Říjen 2014

740 let obce

ČÍSLO 10

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
v pondělí 1. září 2014 jsme ve škole přivítali
24 prvňáčků a dalších 174 dětí ve 2. – 9. třídě. Všem
dětem přejeme úspěšný školní rok 2014/2015,
pedagogům šikovné žáky a po celý školní rok radost
ze sice náročné, ale záslužné práce s dětmi.

Hned dvěma žákům ze ZŠ Mořkov, a sice Vincentu Skurkovi, jenž se této akce zúčastnil již v loňském roce
a Vojtěchu Kociánovi, se podařilo probojovat do republikového finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů – celostátního sportovního projektu založeného
olympijskými
vítězi
Robertem
Změlíkem
a Romanem Šebrlem, do kterého je zapojena více
než tisícovka škol. Samotný závod tj. celý desetiboj
je rozvržen do dvou závodních dní. Letos proběhl
závod ve dnech 5. a 6. září a účastnilo se ho
43 družstev a přes 350 jednotlivců.

Součástí celé akce byl i bohatý doprovodný program – autogramiády s předními českými olympioniky,
vystoupení Armády ČR, a to vše pod dohledem České televize a velkého mediálního zájmu. Pedagogický
doprovod našim mladým sportovcům dělala paní učitelka Mgr. Lenka Hlavinková, která také soutěžila
ve sportovních disciplínách s kolegyněmi, tělocvikářkami. Z tribuny atletického stadionu v Praze Na Julisce
jsme společně s panem místostarostou, paní učitelkou Ing. Janou Slabou a s rodiči obou chlapců hrdě sledovali
„naše naděje“, jak v náročných disciplínách podávají obdivuhodné výkony. A na kolik bylo snažení chlapců
úspěšné? Vincent Skurka obsadil v soutěži celkově 5. místo a Vojtěch Kocián 3. místo. Kluky jsem poté
osobně navštívila ve škole společně s panem místostarostou, přičemž jsme jejich úspěch před třídou a předali
jim ocenění. Věřím, že o těchto talentovaných sportovcích ještě uslyšíme. Vincentovi i Vojtěchovi přeji hodně
sportovních úspěchů.
V pátek 26. září 2014 byla slavnostně otevřena Cyklostezka Nový Jičín—Hostašovice. Na zahajovací jízdu
vyjelo cca 400 cyklistů, kteří projeli celou trasu
s cílem v Hostašovicích. V každé obci, kudy
cyklostezka vede, dostávali cyklisté razítko na
svou pamětní kartu a drobné občerstvení. Večer
proběhlo na náměstí v Novém Jičíně losování o
pět kol, věnovaných jednotlivými obcemi
Svazku cyklostezky. Vybudováním cyklostezky
se podařilo vytvořit místo pro kvalitně strávený
volný čas jednotlivců i rodin s menšími dětmi.
Tato cyklostezka není místem pro závodění, jak řekl mistr světa v jízdě
na vysokém kole Josef Zimovčák, který peloton vedl, ale pro projížďku
krásnou přírodou. Přeji všem šťastnou jízdu bez úrazů.
V pátek 26. září 2014 se od 18 hodin konala ve společenském domě beseda
představitelů obce s důchodci. K dobré pohodě, tanci i poslechu vyhrávala
slovácká kapela Stráňanka ze Strání. Po celý večer se o naše seniory pečlivě starali
členové kulturní komise. Bez jejich dobrovolné a obětavé pomoci bychom těžko
připravili kulturní akce, které patří k již tradičnímu každoročnímu koloritu. Děkuji
všem, kteří pomohli tuto skvělou akci připravit.
Od čtvrtku 2. 10. 2014 máme plně funkční obchodní
silniční váhu, jež je zabudována při vjezdu
do sběrného dvora. Bude využívána především pro
potřeby kompostárny, ale také pro uložení sutě
ve sběrném dvoře.
Před sběrný dvůr jsme umístili dva zelené

velkoobjemové kontejnery pro ukládání zeleného
bioodpadu – trávy, listí, zbytků od zeleniny, apod.
Neodkládejte tento odpad na asfaltovou plochu.
Na asfaltovou plochu odkládejte pouze ořezané
větve, keře a jakoukoliv dřevní hmotu. Děkujeme,
že svým zodpovědným přístupem pomůžete udržet
pořádek v místě ukládání bioodpadu.
V Nových domcích je již dokončena výstavba
zpomalovacího semaforu a minulý týden jej firma zprovoznila. O jeho významu jsem psala v minulém
zpravodaji. Málokterý řidič v této ulici totiž projíždí rychlosti 50 km/h. Semafor bude stále svítit červeně,
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s tím, že jakmile kamera zachytí vozidlo, které jede povolenou rychlostí, včas semafor přepne na zelenou.
Pokud ovšem vozidlo pojede rychleji, řidič bude muset zastavit a čekat, až se na semaforu rozsvítí zelená.
Věřím, že naši spoluobčané z Nových domků budou s touto bezpečnostním opatřením spokojeni.
Od projektanta Ing. Pavla Krátkého, který mimochodem projektoval zateplení budov ZŠ a jenž je
spoluautorem červené fasády s bílými symboly, jsme převzali projektovou dokumentaci na rekonstrukci
střechy historické budovy základní školy. V současné době nám jeho kancelář zajišťuje tzv. inženýrskou
činnost. V průběhu 2 – 3 měsíců budeme mít platné stavební povolení. Pokud budou vypsány na takovéto
opravy dotace, budeme se o ně ucházet. Pokud dotace vypsány nebudou, rekonstrukci střechy provedeme
po řádném výběrovém řízení v roce 2016.
V sobotu 4. října 2014 jsem se zúčastnila společně s panem místostarostou Jiřím Navrátilem Slavskovských
dnů smíření ve Slavkově u Brna. Letošní téma Iniciativy je „1. světová válka a smíření.“ Celou akci provázelo
vystoupení pěveckého souboru Vox Iuvenalis z Brna pod vedením Jana Ocetka. Jeho členy jsou zejména
studenti a absolventi brněnských vysokých škol. Na tuto významnou akci nás pozvala bývalá mořkovská
farářka paní Mária Jenčová, která nyní působí v Liptále. Toto pozvání nám udělalo velikou radost. Slavkovská
iniciativa smíření se v příštím roce bude konat již podvacáté. Účast přislíbil také kardinál Miloslav Vlk.
Ivana Váňová, starostka

