Červen 2015

ČÍSLO 6

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
ve středu 6. května poctila svou návštěvou Mořkov místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Mgr. Miluše Horská,
jež se zúčastnila oslav 70. výročí osvobození naší obce. Společně s námi a dalšími hosty položila kytici k pomníkům
padlým a umučeným v koncentračních táborech.

zleva: Jiří Navrátil, místostarosta, Mgr. Miluše Horská,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Ivana Váňová, starostka,
plk .v.v. Ing. Jaroslav Žáček, člen Ústředního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu, Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka
města Příbor, Ing. Jiří Carbol, senátor Parlamentu ČR.

Pomník obětem II. světové války

Mezi dalšími vzácnými hosty byl válečný veterán, předseda jednoty Československé obce legionářské Nový Jičín, major
v.v. pan Rostislav Stehlík, podplk. v.v. Ing. Alois Petroš, místopředsedkyně Okresního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu paní Bartoňová, válečná veteránka paní Miroslava Kaštovská z Opavy,
rodinní příslušníci statečného hrdiny ppl. Josefa Černého a Františka Bartoně, prvního československého letce, který za
války dne 6. října 1939 zemřel. Pohřben je na největším československém vojenském hřbitově La Targette ve Francii.

zleva: pan Josef Černý, podplk. v.v. pan Alois Petroš, paní Bartoňová,
major v.v. pan Rostislav Stehlík, paní Božena Mynářová,
paní Miroslava Kaštovská a plk. v.v. pan Ing. Jaroslav Žáček.

Důstojný program připravili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky
Mgr. Rábové a Mgr. Darji Rýdelové.

Součástí oslav konce války byla velmi pěkná dobová výstava, kterou vytvořili žáci společně s pedagogy v přízemí staré
budovy školy.

Dobová výstava v ZŠ

Čestná stráž dětí v krojích u pamětní desky ppl. Josefa Černého

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji paní ředitelce Mgr. Yvoně Šindlerové, pedagogům, žákům, občanům, všem pracovníkům obce, panu
školníkovi Radku Pítrovi, panu zvukaři Tomáši Doubravskému, paní matrikářce a fotografce obce Libuši Hegarové
a panu místostarostovi Jiřímu Navrátilovi za spolupráci při přípravách, realizaci a účasti na důstojných oslavách
70. výročí osvobození naší obce.
Ivana Váňová, starostka
V květnu jsme dokončili plánované opravy dalších částí místních komunikací.
Pracovníci obce pod vedením pana Marka Černocha opravili bortící se vyústek na ulici Zuberská.
Od Ing. Krátkého jsme obdrželi projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního zařízení ve staré
budově školy. Dne 2. června vypíšeme výběrové řízení na realizaci a v průběhu letních prázdnin
rekonstrukci provedeme. Výměnou oken a touto rekonstrukcí bude oficiálně započato s opravou staré
budovy školy po etapových částech.
Dne 18. května jsme podali žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
na výstavbu ocelové haly.
Za budovou tělocvičny (za Orlovnou) na travnaté ploše budujeme základovou desku pro workoutové
hřiště. V průběhu června plánujeme zabudovat prvky pro posilování.

Internetové vysílání na www.obec-morkov.cz
Od 18. května můžete sledovat internetové vysílání z akcí pořádaných obcí a našimi spolky. Součástí vysílání je také
archiv pořadů. Aktuálně běží ve vysílání záznam z oslav 70. výročí osvobození naší obce. Připravuje se záznam
z pochodu okolo Mořkova, záznam z hasičské soutěže Moravskoslezské ligy žáků, pořádané SDH Mořkov na hřišti TJ.
Televize bude v budoucnu u všeho, co by vás mohlo zajímat.
Věřím, že se vám vysílání bude líbit a díky záznamům z různých akcí, kterých se nezúčastníte, budete moci být
prostřednictvím internetového vysílání vtaženi do děje akce.
Ti z vás, kteří máte připojení TV optickým kabelem, budete moci sledovat vysílání i na svých TV obrazovkách. O této
možnosti vás budeme včas informovat.

