včelařině patří. Mějme stále na paměti, 
že pouze my chovatelé zodpovídáme za 
naše včely a my jim vytváříme podmínky 
k životu. Ty začínají výběrem a péčí o úživ-
nost stanoviště, hygienickými podmínkami 
a  končí minimem správných zásahů ve 
správnou dobu s maximální snahou o při-
rozenost. Učme se neustále chápat včelstvo 
a  jeho projevy života, protože lidské bytí 
je příliš krátké nato, aby si kdokoliv z nás 
mohl říci, že vše pochopil a vše ví. 

Spolek si naši pradědové vytvořili proto, 
protože pochopili široký přesah včelařství, 
a protože chtěli díky vzájemnému předá-
vání zkušeností a  informací mezi sebou 
včelařit s  klidnou hlavou a  otevřeným 
srdcem. Hledejme dnes v  tomto cestu ke 
kořenům. Nikdy ani neztrácejme naději, 
optimismus a  zdravý selský, či chcete-li 

včelařský rozum, protože ve včelařském 
oboru nás letos stejně jako loni stále budou 
instituce a jednotlivci zásobovat novými či 
staronově oprášenými zaručenými recepty 
jak správně, módně či moderně včelařit. Se 
vzděláním a chápáním souvislostí se pak 
lépe vybírají cesty, kterými chceme kráčet. 
Spolkové dění se dozajista po volebním 
roce a roce oslav výročí založení uklidní. 
Neměli bychom se však nechat uspat 
a zaslepit zaběhnutými a samospádnými 
pořádky, ale stále mít na paměti, že je 
to právě každý jeden z nás, kteří tvoříme 
spolek a  je jen na nás, jak bude vypadat 
a fungovat. 

Náš okres bude v tomto roce s podporou 
MSK bojovat s  nebezpečnými nákazami 
jako je mor včelího plodu či hniloba vče-
lího plodu, které nás velice trápí a brání 
spoustě včelařům ve spokojeném včela-
ření. Obě nemoci jsou vážné a s fatálními 
závěry. V obou případech je nutné bojovat 
proti jejich šíření. Neobviňujme se navzá-
jem, ale hledejme cestu z kruhu ven. Jsem 
rád, že se zástupci základních organizací, 
kterých se tyto problémy dotýkají nejvíce, 
ochotně zapojili do řešení problému, byť 
v  šibeničních termínech. Vím, že je to 
starost a  práce navíc, ale věřím, že to 
má smysl, a  že výsledky pocítíme záhy 
všichni a budou určitě ku prospěchu nás 
všech. Chtěl bych všem, kteří tomu věnují 
a budou věnovat svůj čas a úsilí upřímně 
poděkovat.

Připravme se na to, že stejně jako budou 
v  tomto roce náklady narůstat, tak bude 
zároveň klesat podpora státu v  oblasti 
národních dotací pro včelařství, která nedo-
sáhne ani poloviny té podpory současné. 

Ze žIvota spolků
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Kdo však včelaří kvůli dotacím ať raději 
nevčelaří vůbec. Naše krajina patří k jedné 
z nejzavčelenějších krajin v Evropě, sou-
časně ovšem neustále klesá její úživnost, 
proto bude-li včelařů méně nic se nestane, 
spíše právě naopak. Nelakujme tedy včelař-
ství směrem ke společnosti na růžovo, ale 

hovořme pravdu o situaci a úskalích, které 
tento obor doprovází. 

Přeji vám vše dobré, zdraví, sílu, vytr-
valost a radost z vašich úspěchů stejně jako 
nezlomnost z vašich proher a těším se na 
setkání s vámi v tomto roce 2023.