Poděkování zastupitelům obce
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych vám při příležitosti právě
končícího volebního období 2010 – 2014 všem
veřejně poděkovala za práci, kterou jste vykonali
ve prospěch naší obce a jejich občanů.
Za poslední čtyři roky se uskutečnilo celkem
23 zastupitelstev, kde jsme projednávali celou řadu
běžných záležitostí, ale i zásadních plánů a záměrů.
Rozhodování přitom nebylo vždy jednoduché.
Velmi si vážím vaší práce, stejně jako vašich názorů, kterými jste přispívali k projednávaným bodům či
problematice. Vážím si toho, že všechna jednání se nesla ve slušném a korektním duchu.
Přeji všem členům hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ivana Váňová, starostka
Členové Zastupitelstva obce Mořkov v období 2010 – 2014
Jaksch Jaromír
Jorpalidis Petr
Kašpárek Jaromír
Kladivová Romana
Kocián Jiří
Kunc Oldřich
Kyselý Jan, Ing.
Kyselý Jiří
Leško Miloslav
Mička Martin, Ing.
Mikunda Jaroslav
Navrátil Jiří
Patka Antonín, Mgr.
Skurková Věra, JUDr.
Slabá Jana, Ing.
Váňová Ivana

/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolen za ODS/
/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolena za KDU-ČSL/
/zvolen za Nestraníky/
/zvolen za SNOOM/
/zvolen za SNOOM/
/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolen za SNOOM/
/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolen za KDU-ČSL/
/zvolen za SNOOM/
/zvolen za SNOOM/
/zvolena za Nestraníky/
/zvolena za KDU-ČSL/
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(v zastupitelstvu od 23. 12. 2011)
(v zastupitelstvu od 10. 11. 2010 do 22. 12. 2011)

U S N E S E N Í z 79. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 2. 9. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 78. schůze RO.
Žádost o dotaci sociálního zařízení Domova Sluníčko, Ostrava – Vítkovice.
Dopis určený pro Zastupitelstvo obce Mořkov.
Přípravu programu 23. Zastupitelstva obce Mořkov.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Výběrové řízení – zadávací dokumentaci – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově ve
složení členové: Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Slabá Jana, Skurková Věra, Jaksch Jaromír, Siuda Jan, Dostál Daniel
náhradníci: Kladiva Petr, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Černoch Josef, Hořelková Vladana.
Pro výběrové řízení – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově oslovení těchto firem: Lumír
Kramář, ředitel společnosti FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ: 47154918 ,
DIČ: CZ47154918; STELMONT-konstrukce s.r.o., Dušan Kupec, Dvořákova 917/20, 750 02 Přerov, IČ 28640055;
ELORA GROUP s.r.o., Oprechtice 71, 739 21 Paskov, IČ: 253 655 17; Dořičák Jan, 742 72 Životice u Nového Jičína 48,
IČ: 130 17 900; OHL ŽS, a.s.Divize 2, Hlávkova 592/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 463 427 96; GEDOS NOVÝ JIČÍN,
stavební společnost a.s., 741 01 Nový Jičín-Žilina, Beskydská 170, IČ: 258 748 70, DIČ: CZ25874870; KoHal s.r.o.,
Opatovec 151, 568 02 Svitavy, IČ: 288 18 270; KOMOS Kroměříž spol. s r.o., Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž, IČ:
253 22 567; KOVOTREND s.r.o., Tovární 420, 763 16 Fryšták, IČO: 634 685 81, DIČ: CZ63468581.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnost a smlouva o právu provést stavbu IP12-8015731, Mořkov, Géryk.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2014.

2.3

2.4
2.5
3.
3.1
3.2

3.3

Doporučuje:
Zastupitelstvu obce vzít na vědomí důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu a důvodové zprávy.
Zastupitelstvu obce souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12.
2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem
Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového
Jičína, IČ: 48801049 na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ
45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování
kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací Státním fondem životního
prostředí.
Zastupitelstvu obce uložit zástupci obce Mořkov v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí
rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, za podmínky schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
a provozování kanalizací Státním fondem životního prostředí.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 80. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 20. 8. 2014
1.
1.1

Rozhodla:
Prodloužit termín pro podání nabídek do výběrového řízení „Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora
v Mořkově“ do 22. 9. 2014 do 11 : 00 hod.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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U S N E S E N Í z 81. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 22. 9. 2014
1.
1.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na Novostavbu skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově podala firma FEMONT
OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ: 471 549 18.

2.
2.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 79. a 80. schůze RO.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Schvaluje:
Bezúplatný pronájem sálu pro výuku tance dospělých od 26. 9. 2014.
Bezúplatný pronájem sálu pro výuku tance žáků ZŠ od 26. 9. 2014.
Bezúplatný pronájem sálu pro nácvik vystoupení dramatického kroužku žáků ZŠ ve středy ve školním roce 2014/2015.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK pro JSDH.
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2014.
U příležitosti otevření cyklostezky dar jízdní kolo v pořizovací ceně do 6.000,- Kč.
Přijetí daru od L. B., ve výši 11.326,- Kč pro ZŠ a MŠ Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 82. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 1. 10. 2014
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 81. schůze RO.

2.
2.1

Schvaluje:
Bezúplatný pronájem sálu dne 24. 10. 2014 za účelem slavnostního zahájení při Mistrovství republiky mládeže pořádaného
Klubem Německých ovčáků a Kynologickým klubem Veřovice.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/232/d/2014/Na.
Nákup věcné ceny pro Vinobraní ve výši 500,- Kč.

