Červenec, Srpen 2016

OBEC MOŘKOV
POŘÁDÁ

LETNÍ VEČER - ZÁBAVA

ČÍSLO 7, 8

OBEC MOŘKOV
POŘÁDÁ

Sobota 30. 7. 2016 od 20 hod.
Areál výletiště Mořkov

LETNÍ KINO

K poslechu a tanci hraje kapela

Sobota 13. 8. 2016 od 20 hod.

VĚŠÁK

Areál výletiště Mořkov

Občerstvení zajištěno
Na setkání s Vámi se těší
členové kulturní komise

Na setkání s Vámi se těší
členové kulturní komise

Občerstvení zajištěno

Vážení Mořkovjané,
ve stručnosti Vás seznámím s realizací investičních a neinvestičních akcí, které jsme
pro letošní rok plánovali, a v současné době se realizují, nebo jsou již dokončeny.
Máme dokončeno dětské hřiště v areálu TJ. Realizaci provedla firma BRNK pana Aleše
Brücknera. Celkové náklady na jeho realizaci ve dvou etapách byly 561 tis. Kč, včetně
dopadových ploch. V průběhu července dodáme k dětskému hřišti 3 lavičky.
V květnu provedla firma BRNK údržbu - renovaci dětského hřiště na koupališti, celkové
náklady oprav byly 45 tis. Kč. Rada obce při svém jednání vyhověla žádosti nájemce
společenského domu a rodičů dětí, kteří
navštěvují cukrárnu, o umístění
herního prvku s lavičkami v
centru obce. Tento herní prvek
bude umístěn na travnaté ploše
před společenským domem.
V červnu jsme provedli úpravu
pietního místa v Říkách.
Opravu písma provedla firma
Kamenictví pana Petra Janka,
nový chodník s obrubníky a
dvěma květináči realizovala
firma Art Beton s.r.o. pana Stanislava Doubravského. Dotaci ve výši 40 tis. Kč nám
poskytl Moravskoslezský
kraj.
U workoutového hřiště jsme
provedli „chodník z kačírku“, který by měl ochránit
pryžovou plochu od naneseného bláta, zvláště
v období podzimu, kdy okolní travnatý terén
nevysýchá tak rychle, jako na jaře a v létě. Tyto práce
provedla rovněž firma Art Beton s.r.o.. Celkové
náklady byly 10 tis. Kč.
V areálu koupaliště provedli pracovníci obce
celkovou renovaci opalovacích roštů. Zbourali jsme
nevyužívaný přístřešek u podhorské chalupy,
v chatkách jsme vyměnili staré koberce za nové, zátěžové.
Provedli jsme opravu střechy bufetu a opravu střechy správní budovy kempu. Práce provedla firma pana
Zdeňka Bartoně ze Žiliny u NJ. Náklady byly celkem 31 tis. Kč.
V červnu jsme zahájili a již dokončili opravu místní komunikace ulice Dolní ve směru Na lán. Práce
provedla firma JAPSTAV MORAVA s.r.o. za 726 tis. Kč. Cena vzešla z výběrového řízení. Na akci jsme
obdrželi dotaci ve výši 299.990,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Foto v průběhu opravy místní komunikace Na Lán

Foto před dokončením opravy místní komunikace Na Lán
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Zahájili jsme rekonstrukci původní budovy ZŠ, na
kterou jsme obdrželi dotaci z MŠMT a celkovou
rekonstrukci střechy původní budovy ZŠ. Pravidelně
probíhají každou středu na obou stavbách kontrolní
dny, kterých se účastníme společně s paní ředitelkou,
stavebním dozorem, koordinátorem BOZP a autorským
dozorem. Práce probíhají dle harmonogramu.
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Bohužel jsme obdrželi informaci, že dotaci na rekonstrukci tribuny neobdržíme. Vyčkáme ještě rok, zda
nebude vypsán dotační titul na tuto akci. Prodloužíme vydané stavební povolení a opravu bychom realizovali
v roce 2017.

V červnu jsme dokončili nátěr fasády mateřské školy a nátěr fasády budovy č. p. 489 na ul. Dolní – budova
obchodu Zeleniny a Hrušky. Celkové náklady nátěrů obou objektů, včetně nátěrů oplechování činily 260. tis.
Kč.
Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR schválila zákon, kdy budeme
muset za tři roky přijímat do MŠ
dvouleté děti. Abychom byli na tuto
povinnost připraveni, rozhodli jsme
se zadat studii přístavby MŠ pro
čtvrté oddělení Ing. Krátkému –
Projekt studio Ostrava. Projednáme
s hygienou a hasiči předmětnou
studii a následně vytvoříme
projektovou dokumentaci pro
stavební povolení. Jistě budou
v dohledné době vypsány dotační tituly na rozšíření kapacity MŠ. Musíme mít proto projekt jak se říká
v šuplíku, abychom nepromeškali šanci získat dotaci. S připravovanou studií rozšíření MŠ byli seznámeni
zastupitelé obce při svém 10. jednání dne 1. 6.
2016.
Pro kompostárnu jsme zakoupili kvalitní, výkonné
prosévací síto za 416 tis. Kč. Síto se napojuje do
elektriky a za tímto účelem jsme museli zvýšit
příkon odběrného místa z 16 A na 32 A jistič. Od
července bude občanům k dispozici prosetá hlína.
V červnu jsme podali žádost o dotaci na
vytvoření digitálního povodňového plánu na
MŽP. Jedná se o dokument, jež musí mít každá
obec zpracován. Můžeme obdržet dotaci ve výši
85%, 15 % by byla naše spoluúčast.
Jménem Obce Mořkov Vás srdečně zvu na Den
obce, který se koná v sobotu 9. července 2016 v areálu výletiště. Přijďte se pobavit a odpočinout si od
každodenních starostí. Program, který jsme pro Vás s členy kulturní komise připravili, bude pestrý
a zábavný. Hasiči, myslivci, stolní tenisté, turisté, Orli, senioři, kulturní komise a zástupci Obce Mořkov
se těší na Vaši návštěvu.
Přeji všem Mořkovjanům krásnou dovolenou, studentům a dětem nádherné prázdniny.
Ivana Váňová, starostka
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Přijetí na Obecním úřadě v Mořkově
Je pátek 10. 6. 2016. Naše cesta míří do Mořkova na
schůzku s místostarostou obce a zastupitelem
Moravskoslezského kraje panem Jiřím Navrátilem.
Nevíme, jak budeme přijati a úspěšní. Já za
humanitární organizaci Adru, kolegyně Renátka
Zrunová za mobilní hospic - Strom života. Jedná se pro
nás o důležitou schůzku. Chceme sjednat všeobecnou
podporu tomuto zařízení. Strom života se stará více jak
rok o těžce nemocné pacienty na konci své životní
cesty a také o jejich rodinné příslušníky…. Mobilní
hospic není finančně podporován státem ani
zdravotními pojišťovnami. Na veškerou činnost si musí
získat prostředky od dobrovolných dárců.
Strom života-mobilní hospic z Nového Jičína vykonává službu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Zasluhuje naší
pozornost a širokou lidskou podporu.
Jsme milé překvapení. Pan místostarosta nás vlídně
přijímá a pozorně naslouchá. Závěrem nabízí spolupráci
a pomoc hospicové činnosti.
Setkání bylo velmi přátelské a dává naději na další
dobrou spolupráci.
Jsme rádi, že jsme se setkali…
Děkuji panu Jiřímu Navrátilovi, místostarostovi obce
Mořkov za přátelské přijetí a za podporu této významné
společenské činnosti.
Kolektivu pracovníků mobilního hospice Strom života
patří naše veliké poděkování a společenské uznání.
Děkujeme, děláte velmi humánní práci pro celou
společnost a pro bližní na sklonku života.
Ladislav Blahuta, ADRA Ostrava

