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MOŘKOVSKÁ POUŤ a náš patron sv. JIŘÍ
Připadá na 24. dubna a nejbližší neděli k tomuto datu.
Protože je první jarní poutí, scházejí se v naší obci poutníci
ze širokého okolí. V tento den se konaly již v minulosti
slavnostní
bohoslužby
v patronátním
kostele
obce.
V průvodech k nám přicházeli věřící z okolí podobně, jak se
chodilo na poutní místa (Hostýn, Zašová) – tak vznikly poutě
a jejich tradice se uchovala až dodnes. Shromažďování stále
více lidí přilákalo později na uvedený den krámkaře
s prodejem různého zboží.a občerstvení, a taky „komedianty“
s kolotoči a houpačkami. Mořkovská pouť se odehrávala
kolem křižovatky („magické“) na návsi a blízko kostela.
Ke krámkařům se přidali i místní živnostníci s prodejem párků
a jiných produktů.
„Komedianti“
rozložili
své
atrakce
před
„Obecníkem“ (dnes prodejna Jednota COOP) nebo za
Orlovnu, ale i na dvoře „Šenku“ (firma A.P.S.). Dnes
pouťové atrakce přijíždějí již několik dní dopředu a výběr
k zábavě je mnohem bohatší. Stánků je rok co rok více (asi 160) a jsou rozloženy hlavně na ulici Horní v délce
dobrých150 metrů. Mnohé začínají s prodejem již v sobotu. I když se již průvody z okolních vesnic nekonají, přibývá
neustále motorizovaných návštěvníků tak, že auta parkují po jedné straně ulice Dolní a daleko na ulici Sportovní
směrem k Hodslavicím. V pouťový den navštíví Mořkov snad až dva tisíce lidí. Jen předpouťové a pouťové zábavy
se nějak vytratily. Mořkovská pouť předčí svým rozsahem mnohé podobné akce v okolních vesnicích i některých
městech. Na poutních mších se zpívá (nejen u nás) krásná mnohasloková píseň věnovaná našemu patronovi sv. Jiřímu.
Patron Mořkova sv. Jiří – první zmínka o něm pochází z roku 1587, kdy Jakub Jeřábek nechal místo dřevěného
kostela postavit kostel nový – z kamene a cihel. Měl čtyři okna a věž (18metrů), v jejímž průčelí byl umístěn kamenný
znak Jeřábků (erb se dnes nachází v kapli P.Marie Bolestné). Věžní makovici zdobil obraz sv.Jiří z měděného
plechu.
V této době měl kostel dva zvony – menší sv. Jana Nepomuckého zv. poledňák a větší Jeřábkův – sv. Jiří. Pořídil ho
fojt Jiří Jeřábek s nápisem: „Ne nám, ale jménu Tvému buď chvála Pane!“ Tento zvon zlit za Giržika Geržabka,
fojta. Kostel tehdy ještě neměl varhany.
Kolem kostela byl hřbitov, vpředu se zdí, márnicí a dvěma vchody.
Sv.Jiří je patronem Anglie, rolníků, vojáků, skautů, proti pokušením a proti válečným nebezpečím. Podle
křesťanské hagiografie byl římským vojákem pocházejícím z Anatolie - dnešního Turecka a byl uctíván jako
mučedník a zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a draku“, kde je vylíčen jako drakobijce.Byl statečným vojákem císaře
Diokleciána a ničil nejenom modly, ale zabil i draka pustošícího Libyi (a zachránil tak i život losem jako oběť vybrané
princezny). Nakonec po něm císař chtěl pomoc při pronásledování a mučení křesťanů. To však voják Jiří odmítl, neboť
sám byl křesťan. Za odmítnutí vojenské poslušnosti byl 23.dubna roku 303 umučen (Lod, Palestina) a stal se jedním
ze 14 svatých pomocníků.
Na hlavní oltář kostela v Mořkově byl obraz sv. Jiří od neznámého autora umístěn po jeho přestavbě v letech 1874
-1878.
Pro článek jsem použila obraz sv.Jiří od slavného českého malíře Josefa Mánesa.
Připravila Marie Hromádková

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

připraveni ihned žádost podat. Projekt, včetně stavebního
povolení máme od února hotov.

