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OKOLO MOŘKOVA
Odbor Klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci s Obecním úřadem Mořkov pořádá v sobotu 9. května 2015
již 41. ročník turistického pochodu OKOLO MOŘKOVA.
Opět budou připraveny pěší trasy 35,25,16,10 km a rovněž BABY trasa na 5 km pro rodiče s malými dětmi zpestřená
o soutěže a hry se sladkou odměnou v cíli. Prezentace a start všech tras v autokempu, na 35 km od 7 do 8 hodin, ostatní
trasy průběžně od 7 do 9.30 hodin. Startovné pro mládež do 15 let symbolické -10 Kč, malé děti zdarma.
Z prezentovaných účastníků budou vylosováni výherci drobných věcných cen.
Občerstvení na trase zajištěno u lovecké chaty na Kaluži pod Trojačkou. V cíli v areálu výletiště bude možnost
odpočinku při
připraveném bohatém občerstvení. Pro potěšení a dobrou pohodu bude vyhrávat živá hudba.
Srdečně zveme příznivce turistiky a milovníky přírody, naše občany a školní mládež. Příjďte rodiče se svými dětmi,
prarodiče s vnoučaty na procházku jarní přírodou a seznamte je s krásným okolím naší obce!
Výbor odboru KČT

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
práce nad přípravou projektů, zpracování a podání žádostí o dotace nebyla marná. Již dnes víme, že
nám byla schválená dotace na pořízení nové multikáry ve výši 2.500.000,- Kč, jež bude sloužit pro
potřeby obce i k zajištění služeb pro občany. Na multikáru se dají výhodně pořídit další přídavná
zařízení. Sypací nástavec, kartáče na čistění komunikací, popř. chodníků, přední pluh apod.
Obdrželi jsme také zprávu o přidělené dotaci od Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč na výstavbu
workoutového hřiště. Částkou 100.000,- Kč tuto výstavbu budeme spolufinancovat. Hřiště bude
veřejnosti, zvláště mládeži a sportovcům stále přístupné. Připravujeme rovněž prezentaci, která
představí mládeži způsob správného využití při posilování. Umístěno bude za šatnami a umývárnami
tělocvičny ZŠ. Dříve na tomto místě byl dětský kolotoč a houpačky.
V současné době připravujeme žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na výstavbu
ocelové haly, jejíž realizace je v plném proudu. Proběhla a probíhají výběrová řízení na akce, které budou realizovány
především v letošním roce.
Je dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti (cca 2 mil. Kč) a projektová
dokumentace na celkovou výměnu střechy na staré budově školy (cca 4,3 milKč). I na tyto akce budeme v brzké době
vypisovat výběrová řízení.
Po Ivana Váňová, starostka

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na oslavy 70. výročí osvobození obce Mořkov.
Vzpomínková akce se uskuteční ve středu 6. května 2015
před budovou základní školy u pamětní desky
pplk. Josefa Černého, rodáka z Mořkova.

Program:
11:00 hod.

Vzpomínkový akt:
česká státní hymna
slovo starostky obce Ivany Váňové
vystoupení žáků ZŠ Mořkov
projevy hostů
položení věnců k pomníkům
Hosté:

Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
a další vzácní hosté.
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USNESENÍ
z 8. schůze Rady obce Mořkov konané dne 31. 3. 2015
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 7. schůze RO.
Dopis zaslaný veřejnou ochránkyní práv Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. týkající se provedení systematických návštěv
zařízení ubytovacího typu, která poskytují nesoběstačným osobám péči, třebaže k poskytování této péče nemají
oprávnění.
Schvaluje:
Program jednání 8. Rady obce Mořkov.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku PO Základní a Mateřská škola Mořkov, okres Nový jičín, příspěvková
organizace v rozsahu Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy vše k 31. 12. 2014, Inventarizační zprávy ZŠ a MŠ k 31.
12. 2014 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnoprávní kontroly.
Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Základní a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín k 31. 12. 2014 ve
výši 598 891,71 Kč do rezervního fondu organizace.
Výběrové řízení Výměnu oken ve staré budově školy.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení výměna oken ve staré budově školy ve složení: Váňová Ivana, Navrátil Jiří,
Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Kašpárek
Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro výběrové řízení výměny oken ve staré budově školy oslovit tyto firmy: RI OKNA a.s., Tyršova 15, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 60724862; TERMOLUX s.r.o., Hranická 792, Valašské Meziříčí, 757 01, IČ: 18055265; PVC Okna s.r.o., Nová
Ves 139, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, IČ: 26844168; OKNAPRINZ, nám. Dr. Brauna 1183/1, Ostrava-Svinov, 721 00,
IČ: 27772331; Pavel Knězek s.r.o., Martinská čtvrť 1711, Frenštát pod Radhoštěm 744 01, IČ: 278 17 431; KSK –
Systém, spol. s.r.o., U Trati 642, Zubří 756 54, IČ: 623 011 61.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2015.
Poskytnutí finančního příspěvku paní R. K. ve výši 12.000,- Kč, na podporu sportovních aktivit syna V. K.
Zvýšit poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a hendikepované děti a mládež, se sídlem Za Sušárnou 391,
742 72 Mořkov o částku 3.000,- Kč, celkem na 8.000,- Kč.
Nesouhlasí:
S návrhem uspořádat benefiční koncert s vystoupením alternativních hudeb pořadatelem panem H. v areálu koupaliště
Mořkov.

USNESENÍ
z 9. schůze Rady obce Mořkov konané dne 14. 4. 2015
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 8. schůze RO.
Schvaluje:
Program jednání 9. Rady obce Mořkov.
Přijetí daru na realizaci akce „Smyslový chodník“ v rámci výzvy Tesco – Zelené školy ve výši 10. tis. Kč pro ZŠ a MŠ
Mořkov od Sdružení TEREZA se sídlem Haštalská 17, 110 00 Praha 1.
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Mořkov a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.
Výběrové řízení Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen ve složení: Váňová Ivana, Navrátil
Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý
Jiří,Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen oslovit tyto firmy: Severomoravská stavební společnost,
s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849; FABRIKO MORAVA s.r.o., ul. Suvorovova 2195,
741 01 Nový Jičín, IČ 28632761; GMP MIX a.s. stavební společnost, Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava – Heřmanice, IČ
2551978;, Lubomír Šmondrk, Pod drahou 397, 742 72 Mořkov, IČ 70318026, Petr Kubíček, Hodslavice 548, 742 71
Hodslavice, IČ 73124494.
Výběrové řízení elektropřípojka nnk, Mořkov - kompostárna.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – elektropřípojka nnk, Mořkov – kompostárna ve složení: Váňová Ivana,
Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý
Jiří, Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro výběrové řízení – elektropřípojka nnk Mořkov oslovit tyto firmy: Vlastimil Zelenka, Skalky 96, 741 01 Nový Jičín, IČ
45157693; Radim Michalský, Elektromontážní práce, Vlčnov 208, 742 31 Starý Jičín, IČ 63718928; Jaroslav Mička,
Mlýnská 443, 742 72 Mořkov, IČ 45158495; Milan Mikula – Elektra, Svatopluka Čecha 13, 741 01 Nový Jičín, IČ
25901796.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na VŘ – výměna oken ve staré budově školy podala firma OKNAPRINZ, nám. Dr. Brauna 1183/1,
Ostrava-Svinov, 721 00, IČ: 27772331.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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INFORMACE PRO OBČANY – ASFALTOVÁNÍ
Oznamujeme občanům, že v měsíci dubnu a květnu budeme v obci asfaltovat další úseky komunikací, které
nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Ve výběrovém řízení pro provedení asfaltování zvítězila firma Alpine.
Pokud budete mít zájem o soukromé asfaltování, můžete kontaktovat zástupce firmy Alpine pana
Ing. Michálka, tel. 733 164 471, email: petr.michalek@alpine.cz. Vaši objednávku si poznačí a následně
v termínu, kdy budou v naší obci zakázku provedou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE – NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Obec Mořkov před dvěma lety nabídla občanům možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a zemního plynu formou
elektronické aukce, a to společně s městy Kopřivnice, Příbor a obcemi Hodslavice, Hostašovice a Petrovice u Karviné. Zapojeným
domácnostem se podařilo na energiích ušetřit dohromady zhruba 9 milionů korun. Vzhledem k úspěšnosti a zájmu obyvatel
o zapojení do e-aukce se chystáme v letošním roce tuto akci opakovat. Na obecním úřadě bude opět otevřeno kontaktní místo
poradenské společnosti Marandis s.r.o., která bude pro občany organizovat společný nákup elektřiny a zemního plynu. Cílem je
umožnit domácnostem opakovaně se zapojit do e-aukce a zajistit si nižší ceny energií na následující období. A co je zapotřebí?
Přinést v níže uvedených termínech současné smlouvy s dodavatelem elektřiny/plynu a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny/
plynu.
Pokud chcete nižší ceny elektrické energie a plynu i Vy, přidejte se.
Podmínky:
- Žádné předčasné závazky (smlouvu s novým dodavatele uzavíráte až po ukončení e-aukce a porovnání Vašich stávajících cen
s cenami z e-aukce)
- Ceny z e-aukce jsou garantovány po celou dobu trvání smlouvy
- Administrativu spojenou s přechodem k novému dodavateli za Vás vyřídí
organizátor a nový dodavatel
- Zapojení do e-aukce a proces změny dodavatele je ZDARMA
Harmonogram otevření kontaktního místa ve společenském domě Mořkov:
13.5.2015
12.00 - 17.00 hodsalonek v přízemí
21.5.2015
10.00 - 15.00 hodsalonek v přízemí
23.5.2015
09.00 - 14.00 hodsál v přízemí
Účast v e-aukci lze sjednat také elektronicky. Žádosti posílejte na zakazky@marandis.cz, příp. volejte na 777 344 341.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín oznamuje že katastrální operát obnovený
přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Mořkov obce Mořkov bude předložen k veřejnému nahlédnutí
v budově OÚ Mořkov, Horní 10 v pondělí a středu v salonku v přízemí. V úterý a čtvrtek v prostorách OÚ Mořkov a to
ve dnech od 27. 4. 2015 do 12. 5. 2015 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Podrobněji viz úřední deska obce Mořkov.
Vývoz
BIO popelnic
je prováděn v pátek
v těchto termínech:

ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2015/2016

8. květen
22. května

Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se
přijímají
ve čtvrtek 21.5.2015
v době od 12,00 hod. do 17,00 hod. v kanceláři MŠ

5. června
19. června
3. července
17. července
31. července

Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh)
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout ve čtvrtek
14.5.2015 v kanceláři MŠ v době od 12,00 do 16,00 hodin.
Ke stažení jsou rovněž na webu MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
naleznete na:
http://skolka.morkov.cz

14. srpna
28. srpna
11. září
25. září
9. října
23. října
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Policisté v mateřské škole
Ve čtvrtek 16. dubna zavítali
do mateřské školy policisté z Nového
Jičína.
Malí
posluchači
byli
seznámeni s činností Policie České
republiky, dozvěděli se, jak policistu
poznají či jaké telefonní číslo mají
volat, když se ocitnou v nebezpečí.
Příslušnici policie je dále seznámili
s některými služebními pomůckami –
děti viděly například pouta, obušek, zbraň či výstražnou vestu. Výbavu si
mohli i prakticky vyzkoušet. Děti byly rády, že si mohly zkusit nasadit
neprůstřelnou vestu nebo policejní čepici. Na závěr jim policisté ukázali, jak
mají správně chodit přes přechod pro chodce, děti si prohlédly služební
vozidlo, a dokonce si zkusili zapnout maják. Na památku dětem zůstaly papíry
s vlastními otisky prstů.

