
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Informace z obce

Krátké slovo starostky
Vážení spoluobčané, 
Děkuji Vám všem, kteří jste dali důvěru dvěma nezávislým sdružením

„Morávka v pohodě“a „Morávka, místo pro život“. Díky vašim hlasům došlo
ke změně ve vedení obce Morávka a tím i v mém životě. Dne 10. 11. 2014
jsem byla zvolena starostkou obce a jako místostarosta byla zvolena
MUDr. Lenka Carbolová, která již zastupitelkou byla a bude mi v mých za-
čátcích oporou. Vedení školy jsem předala Mgr. Daně Šponarové jako
statutárnímu zástupci a Mgr. Jiřímu Kornetovi jako zástupci ředitele školy.
V jejich práci jim přeji jen to dobré.

Proč vychází Moravčan v nezvyklém termínu? 
To abych Vás co nejsrdečněji pozvala na všechny předvánoční, vánoční

a sportovní akce. Prosinec je měsíc adventu, prosinec je měsíc zahájení Fes-
tivalu sněhu, je měsíc, kdy vzpomínáme na 70. výročí stanného soudu,
a taky měsíc, kdy si rozsvítíme v obci nové osvětlení a navštívíme výstavu
zahrádkářů. Je to měsíc, kdy bychom si měli najít chvilku klidu nejen pro
sebe, ale najít si i chvilku na setkání se svými blízkými a přáteli.

Přeji Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních. Přeji Vám pohodu,
štěstí, lásku a spokojenost. Naší obci přeji, aby byla krásná, aby se nám zde
hezky žilo a aby se naše děti které odejdou do světa sem rády vracely. Krás-
ný nový rok 2015 všem.                 

Gabriela Daňková 

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 1. prosince 2014 ã. 6/2014
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Morávky,
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Počet zapsaných voličů 935
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 614
Počet odevzdaných úředních obálek 614
Volební účast                                                                          65,67 %

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany
1. SNK — Morávka 2014 1297
2. „MORÁVKA V POHODĚ“ 861
3. Komunistická strana Čech a Moravy 99
4. „Vaše Morávka“ 316
5. KDÚ—ČSL 398
6. Morávka, místo pro život 857
7. Fair play — HNPD 264

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:
Volební strana číslo 1 — SNK Morávka 2014 — Zdeněk Ševčík 274 hlasy

— Vítězslav Höger 228 hlasů
— Lenka Kotásková 193 hlasy

Volební strana č. 2 — „MORÁVKA V POHODĚ“— Gabriela Daňková 171 hlas
— Hana Zbořilová 160 hlasů

Volební strana č. 6 — Morávka, místo pro život — Lenka Carbolová 219 hlasů
— Hana Jarolímová 134 hlasy

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Morávky, dne 10. 11. 2014,
byla zvolena starostkou obce Mgr. Gabriela Daňková a místostarostkou obce
MUDr. Lenka Carbolová.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ V PONDĚLÍ
DNE  8. PROSINCE 2014 V 17.00 HODIN

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU.

Vážení občané Morávky,
na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Morávka dne  10. 11. 2014 si

členové nově zvoleného zastupitelstva zvolili novou starostku
a místostarostku obce Morávka.

Dovolte mi tedy, abych alespoň touto cestou poděkovala odstupujícímu
starostovi panu Ing. Zdeňku Ševčíkovi a odstupujícímu místostarostovi
panu Vítězslavu Högrovi za jejich práci ve dvou předcházejících volebních
obdobích.

Dovoluji si tvrdit, že za jejich působení ve vedení obce Morávka se  jim
povedlo  udělat kus práce, která je v naší obci patrná na každém kroku.
Jejich hlavním cílem vždy bylo a bude( jelikož zůstali ve vedení obce jako za-
stupitelé), aby se obec Morávka vyrovnávala trendům moderní doby a aby
kroky a rozhodnutí, které byly a budou jimi učiněny zkvalitnily život v obci
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a to hlavně našim spoluobčanům, návštěvníkům obce a turistům. Jejich
snaha plnit to, co  slíbili ve svém volebním programu se jim podařila naplnit
v plné míře. Co slíbili, prosadili na zastupitelstvu a zrealizovali,  vždy čestně
a podle všech regulí. 

I když tito dva pánové dostali v letošních volbách nejvíce hlasů, zastupi-
telstvo  tentokráte  zvolilo vedení obce v jiném  složení.  Co se dá dělat,
takový je život. 

Pánové  věřím, že Vám mohu ještě jednou poděkovat za Vaši práci pro
obec,  jak jménem svým, tak jménem občanů Morávky a popřát  Vám ve
Vašem osobním  i pracovním životě hodně štěstí.

Zároveň bych chtěla  touto cestou poděkovat jako předsedkyně finančního
výboru ve volebním období     2010–2014 jeho členkám — p. Aleně  Burdové,
p. Ingrid  Bulkové a p. Dagmar Hranické za výtečnou spolupráci.  Děkuji jim
hlavně za čas, který věnovaly kontrolní činnosti jak na obecním úřadě, tak
v základní škole. Jejich zkušenosti a rady mi mnohdy pomohly při řešení
komplikací při kontrolách.  

