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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v současné době připravujeme výběrové řízení na dodávku strojů pro mobilní kompostárnu. Jak jsem
vás již informovala v minulých zpravodajích, podali jsme vloni žádost o dotaci, a ta byla na SFŽP vyhodnocena následně – Obci Mořkov byla schválena dotace ve výši cca 7 milionů, což je 90% pořizovacích nákladů. 10% pořizovacích nákladů musíme dofinancovat sami. Proto v rozpočtu na rok 2013
schválilo zastupitelstvo obce částku 700 tis. Kč z vlastních zdrojů. Výběrové řízení je nadlimitní, vítěze
dodávky techniky bychom mohli znát v průběhu měsíce září. Stroje nám budou dovány nejpozději
do tří měsíců od podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.
Pro občany tak budeme zajišťovat kvalitnější službu týkající se vývozu biologicky rozložitelného odpadu. Občané už
nebudou limitováni malým obsahem kontejnerů, ale mohou sami přivážet BRO přímo na stanici, nebo využít objemné
kontejnery, které budou umístěny v obci dle rozpisu. Ten, kdo sám doveze odpad přímo na stanici, může si zdarma odebírat kvalitní rašelinu. Kdo využije jen objemné kontejnery, a bude požadovat rašelinu, ten za ni zaplatí. To proto, že zde
již musí být započítána práce našich zaměstnanců, kteří BRO budou odvážet na stanici. Na celý systém nakládání s BRO
bude zpracována směrnice. A co všechno budete moci na stanici dovézt? Trávu, listí, větve (i větších délek a průměrů),
odpad z kuchyní (zbytky po očištěné zelenině), piliny, dřevěné zbytky, atd. Podstata tohoto projektu je, že budete moci
neomezeně vyvážet popsanou hmotu a zdarma si odebírat kvalitní zeminu. Příklad - přivezete 100 kg BRO, můžete si
odvést cca 50 kg kvalitní zeminy.
Věřím, že již příští rok budete kladně hodnotit vylepšenou službu svozu a ukládání BRO.
Stavba zastřešené pergoly u DPS je dokončena. Právě probíhá úprava přístupu k pergole, tj. stavba chodníku. Vybavíme
pergolu lavičkami a stolem. Pak společně s klienty DPS slavnostně přestřihneme pásku a pergolu předáme klientům
do užívání.
Klimatické podmínky konečně umožnily zabudovat tolik potřebné příčné uliční vpusti na ulici Za sušárnou a U kaple,
které odvádějí dešťovou vodu.
Dokončili jsme oplocení budoucího sběrného dvoru. Projektová dokumentace sběrného dvoru je předložena na stavebním úřadě v Novém Jičíně a čekáme na rozhodnutí (povolení stavby). Na PD sběrného dvoru jsme obdrželi dotaci
z Moravskoslezského kraje a do 30. 6. 2013 musíme dotaci vyúčtovat a podat závěrečnou zprávu. V současné době již
jednáme se svozovou firmou o možnosti vybavení sběrného dvoru potřebnými kontejnery.
V zahradě MŠ jsme odstranili panely, které by překážely při plánované rekonstrukci zahrady, která proběhne v době letních prázdnin. Odstraněné panely použijeme na opravu sesouvajícího se břehu koryta Králova potoka v délce cca 20 metrů. Oprava tohoto břehu nebyla zahrnuta do oprav po povodních z roku 2009. Na problémové místo je velmi špatný přístup, přesto musíme opravu neodkladně provést. Oslovila jsem firmu Multip stav, s.r.o., konkrétně pana Ing. Janíčka
z Mořkova. Na místě samém jsme situaci vyhodnotili a navrhli možné řešení.
V průběhu měsíce května jsme vypsali výběrové řízení na opravu odvodnění ulice Zahradní. Dle schválené směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsme oslovili 5 firem k podání nabídky a již brzy budeme v radě obce rozhodovat o nejvhodnější nabídce. Stavební práce v této ulici by měly být realizovány v červenci 2013.
Jistě jste si mnozí z vás všimli, že je ve velmi špatném stavu přístupové schodiště do Společenského domu. Všechny
schodišťové desky (stupně i podstupnice) jsou uvolněny. Oslovila jsem firmu FABRICO MORAVA, s.r.o. ze Životic u
NJ, aby nám provedli celkovou renovaci. Vzhledem k tomu, že je stávající deskové teraco velmi opotřebované, zvolila
jsem jeho celkovou výměnu. Použitý materiál bude opět teraco, vyloučila jsem dlažbu, která by neunesla provozní zátěž.
Oprava musí být realizována co nejdříve. Bude řešena etapově – levá část schodiště, pravá část schodiště.

