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740 let obce
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
oslavy 740 let obce se vydařily. Dovolte, abych touto
cestou poděkovala stálým i dočasným pracovníkům
obce, za vzorně připravený areál, dále členům kulturní
komise, klubu stolního tenisu, klubu turistů, hasičům,
včelařům, kynologům, mladým hasičům a všem
dobrovolníkům za ochotu pomoci uspořádat oslavy, kde
se přicházejí pobavit davy lidí. Letos jich bylo více než tisíc. Děkujeme
sponzorům za skvělé občerstvení.
Mladým hasičům a jednotce SDH jsme v sobotu 12. 7. slavnostně
předali do užívání devítimístné vozidlo. Přejeme dětem, aby se jim
na soutěžích, kam pojedou, dařilo alespoň tak dobře, jako doposud.
V sobotu dne 12. 7. zavítala do naší obce paní MUDr. Marie
Zemánková (Mičková) – dětský neurolog, neurolog a pediatr.
Představila se mi a řekla, že společně s námi, coby rodačka
z Mořkova přišla oslavit 740 let obce. Při této krátké rozmluvě mě
informovala, že vytvořila několik publikací, kde jsou obsaženy
nejnovější poznatky v rehabilitaci i kineziologii a srovnává je
a aplikuje u dětí i dospělých spolu s cvičením z ozdravných systémů
Orientu (jóga, akupresura a jiné). Své publikace Pohyb nad zlato,
Cvičení pro hyperaktivní děti a ADHD/ADD (LMD) - léčba pohybem, věnovala pro naší obecní knihovnu. Poslední
z publikací ADHD – léčba pohybem je sociální europrojekt, který končí 31. 12. 2014. Publikaci vlastní zatím jen rodiče
dětí, které absolvovaly projekt. Učebnici lze najít na internetu: http://www.lf.osu.cz/kre/. Pokud budete mít zájem
a budete se chtít s paní doktorkou poradit, můžete ji napsat na email: dr.zemankova@seznam.cz.
V prvním prázdninovém měsíci jsme provedli výměnu dvou
vstupních dveří do objektu mateřské školy.
Od pátku 25. 7. 2014 máme v obci MOK (kruhový objezd).
V místě ulice Horní je vozovka účelově zúžena na 7 metrů, kde
je vytvořeno místo pro přecházení. Toto místo se neoznačuje
bílými pruhy, pouze jsou bezbariérově upraveny chodníky.
Veškeré úpravy, které jsou na místě uplatněny, vyvstaly
z požadavků dopravního zákona. Průjezd křižovatkou se stal
bezesporu bezpečnější.
Pracovníci, kteří u nás vykonávají veřejně prospěšné práce, jsou od poloviny července proškoleni pro práci
s křovinořezem. Zakoupili jsme dva nové křovinořezy a plotostřih. V obci přibývá mnoho míst, které občané přestali
udržovat, a požadují veškerou údržbu po obci. Letos nám přibylo i sečení místních hřbitovů. Krásné letní dny přeje
všem
Ivana Váňová, starostka

Vážení spoluobčané,
oslavy Dne obce, které proběhly v měsíci červenci
se nám vydařily. V pátek 11. 7. 2014 jsme se setkali
v Evangelické modlitebně při ekumenické
bohoslužbě. Večerní letní kino, bylo z důvodu
nepříznivého počasí přeloženo na jiný termín.
Náhradní promítání shlédlo přibližně 300 diváků.
Sobotní program začal dopolední mši svatou v
kostele sv. Jiří s biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. F. V.
Lobkowiczem. Po
mši biskup požehnal
nové devítimístné
vozidlo
našich
hasičů.
Odpolední program,
který se
konal
v areálu výletiště se

vydařil nejen díky
počasí, ale hlavně
díky vystupujícím všech žánrů, kdy si každý z návštěvníků mohl vybrat
to své.
Velké poděkování
patří všem kteří se
jakkoliv zapojili do
přípravy a průběhu tohoto dne. Chci poděkovat členům kulturní
komise, spolkům, členům klubu důchodců a zaměstnancům obce bez

jejichž přičinění by den obce
nebyl tak úspěšný. Letos byla
rekordní návštěvnost přes 1000
platících diváků.
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Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice již má své nové logo. Do
veřejné soutěže na originální a výstižnou značku nové turistické
atraktivity Novojičínska přišlo 75 návrhů. Logo, které bylo
vybráno obsahuje celý název turistické atraktivity, je
srozumitelné a velmi dobře zapamatovatelné. Má i jasnou
vazbu na původní železnici, po které vede. Toto jedinečné logo
se bude objevovat na všech propagačních předmětech,
informačních tabulích, mapách a zastávkách podél cyklostezky.
Do konce realizace stavby drážní cyklostezky zbývá jen několik
měsíců. Předpokládáme, že slavnostní otevření proběhne v
druhé polovině měsíce září. V tento den cyklostezku společně s
občany projedou od Nového Jičína do Hostašovic představitelé
obcí, které cyklostezku budují. Na trase, dlouhé necelých 10 km
bude v každé obci zastávka, kde se mohou účastníci tohoto
slavnostního otevření občerstvit a zároveň získat potvrzení o
průjezdu tratí. Všechny účastnické listy budou na závěr dne
zařazeny do slosování o hodnotné ceny. Bližší informace
přineseme v zářijovém čísle našeho zpravodaje.