Lenka Kotásková, zastupitelka obce

Vážení spoluobčané,  
chtěl bych touto cestou poděkovat  jménem „Sdružení nezávislých kan-

didátů — Morávka 2014“ v čele s Ing. Ševčíkem všem voličům, kteří nám dali
důvěru v posledních volbách.  Rovněž chci jménem svým a jménem občanů
poděkovat Ing. Ševčíkovi za vše, co v minulých volebních obdobích pro naši
obec jako starosta vykonal.  

I když se nám ve volbách nepodařilo získat většinu, budeme se přesto
snažit, v rámci  možností, Vaši důvěru nezklamat. 

Vítězslav Höger 

Vážení spoluobčané, chci Vám touto cestou poděkovat za Vaše hlasy, které
nás jako „Sdružení Morávka 2014“, ale i mě vynesly na absolutně první
místo. Patří za to velký dík Vám a všem, kteří sdružení zastupovali. To, jak to
dopadlo, je věc druhá. Odcházím středem a to bez dluhů a průšvihů. Bylo mi
ctí po dobu 8 let vést jako starosta Obec Morávku.               

Zdeněk Ševčík        

Pootevřené školní dveře

Děkujeme rodičům našich žáků, kteří nám pomohli a vyrobili krásné
vánoční ozdoby a drobné dárky na vánoční výstavku. 

Jmenovitě děkujeme paní Renátě Napoleone, která vyrobila ozdobné oz-
načení z keramiky nad dveře jednotlivých tříd. 

Těšíme se na Vás všechny v pátek 5. prosince v 16 hodin u rozsvíceného
vánočního stromečku, kde společně s dětmi přivítáme Mikuláše. 

Vážení rodiče, milí spoluobčané, přejeme Vám krásné prožití Vánoc,
v novém roce pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci s Vámi 

Za vedení školy Mgr. Dana Šponarová 
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Informace pro rodiče 
Vážení rodiče, 
Chceme Vás informovat o přijatých opatřeních, které mají zvýšit

bezpečnost dětí při pobytu ve škole. Jedná se uzamykání celé budovy ZŠ i MŠ
od 8:00 do 11:30 hodin. U každého vchodu budou nainstalovány zvonky do
jednotlivých částí školy. Zároveň prosíme, aby rodiče žáků MŠ respektovali
začátek výuky v 8:00 a nerušili tak chod vyučování 

Evropský den jazyků
Dne 29.9. proběhl na naší škole projektový den věnovaný jazykům.

Nejstarší žáci studovali historii různých jazyků a významu některých
slov. Kromě toho vytvářeli vlastní anglické křížovky a rébusy. 

Mladší žáci se procvičili ve znalostech základních frází v ruském, německém,
italském a španělském jazyce.

Žáci 6. třídy vyrobili plakáty na téma „Svět, móda a počítač“.
Celoškolní projekt Den jazyků se uskutečňuje na naší škole každý rok

a u žáků se těší velké oblibě.Na rozdíl od klasické výuky si cizí jazyk osvojují
zábavnou formou.

Mgr. Veronika Skotnicová

Naše škola žije sportem!
V měsíci září využíváme pěkného počasí k sportovním aktivitám.
Dětem je pohyb přirozený, jen v dnešní době potřebují motivaci, aby
se do sportování zapojili. Takovou motivací jsou i soutěže, kterých se
tradičně v září s žáky naší školy na Morávce zúčastňujeme. 
3.ročník zápolení mezi obcemi povodí řeky Morávky se konal
v Raškovicích.

V sobotu odpoledne bylo připraveno místní hřiště k opravdu velké
sportovní události plné her a soutěžení pro sto dětí z deseti okolních obcí.

Naše škola obsadila celkové 5. místo. 
Druhá, opravdu pěkná akce, se konala rovněž v Raškovicích..
Její název Hry bez hranic už sám o sobě vypovídá, že jde o netradiční utkání

mezi školami a jejich žáky z třetích až pátých tříd. A jak jsme dopadli my? 
V obtížných disciplínách jsme vyhráli a získali jsme 1. místo.
Vždyť zkuste jezdit v září na lyžích, přenášet vodu v ústech nebo se trefo-

vat baseballovým míčkem a pálkou na cíl. 
A konečně třetí událostí byl přespolní běh v Dobré. V konkurenci jedenác-

ti škol se naši malí sportovci rozhodně neztratili. Nejlépe nás reprezentovala
Lucie Nytrová z 5. třídy, umístila se na 3. místě a Vojtěch Vymětalík z 2. třídy,
ten se umístil na 4. místě. Pochvalu zaslouží nejen děti, ale i paní vycho-
vatelka školní družiny Darina Kaňoková, která děti na všechny tyto soutěže
zodpovědně připravuje. 

A co ti nejstarší?  Ti si byli vyzkoušet turnaj v kopané Coca — Cola cup
v Jablunkově.  Neobsadili přední příčky, ale pořádně si zahráli a čestně bojovali.

Nejvíc gólů dal do brány protivníkům Tomáš Adámek. 
Tak co? Čte se vám to hezky a těšíte se, že si také půjdete někam zasoutěžit,

zacvičit nebo jen tak rekreačně zasportovat? Tak potom jsme rádi, že vás
tento článek povzbudil.

