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Sociální zařízení chlapců a dívek v přízemí původní budovy školy po rekonstrukci.

Dne 2. září jsme slavnostně předali veřejnosti nové Workoutové hřiště – Oranžové hřiště,
za účasti zástupce sponzora Nadace ČEZ, zhotovitele a všech žáků ZŠ Mořkov.
Adam Raw se svými kolegy názorně předvedl a okomentoval, jak správně užívat nářadí na tomto
hřišti. Hřiště bylo postaveno za účelem prevence kriminality a používání návykových látek.

Návštěvní řád
Fitness parku RVL 13 - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Cvičení na vlastní nebezpečí !

Zákaz vstupu osobám mladším 15ti let bez dozoru osoby starší 18 let!
Vážení návštěvníci,
tento Fitness park – Oranžové hřiště byl vybudován nemalými finančními prostředky pro využití
volného času všech slušných lidí. Pro příjemné chvíle Vás i těch ostatních co přijdou příště, Vás
prosíme o dodržování tohoto návštěvního řádu.
1. Návštěvní doba Fitness parku – Oranžového hřiště je neomezena celoročně, kromě doby vymezené pro nezbytné technické
úpravy.
2. Používání zařízení Fitness parku - Oranžového hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové
užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného užívání.
3. Za vzniklé zdravotní potíže způsobené nevhodným užíváním Fitness parku - Oranžového hřiště nenese provozovatel žádnou
zodpovědnost.
4. V celém prostoru Fitness parku - Oranžového hřiště je zakázáno:
- kouření a konzumace alkoholu a užívání omamných látek;
- manipulovat s otevřeným ohněm;
- přinášet do Fitness parku - Oranžového hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující
zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat;
- vstupovat se psy a jinými zvířaty;
- jízda na kole, skateboardu a vjezd motorových vozidel;
- poškozovat zařízení a vybavení Fitness parku - Oranžového hřiště a zeleň;
- znečišťovat Fitness park – Oranžové hřiště a zeleň.
5. Fitness park - Oranžové hřiště je určen veřejnosti ve věku od 15 let, mladším pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
6. V případě zjištění, že je závadou Fitness parku - Oranžového hřiště ohrožena bezpečnost, kontaktujte provozovatele a dle
možností zabraňte ohrožení ostatních uživatelů.
7. Pobyt ve Fitness parku - Oranžovém hřišti je možný pouze na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel neručí ve Fitness parku –
Oranžovém hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
8. Za úmyslné poškození Fitness parku - Oranžového hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese plnou
odpovědnost uživatel.
9. Vstup do Fitness parku - Oranžového hřiště je zakázán:
- pokud jsou zařízení Fitness parku – Oranžového hřiště kluzká nebo je jejich povrch namrzlý nebo je na nich zjištěna závada;
- pokud se ve Fitness parku – Oranžovém hřišti nacházejí předměty, které by mohly ohrozit zdraví;
- v horkém počasí může být povrch zařízení Fitness parku – Oranžového hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin
při doteku.
- pokud jsou zařízení Fitness parku - Oranžového hřiště poškozeny nebo ve stavu, který brání jejich užívání.
10. Uživatelé Fitness parku - Oranžového hřiště jsou povinni udržovat pořádek.
11. Majitelem a provozovatelem Fitness parku – Oranžového hřiště je Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov.
12. Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize zařízení Fitness parku –
Oranžového hřiště.
13. Návštěvní řád je platný pro všechny uživatele Fitness parku – Oranžového hřiště od 2. září 2015.
Děkujeme všem, kteří tento návštěvní řád dodržují!
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto
návštěvního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně na tel.č. 158 Policii ČR.
Provozovatel Fitness parku: Obec Mořkov, Horní 10, Mořkov, tel. 556 759 387
…...........................................................................................................................
Důležitá čísla:
Policie ČR
158
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor
Tísňové volání/SOS
112
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Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce Mořkov na svém 6. zasedání, které se konalo ve středu 16. září 2015 schválili Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedinou změnou v této vyhlášce je cena na
poplatníka, která se navyšuje o 50,- Kč z původních 450,- Kč na 500,- Kč/poplatník/rok. K tomuto
kroku jsme přistoupili z důvodu stále narůstajících nákladů na likvidaci komunálních odpadů. Zákon
o místních poplatcích dává obcím možnost tento poplatek stanovit až na částku 1.000,- Kč.
Pro větší objasnění, proč k navýšení dochází, mi dovolte několik čísel.
Příjmy obce v odvětví odpadového hospodářství tvoří:
Příjmy od poplatníků
EKO-KOM (odměna za třídění odpadů)
Asekol, Elektrowin, Ekolamp (odměna za třídění odpadů)
CELKEM

rok 2014
972 851,- Kč
239 640,- Kč
31 962,- Kč
1 244 453,- Kč

rok 2015 k 30.8.
981 475,- Kč
100 847,- Kč
25 256,- Kč
1 107 578,- Kč

Do konce roku očekáváme ještě příjem od společnosti EKO-KOM, která vyplácí odměnu za vytříděný odpad. Tato
odměna by se měla pohybovat v částce 80 tis. Kč. Společnosti Asekol, Elektrowin a Ekolamp nám vyplácejí odměnu za
sběr elektroodpadů. Zde do konce roku očekáváme příjem v částce cca 15 tis. Kč. A posledním příjmem bude podíl obce
Životice u Nového Jičína na provoz Biokompostárny v částce cca 100 tis. Kč. Příjmy tedy budou na konci roku přibližně
srovnatelné s rokem 2014.
Výdaje obce v odvětví odpadového hospodářství tvoří:
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Odvoz BIO
Sběrný dvůr
Biokompostárna
CELKEM

rok 2014
885 895,- Kč
67 289,- Kč
353 990,- Kč
82 737,- Kč
220 356,- Kč
0,- Kč
1 610 267,- Kč

rok 2015 k 30. 8.
599 515,- Kč
22 493,- Kč
216 714,- Kč
267 983,- Kč
310 946,- Kč
343 333,- Kč
1 760 984,- Kč