Vítání občánků
Velmi se těším na společné setkání dne 14. června 2015 při příležitosti vítání našich nových občánků. Prosím rodiče
dětí, kteří ještě nepřinesli na OÚ paní matrikářce Libuši Hegarové rodné listy narozeného dítěte, aby tak neprodleně
učinili. Nemáme totiž jinou možnost, jak se o vašich narozených dětech včas dovědět a pak by se mohlo stát, že byste
nebyli s děťátkem pozváni. Děkujeme za pochopení.
Pozvánka vám bude včas doručena.

Zveme Vás na jednání 5. Zastupitelstva obce Mořkov
dne 17. června 2015 v 17:00 hodin do salonku společenského domu.
Program jednání bude včas zveřejněn obvyklým způsobem
– ÚD, Web, plakátovací plochy.
Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Mořkov konané dne 28. 4. 2015
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 9. schůze RO.
Dopis z ministerstva vnitra odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program jednání 10. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o dílo – výměna oken ve staré budově školy mezi obcí Mořkov a firmou PRINŽ CIESZYN, se sídlem Nám. Dr.
Brauna 1183/1, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 27772331.
V souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění převod finančních prostředků ve výši 800.000,- Kč z Rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Mořkov
do Fondu reprodukce majetku Základní školy a Mateřské školy Mořkov.
Smlouvu o zřízení VB č. NJ/147/e/2015/Ja mezi obcí Mořkov na straně oprávněného a Moravskoslezským krajem na
straně povinného.
Smlouvu o zřízení VB – Služebnosti č. CES: E635-S-1409/2015 – kanalizační přípojka do budovy SŽDC, s.o. uzavřenou
mezi obcí Mořkov a SŽDC, s.o..
Příkazní smlouvu mezi Obcí Mořkov a TZ Grants s.r.o., Smirnovova 1643/11, 700 30 Ostrava, IČ 03265111– příprava
žádosti o dotaci na ROP.
Zadání výběrového řízení na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Mořkov“.
Do výběrového řízení „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Mořkov oslovit tyto firmy:
M-car WEST s. r. o., Karel Straka, Hřbitovní 1269/37, 312 00 Plzeň, IČ 25020901
Auto SAS s. r. o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČ 49679139
MINAM servis a.s., Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice, IČ 29216672
SDO Technika s. r. o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u NJ, IČ 29446619
Unikout Group s. r. o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ 41193113
Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Zavedení separace a svozu
bioodpadů v obci Mořkov“ ve složení: Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Vojtěch Vereš a náhradníky: Jaromír Stecula, Romana
Kladivová.

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

Jurečková,

2.11
2.12
2.13
2.14

Administraci VŘ – Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Mořkov firmou IDIZ CZ s. r. o., Ing.
Tyršova 701/7, 746 01 Opava, IČ 01459287.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2015.
Vrácení poplatku z místa paní L. a H.
Výstavbu workoutového hřiště na pozemku p. č. 1604/4 v k. ú. Mořkov.
Úpravu ceny za opakovanou inzerci ve zpravodaji obce.

3.
3.1

Souhlasí:
S přerušením provozu MŠ v době hlavních prázdnin od 13. 7. 2015 do 21. 8. 2015.

4.
4.1

Ukládá:
V souladu s ustanovením § 31 odst. 2 c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění finanční odvod prostředků ve výši 800.000,- Kč z Fondu reprodukce majetku Základní školy a Mateřské školy
Mořkov do rozpočtu obce Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 11. schůze Rady obce Mořkov konané dne 5. 5. 2015
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 10. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program jednání 11. Rady obce Mořkov.
Žádost o dotaci SRPŠ na akci Dětský den ve výši 5.000,- Kč.
Zadání výběrového řízení Workoutové hřiště.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Workoutové hřiště ve složení: Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Kladivová
Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Kašpárek Jaromír,
Rýdlová Jana.
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2.5
3.
3.1

