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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v současné době máme vyhlášeno výběrové řízení na přístavbu a stavební úpravy MŠ a výběrové řízení na
opravy místních komunikací 2018.
Členové komise v daném termínu vyberou nejvhodnější nabídky a následně
podepíšeme smlouvy se zhotoviteli.
Práce na přístavbě a stavebních úpravách MŠ budou zahájeny na jaře 2018, opravy místních komunikací začátkem měsíce května 2018. Další
opravy místních komunikací jsou plánovány
v součinnosti s výstavbou chodníku na ulici Nádražní.
Rada obce rozhodla ocenit dárce, kteří dosáhli 40,
80 a 160 bezpříspěvkových odběrů.
40 bezpříspěvkových odběrů:
Hegar Martin, Géryk Josef, Kociánová Radka, Kunc
Oskar, Šmíd David
80 bezpříspěvkových odběrů:
Fabík Martin
160 bezpříspěvkových odběrů:
Kašík Alois
Ochotu darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim dík a uznání nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
JSDH Mořkov
Jednotka SDH má k dispozici další dva řidiče vozu
CAS Tatra 815, kteří se rozhodli pro absolvování patřičného řidičského oprávnění. V únoru pak absolvovali tito členové týdenní odbornou přípravu v Hasičském
školícím středisku Jánské koupele - kurz strojník.
Máme tak bez problémů zajištěnou akceschopnost
a odbornost jednotky SDH.
Dobrovolným hasičům z výjezdové jednotky patří zasloužený dík za ochotu a pomoc plnit požadavky obce,
ale také za ochotu pomáhat našim spoluobčanům. Nejčastější technickou pomocí je vyčištění studní, pročištění kanálů, odpadů, vyproštění zapadlého auta či

spadlého stromu, apod.
Další investice, které budeme v letošním roce realizovat jsou rekonstrukce volejbalového hřiště v areálu TJ,
rozšíření kamerového systému v obci, údržba schodiště ve zdravotním středisku, vybudování řádného odvodnění z rozsáhlých pozemků Pastelníku na ulici
Osvobození, opravy několika dešťových kanálů, dokončení nové fasády na hasičské zbrojnici, vybudování zpevněných ploch ve dvoře základní školy, atd. Je
před námi v tomto roce mnoho práce, věřím, že se
nám vše podaří realizovat ku spokojenosti Vás všech.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Zveme občany na
jednání
19. zasedání
Zastupitelstva
obce Mořkov,
které se koná
ve středu 4. 4. 2018
v 17:00 hod. v salonku SD.
Program bude zveřejněn
v řádném termínu na
úřední desce, webu obce
a výlepových plochách.