PŘEDSTAVENÍ STROMU ŽIVOTA
Marie Ryšková – učitelka a ekonomka. Impulzem
k založení Stromu života pro mě byla smutná
zkušenost s úmrtím mé maminky. Bohužel jsem
nesehnala nikoho, kdo by mi poradil nebo pomohl
pečovat doma a maminka zemřela v nemocnici.
Strom života je mobilní hospic, který působí
v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém
kraji. Byl založen na konci roku 2014 a první pacienty
přijal do péče v květnu 2015. Za tu dobu jsme
vyprovodili více než 172 pacientů, kteří mohli zemřít
doma ve své posteli obklopeni svými blízkými.
Kolik je takových organizací u nás na Moravě?
Specializovanou hospicovou péči v MSK poskytujeme
my, Ondrášek a Charitní středisko Sv. Kryštofa
v Ostravě. Ostrava by měla být pokrytá dvěma hospici,
přesto 30% našich výjezdů směřuje právě tam.
Náš hospic je tvořen multidisciplinárním týmem odborníků a zajišťujeme specializovanou paliativní
péči pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu, ale také pomáháme
jejich blízkým, kteří na sebe vzali nelehký úkol a o takovéto pacienty, v jejich domácím prostředí pečují.
Členy týmu jsou lékaři (6), zdr. sestry (7), soc. pracovníci (2), psycholog, fyzioterapeuti (4), odlehčovací asist.
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(8), pastorační pracovník a další odborníci. Tým hospice je jeden z nejlepších v ČR (kromě paliativního
lékaře, kterých je v ČR pouze asi 30, v našem týmu jsou 2, máme nutričního lékaře- spec. anesteziologie a
resuscitace, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, radioterapie, radiační onkologie, léčba bolesti –
celkem 6 lékařů (z toho 3 jsou s licencí primáře).
Kdo vaše služby nejvíce vyhledává? Jsou to jak onkologická centra a nemocnice, když propouštějí
pacienta u kterého již byla ukončena kurativní léčba, tak nejbližší nemocného, kteří se rozhodli o něj doma
pečovat. Chceme, aby všichni nemocní a zoufalí lidé věděli, že na tyto těžké chvíle nemusí být sami.
Jelikož jsme za necelý rok vyprovodili 172 pacientů, máme poradnu pro pozůstalé. Evidujeme v aktivní
péči asi 42 rodin a více než 35 pozůstalých dětí ve věku zhruba 2-12 let.
Jako jediní v republice se blíže věnujeme pozůstalým dětem. Jedná se o neformální setkání dětí, kterým
zemřel někdo blízký. Setkání v dětském klubu Stromeček vede zkušený terapeut se znalostí specifik
dětského truchlení a záleží jen na samotných dětech, zda se o svých potížích budou chtít podělit s ostatními,
nebo jen naslouchat. Každé setkání je kreativní dílnou, kde si děti mohou vyrobit nějaký dárek pro sebe nebo
své blízké. Nově příchozí děti tady uvědomí, že nejsou samy, komu se to stalo a cítí úlevu. Mluví tady o
věcech, o kterých třeba doma nemohou, protože druhý rodič je smutný a trápí se. V posledním měsíci se stalo,
že zemřely 4 mladé maminky a 3 tatínci, po kterých zůstaly malé děti. Děti jsou úžasné v tom, že pokud je jim
vše vysvětleno přiměřeně věku, umí se se situací mnohdy lépe vyrovnat než dospělí. Lenička byla ráda, že
mohla mamince vybrat šaty do rakve, vybrala ji její oblíbené korále a namalovala ji oblíbenou rtěnkou.
Toníček s Martinka kontrolovaly tatínkovi bijící srdíčko a věděly, že nastane chvíle, kdy dotluče. Jolanka
za námi dochází každý týden, jsme pro ni oázou klidu a cítí se zde být v bezpečí. I když se její maminka velice
snažila, se ztrátou manžela se jí vyrovnat nepodařilo a útěchu hledala v alkoholu. Situace došla tak daleko, že
Jolanka musela být na čas umístěna do náhradní rodinné péče. Kubík, ten má jasno, chtěl by pro sebe a tatínka
najít novou maminku, která by jej uspávala, četla pohádky a hladila, když usíná. Ví, že maminku mu nic
nenahradí, ale ve třech by jim bylo líp.
Veškerá naše činnost je poskytována klientům zdarma a je hrazena pouze ze získaných darů firem,
příspěvků obcí a měst. Největší podporou jsou pro nás dary, které jsou pravidelné – víme, že s nimi můžeme
počítat. Proto vítáme každého člena Klubu přátel Stromu života, jež může zasílat své příspěvky pravidelně
od 200,- Kč/měs. na náš účet č. 3925391369/0800.
Na stejný bankovní účet mohou posílat své dary i firmy. Pokud patříte mezi ty, kteří u Vás ve firmě
rozhodují o možném daru, chtějí nám pomoci, prosím, kontaktujte nás přímo na tel. 602 266 312 – p.
Renáta Zrunová (vedoucí fundraisingového týmu zajišťující získávání darů a komunikaci se sponzory).
Děkujeme J
Pokud Vás tyto informace zaujaly, přijměte naše pozvání k nám do centra Mobilního hospice Strom
života, Kostelní 71/37 v Novém Jičíně. Další informace naleznete na www.zivotastrom.cz, na https://
www.facebook.com/zivotastrom, nebo na tel.: 553 038 016.

Noční klid
V době od 22:00 hodin do 06:00 hodin je tzv. noční klid. Protože nastává
čas prázdnin, který je spojen s déle trvajícím pobytem venku, např.
spojeným s grilováním, koupáním, zábavou a pod., berme ohled na naše
sousedy a ostatní občany. Ne všichni mají volno, nebo dovolenou a musí
se vyspat do práce. Rušení nočního klidu je považováno za přestupek,
mimo akcí vzatých na vědomí Radou obce Mořkov.
Upozorňujeme, že autobusové zastávky slouží cestujícím, nikoliv
k posedávání a konzumaci alkoholických nápojů.
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Vážení spoluobčané,
jak jste se již dozvěděli z příspěvku paní starostky, pořídila naše obec pro kompostárnu
přesívací síto, abychom byli schopni pro potřebu vás, spoluobčanů co nejlépe připravit hlínu
k odběru. K tomu, aby tak bylo, však potřebujeme větší zapojení nás všech. Je třeba si dobře
uvědomit, co do hnědé popelnice patří, a co ne. Hnědé nádoby jsou určeny na biologický
odpad, tedy odpad rozložitelný. Nepatří zde plasty, sklo, kamení, kovy, atd. Bohužel se mezi
námi najdou i takoví, kteří do této nádoby vhodí cokoliv, čímž nám všem znehodnocují
konečný výsledek a hrozí poškození velmi drahých strojů. Prosím zamyslete se nad sebou
a začněte poctivě třídit. Dovoluji si Vám znovu připomenout, že do těchto hnědých nádob
můžete odkládat trávu, listí, drobné větvičky, skořápky od vajec, ale také novinový a kartonový papír, který je
ke kompostování velmi důležitý. Do hnědých popelnic, prosím, nevhazujte lesklé letáky, ty patří do modrých
konterjnerů na papír.
Co se týče třídění ostatních komodit, jako je papír, čiré a barevné sklo, plasty, textil a tetrapaky, zde uvádím
výtěžnost za rok 2015 vyjádřenou finančně plusem do rozpočtu naší obce v částce 192 444,50 Kč. Bohužel
i zde došlo ke krácení finančních prostředků a to z důvodu některých nezodpovědných občanů, kteří
znehodnotili čiré sklo vhozením do této nádoby skla barevného.
Znovu připomínám, že od května 2016 jsme začali sbírat společně v jednom pytli plasty a tetrapaky. Jejich
oddělený sběr již není efektivní a pro obec nebyl výhodný.
Od října budou v naší obci místo současných žlutých zvonů na plasty rozmístěny žluté kontejnery o objemu
1.100 l s horním otvíráním, do kterých bude možnost vkládat i objemnější plast.
Jiří Navrátil, místostarosta

ZPRÁVA Z KYNOLOGICKÉHO KLUBU
VEŘOVICE
Noční obranářský závod
V sobotu 18. 6. 2016 proběhl na našem cvičišti
4. ročník Nočního obranářského závodu. Sešlo se 21
závodníků, z nichž někteří soutěžili hned ve dvou
kategoriích.
Zajímavostí tohoto kynologického
závodu je, že se koná od 18-ti hodin
večer do pozdních nočních hodin.
Soutěží se v tradičních
kynologických disciplínách dle
Národního zkušebního řádu, ale i
v méně známé disciplíně – kousání na
ringo, což je speciální oblek
figuranta. Tento druh výcviku
používají ozbrojené složky a bývá
součástí výcviku hlídkového psa.
Závod posuzoval rozhodčí František
Beneš.
Velmi úspěšní byli i reprezentanti
našeho klubu. V kategorii RINGO
soutěžil Radek Novák s Airin
Exploze, v kategorii ZVV1 soutěžili
Pavel Škarpa s Bony Dan-Klar, Lubomír Srba s Chasan Warpeko a Roman Kohout s Carem Moravia GoHa, který se umístil na 2. místě.
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Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 1. června 2016 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

KONTROLA USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ ZO

4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 26 - 28

5.

II. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

6.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOŘKOV ZA ROK 2015

7.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOŘKOV K 31.12.2015

8.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 – SVAZEK OBCÍ REGIONU NOVOJIČÍNSKA

9.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

10. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKT „ODKANALIZOVÁNÍ VYBRANÝCH OBCÍ A MĚST REGIONU
NOVOJIČÍNSKA“
11. NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚP MOŘKOV – vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
12. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
–prodej části pozemku parc. č. 1284/2 – dle GP 1948-19/2016 parc. č. 1284/4 plocha 157 m2 – ostatní plocha (ostatní
komunikace)
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/67 – plocha 28 m2 – ostatní plocha (ostatní
komunikace)
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/68 – plocha 13 m2 – ostatní plocha (ostatní
komunikace)
prodej části parc. č. 1300 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1300/2 – plocha 19 m2 - ostatní plocha (ostatní komunikace)
odkup pozemku parc. č. 27/4 – dle GP 1951-29/2016 – zahrada o výměře 21 m2
odkup pozemku par. č. 1941/3 – dle GP 1951-29/2016 - ost. pl. / jiná pl. o výměře 5 m2
odkup pozemku parc. č. 1641/4 – dle GP 1951-29/2016 ost. pl./ jiná pl. o výměře 36 m2
13. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
14. INTERPELACE
15. DISKUSE
16. PŘIJETÍ USNESENÍ
17. 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 15 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
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Přítomno:
15 zastupitelů
Nepřítomno: 0 zastupitelů
Starostka obce navrhuje, abychom vypustili bod 8 – závěrečný účet ke kanalizaci, není možné ho dnes vzít na vědomí. Nahradit
tento bodem 8- Pravidla pro udělování čestného občanství obce Mořkov. Další body by byly projednány tak, jak jsou uvedeny
v pozvánce.
Hlasování: pro 15
proti: 0
zdrželi se: 0
Žáci ze ZŠ Mořkov dnes přišli zastupitelům obce představit svoji práci a seznámí nás s tím, čemu se v letošním roce v projektu Extra
třída věnovali.
V našem projektu chceme pomoci dětem dlouhodobě nemocným, kteří tráví čas v nemocničním prostředí, dětem v dětském domově
a v dětském centru. Přijedeme za nimi, zahrajeme si s nimi hry, vyrobíme drobné dárečky. Společně s těmito dětmi si zahrajeme
divadlo. Pokusíme se těmto dětem zpříjemnit jejich život. Naše návštěvy nám pomohou získat informace o nemocech dětí a o jejich
životě. Oslovíme také společnosti pro handicapované občany a nabídneme jim naši pomoc, např. uspořádání besed v naší škole.
Chceme přimět i ostatní děti a občany obce , aby si více všímali svého okolí a pomáhali lidem, kteří jejich pomoc potřebují.
Od
Nadačního
fondu
Tesco
jsme
na
realizaci
projektu
obdrželi
15 460
Kč.
Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.
Velká pochvala starostky za jejich práci, osobně viděli jejich činnost a aktivitu v Motýlku a zaslouží si naše velké poděkování.
Články byly i ve zpravodaji a tudíž se mohou občané dále s činností dětí seznamovat.
Lenka Jurášová dotaz, zda očekávají při této práci nějakou pomoc nebo zda řeší jen v rámci projektu Extra třída.
Kociánová Lenka - zažádali jsme o částku 15 tis. Kč. , tuto jsme využili na nákupy pomůcek, divadelní kostýmy atd. Vyhodnotíme a
zatím zřejmě zvládneme pokračovat svépomocí.
Starostka obce p. Váňová - projekt Extra třída se zabýval v minulosti např. naučnou stezkou, která je v lese. Připravují si sami žáci
další užitečné aktivity.
Zastupitelstvo bere na vědomí bod 1.1. usnesení prezentaci žáků k projektu Extra třída.
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
paní Miluše Goldová - předseda, pan Jaromír Kašpárek a pan Tomáš Černoch členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 15
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky,
bude považován za schválený.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 9. ZO paní Eva Hegarová a pan Vojtěch Vereš. Ověřovatelé zápisu z 10.
zasedání ZO jsou určeni: pan Petr Lacina a pan Zdeněk Kyselý.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
3.KONTROLA USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 9. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.3. usnesení ZO kontrolu usnesení 9. zasedání
ZO.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 26-28
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
Dotaz p. Goldová- co je mobilní obecní aplikace.
Starostka- schválili jsme tuto aplikaci pro uživatele chytrých telefonů, aktuálně budou uživatelé dostávat do svých mobilních
telefonů zprávy, pozvánky, důležité informace. Aplikace obsahuje všechny důležité aplikace o obci, podobá se to trochu webové
stránce obce. Občané ve zpravodaji a na internetu dostanou informaci, jak mohou využívat ve svých mobilních telefonech. Aplikace
je připravena firmou, nejdříve budeme zkoušet na obci a po odzkoušení budeme informovat občany. Je to posun k modernímu
využívání technologií, aby se přiblížila obec zejména mladším občanům, kteří běžně využívají internet a tyto moderní technologie.
Dotaz p. Kučera - je nějaký cíl, kolik chceme, aby občanů využívalo.
p.Stecula- informačních kanálů je několik- zpravodaj zejména pro starší občany, webové stránky. Užitečná je aplikace v tom, že
dostanou průběžně nové upozornění – aktualitu a to i přesto, že samozřejmě informaci dostanou na začátku měsíce ve zpravodaji.
Dotaz p.Goldová- dotace na vytvoření povodňových plánů?
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Starostka p. Váňová - nemáme momentálně aktuální povodňový plán, stávající je vytvořený někdy před r. 1997. Minimálně
můžeme požádat o 200 tis. Kč. Samotný plán stojí asi 120 tis. Kč, sami bychom nemohli požádat.Vyskytla se možnost spojení s obcí
Veřovice a začali jsme jednat. Nyní jsme ovšem ověřili, že obec Veřovice má plán aktuálně vytvořený a nebude se tedy zapojovat do
žádosti o dotaci. Hledali jsme novou obec, našli možnost se připojit v rámci Zlínska. Toto vypadá reálně, jednorázová částka za
podání dotace je 15 tis. a stejným dílem se o toto podělíme s ostatními členy. Možnost získání dotace 85% z 200 tis. Kč. Naše
spoluúčast 15 tis. Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 9. zasedání zastupitelstva obce (č.26-28).
5. II. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
Úpravu mají zastupitelé obce k dispozici, jsou v ní zpřesněny příjmy a výdaje, jak se v průběhu roku vyvíjejí.
Dotace, o které jsme žádali nám byly schváleny a máme je tam zohledněny. Což je pozitivní zpráva.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2.usnesení ZO:
II. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

3,603.297,36 Kč
3,603.297,36 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

35,356.797,05 Kč
38,668,123,18 Kč
3,311.326,13 Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
6.ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOŘKOV ZA ROK 2015
Jsou v něm obsaženy veškeré údaje sestavené ke dni 31. 12. 2015. Obsahem zprávy je také Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mořkov, tzv. audit z krajského úřadu. Auditorská komise v něm konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
nebyly zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Hlasování o tom zda zastupitelé schvalují bod 3.3.usnesení ZO celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov
za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: pro: 15 proti: 0

zdrželi se: 0

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOŘKOV K 31.12.2015
Součástí protokolu je inventarizační zpráva a příloha se stručným zhodnocením výsledku finančních kontrol zajišťovaných orgánem
veřejné správy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.4. usnesení ZO Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2015 dle Protokolu o
schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. usnesení ZO Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2015 ve výši
4 527 784,28 Kč a jeho převod na účet 432 Nerozdělený zisk minulých období.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
8. PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ OBCE MOŘKOV
V letošním roce by se dožil 100 let pplk. Josef Černý. U příležitosti 65. Výročí osvobození naší obce jsme odkryli pamětní desku,
která je umístěná na čelní straně původní budovy školy, kterou J. Černý v letech 1923 – 1931 navštěvoval.
Paní Hromádková, kronikářka obce už vloni zaslala dopis do prezidentské kanceláře, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání im
memoriam. Vloni se z časových důvodů již touto žádostí nemohli zabývat, proto jsme žádost zaslali letos znovu. U příležitosti 100
let o jeho narození bychom chtěli tomuto hrdinovi II sv. války navrhnout zastupitelům, udělit pplk. J. Černému čestné občanství im
memoriam za jeho hrdinské činy ve II. sv. válce.
Za tímto účelem byla vytvořena pravidla, jak by se v každém konkrétním případě mělo postupovat.
Udělení čestného občanství obce je nejvyšší vyznamenání, jaké můžeme my, zastupitelé obce, udělit. Musí mít svou opodstatněnost,
vážnost, nesmí se s ním plýtvat. Proto je v pravidlech uvedeno, že dané ZO může udělit čestné občanství pouze 1x za volební
období.
Hlasování o tom, zda zastupitelé obce schvalují bod 3.6. usnesení ZO Pravidla pro udělování čestného občanství obce Mořkov.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
9. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Komentář předsedy kontrolního výboru p. Steculy. Všechny materiály jsou k dispozici na obecním úřadě a je možné do nich
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kdykoliv nahlédnout.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.5. usnesení ZO – zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.7. usnesení ZO -Plán činností kontrolního výboru na rok 2016.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
Zastupitelé pověřují Kontrolní výbor zastupitelstva obce Mořkov (bod 4.1.usnesení ZO) provádět kontroly dle schváleného plánu
činnosti na rok 2016.
Hlasování: pro: 15 proti: 0
zdrželi se: 0
10.FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
NOVOJIČÍNSKA“