2.2
2.3

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

DĚTSKÉ STŘEDISKO
MOŘKOV
Informujeme občany, že od 1. 9. 2014
došlo ke změně dětského lékaře
v Mořkově.
Ordinaci na trvalo přebrala po
MUDr. Ivaně Lušňákové
MUDr. Jana Machová.
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ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 17. září 2014.
Program:
ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 22. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 74 – 79
ZÁMĚR VÝSTAVBY TENISOVÉHO KURTU
ŽÁDOST O DAR NA NÁTĚR KOSTELA SV. JIŘÍ
VI. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2014
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: 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
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
SMLOUVA O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN – HOSTAŠOVICE
STANOVY SPOLEČNOSTI ASOMPO, A. S.
DELEGOVÁNÍ ZASTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva. Z celkového
počtu 15 členů je přítomno 11 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
Z dnešního jednání se omluvili p. Kašpárek, Ing. Kyselý, p. Jorpalidis a Ing. Slabá přijde cca 15 min později.
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomno: 4 zastupitelů
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program 23. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen starostkou obce paní Ivanou
Váňovou (bod 3.1. usnesení ZO).
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
p. Navrátil Jiří– předseda komise, Mgr. Patka Antonín a Jiří Kyselý, členové komise.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatel zápisu z 22. zasedání ZO p. Jaksch podal souhlasnou zprávu (bod 1.1. usnesení). Druhý ověřovatel ing. Kyselý zápis
podepsal a souhlasil.
Ověřovatelé zápisu z 23. zasedání ZO jsou určeni: JUDr. Skurková, p. Kocián
Určená zapisovatelka: R. Kladivová
3.KONTROLA USNESENÍ 22. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 22. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 74-79
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce. Zastupitelé neměli žádný dotaz.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 22. zasedání zastupitelstva obce (č. 74-79).
Na zasedání ZO se dostavila Ing. Slabá v 17.15 hod. Přítomno 12 členů zastupitelstva obce.
5. ZÁMĚR VÝSTAVBY TENISOVÉHO KURTU
Starostka obce přivítala předsedu TJ Mořkov p. Patrika Kunce, objasní nám svůj záměr a návrh na výstavbu tenisového kurtu.
Pan Kunc, předseda TJ konstatuje, mj. je vidět mnoho investic obce do TJ, opravená atletická dráha, mnoho dalších investic. TJ
mimo jiné má záměr dále pracovat zejména s mládeží a rozvíjet jejich sportovní aktivity. Vznikl záměr vybudování tenisového
kurtu s umělým povrchem v areálu TJ na místě volejbalového hřiště. Cena za kurt by se mohla pohybovat v částkách cca 500 tis.
Kč, obec má však jistě mnoho priorit jiných na investování. Proto proběhlo mezi p. Kuncem p. J. Kyselým z firmy Konkys
a řešíme investici spolu. Pan Kyselý by se podílel částkou 200000,- KČ A p. Kunc částkou 50000,- . Pan Kyselý je ochoten
bezúročně půjčit 200000,- Kč obci Mořkov a tuto by obec splatila bezúročně p. Kyselému. Záměrem je vznik zbrusu nového hřiště
pro využití veřejnosti.
Dotaz p. Kocián- kolik lidí z Mořkova bude využívat takový kurt, nemáme tenisový oddíl, máme v Mořkově volejbalový kurt.
6

p. Kunc-volejbalový by zůstal, je to v místě vedle betonové plochy. co se týká využívání lidí, je potřeba nejdříve vytvořit podmínky
a pak se teprve bude využívat , časem může se tam rozvíjet i mládež, řešil případně i trénování talentovaných dětí.
JUDr. Skurková- jaký by tam byl stanovený režim kurtu pro veřejnost.
p.Kunc- žádný přednostní přístup nebude potřeba, bude v majetku obce, provozní podmínky si nastaví zastupitelstvo obce.
p. Kladivová- poplatky by vybírala obec?
p.Kunc- ano, bylo by v majetku obce? Peníze by mohla využívat obec.
p. Mikunda- když by bylo podpořeno, kdy se začne s realizací.
p. Kunc- stavební práce asi v 3/2015, realizace cca. za 1 rok
Judr.Skurková- domnívá se, že vzhledem k úrověrové angažovanosti obce, je dobré to zvážit z více hledisek a nechat rozhodnutí na
nové zastupitelstvo.
Starostka obce – neměli bychom dávat novým zastupitelům obce nějaký závazek, další argument se týká úvěru na kanalizaci, máme
dosti přísné podmínky – nesmíme bez souhlasu banky přijmout jakoukoliv půjčku, byť by byla bezúročná. Navrhuji vzít na vědomí
zprávu a nechat zásadní rozhodnutí na příští zastupitelstvo.
Mgr.Patka- souhlasím, aby se rozhodnutí skutečně nechalo na zastupitelstvo, nesouhlasím s 200000,- Kč, to by obec finančně
nezatížilo, myslím, že když někdo nabídne ½ financování, tak by se k tomu mohla obec postavit čelem a nabídky využít. Z vlastní
zkušenosti vím, že jsou obce, kde mají toto vyžití, byť je to i daleko menší obec.
p.Kunc- vážím si názorů zastupitelů, zrovna v této době jsem zainvestoval do záměru vlastní peníze, rozumím mandátu pro příští
zastupitelstvo. Podařilo se mu zajistit pro tento účel ½ financí, proto by nabídku mohla obec využít.
Starostka navrhuje přijmout usnesení a doporučuje ještě ověřit cenu, zdá se, že za takovou cenu by nemusela být investice reálná,
počítáno s dalšími nutnými náklady spojenými s výstavbou tenisového kurtu jsko je odvodnění, oplocení a pod..
bod: 1.4. Záměr výstavby tenisového kurtu soukromých osob v areálu TJ s finanční spoluúčasti obce.
6. ŽÁDOST O DAR NA NÁTĚR KOSTELA SV. JIŘÍ
Starostka obce připravila smlouvu o dílo na toto zhotovení na žádost o JUDr. Skurkové. Toto máte všichni k nahlédnutí.
Pan farář obce Mořkov objasňuje, že probíhá veřejná sbírka na nátěr kostela, vydláždění kolem kostela atd., sbírka je stále otevřená.
K dnešnímu dni je na účtě 467000,- Kč., samotný nátěr je rozpočtován za 364 tis Kč, výdaje se ještě zřejmě navýší o případné další
investice.
JUDr. Skurková- nátěr fasády kostela je pokryt veřejnou sbírkou. Navrhuje ZO, aby případný dar nebylo specifikován pouze o dar
na nátěr kostela, ale určeno na šiřší účel.
p. Navrátil – vyhlášená sbírka není podle registrace jen na účel nátěru kostela, ale také na vydláždění prostoru před a v okolí kostela
sv. Jiří v Mořkově.
Úprava textu usnesení.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2 usnesení
Dar do veřejné sbírky vyhlášené Římskokatolickou farností Mořkov, Dolní 250, Mořkov na nátěr a vydláždění prostoru před a okolí
kostela sv. Jiří v Mořkově ve výši 50.000,- Kč.
Pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 1 (Mgr. Patka)
7. VI. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2014
Písemné vyhotovení návrhu VI. Úpravy rozpočtu obce obdrželi členové zastupitelstva před zahájením jednání.
Jsou zapracovány některé očekávané příjmy a výdaje, např. bazénový vysavač na koupaliště, na zdravotním středisku v prodejně
oblečení, vlhne zdivo, bude se tam muset opravit atd.
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši:
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příjmů
výdajů
třídy 8 financování

