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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v letošním roce jsme byli úspěšní
s žádosti o dotaci na pořádání
počítačového kurzu pro seniory. Díky
finanční podpoře Nadace manželů
Klausových, mohlo týdenní kurz pod
vedením zkušeného lektora absolvovat
10 mořkovských seniorů. Rada obce
schválila úhradu účastnického poplatku ve výši 200,- Kč/
osobu z rozpočtu obce. Senioři tak získali základy práce
na počítači, včetně ovládání bankovních služeb přes
internet.
Začátkem října jsme pořádali tradiční setkání vedení
obce se seniory v sále společenského domu. Po diskuzi
převzal slovo kapelník dechové hudby Stráňanka. Kapela
vyhrávala a došlo i na tanec. Všichni se dobře bavili, což
je zásluhou především členů kulturní komise obce. Všem
děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání i v příštím
roce.
Často se nás ptáte, zda bude stolní kalendář i pro rok
2018. Ano bude, v současné době vrcholí práce grafika
v tiskárně. O tom, že si kalendář můžete vyzvednout,
Vás budeme informovat rozhlasem a na webových
stránkách obce. Fotografie, které budou použity
v kalendáři 2018, nám poskytli žáci základní školy. Ty
fotografie, které se již „nevešly“ do kalendáře, anebo byly
vyfoceny v nižší kvalitě, jsme vystavili pro veřejnost
v prostorách chodby v přízemí společenského domu.
Všem žákům, kteří se zapojili do naší výzvy, jsme
poděkovali dárkem v podobě poukázky na nákup
sportovních potřeb a každý navíc obdržel sladkou
odměnu. O tom, jaké máme v základní škole šikovné
fotografy, se brzy přesvědčíte.
Před vydáním rozhodnutí máme projekt uspořádaného

parkování před společenským domem. V současné době
je především v době oběda značný chaos nevhodně
zaparkovaných aut před vstupem do společenského domu.
Bude provedeno vodorovné dopravní značení parkovacích
míst, včetně označení žluté zóny.
Naše obec již není od letošního roku správcem vodních
toků protékajících naší obcí. To, že je oprava koryta
Papákova potoka více než žádoucí je nám všem jistě
známo. Proto jsem oslovila k jednání ředitele Lesů ČR, s.
p., Povodí Odry. Osobně do Mořkova přijel i se svým
kolegou, který má náš úsek potoka na starost. Prošla jsem
s nimi téměř celý úsek, aby věděli, jak tok vypadá a jaké
opravy by připadaly v úvahu. Předala jsem jim naši
projektovou dokumentaci, která opravu řeší. Máme ji
zpracovanou z roku 2010, po povodni 2009. Možnou
opravu budou konzultovat a požádali obec, o možnou
spolupráci, zvláště při vyjednávání o vstupu - vjezdu do
koryta přes soukromé pozemky. Vstoupili jsme i do
soukromých zahrad na ulici Květné a ulici Potoční.
Nevětším problémem je velmi nebo zcela nemožný přístup
do potoka přes soukromé pozemky, jež mají lidé zastavěné
různými stavbami. Kameny na vyspravení břehů mají
hmotnost 200 a více kilogramů a ty se v době opravy
budou muset do koryta dopravit. Jsme na samém počátku
akce opravy Papákova potoka. Než dojde k aktualizaci
projektové dokumentace a k vydání stavebního povolení,
kterému bude jistě předcházet jednání s občany o možném
výkupu pozemků, uplyne možná rok, možná dva. To
v tuto chvíli nedokážeme odhadnout, kdy se k samotné
realizaci Lesy ČR dostanou. Ovšem naše jednání
nasvědčuje tomu, že vůle k opravě Papákova potoka je na
obou stranách.
Složité, avšak úspěšné jednání jsme absolvovali na
Pozemkovém úřadě v Ostravě. Stále jednáme o vydání
stavebního povolení na Společnou stezku pro chodce