Na ulici Padol jsme přidali světlo veřejného osvětlení. Ještě letos bude postupně v obci přidáno dalších 5 světel. 2 světla
lze umístit na stávající sloupy, 3 světla budou vyžadovat nové sloupy. Celkový finanční odhad je 110 tis. Kč. V odhadu
je zahrnuta i velmi nákladná doprava sloupů. V tomto roce bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici
Květná, které je velmi zastaralé, za cca 100 tis. Kč.
Na ulici Ke kapli je již objednáno přidání jednoho hnízda rozhlasu, cena cca 18 tis. Kč.
S pomocí pracovníků VPP, kteří mají roční prac. smlouvu pod OÚ, jsme pod vedením pana L. Kučery vysadili 2742
sazenic různých druhů keřů, které svými kořeny zpevní svah u staré skládky.
Na webových stránkách obce je umístěna v nabídce menu nová kolonka „Prevence do každé rodiny“. Doporučuji vám
policejní zprávy (a nejen ty), které budou každý měsíc aktualizovány, průběžně číst.
Kdo potřebujete jakoukoliv radu z Ministerstva práce a sociálních věcí, je na pravé straně umístěn banner, kde když
kliknete, otevřou se vám veškeré dostupné informace. Pokud nemáte doma internet, můžete využít internet v naší obecní
knihovně (každý čtvrtek v době od 15:30 hod. do 18:00 hod.), který je vám k dispozici zdarma.
Seznámila jsem vás jen s několika záměry, které již byly, nebo budou v letošním roce realizovány. Mnohé z těchto oprav
mohou být provedeny díky nám všem. To, že jsme na domovní dani zaplatili trojnásobek, se nám „vrátí“ vylepšením či
opravou v obci, rozšířením služeb, kultury, apod. Jde nám především o vaši spokojenost a důvěru.
Zvu vás na jednání Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat ve středu dne 12. června 2013. Zároveň vás zvu na
Hasičskou soutěž mladších a starších žáků „O pohár starostky obce Mořkov“, která se uskuteční v neděli 23. června
2013. Obě pozvánky naleznete v tomto zpravodaji.
Ivana Váňová, starostka

Zveme občany na jednání
17. Zastupitelstva obce Mořkov,
které se uskuteční dne 12. června 2013 v 17 : 00 hod. v salonku SD.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
Oznámení obecního úřadu občanům
Ve dnech 3. 6. 2013 – 7. 6. 2013 nebude na OÚ Mořkov přítomná referentka
paní Kamila Steculová a paní Vladana Hořelková.
Obě zaměstnankyně se v tomto termínu účastní povinného vzdělávání úředníků v Ostravě.
Zástup na podatelně a pokladně – referentka paní Libuše Hegarová.
Informační zástup stavební – starostka Ivana Váňová.

Celý život jezdil bez nehod – příklad hodný obdivu
V Domě s pečovatelskou službou bydlí pan Jaromír Komárek, který se do Mořkova přistěhoval z Nového Jičína. Přál si, aby byl své dceři a zeti nablízku.
Pan Komárek se rozhodl vrátit svůj řidičský průkaz na dopravní inspektorát, protože
jeho věk a zdravotní stav už mu nedovoluje řídit vozidlo.
Vedoucí dopravního inspektorátu v Novém Jičíně npor.
Mgr. Bc. Jaromír Stecula panu Komárkovi osobně poděkoval za jeho dlouholetou bezpečnou jízdu a předal mu
poděkování.
Starostka obce paní Ivana Váňová popřála panu Komárkovi hodně zdraví a spokojenost.