Ze žIvota spolků

klub seniorů

Dagmar Španihelová, hana turečková

Zájezd 7.12. do loštic 
a olomouce

Tak jsme jako Klub seniorů Morávka 
absolvovali první zájezd. Od osmi hodin 
jsme postupně nastoupili do autobusu 
a vyrazili směr Loštice. Začalo to zvesela 
štamprličkou jedné z  účastnic na oslavu 
jejich narozenin. V Lošticích po zaparko-
vání autobusu spěcháme do Muzea tva-
růžků. Tady se dozvídáme spoustu zajíma-
vostí. Například, že název tvarůžky se zde 
používá od r. 1583, nebo že se ženám, které 
je ručně tvarovaly, říkalo plácačky. Expo-
zice začíná historií ruční výroby od roku 
1876 rodinou Josefa Weselsse. Výrobu pře-
vzal jeho syn Alois a postupně ji rozšiřoval. 
Muzeum nás provází od ruční výroby, 
přes začátky strojní výroby, až po dnešní 
takřka automatickou továrnu. Rovnou 
z muzea vcházíme do podnikové prodejny 
a  nakupujeme “voňavé” dobroty. Oběd-
váme v restauraci U Coufalů a odjíždíme 
do Olomouce. Po příjezdu se rozcházíme 
a každý si to užívá po svém. Navštěvujeme 
restaurace, kavárny, obchody i  kostel. 
Procházíme adventní trhy a  obdivujeme 

vánočně vyzdobenou Olomouc. Nakupu-
jeme, někdo maličkosti, někdo dárky. Bez 
ohledu na velikost nákupů si výlet všichni 
užili. Díky organizátorům! Už se těšíme 
na další.

vánoční večírek 
15.12.2022

Sešli jsme se v  odpoledních hodinách 
v kuchyňkách ZŠ u vánočně vyzdobených 
stolů a  stromečku. Každý přinesl dárek 
a  nějaké pohoštění. Někdo sladké, jiný 
slané a  někdo “tekuté”. Naše šikovné 
kuchařinky upekly k večeři skvělá kuřata. 
Pánská “ kapela” se postarala o  dobrou 
pohodu a náladu. Po přípitku a večeři došlo 
na nadílku. Při vybalování dárků panovala 
hodně veselá nálada, která pokračovala 
dále za zpěvu písniček. Zaznělo poděko-
vání zakládajícím členům a všem, co se na 
pořádání večírku podíleli. Popřáli jsme si 
šťastné Vánoce a  vše nejlepší do nového 
roku. Nevím, kdy končili, já bohužel musela 
odejít brzy. Tak hodně zdaru v  roce 2023 
a už se těšíme na další akce klubu. 
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pozvánky klubu seniorů
V zimních měsících si děláme s akcemi 

trošku přestávku, ale od jara se těšíme na 
další společné setkávání. V nejbližší době 
máme tyto akce:

2.3.2023 v 15.30 hodin  - výRoční 
členská schůZe ve cvičných 
kuchyňkách školy

Předložíme naše finanční výsledky hospo-
daření v roce 2022, zhodnotíme naši činnost 
v uplynulém roce a nastíníme naše plány 
na rok 2023 s předpokladem financování. 
Datum konání schůze 2.3.2023 vyzývá ke 
připomenutí MDŽ.  Posedíme, pobavíme se 
u koláčků s kávou nebo čajem a strávíme 

spolu příjemně čas. Zveme srdečně nejen 
stávající členy, ale také nové zájemce.

30.3.2023 v 16.00 hodin – lÉkař-
ská přeDnáŠka (MUDr. David 
Maděřič) ve cvičných kuchyňkách 
školy

2.3.2023 při příležitosti našeho prvního 
letošního setkání budou nachystány papíry 
a  tužky na vaše anonymní otázky, které 
pak v  předstihu předáme panu doktorovi 
(komplexní interní péče).  Bude tak hovořit 
hlavně o  zdravotních problémech, které 
vás nejvíce zajímají a  trápí a  odpovídat 
postupně na vaše otázky.