USNESENÍ
z 63. schůze Rady obce Mořkov konané dne 7. 2. 2018
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 62. schůze RO.
Směrnici č. 1/2018 Pracovní řád.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 63. Rady obce Mořkov.
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. 32018 – Horák Zdeněk, 52018 – Váňová Ivana.
Smlouvu č. 92018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně Poskytovatele a Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s, se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupená Ing. Liborem Schenkem,
ředitelem na straně Příjemce. Dotace je ve výši 7 000,- Kč.
Smlouvu č. 102018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně Poskytovatele a JUNÁK – český skaut, středisko
Bojkovice, z.s., Chmelnice 958, 687 71 Bojkovice, IČ: 60371897 zastoupen Ing. Radomírem Stašem na straně Příjemce.
Dotace je ve výši 12 000,- Kč.
Dar členům OVK, kteří nejsou zaměstnanci OÚ.
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce mezi smluvními stranami Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvkové organizace, Masarykovo náměstí 20, 741 00 Nový Jičín, IČ:
47998261, zastoupeným Petrem Orságem, ředitelem a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou
Ivanou Váňovou, starostkou.
Žádost obce o pořízení územní studie ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pro zastavitelnou plochu Z 16, kdy pořizování územních studií
bude pro obec Mořkov zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona úřad územního plánování Městského
úřadu Nový Jičín.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami Obec Mořkov se sídlem Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce paní Ivanou Váňovou, jako povinná z věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a pan a paní K., jako oprávnění z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Administraci výběrového řízení na akci Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově společnost Ing. Ivana Jurečková, IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01 Opava, IČ: 01459287, DIČ: CZ0145928.
Zadávací dokumentaci a výběrové řízení – Opravy MK 2018 v obci Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Opravy MK 2018 v obci Mořkov ve složení: členové Rady obce Mořkov –
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Vladana Hořelková, Pavel
Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení Opravy MK 2018 v obci Mořkov oslovit tyto firmy: Alpine Bau CZ, s.r.o.. Jiráskova 613/13, 757 01
Krásno nad Bečvou, IČ:02604795, DIČ:CZ02604795; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín – Žilina,
IČ 28606370, DIČ:CZ28606370; SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 53, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ:
48035599, DIČ: CZ48035599.
Zadávací dokumentaci a výběrové řízení – Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově ve složení: členové
Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Vladana
Hořelková, Pavel Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově oslovit tyto firmy: Milimex společnost
s ručením omezeným, Organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 294 54 379; JVAgro
Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Suvorovova 2195,
741 01 Nový Jičín, IČ 28632761;
Ocenit dárce krve, kteří dovršili 40, 80, 160 bezpříspěvkových odběrů.
Slavnostní akt Den učitelů dne 27. 3. 2018.
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Projednala a nesouhlasí:
Rada obce projednala informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Rada obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Rada obce zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Rada obce vyzývá Svaz
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měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
V Mořkově 7. 2. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jaromír Stecula
člen rady obce
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Informace Obecního úřadu Mořkov – hřbitovy

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že dochází stále častěji k uložení uren, či rakví na některém z našich hřbitovů bez vědomí OÚ Mořkov, rozhodli jsme se informovat Vás, co je třeba před samotným smutečním obřadem (pohřbem) vykonat.
Pohřební služba, která zajišťuje samotný pohřeb není správcem našich hřbitovů! Ta zajišťuje pouze obřad samotný.
Pokud si přejete využít služby na zdejších hřbitovech (katolickém či evangelickém) za účelem uložení urny, či
uložení rakve Vašeho blízkého do země, musíte nejprve (ještě před pohřbem) přijít na Obecní úřad Mořkov,
konkrétně za referentkou paní Vladanou Hořelkovou, dv. č. 16 a dojednat předmětnou záležitost.
Obecní úřad, jako správce hřbitovů je povinen vést evidenci uložených ostatků, evidovat nájmy, které v případě uložení do země je nutné dle zákona o pohřebnictví doplatit do výše 20-ti let nájmu na katolickém hřbitově a 25-ti let nájmu
na evangelickém hřbitově, určit společně s Vámi místo založení nového hrobového místa, místo uložení urny, místo
uložení rakve do již stávajícího hrobu, apod.
Pro každého je ztráta blízkého člověka smutnou a těžkou životní zkušeností. Věřte, že jsme připraveni Vám v nelehké
chvíli ohleduplně pomoci.

Děkujeme za pochopení.

Občanská poradna vám pomůže!

Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte
se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato
zdánlivě beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může
podat jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Občanská poradna Centra zdravotně postižených Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě
udělené plné moci je oprávněna podat za fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě.
Podání návrhu je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v naší pobočce v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za čekárnou
autobusového nádraží), telefon 556 709 403.
Navštívit nás můžete:
v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku),
ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez nutnosti objednání)
a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku).

Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště

Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru

V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický
(většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem
– dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu
je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm
s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný
vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů
tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti.
Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně
6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění
pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a
signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz.
4

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
83 let
84 let
85 let
87 let
88 let
92 let

Stanislav Macháč
Milan Štefanička
Jaroslav Tarabáš
Eva Kučerová
Jiří Číp
Petr Baroš
Marie Kašíková
Růžena Bolcková
Marie Rýdlová
Marie Horáková
Marie Pítrová
Jan Mička
Anděla Kučerová

Jana Macháčová
Anna Géryková
Danuše Tomková
Květuše Ondruchová
Eva Jančálková

Jiří Kocián
Stanislav Mička
Zdenka Pavlíková
Marie Žerdíková

Marie Štěpančíková
Božena Kučerová
Hedvika Macháčová

Jaroslav Kyselý

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

Jaroslava Jančálková

Úmrtí

Jana Popová

Jan Pop

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych poděkoval všem členům
SRPŠ za přípravu a organizaci Školního plesu
a Dětského maškarního karnevalu. DÍKY také
našim sponzorům za dary do tomboly, DÍKY,
ale především všem návštěvníkům za účast,
protože výtěžek z obou plesů byl opět rozdělen
mezi Základní a Mateřskou školu v Mořkově
a finanční částkou jsme opět přispěli i Dětskému centru.
Poděkování za spolupráci na Dětském maškarním karnevalu patří Obecnímu úřadu Mořkov,
Tomáši Machačovi – řeznictví a uzenářství
Mořkov a Ing. Janu Macháčovi – Hospodě na
Domoracu.
Moc děkujeme!
Za SRPŠ Mořkov
Zbyšek Pítr
Místní organizace KDU - ČSL Mořkov děkuje svým příznivcům a sponzorům za poskytnuté ceny
do tomboly na Pochování basy.
Poděkování patří také vám všem, kteří jste přišli a užili si společně s námi tradiční Pochování basy
s programem.
Jiří Géryk, předseda MO KDU - ČSL Mořkov
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

V únoru udělala sněhová nadílka radost všem dětem. Počasí přálo, a tak jsme se s dětmi mohli vydat na kopec
vedle mateřské školy a uspořádat netradiční sportovní hry. Děti soutěžily celkem ve čtyřech disciplínách. Na
sněhu si vyzkoušely slalom v hlubokém sněhu, při kterém pomocí lopatky přenášely sníh. Další disciplínou
bylo bobování, skok do závěje a hod sněhovou koulí na cíl. Po celou dobu zimního sportování panovala bojovná a veselá nálada. Každý účastník her obdržel diplom a sladkou odměnu.

Již několik let pomáháme, nám na míle vzdáleným dětem, k cestě za vzděláním, a proto jsme společně s dětmi
po netradičních sportovních hrách podpořili projekt Sněhuláci pro Afriku postavením malého, veselého sněhuláka.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Sněhuláci pro Afriku
V letošním roce je zima velmi skoupá na sníh. Využili jsme mimořádné sněhové nadílky a pustili se v pátek 9. února
do stavění sněhuláků. Stavělo se v okolí základní i mateřské školy. Děti se dověděly zajímavosti o životě dětí
v Africe. Projekt Sněhuláci pro Afriku jsme podpořili již popáté a přispěli částkou 2880,- Kč. Peníze budou použity na
opravu starých kol, které pak budou darovány dětem v západoafrické Gambii.
Ty se pak mohou pravidelně dostávat do školy.
Stavění sněhuláků, Olafů, bunkrů jsme zakončili parádní koulovačkou.
Lenka Kociánová, koordinátorka projektu
SEMÍNKOVNA
Zahrádkářská sezóna je opět tady a naše semínkovna pokračuje. Každý všední den dopoledne můžete nosit do naší
školy semínka a sazenice. Prosíme o jejich označení. Každý čtvrtek odpoledne si můžete v hezkém prostředí obecní
knihovny sazenice a semínka vyměnit a poznat nové druhy rostlinek a bylinek.

Na závěr děkujeme všem, kteří se podílí na tomto projektu .

Tereza Kramolišová, 6. třída

Poděkování
Děkujeme všem, jež svou přítomností na „Adventním koncertu“ naší ZŠ a MŠ dobrovolným příspěvkem
podpořili nadaci Dobrý anděl celkovou částkou 6 100,- Kč.
Daria Rýdelová

Mořkov

Projekt EDISON na základní škole.
Education. Drive. Internationality. Students. Oportunity. Network.