Jiří Navrátil, místostarosta
U S N E S E N Í z 75. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 25. 6. 2014
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Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 74. schůze RO.
Žádost manželů M. o odkup pozemků v k. ú. Mořkov.
Cenovou nabídku na výměnu 2 ks vstupních dveří v MŠ a pořízení 14 ks sítí proti hmyzu.
Informaci o postupu realizace projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
Žádost předsedy TJ pana K. na vybudování tenisového kurtu s umělým povrchem v areálu TJ.
Požadavek na prodloužení místní komunikace Potoční, a to od domu č. p. 256 na této ulici po spojnici s ulicí Zuberská.
Schvaluje:
Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Mořkov, dle § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů převod finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč z Rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do Fondu
reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
Nájemní smlouvu o nájmu bytu v ZŠ Mořkov mezi Obcí Mořkov a nájemkyní paní P. dle nového OZ.
SOD na výměnu 2 ks vstupních dveří v MŠ a pořízení 14 ks sítí proti hmyzu uzavřenou mezi Obcí Mořkov na straně
objednatele a firmou PRINŽ CIESZYN, se sídlem Nám. Dr. Brauna 1183/1, 721 00 Ostrava-Svinov.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2014.
Zveřejnění záměru prodloužení místní komunikace ulice Potoční od domu č. p. 256 po spojnici s ulicí Zuberká na parcelách
1268/1, 978/5, 1268/2 a 965/4 v k. ú. Mořkov na úřední desce Mořkova.
Objednávku stolních kalendářů pro rok 2015 do každé rodiny.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na akci zpomalovací semafor pro obec Mořkov, ulice Nové domky podala firma ELTODO, a.s.,
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517.

4.
4.1

Doporučuje:
Zastupitelstvu obce Mořkov schválit Smlouvu o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

5.
5.1

Ukládá:
Dle § 31, odst. 2, písm. c zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převod finančních
prostředků ve výši 83.000,- Kč z Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov do rozpočtu obce Mořkov, za účelem
financování výměny 2 ks vstupních dveří a 14 ks sítí proti hmyzu.
Referentce OÚ paní Hořelkové zajistit materiály pro Zastupitelstvo obce Mořkov ke schválení prodloužení místní
komunikace ulice Potoční a pro následné zařazení do pasportu místních komunikací.

5.2

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
85 let
86 let
90 let
91 let

Anna Černochová
Ivana Ksiažková
Helena Klimičková
Milan Fabšík
Jaroslav Holub
Bernadeta Macháčová
Antonín Macháč
Božena Machová
Antonín Navrátil
Jiřina Kučerová
Marie Macíčková
Marie Horáková
Jaromír Komárek
Lidmila Machová
Anna Lacinová
Anežka Rýcová
Božena Macíčková

Ludvík Čáň

Jiřina Fabšíková

Růžena Macháčová
Ludmila Holubová
Věra Goldová

Zdeněk Pítr
Anna Jašková

Marie Kociánová
Josef Gold
Zdeňka Hromádková

Anna Jeřábková

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

Úmrtí
Marie Černochová, Zdeněk Gaži, Milan Doubravský, Věra Macháčová

KLUB DŮCHODCŮ MOŘKOV DĚKUJE OBECNÍMU ÚŘADU
ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU V KULTURNÍ ČINNOSTI.
V srpnu se můžete opět přihlásit do e-aukce.
Občané a podnikatelé z Mořkova se mohou přihlásit do další připravované elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu a
snížit si své náklady.
Proč to udělat? Za vše hovoří dosavadní výsledky aukcí jak loni tak i letos - www.ecentre.cz
Tato forma nákupu energií šetří lidem peníze. Již zapojené domácnosti v Mořkově si snížily ceny v průměru přes 22% za silové
složky dodávek energií.
Jak se mohu přihlásit?
Ve dnech 18.8. 2014 od 14 – 17.00 hod a 20.8.2014 od 14 – 17.00 hod bude na obecním úřadě otevřeno kontaktní místo, kde
se můžete seznámit s podmínkami a přinést nutné podklady za odběrné místo.
Jde o kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem, kopii posledního ročního vyúčtování a informaci, do kdy je stávající smlouva
platná a v jaké lhůtě ji lze vypovědět.
Podrobnosti Vám sdělí Ing. Karel Kozelský, na telefonu 732 355 964, e-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz
Aukce je pro občany a podnikatele zdarma. Nic neriskujete. Pouze si ověříte, jak jste na tom s dosavadní cenou za dodávky.

