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OKOLO MOŘKOVA
Odbor Klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci s Obecním úřadem Mořkov pořádá v sobotu 7. května 2016
již 42. 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 zpestřené
o soutěže a hry se sladkou odměnou v cíli.
Prezentace a start všech tras v autokempu na koupališti. Trasa 35 km od 7:00 do 8:00 hod., ostatní trasy průběžně
od 7:00 do 9:30 hod. 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. Přijďte rodiče se svými dětmi, prarodiče s vnoučaty na procházku jarní přírodou a seznamte je s krásným okolím naší obce.
Výbor odboru KČT

Vážení spoluobčané,
koncem dubna jsme obdrželi obzvlášť potěšující zprávu, že nám bude poskytnuta dotace
z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) ve výši 85% na rekonstrukci původní budovy školy. Zbylých 15% dofinancujeme z vlastních rozpočtových příjmů. Od 1. 6. 2016
bude zahájena celková rekonstrukce budovy, včetně výměny krovů a střešní krytiny.
Ze stejného ministerstva ještě s napětím očekáváme zprávu, zda uspějeme i s podanou žádosti
na opravu tribuny na hřišti TJ.
Na hřišti TJ je dokončeno nové dětské hřiště. Realizaci provedla firma Aleš Brückner BRNK z Kopřivnice. Současně probíhala námi objednaná
celková revize dětského hřiště v areálu koupaliště. Byly
opraveny herní prvky a provedena výměna písku v pískovišti.
V březnu – dubnu jsme provedli rekonstrukci podkladu
víceúčelového hřiště s řádným vyrovnáním a zapískováním
povrchu. Podklad byl částečně poničen přívalovým deštěm
v květnu 2014. Pojišťovna uznala škodní událost ve výši
81.285,- Kč, naše spoluúčast byla 20.000,- Kč.
Necelý měsíc „vydržel“ nový stůl na stolní tenis pro naše nejmenší. Nějaký vandal
ho dětem zničil. Dodavatelská firma se nabídla na vlastní náklady stůl opravit.
V nejbližších dnech bude prostor za školou a na hřišti TJ monitorován. Jednání s dodavatelem kamerového systému panem Roudným, jednatelem společnosti 4M Rožnov
spol. s r. o. již proběhlo. Záznam z kamer bude moci stahovat Policie ČR. Jak jsme se
přesvědčili, je to zřejmě jediná cesta, jak ochránit náš veřejný majetek. Pokud někdo
v budoucnu zničí jakýkoliv obecní či soukromý majetek, přivítám přiznání dotyčné
osoby. Vždy se dá ohledně náhrady škody slušně domluvit. Nepřiznání viníka beru za
zbabělost.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo naši žádost o dotaci na rekonstrukci
místní komunikace ulice Dolní ve směru Na Lán ve výši 300.000,- Kč. Jedná se
o max. možnou výši dotace. Zbývajících 197.633,50Kč zaplatíme z vlastních rozpočtových příjmů a spoluúčast
ve výši 497.633,50Kč zaplatí Obec Životice u Nového Jičína. Rekonstrukce celkem bude stát 995.267,- Kč.
Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém Rady Moravskoslezského kraje při svém jednání dne 31. 3. 2016 doporučila orgánům kraje na základě naši zaslané
žádosti poskytnout dotaci z rozpočtu kraje obci Mořkov pro JSDH na zakoupení lanového navijáku, včetně zástavbového rámu pro CAS 20 Tatra Terno ve výši 90.000,Kč. Pořízením navijáku bude výrazně zkvalitněna práce naší jednotky SDH Mořkov při
zásazích typu spadlého stromu, zapadlého vozu apod.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo naši žádost o dotaci na úpravu Pomníku v Říkách ve výši 40.000,- Kč. Provedeme opravu písma na pomníku, vybudujeme přístupový chodník a vysadíme vhodnou zeleň.
V březnu jsme se rozloučili se zaměstnanci, kteří u nás vykonávali veřejně prospěšné
práce po dobu jednoho roku. Konkrétně s paní Marií Pítrovou, Lenkou Navrátilovou, Romanou Garajovou, Annou Pučanovou, panem Václavem Hoďákem, Tomášem Kučerou,
Petrem Kyselým a Lukášem Staňkem. Pan Michal Geryk se stal našim stálým zaměstnancem. Všem děkuji za významnou pomoc zejména při úklidu obce a obecních objektů. Přeji vám hodně štěstí
a osobních úspěchů.
Mořkovskou pouť provázelo letos chladnější počasí, přesto se vydařila. Pracovníci obce pod vedením pana
Jaksche připravili a zajistili zázemí pro stánkaře i návštěvníky a provedli průběžný i následný úklid. Referentka
OÚ paní Hořelková zase zajišťuje pouť po stránce umístění stánkařů, povolení a zajištění dopravních značek, zajištění změny dopravní obslužnosti a provádí následnou kontrolu. Tato činnost ji mj. zaměstnává pravidelně již od
