
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Informace z obce

Úvodní slovo starostky obce
Milí spoluobčané,
Půlka léta je za námi a tím i čas dovolených. Přeji všem ať odpočatí a plní

síly vstoupíte do pracovních procesů, dětem přeji, ať se jim líbí ve škole,
nejmenším ve školce, seniorům ať slouží zdraví. 

Co se událo v obci. Ukončili jsme výběrové řízení na realizaci vodovodu
v obci Morávka, lokalita Haferník – Buček. Bylo osloveno 5 firem. Přihlásily
se 4 a z nich byla vybrána firma Peva Plast z Vyšních Lhot, která měla svou
nabídku nejvýhodnější. Na tuto investiční akci v hodnotě 2 250 000 Kč jsme
získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 64,83 % (maximálně
1 957 400 Kč). Zahájení prací bude 16. 9. 2015. 

V centru obce jsme zrealizovali obnovu zeleně a v rámci reklamací se natře-
ly lavičky, koše, zábradlí a opravilo se parkoviště před obecním úřadem. 

V současné chvíli probíhá oprava chodníku od zastávky Morávka–střed
ke zdravotnímu středisku. Chodník na protější straně se bude realizovat až
po vyřízení věcných břemen s majiteli pozemků. Zastávka Kaluže byla
zbourána a bude postavena nová, termín dokončení je konec září.
Souběžně opravíme zastávku Na přehradě.

Na základě pasportizace mostů, kterých máme ve vlastnictví
18, připravujeme soupis oprav. Většina mostů je v zanedbaném a špatném
stavu. Statik nám vyhodnotí důležitost oprav a my tyto opravy budeme
dávat do rozpočtů na příští roky. Mosty momentálně čistíme od náletů,
mechů a trávy. 

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 17. srpna 2015 ã. IV/2015
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Jsme partyzánská obec. Máme 7 pietních míst a z toho jednu Národní
kulturní památku „Noční přechod“. O tato místa nebylo dlouhá léta řádně
pečováno. Tato místa pan Petr Bujok všechna obešel, nafotil jejich stav
a zdokumentoval. Postupně tato místa vyčistíme a ve spolupráci s Lesy ČR
budou u těchto míst postavena odpočívadla. Vstoupíme v jednání
s Klubem českých turistů, abychom dojednali značení.

O která pietní místa se jedná:
1. Památní deska na hotelu Partyzán
2. Národní kulturní památka „Noční přechod“
3. Pomník u hráze — Zaťatá pěst
4. Pietní místo Zajičorka na Slavíči
5. Pietní místo Lipí
6. Pietní místo nad bunkrem na svahu Malého Travného
7. Bunkr (je zcela zničen)

Na rekonstrukci památníku Noční přechod včetně jeho okolí budeme
žádat o dotaci na ministerstvo obrany do konce tohoto roku. Plánovaný ter-
mín opravy je po obdržení dotace v r. 2017. Udržovat v pořádku a čistotě
tato místa bude obec ve spolupráci se Skauty. 

Dopravní situace na Morávce není moc utěšená. Jsme si toho vědomi
a v září vstoupíme v jednání s magistrátem Frýdku – Místku, Policií ČR
a následně s krajem. Rádi bychom docílili řádného značení parkování, zpo-
malení před školou a vyřešili situaci s točnou a zastávkou u Bebka. 

Občané se na mě obracejí s vyřešením problému telefonické dostupnosti
od přehrady nahoru směrem k Bebkovi, do Slavíče a ostatních údolí. Hlavně
z důvodu bezpečnosti.

Požádali jsme 3 operátory o rozšíření pokrytí sítě. Zatím máme pouze
1 odpověď a ta je negativní. Odůvodnění, jsme v CHKO a bylo by to náklad-
né. Doba a technika jde kupředu, takže tyto žádosti budeme posílat
pravidelně a třeba se něco změní. Zatím pouze jedna rada, v případě, že
budete v tísni, volejte 112. Toto číslo není závislé na operátorech a funguje
ve všech oblastech. 

Běžecká stopa — v letošním roce jsme požádali o dotaci Moravskoslezský
kraj na úpravu běžecké trasy Sviňorky — Pod Malým Travným a zpět kolem
v. n. Morávka. Tato dotace je čerpána dle skutečného plnění v maximální
výši 76 000 Kč(což je 85 %) celkově uznatelných nákladů na projekt. Za minu-
lou sezónu jsme vyčerpali 25 000 Kč, sezóna byla krátká.

Strategický plán rozvoje obce — ve spolupráci se Sdružením obcí povodí
Morávky bude připravován strategický plán pro rok 2016 — 2022. Tento
strategický plán bude mít 2 části, jedna část bude strategie sdružení a druhá
část bude strategie jednotlivých obcí. Pro tyto účely chceme vytvořit pra-
covní skupinu aktivních lidí v obci, kteří chtějí na této strategii pracovat.
Kdo má z občanů zájem pracovat v této skupině, ať nám dá na obec
obratem vědět. Děkuji. 

400 let obce — k tomuto výročí plánujeme vydat Moravčan speciál, kde se
dočtete něco z historie obce a spolků a podrobný program. 
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V měsíci říjnu budou oslavy od 9. 10. —11. 10. 2015.
09.10. Přednáška na téma historie Morávky, dobové filmy — v hotelu Par-

tyzán
10.10. Zábavný dopolední program pro děti u ZŠ Morávka a odpolední

program u hotelu a v hotelu Partyzán
11.10. Sportovní den — turisti půjdou se Sokoly z Morávky na Travný 

a cyklisti pojedou k pramenům řeky Morávky pod vedením p. Bujo-
ka. V tento den bude otevřena hráz Morávky k prohlídce.

Po celou dobu (tří dnů) bude v prostorách Obecního úřadu výstava his-
torických a dobových věcí. Pokud máte něco do sbírky, rádi to přijmeme
a po výstavě zase vrátíme.