Pro výběrové řízení – Workoutové hřiště oslovit firmu RVL13, Enuma Elis s. r. o., Lannova 2061, 110 00 Praha, IČ
01688260, DIČ CZ01688260.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen podala firma FABRIKO
MORAVA s.r.o., ul. Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ 28632761.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 11. května 2015.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 3. ZO pana Miroslava Sokola a paní Romany Kladivové.
Kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 3. zasedání zastupitelstva obce (č. 5 - 10).
Informaci o získané dotaci od Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč určenou na výstavbu workoutového hřiště.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 5. 2015 ve složení: paní
Ing. Jana Rýdlová – předseda, pan Tomáš Černoch a paní Lenka Jurášová – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 4. ZO.
II. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

1.932.000,00 Kč příjmy celkem
1.932.000,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

30,234.930,00 Kč
35,348.014,71 Kč
5,113.084,71Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu na rok 2015 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
3.4
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2014 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce.
3.5
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2014 ve výši 3 878 895,09 Kč a jeho převod na účet 432 Nerozdělený zisk
minulých období.
3.6
Předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy 4.1 – 05, prioritní osy 4 – Rozvoj venkova, vyhlášené Řídícím orgánem
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, projektu s názvem „Novostavba skladových objektů v areálu
sběrného dvora v Mořkově“.
3.7
Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na profinancování projektu ve výši 100% celkových výdajů projektu
(způsobilých i nezpůsobilých výdajů). Profinancování veškerých výdajů projektu proběhne nejpozději do 31. 12. 2015.
3.8
Profinancování zvýšených provozních výdajů nezbytných k udržení výstupů a výsledků projektu po dobu povinné
udržitelnosti projektu (5 let od finančního ukončení projektu).
3.9
Výstavbu workoutového hřiště na parcele 1404/4 v k. ú. Mořkov za finanční částku celkem 400.000,- Kč vč. DPH, dle
schváleného rozpočtu obce 2015.
3.10
Na základě novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. úpravu odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přiloženého Návrhu
odměn s účinností od 1. 6. 2015. V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu
odměna vyplacena od následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva obce.
3.11
Bezúplatný převod 57 m 2 pozemku p. č. 1198/38 ostatní plocha, silnice v k.ú. Mořkov od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Ostrava za účelem sjednocení vlastnictví
tělesa komunikace a pozemku pod ní, do vlastnictví Obce Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupené
Ivanou Váňovou, starostkou.
3.12
Dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou podle ustanovení § 8 odst. 3 Zákona
o Vodovodech a kanalizacích mezi smluvními stranami Obci Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou
Ivanou Váňovou, starostkou na straně jedné a M. a M. na straně druhé, včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2, jež tvoří nedílnou
součást Dohody.
4.
4.1

Odmítá:
Úplatný převod pozemku pozemková parcela p.č. 1198/38 ostatní plocha, silnice v k.ú. Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

4

Zprávy ze Základní školy Mořkov
V letošním ročníku Mc Donalds cup se žákům naší
školy velice dařilo. Především v kategorii A, kde
hrají chlapci ročník 2005,2006 a 2007 naše škola
dosáhla doposud největšího úspěchu.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Adam
Kudělka, Jan Křížek, Matyáš Géryk, Ondřej Volek,
Radek Macíček, Kristián Mička, Jakub Kramoliš,
Vojtěch Jašek, Kryštof Matýsek, Adam Stecula,
Lukáš Hegar, Jirka Doubravský, Jan Macháč a Ota
Pítr.
1. kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm
1. místo
Okresní semifinále v Kopřivnici
1.
místo
Okresní finále v Bílovci
1. místo
Krajské finále v Ostravě
5. místo
V kategorii B ročník 2003,2004,2005 chlapci
nenavázali na úspěchy z předešlých dvou ročníků,
kde se umístili v okresním finále na třetím místě, ale i přes to se prezentovali kvalitním herním projevem.
1. kolo
Kopřivnice
Okresní semifinále Nový Jičín