začátku každého příslušného roku, kdy volají zájemci o prodejní místa. Vše nakonec všichni pracovníci zvládli na
výbornou a patří jim všem naše poděkování.
Ivana Váňová, starostka
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Josef Černý
Narodil se 13. 9. 1916 v obci Mořkov v okrese Nový
Jičín jako syn dělníka v chudobné a početné rodině. Po
povinné školní docházce byl nejprve zaměstnán jako
pomocný dělník u stavitele. Potom se vyučil pekařem
a až do nástupu vojenské služby na jaře 1938 pracoval
v pekařství v nedaleké Kopřivnici. První květnovou mobilizaci prožil u 4 hraničářského pluku v Koblově a Hlučíně, kde také získal kvalifikaci řidiče. Když armáda
opustila pevnostní pásmo a hitlerovci okupovali Československo, otřesen odevzdával pušku a uniformu.
Na všecko měl pouze jedinou odpověď – odejít za hranice a zúčastnit se protinacistického odboje. V červnu
1939 odešel do Polska, aby pak plný důvěry překročil hranice SSSR. Tehdy byl po druhé hluboce otřesen. Sovětské orgány měly málo pochopení pro bezelstné počínání českého proletáře. Za nedovolený přechod hranice
byl rychlosoudem poslán na tři roky do pracovního tábora v drsném prostředí severské Kolymy. Byl zvyklý na
těžké životní podmínky a tak ani tady nepodlehl. I po uvolnění z tábora pracoval až do července 1942
v Magadanu. Teprve potom odešel do Buzuluku a přihlásil se k naší jednotce. Nezatrpkl nad tím, co musel
prožít a cele zapadl do nového kolektivu „ostrých hochů“ v Sochorově četě samopalníků. Byl zařazen do družstva desátníka Korimy. S ním absolvoval i první průzkum. Zúčastnil se i bitvy u Sokolova. Začal útok německých tanků. Na Černého se otočil jeden z tanků. Ten však instinktivně neutekl. Sáhl po protitankovém granátu,
odjistil jej a vrhl na tank, ze kterého okamžitě vyšlehl plamen. V pokračujícím boji přisunuli nacisté
do Sokolova posily – obrněná vozidla, která měla proniknout obráncům do týlu. Černý byl první, kdo zpozoroval transportér obsazený vojáky. Ukryl se za domem tak, že měl obrněnec na dosah granátu. Znovu odjišťuje
smrtonosnou zbraň a vrhá ji doprostřed transportéru. Pro posádku je obrněnec náhle rakví. Černý o svém činu
nehovořil. Kdyby jej nespatřili spolubojovníci, sotva by se někdo dozvěděl, jak tento voják z Ostravska bojoval. Stejným způsobem si počínal i později. Při útoku na Kyjev jel jako samopalník na tanku podporučíka Tesaříka a dostal se do největší bojové vřavy. U Čerňachova převzal velení čety po zraněném Bernardu Bražinovi. Četě velel i na Dukle dokud jej v poslední den září 1944 nevyřadilo z bojů těžké zranění. Po několika měsících léčení se vrátil do již osvobozeného Československa. Doplňoval si pak odborné vzdělání v důstojnických
kurzech a sloužil v různých posádkách a učilištích. Až v padesátých letech byl Josef Černý propuštěn
z armády. Sokolovský hrdina zůstal bez finančních prostředků, dokud mu nebyl z milosti vyměřen invalidní
důchod. A to byl třetí otřes jednoho z nejstatečnějších frontových vojáků. Lidé, kteří válku na bojištích nepoznali, bezcitně rozhodovali o osudech hrdiny, pro kterého najednou nebylo místo v armádě. A tak Josef Černý,
sokolovská legenda, zbytek života věnoval zvelebování rodné obce, za kterou byl zvolen poslancem. Lidé jej
rádi zvali do škol a závodů a naslouchali jeho válečným zážitkům. V roce 1964 byl povýšen na podplukovníka. Zemřel 10. 9. 1970.
Vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939; Čs. Vojenská pamětní medaile se štítkem SSSR; Vyznamenání SSSR
Řád rudého praporu; Vyznamenání SSSR „Řád Velké vlastenecké války“.
Dne 1. 3. 2016 jsem zaslala Kanceláři prezidenta republiky Žádost o udělení státního vyznamenání in memoriam pplk. Josefu Černému. Náš mořkovský rodák pplk. Josef Černý je hrdinou II. světové války a zaslouží si
být poctěn státním vyznamenáním in memoriam. V letošním roce by tento válečný hrdina oslavil 100 let od
svého narození.
Kancelář prezidenta republiky Miloše Zemana jeho jménem poděkovala za návrh na ocenění zásluh pplk. Josefa Černého a sdělila, že se návrhem bude podrobně zabývat.
Text o pplk. Josefu Černém jsem čerpala z knihy ALMANACH příslušníků československého zahraničního vojska 1939 – 1945
z území Novojičínska od pana Václava Langera.