Do konce roku očekáváme výdaje v komunálním odpadu ve výši 300 tis. Kč, tříděný odpad 150 tis. Kč, sběrný dvůr
150 tis. Kč a biokompostárna 100 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhne výše 1 mil. Kč. Odpadové
hospodářství nebude nikdy srovnatelné. Zodpovědné třídění však může zamezit tomuto narůstajícímu trendu. Chci Vás
touto cestou např. požádat o maximální naplňování pytlů na plasty, které každý měsíc naši pracovnící sbírají po obci. Za
likvidaji tohoto pytle platí obec 20,- Kč a je úplně jedno, jestli je pytel naplněn zcela, či jen do půlky. Tím, že
nestlačujeme plastové láhve a že pytle vyhazujeme s polovičním obsahem okrádáme sami sebe. Zkusme všichni udělat
maximum proto, abychom peníze z rozpočtu mohli používat na smysluplnější věci jako je např. výstavba dětského
hřiště, oprava tribuny, či provedení červené protismykové úpravy před přechody a mnoho dalších.
Zastupitelé obce i nadále ponechali úlevu - neplacení poplatků za odpady - pro děti do 5 let věku a seniory nad 80 let,
neboť se domníváme, že mladým rodinám a našim nejstarším občanům je třeba pomáhat.
Zvýšení poplatku lze obhájit širokou nabídkou služeb v naší obci, které nejsou samozřejmostí ani v některých městech.
Jedná se o nově otevřený sběrný dvůr, ve kterém občané mohou 2x do týdne využít služeb odpadového hospodářství.
Dalším bonusem je BIO popelnice u každé nemovitosti.
Jiří Navrátil, místostarosta
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Zveme občany na jednání 7. Zastupitelstva obce Mořkov,
které se bude konat ve středu dne 21. října 2015 v salonku Společenského domu v Mořkově
od 17:00 hodin.
Program s pozvánkou bude zveřejněn v řádném termínu na obvyklém místě – web, úřední
deska, plakátovací plocha.
USNESENÍ
z 15. schůze Rady obce Mořkov konané dne 25. 8. 2015
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 14. schůze RO.
Vyúčtování finanční podpory na rok 2015 Záchrannou stanicí Bartošovice.
Schvaluje:
Program 15. Rady obce Mořkov.
Smlouva o právu provést stavbu – (novostavba) přípojky K.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva – (novostavba)přípojky K.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu IP-12-8017515, Mořkov, S.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu IP-12-8017664, Mořkov, B.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu IP-12-8017694, Mořkov, K.
Pronájem části pozemku parc. číslo 371/4 KN Mořkov o výměře 16,5 m2 panu P.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2015.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 16. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 9. 2015
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 15. schůze RO.
Závěrečný účet za rok 2014 - Svazek obcí regionu Novojičínska včetně zprávy Revizní komise svazku za rok 2014.
Závěrečný účet za rok 2014 – Svazek Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice včetně zprávy Revizní komise svazku za rok
2014.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 16. Rady obce Mořkov.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1121/38 o výměře 1151 m2 a p. č. 1121/33 o výměře 131 m2 v k.ú. Mořkov.
Ponechání částky na účtu sdružených prostředků pro snížení částky
jednotlivých obcí na rok 2016 na zajištění ostatní
dopravní obslužnosti.
Bezplatný pronájem pro výuku tanečních žáků ZŠ Mořkov a dospělých.
Dar K. ve výši 3.000,- Kč.
Cenovou nabídku – zajištění komplexního organizačního a věcného zadání VZ podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění předloženou Ing. Jurečkovou Ivanou.
Uzavření smlouvy na zajištění komplexního organizačního a věcného zadání VZ podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění s Ing. Jurečkovou Ivanou.
Výběrové řízení – Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov.
Zadávací dokumentaci – Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov ve složení: Váňová
Ivana, Navrátil Jiří, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír, Rýdlová Jana a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý
Jiří, Kašpárek Jaromír.
Pro výběrové řízení – Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov oslovit tyto firmy: FABRIKO MORAVA s.r.o.,
ul. Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ 28632761; Petr Kladiva, Staccato s.r.o., Dílky 371, 742 72 Mořkov,
IČ 64613747; Boris Černoch, Životice u Nového Jičína 201, 74272, IČ 67327800; Radim Kovář, MRK pozemní práce s.r.o.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
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o., Palkovická 2111, 738 02 Frýdek-Místek; Klempířství – pokrývačství, Jaroslav Raždík, Sjednocení 758, Studénka 742 13,
IČ 73265772; ADRONAT s. r. o., Fibichovo náměstí 1248/6, 741 01 Nový Jičín, IČ 27788598; VSF Novotný, s.r.o.,
Trojanovice 637, 744 01, IČ 27778592.
2.12
Smlouvu č. 15232714 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 16. září 2015 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 5. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 13, 14, 15, 16
5. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
6. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 – SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE
7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 – SVAZEK OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
9. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
-Prodej pozemků parc. č. 1198/64 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 31 m 2 ; parc. č. 1198/65 ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 18 m2 ; 1198/63 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 41 m2 ;
- prodej pozemku parc. č. 1198/62 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 113 m 2 ;
10. INTERPELACE
11. DISKUSE
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
13. 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. Kladivová, p. Kašpárek, p. Goldová, a p. Rýdlová.
Přítomno: 11 zastupitelů
Nepřítomno: 4 zastupitelů
Hlasování o programu jednání zastupitelstva, tak jak byl zastupitelům zaslán v pozvánce. Nikdo nemá k programu výhrady.
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
p. Ing. Kučera – předseda komise, p. Kyselý a p. Sokol členové komise.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka p. Váňová žádá návrhovou komisi, aby se ujala své práce.
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Starostka p. Váňová žádá ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZO p. Ing. Kučeru a p. Vereše o podání zprávy o jeho správnosti (bod
1.1. usnesení). Pan Ing. Kučera a p. Vereš souhlasí s obsahem a zápis podepsali.
Ověřovateli zápisu z 6. zasedání ZO starostka určuje p. Jurášovou a p. Navrátila.
Určený zapisovatel: p. Mgr. Bc. Stecula
3.KONTROLA USNESENÍ 5. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 5. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 13-16
5