OÚ Mořkov
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U S N E S E N Í z 49. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 13. 5. 2013
1.
1.1
2.
2.1
2.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 48. schůze RO.
Schvaluje:
Finanční dar paní V. S. ve výši 2.000,- Kč.
Úhradu dopravy žáků ZŠ Mořkov a pedagogického doprovodu na celostátní finále soutěže EUROREBUS JUNIOR v Praze
dne 14. 6. 2013
2.3
Nájemce do bytu v ZŠ Mořkov, ulice Sportovní 258 od 1. 6. 2013 na dobu určitou 1 roku paní L. P..
2.4
Směrnici č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2.5
Vyhlášení výběrového řízení na akci „Odvodnění ulice Zahradní“
2.6
Pro oslovení do výběrového řízení na zhotovitele „Odvodnění ulice Zahradní“ tyto firmy: Multip stav, s.r.o., Palackého
1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ 496 110 89 ; FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nový Jičín 207, 742 72, IČ 286 327
61 ; OHL ŽS, a.s. DIVIZE 2, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava – Přívoz, IČ 463 427 96; Strnadel Zbyněk, Trojanovice 294, 744
01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 413 560 39; JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 258 247 83.
2.7
Složení komise na výběrové řízení „Odvodnění ulice Zahradní“ ve složení: členové Rady obce Mořkov – Váňová Ivana,
Navrátil Jiří, Jaksch Jaromír, Skurková Věra, Slabá Jana. Náhradníci: Hořelková Vladana, Kladiva Petr, Kyselý Jiří, Černoch Josef, Mička Pavel.
2.8
Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově občanské vybavenosti na ulici Dolní č.p. 489 (objekt pekárny) o ploše 56
m2.
2.9
Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově občanské vybavenosti na ulici Horní č.p. 385 (Objekt Hasičské zbrojnice)
o ploše 10 m2.
2.10
Záměr prodeje parc. č. 1198/32 – ostatní plocha (ostatní komunikace), k.ú. Mořkov o ploše 27 m2.
2.11
Záměr prodeje objektu vodojemu 2 x 100 m3 a jeho příslušenství, zapsaných na LV 1325, k.ú. Veřovice.
2.12
Záměr na prodej parc. č. 1161/12 – ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Veřovice o ploše 256 m2.
Revokuje:
3.1
Usnesení RO č. 47 bod. 3.1 na VZ na stavební práce „Odvodnění ulice Zahradní“ zadat dle Interní směrnice obce Mořkov
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Ivana Váňová
Jiří Navrátil
starostka
místostarosta
„OKOLO MOŘKOVA“
V sobotu 4. května 2013 pořádal odbor Klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci s Obecním úřadem Mořkov již 39. ročník turistického pochodu „OKOLO MOŘKOVA“.
Nevlídné i silně deštivé počasí v předešlé dva dny značně ovlivnilo a odradilo k účasti
jak místní, tak i vzdálenější turisty (nejméně od roku 1979). Celkem se na všech trasách prezentovalo 459 účastníků (96 mládeže, 363 dospělých). Místních bylo 230 (50%). Ze všech pěti tras
bylo nejvíce pochodníků na 10 km: 171 (místních 93) a 16 km: 168 (místních 76). Pro rodiče s malými dětmi byla BABY trasa na 5 km; účast 52 (místních 31), děti za soutěže a hry obdržely sladké odměny. Ke zdárnému průběhu akce
napomáhalo 64 pořadatelů.
Mezi účastníky byli turisté z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst Moravy a Čech. Nejvzdálenější byli Jan
Šachář z Chebu a rodina Pažoutova z Kosmonos. Nejstarší Josef Rýdl (*1929) z Hodslavic, nejmladší Jan Rýdl
(*2/2013), tito obdrželi odměny. Nejpočetnější skupina Klub důchodců Mořkov – 20 členů. Z prezentovaných
účastníků byli vylosováni výherci věcných cen. V odpoledních hodinách se počasí umoudřilo, bylo slunečno,