Pokud se, kdokoliv chce přihlásit do přípravného týmu oslav, může se při-
jít na OÚ domluvit.

Přesný program slavností bude v Moravčanu speciál a na letáčcích do
schránek. 

Na závěr bych chtěla poděkovat hasičům za pozvání na Memoriál
J. Špoka, volejbalistům za krásnou akci — turnaj O kozlíkovo kopýtko
a O pohár starosty a všem ochotným lidem z Morávky za spolupráci.

S přáním hezkých letních dnů
Mgr. Gabriela Daňková — starostka 

Upozornění občanům

Personální změny na Obecním úřadu
31. července 2015 ukončil pracovní poměr p. Poláček, který byl zaměstnán

na údržbu zeleně v obci. Na jeho místo nastoupili 2 pracovníci —
p. Bendlová a p. Fiala. Tito pracovníci jsou u nás v obci zaměstnáni po dobu
1 roku na údržbu zeleně v obci a financuje je Úřad práce z dotačního titulu.
Ať se jim v jejich nové práci daří.

Ověřování listin a podpisů
Stále trvá omezení agendy vidimace a legalizace (ověřování podpisů

a listin), minimálně do 30. 9. 2015.
Ověřování je možné provést na Obecním úřadě Morávka paní starostkou

v době její přítomnosti nebo také na obecních úřadech sousedních obcí.

Místní poplatky
Místní poplatek ze psů — byl splatný ke dni 30. 6. 2015 ve výši 100 Kč za psa.
Místní poplatek za odpady — chataři — byl splatný ke dni 30. 6. 2015 ve

výši 550 Kč za nemovitost.
Místní poplatek za odpady — trvale bydlící občané je splatný ke dni

31. 10. 2015 ve výši
350 Kč za osobu a rok — kontejner
450 Kč za osobu a rok — popelnice
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Upozornění na nebezpečí vzniku požárů    
Obec Morávka, na základě výstražné předpovědní informace, kterou

vydal Český hydrometeorologický ústav, upozorňuje na déle trvající období
mimořádného sucha, ve kterém v přírodním prostředí, zvláště v lesích,
vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů. 

Je proto třeba v této době, pokud možno, mít stále na paměti toto zvýšené
riziko pro vznik a šíření ohně a důsledně se vyvarovat veškerých činností,
které by mohly vést ke vzniku požárů, zejména rozdělávaní ohňů, pálení,
vypouštění lampiónků štěstí apod.

Zasedání ZO
Zasedání zastupitelstva obce Morávka se uskuteční 21. září 2015

v 17 hodin ve školní jídelně ZŠ a MŠ Morávka. 

Uzávěrka zpravodaje
Na začátku října vyjde Moravčan — speciál k 400 letům obce Morávka —

uzavírání příspěvků do 23. 9.
Uzávěrka říjnového čísla obecního zpravodaje je 12. 10. 2015.

Odpady

Odpady v obci Morávka
Vážení spoluobčané a návštěvníci Morávky, chtěl bych Vám upřesnit, jak

nakládat s odpady v naší obci.

Máme zde zavedený systém na svoz komunálního odpadu, separovaného
odpadu (papír, plasty, sklo), velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Pro svoz komunálního odpadu (běžný odpad z domácností) používáme
3 typy nádob — popelnice 120 l, černé plastové kontejnery 1100 l (někde
jsou ještě stříbrné kovové) a velké vany s mříží. U těchto velkých nádob
bych rád upozornil na to, že ať jsou velké, neslouží k odkládání velkoobje-
mového odpadu (staré gauče, skříně a jiné velké věci z Vašich domovů
a chat), také sem nepatří bioodpad (tráva, větve, listí). Bioodpad také
nepatří do černých kontejnerů s objemem1100 l.. 

Dále máme v obci malé zelené závěsné koše u zastávek a podél chodníku,
které slouží k odložení drobného odpadu, který se Vám vyskytne v kapse (v
žádném případě neslouží k odkládání odpadu z domácích košů), anebo na
psí exkrementy, proto budou koše vybaveny zásobníky se sáčky.

Pro odložení velkoobjemového odpadu slouží sběrné místo na Malém
Lipovém, kde je dostatek kontejnerů na velkoobjemový odpad. Zde můžete
odložit vysloužilé elektrospotřebiče — ledničky, pračky, televizory, výpočet-
ní techniku a drobné elektrozařízení z domácnosti, které se sbírají v rámci
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sběrné sítě Asekol. Také vybíráme prázdné obaly od barev, ředidel a dalších
chemikálií, které se vyskytují v domácnosti. Oleje jak už motorové tak
z fritovacích hrnců přinášejte v uzavřených nádobách (PET láhve, plastové
kanystry apod.) Ve sběrném místě můžete také odložit stavební suť, kovové
obaly (nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky,
ostatní drobné kovové obaly) a bioodpad (tráva, větve, listí).

Otevírací doba sběrného dvora je pátek od 13 do 17 hod a v sobotu od 9
do 13 hod. Po předchozí domluvě na tel. 606 851 664 (volat jen v pracovní
době) lze odpad odevzdat kdykoliv v pracovní den od 7 do 15.30 hod.

Prosím o dodržování výše uvedeného, zlepšíte tím vzhled naší obce.

Petr Bujok, technik

Dění v obci pohledem opozice 
Začátek funkčního období nového vedení obce vypadal tak, že naše činnost

v minulých letech byla nevýrazná proti plánované smršti na roky 2015—2018.
Úplně první počin byl ten, že při volbách, kdy si dámy sedly pevně do kře-

sel, neměly ani tu odvahu dát opozici kontrolní výbor. 
Další záležitostí byla čtyřhodinová schůzka o strategickém rozvoji obce.