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 5. zasedání zastupitelstva obce (č. 1316)“.
5. IV. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE MOŘKOV NA ROK 2015
Zastupitelé obdrželi podklady před jednáním zastupitelstva. Nejsou dotazy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.2. usnesení ZO)
I. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

3.750.494,15 Kč příjmy celkem
3.750.494,15 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

35,135.424,15 Kč
40,248.508,86 Kč
5,113.084,71 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2015 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí usnesení ZO.
Pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
6. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 – SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN - HOSTAŠOVICE
Vyjádření starostky obce p. Váňové - obsáhlý materiál Vám byl v minulém týdnu zaslán, bylo možno si jej prostudovat, starostka
klade největší důraz na závěrečný účet, který obsahuje i zprávu auditu, kterým nebyly zjištěny žádné závady, nebylo tudíž nutno
přijímat žádná nápravná opatření. Je potěšují, že svazek pracuje dobře, a také že finančnictví je vedeno řádně. Zastupitelům přísluší
závěrečný účet vzít na vědomí, poté samotní členové jednotlivých měst a obcí svazku tento účet schvalují na svém jednání příští
týden v úterý, za obec Mořkov je nominován místostarosta p. Navrátil, v jeho nepřítomnosti hlasuje starostka p. Váňová.
p. Ing. Kučera

: dotaz, zda svazky obcí mají nějaké své zaměstnance placené z financí svazků.