Ivana Váňová, starostka
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Přednášku pro naše žáky u příležitosti 71. výročí osvobození obce bude mít
kpt. ThLic. Tomáš Mlýnek, vojenský kaplan 14. pluku logistické podpory Pardubice.
Služba v AČR: říjen 2012 – prosinec 2013 - vojenský kaplan 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim
leden 2014 – současnost - vojenský kaplan 14. pluku logistické podpory Pardubice
Zahraniční operace: březen 2014 - říjen 2014 - 2. kontingent AČR 2. SR BAF Bagram
(Afghánistán)
Životopis: Narozen 2. srpna 1978 v Ostravě, po maturitě na Střední Hotelové škole v Havířově v oboru cestovní ruch a management podniku (1997), nastoupil jako zaměstnanec
Charity Ostrava do Domova sv. Františka pro bezdomovce. V roce 1998 vstoupil do Teologického konviktu a následná magisterská studia absolvoval na Univerzitě Palackého v
Olomouci. V roce 2009 ukončil postgraduální studia licenciátem se zaměřením na bioetiku
a alternativní medicínu. Další vzdělání v oborech psychoterapie a psychologie. V roce
2005 je ustanoven jáhnem ve farnosti Kobeřice a o rok později jako farní vikář v Krnově a administrátor v Třemešné. Postupně působí na území děkanátu Krnov v několika farnostech. V roce 2010 je ustanoven duchovním správcem
farností Petřvald u Nového Jičína, Mošnov a Trnávka. V roce 2012 absolvoval kurz Základní přípravy ve Vyškově a
nastoupil na místo vojenského kaplana u 43. výsadkového praporu v Chrudimi.
Tomáš Mlýnek je také spoluorganizátorem sbírky na Nový sanitní vůz pro malou českou nemocnici v Keni (Itibo). Sbírka běží již dva roky a pomalu se blíží ke konci. V Keni zatím slouží již starý sanitní vůz, který už bohužel dosluhuje.
Bez sanitky by to byl velký problém. Jedná se o terénní vozidlo Toyota, upravené na potřeby převozu pacientů, léků,
zdravotnického vybavení a lékařského personálu. Slouží pro oblast o rozloze kraje, kde působí dvě české nemocnice,
státní a tato provozovaná organizací ADRA, kde jsou lidé ošetřování bez rozdílu financí, národnosti, barvy pleti či vyznání. V nemocnici slouží čeští lékaři a medici, kteří tam jezdí ve svém volné čase a bezplatně pomáhají všem potřebným. O projektu byl natočen film režisérkou Olgou Špátovou - Daleko za sluncem, který je možné bezplatně shlédnout
na www.hbogo.cz. Informace o projektu je možné najít na stránkách organizace ADRA ČR nebo www.itibo.cz .

U PŘÍLEŽITOSTI 71. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE JSME SE ROZHODLI, ŽE TUTO
SBÍRKU NA NOVOU SANITKU V KENI PODPOŘÍME.
POKUD SE KE SBÍRCE CHCETE PŘIPOJIT MÁTE TEDY MOŽNOST JAKOUKOLIV ČÁSTKU
VHODIT DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY UMÍSTĚNÉ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
PŘED KANCELÁŘÍ PODATELNY A TO OD PONDĚLÍ 2. 5. 2016 DO ČTVRTKA 5. 5. 2016.
Děkujeme, za Vaši pomoc.
Vedení obecního úřadu Mořkov
5

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Začátkem dubna děti zhlédly ve společenském domě další divadelní představení, pohádku s názvem Čert Všudybyl. Představení plné hudby a zpěvu bylo propojené spoustou humorných scén, u kterých se děti hodně nasmály.
Děti si na závěr odnesly ponaučení, že nemají lhát a mají mluvit pravdu.