a cyklisty. Na trase plánované stezky je totiž jeden
pozemek, který vlastní 7 vlastníků, z toho 3 nelze dohledat
a 3 bydlí v Brně. Ke třem vlastníkům, jež nelze dohledat,
umožňuje zákon stanovit tzv. opatrovníka z řad dědiců. Pro
podpisy na nájemní smlouvu jsme zajeli po dohodě
s dotčenými do Brna. Následně jsme smlouvu zavezli
k podepsání paní ředitelce Pozemkového úřadu a předali
jsme ji na silniční stavební úřad do Nového Jičína. V lednu
budeme podávat žádost o dotaci na SFDI a k žádosti již
musí být doloženo platné stavební povolení.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu na podání
žádosti na vybudování zahrady v přírodním stylu při
MŠ s možností využívání žáků ZŠ. Rádi bychom
takovouto výukovou zahradu včetně několika herních
prvků realizovali u základní školy. Již jednáme
s projektovou manažerkou o podání žádosti o dotaci a
připravujeme podklady společně s paní ředitelkou školy,
aby tento projekt byl úspěšně zařazen pro financování.
Při konání zářijového zastupitelstva jsme schválili odkup
pozemku před budovou Jednoty v centru obce. O odkup
jsme usilovali několik let a teprve nové vedení z Hodonína
bylo našemu záměru odkupu a vybudování parkovacích
míst pro zákazníky nakloněno. Nejprve jsme zajistili vývoz
již nepotřebných septiků a po označení inženýrských sítí
budeme septik bourat a zavážet. Postupně budeme zásyp
zhutňovat. Po řádném sedání (ideální je působení deště
a zimní období) plánujeme realizaci části záměru studie
centra, vypracovanou v roce 2011. Dopravní inženýr nám
zpracuje projektovou dokumentaci a po vydání stavebního
povolení budeme projekt parkoviště realizovat.
Na webu obce se můžete seznámit s aktualizovaným
Strategickým plánem rozvoje obce do roku 2020, který
pro nás zpracoval Ing. Jančálek ve spolupráci s Ing.
Čáněm.
Od 1. listopadu 2018 bude na Obecním úřadě v Mořkově
pracovat na pozici asistentky účetní obce paní Zuzana
Pítrová. Ta byla vybrána ve výběrovém řízení. Věřím, že
bude platným členem našeho pracovního kolektivu a
rovněž věřím, že budete spokojeni s jejím přístupem
k Vám, občanům.
V pondělí 23. 10. 2017 jsme zahájili proces předávání
stavby Tribuny. Dne 7. 11. 2017 proběhne kolaudace.
Koncem listopadu 2017 proběhne kolaudace přístavby
sociálního zařízení na hřišti TJ.
Do střechy budovy hřiště nad záchody, jež jsou přístupné
zvenku, zatéká. Proto provedeme její opravu současně
v době, kdy budeme realizovat střechu na přístavbě
sociálek.
Na budově č. p. 498 u sběrného dvora máme rovněž před
dokončením novou střechu. Je sedlová, s možností využití
půdního prostoru např. k vysoušení řeziva apod.

Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 10. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 54. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Schvaluje:
Program 55. Rady obce Mořkov.
Dar panu K.
Užití znaku Obce Mořkov do emise zápalkových nálepek Znaků měst a obcí dle žádosti.
Zakoupení reklamních zápalek se znakem obce Mořkov.
Žádost Charity Kopřivnice - sloučení služeb pod hlavičku Charitní pečovatelská služba Kopřivnice.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019458 Mořkov, p.č. 1282/3, K. NNk.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019439 Mořkov, p.č. 1198/1, G. NNk.
Příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky malého rozsahu uzavřenou mezi smluvními stranami
zadavatelem Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou
a příkazníkem Alešem Petrželou, Růžová 183, 783 49 Lutín, IČ: 02918048 za účelem nákupu osobního
automobilu.
Poskytnutí daru a znění darovací smlouvy, jako podpory k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje a
Ministerstva životního prostředí z r. 2014 nebo Operačního programu životního prostředí od r. 2016 těm
občanům, kteří na území obce realizovali výměnu kotle v rámci tzv. kotlíkové dotace. 202017 K., 212017 K.,
222017 N., 232017 K., 242017 H.
Nájemní smlouvu do DPS Mořkov pro paní Marii Tománkovou, Veřovice 461.
TDI na akci Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702
00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 28639707.
Koordinátora BOZP na akci Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov ENVIFORM a.s., Třinec,
Staré město, Závodní 814, IČ: 25839047.