Koloběžkové závody
Dne 21. dubna se na zahradě mateřské školy uskutečnily závody koloběžek.
Děti se velmi těšily a s vervou se pouštěly do každé zatáčky. Během

dopoledne každý absolvoval slalom mezi kužely a také jízdu v zúženém prostoru. Mladší děti si jízdu užily jednou,
kdežto předškolní děti si trať projely hned dvakrát. Protože se všechny děti velmi snažily a navzájem se povzbuzovaly,
obdržely na závěr sladkou odměnu a diplom.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová

Obecní úřad
srdečně zve
všechny maminky, babičky, tetičky,
zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu
DNE MATEK.
Přijďte v neděli 10. května v 14:00 hodin
do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily děti ze ZŠ.
Dále vystoupí s programem

Swing Time Band Martina Svobody.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Objevování a záchrana přírody
Žáci sedmé třídy ZŠ Mořkov, kteří se zapojili do programu Extra třída, vystavěli naučnou stezku. Ta zajímavým způsobem
představuje krajinu kolem Mořkova a poukazuje na důležitost ochrany přírody.
Slavnostní otevření naučné stezky Objevování a záchrana přírody proběhlo v pátek 24. dubna.
Naučná stezka je dlouhá cca 3 km, lze ji absolvovat za každého ročního období a bez problému na ni lze vyrazit i s kočárkem. „Rádi
bychom na stezce pořádali různé akce, které se budou vztahovat k přírodě. V lese, na zahradě naší školy a mateřské školy budou
kupříkladu vyvěšeny ptačí budky“ upřesňuje Jana Fiurášková z týmu Extra třídy.
Sedmáci plánují v celém projektu pokračovat a stezku dále rozvíjet. „O stezku se budeme starat my, členové Extra třídy. Budeme ji
i okolí udržovat v čistotě a pravidelně obnovovat informace na tabulích,“ uvádí Veronika Horáková jedna z realizátorek projektu.
Aktivitu dětí podporuje i paní učitelka Kociánová, která dodává: „Během realizace naučné stezky se děti potýkaly s různými
problémy. Musely se naučit, jak hospodařit s financemi, jak naplánovat samotnou realizaci stezky, dohodnout se na umístění tabulí,
či jak oslovit sponzory. Přineslo jim to spoustu zkušeností do života a naučilo zodpovědnosti.“
Další členové Extra třídy: Adéla Macháčová, Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Vendula Hoďáková, Tereza Kučerová, Jakub
Obadal.
Z Nadačního fondu Tesco získali sedmáci na svůj projekt 30 000 Kč. Další finance získali jako sponzorský dar od Obecního úřadu
Mořkov, firmy Kon Kys, firmy přírodní bydlení. Velké poděkování patří rodičům žáků, kteří ve svém volném čase pomáhali
s textem, ochotně vykopali jámy, zabetonovali a navrtali tabule a byli svým dětem velkou oporou.
Fotografie jsou na www.zsmorkov.cz

Velikonoční týden
Barevný velikonoční týden zažili naši
druháci již v loňském školním roce.
Přáli si akci zopakovat a přidali se k nim
i žáci 1.třídy.
V pondělí děti ladily svá oblečení
do modré barvy, v úterý do žluté nebo
šedé a ve středu do zelené. Největší
úspěch měly Viktorka Geryková a Míša
Kyselá, které svým oblečením vyjádřily
škaredou středu.

Dětská ordinace - změna
Od 1. května 2015
je novým poskytovatelem zdravotní péče
v ordinaci praktického lékaře
pro děti a dorost v Mořkově
MUDr. Jana Machová
Ordinační hodiny zůstávají beze změn:
Pondělí 7:00 - 10:00
Úterý

8:00 - 10:30 poradna

13:00 - 15:00
15:00 - 16:00 objednaní

Středa

-----

13:00 - 14:30
14:30 - 15:00 objednaní

Čtvrtek

7:00 - 9:00

9:00 - 11:00 poradna

Pátek

7:00 - 10:00

Odběry v pondělí, čtvrtek a pátek 7:00 - 8:00 hod.
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Konečné výsledky okresního a krajského přeboru—ŠACHY

