Duben 2018

měsíčník

ČÍSLO 4

děkuji za ochotu a spolupráci.
Pan Patrik Kunc, MBA nám oznámil své rozhodnutí
ukončit své působení na pozici předsedy TJ. Musím
konstatovat, že po celou dobu, kdy pan Kunc vykonával tuto funkci, byla spolupráce Obce a TJ na vysoké
úrovni. Touto cestou děkuji panu Kuncovi za jeho
vykonanou práci, které si velmi vážíme. Přejeme mu
hodně úspěchů.
Obec měla a má podporu sportu jako jednu ze svých
priorit. Zvláště velký důraz klademe na podporu sportu dětí a mládeže. Rozpočet pro TJ jsme rozhodnutím
v zastupitelstvu obce navýšili tak, aby byl zajištěn
každoroční bezproblémový chod celé TJ (20132018…………….1 380 000,- Kč). Areál TJ neustále
vylepšujeme. Vždyť jen za poslední 4 roky jsme rekonstruovali tribunu a její okolí pro fanoušky (2 588
000,- Kč), postavili nové dětské hřiště pro děti návštěvníků sportovních utkání a pro trávení volného
času dětí a rodin vůbec (527 000,- Kč). Přistavěli jsme
nové sociální zařízení (1 169 000,- Kč), neboť stávající bylo kapacitně nedostačující. Díky tomu se zvýšil
komfort nejen pro uživatele klubovny, kterou TJ často
pronajímá k soukromým akcím. Postavili jsme workoutové hřiště pro mládež (405 000,- Kč) a v letošním
roce přibudou cvičební prvky pro seniory (200 000,Kč). A ještě v letošním roce projde rekonstrukcí volejbalové hřiště (cca 250 000,- Kč). Rekonstruovali
jsme běžecký ovál (471 000,- Kč) a zpevněné asfaltové plochy (81 000,- Kč), pravidelně investujeme do
údržby víceúčelového hřiště, oplocení (233 000,- Kč),
kamerového systému, do opravy střechy budovy TJ a
údržby areálu jako celku.
Podpora sportu a činnost celého TJ Mořkov je a bude
i v dalších letech obcí Mořkov výrazně podporována
(2013 – 2018 celkem min. 7 304 000,- Kč + úhrada za
energie). Myslím si, že takto vynaložené finance mají
svůj smysl a opodstatnění.
Ivana Váňová, MBA
starostka

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
námi vyvolaná jednání o plánovaných
investičních a neinvestičních projektech vedená s úřady a kompetentními
osobami koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 byla velmi úspěšná.
Mám skutečně velkou radost z toho,
že vynaložené úsilí nebylo ztrátou času. Mohu Vám tudíž oznámit, že vytyčené úkoly na rok 2018 budeme v plném rozsahu realizovat.
Jedná se zejména o:
• Opravy místních komunikací (2 fáze)
1.
Fáze – ulice Horní, pokračování ulice Polní,
vstup do ZŠ.
2.
Fáze – ulice Nádražní v součinnosti
s výstavbou chodníku, zkvalitnění místní komunikace z ulice Pastelník k rodinným domům, ulice Potoční, propojení ulice Horní a
Křivá, konec ulice Květné.
• Oprava krajské komunikace (ulice Dolní a Sportovní) – na opravě se budeme podílet částkou cca
1,7 mil. Kč a Moravskoslezský kraj částkou cca
6,8 mil Kč. Konečná cena vzejde z výběrového
řízení, jež organizuje Správa silnic MSK. Součástí opravy krajské komunikace bude i výměna poškozených chodníkových obrubníků.
• Opravy 6 dešťových kanálů.
• Odvodnění pozemků přilehlých k ulici Osvobození do Králova potoka.
• Pořízení nového 9-ti místného dopravního automobilu pro JSDH Mořkov (450 tis. Kč Národní
dotace, 225 tis. Kč individuální dotace od MSK,
cca 625 tis. Kč spoluúčast obce Mořkov). Konečná cena bude známá po realizaci výběrového řízení.
• Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ.
• Výstavba chodníku na ulici Nádražní.
• Hřiště pro seniory – 100 tis. Kč dotace od MSK,
100 tis. Kč spoluúčast obce Mořkov.
• Dokončení fasády hasičské zbrojnice – dotace
z Ministerstva zemědělství ve výši 290 tis. Kč,
125 tis. Kč spoluúčast obce Mořkov.
• Informační systém obce (orientační směrovky,
dle návrhu žáků ZŠ).
• Rekonstrukce střechy obecní garáže.
• Rekonstrukce bazénu na koupališti – horní žlaby.
• Rekonstrukce volejbalového hřiště v areálu TJ.
• Zpracování Územní studie Z 16 Machačky.