Starostka p. Váňová odpovídá, že na svazku obcí cyklostezka je zaměstnána tajemnice Ing. Vaňková a na svazku regionů
Novojičínska je placený tajemník Bc. Plandor. Místostarosta Navrátil doplňuje, že na svazku obcí cyklostezka je zaměstnána účetní
na dohodu několika hodin měsíčně. Starostka p. Váňová dodává , že jinak jsou objednávány služby, třeba na právní nebo daňové
rady. Tyto služby jsou však objednávány pouze výjimečně. Náklady na tyto platby jsou děleny počtem jednotlivých obcí a měst.
Zastupitelé vzali na vědomí (bod 1.4.usnesení) „Závěrečný účet za rok 2014 – svazek obcí cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 – SVAZEK OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA
Vyjádření starostky obce p. Váňové – výsledek téměř totožný jako u předcházejícího bodu, nebyly zjištěny žádné závady, nebylo
tudíž nutno přijímat žádná nápravná opatření.
Zastupitelé vzali na vědomí (bod 1.5.usnesení) „Závěrečný účet za rok 2014 – svazek obcí regionu Novojičínska.
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Starostka obce p. Váňová informuje zastupitele, že předem obdrželi verzi, která prošla schválením Ministerstva vnitra, jelikož má
právo se k vyhlášce obce vyjadřovat. Starostka předává slovo místostarostovi p. Navrátilovi. Rozhodli jsme se předložit
zastupitelstvu novou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad, kterou jsme projednali na radě a zaslali na Ministerstvo
vnitra z důvodu, protože v posledních letech náklady, které na odpady jsou, postupně pořád rostou. Rozšiřuje se nabídka občanům
v tom, co v oblasti odpadů pro ně děláme, a samozřejmě i to navýšení, které navrhujeme o 50,- Kč zcela nepokryje náklady, které na
odpady jsou, protože v současné době máme celkem 2604 poplatníků za odpady v rámci obce, což jsou i rekreanti, kteří zde mají
rekreační chaty, a celkový příjem poplatků do pokladny dělá 981.475,- Kč. Máme pár dlužníků, v letošním roce ještě za 15.000,- Kč,
což je v průměru asi 30 osob. Jsou to opakovaně jedni a ti samí, kteří prostě za odpady dluží. Tam už bohužel nastanou v blízké době
takové sankce, že my jim zvýšíme na trojnásobek jejich dluh, což nám zákon přikazuje. Bohužel to přejde i na ty malé děti, za které
jedni a ti sami neplatí. Další příjem do rozpočtu obce v rámci odpadů je fond Ecocom, což je společnost, která vyplácí v rámci ČR za
sběr a shromažďování tříděného odpadu, my jsme se snažili v rámci třídění zvýšit počet tříděných komodit, takže třídíme i barevné a
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čiré sklo, ať těch peněz máme co nejvíce. Tato návratnost dělá k dnešnímu dni 100.874,-Kč. Na sběrném dvoře se vybírají minimální
poplatky, ať už je to za pneumatiky, či jiný materiál, který byl, což dělá 3.210,-Kč. Od společnosti Elektrovyn a Asecol, což jsou
společnosti, které od nás odebírají zpět televize, ledničky a jiné elektrospotřebiče ať už domácí, či zahradní dělá příjem 22.046,-Kč.
Celkový příjem z odpadového hospodářství k dnešnímu dni činí 1.000.107,-|Kč, 578 což se do konce roku možná zvedne maximálně
na 1 mil 200-250 tisíc korun, víc to prostě nebude. Náklady na odpadové hospodářství k dnešnímu dni však činí 1.760.984,-Kč,
takže propad ztráty je 653.000,-Kč. Co nás dále zatíží nejvíce, tak je nebezpečný odpad, který se v obci vybírá jednou za rok, jelikož
jej na sběrném dvoře shromažďovat nesmíme, jelikož se sběrný dvůr nachází v CHKO, takže jsme to udělali jednou za rok, což
udělalo 22 a půl tisíce,
což je minimální částka. Svoz komunálního odpadu k dnešnímu dni činí 600.000,- Kč, tato částka se skládá z toho, že jedna tuna
složení odpadu na společnosti Asompo činí asi 650,- Kč, ale k této tuně musíte připočíst 500,- Kč, které se zasílají dané obci, na
které se ta skládka nachází. V příjmu obce Životic u NJ to dělá přibližně 27.000.000,-Kč. Pokud se týká tříděného odpadu, kdy
musíme nakupovat pytle na tříděný odpad, do kterých naši občané odpad třídí, což je komfort, trak bohužel tyto pytle stojí
pětikorunu kus, a roztřídění pytle přijde na dvacetikorunu za kus. Tříděný odpad je drahý. To nás vyjde na 216.000,- Kč za rok. Platy
zaměstnanců jsou u biokompostárny spočítány, tam je to v současné době asi 150.000,-Kč, vaky, které nakupujeme a spolupodílíme
se s obcí Životice u NJ, která s námi přistoupila k biokompostárně, dělají do dnešního dne 90.000,- Kč, PHM 50.000,- Kč, odvoz
z biopopelnic, které mají občané až u svých domů, a které zůstanou po pěti letech v našem majetku, činí 267.000,- Kč. Dalším
velkým nákladem jsou takzvané ostatní náklady, tedy sběrného dvoru, a sběrný dvůr k dnešnímu dni udělal 310.000,-Kč. Je to zase
služba pro občany, kdy nenacházíme tolik černých skládek v okolí Mořkova, můžou tam odevzdat opravdu všechno, kromě suti,
kterou jsme v současné době zastavili. Občan má právo odvézt svou suť na skládku, kde zaplatí za tunu 35,-Kč, ale obec zaplatí za
tuto tunu 600,-Kč a ještě k tomu musí udělat laboratorní rozbor za 2.500,-Kč. Jak vidíte, náklady tady jsou a za ten komfort který
v obci máme oproti jiným městům, které dodnes nemají sběrné dvory, nejsou jimi vybaveny, a náš občan má právo odevzdat úplně
všechno, kromě suti. V navýšení o 50,- Kč vidím tu minimální částku, a dostali bychom se na 500,- Kč. ve vyhlášce nadále necháme
osvobození dětí do 5 let, protože si myslíme, že mladé rodiny mají být nějakým způsobem podpořeny, a to samé jsou osoby nad 80
let, senioři, protože nemají ani už tolik odpadu, jako všichni ostatní. Něco jiného je, když ten senior je potom nemocný, ale není
možno řešit to až do důsledku.
Starostka obce p. Váňová doplňuje, že se pravidelně setkávají se zástupci firmy AVE, a s firmami, které nám odebírají tříděný odpad
a hledáme možné úspory. Vždy se podaří něco vyjednat, co je pro nás výhodnější. Nyní jednáme o slevě na pytle na tříděný odpad, a
o změně kontejnerů na plasty, s otevíracím víkem, pro možnost vhazování i větších předmětů.
Starostka obce p. Váňová vyzývá zastupitele k dotazům.
p. Jurášová

: Jak se došlo k částce 500,-Kč, které se dávají obci Životice.

místostarosta p. Navrátil : To je ze zákona. Každá obec, která má na svém katastru umístěnou skládku, dostává z každé tuny
komunálního odpadu 500,-Kč.
p. Jurášová

: 35,- Kč za tunu stavebního odpadu, to je nějaká akce?

místostarosta p. Navrátil

: Ano. Tyto akce běží dost často.

starostka p. Váňová

: Momentálně běží už asi půl roku.

místostarosta p. Navrátil

: Na skládce kvůli válcování potřebují pevnější materiál.

starostka p. Váňová
: Máme právo od občana vybrat až 1.000,-Kč, ale nechceme to hnát do nějakých extrémů. Obec bude
vždy asi dotovat občany a proto ten návrh 500,-Kč.
p. Lacina

: Jsou v nákladech spočítány i procesu sběru a náklady na zaměstnance

místostarosta p. Navrátil

: V celkových nákladech, kde přestoupíme 2 miliony ano.

starostka p. Váňová
: Navýšení od občana o 50,- Kč nám udělá v rozpočtu pouhých 113.000,-Kč, což nám pokryje necelý
jeden měsíc odpadového hospodářství.
p. Jurášová

: Jak se o tom občané dozví?

starostka p. Váňová

: Bude to ve Zpravodaji.
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místostarosta p. Navrátil

: Připravujeme kampaň, která bude vysvětlovat, jaké jsou náklady, kde bychom mohli uspořit.

p. Ing. Kučera
: Oproti dřívějším rokům je tam větší navýšení. My řešíme pytle za 5,-korun, ale sběrný dvůr je obrovská
suma, obrovská suma jsou i ty pytle na ten bioodpad.
Největší změna jsou tyto dvě věci, řekl bych tak 400.000,místostarosta p. Navrátil

: Ano, ale plasty narostly o 100%. Likvidace. Stály 15,- Kč , dneska jsou 25,-Kč.