INFORMACE K PŘÍPADNÉ VÝMĚNĚ NÁDOBY NA ODPAD
(NA KOMUNÁLNÍ ČI BIO ODPAD):
Zájemce o výměnu nádoby (popelnice) se dostaví i s příslušnou smlouvou o užívání movité věci – nádoby na
komunální odpad, případně na bioodpad, podle toho, kterou nádobu bude chtít vyměnit – na Obecní úřad Mořkov
do kanceláře č. 16 (p. Hořelková), kde mu bude vydán poukaz na výměnu této nádoby a poznačen do smlouvy
datum výměny.
Samotná výměna pak probíhá ve Sběrném dvoře Mořkov (nad vlakovým nádražím ČD), v jeho otevíracích
hodinách, tj. ve středu či sobotu a po předložení obdrženého poukazu a odevzdání původní nádoby bude tato
vyměněna na novou. Podotýkáme, že životnost nádoby je 5 let a měla by minimálně po tuto dobu nájemci vydržet
k užívání.
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O SV O B O Z E N Í M O Ř K OVA PŘ E D 7 0 LETY
- podle záznamů v kronice naší obce
Konec války se nezadržitelně blížil s postupem sovětských vojsk od východu. V posledních týdnech před
osvobozením byly pod dohledem německého vojska kopány v okolí Mořkova zákopy a protitankové zátarasy (jeden
na dolním konci u mlýna), nedošlo však na jejich plné využití.
Po úspěšné ostravské operaci sovětských vojsk a I.čsl. armádního sboru (30.4.1945) se přes Mořkov směrem na
Valašské Meziříčí valily nepřetržitě kolony ustupujících německých vojsk. Stupňoval se i partyzánský odboj v okolí
Mořkova a vyvrcholil 3.května 1945 ve 12.45 hodin destrukcí tratě a vyhozením vojenského železničního transportu
na trati mezi Mořkovem a Veřovicemi. Dodnes můžete najít v hlíně kolem kolejí kovové zbytky roztrhané lokomotivy
a vagónů.
V den osvobození Mořkova dne 6.5.1945 málo početná jednotka německé armády v dopoledních hodinách uzavřela
protitankové zátarasy a v narychlo pořízených okopech zaujala ve dvou sledech s kulomety bojové postavení. To už
byli občané Mořkova ponejvíce ve sklepích a očekávali s napětím a netrpělivě osvobození obce.
V posledním sledu odchodu posledních německých vojáků byl jeden z nich ( evangelický farář z Rakouska) na dvoře
gruntu č.p. 83 zastřelen a dodnes není tento případ uspokojivě objasněn.
Ještě v průběhu dopoledních hodin padaly na obec a její okolí dělostřelecké granáty. Bylo poškozeno několik
domů a jeden obytný dům shořel. Střepinou granátu byl smrtelně zraněn patnáctiletý Jan Kunc z č.p. 9 přímo ve
dveřích jejich domu.
Kolem 17. hodiny pronikli do vesnice první sovětští vojáci, radostně vítání obyvatelstvem a osvobození obce bylo
dokončeno obsazením jízdní posádkou, jejíž část setrvala až do druhého dne. Vojáci žádali v jednotlivých domech
v centru obce hlavně dobré jídlo a pití.
Při osvobozování obce padl v „Říkách“ u silnice do Veřovic sovětský voják I. P. Karaměnko, kterému pak tam byl
postaven pomníček a je tam dodnes.
Na počest vítězství nad německým fašismem se konal 9.května 1945 mohutný průvod občanů s hudbou, který
prošel vesnicí až ke škole do Životic. Zde situace nebyla ještě zcela bezpečná, protože se z okolních kopců ozývala
střelba.
Po osvobození obce se místo dosavadního obecního zastupitelstva ujal správy obce národní výbor, jehož prvním
předsedou se na krátký čas stal Miroslav Rýdl a od 25.5. 1945 pak dosavadní starosta obce František Bartoň z č.p. 44 a
po něm ještě do voleb v roce 1946 krátce Jan Mička z č.p. 346 a Jan Bartoň z č.p. 231. Pořádkovou službu konala až
do vytvoření Sboru národní bezpečnosti dobrovolná národní milice a MNV se především staral o odstranění válečných
škod na komunikacích a objektech, zajišťoval zásobování obyvatelstva a staral se o obnovení politického a kulturního
života obce.
Lidé se začali vracet na svá pracoviště a rolníci na svá pole…
Připravila Marie Hromádková