turisté mohli využít v cíli pěkného prostředí areálu výletiště při živé hudbě k odpočinku a občerstvení připraveného pořadateli. Chování účastníků v přírodě bylo ukázněné.
Touto cestou děkujeme OÚ za spolupráci a našim příznivcům a sponzorům: Restaurace Společenský dům O. Kunc, Řeznictví Jan – J. Kučera, Řeznictví Machač – malokapacitní jatka, U ogaru – R. Pítrová, Dřevo
Šigut - Slav. Šigut a firmě Tomspedit za výpomoc. Jen s jejich přispěním mohla být pořádána tato akce prospěšná pro děti, propagující turistiku, naši obec a krásnou přírodu a našem okolí. Rovněž děkujeme MŠ za
zapůjčení pomůcek ke hrám pro děti a za uvaření polévky, ZŠ za uvaření čaje. Ženám za upečení jako vždy
výtečných koláčů, D. Skalkovi za uvaření guláše. Členům oddílu šachu TJ za zajištění občerstvení na lovecké chatě Kaluž.
Děkujeme našim občanům, školní mládeži a dětem za hojnou účast i při nepříznivém počasí, jež nás letos postihlo.
Více fotografií na: http://kctmorkov.rajce.idnes.cz/Pochod_okolo_Morkova_2013
Výbor OKČT při TJ
Zápis v MŠ Mořkov pro školní rok 2013/2014
K zápisu se dostavili rodiče od 36 dětí. V MŠ bylo možno umístit 26 dětí. Byly přijaty všechny tříleté a starší děti (včetně předškoláků). Protože ještě byly volná místa, přijalo se také 5 dětí, které jsou věkem nejstarší ze zbývajících dvouletých dětí. Všechny umístěné děti jsou z Mořkova. Celkem MŠ bude mít ve školním roce 2013/2014 plně obsazenou kapacitu 95 míst.
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68. výročí od konce 2. světové války
Kladení věnců v Komenského sadech v Ostravě
dne 30. 4. 2013
Dne 30. 4. 2013 jsem se společně s panem místostarostou zúčastnila vzpomínkového aktu
konce 2. světové války. Pozvání jsme přijali od
členů obce legionářské. Nejprve jsme byli přítomni kladení věnců u tanku u Sýkorova mostu
v Ostravě a pak jsme se přesunuli s vzácnými
hosty do Komenského sadu. Na fotografiích
jsou zachyceny vzácné momenty setkání s hrdiny, kterých si velmi vážíme.
Velmi nás potěšilo setkání s dcerou prezideta Ludvíka Svobody, paní Zoe Klusákovou
Svobodovou.(foto v pravo nahoře)
Po třech letech jsem se opět setkala s brigádním generálem Mikulášem Končickým, (foto
vlevo dole) který naší obec navštívil při příležitosti odhalení pamětní desky našemu rodákovi pplk. Josefu Černému. Všichni, dnes žijící hrdinové, vzpomínají na
pana Josefa Černého jako na velkého hrdinu, který se nebál v boji
s nepřítelem. Vzpomínají na něj jako na čestného kamaráda.
Velmi na nás zapůsobilo setkání s brigádním generálem Zdeňkem Škarvadou (foto vpravo dole), krerý zemřel 11. 5. 2013 ve věku nedožitých 96 let,
dále setkání s plk. Pavlem
Vránským (92 letým válečným
veteránem, letcem, který bojoval v Anglii, jeden
z posledních žijících účastníků
z bitvy u Tobruku), plk. Václavem Přibylem, válečným veteránem (foto vlevo nahoře) a Tichomírem Mirkovičem, jugoslávským partyzánem. Osobně jsme hovořili také s paní Mgr.
Miluší Horskou, místopředsedkyní Senátu PČR (foto vpravo uprostřed).
Kladení věnců se konalo za účasti čelních představitelů Moravskoslezského
kraje, členů obce legionářské, vojenské hudby a mnoha vojenských jednotek. Ve velkém byla zastoupena ostravská veřejnost.
Také v Mořkově každoročně
vzpomínáme na naše hrdiny
a klademe kytice ke všem památníkům.
Ivana Váňová, starostka
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Informace ze Základní školy Mořkov
Celostátní soutěž Eurorebus