26.877,00Kč
26.877,00 Kč
0,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

34,306.183,00 Kč
38,113.562,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
8. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: 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
V důsledku plánované výstavby RD a územního plánu je na ZO odsouhlasení , aby se ulice změnila v pasportu na místní
komunikaci. Bylo komunikováno již na předchozích zasedání ZO.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4
Prodloužení místní komunikace ulice Potoční od domu č. p. 256 po spojnici s ulicí Zuberská na parcelách 1268/1, 978/5, 1268/2 a
965/4 v k. ú. Mořkov.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
9. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Materiály byly zastupitelům obce zaslány, nejsou žádné negativní zprávy z kontrol, starostka obce dává hlasovat o návrhu schválit
závěrečný účet
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5.
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
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10. DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
Obdrželi jste k tomuto bodu důvodovou zprávu, vypracovanou tajemníkem svazku panem Plandorem, která zdůvodňuje nutnost
dodatku č. 2. Musí ho odsouhlasit FŽP, ale nejdříve musí být schválen na všech zastupitelstvech dotčených obcí. Převážně se
vysvětlují povinnosti obcí a SMVaK v návaznosti na novelu zákona o vodovodech a kanalizacích.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.6.
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem
Kopřivnice, IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice
u Nového Jičína, IČ: 48801049 na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek č. 2 ke Smlouvě o
nájmu a provozování kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování
kanalizací Státním fondem životního prostředí.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé ukládají bod č. 4.1.
Zástupci obce Mořkov v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzavření dodatku č.
2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, za
podmínky schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací Státním fondem životního prostředí.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
11. SMLOUVA O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN – HOSTAŠOVICE
Tento obsáhlý materiál podává zprávu o výstavbě, financování, aktivitách svazku Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice a další. Tzn.,
jak se vyvíjel projekt od začátku výstavby až dosud. Zastupitelé neměli k uvedenému dotazy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod 1.6.
Informaci o postupu realizace projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod č. 3.7.
Smlouvu o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3
podkladového materiálu.
Pro: 11 proti: 0
zdržel se: 1 (Mgr. Patka)
12. STANOVY SPOLEČNOSTI ASOMPO, A. S.
Podstatou této záležitosti je fakt, že vláda schválila vyhlášku těm společnostem, které něco vyrábí a prodávají, a určila jim způsob,
jak mají mít uloženy akcie. V tomto smyslu jsou upraveny následující stanovy společnosti. Museli jsme v bance otevřít účet a změnit
typ akcií na akcie zaknihované.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod č. 3.8.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje
stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
13. DELEGOVÁNÍ ZASTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.
Dne 8.10.2014 proběhne valná hromada a stávající starostové by měli být delegováni a odsouhlasili nové stanovy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé deleguje bod č. 5.1.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Mořkov, Dolní 225.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti
ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Mořkov, Nádražní 459.
Delegování pro p. Ivana Váňová:
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Delegování pro p. J. Navrátil:
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
14. INTERPELACE
není příspěvek
15. DISKUSE
p. Navrátil - slavnostní otevření v pátek 26.9.2014, směrem od NJ do Hostašovic , všichni kdo cyklostezku projedou, budou zařazeni
do slosování o jízdní kola. Každý obdrží kartu o slosování, v Novém Jičíně proběhne ve večerních hodinách vyhlášení vítěze.
Prodejní kupní smlouva pozemků v okolí cyklostezky se bude připravovat v roce 2015, odečtená o nájmy, které jsme uhradili. Po
poradě s Policií ČR se upravují některé bezpečnostní prvky, nadstandardně doplněné, dnes jsme jednali ještě o přejezdu v prostoru
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v Nových domcích, např. zdrsněným povrchem jako brznou dráhu. Máme obavu, aby cyklisté respektovali přednost na hlavní
komunikaci. K jedné nehodě již došlo v Hostašovicích, nedal přednost před autem, vážná dopravní nehoda, kdy cyklista nedal
přednost motorovému vozidlu.
Host p. Stecula doplňuje, že cyklostezka bude otevřena za předpokladu, že bude zkolaudována. K úpravám přejezdu doplňuje, že se
jedná spíše o bezpečnostní prvky v okolí přejezdů.
Mgr. Patka, jak se podařilo ušetřit 17 mil. Kč z původních 42 na 25 mil. Kč? Cyklostezka je úzká, výhledově to bude dost
frekventované a může být problém.
p. Navrátil – původní projektovaná částka byla vyšší než skutečně cena vysoutěžená. Nejedná se o faktickou úsporu, nýbrž o
skutečnou pořizovací cenu díla nižší než bylo projektem očekáváno. Co se týká rozměru cyklostezky, byli jsme omezeni penězi
z dotace z regionální operačního programu, tzn. volili jsme nejmenší možnou variantu 2,5 m. šíře, kterou připouští norma. Rozměr
je tedy přesně takový jak má být. Širší cyklostezka by nesplňovala podmínku dotace a obce by se musely podílet vysokými náklady
na vybudování, což by např. pro naši obec mohl být velký zásah. Problém je, že se na cyklostezce pohybují i pěší, kteří by ji neměli
využívat. Přesná pravidla a všechny podrobnosti jsou na stránkách Cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice. Zahájení 26.9.2014 v 15.
00 hodin.
16. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise Jiří Navrátil.
Poděkování starostky obce p. Ivany Váňové zastupitelům obce za práci ve volebním období.
17. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18.30 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 23. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
JUDr. Skurková Věra
Kocián Jiří