Na jaře každoročně pořádáme na
zahradě MŠ Koloběžkové závody, které se již staly tradicí. Závody měly od začátku přátelskou
atmosféru. Na děti čekala trať,
která skrývala spoustu překážek.
Musely projet mezi kužely, dát
přednost chodcům na přechodu
a nepřejet nakresleného šneka. Po
celou dobu jízdy musely jet děti
vpravo, tak jak říkají pravidla silničního provozu. Děti se navzájem
povzbuzovaly a hlasitě fandily
svým kamarádům.
Všechny zvládly jízdu na výbornou a obdržely řidičský průkaz na
koloběžku a čokoládovou odměnu.
Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová

ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se přijímají
v pondělí 16. 5. 2016 v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin v kanceláři MŠ
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh)
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout v pondělí 9. 5. 2016 v kanceláři MŠ v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin. Ke
stažení jsou rovněž na webu MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na http://skolka.morkov.cz
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Mořkovští školáci slavili úspěchy v literární soutěži
V měsíci březnu se děti ze 4. třídy ZŠ v Mořkově zapojily
v rámci hodin slohu do literární soutěže, která byla součástí Ceny Miroslava Moravce za přínos v dabingu ve filmech určených
dětem a mládeži a byla letos také věnována výborné herečce a
dabérce paní Aťce Janouškové. Cena Miroslava Moravce se koná již osmým rokem pod záštitou Tv studia v Sedlnici na Novojičínsku.
Úkolem dětí bylo literárně ztvárnit formou pohádky, povídky nebo básničky jednu z postav, kterou paní Aťka Janoušková během let dabovala, nebo napsat pohádku
o víle Sněžence a permoníku Rudovi, kteří chrání bohatství podzemního Sněženkového království.
V pátek 8. dubna 2016 se v novojičínském kině Květen konalo slavnostní vyhlášení výsledků této literární soutěže, a to za přítomnosti paní Aťky Janouškové a dalších třinácti pražských herců, kteří působí v
dabingu ve filmech věnovaných dětem a mládeži. Přední česká dabingová režisérka paní Olga Walló, která
dětské práce hodnotila, vybrala nejlepší práce dětí z různých škol a vždy čtyři práce z každé kategorie byly
oceněny. Paní režisérce se velmi líbily práce mořkovských školáků, všechna čtyři vítězná ocenění v kategorii
1. stupeň ZŠ putovaly k dětem naší čtvrté třídy, a to jmenovitě Sáře Zlámalové, Veronice Kociánové, Tereze
Modlákové, Vojtěchu Hromádkovi a Adamu Kudělkovi.
Vyhlášení výsledků se děti ze čtvrté třídy osobně účastnily. Jaké byly jejich dojmy?
„Byl to nádherný výlet. Moc jsme si to užili. Nejvíce se nám líbilo, jak nás Tereza Bebarová na začátku vítala různými jazyky, které říkala česky jen s jejich přízvukem. Líbila se nám veselá písnička Aťky Janouškové
Doktor Uaá a to, že jsme viděli hodně herců. Také nás moc potěšilo, že jsme vyhráli a soutěžili za školu. Taky ukázky z animovaných filmů byly super. Byl to pro nás velikánský zážitek, že vidíme 13 herců na vlastní
oči. Všechno bylo skvělé a úžasné. Chceme jet zase. Už se těšíme.“
Napsala: Dana Převorová
citace žáků 4.tř.

Oceněná práce (další budou zveřejněny postupně):

O přátelství sněženkové víly a permoníka Rudy
Ve sněženkovém háji u malé tůňky ještě ráno, když se rozednívalo, z mlhy vystoupila malá víla. Šaty
měla ze tří lístků sněženky, vlasy zlaté jako nektar a na nohou zelené střevíce. Jak na sebe pohlédla do tůňky,
řekla: „Jé, já jsem ale krásná. Budu si říkat víla Sněženka.“
Víla Sněženka nebyla jediným obyvatelem sněženkového háje. Žil tady ještě Permoník Ruda. Ruda
strážil sněženkový hrad, který byl ukryt v podzemí, a jeho největším úkolem bylo hlídat královský poklad –
pyl sněženek.
Když si Sněženka prohlížela háj, všimla si skuliny ve starém stromě, neudržela se a šla se podívat
blíž. Na lístku jí ale uklouzla nožka a ona spadla do skuliny stromu.
Probudila se v tajemné komnatě a první, co uviděla, byl malý okatý skřítek s velkým kloboukem na
hlavě. Nejdřív se ho víla trošku bála, neznala ho. Ale když jí podal čaj s medem ze sněženky, pochopila, že
určitě nebude zlý. Skřítek se jako první zeptal: „Kdo jsi?“. Víla s roztřeseným hlasem odpověděla: „Já jsem
víla Sněženka. A kdo jsi ty?“. „Mé jméno je Permoník Ruda a strážím sněženkové království. „Nechtěla bys
tu zůstat?“, zeptal se Ruda. Sněženka neváhala a odpověděla: „Ano, chtěla.“
A tak vzniklo velké přátelství mezi Permoníkem Rudou a vílou Sněženkou.
Napsala: Terezka Modláková, 4.tř.
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Mc Donalds cup 2016