1. místo
5. místo

Děkuji všem chlapcům za reprezentaci školy a rodičům a prarodičům za podporu v krajském finále v Ostravě.
J. Hlavinková
Dne 18. 5. 2015 proběhlo okresní kolo soutěže OVOV v Odrách. Naši
školu reprezentovalo družstvo ve složení: Alice Rýdlová, Nelly
Eliášová, Adéla Černochová, Tereza Kučerová, Vincent Skurka,
Vojtěch Kocián, Tomáš Křížek a Jan Geryk. V jednotlivcích naší školu
reprezentovali: Marek Mach, Robin Marek, Jan Jašek, Jan Křížek a Jan
Heger.
Družstvo se umístilo na pěkném druhém místě. Je zde ještě možnost
postupu do krajského kola na základě dosažených bodů, tak snad to
našemu družstvu výjde. V individuálních oceněních se podařilo získat
našim závodníkům sedm cenných kovů. Do krajského kola, které
proběhne 11.6.2015 v Havířově si tak zajistilo postup sedm žáků naší
školy. Všem žákům děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů
v krajském a případně následujícím republikovém kole, které proběhne
v Praze 3-5.9.2015.
J. Hlavinková

Pěvecká soutěž
14. května 2015 soutěžili žáci a žákyně z 1.stupně ve zpěvu.
Nejlepší výkony podali:
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kategorie 1. a 2. třída

kategorie 3. - 5.třída

1. místo Roman Volek

Adam Kudělka

2. místo Julia Šlahařová

Magdaléna Jurášová

3. místo Markéta Jurášová
Dorota Macíčková

Lukáš Hegar

Sportování a nocování s „osmáky“ ve škole
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 jsme zůstali spát ve škole. Byli jsme
na hřišti a stanoviště byla skvělá. Přeskakovali jsme švihadlo,
dělali sedy lehy, stříleli atd. Holky hezky malovaly na obličej.
Dobrá byla stezka odvahy. Strašidla byla všude i na zemi. Měli
jsme strach. Protože to bylo fakt strašidelné, nedošla jsem celou
stezku. Pizza nám moc chutnala. Děkujeme p. učitelce
I. Raabové a osmákům, že nám připravili aktivity. Celé spaní se
nám moc líbilo a doufáme, že bude další.
žáci 2.třídy

Smyslový chodník
V pátek 15. 5. 2015 proběhlo slavnostní otevření smyslového
chodníku v areálu ZŠ Mořkov za přítomnosti pana místostarosty
Jiřího Navrátila, pedagogického sboru a žáků ZŠ Mořkov.
Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svým hlasem a
pomohli tak k vítězství v internetovém hlasování projektu Zelené
školy. Sdružení Tereza a její sponzor Tesco přispělo na realizaci
tohoto projektu částkou 10000,- Kč. Tato částka pokryla náklady
potřebné pro realizaci smyslového chodníku. V areálu školy byla
vybudována naučná stezka včetně venkovní učebny v přírodě.
Zatavení na naučné stezce plní především funkci vzdělávací, ale
chyběla zde relaxační a prožitková zóna, tak proto při volbě projektu
zvítězil smyslový chodník.
Chtěla bych poděkovat obci, konkrétně paní starostce, která zajistila
pracovníky z obce. Pracovníkům obce děkujeme za kus odvedené
práce v podobě výkopových prací a následné zasazení betonových
palisád. Další kroky a dokončení chodníku už provedli sami žáci
VII.a IX. třídy a členové biologického kroužku, kterým bych tímto
ráda poděkovala. Poděkování patří také panu Doubravskému, který
nám zajistil betonové palisády. Na celý průběh akce dohlížel pan
školník, kterému bych tímto taky ráda poděkovala.
V následujících letech se zapojíme do dalších projektů a postupně
doplníme areál školy o zajímavé prvky, které dětem zpestří výuku.

Hlavinková

Oznámení skejbortistům – spolupracujte
s obcí!!!
V Hodslavicích v prázdných halách zemědělského družstva vznikl před
časem soukromý skejbortový park. Vzhledem k tomu, že v Mořkově
nevíme o vhodném místě pro umístění ramp atd., můžete jistě po
domluvě s tamním majitelem tento areál v Hodslavicích využívat. Ten je
pro tento sport vhodný. Jízda po schodech prodejny Jednoty COOP
a Obecního úřadu není pro tento sport v žádném případě vhodná. Nehledě
na to, že jízdou ničíte majetek obce, což je majetek všech našich občanů.
Skejbortisté, vytipujte sami 2 - 3 lokality v naší obci, kde by rampy
mohly stát, a přijďte svůj požadavek pro zřízení areálu
s vytipovaným územím oznámit starostce popř. místostarostovi.
Společně jistě najdeme řešení.
Ivana Váňová, starostka
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Mateřská a Základní škola ve spolupráci s Asociací sport pro všechny

pořádá
v sobotu 27. 6. 2015

Den sportu v Mořkově
Program: 9.00 -11.30 hodin BĚH PRO GAMBII na hřišti TJ Mořkov