Pozvánka na veřejnou schůzi
Vážení občané, zveme Vás na veřejnou schůzi, která
se bude konat ve středu 18. dubna 2018 od 17 : 00
hodin v sále Společenského domu v Mořkově.
Program:
• objasnění investičních a neinvestičních akcí pro
rok 2018
•

diskuze
Přijďte, rádi si vyslechneme Vaše věcné náměty,
rady, připomínky.

V průběhu března jsme zahájili čištění místních komunikací a chodníků od zimního posypu a nečistot.
Na některých místech jste nám s úklidem pomohli i
Vy, občané obce. Svědčí to o Vašem zájmu mít okolí
Vašeho bydliště pěkně upravené. Mockrát Vám

Těšíme se na setkání.
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Vedení obce Mořkov

internetu“. Tehdy byl také nominován na objev roku. Tímto zpěvákem je Václav Lebeda vystupující pod pseudo-

Vážení Mořkovjané,
v průběhu měsíce března jsme uzavřeli všechny nutné smlouvy a tak
je na čase, abychom Vám odhalili
program největší kulturní akce v
naší obci - Den obce, který se v letošním roce bude konat v sobotu
14. července. Vedení obce i členové kulturní komise
věří, že jeho úroveň bude i letos velmi vysoká. A na
co se vlastně můžete těšit? Zahájení bude slavnostní
mši svatou v kostele svatého Jiří za všechny živé i
zemřelé občany naší obce. Tuto mši bude hudebně
doprovázet dechová hudba Stráňanka ze Strání.
Po mši svaté půjdeme průvodem obcí do areálu výletiště, kde se již několik let náš den koná. Do pochodu
nám bude hrát již výše zmiňovaná dechová hudba, v
mořkovských krojích půjdou děti, také zástupci spolků a samozřejmě my občané.
Program dne v areálu výletiště bude zahájen starostkou obce Ivanou Váňovou v 14:30 hod.. Po zahájení
bude vyhrávat oblíbená dechová hudba našich seniorů
Stráňanka, kterou v 16:00 hod. vystřídá program pro
děti „Šmoulení se Šmouly“ - program plný her, soutěží, tančení a zpívání. Od 17:30 hod. se můžete těšit na
hodinu folkových a trampských písní v podání pražské kapely Lístek. Skupina hraje vlastní písně, je čtyřnásobným držitelem Porty a vítězem soutěže festivalu
Zahrada. V 19:30 hod. přijde na pódium Leona Machálková s kapelou BAND. Leona je rodačkou z nedalekého Zlína a mezi její žánry patří pop, rock a
jazz, je také známou muzikálovou zpěvačkou. Věříme,

nymem Voxel.
Zbytek večera bude hrát skupina SAGA a těšit se můžeme i na ohňostroj.
Stánky s občerstvením budou provozovat spolky, nebude chybět skákací hrad, kolotoč pro děti, kolo štěstí, pískohraní, malování na obličej a další doprovodné
akce.
Přestávky vyplníme losováním. Všechny vstupenky
budou slosovatelné o ceny našich sponzorů.
Pro děti máme připraveno ještě jedno velké překvapení v rámci dne obce a tím bude promítání „Šmoulů“
již v pátek 13. července v podvečer v sále Společenského domu, aby byly připraveny na šmoulování :-)

Členové kulturní komise společně s obcí však nepracují jen na dni naší obce. Chodí pravidelně na gratulace k našim spoluobčanům, kteří se dožívají životního
jubilea, připravují na léto promítání letního kina a
tentokrát se rozhodli zpestřit „Setkání s důchodci“,
které se koná na podzim, takže naši senioři se mají na
co těšit, ale o tom až příště …..
V případě, že budete mít jakékoliv podněty, čím by
jsme mohli zpestřit kulturní akce v naší obci, neváhejte nám je sdělit, budeme za ně rádi.
Jiří Navrátil, místostarosta