Letošní ročník fotbalového turnaje Mc Donalds cup má za sebou již základní kola, a tak vás průběžně informuji o výsledcích našich žáků. Výsledky naší školy jsou velice dobré. Naše škola je zapojena do obou kategorií. Kategorii A, kde hrají chlapci ročník 2006, 2007 a 2008 reprezentuje družstvo ve složení: Adam Kudělka,
Matyáš Géryk, Kristián Mička, Vojtěch Jašek, Kryštof Matýsek, Adam Stecula, Jan Macháč, Volek Roman,
Navrátil David, Slávek Vavřík a Artur Macháč.
První kolo se odehrálo na domácí půdě v Mořkově. Za účasti 4 škol se naše družstvo po třech vítězných zápasech se skóre 49:4 umístilo na prvním postupovém místě. Děkuji M. Strnadelovi a R. Popovi za pomoc při realizaci tohoto turnaje a taky rodičům, prarodičům a žákům školy za podporu. Především děvčata z druhé třídy
velice podpořily svůj tým :-)
1. kolo
Mořkov
Okresní semifinále Nový Jičín

13.4.
26.4.

1. místo
(věříme v co nejlepší úspěch)

V kategorii B ročník 2004, 2005, 2006 nastoupilo družstvo ve složení: Radek Macíček, Jan Křížek, Kryštof
Cibulec, Ondřej Volek, Vít Geryk, Tobiáš Géryk, Adam Kudělka, Matyáš Géryk, Kristián Mička, Vojtěch Jašek, Jan Macháč, Jakub Macháč, Jakub Kramoliš, Marek Koutný a Ondřej Volek.
1. kolo
Frenštát pod Radhoštěm
4.4.
1. místo
Okresní semifinále Nový Jičín
20.4.
3. místo
Okresní finále
Bílovec
5.5.
?
Děkuji všem chlapcům za reprezentaci školy a do dalších kol přeji spoustu úspěchů.
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OVOV 2016
Dne 18.4.2016 proběhlo okresní kolo soutěže OVOV v Odrách. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Adéla Černochová, Lucie Jančálková, Klára Machová, Kristýna Pavelčáková, Vojtěch Kocián, Jan Hegar, Jan Kyselý a Lukáš Svoboda.
V jednotlivcích naší školu reprezentovali:
Marek Mach, Tomáš Křížek, Jan Géryk,
Jakub Obadal, Alice Rýdlová, Vendula Bohmová, Veronika Kociánová, Robin Marek, Vojtěch Jašek, Jan Křížek, Vít Geryk,
Jakub Kramoliš, Adam Vahalík, Tobiáš Géryk, Radek Macíček a Natálie Motyčková.
Družstvo se umístilo na pěkném třetím
místě v konkurenci deseti škol. 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 jedenáct cenných kovů. Do krajského
kola, které proběhne 8.6.2016 v Havířově
si tak zajistilo postup devět žáků naší školy. Všem žákům děkuji za reprezentaci
školy a přeji mnoho úspěchů v krajském
a případně následujícím republikovém
kole.
Lenka Hlavinková