Jsou na světě místa, ke kterým se můžete přiblížit jen pěšky nebo na kole.
V Africe jsou pro děti takto obtížně dostupné i školy.
Bez kola se některé děti do školy nedostanou.
Výtěžek z charitativního běhu bude věnován na přepravu darovaných jízdních kol
dětem do Gambie.

13.00 - 16.00 hodin NETRADIČNÍ SPORTY ( kubbe, molki, kin ball,
šachy, woodbal, deskové hry, odbíjená, .... ) v prostorách hřiště TJ
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách základní školy

Občerstvení, hudba zajištěna. Každý sportovec obdrží dárek.

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.
7

ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT TOMÁŠE VRÁNY V OSTRAVĚ dne 12.5.2015
- po prázdninách nastoupí na Hudební akademii múzických umění v Praze k profesoru Ivanu Klánskému

/rozhovor s reportérem Polaru Petrem Bohušem/
Tomáš je vítězem mnoha soutěží,
miluje klavír, ale i film a literaturu.
Natočil film, napsal knihu a složil už
i dvě vlastní skladby. Tu druhou,
Koncert pro klavír h moll č. 2 , zahrál
právě na svém absolventském
koncertu. Dá se o něm s nadsázkou
říci, že je to renesanční člověk. Jeho
pedagožkou je Monika Tugendliebová,
na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu
v Ostravě vyučuje téměř 40 let.
S T omášem se budou l oučit
po společně strávených šesti letech.
Jaké má Tomáš plány, co říká na školu
a další postřehy svěřoval na konci
večera v opuštěném hledišti Sálu Leoše
Janáčka. S Monikou Tugend liebovou
si povídáme na chodbě konzervatoře
už o přestávce Tomášova koncertu
Dvě osudové ženy (kromě maminky Ivy) klavíristy Tomáše Vrány: paní učitelka
Libuše Pavelčáková ze ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Monika Tugendliebová
z Janáčkovy konzervatoře v Ostrava (vlevo)