PROJEKT

„ODKANALIZOVÁNÍ

VYBRANÝCH

OBCÍ

A

MĚST

REGIONU

Dnes nás navštívil tajemník svazku Bc. Jiří Plandor, byla vám zaslána obsáhlá důvodová zpráva .Tajemník svazku informuje
zastupitele o důvodové zprávě a finančním vypořádání projektu.
V rámci závěrečného finančního vypořádání bude ukončena investiční fáze projektu. Projekt pokračuje dále, pokračuje jeho
provozní fáze, ta končí v roce 2023 a do tohoto roku jsme povinni dále poskytovat zprávy příslušným orgánům, budou se muset plnit
výkonové ukazatele. Dá se očekávat, že SFŽP bude provádět kontrolu tohoto projektu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.8. usnesení ZO Závěrečné vypořádání projektu „Odkanalizování vybraných obcí a
měst regionu Novojičínska ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu usnesení.
Hlasování: Pro:15 proti: 0
zdrželi se: 0
11.NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚP MOŘKOV – vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
Podaný návrh na pořízení změny Územního plánu Mořkov ve smyslu vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku parc. č.
962/3 a 962/4 v k.ú. Mořkov. Návrh podali Černoch Josef, Beskydská 466, 742 72 Mořkov, jako vlastník pozemku parc. č. 962/3 v
k.ú. Mořkov a Plešková Marie, Hodslavice 430, 742 71, jako vlastník pozemku parc. č. 962/4 v k.ú. Mořkov.
Starostka zdůvodňuje k tomuto bodu: obec Mořkov v současné době pořizujeme zprávu o uplatňování územního plánu z roku 2012.
Protože se zatím nestaví ani na plochách určených územním plánem k výstavě rodinných domů, zatím není možné povolit žádnou
novou plochu k výstavbě. Proběhlo jednání k územnímu plánu s paní Juřičkovou, v současné době nebude vyhověno žádnému
žadateli provést změnu v územním plánu. Připravuje se 1. změna územního plánu vyvolaná obcí Veřovice a jejich projektem
kanalizace, dále běží povinnosti ke zpracování územních studií. Zprava o uplatňování územního plánu ukáže vývoj. Občané, kteří
změnu žádali jsou informováni o záporném stanovisku a přesto žádají, abychom projednali a jejich žádost na obci evidovali.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.6. usnesení ZO Podaný návrh na pořízení změny Územního plánu Mořkov ve smyslu vymezení
zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku parc. č. 962/3 a 962/4 v k.ú. Mořkov. Návrh podali Černoch Josef, Beskydská 466, 742
72 Mořkov, jako vlastník pozemku parc. č. 962/3 v k.ú. Mořkov a Plešková Marie, Hodslavice 430, 742 71, jako vlastník pozemku
parc. č. 962/4 v k.ú. Mořkov.
Hlasování o tom, zda zastupitelé neschvalují Pořízení změny Územního plánu Mořkov v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona.
Hlasování: pro 15 proti: 0
zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje bod 5.1. usnesení ZO.
12. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prodej části pozemku parc. č. 1284/2 – dle GP 1948-19/2016 parc. č. 1284/4 plocha 157 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
Manželé Vavrečkovi koupili novostavbu na ulici Na Bochetě a plánují terénní úpravy s výstavbou plotu. Pozemek je členitý a je
snahou majitelů i obce, aby byl koncepčně řešen na navazující místní komunikaci, která bude sloužit jako přístupová do území, kde
časem vnikne nová výstavba. Území je řešeno v územním plánu pro výstavbu, musí být však zpracována územní studie do roku
2020. Postupně studie řešíme, tuto studii plánujeme řešit v roce 2017. GP řeší narovnání hranice a vymezení odkupu od obce manž.
Vavrečkovými o výměře 157m2. Cena s nimi byla projednána dle analýzy cen pozemků, tzn. 153,- Kč/m2.
Dotaz p. Stecula- na zásah do stávající komunikace, zda obec nebude tento pozemek potřebovat. Následně vysvětlení místostarosta
p. Navrátil dle vyobrazení s náhledem přes internetové mapy. Tímto majetkoprávním vypořádáním si zachováme komunikaci v šíři
6 m, potřebnou pro budoucí komunikaci, která nám bude řešit vjezd do území určeného územním plánem k zástavbě.
Dotaz p. Kyselý - nebude lepší ponechat 10 m komunikace a nezužovat komunikaci prodejem obecního pozemku.
Místostarosta p. Navrátil vysvětlení, tuto komunikaci budeme potřebovat jen do určité vzdálenosti, protože dále již je ochranné
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pásmo železnice. Komunikace bude sloužit pro vjezd do území určeného územním plánem k budoucí zástavbě RD. (směrem
k pozemkům pana Laciny P) a bude dostačující
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.9 usnesení ZO Prodej části parc. č. 1284/2 – dle GP 1948-19/2016 parc. č. 1284/4
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2 , manželům Petru a Janě
Vavrečkovým, Na Bochetě 730, 742 72 Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování : pro 14, proti 0

zdržel se 1 (p.Kašpárek ).

Starostka obce p. Váňová dále vysvětluje k majetkoprávním záležitostem: V souvislosti s řešením ÚS Z49 Zuberské a se znalostí
stavební činnosti v obci a záměry soukromých vlastníků stavebních pozemků v této lokalitě, jsme vstali před možností, jak co
nejlépe vyřešit vjezd – budoucí místní komunikaci do této části. Manž. Macháčovi na ulici Družstevní postavili novostavbu. Plánují
výstavbu plotu. Kdyby ovšem postavili plot podle toho, jak mají dnes hranici svých pozemků, tak by do budoucna vznikla MK
v začátku Z49 v šíři cca 3 metry. Pro pohyb vozidel vjíždějících do území, kde může vniknout až 20 nových domů, s tím dále
souvisí vjezd vozidel zajišťujících služby, tzn. vjezd popelářů, a jiné techniky se šíře 3 metry jeví jako velmi nevyhovující.
Proto, když ještě nestojí u novostavby oplocení, chtěli jsme toto území co nejlépe připravit do budoucna. Je zákonnou povinností
obce zajistit přístup k pozemkům, když ÚP řeší plochy určené pro výstavbu.
Dohodli jsme se s manž. Macháčovými a Kyselými, že ustoupí se svou hranicí tak, aby měla obec dostatečnou šíři pozemku pro
budoucí místní komunikaci.
Zjistili jsme v této souvislosti, že pan Baroš má naproti svůj pozemek oplocen na obecním pozemku a zároveň jeho garáž stojí
rovněž na obecním. Oznámili jsme mu to a on souhlasí, že to, co má zabráno od obce odkoupí.
Se všemi dotčenými jsme se 3x sešli na místě a vzájemně jsme si vyhověli.
Geodet Ing. Veselka byl rovněž přizván a podle dohody všech zúčastněných vyhotovil GP.
Záměr prodeje visel na ÚD v zákonné lhůtě.
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/67 – plocha 28 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/68 – plocha 13 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
prodej části parc. č. 1300 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1300/2 – plocha 19 m2 - ostatní plocha (ostatní komunikace)
odkup pozemku parc. č. 27/4 – dle GP 1951-29/2016 – zahrada o výměře 21 m2
odkup pozemku par. č. 1941/3 – dle GP 1951-29/2016 - ost. pl. / jiná pl. o výměře 5 m2
odkup pozemku parc. č. 1641/4 – dle GP 1951-29/2016 ost. pl./ jiná pl. o výměře 36 m2
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují následující části usnesení ZO:
3.10.
Prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/67 ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 28 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, manželům Jaroslavu a Lence Kyselým, Dolina 80, 742 72
Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování: pro 15 proti: 0

zdrželi se: 0

3.11.
Prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/68 ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 13 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, manželům Jaroslavu a Lence Kyselým, Dolina 80,
742 72 Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování: pro 15 proti: 0

zdrželi se: 0

3.12.
Prodej části parc. č. 1300 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1300/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) o
výměře 19 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, panu Petru Barošovi, Družstevní 447, 742 72 Mořkov,
dle Kupní smlouvy.
Hlasování: pro 15 proti: 0

zdrželi se: 0

3.13.
Odkup pozemku parc. č. 27/4 zahrada o výměře 21 m2 v k. ú. Mořkov, Obci Mořkov za kupní cenu 153,2
Kč/m , od manželů Jaroslava a Lenky Kyselých, Dolina 80, 742 72 Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování: pro 15 proti: 0

zdrželi se: 0

3.14.
Odkup pozemku parc. č. 1641/3 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 5 m 2 v k. ú. Mořkov, Obci Mořkov
za kupní cenu 153,- Kč/m2, od manželů Jaroslava a Lenky Kyselých, Dolina 80, 742 72 Mořkov, dle Kupní
smlouvy.
Hlasování: pro 15 proti: 0
3.15 .