2.9

2.10
2.11
2.12

V Mořkově 4. 10. 2017

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 56. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 10. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 55. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program jednání 56. Rady obce Mořkov.
Výběrové řízení a zadávací dokumentaci – Nákup osobního automobilu.
složení výběrové komise pro VŘ – Nákup osobního automobilu – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Vladana
Hořelková.
Pro oslovení do výběrového řízení Nákup osobního automobilu - Autocentum Lukáš s.r.o. IČ: 26824108,
Jeremenkova 9, Šenov u Nového Jičína; Autoklever spol. s r.o., IČ: 47974486, Hřbitovní 996/5, Nový Jičín;
Autocentrála s.r.o., IČ: 48390747, Markvartovická 1906/7, Hlučín.

2.4

V Mořkově 9. 10. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 57. schůze Rady obce Mořkov konané dne 23. 10. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 56. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 57. Rady obce Mořkov.
Bezúplatný pronájem sálu za účelem výuky společenských tanců pro pokročilé.
Dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ: 27019195 na
podporu uspořádání 4. ročníku Tvůrčí dílny.
RO schvaluje VII. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017:

2.4

ve výši příjmu
ve výši výdajů
financování

-

76 364,00 Kč tj. příjmy celkem
76 364,00 Kč tj. výdaje celkem
- Kč tj. financování celkem

34 657 841,20 Kč
47 244 098,17 Kč
12 586 256,97 Kč

Plné znění VII. úpravy rozpočtu na rok 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je
nedílnou součástí usnesení RO.

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

Smlouvu o dílo č. NJ/357/2017/Ty zajišťující zimní údržbu na mostech mezi smluvními stranami Zhotovitelem Obec
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou a Objednatelem SS MSK,
p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový
Jičín, IČ: 00095711, zastoupená Ing. Zbyňkem Kubalou.
Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky uzavřenou mezi budoucím povinným Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou a budoucími oprávněnými
P. a P.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva, uzavřenou mezi budoucím povinným Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou a budoucími oprávněnými
P. a P.
Zpracování žádosti o dotaci na akci vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ – dodavatele Milana Štěpánková,
Kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice, Europroject dotace.
Poskytnutí daru jako podpory obce na výměnu kotle dle stejných parametrů, jako jsou poskytovaný kotlíkové dotace
od MSK těm občanům, kteří na území obce realizovali výměnu kotle, a znění darovacích smluv č. 262017 S., 272017
M. a 282017 U.
Nájemní smlouvu č. 58 N 17/56 uzavřenou mezi spoluvlastníky č. 1 Česká republika – SPÚ se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 01312774 a spoluvlastníkem č. 2 – č. 8 a Obcí Mořkov, Horní 10, Mořkov IČ:
00298191na straně nájemce.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2017.
Dar členů JSDH.
Dar členům Kulturní komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Mořkov.
Dar žákům ZŠ za poskytnuté fotografie pro přípravu stolního kalendáře obce Mořkov na rok 2018 formou poukázky
ve výši 500,- Kč.
Obřadní dny v roce 2018 v těchto termínech: 20.1.; 17.2.; 17.3.; 21.4.; 19.5.; 16.6.; 21.7.; 18.8.; 15.9.; 13.10.; 10.11.;
8.12.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov uzavřený mezi smluvními
stranami Objednatelem Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupený Ivanou Váňovou,
starostkou a Zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.
Dodatek č. 2 ke SOD uzavřený mezi Objednatelem Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a
Zhotovitelem Zdeňkem Houškou, Bartošovice 35, 742 54 Bartošovice, IČ: 70248567.

V Mořkově 23. 10. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Dopravní hřiště
Na konci září si donesly předškolní děti do mateřské školy přilbu, koloběžku a odjely autobusem na dopravní hřiště do
Frenštátu pod Radhoštěm. Prostřednictvím jízdy na koloběžce se seznamovaly s dopravními značkami a učily se
správnému chování v silničním provozu. Na dopravním hřišti se dětem velmi líbilo a odnesly si z něj spoustu zážitků.
Ostatní třídy v mateřské škole nezahálely a užily si zábavné sportovní dopoledne na zahradě mateřské školy.

Podzimníček
Na začátku října nám počasí nepřálo, a proto jsme se s dětmi nemohli vydat hledat skřítka Podzimníčka do venkovního
prostředí. Místo toho jsme v MŠ uspořádali podzimní dílničky, kde si mohli rodiče s dětmi vyrobit svého vlastního
skřítka. Nejen děti, ale i rodiče ukázali, jak jsou tvořiví. Každý Podzimníček byl originální a na závěr mu děti vymyslely
skřítkovské jméno.