Paní profesorko, co říkáte na koncert?
Moc se mi líbí. Je to velmi tvořivé hraní na pódiu, což neumí každý. Znak velkého mistrovství a velkého talentu.
Kolik jste měla takových studentů?
Takových jako je Tomáš? Myslím, že takového jsem snad ještě neměla. Samozřejmě na druhé straně neopomíjím ani
Martina Kasíka nebo například Marka Kozáka, to jsou také vynikající klavíristé.
Jak byste charakterizovala Tomáše Vránu?
Tomáš je velmi obdarovaný člověk, má dar od Pána Boha. Velký temperament a velkou obrazotvornost, na pódiu umí
vytvořit překrásnou atmosféru, změny nálad, svým temperamentem dokáže posluchače strhnout. Je plný fantazie a má
svůj vnitřní svět.
Co říkáte na to, že student složí skladbu?
To je úžasné. Bez jakéhokoliv vzdělání v kompozici, napsal, co ho napadlo a je to výborné. Skladba mi připadá
nápaditá, má formu, obsah, v podstatě všechno, co má mít. Když jsem ji poprvé slyšela, byla jsem překvapená, jak je
rozsáhlá.
Věděla jste, jaký Tomáš bude, když jste ho na školu přijímala?
Věděla, znám ho už od jeho tří let. Jeho rodiče mi ho přivedli, když ještě nedosáhl nohama na zem, seděl u klavíru a
improvizoval jak starý chlap. Byl neuvěřitelný, věděla jsem, že je to boží zázrak.
Co jste mu dala během studia?
To je těžká otázka. Snažila jsem se ho vést po profesionální stránce. Aby se jeho hra kultivovala, aby hrál stylově, chodil
do Prahy k Ivanu Klánskému a věděl, jaké to je jinde ve světě. Co musí dělat, aby šel nahoru, a že to ještě není vrchol,
ale že může jít dál. Snažila jsem se nepokazit jeho talent, což je strašně těžké. Je velmi samostatný, tvořivý a má na
všechno svůj názor, někdy jsme se i trošku hádali, ale vždycky to bylo ku prospěchu věci. Oběma nám šlo o jediné, aby
muzika byla krásná.
Tomáš vás také něčím inspiroval?
Asi to, že si můžu dovolit u takového talentu, aby pracoval samostatně. To je náročné, protože kantor se vždy snaží žáka
vést. Bylo těžké skloubit, aby se sám projevil, a zároveň abych ho ještě trošku někam posunula.
Co z něj v životě bude?
Nevím. Zatím si myslím, že má šťastnou hvězdičku, a že ho vede docela přímočaře. Teď záleží na tom, co bude dál, na
mnoha okolnostech. Kromě hudby miluje film, literaturu, uvidíme, kam se pustí. Život nám ukáže, kam ho zavede.
Bude vám smutno, když se teď budete loučit?
Bude. Máme se rádi, Tomáš je moc fajn i jako člověk.
TOMÁŠ VRÁNA Tomáši, jaké máš pocity po svém dnešním absolventském koncertu?
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Bylo to krásné. Také si uvědomuji, že jedna etapa končí a druhá začíná. Tato škola byla mým druhým domovem, chodil
jsem na ni opravdu rád, byl jsem na konzervatoři bez přehánění, spokojený a šťastný. Potkal jsem tu spoustu lidí,
kantory, kterých si vážím a jsem rád, že jsem je poznal. Loučím se se školou, která mi hodně dala, budu na ni v dobrém
vzpomínat a doufám, že se do ní budu i vracet.
Čím tě zaujali kantoři?
Ostravská konzervatoř je jednou z mála škol, která se může pochlubit lidmi s láskou k hudbě i odbornou a všeobecnou
znalostní hloubkou. Dozvíte se tady neskutečné věcí a navíc je tam ještě ta láska k hudbě. To všude nebývá. Pro tudenty
jsou tady podmínky jako málokde.
Jedna etapa končí, co bude dál?
Pokud se mi podaří složit ještě závěrečné zkoušky, tak po prázdninách nastupuji na Akademii múzických umění k panu
profesoru Ivanu Klánskému, kde jsem dělal zkoušky v lednu. S Maruškou Pawlovskou, s níž jsem dnes hrál můj Koncert
pro klavír h moll č. 2, jsme uvažovali o společné spolupráci, hrajeme spolu na klavír už dlouho. Na druhé straně bych
nechtěl opustit sólovou dráhu, doufám, že se mi podaří odehrát ještě nějaké koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava,
tak uvidíme.
Koho jsi na dnešní absolventský koncert pozval?
Spoustu přátel, rodiče, studenty z konzervatoře i z gymnázia, profesory. A Libuši Pavelčákovou z Rožnova pod
Radhoštěm, je to má „druhá babička“, součást rodiny, jinak učitelka ze základní umělecké školy, která mi hodně dala.
Co říkala na tvé dnešní vystoupení?
Myslím, že byla moc spokojená. Jsem takový její vnuk, sleduje mne, jak se vyvíjím, a tak.
Jak tě napadlo skládat?
Myslím si, že komponování se nedá naučit. Samozřejmě, že se naučíte, jak zacházet s formou a podobně. Když ale
nemáte proč psát, nemáte nápad, vlastní iniciativu, osobní vklad, potřebu něco říct druhým, tak nic nesložíte. Je to něco,
co nedokážu vyjádřit slovy, tak to dělám alespoň takto. Zatím jsem napsal jen dva koncerty, je to takový začátek,
zkouška, amatérský pokus. Odraz mé duše a poděkování mým rodičům. Kdyby jich nebylo, nejsem tam, kde se dnes
nacházím.
Jakou máš duši?
Jsem introvertní flegmatik. Dnešní svět žádá otevřené lidi, společenské, kteří se musejí drát dopředu. Takový ale já
nejsem, držím se u sebe, mám rád klid, přemýšlení. Některým lidem to možná vadí, ala já se nezměním.
Před koncertem s tebou byla a později tě v hledišti také pozorně sledovala i tvá profesorka Monika
Tugendliebová. Co ti dala během studia?
Je to úžasná osobnost, jedna z mála v republice, která dokáže přistupovat ke studentovi individuálním způsobem, hned
jsme si padli do noty. Dala mi také smysl pro pořádek. Žáka dokáže velice dobře usměrnit a má cit pro stylovost, to je
důležité.
Bude ti po ní smutno?
Určitě. Věřím ale, že budeme v kontaktu pořád.
Pro Zpravodaj obce Mořkov přeposlala M.Hromádková
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Mladí hasiči
V letošním roce máme pouze družstvo starších žáků
(věková kategorie 11-15 let). Za cíl jsme si pro tento
rok dali umisťovat se mezi nejlepšími na okresních
soutěžích a být na stupních vítězů v Moravskoslezské
lize mladých hasičů v požárním útoku (liga má 15.
kol).
Po vydařeném začátku ligy jsme po 6. kole na
průběžném druhém místě o jeden bod za družstvem
z Malenovic. 6. kolo se pořádalo u nás v Mořkově
v neděli 24. 5. 2015 na hřišti TJ Mořkov. Bohužel se
nám útok nepovedl, jak bychom si všichni přáli
a končili jsme mezi posledními. Celou soutěž jste
mohli sledovat online na webových stránkách naší
obce. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev starších žáků
a 21 družstev mladších žáků. I když nám ze začátku soutěže počasí nepřálo, soutěž proběhla bez komplikací.
Nejlepší družstva z naší soutěže:
Starší:
čas:
1. Malenovice
13.420 s
2. Nová Ves
13.851 s
3. Kunčice p.O.
15.852 s