Rozešli jsme se s tím, že bude dopracována. Pro připomenutí a představu —
náš plán vypadal pro roky 2010—2014 takto:

Priority obce

Vodovod Lipový — 900 000 Kč

Multifunkční hřiště — u ZŠ 1 300 000 Kč. 

Výtah ve zdravotním středisku — 650 000 Kč. 

Centrum obce — výstavba nového úřadu, knihovny a pošty s parkovištěm
a mobiliářem/lavičky, odpadkové koše, místo pro vánoční stromek — 15 mil. Kč. 

Zateplení a výměna oken ZŠ — asi — 13 —15 mil. 

Škola financování, výuka

Majetkoprávní vypořádání komunikací k Partyzánu a v dolní kolonii 

Odvodnění u p. Ručky kolem chatoviště kolem Venuše Štefkové pod komu-
nikaci, kolem Konráda Štefka — 2 mil. 

Opravy autobusových čekáren — Vlaské, Přehrada, Bebek 800 000 Kč. 

Hasiči — dopravní auto pro mladé hasiče

Čekali jsme měsíc, dva a ono nic. Schvaloval se rozpočet a opět nic. Přit-
om vedení obce prezentovalo, že bez strategického plánu ani jedna dotace,
ani jedna stavba. Takže k 10. 8. 2015 opět nic.
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Jediné, co jsme se dověděli z Moravčanu, bylo, že budou obědy a 400 let
obce, plynule se přešlo na školní časopis a text byl ukončen děním u skautů.
Ale co se bude dít v obci — to je tajné a je to tajné tak, že ani my v opozici
nevíme, co bude. Paní Daňková s námi komunikuje jak s neposlušnými
žáčky.

Vodovod Haferník – Buček
Akce započatá námi, prodloužená projektantem pro objektivní příčiny—

změna trasy a nesouhlasy vlastníků, ale potom také nedostatky projektanta
při podání žádosti o stavební povolení na vodoprávní úřad.

Jelikož si projektant byl vědom svého pochybení, požádal obec jako investo-
ra o prominutí penalizace ze smlouvy a svou žádost doručil na obec
24. 2. 2015. Na ZO bylo z naší strany požadováno řešení tohoto problému /a to
jsme o dopisu nebyli informováni/, takže v podkladech na srpnové zastupitel-
stvo jsme byli seznámeni s žádostí projektanta o prominutí penále a současně
jsme dostali od p. Daňkové informaci, že žádné penále nebude řešit.

Na výběrové řízení na vodovod byla najata firma a na žádost o dotaci na
Moravskoslezský kraj také. My si tyto drobnosti dělali sami, a to jsme byli
k ničemu. Ale na úspoře za tyto drobnosti bylo na účtu při střídání
k rozpočtu 12 000 000 Kč navíc. K tomu ještě jsem byl pokárán paní
Daňkovou, že jsem nevyřídil dotaci na uvedený vodovod. Faktem je, že žá-
dosti na uvedenou dotaci se podávaly od března 2015 do dubna 2015 a to se
mi zdá, že jsem již starostou nebyl.

K vodovodu proběhlo výběrové řízení s drobným problémem, protože
lhůta pro podání nabídek byla posunuta o tři týdny. S výsledky výběrového
řízení jsme nebyli seznámeni a až z podkladů pro srpnové ZO jsme zjistili,
že vyhrála fy. PEVAPLAST z Vyšních Lhot.

Výsadba zeleně před úřadem 
Tuto záležitost nekomentujeme, v době dokončování se z naší strany jed-

nalo o praktičnost. Jsme rádi, že se podařilo zvýšit estetiku středu obce. 
Udivilo nás, že zmizel jeden stožár na vlajku. Bylo nám vysvětleno, že vlajky

se tam nevejdou. Toto rozporovat nehodláme, ale myšlenka byla, že vedle
obecního znaku bude vlajka ČR a EU.

Chodník před bytovkou
Věc velice potřebná, my jsme to nestihli. Bylo nutné se zabývat trestním

oznámením od nespokojených občanů na předražený obecní úřad. Pro
osvěžení paměti — rozpočtové náklady 15 000 000 Kč, po VŘ cena 12 000 000 Kč
a postaveno za 11 200 000 Kč. A vracíme se k chodníku. Opět stará známá
písnička — žádné informace.

Obec 400 let 
Bereme na vědomí. Ale opět, opozice, a předpokládáme, že ani veřejnost

není informována jak má vypadat grafický návrh nového loga obce.
Pamatujeme si velice dobře na argument p. Carbolové z minulosti, že
všechny věci tohoto charakteru musí mezi lid, ať se vyjádří. Že by drobná
ztráta paměti z horka?
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Obědy
Chvályhodná záležitost, výborný nápad. Je fakt, že jsme chtěli výhled nák-

ladů na tuto činnost a jako obvykle nic. Chceme se jen podělit o informaci, že
mzda pracovnice na rozvoz obědů byla 130 Kč/hod. Takže 4× 130 = 520× 21
dní = 10 920 Kč/měsíc. Když to přepočtete na mzdu na plný pracovní úvazek,
pohybujete se v částce 21 840 Kč, a to považujeme za veliký nepoměr.

Sviňorky
Celá kauza pokračuje. Smlouvy jsou vyhotoveny a zaslány protistraně k

oponentuře. Opět nám nebyly p. Daňkovou uvedené smlouvy zaslány, takže
nevíme, co obsahují, jaké je finanční plnění a lhůty plnění. 

Z uvedeného vyplývá, že komunikace a informovanost ze strany vedení
obce není zdaleka ideální, stejně jako plnění předvolebních slibů.