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku 2/2015 (bod 3.3. usnesení ZO)
Pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

9. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
-Prodej pozemků parc. č. 1198/64 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 31 m 2 ; parc. č. 1198/65 ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 18 m2 ; 1198/63 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 41 m2 ;
- prodej pozemku parc. č. 1198/62 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 113 m2 ;
Starostka obce p. Váňová informuje zastupitele, že obdrželi geometrický plánek, aby měli zastupitelé představu, a vysvětluje, kde se
pozemky nacházejí, a proč má obec záměr jej prodat. Prodej pozemků parc. č. 1198/64 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
31 m2 ; parc. č. 1198/65 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 18 m2 ; 1198/63 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
41 m2 .Cena 106,- Kč za m2.
Starostka obce p. Váňová vyzývá zastupitele k dotazům.
p. Jurášová

: Oni si tam chtějí udělat cestu?

místostarosta p. Navrátil

: Ne, cesta tu dneska je, i pozemkově. Vždy to byla cesta, dnes už je zahražena.

Starostka obce p. Váňová po skončení dotazů vyzývá zastupitele k hlasování.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují prodej pozemků parc. č. 1198/64 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 31 m 2 ;
parc. č. 1198/65 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 18 m2 ; 1198/63 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 41 m2 ;
(bod 3.4 a 3.5. usnesení ZO). P. G. a p. S.
Pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Starostka obce p. Váňová informuje zastupitele, že obdrželi geometrický plánek, aby měli zastupitelé představu, a vysvětluje, kde se
pozemky nacházejí, a proč má obec záměr jej prodat. Prodej pozemku parc. č. 1198/62 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 113
m2 . Cena 106,- Kč za m2.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují prodej pozemku parc. č. 1198/62 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 113 m 2 ; (bod 3.6
usnesení ZO) (p. M).
Pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

10. INTERPELACE
p. Sokol : Dotaz na možnost opravy povrchu komunikace na ulici Pastelník.
Starostka p. Váňová
: Letos už určitě ne, možná na to dojde příští rok. O situaci víme a je předpoklad, že ty díry na
komunikaci budou asi pořád. V těchto místech je velmi silný proud spodní vody. Příští rok se boudou asfaltovat komunikace, ul.
Polní atd.
p. Ing. Kučera

: Infokanál Mořkov. Kolik jsou na něj vyčísleny náklady?

Starostka p. Váňová

: Přibližně 5.500,- Kč měsíčně.

14. DISKUSE
Nikdo nemá.
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15. PŘIJETÍ USNESENÍ

Usnesení

ze

4.

zasedání

zastupitelstva

obce

Mořkov

přednesl

předsedseda

návrhové

komise

p. Ing. Kučera.
16. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18.03 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 5. ZO
Prezenční listiny
Zapsal:
Mgr. Bc. Jaromír Stecula
ověřovatelé zápisu:
Lenka Jurášová
Jiří Navrátil

Ivana Váňová
starostka obce

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 16. září 2015
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 5. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Adama Kučery.
Kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 5. zasedání zastupitelstva obce (č. 13 - 16).
Závěrečný účet Svazku Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2014 včetně Zprávy revizní komise Svazku
za rok 2014.
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2014 včetně Zprávy revizní komise Svazku za rok
2014.
Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2015 ve
složení: pan Adam Kučera – předseda, pan Zdeněk Kyselý a pan Miroslav Sokol – členové.
Schvaluje:
Program jednání 6. ZO.
IV. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

3.750.494,15 Kč příjmy celkem
3.750.494,15 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

35,135.424,15 Kč
40,248.508,86 Kč
5,113.084,71Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2015 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí
usnesení ZO.
3.3
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3.4
Prodej pozemku parc. č. 1198/64 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 31 m2 v k. ú. Mořkov za kupní
cenu 106,- Kč/m2 a prodej pozemku parc. č. 1198/65 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 18 m2 v k. ú.
Mořkov za kupní cenu 106,- Kč/m2, GP č. 1906-33/2015 paní G. dle Kupní smlouvy.
3.5
Prodej pozemku parc. č. 1198/63 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 41 m2 v k. ú. Mořkov za kupní
cenu 106,- Kč/m2, GP č. 1906-33/2015 panu S. dle Kupní smlouvy.
3.6
Prodej pozemku parc. č. 1198/62 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 113 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu
106,- Kč/m2, GP č. 1904-41/2015 panu M. dle Kupní smlouvy.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Narodili se
Valérie Contremoulin
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Valérii
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
85 let
86 let
88 let

Ludmila Pítrová
Anna Doláková
Eva Vodolánová
Zdeněk Hromádka
Miroslav Onderka
Jaroslav Janošek
Marie Pýtrová
Jana Černochová
Zdenka Erleová
Jan Čáň
Jaroslav Mička
Miluše Kučerová
Jaroslav Lacina
Jana Popová
Stanislav Jadovnický
Eva Černochová
František Kyselý
Anežka Drozdová
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Jozefa Jahodářová
Ludmila Jančálková
Marie Hoďáková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Úmrtí
Kramoliš Ladislav