klub rodičů
Gabriela Demlová

Závěr roku v Klubu rodičů byl poněkud 
hektický. V předvánočním čase jsme přes 
vyhrocené tempo i kolísavý zdravotní stav 
zorganizovaly tři tvořivé dílny. Největší 
úspěch mělo tvoření adventního věnce, 
které přilákalo velký počet účastníků. 
Pro děti byly připraveny oblíbené akti-
vity – zažehlovací korálky, různé vánoční 
tvoření, vyrábění svícnů, sněhuláčků, přá-
níček apod. Další dílna byla „za odměnu“. 
S lektorkou drátkování paní Šárkou Dvo-
řákovou (Eshdé) jsme se naučily vytvářet 
korálkové drátěné hvězdičky – tradiční 
vánoční ozdoby.

Na jarmarku jsme při akci „Rozsvěco-
vání vánočního stromu“ zajišťovaly prodej 

občerstvení na stánku Klubu, a  prodej 
ozdob, jmelí a svícnů vytvořených na před-
vánoční dílně. A taky domlouvaly s Miku-
lášem nadílku . 

Následovalo vánoční vydechnutí od 
plánování, organizování, shánění, domlou-
vání a  všech ostatních činností, které ve 
výsledku, při naší spolehlivé práci, nejsou 
všechny na první pohled zřejmé, ale věřte, 
že kdyby zajištěny nebyly, na probíhajících 
akcích by to bylo jistě poznat. 

Energii nabranou ve vánočním spočinutí 
jsme mohly následně využít při organi-
zaci asi nejnáročnější akce, Plesu Klubu 
rodičů. Zde bych ráda vystoupila z obvyklé 
anonymity a poděkovala ZEJMÉNA Romči 
Miketové, která měla celou organizaci této 
velké akce pod ochranným křídlem, celou ji 

Ze žIvota spolků



24

zastřešila a dovedla do zdárného cíle. Úkolů, 
na které bylo třeba pamatovat a zajistit, bylo 
opravdu velké množství. Dále děkuji paní 
starostce za pomoc obce i jí osobně při shá-
nění tomboly, všem sponzorům, kteří byli 
vstřícní, manželům Gazdovým za poskyt-
nutí krásného prostředí a skvělou organi-
zaci, všem dobrovolníkům, kteří pomáhali 
ve svém volném čase (i z řad žáků). Nechci 
jmenovat všechny, co se plesu týče, byla 
by to pěkná řádka jmen, ale děkujeme za 
vaši pomoc.

Ples klubu rodičů se, dle mého názoru 
i dle vašich ohlasů, vydařil. Zatančili jsme 
tance klasické i  moderní, poobdivovali 
profesionální tanečníky Karolínu Jelínkovou 
a  Samuela Ondřeje Pavelku, kteří už nás 
nějakou dobu na plese provází, a my jsme 
tudíž mohli sledovat, jak odrostli dětským 
tanečním střevíčkům . 

Ples je za námi, nyní nás čeká druhé 
pololetí, a jako první následující akce Kar-
neval. Bude se konat 19. 2. 2023 opět v tělo-
cvičně školy, opět s nejoblíbenějšími Klauny 
na volné noze a doufáme, že se opět vydaří!

Ze žIvota spolků
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V  uplynulém roce se nám osvědčila 
spolupráce s dobrovolníky z řad žáků. Uva-
žujeme o nějaké organizovanější formě této 
spolupráce, větší děti se parádně zapojují do 
organizace akcí ve škole i obci, věříme, že 
i pro ně to bude přínosem.

Činnost Klubu můžete sledovat na 
webové stránce Morávka dětem nebo se 
rovnou můžete přidat do naší FB skupiny 
stejného jména. Kontaktovat nás můžete 
i mailem na adresu klubrodicu.moravka@
seznam.cz. Pomocníci, dobrovolníci, orga-
nizátoři a nadšenci jsou vítáni!