Mgr. Martin Pospěch — učitel 4. třídy
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Beseda s Lesy ČR
Dne 14. 11. 2014 se 4. a 5. třída ZŠ a MŠ Morávka zúčastnila besedy s Lesy

ČR. 
Velmi zajímavě a poutavě se zde děti mohly dovědět o tom, jak se musíme

starat o lesní zvěř a proč. Také se poučily o chráněné krajinné oblasti Besky-
dy a chráněných živočiších, kteří se zde vyskytují. 

Poté přišla na řadu praktická část, ve které se kluci a holky snažili sbít ptačí
budku z připravených prkýnek. Děvčatům to šlo lépe! 

Rovněž se naučili odlévat stopy zvěře jako např. rysa, vlka a medvěda.
Zvláště medvěda bychom v lese raději nepotkali, a tak se mu můžeme podle
stop třeba vyhnout. 

Za výborně připravený program děkujeme p. Stachové, zástupci Lesů ČR
na Morávce a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Martin Pospěch

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Srdečně Vás zveme spolu s dětmi do ZŠ na Morávce na

„ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY“
Co Vás čeká?

Usnadníme Vašim dětem zábavnou formou vstup do školního prostředí.
Během tří setkání se děti seznámí s budoucími spolužáky, s paní učitelkou
a s prostředím třídy, kterou budou navštěvovat.

2 setkání již proběhla za velké účasti a čeká nás již třetí a poslední setkání
před zápisem do1. třídy.
￼Třetí setkání — v úterý — 2. prosince  2014 v 15 hodin

Zápis do 1. třídy v ZŠ Morávka
bude 21. — 22. ledna 2014 od 13 hodin

v budoucí 1. třídě

Na všechny se těší p. učitelka Mgr. Sylva Rohanová
p. učitelka Mgr. Eva Šebestová

VÁNOČNÍ DÍLNY 
PRO RODIČE A PŘÁTELE ŠKOLY

Přijďte s námi tvořit výrobky na vánoční výstavku.
Výtěžek z prodeje získají děti ze ZŠ a MŠ Morávka. 

Kde: školní jídelna ZŠ Morávka
4. vánoční dílna —  3. 12. — od 16.00 hod. 
Na všechny se těší za Výbor Klubu rodičů

Lenka Carbolová, Renata N.Slováčková, Romana Miketová,
Hana Jarolímová,  LudmilaSoročinová, Pavla Adámková, Gabriela Daňková
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3. ROČNÍK FESTIVALU SNĚHU
Vážení čtenáři, přátelé Morávky, hor a sněhu, 
zima je za humny a s ní již třetí ročník populárního Festivalu sněhu. 
Od prosince až do března Vás opět čeká pestrý program plný vzájemného

setkávání při sportovních, společenských, kulturních a vzdělávacích akcích. 

Mikulášská nadílka a rozsvícením vánočního stromu 
Pátek —  5. 12. 2014  v 16:00 v areálu ZŠ Morávka 

Předvánoční čas a celý náš festival již tradičně zahájíme rozsvícením
vánočního stromečku v 16.00 u ZŠ. Děti se mohou těšit na mikulášskou
nadílku a rodiče, přátelé i všichni občané  na bohatý program, vánoční jar-
mark a občerstvení. Přijďte se zastavit, popovídat si a pobavit se.

Travný Trek 
Sobota 13. 12. 2014 / od 8:00 prezence /10:00 start / areál ZŠ Morávka

V těchto dnech finišuje i příprava oblíbené sportovní akce Travný Trek —
otevřeného závodu pro všechny věkové a výkonnostní kategorie, který
odstartuje v 10:00 z areálu naší ZŠ. Přechod masivu Travného je symbolickou
připomínkou tragického stanného soudu za německé okupace. Registrace
na stránkách www.festivalsnehu.cz

70. výročí stanného soudu 
Neděle 14. 12. 2014 /13:00/ areál hotelu Partyzán 

Události, jejichž tichým svědkem hora Travný před 70 lety byla, si v neděli
14. prosince připomeneme a oběti nacistické zvůle uctíme pietním
setkáním u pamětní desky hotelu Partyzán a vzpomínkovým posezením ve
společenském sále hotelu. Pozvání přijal Český svaz bojovníků za svobodu
a hosté. Zváni jsou na tuto akci všichni občané Morávky. 

Historie, příroda, cestování a jiné zajímavosti nejen z Beskyd
— blok přednášek 

Pátek 23. 1. 2015, pátek 20. 2. 2015, pátek 20. 3. 2015
od 18:00 ve školní jídelně  ZŠ Morávka. 

V novém roce připravujeme v prostorách školy oblíbený blok přednášek
na téma historie, příroda, cestování a jiné zajímavosti nejen z Beskyd. 

Vrchol Festivalu sněhu
A již tradičně se v sobotu 31. ledna 2015 můžeme společně těšit na vyvrcholení

celého festivalu bohatým celodenním programem. 
Více informací o pilných přípravách můžete sledovat na  webových

stránkách www.festivalsnehu.cz nebo Vám budou zaslány na poskytnuté
emailové adresy.
Těšíme se na společná setkání.