koncem dubna již proběhla další z etap
asfaltování a oprav místních
komunikací, ke kterým se v dřívějších
letech zastupitelstvo obce zavázalo díky
zvýšenému příjmu z daní občanů,
přicházejících do rozpočtu obce.
Propadlé úseky na ulici Pastelník řešíme
v rámci reklamace kanalizace. K těmto opravám
přistoupíme neprodleně po vzájemné dohodě se
zhotovitelem kanalizace. Další nutnou náročnější stavební
opravou místní komunikace, bude zpevnění části úseku
z křižovatky ulice U školky, ve směru nahoru po ulici
Horní. V tomto místě ujíždí krajnice do příkopu. Oprava
bude provedena v celkovém úseku cca 50 metrů v měsíci
květnu.

Plánujeme v příštím roce zahájit stavbu společné stezky
pro chodce a cyklisty do Nových domků, včetně umístění
veřejného osvětlení v celé trase a vybudování
autobusových zastávek u katolického hřbitova. V červnu
bude zahájeno přijímání žádosti o dotaci do IROP, popř. i
do SFDI. Zvažujeme možnost podání žádostí do obou
programů, každý má svá specifika a různost uznatelných
nákladů. Rada obce uvážlivě zváží všechna pro a proti a
zodpovědně rozhodne, kterým směrem, popř. směry,
půjdeme.
Kdo navštěvujete obecní web, jistě jste si všimli
v průběhu dubna určitých změn. Budeme mít nové webové
stránky, které po vzájemné konzultaci s jejich tvůrci
„dolaďujeme“. Původní web již neodpovídal požadavkům
dnešní doby. Nově budete moci navštěvovat facebook
obce.

V dubnu jsme vymalovali chodbu ve zdravotním
středisku. V předstihu proběhla výměna oken za plastová
v zadní části budovy.

Ivana Váňová, starostka

V dubnu jsme provedli důslednou opravu vzlínající
vlhkosti v budově DPS - Domu s pečovatelskou službou,
nejprve v uvolněném bytě se samostatným vchodem
z boku budovy. Od května se do vyhovujícího bytu
nastěhuje nová nájemnice. Následně proběhne další
oprava vzlínající vlhkosti a to ve společné chodbě a
v přízemním bytě. Opravy jsou řádně provedeny i
z vnější strany budovy. Práce provádí odborná opavská
firma Sanace a vysoušení zdiva s.r.o.. V DPS v místě
oprav jsme zajistili vymalování.

Vážení Mořkovjané,
Den obce, který se v letošním roce bude
konat v sobotu 8. července má již
jasnější obrysy. Věříme, že jeho úroveň
bude i letos velmi vysoká. A na co se
vlastně můžete těšit? Zahajení bude
patřit cimbálu, pro děti jsme připravili
Mini disco show DÁDY PATRASOVÉ, pro milovníky
country a folku zazpívá FRANTIŠEK NEDVĚD
a hvězdou večera bude zpěvák PETR KOLÁŘ s kapelou.
Večer bude patřit skupině SAGA. Stánky s občerstvením
budou provozovat spolky, nebude chybět skákací hrad,
kolotoč pro děti, kolo štěstí a další doprovodné akce.

Od dubna jsou aktivovány kamery pro rozpoznávání
RZ vozidel. Rovněž máme aktivovanou další kameru
snímající okolí a místo kruhového objezdu. Vstupovat
do úložného systému záznamu z kamer má v kompetenci
výhradně Policie ČR. Ta hodnotí kvalitu snímajících
záběrů a rozhodnutí zastupitelů zvýšit tímto opatřením
bezpečnost v obci velmi kladně. Je statisticky dokázáno,
že díky přítomností kamer dochází k výraznému poklesu
trestné činnosti v daných místech.

V rámci prevence kriminality a bezpečnosti občanů byly
při vjezdech do naší obce instalovány kamery s nočním
viděním. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci
Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že Policie ČR na
něm spolupracuje právě s naší obcí. Tyto kamery
v současné době využívají funkce čtení registračních
poznávacích značek automobilů. Tyto informace
vyhodnocuje Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Současně s těmito kamerami
byl rozšířen také obecní kamerový dohlížecí systém. Obec
má uzavřenou s Policií ČR Dohodu o zpracování osobních
údajů z obecního kamerového dohlížecího systému
a v případě potřeby je tento záznam možno použít
k odkrytí kriminální činnosti nejen na území naší obce, ale
díky již zmiňovaným kamerám také na území několika
krajů.