Ivana Váňová
starostka obce

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 17. září 2014.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu pana Jaromíra Jaksche a Ing. Jana Kyselého.
1.2
Kontrolu usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 22. zasedání zastupitelstva obce (č. 74 - 79).
1.4
Záměr výstavby tenisového kurtu soukromých osob v areálu TJ s finanční spoluúčasti obce.
1.5
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a důvodové zprávy.
1.6
Informaci o postupu realizace projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
1.7
Poděkování starostky obce paní Ivany Váňové všem členům Zastupitelstva obce Mořkov za práci, kterou odvedli ve
prospěch obce a občanů ve volebním období 2010 – 2014.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 9. 2014 ve složení: Jiří
Navrátil – předseda, Jiří Kyselý a Mgr. Antonín Patka – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 23. ZO.
3.2
Dar do veřejné sbírky vyhlášené Římskokatolickou farností Mořkov, Dolní 250, Mořkov na nátěr a vydláždění prostoru
před a okolí kostela sv. Jiří v Mořkově ve výši 50.000,- Kč.
3.3
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

26.877,00Kč
26.877,00 Kč
0,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

34,306.183,00 Kč
38,113.562,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.4
Prodloužení místní komunikace ulice Potoční od domu č. p. 256 po spojnici s ulicí Zuberská na parcelách 1268/1, 978/5,
1268/2 a 965/4 v k. ú. Mořkov.
3.5
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez
výhrad.
3.6
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1
uzavřeného dne 13. 12. 2013 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem Kopřivnice, IČ: 00298077,
Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48801049 na
straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně
Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.
2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací“), za podmínky schválení
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3.7
3.8
4.
4.1

5.
5.1

dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací Státním fondem životního prostředí.
Smlouvu o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy
č. 3 podkladového materiálu.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
Ukládá:
Zástupci obce Mořkov v radě Svazku na jednání rady Svazku hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzavření
dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu, za podmínky schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací Státním
fondem životního prostředí.
Deleguje:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Mořkov,
Dolní 225.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele,
a to konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Mořkov, Nádražní 459.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Občané obce Mořkov nasbírali obrovské
množství víček, které jsme v září
prostřednictvím maminky Nikolce
poslali.
Celkem jsme předali
13 pytlů po 8.000 ks víček.
Nikolka děkuje všem občanům
za úctyhodných 114.000 ks PET víček.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V pondělí 1. září 2014 jsme přivítali v MŠ Mořkov 25 nových dětí. Předškoláci, kterých je 32, mají možnost účastnit se
předplaveckého výcviku, který probíhá na krytém bazénu v Novém Jičíně. S dětmi pracuje zkušená instruktorka, jež
hravou formou a s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjí u dětí první plavecké dovednosti. Cílem plavání je orientace
nad i pod vodou, správné dýchání, splývání na bříšku, rozvoj pohybových dovedností, potápění a otužování.
Po 10. lekcích se děti formou hry naučí orientaci ve vodě a základům plavání.

Ve středu 24. září 2014 se nemohli předškoláci – zajíčci a několik dětí z oddělení sluníčka dočkat, až přijede autobus
a doveze je na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí. Dětem byla zábavnou a praktickou formou vysvětlena základní
pravidla silničního provozu, a také jak se mají chovat na chodníku a na přechodech. Zároveň se seznámily s dopravními
značkami. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžce, kole, tříkolce a káře. Na dopravním hřišti se dětem velmi líbilo.

Ve středu 24. září 2014 bylo krásné babí léto. Paní učitelky připravily pro děti z oddělení kytiček, motýlků a sluníček
sportovní dopoledne. Děti měly za úkol projít pohyblivou lávkou, vyzkoušet rovnováhu na kladině, házet šiškou do
kruhu a další činnosti na rozvoj hrubé motoriky.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
11
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Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Červenec byl pro náš oddíl ve znamení dlouho očekávaného
skautského tábora. Čtrnáct dní bez elektřiny, teplé vody
a moderních technologií v malebné valašské krajině v údolí
Vláry nedaleko Valašských Klobouk. Slunečné dny i hvězdné
noci, které nám svým hlasitým projevem zpestřovali dva
oslové v nedaleké ohradě, jsme strávili ve společnosti holek a kluků
z bojkovského oddílu Fénix a Plamínek.
Tábor nesl název „Kolem
světa“, dalo se proto očekávat,
že jeho program bude vskutku
dobrodružný. Zavítali jsme díky
Willymu Foggovi a jeho indické
princezně do mnoha koutů světa
– například do Egypta, Indie,
Tibetu, Japonska, ale třeba také na Hawaii. Třídenní výprava na konci tábora byla také
zahraniční – našim cílem se stal slovenský Vršatec a cestou zpět slaňování
na Čertových skalách.
Zahajujeme skautský rok 2014/2015 v naší
krásné klubovně, proto máte-li chuť,
přijďte se s dětmi podívat na jakoukoliv skautskou schůzku v průběhu podzimu 2014
a přihlašte jej do oddílu. Aktuální informace a naleznete na našich webových
stránkách.
Příjemné podzimní dny přeje skautský oddíl Atlantida
http://oddilskautek.skauting.cz/