Za pořadatelský tým Festivalu sněhu 2014/15 
Ing. arch. Martin Foldyna 
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Travný Trek 2013
(z pohledu vítěze závodu Tomáše Macečka, který uběhl celou trasu na
necelých 75 minut)

… po pár minutách se trhám a na čele si běžím svoje tempo, pěkně na
rozdýchání, ale ne úplně na krev, protože nás bude čekat ještě nepříjemný
seběh. Na rozcestích mírně zpomaluji a pár sekund pátrám po dalších čer-
venobílých fáborcích, probíhám první kontrolou a napojuji se na modrou
turistickou značku, přede mnou pekelně prudká sjezdovka, běžím dál….
Cestou nahoru rychle přibývá sněhu, stopa není moc vyšlapaná, občas
potkávám povzbuzující turisty, slunce mi praží do tváře, sněhu přibývá
a vyšlapaný chodníček najednou končí. Dál vedou jen po kolena hluboké
stopy od pár turistů. Běžecké tempo se moc udržovat nedá, ale aspoň se není
kde ztratit. Plně si začínám uvědomovat pravou podstatu jména tohoto
závodu, běžet se nedá, jsem na vrcholu Travného (1203 m.n.m) a jdu si svůj
závodní trek, občas se vyvrátím na jednu nebo druhou stranu, občas se
nečekaně propadnu, zakopnu a letím hlavou napřed do hlubokého
mokrého sněhu, snažím se vyhýbat větvím, ale z každé druhé na mě srčí spr-
cha roztátého sněhu. Vrcholová pasáž je těžká, nemůžu se dočkat kopce
dolů, stopy ve sněhu jsou od sebe moc daleko, abych je bral po dvou a moc
blízko, abych běžel. Ideální podmínky na sněžnice! Tady mě Olda nebo Stan-
da se svýma dlouhýma nohama musí dohnat, říkám si. Píchá mě v boku,
v těžkém terénu nemůžu sladit dýchání s krokem. Konečně začíná seběh
a ubývá sníh, jenže pak přichází led. Koukám za sebe a nikde nikdo,
proklouzávám se poslední kontrolou u hasičů a po sjezdovce valím přímo
dolů. Na asfaltové cestě kilometr před cílem už vím, že mě nikdo nedoběhne
a užívám si konec solojízdy a doběh do cíle…

Parádní organizace, super občerstvovačky, na kterých jsem se bohužel ani
nezastavil, výborné počasí a skvělá zelňačka v cíli, to všechno zvládli pořa-
datelé na jedničku. 

Sedmdesát let uplynulo od konání stanného soudu na Morávce
1944 — 2014 

Psal se rok 1944, pátý válečný rok. V srpnu vypuklo na Slovensku národní
povstání s cílem otevřít karpatské průsmyky postupující Rudé armádě. To se
však povstalcům nepodařilo a byli zatlačeni do hor, kde se ústupové boje se
změnily v partyzánskou válku. V říjnu a listopadu se partyzánský boj přelil ze
Slovenska k nám do Beskyd a na Valašsko.

Naše rozlehlá obec na samé hranici protektorátu a Říše s obrovskými
plochami lesů, členitým terénem a rozptýlenými usedlostmi v horách měla
pro partyzánskou činnost ideální předpoklady. V té době měla Morávka již
několik obětí války z řad občanů, v Mauthausenu zahynuli Vítězslav Dubčák
a Rudolf Koloničný, v Osvětimi František Antl a Antonín Bohačík.
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￼

Morávka před druhou světovou válkou (most, obecní hostinec, četnická stanice
a pošta), autor fotografie Vítězslav Dubčák, č. p. 419 

Partyzáni nemohli existovat bez materiální podpory z řad místních obyva-
tel, kteří jako neozbrojení usedlíci se svými rodinami byli vystaveni velkému
nebezpečí ze strany nacistického bezpečnostního aparátu. Na Morávce byl
umístěn jeden z deseti stíhacích oddílů Einsatzkomanda Miethe, jehož štáb
sídlil ve Frýdku. Činnost oddílu zprvu nebyla příliš úspěšná a spolupráce
obyvatel s velmi neopatrnými partyzány, jim probíhala takřka pod rukama.

První dějství tragických událostí proběhlo v noci 4. prosince 1944 na
usedlosti Augustina Koloničného na Zajčorce ležící přímo na hranici pro-
tektorátu. Přesunující se skupina partyzánů z těšínské strany netušila, že má
v patách německý stíhací oddíl. Zajatý sovětský partyzán   Vasil Dunajevskij
se ukázal jako pravá pohroma pro občany Morávky. Označil pomocníky par-
tyzánů, kteří byli ihned zatýkáni. Dne 9. prosince 1944 zaútočil silný
německý přepadový oddíl na bunkr na Malém Travném, který zničil za cenu
poměrně vysokých ztrát. Dne 12. prosince 1944 byli veřejně oběšeni na
jeřabině u státní silnice poblíž hostince Mury mladiství Slavoj Potisek
z Turnova a Josef Kulhánek z Mělníka. Zatčení Moravčané byly drženi
a vyšetřováni v prostorách obecního hostince a školy ve Vlaském. Výslechy
byly doprovázeny velkou brutalitou ze strany jagdkomanda umocněné
předchozími událostmi.     