Pavel Bouška

Mořkov je pěkná obec,
v lesích je to samý kopec.
Krajina je pěkná,
v zimě je měkká.
Na obecním úřadě je starostka,
v lese má chatu místostarosta.
První hlava je starostka,
druhá hlava je místostarosta.
Pracovníci obce Mořkov se starají o pořádek,
dělníci oddělali z cest prach do hromádek.
V domově důchodců se starají o lidi,
jejich mazlíčci se líni.

V Mořkově bydlím rád,
jinde by neměl vůbec co dělat.
Obec se mi líbí,
nic mi tu nechybí.

Education. Drive. Internationality. Students. Oportunity. Network.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se
seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích, a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Od 4. do 11. 2. 2018 se naše škola stala součástí mezinárodního projektu Edison.
Čtyři vysokoškolští studenti, Yinghao Zhao z Číny, Nurali Myrzakanov z
Kyrgyzstánu, Anastasiia Siletska z Ukrajiny a Aylin Demir z Turecka, se
stali v týdnu od 5. do 9. února součástí našeho učitelského sboru.
Žákům od čtvrté po osmou třídu prezentovali v úvodních hodinách formou
power-pointové prezentace svou zemi, kulturu, sami sebe. V dalších hodinách s žáky mluvili, hráli hry, tancovali, tvořili plakáty. O přestávkách se
díky neustálému zájmu žáků o společné fotografování stávali mediálními
hvězdami. Žáci si jejich přítomnost v hodinách užili v mnoha ohledech,
dozvěděli se velké množství nových informací, ti, jež překonali stud, si procvičili mluvení v angličtině, a všichni společně na konci týdne litovali ukončení mezinárodní návštěvy.
Pro studenty byl v odpoledních hodinách připraven program. Zahráli si turnaj
ve stolním tenisu, navštívili Štramberk a ochutnali „štramberské uši“, anglicky mluvící průvodce je provedl Dřevěným městečkem Valašského muzea v
přírodě v Rožnově, prošli se po Pustevnách, stříleli z luku a také sáňkovali –
což bylo pro dva z nich poprvé v životě. V závěru týdne pak při závěrečném
posezení vařili jejich tradiční jídla a ochutnávali ta naše.
Projekt Edison se v naší škole vydařil. Pozitivní hodnocení celého týdne vyjádřili jak studenti, tak i naši žáci.
Díky patří manželům Štefánikovým, kteří se podíleli na ubytování studentů,
manželům Gřesovým, jež podpořili pobyt studentů zde finančně a také paní
starostce Ivaně Váňové za poskytnutí balíčků s upomínkovými předměty pro
každého studenta.
Daria Rýdelová

7

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO

8

9

„Mořkovský zajíc“ se poběží po nové trase
Loňský jubilejní 10. ročník ,,Mořkovského zajíce“ se rozhodli pořadatelé zatraktivnit tím, že trať závodu tvořily čtyři
okruhy v obci. Tím přilákaly poměrně veliký zájem diváků. Negativem byla nutnost zajistit širokou síť pořadatelů. I
to byl jeden z motivačních prvků, že se letos rozhodli organizátoři této akce, pozměnit trať hlavního závodu.
Letošní ,,Mořkovský zajíc“ se uskuteční v sobotu 10. března. Start bude v 9,30 hod. nad mořkovským vlakovým nádražím. Trať závodu povede po lesní asfaltové cestě. Po pěti kilometrech, se odbočí vpravo a v Hostašovicích poběží
závodníci po cyklostezce až do Mořkova. Zde se u bývalého vlakového nádraží napojí na silnici II / 483 mezi
Hodslavicemi a Mořkovem. Cíl bude v areálu víceúčelového sportovního hříště TJ Mořkov. Trať měří 10 km
a první závodníci se objeví v cíli po desáté hodině. Kdo si netroufne zaběhnout deset kilometrů, může si prověřit kondici na tříkilometrové trati. Nejlepší běžec z Mořkova obdrží věcnou cenu.
Běh dětí pod názvem ,,Mořkovský zajíček“ se vrátí na původní místo konání z předloňského roku do areálu víceúčelového sportovního hříště v Mořkove. Závody dětí odstartují v 11,00 hod. v sedmi běžeckých kategoriích.
Na tuto akci zveme nejen běžce, ale i širokou veřejnost!