VELKÁ CENA ZOO 2016
Dne 30.3.2016 proběhla v ZOO Ostrava
jarní část soutěže Velká cena ZOO. Téma
pro tuto část soutěže zněla Savci Afriky.
V kategorii I. žáci 6. a 7. třídy naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení: Denis
Kyselý, Štěpán Kyselý, Tomáš Macíček
a Lukáš Tesarčík.V konkurenci 239 družstev se naše družstvo umístilo na velmi
pěkném 18.místě. Soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí při dalších
kolech této biologické soutěže.
Lenka Hlavinková
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V DEVADESÁTI JE KAŽDÝ DEN BOŽÍM ZÁZRAKEM…
V naší obci Mořkov se každý rok dožívá požehnaného věku devadesáti a více let jen několik
občanů.Letos v prosinci bude mezi nimi i ing. Bohdan Hromádka. Je stále plný elánu a zájmu
o vše, co se kolem něho děje, i když mu nohy přestávají sloužit a vidění je minimální. Je rád
v kolektivu, miluje zpěv, ale rozhovor s ním brzy sklouzne k jeho bezmezné víře v Ježíše
Krista.
Pane Bohdane, kdo usměrnil váš život směrem k víře, Bohu a Ježíši Kristu?
Vzpomínám hlavně na dětství v Hodslavicích a moji milou maminku. Byla zbožná, mládí
strávila jako schovanka v Ústavu pro mladé ženy v Krabčicích.
Ve své pozdější domácnosti s pěti dětmi a rodiči zavedla denně večerní pobožnosti. Četla
nám z Bible, nad zajímavými citacemi přemýšlela a i nás
vedla k rozjímání, které pak bylo zakončeno zpěvem
z evangelického Kancionálu. V neděli jsme společně chodili do kostela a pak do dětských nedělních besídek.
Jak jste dále pokračoval ve vzdělávání ?
V roce 1938 jsem nastoupil nejdříve na Gymnázium v Novém Jičíně. To však bylo rok
na to pro české studenty uzavřeno a já pokračoval na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Bydlel jsem na faře u svého strýce – faráře Bohuslava Hromádky. Ten v průběhu
mého studia náhle ve 40 letech zemřel a já se odstěhoval k jeho sestře – mé tetě Ludmile.Mynářové, jejíž manžel byl ředitelem Ústavu pro hluchoněmé ve Val. Meziříčí.
Jako student jsem měl problémy s fyzikou a latinou, takže maturita se mi tehdy nevydařila.
Jak pokračovalo vaše náboženské přesvědčení?
Již v tomto věku mě silně ovlivnil bratr zemřelého strýce a tety Mynářové, taky kněz Josef Lukl Hromádka. Jméno Lukl si přidal podle jména manželky, za svobodna
Luklové. Byl literárně činným a mezinárodně uznávaným profesorem, později děkanem Teologické fakulty v Praze.Stal se mým duchovním vzorem ve víře, v nazírání na
svět, rodinu i společnost. Za II.světové války pobýval i s rodinou v USA, kde přednášel teologii na Univerzitě v Princetonu.
A další vaše osudové cesty?
Maturitu jsem nakonec složil až v Přerově na Vyšší rolnické škole, kde jsem studoval s vyznamenáním. Svoje vzdělání
jsem zakončil na Vysoké škole zemědělské v Brně.
A co zaměstnání, kde jste se uchytil?
Musel jsem již jako zemědělský inženýr nastoupit nejdříve na dvouletou vojenskou službu. Teprve potom jsem dostal
své první pracovní místo na Státním statku v Novém Jičíně, ke kterému tehdy patřily Velkovýkrmny Bílovec, pak Státní
statek Příbor a nakonec jsme byli Státním statkem při Vysoké škole veterinární v Brně.
Doba totality příliš náboženskému přesvědčení nepřála. Jak jste se s tím vyrovnal?
Hned od začátku jsem měl kvůli víře časté problémy s pracovním zařazením, funkcemi, odměnami apod. Byl jsem dokonce propuštěn, ale odvolal jsem se až k ÚV KSČ. Soudruzi přijeli autem až k nám do Hodslavic a pomohli mi
k návratu na původní místo. V práci mě pak brali jako paličatého věřícího, se kterým se nedá přes víru hnout. Nakonec
jsem se stal hlavním ekonomem VŠV.
Co rodina?
Oženil jsem se v roce 1954 do evangelické rodiny v Mořkově a s manželkou
Vlastou jsme si tu nejdříve vystavěli dům. Postupně se nám narodily dvě dcery
a syn. Děti jsme svědomitě vychovali a vedli i k víře. Celkem 11 let jsem pracoval také jako kurátor sboru ČCE v Hodslavicích, kam patřila i kazatelská stanice
Mořkov. V té jsem vykonával funkci předsedy. Udržoval jsem nadále osobní
kontakty s J.L.Hromádkou a poznával z jeho knih, co je to hluboké křesťanství.
Co byste za tak bohatě naplněným životem řekl na závěr?
Potěšilo mě, že papež František svým chováním a vystupováním chce pro celé
lidstvo oživit lásku k bližnímu. A mám radost, že se v naší evangelické víře začíná zdůrazňovat důležitá úloha matky Ježíše Krista – Marie. Stává se i pro nás
symbolem mateřství a nejčistšího lidství. Dobro se má nejen šířit, ale i konat.
Když se ráno probouzím, nikdy nezapomínám na svoji modlitbičku: „Pane bože
děkuji ti, žes mi přidal další den k mému dlouhému životu. Dej, ať ho prožiji
tobě ke cti a chvále…“
Připravila Mgr. Marie Hromádková, kronikářka
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Chtěla bych poděkovat všem žákům školy, zaměstnancům
školy a občanům obce, kteří se zapojili do sběru vršků pro
mou dceru Natálii Hlavinkovou. V srpnu 2015 firma odvezla 320 kg a nyní v dubnu 2016 dokonce 755 kg plastových vršků. Výtěžek z prodeje vršků využijeme na speciální rehabilitační léčbu v lázních Klimkovice, která není
hrazena zdravotní pojišťovnou. Jedná se o program Klimtherapy a CI therapy. Prosím sbírejte víčka i nadále. Pomůže nám to s další léčbou.
Lenka Hlavinková, tel. 604745465