Jakmile bylo hezké počasí, připravili jsme pro děti na zahradě MŠ zábavnou stezku skřítka Podzimníčka. Děti se snažily
splnit pět úkolů, mezi které patřilo například prolézt pavučinou, třídit přírodniny, pomáhali dráčkovi navléct ocas, aby
mohl létat, zazpívat písničku Běží liška k Táboru nebo pomáhaly veverce Zrzečce najít šišku. Dětem se zábavná stezka
líbila a za její splnění pro ně byla přichystaná malá odměna.

Drakiáda
V pondělí 16. října donesli rodiče svým dětem draky a dráčky a společně jsme se vydali na pole za MŠ na drakiádu.
Sluníčko nám tentokrát svítilo a vítr hezky foukal. Během chvilky se kopec zaplnil skupinkami rodičů s dětmi. Protože
foukalo příznivě, brzy se nad hlavami třepotalo nepřeberné množství draků.
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Odpoledne se vydařilo a dračí piloti si domu odnesli sladkou odměnu a malého papírového dráčka.

Beseda s veterinářem
Na konci října přijel do mateřské školy pan veterinář MVDr.
Krupička. Děti se od něj dozvěděly spoustu zajímavých
informací ze zvířecí říše. Rovněž je poučil, jak se mají
chovat ke zvířatům, čím je mají krmit a jak je mají chránit.
Nakonec děti obdaroval společenskou hrou, pexesem a
sladkými odměnami.

Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová

Zprávy ze Základní školy Mořkov
Máme si co říct
Ve čtvrtek 12. října jsme se zapojili
do projektu 72 hodin. Pozvali jsme si
do naší školy rodiče, prarodiče
a příslušníky rodin. Nejdříve jsme je
provedli školou, ukázali naše třídy,
pracovny. Poté následovalo malé
občer st vení , u kter ého host é
zavzpomínali na jejich dětská léta.
Ukázali nám dobové fotografie,
vysvědčení z roku 1907. U netradiční
tomboly jsme se zasmáli. Potleskem
ocenili náš kulturní program. Na závěr
jsme si společně zahráli deskové hry –
karty, Člověče nezlob se. Malý andílek
z perliček, který jsme předali babičkám,
dědečkům a rodičům jim bude připomínat příjemně strávené čtvrteční odpoledne.
Za sebe bych řekla, že se nám akce povedla. Těšíme se na další setkání, které budeme věnovat vánočním tradicím.
Rozálie Matalíková a spolužáci z 6. třídy
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Podzim je v plném proudu a my si jej náležitě užíváme… Začátkem září jsme se sešly se všemi členkami i
vedoucími při zahájení oddílu. Nevěřili byste, ale náš oddíl se opět rozrostl! V současnosti se čtyři vedoucí
starají o 23 dětí. Neuvěřitelné! Na zahajovačce jsme se seznámily s novými členkami, pod dohledem Strážců lesa
zasadily oddílový strom, který s námi bude celý rok růst. Také jsme si zazpívaly pár písniček a družinky si domluvily
své schůzky. Letos je to poprvé po dlouhé době, co otevíráme 3 družinky – skautky, starší světlušky a mladší světlušky.
Je to úžasné a těšíme se na nové zážitky!
Na konci září jsme ve velkém počtu oslavili 10. výročí od založení našeho oddílu! Připomněli jsme si, co se v minulých
deseti letech událo, zavzpomínali při starých fotkách, ochutnali tři úžasné dorty, zhlédli premiéru videa z letošního
tábora, prozkoušeli jsme si bývalé vedoucí, jestli stále ovládají skautské dovednosti. Rodiče si spolu se svými dětmi
mohli vyzkoušet plnění skautských úkolů i obdivovat všelijaké plakáty a nástěnky, které jsme spolu s dětma vytvořili.
Na našem webu se můžete podívat jak na video z tábora, tak i na záznam z této oslavy.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří nám celé roky pomáhají, ale nemohli jsme jim poděkovat osobně –
obci Mořkov, Jednotě Orel Mořkov, otci Pawlovi i Janě Pítrové. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci!!!
Děkujeme také všem zúčastněným – vytvořili jste úžasnou atmosféru a dodali nám novou energii do dalších deseti let!
V říjnu jsme se zcela ponořily do podzimní přírody. Vydaly jsme se totiž na výpravu do kopřivnicko – frenštátských
lesů, obdivovaly jsme usínající přírodu, protáhly nohy při nějakých 11 kilometrech a navštívily výstavu historických šatů
ve Frenštátě… Výpravu jsme zakončily přespáním v klubovně. I na schůzkách se snažíme chodit do přírody, i když nám
to komplikuje brzký soumrak. Jaká další podzimní dobrodružství nás čekají?
Krásné listopadové dny Vám přejí světlušky, skautky i vedoucí z Atlantidy!
www.skaut-morkov.webnode.cz