Poděkování
Vážení,
dovolte nám, abychom poděkovali vedení
Obce Mořkov za podporu akce 7. setkání
opu št ěn ýc h a po st i ž e n ýc h d ět í
z Moravskosl ez ského, Zl ínského
a Olomouckého kraje, které se uskutečnilo
v sobotu 5. září 2015 ve Společenském
domě a jeho okolí. Akce měla u dětí
mimořádně příznivý ohlas a splnila svůj cíl
-nabídnout dětem, které často za svůj krutý
osud nemohou, špičkovou zábavu i chvíle
relaxace. Setkání také dobře reprezentovalo
Obec Mořkov v médiích a jiných
informačních systémech. Naše poděkování
patří také například paní ředitelce ZŠ, kuchařkám školní jídelny, Sboru dobrovolných hasičů Mořkova a
dalším, bez jejichž vstřícnosti by akce neměla tak hladký a bezproblémový průběh. Od roku 2003, kdy byl
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež založen, jsme zrealizovali pro tyto děti zdarma 80 akcí, v
hodnotě cca 3 500 000 Kč,počet dětí, které se zúčastnily našich akcí se blíží k počtu 9000.
Vladimír Hron
PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch,předseda Fondu
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V letošním školním roce jezdí naši předškoláci na bazén do Frenštátu pod
Radhoštěm. V bazéně při hře děti trénují dýchání do vody, splývání,
potápění a další plavecké dovednosti. Při hrách jim jsou k dispozici
molitanové tyče, rybičky, plovací desky a spousty dalších pomůcek. Děti
jsou ve vodě velmi šikovné. Některé již samy zvládají plavecký styl kraul.
Po 10. lekcích se děti formou hry naučí orientaci ve vodě a základům
plavání.
Ve čtvrtek 24. září si předškolní děti donesly do mateřské školy batůžek
s přilbou a společně jsme odjeli autobusem na dopravní hřiště
do Valašského Meziříčí. Děti si nejprve dopravní hřiště prohlédly,
seznámily se s některými názvy dopravních značek a učily se správnému
chování v silničním provozu. Dále procvičovaly jízdu v pravém jízdním
pruhu, správně reagovat na světelnou dopravní signalizaci a řadit se
do pruhů na křižovatce. Pro děti z ostatních oddělení bylo přichystáno
zábavné sportovní dopoledne na zahradě mateřské školy.

Kolektiv Mateřské
školy
Mořkov
děkuje
za
sponzorské dary:
Obecnímu úřadu
M o ř ko v ,
panu
PhDr. Mgr. Vítězslavu Černochovi, panu Kuncovi - Restaurace SD, firmě Trendcar a.s. - Šenov u Nového Jičína a panu
Pavlu Macíčkovi za opravu schodů mateřské školy.

Zprávy ze Základní školy Mořkov
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Republikové finále OVOV proběhlo ve dnech 11.- 12. 9. 2015 v Praze. Šlo
jako každoročně o velkolepou akci probíhající na dvou stadionech Juliska
a Kotlářka. Závodilo zde přes 650 závodníků jak z České republiky, tak i ze
Slovenska, Maďarska a Polska. Po dobu soutěže zde byly legendy našeho
sportu jako např. Věra Čáslavská, Jarmila Kratochvílová, Robert Změlík,
Roman Šebrle a spousta dalších, kteří v průběhu závodů byli patrony
jednotlivých družstev. Celou akci pomáhali mimo tým OVOV organizovat
policie a armáda. Do republikového finále postoupilo 40 nejlepších družstev
z České republiky a v jednotlivých ročnících 24 nejlepších
jednotlivců /2000 – 2005/. Žákům naší školy se podařilo probojovat
do republikového finále již tři roky po sobě, což je pro naši malou venkovskou školu v konkurenci velkých městských
škol obrovský úspěch. Naši školu reprezentovali Vincent Skurka a Jan Křížek.
Jan Křížek v kategorii chlapců ročník 2005 se letos poprvé zapojil do této soutěže. Okresní i krajské kolo vyhrál, a
tak si zajistil postup do republikového finále, kde se s počtem 6324 bodů umístil na pěkném 10. místě.
Vincent Skurka v kategorii chlapců ročník 2001 se republikového finále zúčastnil již třetím rokem.V této kategorii
soutěžilo nejvíce závodníků a z celkového počtu 126 závodníků se umístil s počtem 8110 bodů na pěkném 19. místě.
Chtěla bych poděkovat žákům za skvělou reprezentaci školy, a především za předvedené úžasné výkony
v jednotlivých disciplínách a vylepšení hned několika osobních rekordů. Poděkování patří také rodičům závodníků, kteří
během prázdnin dohlíželi na přípravu a byli také jako doprovod a psychická podpora na republikovém finále.
Lenka Hlavinková
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Výzva neukázněným majitelům psů
Občané často přicházejí na obecní úřad se stížnostmi na majitele psů, kteří jim ničí ploty,
podezdívky, vyhrabávají díry před ploty a často nechávají psí exkrementy na veřejných místech.
Samozřejmě, že se stane, že pes uteče a pak se toulá po okolí. Buďte však ohleduplní vůči
sousedům a dbejte na čistotu, vždyť sáčky na exkrementy jsou na každém rohu.

Zprávy z kynologického klubu
Kynologický klub Štramberk pořádal dne 26. 9. 2015 na fotbalovém hřišti v Ženklavě
VI. ročník kynologického závodu „O štramberské ucho“.
Za kynology z Mořkova se ho zúčastnil Roman Kohout s německým ovčákem Carem,
který v kategorii ZVV1 získal krásné 3. místo.
Blahopřejeme!

TJ Mořkov - oddíl šachu - Kalendářní plán Mistr. Utkání 2015/2016
Doma:

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

4.kolo OP TJ Mořkov "B" - Volno
5.Kolo KS TJ Mořkov "A" - ŠK Šenov "B"
5.kolo OP TJ Mořkov "B" - Spartak Bílovec
6.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Nový Jičín "B"
7.Kolo KS
TJ Mořkov "A" - TJ Ostrava "C"

8.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK ASK Tatra
Kopřivnice "C"
9.Kolo KS TJ Mořkov "A" - ŠK HošŤálkovice

11.Kolo KS TJ Mořkov "A" - ŠK ASK Tatra
Kopřivnice "B"

Datum:
18.10.2015
25.10.2015
8.11.2015
15.11.2015
22.11.2015
29.11.2015
6.12.2015
13.12.2015
10.1.2016
17.1.2016
24.1.2016
31.1.2016
7.2.2016
14.2.2016
21.2.2016
28.2.2016
6.3.2016
13.3.2016
20.3.2016
3.4.2016