Ze žIvota spolků
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sDh Morávka
sbor dobrovolných hasičů Morávka v roce 2022

Dne 14. ledna 2023 proběhla výroční 
valná hromada SDH Morávka, na které 
jsme zhodnotili fungování v minulém roce 
a schválili plán na rok letošní. Tady je krátké 
shrnutí informací, které na valné hromadě 
zazněly.

SDH Morávka měl k  prvnímu lednu 
šedesát šest členů, z  toho třicet mužů, 
jedenáct žen a dvacet pět mladých hasičů 
mladších osmnácti let. Do nové sezony 2023 
přijmeme šest mladých hasičů.

V roce 2022 jsme opět pořádali nebo se 
zúčastnili mnoha akcí. Mezi námi již tra-
dičně pořádané akce patří hasičský ples, 
soutěž v  požárním sportu - Memoriál 
Josefa Špoka a  zájezd do vinného sklepa 
(tentokrát s  návštěvou hradu Buchlov). 
V  létě pořádáme již mnoho let hasičský 
tábor pro děti. Vloni šlo o týdenní pobytový, 
ze kterého si mladí hasiči dovezli mnoho 
krásných zážitků.

Děti se zúčastnily i mnoha sportovních 
klání - uzlové a hadicové štafety, branného 
závodu, požárních útoků. Také různých 
výletů či smažení vaječiny. 

Družstvo dospělých na Memoriálu J. Špoka 2022

Družstva dětí na Memoriálu J. Špoka 2022

Exkurze mladých hasičů na stanici HZS v Nošo-
vicích

Setkání hasičských praporů

Ze žIvota spolků
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činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Morávka v roce 2022

hana hřivňáková,  
vedoucí mládeže SDH Morávka 
karel Štefek,  
velitel SDH a JSDH Morávka

Začátkem roku 2022 skončilo dvouleté 
období pandemických zákazů a  uzávěr 
a všichni jsme se mohli znovu nadechnout. 
Tento fenomén ovlivnil všechny a všechno, 
a také okolnosti vztažené k jednotce sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) na Morávce. 

V roce 2020 došlo k  rozdělení JSDH 
Pražmo-Morávka. Jednou z  podmínek 
Hasičského záchranného sboru bylo, že 
každá z  obcí si zachová jednotku sou-
časné úrovně (JPO III/1) a dovybaví jí dle 
požadavků zákonů a vyhlášek. Tady začala 
nečekaně dlouhá cesta za doplněním vozo-

vého parku jednotky o Dopravní Automobil. 
Takto jsou v technické terminologii vzta-
hující se k  požární ochraně označovány 
automobily umožňující přepravu jednotky 
požární ochrany na místo zásahu nebo 
přepravu osob při plnění úkolů na úseku 
ochrany obyvatelstva. Nové vozidlo mělo 
také nahradit předchůdce, Tatru 805 z roku 
1959, která ještě nedosloužila, ale zaslouží 
si již čestný hasičský odpočinek. 

Ministerstvo vnitra na nákup takové 
techniky vyhlašuje každoročně dotace 
a  Moravskoslezský kraj rovněž. Obec 
Morávka tedy ještě v  roce 2020 zažádala 
MV ČR o  investiční dotaci v  rámci pro-
gramu "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ 
V  ROCE 2021", a  24.8.2020 byl schválen 
pořadník s naší obcí na 4. místě v Morav-
skoslezském kraji. Výběrové řízení vyhrála 
firma Embefor a smlouva byla podepsána 
18.5.2021. Proč Vám zde vypisujeme všechna 
data z  předchozích dvou let v  článku 
o roce 2022? Stalo se totiž to, že z důvodu 
krize v automobilovém průmyslu byl výše 
zmíněný automobil dodán od dodavatele 
na Morávku právě až v roce 2022 a to 14. 
října. Nic vážného se ale nestalo, měli jsme 
více času k ladění požadavků a připomínek 
k našim představám.