V současné době probíhá příprava koupaliště pro novou
sezónu. O bezproblémový chod strojovny pečuje již
třetím rokem pan Miroslav Kyselý. V minulých letech
provedl opravu obou motorů, nicméně jeden z motorů již
nyní opravit nelze a musí být tudíž vyměněn za nový.
Celý systém cirkulace vody spočívá na dvou motorech,
které se střídavě zapínají. V případě poruchy jednoho
z nich je druhý motor schopen plně zajistit po
nezbytnou dobu funkčnost koupaliště.
V dubnu jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce tribuny na hřišti TJ. Výsledek budeme znát
v polovině května.

Doufáme, že tyto opatření přispějí k větší bezpečnosti
v obci.

V červnu bude MŠMT přijímat žádosti o dotace na
přístavby mateřských škol. Připravujeme veškeré
podklady , abychom se spuštěním programu byli

Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 46. schůze Rady obce Mořkov konané dne 12. 4. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 45. schůze RO.
Poděkování za dar VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.
Poděkování za dar podporu realizace velkých varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Omluvný dopis pana R, bytem Frenštát pod Radhoštěm, zaslaný obci Mořkov.
Poděkování za dar Domovu Duha – domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením Nový Jičín.
Nabídku na projektové a inženýrské práce firmy KONEKO spol. s.r.o. – dešťové kanalizace lokalita Lánové.
Stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí za budovou zdravotního střediska, zaslaná k PD přístavby veřejných toalet.
Postup obce Mořkov dle Rozsudku soudu v Novém Jičíně ve věci zakoupení 11 ks světel VO.
Zakoupení nového čerpadla do strojovny koupaliště.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 46. Rady obce Mořkov.
Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 51,50 Kč na občana, což činí celkem 129.059,- Kč pro obec Mořkov.
Dotaci ve výši 8.000,- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ: 27019195, za účelem úhrady kulturního
pořadu, konaného dne 2. 9. 2017 v Mořkově.
přijetí daru od společnosti Optys, spol. s.r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, IČ: 42869048 pro obdarovaného ZŠ a
MŠ Mořkov okres Nový Jičín, PO, IČ: 70982830 ve výši 5 035,- Kč.
Výběrové řízení – Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov.
Složení výběrové komise: členové Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš,
Jaromír Stecula. Náhradníci: Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana Hořelková.
Pro výběrové řízení - Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov oslovit tyto firmy:
Femont Opava, Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ: 471 549 18; LLENTAB, spol. s.r.o., Přátelství 1509/13,
104 00 Praha 10, Uhříněves, divize Ostrava, 28.října 2663/150, Ostrava, IČ: 250 798 91; KOVOSTAR Ocelové konstrukce,
s.r.o., Stádlo 345/26, Ostrava-Krásné Pole, IČ: 258 187 08; FLEXWEL, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, IČ:
294 544 17;, JVAgro Morava, s.r.o. Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p/R., IČ: 268 264 11.
Příkazní smlouva na zajištění administrace veřejné zakázky Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov mezi obcí Mořkov na straně
příkazce a INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255 na straně příkazníka.
Uzavření Smlouvy o poradenské činnosti SFDI – podání žádosti o dotaci mezi obcí Mořkov na straně objednatele a
INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255 na straně zhotovitele.
Postup obce Mořkov dle rozsudku soudu v Novém Jičíně ve věci zakoupení 11 ks světel VO.
Zakoupení nového čerpadla do strojovny koupaliště.
Ruší:
Po zjištění stanovisek - vyjádření správců inženýrských sítí k záměru vybudování veřejných toalet za budovou zdravotního
střediska ustupuje od svého záměru a ruší záměr přístavby veřejných toalet v místě za ZS Mořkov.