Na Morávku přijel zvláštní soud (Sondergericht) při německém zemském
soudu v Brně, před který bylo předvedeno 24 mužů, žen a odrostlejších dětí.
Soudní přelíčení se konalo v plném sále obecního hostince, kam se museli
dostavit všichni muži ve věku od 16 do 60 let z čísel popisných končících na
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číslice 3, 6, 9. Soudce v talárech, obžalované a moravčanské muže obklopili
členové jagdkomanda se samopaly včele s Paulem Miethem, kterého očitý
svědek soudu Jindřich Dubčák označil pro jeho chování na Morávce jako
obergangstera.  

Z opisu rozsudku stanného soudu čteme, že obžalováni byli tito občané: 
Josef Liberda, 45 let, lesní dozorce z Úspolky, č. p. 286   
Bohuslav Kučera, 28 let, učitel z Úspolky, č. p. 317, zeť Josefa Liberdy
Martin Bednárek, 36 let, zedník z Vyšních Lhot
Rudolf Mruzek, 50 let, obchodník se smíšeným zbožím z Vlaského č. p. 321
Josef Poledník, 62 let, chalupník z Vlaského, č. p. 323
Barbora Stuchlíková, roz. Vroblová, vdova,  62 let, Vlaské, č. p. 323
Františka Stuchlíková, 26 let, zemědělská dělnice, dcera Barbory Stuchlíkové
Anežka Vroblová, 18 let, lesní dělnice, dcera Barbory Stuchlíkové
Bohumil Carbol, 35 let, hostinský z Úspolky, č. p. 134 (hostinec Mury)
Václav Carbol, 24 let, vedoucí pily na Úspolce, č. p. 288
Jan Mruzek, 65 let, rolník z Vlaského, č. p. 316
Josef Mruzek, 20 let, dělník na jámě Karolina v Moravské Ostravě, Vlaské, č. p. 316
Alois Kotásek, 33 let, horník, bytem Vlaské, č. p. 316
Alois Pavelek, 46 let, dělník na pile, Vlaské č. p. 368, bytem u Klimánka
Jan Novák, 59 let, lesní dělník z Vlaského, č. p. 624
Ludvík Novák, 25 let, dělník, č. p. 624
Antonín Pavlásek, 32 let, dělník z Vlaského, bytem u Tomčaly, č. p. 331
Jan Papřok, 35 let, rolník z Vlaského, č. p. 330
Anna Madejová, rozená Dybová, 52 let, v domácnosti, Úspolka, č. p. 418
Venuška Madejová, 17 let, lesní dělnice, dcera Anny Madejové
Marie Kotásková, roz. Urbánková, 26 let, v domácnosti, Úspolka, č. p. 485
Marie Volná, rozená Špoková, 26 let, v domácnosti, Vlaské, č. p. 311
Josef Polka, 49 let, lesník dělník ze Slavíče — Junkuly, č. p. 184
Josef Polka, 23 let, lesní dělník ze Slavíče — Junkuly, č. p. 184

Přelíčení trvalo celý den až do 19 hodiny. Moravčany se bezvýsledně
pokoušeli obhajovat čtyři advokáti, zejména dr. Juchelka, který měl na
Morávce ve Slavíči svůj „víkend“. V rozsudku je uvedeno, kdo a jakým způ-
sobem partyzánům pomáhal. Soud odsoudil 14 obžalovaných k trestu smrti
a u deseti jako lehčího případu vynesl 9 rozsudků mnohaleté káznice a jeden
rozsudek devítiměsíčního vězení pro mladistvé.

Odsouzení byli odvezeni z Morávky do Ostravy a čtrnáct k smrti
odsouzených bylo převezeno do Prahy na Pankrác. Popraveni byli
v pankrácké sekyrárně dne 16. prosince 1944 v 10:00 h,  jak se dovídáme ze
seznamu více než tisíce českých vlastenců, kteří skončili svůj život v těchto
místech. Na jejich památku bychom neměli zapomenout.  

Mgr. Martin Žamboch

Zdroje  infor mací :
Almanach obětí nacismu v letech 1939—45 v okrese Frýdek–Místek, 1991.
Valentin Švrčina, nákres oblasti zatopené přehradou Morávka, 1995.
Sbírka fotografií Vítězslava Dubčáka pořízená koncem 30. let.
Seznam čísel popisných (23—752) moravčanského listonoše z konce 30. let.
Emil Vávrovský, Partyzánská Morávka ústy Moravčanů.
Rejstřík odsouzených k trestu smrti na oddělení II.A pankrácké věznice, www.ustr.cz.
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Tříkrálová sbírka 2015
h t t p : / / w w w. t r i k r a l ov a s b i r k a . c z / o - s b i r c e / s p o t - a -

origami/http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/spot-a-origa-
m i / h t t p : / / w w w. t r i k ra l ova s b i rk a . c z / o - s b i rc e / s p o t - a -
origami/Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koled-
níků a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do Nového
roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá
a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem
regionu organizuje Charita Frýdek–Místek ve spolupráci s obcemi, farnost-
mi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015.