zdrželi se: 0

Odkup pozemku parc. č. 1641/4 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Mořkov, Obci Mořkov
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za kupní cenu 153,- Kč/m2, od paní Ing. Lenky Macháčové, Družstevní 764, 742 72 Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování o tom, aby proběhl prodej a odkup tak, jak je určen v kupní smlouvě.
Hlasování: pro 15 proti: 0
zdrželi se: 0
13. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Pan farář Pawel Dobija podal žádost o dotaci. V kostele Sv. Jiří v Mořkově plánuje provést nové vytápění do lavic, s tím spojenou
úpravu elektriky a výměnu rozvaděče a dále opravu ozvučení. Systém vytápění, který je v kostele instalován je velmi nákladný na
provoz a je již zastaralý. Vzhledem k tomu, že je kostel využíván nejen k církevním obřadům, ale využíváme ho k pořádání koncertů
a jiných společensko- kulturních aktiv dovoluje si požádat ZO o finanční dotaci ve výši 50 tis. Kč. Zbylé finance budou z darů
farníků a příznivců.
Každý náš občan čas od času, i když není věřící, tuto budovu navštíví, ať je to např. při pohřbu souseda, kamaráda, při svatbě, křtu,
oslavách sv. Floriána, aj. příležitostech.
RO doporučuje zastupitelům, aby žádosti bylo vyhověno. Podle podmínek smlouvy, bude dotace řádně vyúčtována.
Dotaz p. Kyselý, zda požádal církev o dotaci na přispění na tuto akci.
Místostarosta p. Navrátil - nemovitost není církve, nemůže s tím církev disponovat. Vlastníkem je farnost. Veškerý provoz hradí
farnost.
Dotaz p. Kyselý, zda se pohlídá efektivita vytápění.
Místostarosta p. Navrátil– ano, jistě vyjde lépe, je možno například regulovat jen v určitých lavicích.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.16. usnesení Zo Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Mořkov ve výši
50.000,- Kč na realizaci nového úsporného systému vytápění do lavic, s tím spojenou úpravu elektrických rozvodů a opravu
ozvučení.
Hlasování: pro 15 proti: 0
zdrželi se: 0
14. INTERPELACE
15.DISKUZE
p. Goldová – minule připomínka k nákupnímu středisku.
Starostka p. Váňová– příští týden bude jednání s COOP.
p.Stecula – jednali jsme s COOP opakovaně o využití zelené plochy před nákupním střediskem. Nabízí účast na schůzce k využití
plochy.
p. Kučera - kolik občanů využívá platby kartou. Jak vyhodnotit tuto službu.
Starostka p. Váňová– není to moc časté, přibližně 300 plateb za rok, v počátku roku při placení poplatků za odpad jsou platby
četnější. Chceme vyhodnotit po 1 roce služby.
p.Hegarová – přišli spoluobčané s návrhem využití drážního domku u cyklostezky?
p. Lacina –navrhuje najít komerční využití, nezatěžovat obec dalšími náklady, které by nebyly efektivní, jen jako pasivní stavba.
Místostarosta p. Navrátil – nemáme možnost jako obec provozovat např. jen jako půjčovnu. Prioritou bude provedení rekonstrukce
celé budovy. K tomuto budeme hledat řešení – oprava obecního majetku, případně investor s provedením rekonstrukce.
p. Goldová – nebyla by možnost využít např. jako zázemí pro lesní školku. Je možnost získat dotace v různých programech na
mateřské školy.
Starostka p. Váňová– není našim záměrem v místě dražního domku zřizovat lesní školku. Dále starostka navazuje dalším bodem do
diskuze - rozšíření kapacity mateřské školy. Nevyužité 4. oddělení ve stávající MŠ z různých důvodů nesplňuje možnost aktivního
využívání. Obec se připravuje na změnu danou zákonem, kdy budeme povinni přijmout dítě od 2 let, pokud o to rodiče požádají.
Toto bude platit cca za 3 roky, je proto nejvyšší čas se na to připravit. Zastupitelům byla předložena zpracovaná studie s řešením
nové situace. Je navržena přístavba budovy ke stávající MŠ v místech dnešního 4. oddělení, směrem do zahrady. Veškerá řešení
musí odpovídat normám, hygienickým a požárním předpisům, atd. Na tyto aktivity určitě budou vypsány dotační tituly. Tuto
problematiku bude řešit jistě více měst a obcí, a my se tímto musíme připravit na vzniklou poptávku do budoucna. Tuto studii
zpracovával Ing. Krátký.
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Zastupitelé berou na vědomí bod 1.7. usnesení ZO Informaci o zpracovávané studii přístavby MŠ Mořkov.
p. Rýdlová Jana – poděkování za rodiče a občany za vybudování dětského hřiště u TJ a opravu dětského hřiště na koupališti.
Starostka p. Váňová– chybí tam ještě kolotoč, dodavatelská firma řeší
p. Stecula- navrhuje ocenit sportovní úspěchy žáků v MC Donalds cupu.
Starostka p. Váňová – ano, na konci školního roku probíhá pravidelně oceňování úspěšných žáků v různých soutěžích.
p. Kučera Adam – podnět, aby nehlásil rozhlas v době pohřbu pro zachování určité piety, brát na to zřetel.
Místostarosta p. Navrátil – snažíme se na to brát ohled, občané mají různé požadavky k časům hlášení. Obtížné je všem vyhovět,
proto se snažíme hlásit 1x denně, kolem 15 hodiny. Souhlasíme , budeme na to více pamatovat a brát ohled.
16.PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesla předsedkyně návrhové komise p. Miluše Goldová.
17.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce Jednání obecního zastupitelstva v 19.25 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 10. ZO
Prezenční listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:

Ivana Váňová

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 1. června 2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Informaci žáků 8. třídy o projektu „EXTRA TŘÍDA“.
1.2
Zprávu ověřovatelů zápisu 9. ZO paní Evy Hegarové a pana Vojtěcha Vereše.
1.3
Kontrolu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce.
1.4
Zprávu o činnosti rady obce za období od 9. zasedání zastupitelstva obce (č. 26 – 28).
1.5
Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
1.6
Podaný návrh na pořízení změny Územního plánu Mořkov ve smyslu vymezení zastavitelné plochy pro
bydlení na pozemku parc. č. 962/3 a 962/4 v k.ú. Mořkov. Návrh podali Č. J., jako vlastník pozemku
parc. č. 962/3 v k.ú. Mořkov a P. M., jako vlastník pozemku parc. č. 962/4 v k.ú. Mořkov.
1.7
Informaci o zpracovávané studii přístavby MŠ Mořkov.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 6.
2016 ve složení: paní – Miluše Goldová - předseda, pan Jaromír Kašpárek a pan Tomáš Černoch –
členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 10. ZO.
3.2
II. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
3,603.297,36 Kč příjmy celkem
35,356.797,05 Kč
výdajů
3,603.297,36 Kč výdaje celkem
38,668,123,18 Kč
třídy 8 financování
0 Kč financování celkem
3,311.326,13 Kč
Plné znění II. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění jednotl. paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.
4.1
5.
5.1

Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2015, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2015 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok
2015.
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2015 ve výši 4 527 784,28 Kč a jeho převod na účet 432
Nerozdělený zisk minulých období.
Pravidla pro udělování čestného občanství obce Mořkov.
Plán činností kontrolního výboru na rok 2016.
Závěrečné vypořádání projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska ve znění
přílohy č. 1 podkladového materiálu usnesení.
Prodej části parc. č. 1284/2 – dle GP 1948-19/2016 parc. č. 1284/4 ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 157 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2 , manželům P. a J. V., dle Kupní smlouvy.
Prodej části parc. č. 1198/1 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/67 ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 28 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, manželům J. a L. K., dle
Kupní smlouvy.
Prodej části parc. č. 1198/1 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/68 ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 13 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, manželům J. a L. K., dle
Kupní smlouvy.
Prodej části parc. č. 1300 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1300/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) o
výměře 19 m2 v k. ú. Mořkov, za kupní cenu 153,- Kč/m2, panu P. B., dle Kupní smlouvy.
Odkup pozemku parc. č. 27/4 zahrada o výměře 21 m2 v k. ú. Mořkov, Obci Mořkov za kupní cenu
153,- Kč/m2, od manželů J. a L. K., dle Kupní smlouvy.
Odkup pozemku parc. č. 1641/3 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Mořkov, Obci
Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/m2, od manželů J. a L. K., dle Kupní smlouvy.
Odkup pozemku parc. č. 1641/4 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Mořkov, Obci
Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/m2, od paní L. M., dle Kupní smlouvy.
Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Mořkov ve výši 50.000,- Kč na realizaci nového úsporného
systému vytápění do lavic, s tím spojenou úpravu elektrických rozvodů a opravu ozvučení.
Pověřuje:
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Mořkov provádět kontroly dle schváleného plánu činnosti na rok
2016.
Neschvaluje:
Pořízení změny Územního plánu Mořkov v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona.
Ivana Váňová