MOŘKOVSKÝ ZAJÍČEK
BĚH DĚTÍ
Závod pořádají:
ZŠ a MŠ Mořkov, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice,
místní firma Machač Malokapacitní jatka, TJ Mořkov,
Obec Mořkov, Klub českých turistů Mořkov
Datum:

sobota 10. března 2018 od 11,00 hod.

Místo:

víceúčelové sportovní hříště TJ Mořkov

Prezentace: 10,00 hod – 10,45 hod. v prostorách tělocvičny základní školy
Parkování vozidel: před víceúčelovým sportovním hřištěm TJ Mořkov - ul. Dolní za budovou Orlovny, č. p. 310)

Časový rozvrh:
11:00 hod. dívky a chlapci 2003-2004 – 720 m
11:05 hod. dívky a chlapci 2005-2006 – 720 m
11:10 hod. dívky a chlapci 2007-2008 – 720 m
11:15 hod. dívky a chlapci 2009-2010 – 360 m
11:20 hod. dívky a chlapci 2011-2012 – 180 m
11:25 hod. dívky a chlapci 2013 a mladší – 80 m
11:30 hod. maminky s kočárky – 50 m

Ceny: Všechny děti, které poběží, obdrží sladkou odměnu
Pro děti a dospělé je připraven v areálu hřiště doprovodný program: netradiční sporty – kube, mölki

Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
11. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
ve spolupráci
s místní firmou Machač Malokapacitní jatka, TJ Mořkov, Obcí Mořkov,
Oldřichem Kuncem - restaurace Společenský dům Mořkov a KČT Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km, kondiční běh na 3 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka a bývalého reprezentanta ČR v maratonu Saši Neuwirtha.
Sponzor:
Datum:
Prezentace:

Machač Malokapacitní jatka Mořkov
sobota 10. března 2018 v 9, 30 hod.
8,15 hod – 9,10 hod. v klubovně víceúčelového sportovního hřiště TJ Mořkov,
ul. Dolní—za budovou Orlovny č. p. 310

Trasa závodu:

lesní cesta nad vlakovým nádražím v Mořkově, s napojením na cyklostezku
bývalé železniční tratě Hostašovice-Mořkov. Cíl je na hřišti TJ Mořkov.

Start:
Kategorie:

Startovné:
Občerstvení:

9,30 hod.
A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let
100 kč
čaj, párek

Ceny:

věcné ceny pro první tři běžce v každé kategorii. Nejmladší a nejstarší účastník závodu obdrží odměnu.

Upozornění:

závodu se mohou zúčastnit řádně přihlášeni, kteří podepsali přihlášku a mají startovní číslo. Všichni zá
vodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí.
ano
Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz

Šatny:
Informace:

F ženy do 34 let
G ženy nad 35 let

Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.

Kategorie muži

1.

Finanční prémie
2.
3.

A 19-39 let

1 000

700

500

B 40-49 let

500

300

200

C 50-59 let

500

300

200

D 60-69 let

500

300

200

E od 70 let

500

300

200

2.

3.

4.

5.

300

200

Kategorie ženy

1.

F 19-34 let

1 000

700

500

G 35-44 let

500

300

200

H od 45 let

500

300

200
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4.

5.

