Září 2014

740 let obce

ČÍSLO 9

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
Kruhový objezd:
ještě jednou vám objasním, kde je místo pro přecházení v blízkosti kruhového objezdu. Jak jsem
informovala
v minulém
zpravodaji, je
v místě ulice
Horní u domu č. p. 502
vozovka
účelově
zúžená
červenobílými
vodorovnými
prvky na šířku 7 metrů.
Chodníky jsou v tomto místě
bezbariérově upraveny a zde
je vymezen prostor pro
přecházení.
Místo
pro
přecházení se nevyznačuje
„bílou zebrou“, jako je tomu u
přechodu
pro
chodce.
Upozorněte a ukažte jej zvláště
vašim dětem, které tudy budou
přecházet místní komunikaci
při cestě do školy. Na
situačním snímku je místo pro
přecházení jasně označeno.
Zpomalovací semafor:
Dne 25. 8. jsme předali firmě ELTODO, a.s. staveniště a ta zahájila práce na akci umístění zpomalovacího semaforu
u autobusové zastávky Nové domky. Práce by měly trvat přibližně tři týdny. Zpomalovací semafor bude jistě velmi
vhodným dopravním prvkem, který zpomalí dopravu v této části obce a přispěje k větší bezpečnosti našich spoluobčanů.
Zpomalovací polštáře:
Bohužel jsou mezi námi řidiči, kteří nedodržují v obci rychlost
30 km/h, přestože je z velké části v obci Zóna 30. Proto jsme se
rozhodli na přání mladých rodičů a občanů umístit na ulici Za sušárnou
a Huštýnská zpomalovací polštáře, u kterých musí řidič účelově vozidlo
zpomalit. Zvláště u MŠ, kde je velký pohyb malých dětí, hrozí
nebezpečí vyběhnutí dítěte na ulici Za sušárnou, a tam může snadno
dojít k nechtěnému střetu. Do značek „Zóny 30“ přibude označení, že
jsou v obci umístěny zpomalovací retardéry. Tudíž již nemusí být před
a za retardérem svislá dopravní značka, která na ně upozorňuje.
Zpomalovací polštáře jsou vhodnějším dopravně bezpečnostním
prvkem než klasické retardéry. Mezi polštáři lépe protéká dešťová

voda, kdežto klasický retardér často vodu svádí nechtěným způsobem.
Cyklostezka:
Stavební práce na cyklostezce pomalu vrcholí. Dodělává se mobiliář a upravuje se terén okolí trasy. Každý člen Svazku
cyklostezky si upravuje svůj katastr. Náš je necelých 450 metrů dlouhý. Zaměstnanci obce dali do pořádku okolí bývalé
trati, vyčistili a posekali trávu a křoviny. Následně se podíleli na úpravě a čištění zdevastované zahrady u vlakové
zastávky a postupně ještě „uklidí“ celou budovu. Slavnostní otevření cyklostezky proběhne 26. září 2014 v odpoledních
hodinách, a tak každá obec chce mít svůj úsek pěkně upravený.
Další akce:
V srpnu jsme zahájili stavební práce na zabudování silniční obchodní váhy v areálu sběrného dvoru. Na MSKÚ jsem
jednala o schválení provozního řádu kompostárny, který byl součástí závěrečného vyhodnocení akce. 28. srpna jsme
odevzdali závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) kompostárna Mořkov na Ministerstvo životního prostředí. Tímto jsme
splnili poslední požadovanou podmínku tohoto dotačního projektu.
Kanalizace:
I v současné době připojují naši občané, soukromé a státní organizace na splaškovou kanalizaci další nemovitosti.
V srpnu byl připojen objekt Českých drah, prodejna COOP, Horní 511, dokončuje se napojení prodejny COOP, Horní 4,
dále občané připojili další dva rodinné domky, podařilo se napojení základní školy, objektu č. p. 498 (Hruška, zelenina,
stolařství) a objektu zdravotního střediska. Obec má tak na splaškovou kanalizaci řádně připojeny všechny budovy
ve svém vlastnictví. (Obecní objekty ZŠ a ZS vyžadovaly zvláštní povolení k připojení z důvodu umístěných lapolů
a odlučovače amalgánu. Práce tudíž nemohly být provedeny v dřívějším termínu).
Koncem roku 2013 jsme zajistili na úřadech našim občanům, že pokud nestihli připojit své domy na splaškovou
kanalizaci do konce roku 2013, budou mít možnost bez udělení sankcí tak učinit ještě do konce roku 2014. Po této době
(od 1. 1. 2015) odebrané vzorky z místních vpustí do Králova a Papákova potoka musí vykazovat negativní měřené
hodnoty hygienickou stanicí. Pokud by odebrané vzorky vykazovaly kladné hodnoty vypouštěného znečištění, budou
nám hrozit sankce. Ty budou následně vymáhány od lehce zjistitelného viníka, protože víme, které domky nejsou
na splaškovou kanalizaci připojeny. Znovu upozorňuji, majitelé domů, kteří dosud nejsou na splaškovou kanalizaci
připojeni, aby neotáleli a v termínu své domy připojili. Děkuji za pochopení.
Konec prázdnin a letních dovolených
Všem žákům a studentům přeji úspěšný začátek a průběh nového školního roku 2014/2015. Pedagogům přeji hodně
porozumění, trpělivosti a radosti z úspěchů žáků. Všem spoluobčanům přeji radost a spokojenost v zaměstnání
i v osobním životě.
Ivana Váňová, starostka