Svátek Bernarda
Víte, že ve středu 20.8. měl Bernard svátek? Novodomkaři /i několik „cizinců“/ to
řádně společně oslavili.
Vychutnali si velké pivo za 14 Kč, dršťkovou polévku, hermelín a další dobroty.
Moc děkujeme všem, kteří přijali pozvání na oslavu.
Horákovi

Jednota Orel Mořkov
pořádá

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
pro všechny věkové kategorie
Místo konání: Orlovna Mořkov
Termín: 18. října 2014
Prezentace: 8.00 – 8.40 h
Účastnický poplatek: dospělí 40 Kč
děti do 15.let 20 Kč
Zahájení: 8.50 h
Přihlášky: orel.morkov@seznam.cz
Pitný režim zdarma, občerstvení zajištěno.
Turnaj je určen pro širokou veřejnost.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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PAM Á T C E
NAŠICH

ÚTRAP,BO LŮV A SM RTI
DRAHÝCH VOJÍNŮ ZA SVĚTOVÉ

VÁLKY

V Ě N U J Í V Ě R N Í R O D I Č O V É, M A N Ž E L K Y, D Í T K Y A P Ř Á T E L É

1918 (6?)
Tento text si můžete přečíst na pomníku z I.světové války, který se nachází kousek za naší obcí u cesty směrem na Hodslavice.
Jeho obnova v roce 2011 z něho udělala důstojnou památku na události staré již 100 let. Je krásným protipólem naší kulturní
památky – kaple P.Marie Bolestné, která je také na kopci, ale na východní straně obce. Když se rozhlédnete u pomníku na okolní
krajinu, uchvátí vás věnec hor kolem dokola – v dálce zahlédnete i špičku Lysé hory. Kdo toto pietní místo vybíral, zasloužil by si
velké poděkování!
K tomuto pomníku se za první republiky chodívalo v průvodech při různých slavnostech – možná právě v roce 1928 (10 let
po skončení války) vznikla fotografie bíle oblečených dětí z „božího těla“ či „svatého přijímání“ – kdo se na ní pozná, ozvěte se
a podejte bližší informaci o této události.
Pod křížem s kovovým tělem Krista je na pomníku text: „Pojďte ke mně, občerstvím vás“ – stal se určitě útěchou pro 17 občanů
Mořkova, kteří se z I.světové války domů již nevrátili. Ale i posilou pro pozůstalé a desítky dalších vojáků z naší obce, kterým
válečné útrapy podlomily zdraví či způsobily trvalou invaliditu. Několik odvedenců zůstalo nezvěstných, další vstoupili do legií.
Vojenskou rakousko-uherskou uniformu si bylo nuceno obléci celkem 300 mužů z naší obce Mořkov.
Po tragickém atentátu dne 28.7.1914 na následníka trůnu, arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este, vypukl světový válečný konflikt, jehož aktéry se stali i rodáci
z naší obce. “Všechno to přišlo tak náhle, nikdo se toho nenadál. Odcházeli otcové od
dětí, manželé, synové… byl velký chaos. Vlaky byly přeplněné, na nádražích plno
pláče,“ píše se v knize o Mořkovu. První odjezd odvedenců proběhl v nočních
hodinách již z 31.července na 1.srpna 1914 vlakem do Krakova a s částí vojáků dále
do pevnosti Přemyšl. Pevnost se stala v prvním válečném roce jedním ze symbolů
odporu rakousko-uherských vojsk proti ruským armádám. Rukovalo se ještě 3.října,
26.října a 24. listopadu 1914. Brzy poté začaly chodit první zprávy o padlých
a zajatých – největší ztráty našich vojáků byly v roce 1916.
Mnozí naši odvedenci bojovali na různých frontách (jižní, východní a západní) a jiní
se vrátili jako legionáři - italští, francouzští a ruští, poté, co padli do zajetí.
Rukovalo se také v roce 1915 a v roce 1916 – a zrovna zima těchto let byla krutá
a dlouhá (ještě v květnu silné mrazy a ty se opakovaly i další tři roky), letní průtrže mračen se střídaly s krupobitím, lijavci a velkou
vodou. Vznikly tak velké škody i v Mořkově…Nakonec se i v naší obci objevila španělská chřipka, na kterou zemřel 17.10.1918
i dlouholetý starosta obce Jan Pítr č.p. 112.
10. 10. 1916 byly rekvirovány dva zvony z mořkovského kostela a v témže roce byl postaven pomník válečným obětem
za vesnicí. V současné době je tento letopočet přepsán na rok 1918(?). Cínové píšťaly varhan byly rekvirovány ještě 8.1. v roce
1918!
„Během války stoupla obrovsky drahota. Po válečných útrapách, rostoucí bídě a
hladu, neustálých rekvizicích, kdy byly vynucovány povinné dodávky dobytka;
žáci sbírali ostružinové listí a jiné byliny, pletli ponožky pro vojáky a zhotovovali
papírové podešve, také časté sbírky kovů, látek i peněžní sbírky pro rakouský
Červený kříž a kdy se občané i obce upisovaly na válečné půjčky… Konečně
přišlo ukončení ničivé války“, píše se v knize Mořkov – podhorská vesnice. Dne
28.října 1918 jsme znovu nabyli národní svobodu vyhlášením Československé
republiky.
Na jaře roku 2013 zasadil dívčí skautský oddíl po levé straně pomníku z I.světové
války památeční LÍPU VELKOLISTOU, o kterou se mínil starat. Bohužel,
mladý stromeček někdo odstranil, aniž mohl vyrůst. A tak kovovou ohrádku zde
obepíná jen živý plot a dvě vzrostlé lípy po pravé straně pomníku. Podaří se ještě někomu zasadit lípu znovu?
O B Ě T I I. S V Ě T O V É V Á L K Y Z M O Ř K O V A, na které vzpomeňte a uctěte jejich památku. Zaslouží si to za
svoji statečnost a lásku k vlasti.
Černoch Josef, 160, Černoch Jan, 223, Černoch František, 135, Černoch František ml., 205, Černoch František st., 205, Holiš
Antonín, ?, Jeřábek František, 108, Kunc František, 132, Kunc Jan, 9, Kunc Jan, 116, Kyselý František, 10, Kyselý František 60,
Kyselý Josef, 246, Kyselý Rudolf, 203, Mička František, 136, Pítr Josef, ?, Rýdl Jiří, 122.
V československé legii v Rusku sloužil jako desátník u 3.střeleckého pluku Jaroslav Geryk, 2, ale 6.2. 1919 zemřel na TBC
v Jekatěrinburku, kde je i pohřben.
V nemocnici zde po zranění zemřel 25.10.1918 a je tu také pohřben Rudolf Kyselý. Sloužil jako střelec 3.roty 6. střeleckého pluku.
Další legionáři přežili a vrátili se po válce domů:
z československé legie v Itálii:
František Černoch (nar.1897), František Černý (nar.1887), Jan Doubravský (1887), Rudolf
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Doubravský (nar.1898), Rudolf Jančálek (nar.1891), Bertoletti Kyselý (Černoch) (nar.1897), Martin
Kyselý (nar. 1887), Jan Macíček (nar.1878), František Mička (nar.1880), Jan Pitr (nar.1890), František
Rýdl (Rydel) (nar. 1898). Josef Kunc zůstal nezvěstný.
z československé legie v Rusku: Emil Hornych (nar.1897), Jan Jančálek (nar.1885), Josef Mička
(nar.1892)
z československé legie ve Francii: František Jančálek (nar. 1897)-chybí údaje o návratu.
Z velké války, jak se původně I. světové válce říkalo, se šťastně vrátili a bohatý a plodný život v naší obci
prožili např. František Gold (1873-1960), Josef Bartoň (1893- 1970) a další, na které si jejich příbuzní
určitě pamatují a mohli by vyprávět.
Mezi oběťmi by měl být také voják Cabák, který při návratu z války vypadl z přeplněného vlaku v Přerově
a pád nepřežil.
Připravila Marie Hromádková