Ve vaší obci Morávkase během Tříkrálové sbírky vybralo 33 790 Kč, což je
o 1 973 Kč více než v loňském roce. Úspěch celé akce závisí naaktivitě těch,
kteří se dobrovolnězapojují do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke
koledníkům, ozvěte se místní koordinátorce paní Hlisnikovské na tel. čísle
724 110 306.

Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní sušičku prádla pro
Oázu pokoje a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou částku
jsme použili na chod těchto charitních středisek: Dům pokojného stáří
u Panny Marie Frýdecké, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí,
Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba
Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2015
budou použity na stejná střediska a zakoupení potřebného vybavení.

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek–Místek
Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Pozvánka do divadla
Klub rodičů při Základní škole MorávkaVás srdečně zve
Do divadla J. Myrona na muzikál Funny girl.
Kdy: Pátek 16. ledna 2015
Muzikál inspirovaný životním příběhem jedné z největších amerických
hvězd první poloviny 20. století Fanny Briceové. Svým výjimečným
komediálním talentem bavila diváky po několik desetiletí, i když v soukromí
prožívala často strastiplné chvíle. 

Úspěšný muzikál, jehož divadelní i filmovou podobu nejvíce proslavila
hlavní představitelka Barbra Streisandová, se nyní vůbec poprvé objeví
i v Ostravě — a ve hvězdném obsazení! V hlavní roli Monika Absolonová /
Martina Šnytová.
Cena: 160 Kč — 180 Kč + 10 Kč do KR (50 % sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka
Doprava: hradí Obecní úřad Morávka

Vstupenky je možno rezervovat(rezervace je závazná) u p. Daňkové na tel.
606 641 080 nebo na sekretariátu školy 558 691 029

Následující divadelní představení:
13. 2. 2015 — Divadlo A. Dvořáka v Ostravě — opera Nabucco



PLES KLUBU RODIČŮ PŘI ZŠ MORÁVKA
Srdečně zveme rodiče a přátele školy na tradiční ples Klubu rodičů,

který se bude konat 
24. ledna 2015 v hotelu Partyzán od 19 hodin. 

Rezervace od 2. ledna v ZŠ Morávka na tel. čísle 558 69 10 29
na sekretariátu školy.

Místní knihovna Morávka
si dovoluje pozvat širokou veřejnost a hlavně děti do nové knihovny, která

je bezbariérová.
Nabízíme velký výběr beletrie, naučné literatury, dětské literatury a za-

půjčit si také můžete z šesti titulů časopisů — Týden, Kondice, Respekt,
Instinkt, Regena a Epocha.

Knihy nám také zapůjčuje Městská knihovna ve Frýdku–Místku z regionál-
ního fondu. Od počátku vzniku RF (r. 2002) do konce letošního bylo kni-
hovně v Morávce poskytnuto celkem 41 výměnných souborů, v tom 2 084
svazků v hodnotě 434 345 Kč. Navíc jsme poskytovali i výměnné soubory ča-
sopisů, ty v tom nejsou započítané. Cena jednoho souboru (50 sv.) tak činila
zhruba 10 600 Kč. Je to pro knihovnu velká pomoc, protože tak můžeme
naším čtenářům nabídnout velký výběr knih. Náš roční výdaj za nákup
nových knih činí 15 tis. Kč.

Příští rok máme zažádáno o grant, abychom mohli nabídnout čtenářům
on-line katalog, který by měl sloužit k rychlejší orientaci v knihovním fondu.
Také chystáme nové webové stránky knihovny. O všech těchto zavedeních
do provozu budete včas informováni.

Kromě práce kolem knih pořádáme v knihovně také besedy pro žáky
I. stupně a naše nejmenší z mateřské školy. Spolupracujeme s mateřskou
školou a vystavujeme jejich umělecká dílka, která můžete obdivovat za
oknem knihovny.

V prostorách nové knihovny mohou, jak dospělí tak i děti, surfovat na in-
ternetu, k dispozici je i černo-bílá tiskárna a kopírka. 

Děti, které čekají po škole na autobus, nebo kterým se ještě nechce jít
domů, mohou přijít do knihovny a zcela nezávazně si prohlížet a číst knížky. 

Abychom vyšli vstříc čtenářům, prodloužili jsme výpůjční dobu v pondělí
a čtvrtek až do 17 hod.

Těšíme se na Vás milí čtenáři a slibujeme, že prožijete krásné chvíle
s vypůjčenou knihou z naší knihovny.

Všem čtenářům přeji krásné Vánoce.    

Bystřičanová Jitka,
knihovnice

www. knihovna.moravka@gmail.com

Výpůjční doba:
Po      10 — 12 hod. 13—17 hod.
Čt            — 13—17 hod.
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Kronika
Od ledna 2015 bude novým kronikářem obce pan Mgr. Martin Žamboch,

který bude jistě rád, když mu poskytnete materiály, které zakomponuje do
kroniky.