Venku:
1.kolo KS TJ VOKD Poruba - TJ Mořkov "A"
1.kolo OP TJ nový Jičín "B" - TJ Mořkov "B"

3.Kolo KS SK Petřvald - TJ Mořkov "A"
3.kolo OP ŠK ASK Tatra Kopřivnice "C" - TJ Mořkov "B"
4.Kolo KS TJ Mariánské Hory "A" - TJ Mořkov "A"

6.Kolo KS ŠK ASK Tatra Kopřivnice "A" - TJ Mořkov "A"

7.kolo OP TJ Frenštát p.R. "B" - TJ Mořkov "B"
8.Kolo KS Slavoj Poruba "D" - TJ Mořkov "A"

9.kolo OP TJ Mořkov B" - Volno
10.kolo OP Sparta Bílovec - TJ Mořkov "B"
10.Kolo KS TJ Nový Jičín "A" - TJ Mořkov "A"

17.4.2016

Začátky všech utkání družstev : KS"A" a OP jsou v 9.00 hodin
Okresní Mládežnická Šachová Liga 2015 / 2016 :
1.kolo dne:
2.kolo dne :
3.kolo dne:
4.kolo dne:
5.kolo dne:

sobota 24.10.2015 Frenštát p.R.
sobota 14.11.2015 Mořkov
sobota 12.12.2015 Nový Jičín
sobota 16.1.2015 Petřvald u N.J.
sobota 13.2.2015 Kopřivnice
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Vznik a význam příjmení Rýc
Příjmení Rýc
Příjmení Rýc je „made in Mořkov“.
V sobotu 8. února roku 1710 zápisem do gruntovní knihy koupil 27
letý Tobias Ritz ze sousedních Životic v Mořkově grunt č.p. 98.
Jako kupující je uveden Dobyassz Rycz.
V neděli 9. 2. 1710 ohlásil na mši životický farář svatbu Tobiase
s 42 letou vdovou po Jiřím Křenovi Marií, rozenou Čípovou, právě
z č.p. 98. Manželství bylo bezdětné, Tobias ovdověl v roce 1724.
Dne 20. 8. 1724 si vzal tehdy 42 letý Tobias za manželku 17ti letou
Růženu Mičkovou, také z Mořkova. V manželství se narodilo 12
dětí, z toho 6 chlapců a 3 děvčata se dožili dospělosti. Zakladatel
mořkovské větve Ritzů zemřel ve věku 73 let roku 1756. Jeho
synové hospodařili již na 6 gruntech.
Psaná podoba příjmení se vyskytovala v několika variacích, avšak
převládala česky psaná podoba „Ryc“ a vyslovovaná po mořkovsku
dlouze „Rýc“. V německé transkripci se většinou používala původní
podoba Ritz nebo výjimečně Rietz (což ve spisovné němčině
odpovídá výslovnosti Rýc). Od poloviny 19.století pak převládá
písemná transkripce Rýc. Členů rodu – nositelů příjmení Rýc/
Rýcová bylo v ČR evidováno k 1. 1. 2015 celkem 347. Ke stejnému
datu je v ČR evidováno 11 nositelů příjmení Ryc/Rycová (bez
čárky), jedná se věcně o nesprávný matriční zápis, který je však
právně platný. Prokazatelně se jedná o příbuzné Rýců (např.
František Ryc se narodil 1879 v Mořkově č.p.107 a v otcovské
posloupnosti je přímým potomkem Tobiase Ritze).
Významově je tedy příjmení Rýc českým překladem příjmení Ritz
a jeho vznik souvisí s mořkovskou větví rodu.