MAJITELŮM PSŮ
Pravidelně dochází na OÚ občané, kteří si ztěžují na volně pobíhající psy. I přes opakované výzvy pohlídat si
svého psa, které jsou určeny chovatelům, se situace často opakuje. Velcí i malí psi často ohrožují a útočí na
procházející občany. Majitelé, starejte se o vaše psy řádně a neobtěžujte svým nedbalým přístupem
ostatní spoluobčany!!!
OÚ Mořkov
U S N E S E N Í z 76. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 2. 7. 2014
1.
1.1

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 75. schůze RO.
Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočky v Novém Jičíně.
Přípravu Dne obce, který se koná 12. 7. 2014.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na akci zabudování silniční váhy podala firma DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o., Beskydská 138,
741 01 Nový Jičín – Žilina, IČ 28606370.
Nejvýhodnější nabídku na akci elektropřípojka NNK Mořkov, kompostárna podala firma Plošiny – Zelenka, Vlastimil
Zelenka, Svatopluka Čecha 13, 741 01 Nový Jičín, IČ 45157693.
Navrhuje:
Za člena Revizní komise Svazku obcí regionu Novojičínska J. K.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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U S N E S E N Í z 77. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 29. 7. 2014
1.
1.1

Schvaluje:
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu.

2.
2.1

Různé:
Panu S.Z., finanční dar ve výši 5000,- Kč pro narozená dvojčata.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 78. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 20. 8. 2014
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 76. a 77. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Uzavření smlouvy o spolupráci na nákup energie mezi obcí Mořkov a Organizačně správním institutem, o.p.s., Brno.
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – vodovod Životice u Nového Jičína mezi obcí Mořkov a obcí Životice u Nového
Jičína.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka plynu RD mezi Obcí Mořkov, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, pro E. a M. J., Mořkov.

2.3
3.
3.1

Souhlasí:
S podpisem partnerské smlouvy na bezplatné pořízení 17 ks tabletů pro výuku v ZŠ Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Nabídka majitelům pozemků v k. ú. Mořkov
Oznamujeme majitelům pozemků, kteří mají zájem své pozemky prodat, že mohou svůj záměr oznámit
na Obecním úřadě Mořkov paní Hořelkové, tel. 556 719 098, mobil 739 623 908, stavební@obec-morkov.cz.
S vašim souhlasem tyto informace poskytne referentka úřadu
zájemcům o koupi pozemků a povede je v evidenci.
Reagujeme tímto na základě častých dotazů případných kupců.
OÚ Mořkov

Taneční pro dospělé
- začátečníky

Taneční pro dospělé
- mírně pokročilé

jsou určeny párům všech věkových generací,
kteří se chtějí naučit tančit pod vedením
tanečního mistra Miroslava Gillara.

jsou určeny párům všech věkových generací,
kteří rádi tančí a chtějí se zdokonalit v tancích
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara.