HASIČI informují
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a tudíž nám vychází poslední

číslo Moravčanu v roce 2014, rozhodli jsme se i my, dobrovolní hasiči
z Morávky, s Vámi podělit o to co nám končící rok připravil, co se nám po-
dařilo a s čím jdeme do roku následujícího.

Dobrovolné hasiče v obci můžeme z hlediska fungování rozdělit na dvě
rozdílné části. Tou první je Sbor dobrovolných hasičů Morávka (dále jen
SDH Morávka), pracující na principu spolku pod celorepublikovým
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Prioritami tohoto spolku (nás)
jsou především výchova naší mládeže, a pořádání společenských, kulturních
a sportovních akcí v obci Morávka.

Co se týče mládeže. K dnešnímu dni evidujeme v rámci SDH Morávka 24
členů mladších 18 let, ve věkovém rozpětí od 4 do 16 let. Tito členové se
pravidelně scházejí a jsou tak připravováni na soutěže okolních SDH
a okresního sdružení hasičů, na kterých poměřují své síly a znalosti s dětmi
z okolních sborů. Letos jsme se zúčastnili několika soutěží jak v požárním
útoku, tak v jiných sportovních disciplínách a také zkoušek v odborné
připravenosti mladých hasičů, ve kterých jsme měli 100 % úspěšnost.
V současné době se nám podařilo v rámci náborů oslovit menší děti od 4 do
8 let a sestavit tak družstvo přípravky mladých hasičů. S těmito nejmladšími
se příští rok budeme zúčastňovat hasičských a sportovních soutěží a také
prohlubovat jejich povědomí o požární ochraně.

Jako jeden z dalších úspěchů považujeme získání dostatečného počtu žen
do našich řad a tak doufáme, že na tomto základě se nám podaří v další
sezóně zúčastňovat soutěží v požárním útoku i s družstvem žen SDH Moráv-
ka po boku našeho družstva mužů, které se každoročně zúčastňuje několika
soutěží v požárním útoku. Díky všem těmto letošním přírůstkům do naší
členské základny věříme, že v dalších letech budeme reprezentovat obec
Morávku ve všech kategoriích na soutěžích v požárním útoku, a to poprvé
v historii našeho SDH.

Z aktivit SDH Morávka v roce 2014 musíme vyzdvihnout Hasičský ples,
který se nám podařilo uspořádat po dlouhých 8mi letech. Dále jsme
pokračovali v tradici pořádání soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa
Špoka. Děti s vedoucími se staraly o umělá hřiště u školy, účastnili jsme se
drakiády na školním hřišti a v neposlední řadě sportovního dne Sdružení
obci povodí Morávky. Naši pomoc využili pořadatelé Festivalu sněhu při
akcích Travný Trek a společensky — kulturní akce v areálu školy. Po dlouhé
odmlce jsme opět navázali dlouholetou družbu s hasiči z obce Vraclávek,
kde žije mnoho obyvatel z Morávky a jejich potomků, kteří se zde usadili po
2. sv. válce a při stavbě přehrady. Na jejich pozvání jsme se zúčastnili dne
obce Vraclávek a soutěže o pohár starosty obce.



13

Tou druhou částí dobrovolného hasičství v obci je Jednotka sboru dobro-
volných hasičů, jež je zřizována obcí na základě zákona o požární ochraně
a je součástí integrovaného záchranného systému. Jednotka provádí hašení
požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a plní další úkoly. Ve výjezdovém družstvu obce Morávka je 19
členů, kteří jsou současně členové SDH Morávka. Pravidelně se zúčastňují,
školení v rámci svých odborností (velitelé, strojníci a obsluha motorových
pil). V roce 2014 zasahovali při dvou požárech, šesti technických pomocích
(likvidace obtížného hmyzu, čerpání vody při povodních a likvidace padlých
stromů), dvakrát se jednalo o planý poplach a dále jsme pomáhali občanům
čištěním studní. V rámci cvičení se členové družstva s technikou zúčastnili,
společně s dalšími jednotkami z okolí, dálkové dopravy vody ke kostelu na
Prašivé. Cílem bylo dopravit vodu pomocí požárních hadic a čerpadel do-
pravit vodu od přivaděče Morávka—Žermanice v Nižních Lhotách až ke
kostelu na Prašivé, což se také dle očekávání podařilo.

V následujícím roce chceme dále rozvíjet veškerou činnost s mládeží,
v rámci možností rozšiřovat členskou základnu a dovybavit soutěžní družstva
potřebným materiálem. Uspořádáme další ročník soutěže Memoriál Josefa
Špoka. Kulturní život v obci obohatíme uspořádáním Hasičského plesu
v sále restaurace Partyzán dne 21. 2. 2015. V letním období bychom rádi us-
pořádali letní karneval v prostoru výletiště u základní školy. Členové jed-
notky budou nadále připravování na zásahovou činnost a bude probíhat
průběžná obnova a doplnění technických prostředků potřebných k činnosti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat bývalému zastupitelstvu obce, v čele
s panem starostou Ševčíkem, za podporu, díky níž se nám podařilo zvyšovat
kvalitu a doplňovat či obnovovat zastaralé vybavení jak k zásahovým tak
i sportovním činnostem našich členů.

Do nového roku 2015 Vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů.