Eurorebus je vědomostní soutěž, která probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy.
Do krajského kola soutěže, konaného 20. dubna 2013 v Ostravě v areálu Vysoké školy báňské, byli pozváni zástupci tří věkových
kategorií z naší školy. Všichni soutěžili s elánem a nasazením a školu i Mořkov reprezentovali velmi úspěšně:
V nejmladší kategorii juniorů družstvo ve složení Klára Kramolišová,
Renáta Volková a Jakub Obadal získalo 2. místo a budou pozváni
do celostátního kola do Prahy.
V kategorii ZŠ 1 (6., 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií) družstvo ve složení Petra Macíčková, Darina Marková a
Kryštof Skalka obsadilo 7. místo.
V nejstarší a nejnáročnější kategorii ZŠ 2 (8., 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) nás reprezentovali Adéla Pítrová,
Renata Tarabášová a Dominik Hoďák, kteří vybojovali 14. místo.
Soutěž ve šplhu
V pátek 26. dubna 2013 se uskutečnilo dlouho očekávané školní kolo
ve šplhu na tyči. Celkem se do této naší už tradiční soutěže zapojilo 24
chlapců a děvčat.
nejrychlejší ze tří prvňáčků byla Vendula Böhmová s časem 14,12 s
nejrychlejší z pěti druháků byl Jan Křížek s časem 11,96s
nejrychlejší z šesti třeťáků byl Marek Černoch s časem 6,15s
nejrychlejší ze čtyř čtvrťáků byl Lukáš Dořičák s časem 8,23s
nejrychlejší z šesti páťáků byl Jan Géryk s časem 6,07s
Na závěr si svou rychlost poměřili tři nejrychlejší - z nichž ten nejmladší Marek Černoch byl s časem 5,46 s celkově nejrychlejší.
Adéla Černochová byla druhá s časem 5,48 s a Jan Géryk třetí s časem 5,50s.
Všem soutěžícím děkujeme za sportovní výkony a těšíme se na další soutěže.
Ve školním roce 2012/2013 probíhá již 16. ročník tohoto turnaje ve fotbale. Do turnaje se zapojují
dívky i chlapci prvního stupně základních škol. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie a to na kategorii
A (1. – 3. tř.) a kategorii B (4. – 5.tř.). ZŠ Mořkov se každoročně do této soutěže zapojuje. Doposud
se povedlo žákům postoupit pouze z prvního kola, ale letošní ročník byl pro naši školu velice úspěšný.
V kategorii A naši školu reprezentovali: David Kunc, Jan Křížek, Marek Černoch, Michal Vojtíšek,
Vojtěch Kudělka, Vojtěch Kocián, Jan Jašek, Tobiáš Géryk a Dominik Jozek.
Průběh soutěže kategorie A:
29. 4. 2013
Frenštát pod Radhoštěm
2. místo
postup!
7. 5. 2013
Kopřivnice
3. místo
postup!
15. 5. 2013
Bartošovice
5. místo
ZŠ Mořkov se v kategorii A umístila v okresním finále na 5. místě.
V kategorii B (ročník 2003 a mladší) naši školu reprezentovali: Jan Hegar, Tomáš Křížek, Jan Géryk,
Marek Černoch, Marek Mach, Adam Vahalík, Jan Jašek, Vojtěch Kocián, Vojtěch Kudělka,
Michal Vojtíšek, Dominik Jozek, Štěpán Kyselý a David Kunc.
Průběh soutěže kategorie B:
22. 4. 2013
Nový Jičín
1. místo postup!
9. 5. 2013
Frenštát pod Radhoštěm
2. místo postup!
14. 5. 2013
Bílovec
3. místo
ZŠ Mořkov se v kategorii B umístila v okresním finále na pěkném 3. místě a Vojtěch Kocián byl vyhlášen nejlepších hráčem okresního finále. I když se nepovedlo postoupit hráčům do krajského finále, patří jim velké dík za předvedenou hru a reprezentaci školy.
Poděkování patří žákům deváté třídy Janu Černochovi a Jakubovi Černochovi za pomoc při turnajích. Dále také děkuji rodičům R.
Kociánové, K. Machovi a P. Konopáčovi za pomoc při přepravě chlapců na turnaj a M. Strnadlovi za opakované zapůjčení dresů
z TJ Mořkov.
Lenka Hlavinková
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M A G I C KÁ