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na konci dubna jsme pro děti přichystali Koloběžkové
závody. Děti absolvovaly trasu, kde na ně bylo připraveno
několik překážek a s kamarády tak mohly poměřit své síly.
Protože se všechny děti velmi snažily a navzájem se
povzbuzovaly, obdržely na závěr sladkou odměnu
a diplom.

V úterý 11. dubna navštívili mateřskou školu příslušníci
policie ČR. Děti se hravou formou dozvěděly mnoho
zajímavého o práci policie. Policisté ukázali dětem své
vybavení a ochotně je dětem půjčili. Největším zážitkem
pro děti bylo snímání otisků prstů, pistole a policejní
pouta.

Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Černochovi za sladkosti,
Na závěr si mohly děti prohlédnout jejich služební vozidlo které poskytl na Koloběžkové závody.
a zapnout houkačku.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová
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Ohlédnutí za velikonocemi

Zprávy ze Základní školy Mořkov

O víkendu 24. a 25. března uspořádal Klub žen
ve spolupráci se skautským oddílem Atlantida
a Jednotou Orel Mořkov velikonoční výstavu
s dílnou pro děti a dospělé.

Velikonoční týden

Návštěvníci si mohli vyrobit jednoduché velikonoční
dekorace, zakoupit výrobky žen. Výtěžek akce byl
věnován na nadaci Dobrý anděl - celkem vybráno a
odesláno 3 169,- Kč.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a finančně
podpořili tuto charitativní akci.
Lenka Kociánová

Naši prvňáčci zažili barevný velikonoční týden.
V pondělí děti ladily své oblečení do modré barvy,
v úterý do žluté či šedé a ve středu do zelené. Nejvíce
se líbili žáci, kteří svým oblečením vyjádřili škaredou
středu.
Jana Horáková a Kateřina Bartková
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Narodili se
v březnu
Beata Hanzlíková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Beatě přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
83 let
85 let
86 let
87 let
88 let
90 let
93 let

Petr Černoch
Petr Kučera
Zdeněk Palacký
Karel Dřímal
Lenka Horáková
Věra Rýcová
Dagmar Nováková
Eva Pýtrová
Zdeněk Rýc
Stanislav Křesina
Jaroslava Tománková
Drahuše Černochová
Josef Černoch
Evžen Kučera
Miloslav Mička
Marie Šlahařová
Jan Kořenek
Jana Černochová
Marcela Černochová
Růžena Duchovičová
Zdenka Doubravská
Věra Čípová
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Stanislav Kučera
Blažena Hoďáková
Marie Pítrová
Anna Rýdlová
Marie Jančálková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Úmrtí
Miloslav Kantor

František Kyselý

8

POZVÁNKA
Zveme všechny maminky, babičky, tetičky, zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu Dne matek.
Přijďte v neděli 14. května 2017 ve 14 : 00 hodin do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily děti ze ZŠ Mořkov.
Dále vystoupí Městská dechová hudba Nový Jičín s programem
Vonička maminkám.
Těšíme se na setkání s Vámi.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sobota 13. 5. 2017 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
9

Přijďte se zeptat jak získat Kotlíkovu dotaci, Novou zelenou úsporám.

DNE 3.5.2017 V 18.00 HODIN
Salonek (přízemí), Společenský dům, Horní 10, MOŘKOV
Rádi Vám poradíme jak na dotace.
Žádost za Vás vyřídíme bezplatně. Více o našich službách naleznete www.dumkotlu.cz.
ZÚČASTNĚTE SE SLOSOVÁNÍ O 1 KOTEL
V DEN OTEVŘENÍ NEJVĚTŠÍ VZORKOVÉ PRODEJNY KOTLŮ V ČR, Nádražní ul. 2052,
FRÝDEK MÍSTEK
(bližší informace na přednášce)
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Firma Dřevo-uhlí Jerlochovice oznamuje,
že právě probíhají jarní slevy.
Nakupte hnědé uhlí, černé uhlí a brikety za akční ceny.
Uhlí je skladováno v kryté hale. Zvýhodněná doprava zajištěna,
možnost složení dopravníkovým pásem přímo do sklepa.
NOVINKA: prodej pytlovaného uhlí.
Těšíme se na vaše zavolání po-pá od 8 do 15.30 na tel. čísle 737 089 812.

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 5/2017, vydáno dne 28. 4. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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