Šetřete snadno a chytře s aukční společností eCENTRE, a.s.

INSTALATÉRSTVÍ—VODA, TOPENÍ, PLYN
MONTÁŽE, REKONSTRUKCE
Tománek Jaroslav, Pastelník 444, Mořkov, tel. 737 838 236
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
Výtvarná výstava k 740.výročí naší obce, nazvaná
MOŘKOV KRESLÍ, MALUJE A TVOŘÍ, skončila a
mi nezbývá, než se za ní krátce ohlédnout. U dospělých
měla být přehlídkou uměleckých sklonů těch, kterým
umění pomáhá být celým člověkem a vytváří
zajímavou protiváhu současného přetechnizovaného
světa.

Vystaveno bylo 40 obrazů a výrobky z Klubu šikovných
žen.

U dětí MŠ a ZŠ v Mořkově šlo o prezentaci tvůrčích schopností
a nadání výtvarného charakteru, které má v naší obci trvalou
tradici. Poskytnuto bylo téměř 400 výkresů a výrobků - ty však
vzhledem k paralelně probíhající Divadelní přehlídce
s potřebnými dvěma stovkami židlí nemohly být všechny
vystaveny. Omlouvám se rodičům i všem příbuzným dětí, kteří
marně hledali jejich výtvory.

Na slavnostní vernisáž přijel i syn někdejšího pana učitele
Oldřicha Kumorowského, MUDr. Vladimír Kumorowski.
Přivezl i manželku a oba byli dojati souborem 12 krásných
obrazů, které na výstavu zapůjčili laskaví občané Mořkova. Pan
doktor zavzpomínal na rodiče, se kterými bydlel v Mořkově v budově evangelické školy celkem 16 let. A na otce,
nadšeného fotbalistu, jehož jméno je spjato se vznikem Fotbalového klubu v Mořkově. Rád prý vzpomínal na raritu
našeho hřiště – dvojitý sloup elektrického vedení přímo uprostřed hrací plochy…
Vymyslet, připravit i zorganizovat takovouto výstavu nebylo pro jednoho člověka snadné. Naštěstí se našlo několik
ochotných a také tvořivých lidí, kteří mi výstavu pomohli zrealizovat – kromě pracovní čety z OÚ to byla i ředitelka ZŠ
Yvona Šindlerová a zkušená aranžérka Jarka Géryková. Všem děkuji za pomoc a úspěšné zvládnutí hodnotné výstavy.
Marie Hromádková
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Bruno ze Schauenburku
Bruno ze Schauenburku (asi 1205 - 18. února 1281) byl 15. biskup olomoucký, významný diplomat
a politik, opora českých králů Václava I. a Přemysla Otakara II., zakladatel Ostravy či Kroměříže a také
iniciátor kolonizace na severní Moravě.
Narodil se kolem r. 1205 jako třetí syn hraběte Adolfa III. Schauenbursko-Holštýnského a Adelheidy
z Querfurtu. Otec byl mj. jedním z obnovitelů Řádu německých rytířů v letech 1190 - 1191 za 3.
křížové výpravy. Bruno vystudoval na katedrální škole v Magdeburku, načež se r. 1229 stal proboštem
kapituly v Lübecku a současně i kanovníkem metropolitní kapituly v Magdeburku, později kapitulním
proboštem v Hamburku. Roku 1238 si do pomyslné brožury nazvané „kariérní postup“ vepsal: „probošt
v Magdeburku“. Při této volbě byl však jeho protikandidát Albrecht z Gleichenu zabit a Bruno musel
vzít nohy na ramena, padl na něj totiž stín podezření, že při tomto mordu tahal v zákulisí za nitky.
Navíc jej magdeburský arcibiskup exkomunikoval. Bruno nelenil, odešel k papeži do Říma a
vyorodoval si u něj odpuštění. Přitom bezesporu zapůsobil, jinak by jej v roce 1244 nový Náměstek Kristův Innocenc IV. těžko
jmenoval papežským kaplanem a o rok později olomouckým biskupem.