Za opoziční zastupitele zdraví občany ing. Ševčík

Pootevřené školní dveře

O prázdninách je ve škole rušno, nahlédněte s námi za školní dveře:

Nová počítačová učebna — bude na své žáky a učitele čekat od 1. září
v novém kabátě. Začalo se „od podlahy“ vyrovnáním a pokladením nové
podlahové krytiny, pak vymalováním a nyní se už dokončuje instalace patnácti
nových počítačů. Budou sloužit nejenom žákům naší školy, ale od
1. října i těm občanům naší obce, kteří budou mít zájem o kurzy pod ve-
dením Mgr. Taťány Špokové.  Kurzovné se platí na pololetí, jeho cena je
spíše symbolická, cca 300 Kč. Přihlášky přijímá sekretariát školy na tel. čísle
558 691 029. Vyřazené počítače budou nabídnuty obci Morávka k dalšímu
odprodeji. 

Projekt tablety — po roční usilovné práci vzdělávání všech pedagogů
a bezchybných monitorovacích zpráv jsme došli do finále. Je to zároveň pro
nás začátek nových trendů výuky. Stáváme se tak součástí škol, které pos-
tupně začleňují tablety do výuky. V nejbližší době bychom chtěli zahájit
druhou etapu, jejíž součástí bude vybavení tablety pro žáky. 

Školní jídelna — v současné době je již zapojena nová smažící pánev
a také větší repasovaný varný kotel. Pro paní kuchařky se rekonstruuje je-
jich sociální zázemí. Nakonec bude kuchyň vymalována a bude čekat na
závěrečný sanitační úklid všech svých prostor. Pro všechny přihlášené
strávníky vaříme od 1. září. 

Školní svačinky — po delší době budou mít žáci opět možnost zakoupit
si zdravé školní svačinky včetně mléčného programu. Ve vestibulu školy se
dokončují úpravy „miniprodejničky“, kterou bude provozovat firma



Bufítek. Prodej bude zahájen v průběhu září a svačinky budou samozřejmě
odpovídat současným trendům racionální výživy.

Zahájení nového školního roku — proběhne 1. září v 8:00 hodin na školní
zahradě. Nejslavnostnějším okamžikem bude tradiční pasování nových
prvňáčků na žáky naší základní školy. Tento slavnostní ceremoniál
proběhne za účasti paní starostky, zástupců Klubu rodičů a Rady školy
a především všech rodičů, prarodičů, příbuzných a dalších hostů. 

Žáci se 1. září ve škole příliš nezdrží, přibližně v devět hodin bude
slavnostní zahájení ukončeno a děti přihlášené do školní družiny z první až
páté třídy si převezmou paní vychovatelky až do 16:00 hodin. Vyučování
bude zahájeno 2. září podle rozvrhu hodin. 

Asistenti pedagoga — Během prázdnin se vedení školy po úspěšném jed-
nání s krajským úřadem podařilo zajistit tři asistenty pedagoga do MŠ i ZŠ.
Jejich hlavní pracovní náplní je pomáhat a usnadňovat výuku dětem se
zdravotními problémy.

Mateřská škola — se bude rovněž těšit na svou drobotinu. Ti starší jsou za-
řazeni do oddělení „Skřítků“ v budově ZŠ a na nově zapsané a mladší děti
budou čekat paní učitelky v oddělení „Broučků“ v budově, která je součástí
zdravotního střediska. Seznamy dětí do obou oddělení budou vyvěšeny na
dveřích školy. Mateřská škola zahájí svůj provoz rovněž 1. září od 7:00 do 17: 00.
Další informace Vám poskytne sekretariát školy, na tel. čísle 558 691 029 a vedoucí
učitelka MŠ Bc. Vladimíra Nytrová na tel. čísle 723 315 447, 721 106 317.

Zprávička ze školní jídelny
Prázdniny jsou v polovině, ale připravujeme nový školní rok 2015 — 2016.

Placení stravného od září 2015 zůstává jako doposud — tedy za odebranou
stravu. Dodržujte termíny placení, abyste předešli problémům.

Způsoby placení (hotově, složenkou, z účtu) a výše stravného pro jed-
notlivé kategorie strávníků zůstávají stejné. Výši stravného najdete na we-
bových stránkách školy. Jakékoli změny např. způsob platby, číslo účtu,
změna délky pobytu dítěte v MŠ apod. oznamte včas vedoucí školní jídelny.

Odhlašujte stravu vždy předem do 11 hodin na telefonech — 558 691 090,
607 641 826 nebo e–mailové adrese jidelnamoravka@seznam.cz.

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ a ZŠ z důvodu nemoci lze stravu
odebrat pouze první den (do 13.00 hodin), další dny musí být odhlášeny.

Kolektiv školní jídelny přeje krásný zbytek prázdnin a těší se na září.

Ing. Marie Víchová, vedoucí ŠJ
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Sportovní kroužky
Vážení rodiče,
stejně jako v předchozích třech letech, tak i v roce letošním, bude probíhat

kroužek kopané při naší základní škole. Po dohodě se současným vedením
školy bude probíhat sportování  v kroužku opět v úterý od 15.00 do 16.30 hodin.

Předpokládané zahájení se uskuteční ve druhém týdnu školního roku,
tj. 8. 9. 2015.

Bližší informace týkající se samotného kroužku (přihlášky, cena apod.)
budou sděleny na setkání vedení školy s rodiči a zástupci ostatních
kroužků, o kterém budete dopředu informováni.

Na účast Vašich dětí v našem kroužku se těší
Ing. Jan Legerský, trenér kopané

tel. 602 602 474, jan.legersky@seznam.cz

Zpráva z volejalového oddílu TJ Lignum Morávka

Jako každým rokem i letos náš oddíl TJ LIGNUM Morávka
uspořádal dva turnaje. V sobotu 25. července se uskutečnil
10. ročník turnaje mužů “O putovní pohár starostky obce
Morávka“.

Z pěti zúčastněných mužstev zvítězila na 1. místě extraligová
Žilina, na 2. místě VK Ostrava a volejbalisté Morávky se umístili
na 3. místě. V neděli 26. července pokračovalo volejbalové klání oblíbeným
turnajem smíšených družstev 4+2 a to 5. ročníkem turnaje „O kozlíkovo
kopýtko“. Nedělního turnaje se zúčastnilo 7 volejbalových týmů, na 1.
místě se umístili volejbalisté VK Raškovice, na 2. místě Morávka a na 3.
místě Veteráni.