K Ř I Ž O V A T K A V M O Ř K O V Ě II

Kdo si pozorně přečetl minulý Zpravodaj obce Mořkov, možná dočetl do konce i můj příspěvek o naší hlavní křižovatce, která
bude mít brzy podobu kruhového objezdu čili „kruháče“.
Oslovilo mě poté několik Mořkovjanů, kteří chtěli vědět, jestli jsem si poslední odstavce úplně vymyslela, nebo jak jsem k těmto
historicky nepodloženým závěrům došla. Proto právě zde poctivě a pravdivě musím prohlásit: JE TO PRAVDA, KTEROU JSEM
SLYŠELA Z ÚST DNES UŽ NEŽIJÍCÍCH OBČANŮ MOŘKOVA. Chtěli asi, aby se tyto historické zajímavosti dozvěděly i
další generace…Morava i Mořkov mají prostě své velké „poklady“…Cyril a Metoděj došli v roce 863 určitě k Hostýnu
a Hranicím na Moravě, které byly posledním osídlením Velké Moravy – dále už se rozkládaly v 9. století jen rozsáhlé pohraniční
pralesní hvozdy s pravěkými stezkami Moravskou branou na sever za jantarem. Najděte si v automapě směr z jihu Moravy na
Radhošť a zjistíte, že cesta, po které šli, mohla klidně vést právě přes náš Králův potok – jinde byly bažiny, neprostupné houštiny
a hory.
Na památku přítomnosti obou Věrozvěstů na Radhošti byla tam i v mé rodné obci Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm postavena nad
strmým srázem jedna z prvních křesťanských kapliček v okolí.
Příběh Cyrila a Metoděje vlastně není až tak vzdálený: kdybyste vedle sebe postavili řadu devatenácti šedesátiletých lidí, ten nejvzdálenější se octne v době Velké Moravy!
Další sdělení moudrých starců, že se„otec národa“ František Palacký narodil roku 1798 v Mořkově u „Zrůnků“ může být rovněž
pravdivé, protože právě v tomto domečku na břehu Králova potoka žila tehdy zkušená a známá porodní bába. Paní Palacká k ní
byla kvůli těžkému porodu dovezena na voze a po narození Františka zase odvezena do Hodslavic…
Vraťme se ale k naší magické křižovatce. Kolem ní jsou jako korálky kolem dívčina krku rozeseta první čísla mořkovských usedlostí – mezi nimi svou výškou vyčnívá kostel a tři budovy škol, dále Orlovna, hasičská zbrojnice, nákupní středisko, společenský
dům… Chybí nám tu pěkná náves, náměstíčko, možná parčík – třeba se i toho brzy dočkáme.
Začněme ale třeba číslem popisným 1: vznikl tu první manský statek, pak svobodný dvůr, vrchnostenský dvůr, myslivna…Dnes
je zde firma Jiřího Macíčka – Modelářské a stolařské práce, která pracuje pro ČR i pro evropské průmyslové podniky.
Z tohoto čísla 1 pochází patrně i nejstarší a jistě původní mořkovské příjmení– JEŘÁBEK –dříve psáno Jerzabek. První zmínka
o tomto příjmení je z roku 1578, kdy zeman Jan Jeřábek z Mořkova si kupuje statek Střítež. Jeho původ můžeme hledat na Hundorfu, kde v místě dnešního kříže, v malé uhlířské osadě Dorf, žil zřejmě Marek (Mařík), zakladatel (lokátor) Mořkova. Příjmení
Jeřábek získal asi jako „muž z jeřábčí osady“ – v mořkovských lesích bylo tehdy hojně jeřábků. Jeřábci zde získali manské postavení a k němu manský dvůr na č.p.1, ze kterého pocházel uvedený rytíř Jan Jeřábek a který v té době byl již přeměněn na svobodný dvůr, na němž zaznamenáváme roku 1587 i Jakuba Jeřábka. Ten postavil na