300

200

D VA Z V O N Y V M O Ř K O V Ě S LAV Í
PŮL STOLETÍ
P. Alois Strnad – neděle 18.února 1968
Motto:
Dnes druhé jejich zrození:
Toť slavné svaté svěcení
jim vlilo milost posvátnou,
tu živou vždycky obrodnou,
by roznášely nad kraji
nádheru Lašska, Moravy…
Slavné svěcení dvou zvonů
začalo ranní mší v neděli
18. 2. 1968 v 6.30 hodin a
slavnostní nedělní mší svatou
v
9.30
hodin.
Po dopoledních bohoslužbách byly zvony na věž kostela sv.
Jiří v Mořkově zavěšeny pomocí ručního vrátku, který obsluhovali místní hasiči. Úpravy okenního otvoru pro umístění
zvonů měli na starosti tesaři pod vedením Jana Černocha
(č.p.211). Železnou konstrukci pro zvony zhotovilo výrobní družstvo Portáš z Halenkova u Vsetína.
Odpoledne v 15 hodin se naší obcí rozeznělo slavnostní zvonění, následovalo poděkování, Te Deum a svátostné požehnání.
Nové zvony byly ulity již v roce 1967 ve zvonařské dílně paní Leticie Dytrychové v Brodku u Přerova. Větší vážil 700 kg
a je ozdoben reliéfem Krista Krále. Doplňuje ho nápis „Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.“; menší má 350 kg,
reliéf Panny Marie Svatohostýnské a nápis „Královno nanebevzatá, oroduj za nás!“
Oba zvony nesou kartuši s větvičkou túje a údajem: Ulila Leticia Dytrychová L.P.1967. Svěcení zvonů v Mořkově se osobně zúčastnila spolu s mnoha církevními představiteli, kněžími i dalšími vzácnými hosty. Nechyběl tehdejší kostelní sbor, místní hudebníci, hasiči a mnoho lidí zdejších i z okolí.
Po osmi letech byl v roce 1975 ve stejné dílně přelit ještě umíráček (55kg) Nejsvětější Srdce Páně s reliéfem sv. Jiří a nápisem: „Kde víra, tam láska,
tam pokoj!“- dar farníků z Mořkova za ThDr. Aloise Strnada L.P.1975.
V současné době tedy jsou ve věži mořkovského kostela 4 zvony, ten
čtvrtý je nejstarší (byl přelit již r.1849) a má nápis „Sv. Jene Nepomucký,
oroduj za nás!“ a patrně pochází ještě z Jeřábkova kostela. Nepostihla ho
rekvizice ani první ani druhé světové války.
„Kéž nám všechny zvony bez pohromy Bůh zachová a naše duše přivede
k věčnému pokoji!“ napsal na pozvánce tehdejší kněz ThDr. Alois Strnad.
Zvony jsou považovány za posly klidu a míru mezi lidmi. Proto je milujeme hlavně v čase vánočním. Provázejí nás po celý život a vzbuzují v nás
stejné emoce, jaké budily v našich předcích. Jejich hlas je harmonií tónů,
které vnímáme celým tělem i duší… Odměřují náš čas, zvou k modlitbě,
volají do práce i do boje, vyprovázejí nás na cestách, bijí na poplach i oznamují příchod svátků. Pokud je zvon správně odlit a dobře zavěšen, jeho životnost může být dlouhá i 200 let.
Již víc než tisíc let zní zvonů hlas, v čem je jejich tajemství? Třeba ve tvaru, který není náhodný, vyvíjel se dlouhá staletí a nikdo nedokázal vymyslet nic dokonalejšího. Vždy zvítězil zvon klasické podoby ulitý z bronzu ( slitiny mědi a cínu)
v harmonickém souznění mnoha tónů.
„Po 50 letech bychom mohli nainstalovat nové automatické zvonění, které by také kromě přesnosti vyzvánění odlehčilo službu
kostelníků a které by stálo kolem 20 tisíc. Na tento účel budete moci přispět při sbírce na potřeby farnosti v měsíci březnu,“
píše na webových stránkách místní fary náš kněz P. Mgr. Pawel Dobija.
Pro Zpravodaj připravila M. Hromádková
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Zvony.