Karel Štefek
velitel SDH Morávka

Roman Böhm
vedoucí mladých hasičů

POZVÁNKA
pro členy SDH Morávka

Na volební Výroční Valnou Hromadu SDH Morávka,
která se koná 10. 1. 2015 v 16:00 v tělocvičně 

Základní devítileté školy Morávka.

Na valné hromadě bude probíhat volba výboru SDH Morávka.
Členové, přineste si s sebou své členské průkazy.
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Český svaz zahrádkářů 
Základní organizace Morávka

Vážení občané naší krásné Morávky, 
dovoluji si Vás pozvat na tradiční

Vánoční výstavu,
která se koná  ve dnech 13. — 14. 12. 2014 od 8.00 do 16.00 hod.

a 15. 12. od 8.00 do 12.00
v prostorách starého obecního úřadu.

Přijďte se inspirovat krásnými vánočními dekoracemi
a se svými rodinami a přáteli si zpříjemnit předvánoční čas.

Jak je Vám jistě známo, pořádá ZO Morávka každoročně i výstavu
Velikonoční, která byla na jaře letošního roku velmi hezky připravena.

Mezi další činnosti patří pořádání zájezdů našich členů s tématikou nám
blízkou: byli jsme na výstavě Flora Olomouc, taktéž velmi zdařilý byl zájezd
do Havířova na Květinový den a dále někteří naši odvážní členové sfárali i do
dolu v hornickém muzeu v Petřkovicích, navštívili jsme i prodejní výstavu
v Polsku. Mezi zdařilé akce patří i pořádání smažení vajíček, kde se naši
členové vždy výborně pobaví. Taktéž zajišťujeme pro občany naší obce moš-
tování ovoce v naší moštárně.  

Tímto bych chtěl veřejně poděkovat všem členům výboru naší ZO i ostatním
zahrádkářům, kteří se každoročně na přípravách těchto akcí podílejí.  

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem občanům naší vesničky hezký
ADVENT, krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2015.

Za ZO zahrádkářů  
Hranický Petr

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že ke dni 31. 10. 2014 byl splatný místní poplatek za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 pro občany s trvalým
pobytem v obci. 

Výše poplatku činí:
Popelnice = 450 Kč za osobu a rok

Kontejnery = 350 Kč za osobu a rok

Žádáme občany, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili v co
nejkratším termínu. Včas a ve správné výši nezaplacený poplatek může být
zvýšen platebním výměrem až na trojnásobek.

Občané, kteří se nemohou dostavit uhradit poplatek hotově, nechť toto
oznámí na tel. číslo 558 691 021 a bude jim zaslána složenka.
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UPOZORNĚNÍ 
Obecní úřad Morávka bude uzavřen v době od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 včetně.

Máte zájem dostávat z Obce Morávka
informace na e–mailovou adresu?

Zájemci o zasílání informací zašlete nám na adresu moravka@iol.cz
zprávu s tímto obsahem: Jméno, příjmení a bydliště.

Žádám o zasílání na adresu: vypište svoji e-mailovou adresu

Na obecním úřadě si uděláme seznam a důležité informace, pozvánky na
akce, různá sdělení Vám pak můžeme jednoduše, rychle a bezplatně zaslat.

Obec vydala stolní kalendář pro domácnosti v obci Morávka. Občané,
kteří kalendář nedostali při volbách, nechť si jej vyzvednou na Obecním
úřadě Morávka.

TJ Sokol Morávka
pořádá dne 7. 12. 2014 turistický pochod na Travný.

U pomníku na úbočí Malého Travného uctíme památku
padlých partyzánů, popravených a umučených občanů naší obce

za druhé světové války, kde položíme věnec. 
Po tomto pietním aktu budeme pokračovat na Velký Travný a Visalaje. 

Sraz účastníků bude v 9.00 hodin u obecního úřadu na Morávce. 

Srdečně zve výbor TJ Sokol Morávka. 

MANDLOVÁNÍ
Oznamujeme, že se stále mandluje v budově bývalého obecního úřadu,

a to vždy v pondělí a v úterý v době od 14 do 16 hodin.

OZNÁMENÍ
Příští vydání Moravčanu bude v únoru 2015. Příspěvky do Moravčanu při-

jímáme na OÚ Morávka do 10. 2. 2015.

Termíny vymetání komínů v obci Morávka v roce 2015
23. února, 22. května, 7. srpna, 9. listopadu
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Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaÏdou stfiedu

mezi 15 aÏ 17 hodinou
na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová

formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv — vãetnû kupních,
rovnûÏ pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.

Kontakt
tel. i fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

ÚČETNÍ KANCELÁŘ 
Vedení účetnictví,
daňové evidence 

Poradenství začínajícím
firmám a živnostníkům 

Zpracování mzdové
a personální agendy 
Daňové poradenství

a optimalizace 
Daňová přiznání 

Zastupování na úřadech 

Dlouholeté zkušenosti
a profesionalita  

Ušetřete svůj čas — nechte
vedení účetnictví na nás. 

Ing. Radka Ellnerová 
Tel: 732 906 235 
Raškovice 500

E-mail: ellnerova@centrum.cz
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