Jiří Navrátil

starostka

místostarosta

VIII.setkání opuštěných a postižených dětí
z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje
Na sobotu 3. září se připravuje v naší obci tato již tradiční akce. I letos bude připraven velmi atraktivní program, kde
se děti setkají s Vladimírem Hronem, Zdeňkem Chlopčíkem - populárním porotcem taneční soutěže České televize
Praha, děti se budou bavit s vicemistry světa v akrobatickém tanci, mistrem Evropy v bublinkové show, nahlédnou do
zákulisí Českého rozhlasu Ostrava, díky Velvyslanectví Švédska v Praze poznají tuto zemi. Děti bude bavit mistr ČR
v moderní magii, shlédnou špičkové vystoupení taneční skupiny Elektro boogii, prostřednictví telemostu si budou
moci popovídat s našimi předními umělci a jiné.
Generálními partnery akce jsou Ministerstvo školství, mládeže a TV ČR, hejtmani Moravskoslezského a Zlínského
kraje,záznam akce bude natáčet Český rozhlas.
Akci podpořila - mimo jiných i Obec Mořkov.
PhDr. Mgr.Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Návštěva ve stanici Integrovaného záchranného
systému
Na konci května se předškoláci vydali autobusem do Ostravy, kde
navštívili Integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje.
Na začátku si děti prohlédly záchranářský vrtulník, včetně jeho
vybavení. Vrtulník byl v tu chvíli povolán k záchranné akci, a tak
děti viděly jeho odlet, při kterém všem dětem odlétly čepičky.
Poté jsme se s dětmi přesunuli k osobnímu záchrannému vozidlu
lékaře a k sanitce. Průvodce po záchranné stanici ukázal dětem
vybavení vozidel a vybral i několik odvážných dětí, na kterých
názorně předvedl použití přenosného EKG. Dostaly graf tlukotu
svého srdíčka.
Následně
nás
profesionální
hasiči
provedli
h a s i č s k o u
zbrojnicí,
kde
dětem
ukázali
z á s a h o v o u
t e c h n i k u .
Vyzkoušely
si
hasičskou přilbu
a posadily se do
hasičských vozů.
Děti si přivezly spoustu zážitků, které při návratu do mateřské školy výtvarně zpracovaly.

Výlet
Červen v mateřské škole patří tradičně výletům. Rodiče
připravili dětem batůžky a všichni jsme se autobusem vydali
na výlet do Trojanovic na Liščí mlýn. Animátorky připravily
pro děti zábavný a poučný program. Děti byly rozděleny do
skupin, každá si vymyslela svůj indiánský název kmene,
a každé dítě si vymyslelo indiánské jméno. Děti střílely z luku,
dále měly za úkol přijít na poselství nepřátelského kmene
a postavit z kamínků Mohylu. Se zájmem si prohlédly
indiánské zbraně a hudební nástroje. Každý se pak posadil do
sedla a vyjel na projížďku jako pravý indián. Výlet byl pro děti
nezapomenutelným zážitkem.

Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana
Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Projekt Extra třída
Máme hotovo!
Ve čtvrtek 19.5. jsme navštívili Dětské centrum Motýlek
v Kopřivnici. V rámci projektu Extra třída Pomáháme dětem
jsme připravili pro děti sportovní dopoledne. Převlékli jsme se
za pohádkové postavy, pro děti jsme vyrobili diplomy
a přívěšky. Celá akce probíhala na školní zahradě. Mat a Pat
s dětmi malovali na asfalt, králíci z klobouku házeli
pingpongové míčky do klobouku, princezna hrála kuželky,
klauni pouštěli velkým bublifukem obří bubliny, modelovali
jsme z plastelíny, skládali puzzle, házeli míčem, vyzkoušeli si
slalom s míčkem na lžičce. Velký úspěch mělo malování na
obličej. Odměnou pro nás byl úsměv a spokojenost dětí.
13. června jsme se spolužáky navštívili Dětský domov
v Novém Jičíně. Počasí nám nepřálo, po celou dobu
fotbalového utkání pršelo. Pan vedoucí nás provedl domovem,
ukázal pokoje dětí, povídal nám o režimu dne dětí. Naši
chlapci pak hráli dvě utkání proti dětem z domova. My jsme
fandili. A jak to dopadlo? Jeden zápas vyhráli domácí, jeden
my.
Naše hodnocení projektu:
Náš projekt dopadl přesně podle našich plánů. Navštívili jsme
různá střediska pro děti. Práce s dětmi nás velmi bavila. Všichni, kteří se o našem projektu dověděli, nás
pochválili a ocenili náš nápad. Do školy přicházely děkovné dopisy z Dětského centra Motýlek, z nemocnice
i z dětského domova. A to nás moc těší. S některými zařízeními budeme spolupracovat i v příštím roce.
1. června jsme navštívili členy zastupitelstva naší obce, aby se o projektu také něco dověděli a popřípadě
nás podpořili buď finančně nebo morálně. Naše prezentace se zastupitelům líbila a přislíbili pomoc i
v dalších akcích pro děti.
S projektem nám také pomáhali naši spolužáci, kterým se práce s dětmi taktéž líbila. O přestávkách jsme
diskutovali nad společnými zážitky, vzpomínali a plánovali další aktivity.
Jsme rádi, že nám Extra třída pomohla realizovat tento projekt a tímto jí chceme poděkovat.

Družinový pobyt na Semetíně
Koncem května
se děti ze školní
d r u ž i n y
zúčastnily
p o b y t u
v
krásném
prostředí
hájenky
na
Semetíně.
Počasí
dětem
přálo a tak
m o h l y
sportovat, soutěžit, vzájemně spolupracovat, kreativně tvořit, malovat a zpívat. K oblíbeným patřila hra
Safari, netradiční Člověče, nezlob se. Večerní stavění městeček, mrakodrapů prověřilo děti v jejich
nápaditosti a schopnosti vzájemné spolupráce.
Děti pobyt hodnotily slovy: výborné jídlo, pěkné ubytování, příjemné vedoucí, prostě super.
Jana Maloňová, Jana Doubravská, Lenka Kociánová
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Spaní na hradě Starý Jičín
V pátek 17. 6. se 25 dětí a 17 dospělých zúčastnilo
nocování na hradě Starý Jičín. S velkým očekáváním
jsme jeli do Nového Jičína autobusem a odtud pěšky
na zříceninu hradu. Přivítal nás kastelán, který nám
o hradě pověděl mnoho zajímavostí. Krásné byly
večerní výhledy do okolí. U táboráku jsme si
společně zazpívali, opekli párky, zahráli hry. A pak
už jsme zapálili louče a vydali se s kastelánem na
noční prohlídku hradu. Pověst o Bílé paní na hradě
Starojickém a povídka Čertovy otisky v nás vyvolala
mnoho otazníků. Někteří z nás se i trošku báli.
A když jsem se pak objevila já v převleku Bílé paní,
tak mnozí oněměli údivem. Večerní promítání
pohádky na hradní zeď se nám moc líbilo. A pak už
jsme vyrazili do „komnat“ hradu, vlezli do spacáků
a nechali si zdát o čertech a strašidlech.
Ráno nás vzbudilo sluníčko, krásné výhledy na
Beskydy. Po snídani jsme se vydali do Nového Jičína
a autobusem se vrátili do Mořkova.
Výlet se všem moc líbil. Děkujeme Klubu českých
turistů za organizaci a finanční příspěvek na tuto akci.
Lenka Kociánová, vedoucí turistického kroužku

Druháci a čtení
Ve školním roce 2015/2016 se žáci 2. třídy zúčastnili projektu ČTENÍ POMÁHÁ. Cílem projektu je spojit
potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým
(více o projektu ČTENÍ POMÁHÁ na http://www.ctenipomaha.cz).
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih
a po splnění testu o knize kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Ke dni 10. 6. 2016 se našim druhákům podařilo věnovat na charitu 6 700 Kč. Největší částkou (700Kč)
přispěl Roman Volek.
Děti také soutěžily, kdo v tomto školním roce přečte nejvíce stran. Vítězem se stala Marika Trutmanová
s 1 794 přečtenými stranami.
K. Bartková, třídní učitelka 2.třídy