KINO KVĚTEN
PODOBNOU PREMIÉRU J EŠTĚ NEMĚLO!
Potvrdit to mohou téměř tři stovky převážně mladých diváků, kteří si nenechali ujít studentský
celovečerní detektivní snímek MYŠKINSŮV ZATYKAČ z období staré Anglie. Napínavé
a dramatické scénky se střídaly v zajímavé kompoziční skladbě tak, že nikdo z přítomných neměl
čas pomyslet na něco jiného, než na děj, jehož smyslem bylo odhalit „vraha s deštníkem“.
Pošťák Charlie a jeho mladší bratr- kabaretní kouzelník Franclin, se postupně do nebezpečného
případu zapletli. Přes rozdílnost povah však přesto dokázali, že jsou bratrské „duo“, které nově
nastupujícímu šerifovi může pomoci v jeho obavách z dalších obětí v dosud poklidném anglickém
městečku.
Čím byl tento film originální a jedinečný?
Autorem scénáře, hudby i režie je náš špičkový a talentovaný klavírista Tomáš Vrána, který se
v příštím roce chystá nastoupit na pražskou Hudební fakultu Akademie múzických umění
(HAMU). Ve filmu si také zahrál, a to roli staršího z bratrů Charlieho a hrál ho skvěle, stejně jako
Miroslav Macháč v roli mladšího Franclina. Také všechny ostatní filmové role si zahráli amatérští
herci, celkem se jich ve filmu pohybovalo 18. Studenti z různých škol si vyzkoušeli nejen umění
pohybu před kamerou, ale i zvládnutí textu se správnou spisovnou výslovností. Oblékali si dobové kostýmy, ve kterých vystupovali
převážně v prostředí rodného místa Tomáše Vrány – v kouzelném Mořkově: u sebe doma, v Orlovně, Společenském domě,
u myslivecké chaty, u školy apod. Některé scény se natáčely na hřbitově v Lichnově, u zdi hodslavského hřbitova, v bytě babičky
v Hranicích, na Konzervatoři v Ostravě…
Premiéra byla se vším všudy – plakáty po Novém Jičíně a okolí, slovním uvedením před oponou a plátnem, závěrečným nástupem
herců na jeviště i následným bohatým rautem. To prostě nemělo chybu!
A co zamýšlí dvacetiletý Tomáš Vrána dále se svým již druhým filmovým pokusem?
„No, bude ještě několik promítaček, v listopadu vyjde film na DVD… Rád bych jej poslal na FAMU do Prahy.“ Takže – bude
studovat na HAMU, nebo FAMU?
Nechme se překvapit, možná zvládne obojí!
Připravila Marie Hromádková