V naší obci v posledních dnech došlo k vandalismu nejen na obecním majetku, ale také
na majetku soukromých osob.
Dovolujeme si požádat občany, aby se dívali více kolem
sebe a na případné vandaly neprodleně upozornili.
Upozorňujeme mládež, že areál campu slouží pro
ubytováné hosty a je zde zakáz zdržování místní mládeže
v nočních hodinách mimo pořádané akce v areálu.
Obecní úřad Mořkov
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Narodili se
20. 9. 2017
Matouš Mička
1. 10. 2017
27. 10. 2017
Madlen Kučerová
Pavel Cabák
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Matoušovi a Madlen přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
83 let
85 let
87 let
91 let
95 let

Milena Doubravská
Jaroslav Janíček
Jaroslav Macháč
Ludmila Černochová
Zdeněk Macíček
Eliška Kudělková
Antonín Pítr
Růžena Černochová
Marie Krutílková
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Jarmila Lidaříková

Zdenka Tomášková
Helena Machačová
Eva Pítrová
Anna Mičková
Marie Rýcová
Anna Kyselá

Miloslav Černoch
Růžena Macháčová

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

Jednota Orel Mořkov
pořádá

FLORBALOVÝ TURNAJ
25. 11. 2017 v tělocvičně ZŠ Mořkov
Prezentace hráčů proběhne od 8:30 – 9:00h
Hrát se bude v kategorii: do 15 let (v případě většího počtu týmů bude
kategorie rozdělena na mladší a starší)
Startovné na osobu činí 30 Kč
Turnaj je otevřen pro všechny amatérské zájemce
Hraje se na 3 + 1 a tým musí mít alespoň 1 dívku stabilně na hřišti!!!
Úspěšné týmy budou odměněny cenami
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé

Žádáme občany, aby neparkovali v prostoru
mezi zdravotním střediskem a prodejnou se zdravou výživou.
Toto místo není určeno k parkování. Nepřehlížejte zákazovou dopravní značku!
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POCHÁZÍTE TAKÉ Z RODINY „KRÁLŮ“?
Pak vězte, že máte příbuzné až v dalekém kanadském Torontu…
Začátkem září přišla do Mořkova hledat rodný dům svého
dědečka Jiřího Mičky nějaká paní Zdeňka, která s sebou
měla mladou neteř ze Stříteže nad Bečvou. Projevily veliký
zájem o údaje týkající se jejich předků v Mořkově.
„Mám 70 let a přiletěla jsem na návštěvu až z dalekého
Toronta. Moc času mi už nezbývá, proto potřebuju poradit, u
koho bych se o svých příbuzných Mičkových co nejvíce
dozvěděla.“
Když jsem se jí zeptala na přízvisko, nevěděla ho.
Pamatovala si jen jméno dědečka a jeho sestry – JIŘÍ a
ROZÁRA…Sourozenců Mičkových bylo však údajně
celkem 11! Poznávací znamení jejich rodu je prý hustá kštice
vlasů a jemně klenutý obrys nosu, ukázala Zdenka přímo na
sobě. Napadlo mě, že důležitým znakem mořkovských rodin
je i jejich náboženská příslušnost. To si naštěstí paní
Zdeňka vzpomněla: „Evangelíci,“ vyslovila s jistotou. Pak
se stejnou jistotou prohlásil můj muž – evangelík: „Tak to
budou Mičkovi od KRÁLŮ!“
Začala jsem pátrat v různých dokladech a navštívila několik
rodin se skvělými pamětníky. Také mě začalo zajímat
přízvisko – vím, že má v Mořkově vždy svůj pádný důvod.
Kdy se v Mořkově začalo vyskytovat tak krásné a
v češtině historické jméno KRÁL?
V písemných dokladech můžeme najít na starém popisném
čísle 100 příchod jistého Jana Krále již
roku 1699 (dne 3.10.). Chalupu zde
koupil po nebožtíkovi Martinu Křenovi
se vším, co k ní patřilo, za 16 zlatých.
Po100 letech si zde vdova Anna Králová
vzala za muže Martina Kyselého a Anna
Kyselá je tu vedena až do roku 1848. Pak
začíná v chalupě hospodařit Josef
Mička a toto křestní jméno i příjmení tu
zůstalo dodnes. Přízvisko „U Králů“ tedy
má u Mičků své opodstatnění…
V paměti se mi vybavila vzpomínka
stará dobrých čtyřicet let (bože, jak ten
čas letí)… Autobus tehdy jezdil jen
k Holzovi a já spěchala po práci
vyzvednout své děti ze školky. Po cestě
jsem se měla stavit u Janošků, kde měl
můj manžel zamluvený litr jejich kvalitní slivovice. Zaťukala jsem na dveře a na otočku jsem chtěla jen vzít
flašku slivovice a spěchat za svými povinnostmi. Byla jsem však vtažena dovnitř se slovy, že musím nejdříve
zkusit to, co chci koupit. A dále to znáte – štamprlička do jedné nohy, do druhé, pak na zdraví, na lásku atd. U
stolu se mnou seděli dva úžasní borci : pan Janošek a pan Mička – „Král“… Vybavil se mi okamžitě, jak
má na ramenou popruhy připevněný velký buben, na který paličkami udával rytmus pochodu nejen v tehdejší
místní kapele, ale byl to zvláštní dunivý zvuk pro naše srdce i mozek. U Janošků jsem se nestačila divit, kolik
toho oba „hoši“ věděli o našem velkém hrdinovi z války, pplk.Josefu Černém. Znali jeho příběhy i trochu
z jiné strany, povídali mi i to, co pan Černý měl zakázáno říkat. Nedávno předtím totiž tragicky zemřel, takže
to byla žhavá aktualita, od které se nedalo utéct domů…
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Měla jsem štěstí – pan Král byl u Janošků nejen posedět u slivovičky, ale i vyzvednout mladé stromky a keře.
A to všechno měl ve dvoukoláku, který se stal naší největší jistotou. Držadlo bylo ve výšce našeho pasu, o ně
jsme se společně opírali a zvolna „šněrovali“ cestu vzhůru podél Králova potoka. „To je můj potok a
Mořkov je moje království,“ říkal zvesela, ale znělo to velmi hrdě. A já mu věřila, i když jsem z historie
obce věděla, že tu odedávna měli hlavní slovo Jeřábci. Tehdejší polední provoz byl naštěstí minimální, takže
náš vozík se s autem vůbec nesetkal.
Nenapadlo mě tehdy, že bych se měla zeptat na jeho otce Josefa, strýce Jiřího (dnes hledaného „Juru“). Ten se