Mladší:
1. Lučina
2. Malenovice
3. Petřvald

čas:
14.086 s
15.031 s
18.048 s

Naše umístění na jednotlivých kolech MSLMH:
1. kolo z Lučiny
1. místo s časem 13.336 s
2. kolo z Nové Vsi
1. místo s časem 13.755 s
3. kolo z Malenovic
1. místo s časem 12.909 s
4. kolo z Krmelína
4. místo s časem 14.411 s
5. kolo z Fryčovic
3. místo s časem 13.407 s
6. kolo z Mořkova
15. místo s časem 48.440 s
Na kompletní výsledky se můžete podívat na webové stránky www.mslmh.cz.
Jana Rýdlová, vedoucí mladých hasičů

PODĚKOVÁNÍ
VČELAŘŮ
V loňském roce se
v sousedních obcích
objevila
stanoviště
s nákazou moru včelího
plodu a jejich likvidací.
V letošním roce se i v naší
obci u třech včelařů (z 32)
objevil nález na mor včelího plodu, který způsobuje
hnilobu plodu, ale na jiné živé organismy nepůsobí.
Původcem moru jsou spory Bacilus larve, které mohou
přežívat více než 30 let.
Nařízením KVS bylo přikročeno k likvidaci u osmi
včelstev a spalitelného materiálu ze dvou včelínů.
ZO Českého svazu včelařů děkuje Obecnímu úřadu
v Mořkově a pracovní četě za pomoc při svážení úlů
a čelařského materiálu z ohnisek nákazy ke spálení.
Také děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Mořkova
za spálení a asistenci při likvidaci.
Za ZO ČSV: Jan Zubík, jednatel
Ladislav Krhut, nákazový referent
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, OKOLO MOŘKOVA ''