Olomoucký biskup
V době jeho dosazení na biskupský stolec odmítl volbu olomoucké kapituly uznat český král Václav I. (rozhoupával se následující
dva roky, než nového pastýře moravských ovcí uznal). [1] Papežovo jmenování Bruna, o němž tehdejší Evropou kolovaly „zaručené
zvěsti“, že má ruce v různých finančních machinacích, nebylo tehdy zrovna ideální. Naštěstí se vše brzy vyřešilo, i přesto, že český
král ještě vůbec netušil, jak moc dobře udělal. V pořadí patnáctý olomoucký biskup se stal jednou z největších osobností dějin
moravské církve. Byl opravdu prvotřídním politikem své doby. Při sporu otce se synem – Václava I. s Přemyslem Otakarem II. – se
postavil na stranu Václavovu, aby mohl zanedlouho podstatně přispět k jejich usmíření.

Činnost v diecézi
Čekala ho tu perná robota, ale pustil se do ní s pravou německou vervou a důsledností. Výčet jeho počinů by byl pořádně bohatý,
proto níže poukážeme jen na ty nejvýznamnější. Moc biskupství výrazně posílil výstavbou četných hradů, jež v té době plnily hlavně
strážní funkci, např. dnešní věznici Mírov. Založil Místek, Kroměříž či Uherské Hradiště. Hojně podporoval kolonizaci, zřídil
důmyslný lenní systém, kdy biskupští leníci byli vázáni obranou kurie. Tím dal základ pozdějšímu uchránění diecéze před
husitskými řezníky. Zřizoval nové děkanáty a resuscitoval staré, rozkázal vysázet vinohrady. Na počátku 50. let zřídil arcijáhenství v
Opavě, a když vyhořel katedrální kostel sv. Václava, nechal z jeho trosek vybudovat majestátný gotický dóm.
Hojně psal dopisy. V jednom z nich – z 29. listopadu 1267 – je poprvé zmíněna osada (Moravská) Ostrava. Kolem roku 1279 pak
byla Moravská Ostrava povýšena na město. Nezapomínal přitom ani na sebe, třeba na Osoblažsku mu patřilo pěkných pár parcel.
A neomezoval se ani na práci ve své diecézi, v níž měl práce jak na kostele.

Politik a rádce Přemysla Otakara II.
Po Václavově smrti se „Králi železnému a zlatému“ stal tím, čím byl později Tobiáš z Bechyně Václavu II. či Arnošt z Pardubic
Karlu IV. – pravou rukou. Získal pro něj „půl království a ruku princezny k tomu“ – tedy Štýrsko a Kunhutu, vnučku uherského
krále Bély IV. za manželku. Spolu s ním se vypravil na křížovou výpravu proti pohanským Prusům. Lobboval u papežské kurie za
jeho zvolení císařem, a když byl nakonec zvolen protikandidát Rudolf Habsburský, podal odvolání ke 2. lyonskému koncilu, leč
neúspěšné. Tak se aspoň v roce 1276 postavil do čela přemyslovských vojsk, aby před postupujícím Rudolfem hájil Rakousy.
V roce 1276 biskup Bruno zřejmě přemluvil Přemysla Otakara II., aby se pokořil u Vídně Rudolfovi Habsburskému – v Čechách
začali vystrkovat růžky Vítkovci, boj na dvou frontách by byl sebevraždou. O dva roky později pak na Moravském poli zřejmě
absentoval. Po porážce a smrti Přemysla Otakara II., aby uchránil království a mladičkého Václava III., holdoval Rudolfovi. Rudolf
ho pověřil správou severní Moravy (Olomoucka a Přerovska). Bruno měl pod dohledem i tu, kterou do království přivedl – královnu
-vdovu Kunhutu, jejímž novým sídlem se stal hrad Hradec (dnešní Hradec nad Moravicí) nedaleko Opavy. Ještě stačil vysvětit v
roce 1279 na pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Ale to už byla jeho labutí píseň.

Smrt
Biskup Bruno ze Schauenburku zemřel 18. února 1281 a byl pochován před hlavním oltářem v kostele sv. Mořice v Kroměříži, který
sám založil.

6

KULTURNÍ KOMISE OBCE
MOŘKOV
VÁS ZVE NA

Koupaliště Mořkov
ve spolupráci s domácím pivovarem SVIJANY
pořádá
v sobotu 30. srpna 2014 od 20:00 hod.

LETNÍ VEČER

Mořkovské
rockování
a neb loučení s létem

SOBOTA 23. 8. 2014 od 20:00 hod.
AREÁL VÝLETIŠTĚ MOŘKOV
K POSLECHU A HLAVNĚ K TANCI
HRAJE SKUPINA

Hrají kapely:
HARD2SAY
K.N.V.
Připravili jsme pro Vás bohaté občerstvení,
slosovatelné vstupné o zajímavé ceny.

VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZA
BEZKONKURENČNÍ CENY

OD 22.00 čepujeme sud piva SVIJANY 11°
za 20.- Kč
Přijďte se pobavit a rozloučit se s létem……

7

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 7. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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