Byly to dva náročné turnaje odehrané za velmi teplého počasí. Chtěli by-
chom poděkovat starostce obce Mgr. Gabriele Daňkové, která zahajovala
oba turnaje a po odehrání všech zápasů předala ceny vítězným týmům.
Také chceme poděkovat všem divákům a příznivcům volejbalu, kteří se
přišli podívat a podpořit domácí volejbalový tým. Rádi bychom poděkovali
všem organizátorům, kteří nám pomáhali v náročné přípravě turnaje
a v obsluze: Ludvík a Dagmar Foldynovi, Miroslav a Jarmila Buráňovi, Dra-
homír a Hana Turečkovi, Ingrid a Radim Bulkovi, Karel Štefek, Libor
Koloničný a Josef Slanina.

Děkujeme také všem sponzorům turnaje, především obci Morávka,
společnosti Plzeňský Prazdroj za výrobky Radegast, Ing. Michalu Babulíkovi —
společnosti ČSOB Leasing a Dagmar Foldynové za výborné domácí koláčky. 

Miloš Bulko, předseda TJ Lignum Morávka
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Sbor dobrovolných hasičů Morávka

Mladí hasiči
Vracíme se za Vámi s přehledem soutěžních výkonů a činností mladších

a starších žáků. 
Dne 13. 6. 2015 jsme se zúčastnili pro nás prozatím nejvydařenější

soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Soutěž se konala na fotbalovém
hřišti ve Starém Městě. Družstva mladších i starších žáků se umístila na
krásných druhých místech, u starších žáků prozatím s nejlepším výsledným
časem, a to 15:523 s.



Naše svěřence povzbudily výsledky ze soutěže ve Starém Městě, a proto se
velmi těšili na další klání mezi SDH, které se konalo v Janovicích. Na této
soutěži starší žáci obsadili opět krásné 2. místo, tým mladších žáků se
umístil na 9. místě. Nutno podotknout, že na této soutěži měla obě družst-
va opravdu velkou konkurenci, ale zvládla se s tímto faktem poprat
a dokázat, že SDH Morávka umí závodit i na takovéto úrovni.

Dne 27. 6. 2015 nás čekala ta největší výzva v letošní sezóně, a to pokusit
se o co nejlepší umístění na naší domácí soutěži v areálu ZŠ Morávka.
Poprvé jsme se rozhodli, že poskládáme tři družstva dětí, a to starší žáci A, B
a mladší žáci.

S obrovskou podporou obyvatel Morávky a okolních obcí se podařilo
družstvu mladších žáků obsadit nádherné 3. místo, týmy starších žáků se
umístily na 4 a 6. místě. Potvrdila se tak pověra mezi hasiči, že domácí
soutěž se vyhrává velice těžko. Chtěla bych velice poděkovat zástupcům
obce za jejich podporu a především přihlížejícím, protože Vy jste naším
osmým členem týmu, který je ten nejdůležitější. Jsme rádi, že nás pod-
porujete a fandíte nám.

Další víkend jsme se rozhodli zaběhnout dvě soutěže v jeden den. První
v Místku – Bahně a druhá na Krásné – Mohelnici. Na tyto soutěže mohl jet
bohužel jen tým starších žáků. Na obou soutěžích se umístili na 4. místě,
což je dle mého názoru také velmi hezké. Navázali jsme tak na předešlou
soutěž na Morávce. Dne 1. 8. 2015 jsme vyrazili na Hukvaldy. Tentokrát tato
soutěž byla tou nejúspěšnější v sezóně pro tým mladších žáků. Poprvé
v této sezóně členové SDH Morávka stáli na tom nejvyšším stupni vítězů
s časem 25:122 s. Tým starších žáků skončil na 4. místě a pokračoval tak
šňůrou čtvrtých míst. Mezi poslední soutěže, které máme v letošní sezóně
na programu, patřila také soutěž v Raškovicích. Pro změnu na 4. místě se
umístil tým mladších žáků. Starší se umístili opět na 4. místě.

11
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V nejbližší době nás čeká soutěž v Mohelnici. Na konec prázdnin jsme se
rozhodli, že děti vezmeme za skvělé sportovní výkony a výsledky na něko-
likadenní pobyt na chatě. Začátkem školního roku nás čekají ještě dvě
soutěže a spolupráce na Dni obce Morávka. 

Opět bych ráda poděkovala všem mladým hasičům za výbornou
reprezentaci našeho sboru a Morávky. Chci jim popřát mnoho úspěchů na
dalších soutěžích, které nás čekají. 

Závěrem bych chtěla touto cestou pozvat všechny děti z MŠ a ZŠ Moráv-
ka, aby se k nám v případě zájmu přidaly a společně s námi reprezentovali
náš SDH a naši obec na mnoha sportovních a veřejných akcích. Můžete nás
zastihnout každou středu a pátek od 16:00 h v areálu ZŠ Morávka, kde
společně zdokonalujeme naše sportovní výkony. 

Členka SDH Morávka a trenérka Mladých hasičů 
Lenka Pajurková

Videa výkonů našich nejmladších můžete shlédnout i na YouTube — vyh-
ledáním videí autora Sdh Morávka nebo napište do prohlížeče tuto krátkou
adresu, která Vás tam přesměruje: https://goo.gl/1u7oz6

Za fotografie děkujeme paní Magdě Šebestové
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Pozvánka do divadla

25. září 2015 — balet Popelka — jedna z nejznámějších pohádek vůbec
inspirovala Sergeje Prokofjeva ke vzniku baletního díla plného krásných
tanečních scén.
Divadlo A.Dvořáka

16. října 2015 — pět balad Kytice (Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat
a Svatební košile), které jsou adaptovány do emotivních jevištních obrazů.
Hlavními hrdiny jsou mladí lidé, v jejichž podání znovu ožívají dávné
příběhy pro současnou generaci diváků.
Divadlo J. Myrona

Objednávat se na divadelní představení můžete na OÚ Morávka
— tel. 558 69 10 21 nebo přímo u p. Daňkové — tel. 606 641 080.
Lístky na představení se pohybují v rozmezí od 130 — 190 Kč (poloviční
cena) + 10 Kč do fondu Klubu rodičů při ZŠ Morávka.
Dopravu hradí Obec Morávka. Odjezd je vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka.