41. ročník turistického pochodu „OKOLO MOŘKOVA'' byl
pořádán odborem KČT při TJ ve spolupráci s OŮ v sobotu 9.
května 2015. V předcházející dva dny bylo slunečné a teplé
počasí. V sobotu v noci déšť, který ráno ustal, to však
neodradilo turisty k značné ůčasti na letošním ročníku.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 1014 účastníků /
nejvíce od r.1988/, 395 mládeže a 619 dospělých. K nebývale
velké účasti místních 474 tj. 47 %, zejména dětí a mládeže,

přispěla propagace akce v ZŠ a snad i nápaditá upoutávka
ve „Zpravodaji''. Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce
turistů na 10 km – 375 /místních 203/, na 16 km – 312 /
místních 126/. Pro rodiče s malými dětmi byla „BABY''
trasa na 5 km, účast 250 /místních 130/ kde děti na 7.
stanovištích plnily různé ůkoly a v cíli pak dostaly sladké
odměny. Pro zabavení dětí učinkovali i žáci 4. třídy
převlečení do pohádkových postav. K radosti dětí přispěla
i stáj „Jurášek'' povozila, ty které měly zájem, v terénu na
ponících. Ke zdárnému průběhu akce navíc napomáhalo
68 pořadatelů, členů odboru.
Mezi účastníky byli turisté z blízkého okolí, ale i ze
vzdálenějších míst Moravy a Čech. Nejvzdálenější byla Edina Tothova- Levice, Slovensko. Nejstarší Vlastislav
Mokroš /roč.1929/ z F-M, nejmladší Beata
Vahalíková /1/2015/ Mořkov, tito obdrželi
odměny.
Nejpočetnější skupina Klub důchodců Mořkov, 24
členů. Z prezentovaných účastníků byli
vylosováni výherci drobných věcných cen. Na
letošním ročníku jsme přivítali též 30ti tisícího
účastníka našich pochodů, byla to mladá turistka
s pořadovým číslem 709. Účastníci příznivě
hodnotili i naše služby pestrého občerstvení na
lovecké chatě Kaluž, kde k povzbuzení do
dalšímu putování na trasy vyhrávala skupina
„Lysaři''
Při krásném odpoledním počasí mohli ůčastníci v
cíli využít pěkného prostředí výletiště k
odpočinku i bohatého občerstvení připraveného
pořadateli. K dobré náladě přispěla i živá hudba.
Chování účastníků v přírodě bylo ukázněné,
nedošlo k jejímu poškozování. V průběhu akce nedošlo k úrazům.
Touto cestou děkujeme OÚ za spolupráci a naším příznivcům a sponzorům :
Malokapacní jatka Machač, Řeznictví Jan, Pohostinství O. Kunc i za uvaření guláše, Dřevo Šigut, U Ogaru Renáta
Pítrová, firmě Tomspedit a Konkys za výpomoc. Jen s jich přispěním mohla byt pořádána tato akce prospěšná pro děti,
propagující turistiku, naší obec a krásnou přírodu v našem okolí. Rovněž děkujeme MŠ za zapůjčení pomůcek ke hrám
pro děti a za uvaření polévky, ZŠ za uvaření čaje.
Děkujeme naším občanům všeho věku, školní mládeži a dětem za hojnou účast !!
Pěkný pochod. Krásná příroda, nádherné pohledy s okolních kopců. Příjdu k vám zas......
řekl turista z Jihlavy, šel 25 km.
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Ještě pár fotek z pochodu
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Narodili se
Ema Pobořilová, Zuzana Matějková, Viktorie Kavíková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Emě, Zuzance a Viktorii
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2015
50 let
55 let
75 let
80 let
81 let
83 let
86 let

Stanislav Kučera
Jan Mička
Marie Doláková
Libuše Macíčková
Marie Pítrová
František Černoch
Anna Černochová
Helena Pítrová

Tomáš Drozd
Josef Pítr

Vlasta Slabá
Vladimír Hoferek

Alois Kašík

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

Úmrtí
Rýcová Růžena

Bohumil Kormaňák
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INSTALATÉRSTVÍ
MONTÁŽE, REKONSTRUKCE, OPRAVY,
VODA, TOPENÍ
JAROSLAV TOMÁNEK
PASTELNÍK 444, MOŘKOV
TEL. 737 838 236

Příjmeme číšníka nebo servírku na plný úvazek.
Nástup možný ihned.
Informace na tel. 731 162 067
nebo osobně v restauraci.

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 5. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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