V našich krajích život lidí doprovází zvuk zvonů. Nejen ve městech a vesnicích, ale i na samotách se vždy najde třeba jednoduchá
zvonička. Jejich zvuk nás doprovází i na cestě poslední. Pohromou pro zvony je vždy válečná vřava, kdy jsou zvony rekvírovány
pro potřeby válečného průmyslu.
Tak jako v mnoha dalších obcích se první a druhá světová dotkla rovněž obce Mořkova . Historie těchto událostí je popsána
v Pozvánce na Svěcení zvonů v Mořkově, které proběhlo 18. února 1968. Pozvánka nám připomíná, že od této události uběhlo už 50 let.
Slavnosti jsem se osobně zúčastnil tak, jako mnoho dalších ( snad celá vesnice) a tuto událost jsem fotografoval . Bohužel se mi
zachovala jediná fotografie ze zvedání zvonu. Druhou fotografii poskytl P. František Macíček. Fotografovalo hodně lidí a určitě
nechyběl Pan Macíček z č. 65 ul. Pastelník/ Najštef, tehdy profesionální fotograf. Zvony byly zvedány ručním vrátkem, který
obsluhovali Mořkovští hasiči. Snad mají tuto událost zdokumentovanou.
Trasport zvonů do věže kostela si vyžádal dočasné rozšíření oken v průčelí věže . Tyto stavební úpravy prováděl a řídil Pan Jan
Černoch Potoční č. 211, nejbližší sousedé používali přízvisko „Matůšů“, vzdálenější sousedé „ Tamborů“. Vzpomínám na jeho
kamenickou práci (soklu) rodinného domu mého bratra . Pamatuji na jeho pobídku po svačině :“ Hleďme si díla dokud je síla,
aby po nás milá památka zbyla“. Omlouvám se všem dalším, kteří se rovněž podíleli jakýmkoliv způsobem na stavebních
úpravách , přípravě slavnosti a které jsem z neznalosti opomenul.
V pozvánce je popsána výzdoba obou zvonů. Kromě této výzdoby a nápisu je na zvonech značka Rodiny Dytrychových
v obdélníčku a otisk větvičky Tůje Severní.
Je všeobecně známou skutečností že poslední Mořkovské zvony odlila Paní
Dytrychová, vdova po p. Josefu Dytrychovi z Brodku u Přerova. V rodinné tradici
pokračují i v současnosti dcery manželů Dytrycových. Jejich firmu jsem navštívil
dne: 22.června 2016 viz. připojené fotografie hotových zvonů a upomínkových
předmětů. Také já jsem si zakoupil zvoneček a obdržel Certifikát.
Na certifikátu je znak Dytrychových a výše zmíněná větvička Tůje Severské viz.
obrázek.
Exkurzi mohu vřele doporučit. Na základě daného slibu nijak nepopisuji výrobu
zvonu. Sdělování těchto informací by mohlo být narušením Know-How .
Zajímavé bylo setkání se zvony ve věži kostela sv. Vavřince v Dačicích dne:
19.června 2017.
V Dačicích je památník kostky cukru, byla vynalezena v místním cukrovaru. Vedle památníku přes cestu stojí veřejně přístupná
výše uvedená věž, vstupné je minimální. Na věži je ochoz s nádhernou vyhlídkou. Při výstupu na ochoz věže návštěvníci míjí dva
zvony. Starší zvon sv.Vavřince z roku 1483 a nový zvon Panna Maria z roku 1990, který byl dle značky odlit v Brodku u Přerova.
Zvony jsou zavěšeny vedle sebe a návštěvník vidí, jak se zvony zavěšovaly v minulosti a v současnosti viz. připojené fotografie .
Mnoho dalšího se mohou zájemci dozvědět na internetu pod heslem: Kampanologie.
Sepsal
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Jan Fabík

Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen vysvědčení, ale také odměny nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů. Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč
a z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou preferovaných oborů (mechanik strojů
a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč.
Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci
červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských stipendiích celkem
280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích letech
zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské
v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na
tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy
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Dne 28. 3. 2018 bude pošta 74272 Mořkov
v době od 13,30 do 17,00 pro veřejnost uzavřena.
Ing. Petra Modláková, vedoucí řídící pošty, Nový Jičín 1
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. 3/2018, vydáno dne 1. 3. 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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