Na všechny se těší Gabriela Daňková
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Sdružení obcí povodí Morávky
— akce od poloviny srpna do konce října

16. 8.  Pohár Josefa Saláta — Raškovice

22. 8.  Nošovické slavnosti — Nošovice — sportovní areál

22. 8.  Vojkovický den — Vojkovice

29. 8.  Velká doberská — víceúčelové hřiště Dobrá

29. 8.  Pohádkový les — Nošovice sportovní areál

29. 8.  Dětská noční hasičská soutěž — Vyšní Lhoty areál Kamenité

06. 9.  Komik — víceúčelový sál ZŠ Dobrá

12. 9.  Sportovní den SOPM — Dobratice

17. 9.  tančírna — víceúčelový sál ZŠ Dobrá

19. 9.  Točkokap ve Vojkovicích — Vojkovice

26. 9.  Zahájení výstavy ovoce a zeleniny — Raškovice kult. středisko

9. — 11. 10.  Slavnosti — 400 let obce Morávky

11. 10.  Krmáš 150. výročí posvěcení kostela — Dobratice

Doporučujeme průběžně sledovat webové stránky jednotlivých
obcí a spolků.

Gabriela Daňková
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Skauti informují

Junácká hlídka

Bodování za rok 2014/2015
V našem skautském oddílu probíhá bodování za účast na schůzkách,

výpravách a jiných akcích, rovněž se bodují vítězství ve spoustě her, které
na schůzkách hrajeme. Jak celoroční bodování dopadlo, můžete vidět níže.
Blahopřeji!

Dodávám, že jsme za celý rok měli 35 družinových a oddílových schůzek
a 23 doprovodných akcí (například různé výpravy, účasti na přednáškách,
pietních akcích, brigádách apod.) Avšak naší největší akcí je čtrnáctidenní
letní skautský stanový tábor.

Výsledky bodování:
Mladší vlčata a nováčci
1. Radim Zubek 
2. Štěpán Čompa — Good Morning
3. Vojtěch Kačmařík
Starší vlčata (družina Vydřích Ptakopysků)
1. Marek Maslowski — Čepice
2. Vít Žamboch
3. Jiří Vymětalík — Šťovíček

Skauti (družina Žiraf)
1. Jonáš Jarolím — Hoříto
2. Martin Bujok — Samsung
3. Jan Španihel — Polštářek
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Kdo by chtěl rozšířit naše řady, ať mne neváhá kontaktovat, nabíráme
členy od 6 do 99 let. Schůzky budou pravděpodobně probíhat od září 2015
každý v pátek v odpoledních hodinách.

Tomáš Foldyna— Drákula
t.foldyna@seznam.cz

tel. 723 976 786

Na hodnocení letošního tábora v Komorní Lhotce je ještě příliš brzy,
přinášíme Vám proto další díl úryvků z „Táborové kroniky Morávka 2014“.

Úryvky z kroniky skautského tábora (III. část)
26. července 2014

1. hlídka od 22:00 do 00:00
Jednorožec s Nautilem a Zlatovláskou

22:07 — Letí letadlo.
22:20 — Oheň pořád hoří. V lese někdo huláká.
22:25 — Je klid, až na hulákání v lese.
22:30 — Karin se prý dobře spí. Baňka udělal dobrou lavičku.
22:36 — Přijela (asi) Judita.
22:37 — Slyšíme opilce, jak troubí na klakson a křičí: „Ostrava — Bohumín.“
22:56 — Chyba Baňkovy lavičky — je malá, proto Karin a Lucka musí ležet

nohama přes sebe.
22:58 — Hanka „pálí“ gumáky.
23:30 — Karin si dělá malý ohýnek.
23:59 — Budíme druhou hlídku.

27. července 2014
Návštěvy rodičů

Dnešní den začal jako obvykle rozcvičkou, nástupem a snídaní. Poté jsme
museli své stany uvést do stavu, na který by se dokázali dívat i naši rodiče.
Naše skupina stavěla pagodu na večerní opékání, Martinovci uklízeli tábor
a Jonášovci si vzali na starost kuchyň. Pomalu se blížil čas oběda a příchod
rodičů. Vrcholily taky přípravy na mši svatou, připravovali jsme kříž a oltář.
Kolem třetí hodiny začali přicházet první rodiče. První buchta, která do-
razila byla v mžiku pryč, když však dorazili později další rodiče s buchtama,
bylo jich tolik, že se nám nikde nemohli vlézt, a to hlavně tehdy, když se
rozpršelo a my museli vyklidit kuchyň na mši svatou. Po mši svaté jsme se
všichni sešli u ohně a začali opékat špekáčky. Po spořádání špekáčků se
rodiče vydali zpět domů a my jsme opět osaměli, což většině z nás nevadilo.
Dva z nás odjeli domů.
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29. července 2014
Jdeme na Gruň

Hned po nástupu jsme se pustili do sbírání dřeva (z důvodu nedostatku).
Ještě před obědem jsme si nabalili svačiny a vydali se na dlouhou výpravu.
Šli jsme kolem Švarné Hanky ke kostelíku a zpátky. Cestou jsme plnili pře-
dem zadané úkoly. Zpáteční cestou jsme my a Červená flotila šli spolu a do
tábora vkročili kolem 15. hodiny. V 15:45 přijel Baňka, ale Vikingové se ještě
nevrátili, ti přišli až v 16:02. 