Aukce na energie v roce 2016.
Jak se mohou další domácnosti a firmy z našeho města a okolí zapojit do aukcí.
Aukční společnost e CENTRE připravila pro zjednodušení procesů řadu novinek. Jde o vývoj, který usnadňuje domácnostem přístup k velmi efektivnímu a levnému nákupu energií – k aukcím.
Přihlásit se můžete kdykoli. Již neorganizujeme hromadné sběry podkladů pro přihlášení se domácností do aukcí na
radnicích. Aukce organizujeme v ČR pravidelně každý měsíc. Nemusíte věc řešit osobně. Pro zjednodušení, zrychlení
a odpovědi na otázku zda mohu do aukce a má to pro mne smysl? Skutečně ušetřím? Stačí tyto kroky:
Váš 1. krok - Kontaktujte OP obchodního partnera eCENTRE ve Vašem regionu. Zašlete mu mailem podklady
(platná smlouva a poslední roční fakturace), které zkontrolujeme, abychom prověřili, zda se Vám ceny a podmínky
z aukce skutečně vyplatí! Obratem Vás informujeme kolik můžete ušetřit přesně podle porovnání vašich cen, spotřeby
a podmínek v porovnání s cenami v aukci. Nic neriskujete, jen si porovnáte ceny.
Váš 2. krok – Vaše rozhodnutí zda nabídku využijete nebo ne. Pokud ANO, připravíme Vám smlouvu s vítězem poslední aukce s cenami a podmínkami z aukce.
Váš 3. krok - Sejdete se s obchodním partnerem k doplnění informací a uzavření nové smlouvy. Váš nový dodavatel
z aukce si sám převede Vaše odběrné místo od Vašeho stávajícího dodavatele, zajistí tedy změnu za Vás, a poté Vás
kontaktuje, odkdy Vám zahajuje dodávky energií.

Jaké jsou výhody změny dodavatele energií s eCENTRE?
Předem znáte cenu i dodavatele z aukce.
Smlouvu s novým dodavatelem uzavíráte jen, pokud s ním šetříte a rozhodnete se.
Veškerý administrativní servis zajistíme za Vás.
Jsme nezávislá e-Aukční síň. Nejsme v triku žádného z dodavatelů a v aukci získáváme nejlepší ceny na trhu.
Služba je pro Vás zcela ZDARMA.
Chcete si energie řešit sami? Další novinkou je, že se snadno můžete stát součástí eCENTRE a zajišťovat si nákup
energií v aukci v teple svého domu sami a bez zprostředkovatele.
Velký počet domácností z celé ČR sdružíme každý měsíc do jednoho balíku a vyhlásíme elektronickou aukci. Pozveme
prověřené dodavatele do aukce, kde tito soutěží o velký počet klientů. Dodavatelé bojují o klienty v e-aukci a sníží tak
ceny energií v průměru o 20 – 40 %. Dodavatel, který garantuje podmínky pro klienty a v aukci nabídne nejlepší ceny
bez skrytých poplatků, se stává vítězem aukce. Elektronické aukce představují jednoduchý způsob, jak dosáhnout
na nižší ceny energií, které odrážejí vývoj na energetických burzách. Proč čekat na zlevnění dodavatelů, když díky e
-aukci můžete získat lepší cenu jednoduše, rychle a ihned?
Výsledky.
Výsledky březnové elektronické aukce pro domácnosti z celé ČR opět potvrdily sílu tohoto jedinečného nástroje. Průměrné úspory v elektrické energie dosáhly na 34,96 % a v zemním plynu na neuvěřitelných 42,31 %. Více na
www.ecentre.cz

Chcete si snížit výdaje na energie?
Nerozumíte něčemu, fakturaci, aukci, podmínkám, nejste si jisti.
Chcete si sami nakupovat energie v aukci?
Kontaktujte OP pro Váš region – poradí a pomůže Vám:
Ing.Karel Kozelský, T.732 355 964, M: karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2016
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
82 let
84 let
86 let
87 let
89 let
92 let