Nový Dopravní Automobil JSDH obce Morávka 
(foto: Martin Bujok)

Naši členové nás reprezentovali na 
Gulášfestu v Hotelu Morávka. Tým dospě-
lých, vedený “šéfkuchařem” Janem Ševčí-
kem, získal první místo. Dětský tým, který 
byl z povzdálí korigován vedoucími Hankou 
a  Hankou, ukořistil krásné čtvrté místo. 
Dospělí členové také spolupracovali na sta-
vění a kácení máje, dětském dni, závodech 
B7, Travný trek a Hory bory. 

Naší první velkou akcí v  tomto roce 
bude hasičský ples, který se koná 25.2.2023 
v  Hotelu Morávka. O  hudbu se postará 
oblíbená kapela UFO. Lístky si budete moci 
koupit 11. a  18.2.2023 v  čase 10:00-12:00 
v hasičárně.  

Můžete se také těšit na naši domácí 
soutěž v požárním sportu Memoriál Josefa 
Špoka, která je naplánovaná na 17.6.2023.

Ze žIvota spolků
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Výsledkem všech peripetií je dodání 
dopravního automobilu pro 9 osob na 
podvozku MAN TGE s  rozvorem náprav 
3640 mm, poháněný vznětovým motorem 
o objemu 2000 ccm a výkonu 103 kW/140 
koní. Výbava vozidla je základní tedy 
lékárnička velikosti III, požární svět-
lomety, PHP CO2, PHP práškový, ruční 
svítilny, ruční vyprošťovací nástroj, jed-
norázové lékařské rukavice, řezáky na pásy 
a vytyčovací páska. Dle našich požadavků 
je vybaven posuvnými sedačkami s mož-
nostmi otočení proti směru jízdy a rychlé 
demontáže, výklopný stolek a  nezávislé 
topení. Nákladový prostor je vybaven 
výsuvným platem pro možnost osazení 
požární stříkačkou a na střeše je namon-
tován nosič pro přepravu delších nákladů. 
Využití vozidla, jak již bylo zmíněno výše, 
bude především přeprava družstva hasičů, 
přeprava evakuovaných osob, přeprava 
materiálu a  přeprava členů SDH. Cena 
vozidla byla 1 195 810,33 Kč, z toho dotace 

MV – GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč 
a  dotace z  rozpočtu Moravskoslezského 
kraje ve výši 225 000,- Kč.  

Jednotka SDH Morávka měla v roce 2022 
16 členů. V  rámci statistického sledování 
událostí zasahovali celkem u  15 událostí, 
provedli 10 činností a 3 krát jednotka neza-
sahovala z důvodu nedostatku členů.

Výsledkem je 6 požárů, 1 planý poplach,  
3 technické pomoci s  odstraňováním 
padlých stromů, 1 asistence vyšetřovateli, 
1 transport pacienta a 3 zapadlá vozidla.

V rámci statistického sledování předem 
ohlášených a  dohodnutých činností byly 
provedeny 3 čištění studní, 2 dovozy vody 
na soutěž, 4 likvidace obtížného hmyzu 
a jedno cvičení s cisternou.

Jak můžete vidět v  přehledu událostí, 
opět jsme se museli potýkat s požáry kon-
tejnerů. Prosíme všechny, aby nevhazovali 
nevyhaslý popel do jakýchkoli kontejnerů. 

seznam mimořádných událostí roku 2022:

23.1.2022 21:39 Požár přepravky na verandě  Pražmo

25.1.2022 9:50 Odstranění stromu hrozícího pádem  Vlaské  

25.3.2022 6:41 Požár plechového kontejneru  Parkoviště Lipové 

25.3.2022 23:31 Požár rekreačního objektu  Dolinky  

27.3.2022 10:07 Asistence vyšetřovateli  Dolinky  

1.8.2022 9:53 Požár sloupu vedení NN  Vlaské  

15.10.2022 19:00 Odstranění padlého stromu  Dolinky  

28.10.2022 7:51 Transport pacienta Vlaské  

7.11.2022 6:36 Planý poplach Malý Travný 

17.12.2022 3:31 Strom přes cestu  za hrází  

19.12.2022 8:10 Zapadlý autobus Vlaské  

19.12.2022 16:40 Požár kontejnerů na odpad Haferník  

20.12.2022 19:13 Zapadlý autobus Haferník 

27.12.2022 20:29 Požár sauny centrum  

31.12.2022 20:19 Zapadlá sanitka Slavíč 

Ze žIvota spolků
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V těch na komunální odpad je uložena růz-
norodá směs hořlavin a k hoření může dojít 
až po 24 hodinách. Popel nejprve umístěte 
dostatečně daleko od hořlavých předmětů 
do nehořlavé nádoby (např. plechový kbelík) 
a  nechejte dostatečně dlouho vyhasnout/
vychladnout.

Od roku 2018 u nás došlo k  10 požá-
rům kontejnerů nebo popelnic. Zatím 
největší škoda vznikla při požáru kon-
tejnerového stání ve Vlaském 14.11.2021 
(481 257,- Kč), cena plastového kontejneru 
je cca 8 000,- Kč a nový plechový kontejner 
vyjde obec na 15 000,-.

Požár rekreačního objektu 25.3.2022 (autor: 
M. Hřivňák)

Nenahlášené pálení klestí na úbočí Malého 
travného 7.11.2022 (autor M. Hřivňák)

Kontejnerové stání  Haferník po požáru  kontej-
nerů 19.12.2022 (autor M. Hřivňák) 

Dohašování požáru rekrečního objektu 
26.3.2022 (archiv K. Štefek) 

Ze žIvota spolků



30

Místa požárů kontejnerů na Morávce v letech 2018-2022 – (mapový podklad přehledu událostí 
HZS MSK, Přehled událostí HZS (1.1.0),[cit: 2023-01-19]. Dostupné z: http://webohled.hzsmsk.cz)

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
členům za jejich obětavost a  vykonanou 
práci. 

A všem občanům do nového roku 2023 
přejeme mnoho zdraví, štěstí a  úspěchů 
v pracovním a osobním životě.

hasičský ples sDh Morávka

Roman Böhm  
- starosta sboru 

Dne 25. Února 2023 pořádá Sbor dobro-
volných hasičů Morávka jako již tradičně 
Hasičský ples. Ples budeme pořádat v hotelu 
Morávka. Vstupenky bude možné zakoupit 
v prostorách hasičské zbrojnice ve dnech 11. 
a 18.2.2023 v čase 10 -12 hodin.

Cena vstupenky bude 450,- kč. V ceně 
je vstup, večeře a něco málo pochutin na 

stůl. K tanci nám bude hrát skupina UFO. 
Samozřejmě se snažíme zajistit bohatou 
tombolu. Případní dárci cen do tomboly 
jsou velmi vítáni.

Tímto bych vás chtěl jménem SDH 
Morávka na náš ples srdečně pozvat 
a budeme se těšit z vaší milé společnosti. 

Případné dotazy vám rád zodpovím na 
tel. 603452476

Ze žIvota spolků
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HASIČSKÝ

Sbor dobrovolných 
hasičů MORÁVKA

si Vás dovoluje srdečně pozvat na

v sobotu 25. února 2023 od 19:00
v sále Hotelu Morávka

k tanci a poslechu zahraje skupina UFO

Místenky v prodeji:
v sobotu 11.2.2023 (1000 až 1200 hod.)

pokud nebude vyprodáno, také v sobotu 18.2.2023 (1000 až 1200 hod.)
v místnosti bývalé pošty v bývalém obecním úřadu (Morávka 125)

vstupné 450 ,- vč. večeře vstup jen ve společenském oděvu

Ze žIvota spolků
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