Nyní je 16:30 a pořád není oběd. Dřevo je mokré a pec nechce hořet.
Připravují se květákové placičky a Jirka V. se snaží sušit hřiby.

Zapsal Kachní Titanik

Přibližně v 10:00 si nás vůdci svolali a řekli, že půjdeme na Gruň ke
kostelu a zpátky. První šla Červená flotila, jako druzí vyrazili Vikingové
a poslední Kachní Titanic. První rozcestí bylo plus mínus půl kilometru od
tábora, tam jsme se vydali doleva. Všechny skupiny se vydaly na Bílý Kříž,
odtud na Gruň, i když možností, jak tam dorazit, bylo víc. Kachní Titanik
dohonil Vikingy už u Surovce. Dorazili jsme (Červená flotila) na Bílý Kříž,
kde si Karolínka vzpomněla, že nepije minerálku, takže jí Lucka musela
běžet do chaty pro vodu. První svačinu jsme si dali za pochodu asi kilometr
od Bílého Kříže, ale moc se mi v tašce, kde jsme měli zásoby, hrabat nechtě-
lo, protože Karolínka na ni šlápla a vytekl do ní jogurt.

U Chodníku pro bosé nohy nás předehnal Kachní Titanik a dorazil ke
kostelu asi dvě minuty před námi. Cestou zpátky jsme šli spolu s Kachním
Titanikem. A u Chodníku pro bosé nohy jsme potkali Vikingy.

Šli jsme takzvaným šnečím tempem, protože Jirka V. se, přestože jsme mu
nesli batoh, šíleně loudal a vzdychal, což lezlo dost na nervy. U rozcestníku
před Bílým Křížem jsme si dali vánočky. Do tábora jsme dorazili před třetí
a kupodivu Vikingové dorazili až hodinu po nás.

I kdy nám vyhrožovali bouřkou, tak bylo po celou dobu pěkně.
Zapsala Červená flotila

Noc z 30. na 31. července 2014
1. hlídka 10:00—11:30

Glum
10:30 — Začíná mi hlídka, nikdo ještě nespí.
10:36 — Jeňa stále udržuje strážní oheň, i když by to mohla dělat hlídka.
10:40 — V táboře začíná být ticho.
10:45 — Právě teď jediné, co svítí, je strážní oheň a Patrikův stan, ale jelikož

to Patrikovo světlo nikoho neruší, tak to tak nechám.
11:00 — Všechny jsem umlčel a poslal spát, přiložil jsem na oheň,

Patrik stále svítí.
11:10 — Patrik zhasíná a jde spát
11:15 — V hangáru někdo tak chrápe, jak by s ním Vydrák třásl.
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11:25 — Jdu vzbudit Viléma a Jirku.
11:31 — Předávám hlídku.

3. hlídka 01:00—03:00
01:05 — Začíná mi hlídka, oheň hoří.
01:15 — Oheň hoří, nic se neděje.
01:16 — Někdo má v hangáru neklidné sny.
01:27 — V hangáru mají asi opravdu rušné sny, protože teď tam někdo zavyl

jak vlkodlak — asi Kanárek. PS: Doufám, že není úplněk.
01:30 — Už jen 90 minut — jdu na obchůzku tábora, kterou opakuji  

každých pět minut. Oheň hoří.
01:35 — V hangáru furt někdo vzdychá, funí, vyje a chrápe. Už to leze na nervy.
01:45 — Oheň hoří a zvuky z hangáru mně začínají lézt hodně na nervy.

Jinak se nic neděje, ale z toho hučení potoka mi začíná hučet 
v hlavě. Húhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhúhú.

01:56 — Ten hangár!!!
02:00 — Oheň hoří, nic se neděje. Hodina do konce. 
02:09 — Slyšel jsem mluvení. Byl to Kutil.
02:15 — Oheň hoří, nic se neděje.
02:30 — Oheň hoří, nic se neděje. Půl hodiny do konce.
02:45 — Oheň hoří, nic se neděje. Čtvrt hodiny do konce.

Kronika obce Morávky

O místním názvu Uspolka
V roce 1905 vycházel časopis České mládeži vydávaný nákladem Františ-

ka a Rudolfa Eliáše z Michálkovic, do kterého napsal učitel z Morávky Jan
Březina tento zajímavý příběh. I když je původ místního názvu Uspolka
jiný, je článek zajímavou ukázkou nářečí v údolí Morávky na počátku 20.
století.

Jak povstalo místní jméno „Uspolka“
Nářečím z Morávky píše Jan Březina

Na Morovce měnuje se jeden potok Uspolka. I chcu vom povědět, čemu ho
to pomynovali. Panům ve Frydku kdosi žaloval, že Morovčaně su velci grobi-
jani a že za nědluho, jak by jich tak něchali, že s nimi něbudě rady. Tuž raz
v letě vyjechol si pan z frýdeckeho zamku na Morovku, aby viděl, esli je to
pravda. A zebrol tež ze sebu svoju robu, aby mu po cestě něbylo teskno a aby
tež i ona tych morovskych ludi poznala.
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Dyž tu přijechali, prově tu sušili sino na lukach, a jak uviděli Morovčaně,
že jakysi pan jedě, honym sdělovali čopky a volali: „Pěkně vitum!“ Pan ze
zomku se zastavil a vypytovol se na ledoco a potem pravil, esli maju pro něho
co zjesť. Ihned rozutěkali se po chalupách a přinisli, co gdo mil: jedni chlib,
druzy zasek syr, bryndzu a maslo. I sedli seje panově na pasinek a pustili se
s chuťu do jidla. Ale panička se zakuckala, a syr ji uvjoznul v krku. Tu začol
pan volať o pomoc a tu hned někteří radili, aby honem přinisli vody ze dvuch
potokuv. A tuž letěli pro tu vodu. Zatel juž ale panička jakosi syr polkla, a tuž
hned volali na tych co z tu vodu šli: „Uś polkla“. Od teho času nazyvaju tam
ten potok „Uspolka“, že tam ta panička šťastně ten syr pokla. 