I V MOŘKOVĚ
S E R O D Í H R D I N O V É…
Jedním z nich byl pplk. Josef Černý, jehož jméno zdobí pamětní desku na
naší základní škole. Pocházel z početné dělnické rodiny, v níž se 13. 9.
1916 narodil na č. p. 47. Říkali mu Jošek. Šest let navštěvoval Obecnou
školu v Mořkově a poté chodil dva roky do Životic u Nového Jičína, aby si
doplnil osmileté základní vzdělání. Právě v Životicích mu vléval do duše
vlastenecké nadšení jeho pan učitel Metoděj Novák. Jemu vděčil za
všechno, co deset let nato velmi potřeboval – odvahu, obětavost,
bojovnost a hlavně lásku k vlasti. Pro tu byl odhodlán v těžké době
II. války přinést i oběť největší – svůj vlastní život.
V roce 1933 se vyučil ve Štramberku pekařskému řemeslu a v pekařství „U
Nakládalů“ v Kopřivnici pracoval až do roku 1938, kdy nastoupil na
vojenskou prezenční službu jako řidič u 4. hraničářského pluku v Hlučíně.
Nesmířil se se vznikem Sudet a Protektorátu a v červnu roku 1939 překročil
hranice. Nejdříve do Polska a pak do Sovětského svazu, aby se tak podílel
na zahraničním odboji. V SSSR byl ale jako zajatec internován na různých
místech.
Až 1. 7. 1942 byl odeslán vojenským transportem do Buzuluku, a to
k I. československému praporu, kterému velel pplk. Ludvík Svoboda.
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Počátkem roku 1943 odjel celý prapor na front. Prvním obrovským křtem československé jednotky z Buzuluku byla
obrana ukrajinského města Charkov před útokem fašistů. Osudovým se jí stal 8. březen 1943, kdy se 4. německá
tanková armáda snažila dostat přes řeku Mža na předměstí Charkova. Řeku měli střežit Češi – těm se podařilo dostat se
až za ni k městu Sokolovo. Zde ale šlo všem o život, mnoho jich padlo či se dostalo do zajetí. Největší boje byly
svedeny u sokolovského kostela. Jednou z prvních obětí se stal udatný kapitán Otakar Jaroš… V Sochorově četě
samopalníků se zde vyznamenal fyzicky zdatný a velmi dobře vycvičený průzkumník Josef Černý. Předstíral smrt,
ale když se němečtí vojáci přiblížili, postřílel je. Charkov byl uchráněn, i když hrdinství odvážných Čechů v čele
s generálem L.Svobodou bylo zaplaceno krví…
Postupně se I. československý prapor po cestě těžkých bojů a ztrát dostal až k Dukle – to už byl Josef Černý tankistou
a za svoji bojovnost několikrát vyznamenán. Do pekelné vřavy u Dukly byli naši vojáci opět vysláni jako první.
Mnoho jich na území vytoužené vlasti nevkročilo a padlo právě zde. I Josef Černý si jako jediný skokem z hořícího
tanku zachránil život u polské vesničky Zyndranowa , ale se dvěma těžkými zraněními – na hlavě a levé noze…
Svěřil se mi jednou, že měl velký sen – dojet s tankem až do Mořkova a svým drahým, které už šest let neviděl,
zvěstovat, že jim přiváží mír a svobodu. Sen se mu bohužel nesplnil…Po zranění u Dukly musel být operován v Kyjevě
a osvobození ČSR se nezúčastnil.
Poválečná odměna za všechna válečná hrdinství, oceněna 14 vyznamenáními, byla prapodivná : i přes doplněné
důstojnické vzdělávání a pedagogické působení na dělostřeleckém učilišti v Hranicích na Moravě, byl neoprávněně
z Československé armády v roce 1956 propuštěn. Asi za to, že odmítal vstoupit do řad KSČ. Teprve po deseti letech
byl pplk. Josefu Černému přiznán plný invalidní důchod. Pracoval i nadále jako poslanec MNV, navštěvoval školy a
podniky, kde velmi živě vypravoval o těžkých válečných dobách.
Jak na něho vzpomínají jeho dvě děti – Josef a Dana? Vyrůstali v láskyplné a harmonické rodině, ale provázela je
skromnost… Nechyběl jim však přísný vojenský režim – ve všem museli mít pořádek a otce vždy poslechnout na slovo!
Tatínek však nikdy nezapomněl na své milované původní pekařské řemeslo: stále to u nich doma vonělo, protože své
manželce Růžence pomáhal rád v kuchyni při každém pečení…
Příchod sovětských okupačních vojsk v roce 1968 ho zaskočil. Ani soukromě, ani veřejně s ním nesouhlasil. Možná
proto byl jeho statečný život za podezřelých a nikdy neobjasněných okolností předčasně ukončen v září roku 1970
v Suchdole n.O…. pod koly vlaku. Vracel se ze setkání s prezidentem L. Svobodou z Prahy a za tři dny měl oslavit 54
let.
Pplk. Josef Černý měl
v Mořkově pohřeb se
všemi
vojenskými
poctami, jakých se tu asi
již nikdy nedožijeme:
vojenské salvy doplnil
prezident
Ludvík
Svoboda obrovským
věncem rudých květů –
vždyť Josefu Černému
vděčil za záchranu
života na jejich společné
válečné
cestě
z Buzuluku do naší
vlasti. Vzpomínám, že
byla očekávána i jeho
účast.
Hrob našeho válečného
hrdiny pplk. Josefa
Černého najdete na
evangelickém hřbitově
v Mořkově docela blízko
od vstupní branky .
P.S.
I
já
ráda
vzpomínám na tohoto
vzácného člověka. Setkala jsem se sním několikrát na školních besedách – uměl děti zaujmout velice živým
vzpomínáním na dramatické válečné situace. Párkrát mě svezl i v sanitce, kterou řídil jako zaměstnanec nemocnice
v Novém Jičíně. Po svém propuštění z armády se alespoň takto snažil uživit rodinu.
Myslíte si, že by si takovýto člověk nezasloužil státní vyznamenání in memoriam přímo na Hradčanech?
Pro Zpravodaj obce Mořkov Marie Hromádková
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Narodili se
Ela Tomšíková, Anna Marie Sedlářová,
Gabriela Divišová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Ele, Anně Marii a Gabrieli
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea
občanů Mořkova
v květnu 2015
50 let Zdeněk Vodolán
Luděk Kučera
Eva Kučerová
Rostislav Macháč