Poděkování
S koncem školního roku bychom chtěli poděkovat za velmi dobrou spolupráci a podporu Obecnímu úřadu
v Mořkově, SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov, místním hasičům, Řeznictví J. Kučera, Restauraci SD O. Kunc,
a dalším sponzorům, kteří nás v našich aktivitách v průběhu školního roku podpořili.
Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním hezkou dovolenou!
Vedení ZŠ a MŠ Mořkov
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Sportujeme netradičně - KIN-BALL
Dne 23.5. 2016 proběhl v ZŠ Mořkov projektový den
s názvem Sportujeme netradičně. Žáci prvního, druhého
stupně i žáci se ZŠ Životice si mohli vyzkoušet především
netradiční, ale i tradiční sporty na několika stanovištích.
Během dopoledne si každý mohl zkusit zahrát kin-ball,
molky, cvičení na workoutovém hřišti, vybíjenou, fotbal
s brýlemi, živé člověče nezlob se, luční golf a spoustu
jiných aktivit.
Především o stanoviště v tělocvičně byl velký zájem,
protože tam se odehrávala hra kin-ball, která je velmi
žádanou hrou u dětí. Vloni se tento set – balón, rozlišovací
dresy a počítadlo zakoupilo a ukázalo se, že tato hra je
velice oblíbenou hrou jak u mladších dětí na prvním stupni,
tak i starší děti si ji rádi zahrají. Kin-ball je nová kolektivní
míčová hra. Byla vyvinuta v roce 1986 v Kanadě. Tato hra
nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po
vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se
kin-ball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně
dovednosti odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě
strategické uvažování. Ke hře potřebujete 12 hráčů – 3
týmy, hrací prostor minimálně 20*20 metrů, kin-ball balón
o průměru 122 cm – balóny jsou ve dvou variantách
venkovní a nebo pro vnitřní hru do tělocvičny, rozlišovací
dresy a očítadlo. Pro venkovní variantu, která tedy připadá v úvahu za předpokladu, že je bezvětří, protože
paradoxně i když je míč velmi velký, tak je lehký a vítr znemožňuje hru je ještě zapotřebí kuželů pro
vymezení hřiště. Tak jako v každém sportu probíhají různé typy soutěží, tak i v tomto stále oblíbenějším
sportu se hraje v rámci ČR pohár základních a středních škol a některé týmy se zapojují do
Středoevropského klubového poháru. Chtěla bych poděkovat obci za finanční pomoc při zakoupení tohoto
setu a také za celoroční finanční podporu žáků na soutěžích.
Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve vědomostních soutěžích v okresních a krajských kolech ve šk. r. 2015/16

Název soutěže

Jméno žáka

Zeměp.olympiáda

6.tř.
Štěpán Kyselý
7.tř.
Denis Kyselý
krajské kolo
Denis Kyselý
9.tř.
Kryštof Skalka
_______________________________________________________________________________
Olympiáda z česk. jaz.
9.tř.
Darina Marková
__________________________________________________________________
Eurorebus
krajské kolo
6.tř.
Klára Kramolišová,Jonáš Číp
Tomáš Macíček
7.tř.
Denis Kyselý,Štěpán Macíček
Vladislav Pítr
8.tř.
Alice Rýdlová, Jana Fiurášková,
Tereza Kučerová
9.tř.
Nelly Eliášová, Darina Marková
Kryštof Skalka

Umístění
21.
2
9.
9.
43.

___

27.
14.
46.
11.

3.,4.,5.tř.

Vendula Pítrová, Jiří Doubravský
Ondřej Volek

2.

celostátní kolo v Praze

Vendula Pítrová, Jiří Doubravský
Ondřej Volek

32.
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OVOV HAVÍŘOV - krajské kolo
Dne 8.6.2016 proběhlo krajské kolo soutěže OVOV /Odznak všestrannosti olympijských vítězů/ v Havířově. Naší
školu letos nereprezentovalo družstvo, ale pouze jednotlivci Vojtěch Jašek, Vendula Bohmová, Jakub Kramoliš, Jan
Křížek, Vojtěch Kocián, Jan Kyselý, Jan Hegar a Alice Rýdlová. V krajském kole závodilo přes 250 závodníků.
Žákům naší školy se dařilo a předvedli spoustu osobních rekordů v jednotlivých disciplínách. V letošním ročníku se
soutěžilo v krajském kole v těchto disciplínách: běh 60m, skok daleký, hod míčkem, shyby, sed-leh a běh 1000m.
Dosáhli těchto výsledků:
chlapci ročník 2002
chlapci ročník 2003
Jan Hegar
13.místo
Jan Kyselý
13. místo
chlapci ročník 2004
chlapci ročník 2005
Vojtěch Kocián
2.místo
Jan Křížek
5. místo
Jakub Kramoliš
10. místo
chlapci ročník 2006
Vojtěch Jašek
6. místo
dívky ročník 2001
dívky ročník 2006
Alice Rýdlová
8.místo
Vendula Böhmová
6. místo
Uzavření nominace na republikové finále je koncem června, tak doufám, že jako předešlé tři ročníky se někomu podaří
probojovat do republikového finále, které letos proběhne v Brně 9–10.9.2016. Chtěla bych poděkovat všem
soutěžícím, kteří reprezentovali školu ať už v okresním nebo krajském kole soutěže OVOV.
Lenka Hlavinková

Zdravé a bezpečné léto!
Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve
zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě,
ale i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není
žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou
do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných
plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme
její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Proto neponechávat
zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky.
Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům
a xperimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat
všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou
uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není
zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu
děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez
úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
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V neděli 5. června, se uskutečnil v areálu výletiště Dětský den. Počasí nám přálo, a tak se hrám, soutěžím a zábavě těšilo
přibližně 180 dětí. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat Obecnímu úřadu Mořkov, Bc. Kateřině Koulákové, Jaroslavu
Krkoškovi–www.fotojarinko.cz, a 7. dívčímu skautskému oddílu Atlantida za spolupráci na této akci, dále pak
sponzorům Restauraci Společenský dům firmě Kunc panu Oldřichu Kuncovi, firmě Machač Malokapacitní jatka s.r.o.
panu Tomáši Machačovi, paní Renátě Pítrové - U ogaru a paní Ivetě Skybové - koupaliště Mořkov. Poděkování patří
také týmu Tom Racing pana Tomáše Tomečka, který za dětmi dojel se svou TATROU 815 DAKAR a v neposlední řadě
také všem členům SRPŠ za skvělou organizaci.
Za SRPŠ Mořkov, Zbyšek Pítr
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Fotografie z 11. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje mladší a starší přípravky o pohár starostky obce
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Narodil se
Matěj Saksa
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Matějovi do života přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let
88 let
89 let

Milan Pýter
Anna Bartoňová
Zdenko Cieslár
Libuše Černochová
Jaroslav Tománek
Zdena Čípová
Růžena Janková
Jan Macíček
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Růžena Jančálková
Antonín Bolcek
Božena Rýcová
Anna Mičková
Anna Kučerová
Anna Kučerová

Pavel Géryk
Věra Pítrová
Dalibor Macháč
Marta Matýsková
Anna Macíčková
Václav Fabík

Alena Macháčová
Antonín Bartoň
Bohuslav Jašek

Margita Mičková
František Čáň

Božena Macíčková

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

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
82 let
84 let
87 let
88 let
92 let

Josef Gold
Marie Machová
Zlatuše Kučerová
Anna Benešová
Miroslav Toman
Jiří Rýpar
Mária Kučerová
Marie Dynková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Lidmila Machová
Anna Lacinová
Anežka Rýcová

Stanislav Pítr
Ivan Pítr
Jana Fabíková
Marie Černochová
Oldřiška Černochová
Anna Kučerová