Miluše Březinová
Ne všechny roky, které dnešní starší lidé prožívají, jsou milou vzpomínk-

ou na dobu, ve které se ztrácela radost z práce v přírodě se všemi milovaný-
mi zvířaty. Zapsané osudy možno si vypůjčit pod názvem OSUDY v kni-
hovně na Morávce.

Miluše Březinová

O místním názvu Bebek
Naše obec má na svém rozlehlém území značné množství zajímavých

místních názvů, které si zasluhují naši pozornost a měly by býti uchovávány
v paměti. Jeden z těch historicky mladších z pohledu 400 let existence obce
Morávky je název Bebek.

Pan profesor Milan Myška uveřejnil ve Sborníku Státního okresního archivu
ve Frýdku – Místku roku 2007 nádhernou historickou studii pod názvem
Beskydská krčma Bebek, která je hlavním zdrojem informací pro tento
příspěvek. Dobu, kdy se toto místo Morávky ještě Bebek nenazývalo, označil
pan Myška velmi pěkně — Bebek před Bebkem. Kdo vlastně byl Bebek?

Johann Bebek byl arcivévodský hajný na Starých Hamrech, který roku
1906 koupil usedlost v Lúčce po krčmáři Františku Veličkovi. Jan Bebek
pocházel od Bielska (Slezsko) a od většiny Moravčanů té doby se odlišoval
jazykově a vírou. Jeho mateřštinou byla pravděpodobně němčina
a pocházel z evangelické rodiny. Před svým příchodem na Morávku praco-
val ve službách arcivévody Bedřicha (Bezručův markýz Gero, úspěšný
podnikatel) na Starých Hamrech. Jeho žena Anna, rozená Duží pocházela
ze Starých Hamer a byla rovněž evangelické víry.

Pro Jana Bebka byl veliký problém získání hostinské koncese. Žádost
psanou německým jazykem odmítla obec Morávka vůbec projednat
z důvodů jazykových. Nesouhlasil ani místní učitel v Lúčce ani úředníci na
Okresním hejtmanství ve Frýdku. Vše muselo jít oklikou přes slezské zem-
ské úřady v Opavě a v Lúčce dokonce proběhlo místní šetření týkající se
množství obyvatel a krčem v zájmové oblasti. Argumenty pro udělení kon-
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cese byly silné — 65 chalup se 320 obyvateli ve spádové oblasti krčmy,
poblíž ležící arcivévodské dřeviště, odkud odváželi dřevo formani — větši-
nou najímaní jinde. To potvrzuje obraz Morávky té doby s častými stesky na
cizí levnější formany a dřevorubce, spolu s německy cítícími arcivévodský-
mi lesními úředníky. Roku 1907 byla hostinská koncese z Frýdku udělena.
Klientela krčmy se rekrutovala především z místních horalů, dřevorubců,
dělníků z dřeviště, formanů a koňáků a prvních turistů.

Zakladatel podnikání Jan Bebek zemřel roku 1930 ve věku 57 let. V provo-
zování nově přestavěného hostince pokračovala jeho druhá žena Eva Be-
bková, původem z Komorní Lhotky. O další velmi zajímavé historii a lidech
beskydské krčmy Bebek píše pan profesor Myška ve svém příspěvku, ale to
by bylo již nad rámec tohoto článku. 

S postavou Jana Bebka se zrodil místní název známý v celém regionu.
Dnes jej můžeme spojit s pěkným zeměpisným názvem horní části údolí
Morávky — Lúčkou. A tak dostaneme spojení Lúčka — Bebek.

ZDROJ: Myška, M.: Beskydská krčma Bebek. In: Sborník Státního okres-
ního archivu ve Frýdku – Místku, č. 8. ZA Opava, SOA Frýdek – Místek, 2007.

Mgr. Martin Žamboch
ČSPO Salamandr

ČSOP Salamandr
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************************************************************

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE 
550 Kč/hod. bez DPH

— výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace,
bazény, jímky, žumpy 

— svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod
chodníky a zámkové dlažby

— bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez pře-
sahu zádi)

DOPRAVA — nosnost 9 t
26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod. bez DPH

— štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…

— odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa, Tel: 608 877 165

************************************************************

Inzerce
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PŮJČKA
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Stačí 2 poslední daňová přiznání.
Posuzujeme hrubý roční obrat, NE čistý příjem.

V případě zájmu volejte nebo pište SMS
na tel. č. 774 828 496 — zavoláme zpět.
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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   Vhodné zavolat pfiedem.
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Nabízíme: 

• �erné uhlí kostka (40-80 mm) – Polsko, Jankowice 

• Koks o�ech 2 (20-40 mm) – �R, Metalimex 

• Hn�dé uhlí kostka (40-100 mm) – �R, Most 

• Hn�dé uhlí o�ech 2 (10-25 mm) – �R, Bílina  

� vhodné do automatických kotl�!! 

• Brikety Rekord 6“ (15 cm) – N�mecko 

Uvedená paliva máme skladem voln� ložená i balená! 

Nov� nabízíme �erný hrášek (10-30 mm) Janina PL 

- vhodný do automatických kotl� 

- nespéká se!   

- pouze balený v pytlích po 25kg 

…………………………………………………...………………………………… 

Paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci dle p�ání zákazníka. 

A navíc: Jen u nás máte jedine�nou možnost využít služby skládání paliva 
pásovým dopravníkem až do sklepa! (informace + video na našem webu) 

 

Uhelné sklady Raškovice, areál býv. JZD u St�íže, Raškovice Kamenec 

��������	
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Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 

I�: 28659198 