Rostislav Kučera
Milan Adamčík
Josef Mička
Lidmila Kyselá
Jana Geryková
František Pítr
Zdenka Doubravská
Aloisie Jašková
Stanislav Kučera
Blažena Hoďáková
Marie Pítrová
Marie Jančálková

Vlastimil Jeřábek
Jaroslava Vágnerová
Jiří Sedlák
Jana Mičková
Jiřina Kučerová
Danuše Kyselá
Věra Čípová

Vladimír Bača
Věra Lacinová

Anna Rýdlová

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

Úmrtí
Marie Černochová

Ludmila Jančálková

POZVÁNKA
Zveme všechny maminky, babičky, tetičky, zkrátka
ženy z Mořkova na tradiční oslavu Dne matek.
Přijďte v neděli 8. května 2016 ve 14 : 00 hodin do
sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily děti ze ZŠ Mořkov.

Těšíme se na vaši návštěvu.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sobota 21. 5. 2016 od 8 hod. do 13 hod. ve sběrném dvoře v Mořkově.
Co můžete vyhodit do nebezpečného odpadu?
PLECHOVKY A SKLENICE OD BAREV, CHEMIKÁLIÍ
A MOTOROVÉ OLEJE
14
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Nabídka brigády na léto 2016
Koupaliště Mořkov
Přijmeme:

Palivové dřevo
štípané tvrdé

Číšníky a servírky

(podm. je vyučen v oboru,
popř. praxe, časová flexibilita)
(možnost ubytování)

1 metr délka
Cena 1150-1200 kč/prm
Cena je včetně dopravy do 10 km

Kuchaře
Plavčíka
Správce areálu

Sklad DŘEVO ŠIGUT Mořkov
tel.: 603 743 579
Sklad Pila Merenda(pila Pšenica)
tel.: 603 902 517

Obsluha do okénka
----------------------------------------------------------

(vhodné pro manuálně
zručného důchodce, pracovní
náplň spočívá v sekání trávy,
údržba zeleně, keřů a drobné
opravy v areálu)

Další Informace Vám podá pí. Skybová –

Dále vyrábíme palivové dřevo
štípané měkké i tvrdé
v délkách polen cca 25, 33 cm
a další možné délky po domluvě.

provozovatelka areálu 732252953
email:koupaliste.morkov@seznam.cz

ROZVOZ PIZZY
tel. 605 995 695
VYUŽÍJTE AKCE
3 PIZZY + 1 ZDARMA

Dne 25. 4. 2016 otevíráme nové jednatelství
České pojišťovny, a.s.
ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Sídlo jednatelství je na Tyršové 949
(vedle autobusového uzlu a vedle Městské policie).
Doufáme, že Vám budeme moci velmi rychle a odborně
pomoc při řešení pojištění nemovitosti, domácnosti, bytů,
úrazovém pojištění, životní pojištění, pojištění aut, poradit
s investováním a při řešení pojistných události.
Otevírací doba:
Pondělí :
8,00 – 12,00
Úterý:
8,00 – 12,00
Čtvrtek:
8,00 - 12,00

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ

13,00 – 17,00
13,00 – 17,00
13,00 - 17,00



Ostatní hodiny dle objednávky
na tel. č. 774886150 Otilie Kudělová

kopaných i vrtaných
 čerpací technika
mob: 737 920 647

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 4. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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Informace ke svozu Bio popelnic
V dubnu jsme znovu začali vyvážet popelnice na Bio. Je proto čas připomenout si, co do nádob patří a co nikoliv.
Do nádob patří:
tráva, listí,
zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.)
kousky větví, stromů i keřů (posekané, nastříhané, naštěpkované)
zbytky ovoce a zeleniny (okrojky z brambor, mrkve, jablek, …)
čajové sáčky, kávová sedlina
skořápky z vajec
staré seno, sláma

Do nádob nepatří:
tekuté zbytky jídel, oleje
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Zvláště u JINÝCH ODPADŮ žádáme občany, aby nevhazovali do popelnic kovové předměty, sklo, plasty, hadry, apod. V nestřežený okamžik může nevhodný předmět způsobit poruchu na velmi drahém
stroji, jež hmotu zpracovává.
DÁVEJTE, PROSÍM, POZOR, CO DO POPELNICE VHAZUJETE!!!
Děkujeme za pochopení.
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných
plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen
na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až
25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např.
konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném
případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká
vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na
čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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