Rostislav Černoch
Jan Doubravský
Hana Dřímalová

55 let Jaroslav Mička
Pavel Číp

Růžena Šimečková
Zdenka Pítrová

65 let Jaroslav Kalický

Jaroslav Gold

70 let Růžena Tomanová
Svatopluk Turek

Marta Pítrová
František Pítr

Úmrtí
Rýdel Antonín
Kyselý Vladislav

75 let Milan Mička
81 let Věra Čípová
83 let Aloisie Jašková
84 let Marie Doubravská
85 let Stanislav Kučera
86 let Blažena Hoďáková
88 let Marie Pítrová

Anna Rýdlová

91 let Marie Jančálková
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví, elánu a životní pohody.
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VÝLUKA NA TRATI FRÝDLANT N.O.—VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v návaznosti na již podanou
informaci o výlukách drážní dopravy v rámci stavby „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí
– Valašské Meziříčí“, si Vám dovoluje dále sdělit, že v termínu 27. 6. 2015 – 31. 7. 2015 bude
vyloučena drážní doprava také v úseku Veřovice – Hostašovice. Mění se i délka výluky drážní
dopravy v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Frýdlant nad Ostravicí, která by od 1. 6. 2015 měla
trvat 122 dnů. Pro vedení náhradní autobusové dopravy v obou výlukách se předpokládá
využití zejména silnice II. třídy č. II/483, silnice III. třídy č. III/48425 a silnice I. třídy č. I/58,
ve vybraných případech pak místních komunikací pro přístup k železniční stanici.
OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL,
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
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Na sezonu 2015
nabízím brigádu na následující
pozice:

Servírka, číšník
Plavčík
Recepční
Správce a údržba areálu
Nástup, platové podmínky
a bližší informace u pí. Skybové
tel. 732252953 nebo email
koupaliste.morkov@seznam.cz

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 3. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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