podle výpovědi pamětníků oženil do Zašové, kde se stal dokonce příbuzným Fr.Čáně. Teta Rozára se vdala
k Hlaváčům a jako bezdětná vychovala neteř – pozdější paní Cabákovou ze známé hospody. Další
z původních 11 sourozenců „obohatili“ rodiny nejen v Mořkově (např. u „Pohrabáčů“ či Ulrichů), ale i
v Životicích, Straníku a Hostašovicích... Prostě a dobře KRÁLOVSTVÍ pana bubeníka Josefa Mičky bylo
a je skutečností a vnučka Jury Mičky Zdeňka ho rozšířila až do Toronta.
Marie Hromádková
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Orel a rok 2017
Aneb, co jsme v orelské jednotě všechno prožili a co nás ještě čeká?
S přicházejícím podzimem si opětovně uvědomujeme, jak čas nezadržitelně letí a postupně přichází
čas bilancování. Je to už 25.let co byla obnovená činnost jednoty Orel Mořkov. Po celou tuto dobu se
snažíme vytvářet podmínky pro nabídku a poskytování volnočasových aktivit (sportovních ,duchovních,
společenských) nejen pro naše členy ale i pro ostatní spolky a občany naší obce. Orelské aktivity v naší obci
nejsou tak viditelné, jako aktivity jiných spolků. Bylo by však smutné, kdybychom se k nim nehlásili.
První akcí roku, kterou Orlové podporují a jsou nápomocni s její realizací, je Tříkrálová sbírka.
Tříkrálová sbírka je v současnosti dobře známá a stojí na pomoci dobrovolníků, kteří obětují čas a své síly, a
to i za nepříznivých podmínek. Umožňujeme tak občanům Mořkova podpořit práci České katolické charity.
Při sbírce aktivně spolupracujeme s mořkovskými skauty. Právě oni se stali naši oporou při pořádání sbírky.
V praxi je nutné zapojit do sbírky 30 -40 dobrovolníků různého věku. A to samozřejmě vyžaduje i vhodné
místo ke společnému setkání. Jsme vděčni, že již několik let, je místem setkání právě naše orlovna.
Ještě
v
lednu
jsem
organizovali společenský ples.
Tento ples charakterizuje velmi
příjemné rodinné setkání. Bohužel
v posledních letech často bojujeme
s nepřízní počasí, nebo podobně
jako letos, s chřipkovou epidemií.
Ples je místem společného a i
společenského prožívání. Dnešní
uspěchaná doba jeho organizaci
moc nepřeje. Pro naši jednotu má
charakter benefiční akce. Výtěžek
plesu slouží k podpoře orelských
aktivit, a to nejen akcí sportovních
a kulturních, ale i těch stavebního
a technického charakteru. Touto
cestou bychom ještě jednou chtěli
srdečně poděkovat všem, kteří jste
naši
činnost
jednoty nějak
podpořili, ať již darem do tomboly,
aktivní účastí na plese, a nebo třeba jen
malým příspěvkem k pozvánce.
Před Velikonocemi byla v naší
orlovně
uspořádána
Velikonoční
výstava s dílničkou pro děti i dospělé.
Byla zde možnost vyrobit si různé
velikonoční dekorace. Tuto akci s námi
připravil skautský oddíl Atlantída a
Klub žen. Výtěžek z této akce byl
věnován nadaci Dobrý Anděl.
Další pravidelnou aktivitou, do
které se zapojujeme, je Den Obce
Mořkov, který se konaná na začátku
prázdnin. S Orlem je neodmyslitelně
spojeno kolo štěstí.
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Se
sportovními
aktivitami se často pojí
heslo „ve zdravém těle
zdravý duch“. Ale
dovolte, abychom toto
heslo trochu upravili.
Tam, kde je zdravý
duch, rozhýbe se i
leckteré tělo. Tak
trochu v tomto duchu
pořádáme malou pouť
po
tradičně
významných
památkách
v
mořkovských
lesích
(ke křížu a k obrázku
Panny Marie). Koná se
pravidelně v měsíci
září. Letos jsme jí
museli, vzhledem k
extrémnímu
nepříznivému počasí,
přeložit a tak, při psaní
tohoto článku, pevně
doufáme, že se uskutečnila 1.10.2017. Naše orelská jednota se zapojuje ale i do větších poutí, než je pochod
po mořkovských horách. Někteří naší členové již o prázdninách vyrazili pěšky na orelskou pouť z
Rajnochovic na Svatý Hostýn. Sv. Hostýn je v našem hledáčku i v měsíci říjnu, kdy se pořádá Dušičková
pouť. V této chvíli srdečně zveme všechny, kteří chtějí zažít toto poutní místo v netradičním ročním období a
v odpoledním a tak trochu i podvečerním čase. Vězte, že nemusíte vyhledávat složitě dopravní spoje, neboť
odjíždíme od nákupního střediska autobusem až na sv. Hostýn.
A s touto informací se naše ohlížení proměnilo v nahlížení do budoucna. To, co aktuálně připravujeme
a na co bychom chtěli pozvat kluky s holkama, je floorbalový turnaj smíšených družstev do 15let, který se
uskuteční 25.11.2017. Bližší a přesnější informace jistě naleznete v příštím zpravodaji nebo na orelské
vývěsce.
A závěrem roku se těšíme na všechny občany Mořkova, vždyť v prosinci se v Orlovně konaná tradiční
Mikulášská nadílka a letos opět i výstava betlémů.
Kromě sportovních a kulturních akcí spočívá na bedrech orlů jedno krásné, ale i obtížné břemeno, a to
je starost o budovu. Toto břemeno spolu s námi nese Společnost Katolického domu. Každoročně se snažíme
na ní něco vylepšit, aby byl zde pobyt příjemný. V letošním roce se nám podařilo opravit WC v budově a také
jsme museli vyměnit plynový kotel.
Všechny tyto aktivity, které se nám během roku podařilo zorganizovat, jsou zásluhou dobrovolnické práce
členů jednoty Orla v Mořkově. V křesťanských kruzích je známo ještě jedno přísloví a sice, že „všechny
nadpřirozené věci předpokládají prostředky přirozené“ je tak naší milou povinností poděkovat obci Mořkov,
která činnost jednoty finančně podporuje. Rozvíjení spolkové činnosti není v dnešní době nic jednoduchého.
Jednak jsme ještě stále poznamenaní dobou, kdy činnost Orla byla zakázána, ale po pravdě nám často
nepomáhá ani dnešní relativně svobodná doba. Vždyť kolik z nás se cítí být unaveno a má pocit, že chce si
chce odpočinout a už nemůže dělat nic na víc. Ale činnost spolků je základem pro to, aby se nám v naší obci
dobře žilo. A v to členové jednoty Orla doufají a snaží se bojovat se špatnou a unavenou náladou. A protože i
nám často docházejí nápady, zveme i my nové členy, kteří nám s rozvojem společenského života v naší obci
budou nápomocni.
Na spolupráci se těší za mořkovské orly autoři článku starosta jednoty Orel Mořkov František Macíček a Jana
Pítrová
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Vánoční jarmark