místě původního kostela dřevěného kostel z kamene a cihel. Do věže nechal zazdít
svůj zemanský erb – je to naše nejstarší vzácná památka uložená v současné době na
přední straně oltáře v kapličce Panny Marie Bolestné.
Jakub byl zřejmě otcem rytíře a vladyky Jana Jeřábka, který žil dost divokým způsobem života a měl na svědomí dokonce i vraždu. Ze všeho se vysekal a otec za jeho
hříchy postavil v Mořkově kostel, aby mu Bůh odpustil…Jan má dodnes náhrobek
v kostele sv.Václava v Ostravě. Jeho dcera Kateřina se provdala roku 1600 (už po
smrti otce Jana) za Matyáše Háka zvaného též Pštinský ze Slezska. Ten měl významné postavení na hradě Hukvaldy – byl důchodním písařem, pomáhal sepsat
Urbář hukvaldského panství v roce 1581 a kostelní knihu městečka Frenštát pod
Radhoštěm. Na jejich svatbě byli přítomní radní z Ostravy, přičemž svědky byli
Václav, fojt z Chlebovic, a Matěj, fojt z Vlčovic.
K domu s číslem 1, označovaném dodneška jako „revír“, se váže také zajímavá pověst o skutečné historicky doložené postavě – Liboru Ovesném, který tu žil na konci 18.století. Jeho příběh zaznamenal v roce 1932 mořkovský řídící učitel v.v. František Dušek ve sborníku Kravařsko.
„Polesný jménem Libor Ovesný spravoval lesy jičínského panství v Mořkově. Byl
celému okolí znám svým krutým zacházením s lidem. Aby je snáze při lesním pychu
překvapil, dal svého koně okovati správně, jindy dal koni přibíti podkovy opačně.
Lidé nikdy nevěděli, kde vlastně je. Nebyl krutý jen ke zlodějům a lesním a pytlákům, ale ve své lovecké náruživosti byl bezohledným i k spořádaným občanům mořkovským…“ Střílel třeba v pravé poledne po kocourech, zval kluky a holky do hospody, kde se museli vzájemně k sobě tulit a potahovat se za vlasy. On se při tom
hlasitě chechtal a křičel. Poté je odměnil preclíky a poslal je domů…Za silného třískání, vřískání a lomozu pak jednou zemřel. Druhý den ho lidé našli v jedné místnosti
v rakvi a ve druhé seděl a kouřil cigáro. V Životicích, kde se tehdy pohřbívalo, ho
zem nechtěla přijmout, pokaždé jej vyvrhla. A tak ho probouranou hřbitovní zdí protáhli na vůz tažený čtyřmi koňmi a dovezli až na vrch Trojačku. Kat musel sedět na
rakvi, neboť mrtvý neustále zvedal víko, a nesměl se otočit dozadu.
Při pohřbívání mu kat musel oddělit hlavu rýčem od těla a v hrobě přirazit silným
kůlem. Ten se zazelenal a vzrostl v podobě mohutného buku, který ještě donedávna
lidem tuto pověst na Trojačce připomínal .
Marie Hromádková pokr. příště
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Na konci měsíce dubna se narodil Tobiáš Pítr
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tobiáškovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.
V minulém zpravodaji došlo k tiskové chybě, že se narodila Sabinka Kvardová.
Sabince a rodičům se omlouváme a uvádíme opravu, že se narodila Sabinka Quardová.