KDY? čtvrtky – 18. 9., 25. 9., 2.10., 9.10.,
16. 10. 2014, vždy od 19.15 – 21.15 h,
24. 10. - závěrečná

KDY? čtvrtky – 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.,
27. 11., vždy od 19. 15 – 21. 15h,
závěrečná 5. 12. 2014

KDE? sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce,
600,- Kč na osobu

KDE? sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce,
600,- Kč na osobu

Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast
do 12. 9. 2014 u D. Rýdelové

Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast
do 16. 10. 2014 u D. Rýdelové

(tel. 774020913, email: dusan.rydel@seznam.cz).

(tel.774020913, email: dusan.rydel@seznam.cz).
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POZVÁNKA
na jednání 23. Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat
ve středu dne 17. září 2014 v salonku společenského domu od 17 : 00 hodin.
Program jednání bude včas oznámen obvyklým způsobem (úřední deska, web, plakát).
Srdečně Vás zveme.
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Životní jubilea občanů Mořkova v září 2014
50 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
84 let
85 let
86 let
89 let
90 let

Pavel Kučera
Václav Černoch
Jan Geryk
Jiří Pítr
Rostislav Hořelka
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Marie Pítrová
Božena Pítrová
Marie Macháčová
Marie Macíčková

Marie Pítrová
Václav Jančálek
Růžena Rýcová
Václav Podlezl
Karla Jeřábková

Pavel Macháč
Jan Tkáč
Marie Goldová

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

Úmrtí
Alena Kučerová

Pozvání na tradiční besedu s důchodci
s představiteli obce
se uskuteční
v pátek dne 26. září 2014 od 18 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.

K poslechu a tanci hraje Stráňanka ze Strání
Bezplatné vstupenky si prosím vyzvedněte na OÚ v Mořkově
od 8. září 2014
u referentky OÚ paní Kamily Steculové, kancelář č. 20.
„Chceš vidět zmuchlanou stovku?“ ptá se žena manžela.
„Hm,“ odvětí manžel. Žena zmuchlá stovku a hodí ji na stůl.
„A chceš vidět zmuchlanou tisícovku?“ povídá znova.
„Hm,“ odpoví manžel. Žena vezme tisícovku, zmuchlá ji a opět hodí na stůl.
„A chceš vidět zmuchlaných 600 000?“ povídá žena.
„Hm,“ projeví zájem manžel.
„Tak se jdi podívat do garáže.“
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Na počátku zrodu naší obce Mořkov byl olomoucký biskup

BRUNO ZE SCHAUENBURK U–
jedna z nejvýznamnějších osobností dějin moravské církve.
Na dobovém portrétu drží kromě biskupských insignií v levé ruce také meč.
Disponoval silným vojskem, jehož základ tvořili správci biskupských lén, ale také najatí bojovníci,
rytíři a další stoupenci. Oč se bojovalo? Šlo tehdy o stanovení hranice mezi Opolským knížectvím
a Olomouckým biskupstvím. Brunovi příznivci pocházeli ve značné míře z německy mluvících zemí.
Své věrné služebníky, úředníky, fojty, členy své družiny, rytíře i knížata, odměňoval za věrné služby
udělením určitého území. Ti pak spravovali nově založená léna, vesnice a újezdy… Zajímalo ho
zvláště osidlování levého břehu Ostravice, později i pravého. Tato kolonizace nebyla zdaleka poklidnou
činností. Přes všechny problémy se Brunovi podařilo s pravou německou vervou a důsledností vybudovat lenní organizaci biskupství
podle zahraničního vzoru. Zintenzívnil osídlovací proces, zakládal nová města (Kroměříž, Uherské Hradiště, Místek) i osady – těch
vzniklo 32 ( např. Ostrava nebo naše lokalita nazvaná tehdy Murizt)! Nechal vystavět i několik hradů, které plnily strážní funkci.
Zřizoval nové děkanáty, staré rušil, rozkázal vysázet vinohrady…