Příjmení Ritz
Mnohem složitější je vysvětlení vzniku a významu příjmení Ritz. Existuje o tom nejméně 5 teorií. Vratislav Hanzelka
v knize Mořkov Podhorská vesnice na str. 260 píše o německém původu příjmení a význam odvozuje od slovesa ritzen,
resp. podstatného jména der Ritz s českým překladem škrábnouti, resp. štěrbina.
Současná geodata o výskytu příjmení v Evropě a snadno dostupná digitalizovaná dřívější historická literatura umožňují
mnohem hlubší analýzy původu a významu příjmení.
Příjmení Ritz se na území dnešní ČR dostalo nejméně třemi migračními cestami, pravděpodobně asi čtyřmi.
Pravděpodobně nejstarší cestou (neprokázanou) je období velké kolonizace ke konci 13. století ze severního Německa
(příkladem může být obec Dobešov – součást obce Odry - založená v letech 1280 – 1290 lokátorem Tobiasem s 25
rodinami migrantů, dnes by se řeklo ekonomických migrantů z oblasti Durynska. Jak v Durynsku, tak v Dobešově je
později prokázán výskyt příjmení Ritz.
Pravděpodobně druhou nejstarší cestou (neprokázanou) je příchod evangelíků z Valdenského hnutí z okolí Angermünde
v Braniborsku pronásledovaných inkvizicí v roce 1480 na Fulnecko – dnes by se řeklo politických uprchlíků. Tito však
byli odsud vyhnání roku 1488 až do 1200 kilometrů vzdáleného Mutanska (území dnešní Moldávie), odkud se pak na
základě přímluvy Jana ze Žerotína, zvaného Bohatý, u krále vrátili roku 1491 pravděpodobně na Novojičínsko do již
existujících německých vesnic v okolí Jičínky.
Příjmení Ritz je písemně zaznamenáno v roce 1516 v Žilině u Nového Jičína (Niklaus Ritz konšel), od roku 1558 je
možno již na základě písemných dokumentů analyzovat i otcovskou posloupnost. Mořkovská větev má tedy přímou
návaznost na severní Německo, kde však nepatřili k původnímu obyvatelstvu (jak upozorňovali někteří historici již
v 17.století).
Třetí nejstarší (prokázanou) cestou je příchod Hanse Ritze, velitele pluku, z východního Polska (kam utekli Ritzové před
inkvizicí v Braniborsku a ve Štětíně) v době třicetileté války, později usazeného v severních Čechách, dnešním jazykem
voják usazený v cizí zemi. Hans Ritz byl vyznamenán při korunovaci Ferdinanda III. na českého krále na pražském
hradě 24.11.1627.
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Čtvrtou (prokázanou) cestou je příchod zednických mistrů/stavitelů Ritzů v druhé polovině 17.století ze švýcarské obce
Wartau z kantonu St.Gallen v doprovodu italských architektů do Roudnice n.L. Z této větve je nejznámější Franz Ritz
žijící v Brně, stavitel barokního chrámu ve Křtinách na Blanensku, dnes by se řeklo migrant za prací.
Příjmení Ritz má – dle mého názoru – původ v malé obci Saint Maurice v kantonu Wallis ve Švýcarsku a jako příjmení
se začalo používat v 11.století v rámci Savojského hrabství (1003 – 1416). Základem bylo latinské jméno Mauritius,
které se v tomto vícejazyčném prostředí uvádělo ve francouzštině Maurice, v němčině Moritz a v italštině Maurizio.
Nejstarší způsob tvorby příjmení v 11. až 13.století spočíval v úpravách již používaných jmen, nejčastěji formou
krácení. V němčině šlo tedy o krácení z Mo – ritz na Ritz, v italštině z Mau- rizio na Rizio (v současné podobě na Rizzi),
zkrácení ve francouzštině se neujalo a příjmení Ritz je dodnes ve Francii i ve francousky mluvící části Švýcarska běžné.
V 11.století se vlivem příznivých klimatických změn umožňující přechody alpskými průsmyky kolem Saint Maurice a
nemožností zajištění obživy pro rostoucí počet obyvatel zvýšila migrace do podhorských oblastí Burgundska ve Francii,
Piemontu v Itálii a jiných míst ve Švýcarsku. Ve 12.století se pak příjmení Ritz/Rizzi vyskytuje již ve vzdálenějších
místech (v Benátkách od roku 1122 do dneška, v Lombardii, v Alsasku Lotrinsku, v jižním Německu, v Rakousku).
Význam příjmení Ritz je možno interpretovat jako „ten ze St. Moritz“.
Nositelů příjmení Ritz/Ritzová bylo v ČR evidováno k 1. 1. 2015 celkem 47 a jsou vzdálení příbuzní mořkovské větve
rodu.
Příjmení Ritz-Radlinský/Ritz-Radlinská vznikla změnou příjmení pozdějšího profesora Karlovy univerzity Otto Ritze po
roce 1945, žijících nositelů tohoto příjmení je v ČR 25 a jedná se o vzdálené příbuzné mořkovské větve rodu.

Jméno Mauritius
Toto jméno používal jeden z vůdců Thébských légii z Horního Egypta a označovalo jeho původ v západní Africe (v
současnosti Mauretánie). Thébské legie byly dislokovány na hranicích Říma a Galie v Alpách ve 3.století po Kristu
v místech dnešního Saint Maurice (tehdy nazývané Agaunum). Velitelé Légií odmítli splnit příkaz císaře Maximiána
(lidské oběti pohanským bohům) a v roce 302 byla celá Legie v počtu 6 tisíc mužů zdecimována (archeologické nálezy
velkého počtu kosterních nálezů v letech 1944 – 1948 potvrzují reálný základ této legendy).
Velitel Mauritius byl později prohlášen za svatého pod jménem Moritz (česky Mořic). Agaunum bylo v roce 1003
přejmenováno na Agaunum Saint Maurice, německy Agaunum Sankt Moritz, později se používalo výlučně Saint
Maurice a německý název Sankt Moritz převzala vysokohorská obec v kantonu Graubünden.
Na místě samém byl založen 22. 9. 515 klášter, od 12. století augustiniánský. Potulní mniši šířili víru po celé Evropě
(včetně severní Moravy). Klášter nikdy nespadal pod žádné biskupství a dodnes spadá přímo pod papeže.
Tisícileté putování rodu po Evropě a celém světě je už jiný velmi dlouhý příběh, neméně zajímavý.
Ivo Rýc
mail: ivo.ryc@email.cz
Psáno pro Zpravodaj obce Mořkov v den svátku Sv. Mořice 22. 9. 2015 a v den 1500. výročí založení nejstaršího
kláštera v západní Evropě ve městě Saint Maurice ve švýcarském kantonu Wallis, kláštera majícího vliv na život mnoha
Mořkovjanů.
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Topení a komíny
Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se měli postarat o to, aby
nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je
stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se
kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách
stanovených uvedeným nařízením vlády.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
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.
Výkon
připojené
ho
spotřebič
e paliv

do 50
kW
včetně

nad 50
kW

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv
Pevné
Celor Sezon
Kapal Plyn
oční
ní
né
né
provo provo
z
z
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

2x

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
nejméně
podle návodu spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
výrobce
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.
1x

1x

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.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
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Podhorská chalupa
v Mořkově pořádá
v sobotu 17. a v neděli 18. října 2015

Zvěřinové hody
V sobotu 17. 10. 2015
TANEČNÍ VEČER
Hraje OK COUNTRY.
Vstup zdarma
Rezervace na tel. 732 252 953
POZOR nové telefonní číslo na rozvoz pizzy z koupaliště Mořkov
605 995 695
Iveta Skybová
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Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 9. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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