Lenka Rýdlová
Dagmar Rýcová
Jaroslav Macháč
Josef Bartoň

Anna Bartošková
Zdeňka Hromádková
Anna Jeřábková

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

Úmrt
Marie Janošková
Svatopluk Macháč
Rosina Kramolišová
Josef Geryk
Marie Pítrová
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František Bartoň z Mořkova – letec, který nedoletěl…
Zapomenutý příběh, který dostal tvář.
Vloni u příležitosti výročí 100 let legií a 740
let obce Mořkov připravila paní starostka Ivana
Váňová i oslavy 69. výročí osvobození obce. Sešli
jsme se před budovou školy u pamětní desky pplk.
Josefa Černého, kde stáli vojáci v dobových
uniformách a děti ve valašských krojích. Po zaznění
české a slovenské hymny místostarosta obce Jiří
Navrátil přečetl jména padlých legionářů, potom
jména všech občanů, kteří zahynuli ve 2. světové
válce - nejen vojáků, ale i umučených
v koncentračních táborech. Průběh pietního aktu
natočila regionální televize a jméno svého otce
Františka Bartoně uslyšel také jeho syn, pan Jiří
Kusý z Frenštátu pod Radhoštěm.
My jsme se již dříve snažili zjistit
nějaké informace o letci Františku Bartoňovi.
Po 2. světové válce byl v Mořkově v sousedství
evangelické modlitebny odhalen památník obětem
2. světové války. Jméno četaře Františka Bartoně
však z politických důvodů na památníku uvedeno
nebylo. K nápravě došlo ještě před rokem 1989,
kdy tehdejší starosta Antonín Křenek jeho jméno
nechal dopsat. Vzhledem k tomu, že v roce 2014
jsme si připomínali 100. výročí jeho narození a 75. výročí úmrtí, připravili jsme podklady o letci Františku
Bartoňovi na výstavu pro mořkovskou základní školu.
František Bartoň se narodil 14. srpna 1914 v Mořkově, ulice Dolina č.p. 79 v okrese Nový Jičín.
Jeho předkové v tomto domě žili přes 300 let. Po obsazení Sudet se nechtěl smířit s nástupem fašismu. Byl
mezi prvními, který již v létě 1939 odešel za hranice – tam tehdy odcházeli především letci. Byli to piloti,
střelci, navigátoři, radiotelegrafisté a další příslušníci československého letectva. Předpokládali, že tak
budou mít větší možnost bojovat proti fašistickému režimu. Františku Bartoňovi se odchod za hranice
podařil, působil jako letec ve Francii.
Navštívili jsme rodný dům Františka Bartoně a zjistili, že jeho rodina se po válce odstěhovala,
ale nepodařilo se nám zjistit žádné další informace. V domě se nenašly fotografie ani nic jiného, co by
připomínalo rodinu Bartoňovu. Jiří Kusý, syn Františka Bartoně, který se narodil v roce 1939
v Pardubicích dva měsíce po smrti svého otce, o kterém se dozvěděl až po smrti své babičky - maminky
Františka Bartoně. Se zájmem si prohlížel jeho letecký deník, vyznamenání, parte a fotografie z pohřbu
v Chartres. Teprve v roce 2014 zjistil, kde se nachází rodný dům jeho otce a přijel si ho prohlédnout.
Tam jsme se s ním setkali a společně zavzpomínali.
K první ztrátě československého letectva ve Francii za 2. světové války došlo krátce po zahájení
výcviku a přeškolování našich letců ve stíhacím výcvikovém středisku na základně v Chartres, které se
nacházelo zhruba 65 km jihozápadně od Paříže. Zjistili jsme, že ráno kolem 9:45 se po provedení
cvičného letu vracel na svou základnu kvalifikovaný stíhací pilot, délesloužící poddůstojník, četař František
Bartoň. Patřil ke skupině čs. stíhačů, kteří do tohoto výcvikového střediska dorazili již 11. září 1939.
Toto byl jeden z prvních cvičných letů za řízení moderního stíhacího Curtissu Hawk – 75C. Před přistáním
ztratil rychlost a následovalo přepadnutí do vývrtky, kterou již nestačil vybrat. Letoun po dopadu
explodoval a rodák z Mořkova na Novojičínsku, který měl až dosud nalétáno přes 570 hodin, na místě
zahynul. Stalo se to 6. října 1939. Svědkem této tragické události se náhodně stala skupina čs.pilotů, která
do Chartres dorazila právě osudného dne: „..Sotva jsme vyšli z nádraží, slyšíme nad hlavami burácení
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motorů stíhačky Curtiss 75. Vzápětí však vidíme, že stroj je ve vývrtce a pilot se již zřejmě domluvil se smrtí.
Vývrtka končí v zemi a letoun vybuchuje... Dozvídáme se, že pilot, jehož smrti jsme byli svědky hned při
prvním kroku v Chartres, byl četař Bartoň, Čech. Myslím, že on byl první krvavou daní československého
letectva na půdě Francie. Škoda ho...“ toto si zapsal do deníku četař Václav Cukr, později jeden
z nejúspěšnějších čs. stíhačů v bitvě o Francii. Možnou příčinu Bartoňova pádu do vývrtky přibližuje jiný
z příslušníků čs. skupiny v Charters, npor. let. Jan Klán: „Před pádem do vývrtky obyčejně udělal Curtiss
trhavé pohyby do stran. Vývrtka samotná je příjemná a rychlá a snadno se vybírá – rázným
potlačením, ale je třeba nabrat rychlost, jinak velmi snadno přejde do druhé.“
Ráno dne 9. října 1939 dvaceti pětiletého četaře Františka Bartoně kamarádi – letci pohřbili se
všemi vojenskými poctami za velké účasti vojáků i místního civilního obyvatelstva na městském
hřbitově v Chartres (hrob č. 58-35-2-3). První věnec nesl desátník Jiří Řezníček a četař Vladimír Vašek,
který zahynul nedlouho poté, 2. ledna 1940. Nešlo však o poslední místo jeho věčného spánku. V roce 1963
byly jeho ostatky převezeny na československý vojenský hřbitov v La Targette (departement Pas de
Calais). Jeho hrob je označen B-02, 143.
Četař František Bartoň byl před okupací příslušníkem stíhací 47/4. letky (letka 47 Leteckého pluku 4).
Výcvik prodělal ve Škole pro odborný dorost letectva při Vojenském leteckém učilišti v Prostějově,
kterou absolvoval v letech 1934 – 1936. Byl prvním letcem, který po odchodu z vlasti do zahraničí tak
brzy zemřel. Do hodnosti plukovníka byl vyznamenán in memoriam.
V květnu 2015 se konala legionářská pouť do Francie. Při této příležitosti jsme se na hřbitově v La
Targette, po skončení oficiálního ceremoniálu, poklonili památce Františka Bartoně. V letošním roce se opět
konala legionářská pouť do Francie. Při oslavách osvobození obce 6. května 2016 v Mořkově jsme se
domluvili s paní starostkou, že 9. května 2016 položíme u hrobu Františka Bartoně věneček, kterým si
občané Mořkova připomenou jeho památku. Jsme moc rádi, že zapomenutý hrdina František Bartoň bude
už navždy patřit ke jménům, na které mohou být občané Mořkova právem hrdi.
Památku Františka Bartoně připomíná také pomník v Příboře, který byl odhalen 6. května 2011.
Jedná se o regionální Památník československého letectva. Je věnován letcům 22 obcí kraje, kteří zahynuli při
výkonu své služby během 2. světové války. Je jediným památníkem v Moravskoslezském kraji, který
připomíná jména 41 vojáků – letců. Boje československých letců a jejich statečné činy na východní
i západní frontě se nesmazatelně zapsaly do historické paměti národa v boji proti fašismu.
Generálporučík František Fajtl, velitel československé 313. stíhací perutě RAF, řekl: „Motivem čs. letců
po celou dobu války bylo bojovat a umírat především pro svou zem, za svou vlast, která byla brutálně
a násilně okupována a ničena.“

Obec Mořkov
na svého hrdinu
Nikdy nezapomene.
Čest jeho památce!
Jako přílohu
ke kronice
a pro Zpravodaj obce
Mořkov
zaslal
pan Stanislav Pítr,
ČsOL Kladno
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Čestná stráž u hrobu letce Františka Bartoně na hřbitově v La Targette ve Francii.
Válečný hrob Františka
Bartoně ve Francii,
s věnečkem na jehož
trikolóře je nápis
„S úctou vzpomínají
občané Mořkova“.
Věneček za nás položili
pan Stanislav Pítr
s paní Evou
Armeánovou

Areál válečného hřbitova
La Targette.

Česká výprava do Francie k uctění památky padlých Československých hrdinů za II. světové války.
26
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Sobota 2. července 2016

ANEB VÍTÁNÍ LÉTA NA KOUPALIŠTI V MOŘKOVĚ
Od 1400

Program pro děti:
Malování na obličej
Bubnová show Kubuku
Klaun Rambajs
Výroba zvířatek z nafukovacích balónků

00

Program pro dospělé:

Od 18
Orientální břišní tance
1900 Bubnová show Kubuku
2000 Flirt dance
2130 Noční koupání a diskotéka
Hraje DJ Sammy Adel
Grilované ryby, maso
Jednotné vstupné 40 Kč
Děti do 6 let zdarma
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Míchané nápoje u bazénu
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Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem,
kteří se podíleli na přípravách a organizaci akce Noc
kostelů v naší obci. Poděkování patří duchovnímu
správci P. Pawlovi Dobijovi a vedení obce za podporu.
Děkuji všem, kteří se přišli podívat a aktivně se do
akce zapojili při plnění úkolů.
Jana Šnerchová, členka farní rady
Prodáme rodinný domek v Mořkově na ulici Dolina č. p. 161. Informace na tel.: 737 337 556
Sběratel a opravář odebere vaše nepotřebné sekačky na trávu, vysavače, křovinořezy, pily a jiné.
Nabízí i opravy těchto spotřebičů. Zájemci volejte na tel.: 733 158 855.
Od 1.7. 2016 pečeme PIZZU V PODHORSKE CHALUPĚ.
Rozvoz a objednávky na tel. 605995695.
Od 4. 7. 2016 vaříme a rozvážíme MENU z Podhorské chalupy.
Výběr ze 2 polévek a 3 druhu hlavních jídel.
Objednávky na tel. 732252953

Pracovník zemědělské výroby.
HORAL MOŘKOV a. s. přijme pracovníka
zemědělské výroby.
Požadujeme: zdravotní způsobilost, řidičský průkaz
skupiny B, T podmínkou, výuční list nebo maturitní
vysvědčení v oboru výhodou, stejně tak praxe v opravách
zemědělských strojů. Zájemci hlaste se na tel. čísle
602 523 308, MVDr. Kocian Lubomír.
Prázdninový provoz dětské ordinace v Mořkově
Ordinace v Mořkově - zkrácení ordinačních hodin
 pondělí
7.00 - 9.00 hod.
 pátek
7.00 - 9.30 hod.
Dovolená ve dnech 4. - 15. 7. 2016
1. - 12. 8. 2016
Zástup: MUDr. Jana Geryková, ordinace Nový Jičín Loučka, Za Potokem 90, tel. 556 756 849
Pondělí:
8.30-11.00
Úterý:
10.00-12.00
Středa:
10.00-12.00
Čtvrtek:
10.00-12.00
Pátek:
8.30-11.00

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ


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 22. 6. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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