Životní jubilea občanů Mořkova v červen 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
84 let
91 let

Petr Kyselý
Jaroslav Černoch
Otakar Šach
Marie Géryková
Jan Bartoň
Magdaléna Géryková
Ludmila Slačálková
Anna Černochová
Helena Pítrová
Jan Horák

Vladimír Doubravský
Václav Váňa
Pavel Mička
Ladislav Hýl
Oldřich Kunc

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Úmrtí
Roman Kudělka

Antonín Kotalík

Zdeněk Kyselý

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní vedoucí Martině Kuncové a dalšímu personálu Restaurace SD v Mořkově
za krásnou a nápaditou výzdobu stolů v sálu, chutné jídlo i vzornou obsluhu
u příležitosti mých kulatin.
Marie Hromádková
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Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Dne 5. 5. 2013 jsme se členkami oddílu a jejich rodiči zasadili skautskou lípu
k pomníku padlých za 1. Světové války, který se nachází naproti hřbitovu. Umístění
lípy bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce ke konci minulého roku.
Na akci byla také pozvána paní starostka Ivana Váňová, bohužel se pro nemoc nemohla zúčastnit. Všechny přítomné členky oddílu přidaly ruku k dílu a vyzkoušely si
pracný postup sázení více než metrového stromku lípy velkolisté a jejího následného zabezpečení opornou trojnožkou, na kterou jsme umístili také identifikační tabulku.

V následujících dnech jsme chodili lípu zalévat. Při jedné z kontrol v neděli 19. 5. 2013 bylo zjištěno,
že malá lípa i s trojnožkou a tabulkou zmizely. Nedokážeme si vysvětlit, kdo a z jakého důvodu naši výsadbu zničil. Můžeme pouze odvozovat, že bez předchozího informování vedení oddílu to s největší
pravděpodobností mohla být jen nepochopitelná zlomyslnost někoho z místních či přespolních obyvatel.
I přes tuto skutečnost jsme odhodlaní v příští sezoně výsadby stromů naši skautskou lípu opět vysadit
a budeme doufat, že příště bude mít stromek více štěstí.
http://oddilskautek.webnode.cz/

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Mořkov
si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž v požárním útoku mladých hasičů

„O POHÁR STAROSTKY OBCE“
která se uskuteční v neděli dne 23.6.2013
na fotbalovém hřišti TJ Mořkov, ulice Sportovní

Soutěž je zároveň 13. kolem Moravskoslezské ligy v požárním útoku mladých hasičů 2013
Kategorie: mladší a starší žáci
Časový harmonogram:
09:00 hod. – zahájení soutěže
14:00 hod. – předpokládané ukončení
Pravidla:
požární útok proběhne dle pravidel Moravskoslezské ligy v požárním útoku mladých hasičů na travnatém povrchu, terče budou sklopné s elektronickou časomírou.
Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení.

Přijďte povzbudit naše mladé hasiče!

Na Vaší účast se těší SDH Mořkov.
Vedoucí mladých hasičů
Rýdlová Jana

www.sdhmorkov.cz
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Podhorská chalupa
v době od 1. července 2013 - do 31. srpna 2013
nabídne MENU
- výběr ze 2 polévek a 2 hlavních jídel v ceně
od 65,- Kč.
Rovněž přijímáme objednávky
na rozvoz obědů v tomto období
pro důchodce či nemohoucí
spoluobčany za tuto cenu.
INFO
SKYBOVÁ Iveta 732252953

Autocamp Mořkov
přijme brigádníky
na následující pozice:
uklízečka
(vhodné pro důchodkyni nebo
ženu na mateřské dovolené)
recepční
(pouze pro místní,
vhodné pro studenty,
služební mobilní telefon k dispozici)
INFO
SKYBOVÁ Iveta 732252953

Restaurace Jalovčí Hostašovice
Mobil 605 844 597
Provozní doba:
PONDĚLÍ – zavřeno
ÚTERÝ – PÁTEK 15.00 – 22.00
SOBOTA – NEDĚLE 14.00 – 22.00

Výkopové práce výkonným strojem TEREX
Hloubkový dosah 2,8m.

Nabízíme:
pivo Radegast
Radegast Birell
pivo Svijany 11°
točená kofola
ovocný pohár

Možnost vybudování kompletní přípojky.
(výkop, průraz,položení,obsyp,zahrnutí)
Po domluvě možný odvoz nadbytečné hlíny.
Cena za kompletní připojení
800 Kč bez DPH za běžný metr.¨

Plazma TV (sportovní přenosy)
Na objednávku 24 hodin předem
Vám rádi připravíme:
Pečená kolena
Pečená žebra
Živánskou

Lacina Petr,
Polní 711, Mořkov
Tel. 773 747 261
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Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 23. 4. 2013
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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