Myslivecký spolek Beskyd Mořkov
pořádá

v sobotu 25. listopadu 2017
v sále Společenského domu v Mořkově

XIII.

Vážení občané Mořkova a okolí,
žáci základní školy Vás srdečně zvou
na tradiční vánoční jarmark,
který se uskuteční
ve středu 22. listopadu 2017
od 14.30 do 17.00 hodin
ve společenském domě.

Hubertský Večer

Součástí jarmarku bude
i vystoupení žáků naší školy
v 15.00 a v 16.00 hodin.

Začátek je v 19 hodin

Na jarmarku si můžete zakoupit
drobné vánoční dárky
a rovněž čaj či kávu Fair trade.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina

Astmatic
V restauraci Společenského domu budou k ochutnání

Zvěřinové speciality
Bohatá zvěřinová tombola

Finanční výtěžek bude použit na adopci zvířete
v ostravské zoo a na školní výlety.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

a další hodnotné sponzorské ceny

Vstupné 80,-Kč
V neděli 19. 11. 2017 se uskuteční v naší
obci, ve Společenském domě
4. ročník
Tvůrčí dílny pro postižené a opuštěné děti.
Smyslem této v pořadí ji 87 akce je rozvíjet
talentové dovednosti u této skupiny dětí
zejména v oblasti výtvarného umění a tance.
Pro děti bude opět připraven kvalitní
program, soutěže o ceny a další.
Tato tvůrčí díla je pořádána
s podporou Obce Mořkov,
pod záštitami
hejtmana Moravskoslezského kraje
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.,
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Jiřího Navrátila
a zpěvačky Heidi Janků.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu
pro opuštěné a handicapované děti a mládež
www.fond-heidi.cz
16

M I K U LÁ ŠS K Á
NAD Í LKA

Oznamujeme rodičům narozených dětí,
že slavnostní akt

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

s pohádkou
JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
se koná v neděli 12. listopadu 2017
v obřadní síni Obecního úřadu Mořkov.
Začátek v 10:00 hod.

v SOBOTU 2. 12. 2017 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé
MO KDU-ČSL Mořkov

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní

k rozsvěcení vánočního stromu

Zveme občany
na jednání 17. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná
v pondělí 4. 12. 2017
v 17:00 hodin
v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném
termínu na úřední desce, webu obce a
výlepových plochách.

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 3. prosince 2017 v 16:00 hod.

Vystoupení si pro nás připravily
děti z MŠ Mořkov.

Součástí programu bude také již
tradiční posílání přáníček Ježíškovi
pomocí balonků.
Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka
a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.
Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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Uvažujete nad vánočním dárkem???
DOPORUČUJEME
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SBĚRNÝ DVŮR
Od 1. listopadu 2017
nastává ve sběrném dvoře
zimní provozní doba:
Středa 10:00 – 16:00
Sobota 08:00 – 13:00
Bufet na koupališti
otevřen denně
od 14 hodin.
VE DNECH
13. 11. - 30. 11.
PIZZU PEČEME POUZE
O VÍKENDECH
Z DŮVODU
ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.
tel. 605995695

Prodám 5 – 6 mᶾ hnědého uhlí.
Telefonní kontakt:
732 368 948.

Iveta Skybová

NABÍZÍM
DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ
POUKAZY
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. 11/2017, vydáno dne 31. 10. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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