Pravděpodobně nejstarším dokladem k dějinám Mořkova je listina z r. 1274, jíž zmíněný olomoucký biskup
Bruno uděluje svému manovi Mravíkovi lénem ves- osadu Murizt. Lze-li tento název považovat za zkomoleninu německého
a latinského názvu Mořkova (Murk, Murc), pak listina z r. 1274 svědčí o tom, že Mořkov byl v této době biskupským lénem.
Pan Vratislav Hanzelka v knize „ MOŘKOV – podhorská vesnice“ o 13. století v naší krajině píše: „Tak se v této době v blízkosti
našeho katastru setkávají tři panství (Trojačka) – na severu starojické, na severovýchodě hukvaldské,jež na jihu sousedí s územím
zeměpanským, reprezentovaným lesním panstvím štramberským – to podle dokladů sahalo až k Lichnovu, a panstvím
rožnovským, jež bylo odděleno věncem hor a jejich hřbet tvořil hranici mezi oběma… Od dr. Turka jsme se v r. 1970 na jeho
přednášce v Mořkově dozvěděli, že pro lokalitu Murizt, předchůdce Mořkova, mluví dvě věci:
a) je to záležitost lesní tratě Hundorfu. Její německý název je od toho, že tam bylo mnoho jeřábků (Haselhun), a poněvadž tam byla
malá uhlířská osada, tak ji Němci nazývali Hundorf - jeřábčí (kuřecí) osada, jako obecný název trati, jejíž vlastní název byl
Murizt, nebo i označení této jako Hohendorf (Vysoká ve, Vršová)- po stažení Hundorf.
b) Tuto jedinou dědinu, která mohla přesahovat za horami rožnovského biskupského panství, udělil Bruno v léno Mravíkovi, neboť
mu nestála za správu přes ty kopce. Proto je možno brát uvedený rok 1274 a tuto lokalitu jako prvotní zárodek vzniku obce
Mořkova, jejíž adekvátní název se objevuje až o 140 let později. Postup přenášení obydlí směrem k severu a vytváření trvalého
sídliště kolem Králova potoka nějakým Maříkem, od něhož je odvozen pravděpodobně název obce, je otázkou dalších století.“
Připravila Marie Hromádková, kronikářka

U M Ě N Í K O L E M N Á S – reprezentace Mořkova v Novém Jičíně
Červnové výstavy obrazů nazvané „Mořkov kreslí, maluje a tvoří“ se zúčastnilo třináct výtvarných umělců z naší obce:
Alice Géryková, Jessica Hanzelková, Stanislav Jadovnický, Milan Zelenka, Tomáš Černoch, Josef Bartoň,
František Macíček, Marie Hromádková.
V„síni slávy“- již nežijících malířů- jste mohli vidět obrazy
Oldřicha Kumorowského, Marie Mičkové, Josefa Bartoně, Jaromíra Rýce a Aloise Jančálka.
V minulém Zpravodaji obce Mořkov byly použity ukázky z úspěšné tvorby Alice Gérykové (Jeřábkové).
Právě ona, ale i Stanislav Jadovnický a Jessica Hanzelková budou reprezentovat Mořkov v Novém Jičíně
na výstavě nazvané „UMĚNÍ KOLEM NÁS“, a to od 2.do 15. září 2014.
Můžete se zúčastnit slavnostní vernisáže v úterý 2. září v 17 hodin v hotelu Praha.
Na klavír zahraje náš hudební umělec Tomáš Vrána.
Připravila Marie Hromádková, kronikářka

TJ Mořkov – Oddíl šachu - Informace o sportovních akcích

Open Mořkov 2014
Otevřený Přebor jednotlivců v praktickěm šachu na 7 kol
Termíny kol: 22.9 až 27.9.2014 od 17.00 Hod.
Místo konání : Společenský Dům v Mořkově
Rozhodčí: Jan Fabík
Přihlášky: Jan Fabík

e-mail: fabik.jan@centrum.cz do 17.9.2014

Ceny : 1 až 3 místo dle výše vybraného vkladu
Za pořadatele
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Jan Fabík
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Art Beton s.r.o.
nabízí akční slevy

INSTALATÉRSTVÍ
VODA, TOPENÍ, PLYN
MONTÁŽE, REKONSTRUKCE

až 20 %

Tománek Jaroslav,
Pastelník 444, Mořkov,
tel. 737 838 236

na vybrané zboží
(květináče, vázy, nášlapové desky,
zahradní posezení a další).

Prodám byt v Mořkově 4 + 1
Byt je po rekonstrukci, nová koupelna + WC,
plastová okna, nové topení. Velký balkon.
Sklepové prostory, k dispozici zahrádka.
Byt se nachází v klidné lokalitě.
Cena: 1 100 000,- Kč

Akce potrvá od 1. 9. 2014 do vyprodání zásob.
Najdete nás na adrese:
Ž i v o t i c e u N o v é h o J i č í n a čp. 108
(areál bývalého ZD Mořkov).

Telefon: 603 953 989
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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 27. 8. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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