Poděkování
V sobotu 6.září se uskutečnilo v naší obci 6. setkání opuštěných a postižených dětí. Akce byla hodnocena přítomnými velmi
pozitivně a splnila svůj účel-připravit pro děti, z nichž mnohé často za svůj krutý osud nemohou, nadstandartní akci a
motivovat je k plnohodnotnému zapojení do běžného života.
Slova díků a uznání za tuto mimořádně zdařilou akci zdaleka nepatří pouze nám, kdož jsme se na přípravě a realizaci podíleli.
Mé osobní poděkování patří starostce obce paní Ivaně Váňové za skvělou součinnost a spolupráci, vedení obce za podporu
akce, panu Oldřichu Kuncovi s kolektivem restaurace Společenský dům a paní Renatě Pítrové spolumajitelce restaurace U
Ogaru za špičkový gastronomický servis, který nadchl nejenom děti. Sboru dobrovolných hasičů Mořkov za prezentaci
techniky, Kynologickému klubu Veřovice za prezentaci své činnosti a podnikatelům z Mořkova, kteří si přáli zůstat
v anonymitě.
Děkuji i Vám, kdož jste připravili do perfektního stavu okolí společenského domu a vytvořili tak zázemí pro to, aby se část
programů mohla uskutečnit venku .
Jsem rád, že tato akce skvěle mediálně prezentovala naši obec, kde má Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež již
12 let své sídlo.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu
www.fond-heidi.cz
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Narodili se
Agáta Kaizarová, Sofie Güntherová a Jana Mokrá
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Agátce, Sofii a Janičce
přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
85 let
87 let

Miroslav Pítr
Věra Szkanderová
Anna Bartoňová
Miroslav Kučera
Jitka Krumpochová
František Kučera
František Kyselý
Antonín Skalka
Anežka Kučerová
František Kyselý
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Ludmila Jančálková
Marie Hoďáková

Anna Jančálková
Petr Rýdel
Alena Škrblová
Miloslav Sváček

Renáta Grznárová

Pavel Jančálek

Marie Kyselá

Helena Horáková
Růžena Kyselá

Robert Janek
Terezie Pítrová
Anežka Drozdová
Anna Filipová

Jozefa Jahodářová

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

Úmrtí
Adam Mička

Anna Kuncová

Vlasta Kociánová

Jan Mička
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Marie Jeřábková

František Cabák

TJ Mořkov - oddíl šachu - Kalendářní plán Mistr. Utkání 2014/2015
Doma:

Datum:

Venku:

19.10.2014
26.10.2014

1.Kolo OP TJ Mořkov "B" - Spartak Bílovec

2.11.2014

1.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK Hošťálkovice "A"

9.11.2014
16.11.2014

2.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Frenštát p.R. "B"
2.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK Šenov "A"

23.11.2014

3.kolo OP ŠK ASK Kopřivnice "D" - TJ Mořkov "B"

30.11.2014

3.kolo KS "A" TJ VOKD Poruba "C" - TJ Mořkov "A"

7.12.2014

4.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK Petřvald u N.J.
4.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK ASK Kopřivnice
"B"

14.12.2014
21.12.2014
28.12.2014
4.1.2015
11.1.2015
18.1.2015
25.1.2015

6.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - TJ Studénka

Vánoce
Silvestr
5.kolo KS "A" TJ Nový Jičín "B" - TJ Mořkov "A"
5.kolo OP TJ Fulnek - TJ Mořkov "B"

1.2.2015

6.kolo OP Spartak Bílovec - TJ Mořkov "B"

8.2.2015

7.kolo KS "A" TJ Mariánské Hory "B" - TJ Mořkov "A"

15.2.2015

7.kolo OP TJ Frenštát p.R "B" - TJ Mořkov "B"

22.2.2015

8.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - TJ Frenštát p.R. "A"

1.3.2015
8.3.2015

8.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK ASK Kopřivnice "D"

10.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK ASK Kopřivnice
"C"

15.3.2015

9.kolo KS "A" Slavoj Poruba - TJ Mořkov "A"

22.3.2015

9.kolo OP ŠK Petřvald u N.J. - TJ Mořkov "B"

29.3.2015
5.4.2015
12.4.2015

10.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Fulnek

19.4.2015

Velikonoce
11.kolo KS "A" TJ Ostrava "C" - TJ Mořkov "A"

Začátky všech utkání v 9.00 hodin
Začátkek utkání 9.kola OP Petřvald - Mořkov dne:22.3.2015 začíná mimořádně v 10.00 hodin !!!
Okresní Mládežnická Liga
2014 /2015 :

1.kolo dne: 25.10. 2014
2.kolo dne : 8.11. 2014
3.kolo dne: 13.12.2014
4.kolo dne: 17.1.2015
5.kolo dne: 14.2.2015
Kopřivnice
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Frenštát p.R.
Mořkov
Fulnek
Petřvald u N.J.
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Topení a komíny
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku
požárů zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění
spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
revizním technikem komínů
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
revizním technikem spalinových cest.






Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů,
posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný
přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště
při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě
a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však
provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce
ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž
dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se
obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
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OPTICKÝ KABEL
v obci Mořkov
POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘÍJEM
INTERNETU, POPŘ. TV SIGNÁLŮ,
VOLEJTE NA KONTAKTNÍ
TELEFON
Asociace Sport pro všechny při TJ Mořkov

603 255 372

zve všechny ženy, dívky a děti na cvičení:

OZVOU SE TECHNICI A KAŽDÝ
DEN OD 8h DO 20h AKTUÁLNĚ
FUNDOVANĚ ODPOVÍ NA VAŠE
DOTAZY, POPŘ. DOHODNOU
TERMÍN REALIZACE U VÁS.

pondělí 15.45 – 17.00 hodin rodiče s dětmi
středa 19.00 – 20.00 hodin kondiční cvičení
středa 20.00 – 21.30 hodin odbíjená

Cvičíme v tělocvičně Základní školy v Mořkově.
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Pizzu pečeme a rozvážíme opět z Bufetu
na koupališti, Podhorská chalupa otevřena pouze
na předem domluvené soukromé akce.

PNEUSERVIS, PLNĚNÍ KLIMATIZACE
PŘÍPRAVA A PŘISTAVENÍ VOZU NA STK
NÁSTŘIK SPODKŮ a DUTIN
OPRAVY ALTERNÁTORŮ, STARTÉRŮ,
VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL a TRYSEK,
TURBODMYCHADEL
KVALITNÍ AUTODÍLY ZA DOSTUPNÉ CENY
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 6. 10. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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