že zazáří jako hvězda také na našem večeru.
Dny obce Mořkov si v průběhu let získaly prestiž nejen
mezi místními občany, ale také občany z okolních obcí a
proto jsme se rozhodli, že k Leoně Machálkové přidáme
ještě jednu hvězdu a to rodáka z nedaleké Kopřivnice, výherce Českého slavíka Mattoni 2013 v kategorii „Hvězda
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USNESENÍ
z 64. schůze Rady obce Mořkov konané dne 7. 3. 2018
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 63. schůze RO.
Odeslanou žádost Lesům ČR, s. p. na spolupodílení se při opravách MK ulic Horní a Nádražní.
Informaci o cenové nabídce na vybudování plážového voleybalu v areálu koupaliště.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 64. 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. 42018 H., 62018 L.
Dotaci ČSV, z.s. ZO Mořkov ve výši 15000,- Kč na činnost a podporu včelařství v obci.
Dotaci Domovu DUHA, p.o., Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48804886, ve výši 40000,- Kč na zajištění specifičnosti vybavení k usnadnění lepší mobility a kvality osmi našich občanů, kteří využívají Domov pro seniory a Domov se
zvláštním režimem k celoročnímu bydlení.
Bezúplatný pronájem sálu ve společenském domě ZO ČSV, z. s. Mořkov ve dnech 12.10. – 15.10.2018 za účelem pořádání
výstavy u příležitosti 100 let založení základní organizace v Mořkově.
Úpravu nájemného Pachtýři dle rozpisu přílohy č. 1.
Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání uzavřenou mezi Obcí Mořkov, zastoupenou starostkou Ivanou Váňovou,
MBA, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov IČ: 00298191 na straně pronajímatele a H. na straně nájemce.
Ukončení nájmu nájemce pana P. a to prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 489, ulice Dolní, z důvodu doručené
žádosti o ukončení nájmu panem P.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřený mezi Obcí Mořkov, zastoupená Ivanou Váňovou, MBA, IČ: 00298191,se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov na straně objednatele a zdravotnickým zařízením I. na straně
dodavatele.
Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2018.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3.
3.1

Spoluúčast s okolními obcemi na přípravě turistické mapy zahrnující nejen Mořkov, ale i okolní oblasti s orientací na Valašsko.
Zhotovení razítka Obce Mořkov za účelem propagace obce Mořkov, zejména pro turistické využití.
Výrobu turistických známek a vizitek Obce Mořkov, za účelem propagace obce Mořkov.
Zajištění a úhradu za autobus pro předškolní děti z MŠ Mořkov a pedagogický doprovod do Dolní oblasti Vítkovic, Ostrava
dne 22. 3. 2018.
Finanční výdaje spojené s vyřízením dědictví po zemř. M. pro M., za účelem odkoupení pozemků a následné možnosti zhotovit ÚS v lokalitě Machačky.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ Opravy MK 2018 v obci Mořkov podala firma STRABAG a.s., Oblast Sever, Polanecká
827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČ:60838744 s cenou 1.645.583,44 Kč bez DPH.

V Mořkově 7. 3. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 65. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 3. 2018
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 64. schůze RO.
Program 19. ZO.
Schvaluje:
Program 65. Rady obce Mořkov.
Dotaci Fondu pro opuštěné s handicapované děti a mládež, IČ: 27019195, na podporu akce konané dne 2. 9. 2018
v Mořkově, Smlouvu č. 132018.
Podpis Dodatku č. 1 ke SOD Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a firmou JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ:26826411.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2018.
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4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Mořkově s firmou
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26826411.

V Mořkově 20. 3. 2018

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Narodil se
Alex Zicha
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Alexovi přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
86 let
87 let
88 let

Dušan Ritz
Jarmila Lacinová
Lenka Rýdlová
Marie Sokolová
František Macíček
Marie Kyselá
Josef Geryk
Alžběta Černochová
Zdeňka Hanková
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslav Horák

Marie Macíčková
Věra Navrátilová
Josef Černoch
Věra Lacinová
Marie Hromádková

Helena Goldová

Jiřina Hoďáková

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

Úmrtí

Božena Rýcová

Anna Černochová

Tradiční pouť k sv. Jiří
se v letošním roce bude konat
v neděli 29. dubna 2018
Děti z MŠ a ZŠ
obdrží jako každoročně
jednu bezplatnou vstupenku
na kolotoč.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na konci února přijelo do mateřské školy maňáskové divadélko
o dvou hercích s pohádkou Mášenka a medvěd. Aktéry představení byli maňásci a
celou pohádkou děti
provedl živý herec v
kostýmu Kašpárka. Pohádka byla prokládána
hudebními nahrávkami,
při kterých si děti zazpívaly. Děti se při pohádce učily pozorně naslouchat a odnesly si
z ní ponaučení.

Skoro každé malé dítě si přeje doma pejska. Protože víme, že ho nemůže mít každý, pomohli jsme dětem toto
přání splnit alespoň ve školce. A tak jsme do naší mateřské školy pozvali majitelku fenky ridgebacka, která je
certifikovanou canisterapeutkou. Vyjma pohlazení získaly děti možnost zjistit, co to obnáší být canisterapeutickým psem. Fenka se s dětmi hned skamarádila a zahrála si s nimi různé hry.

Ještě v březnu do mateřské školy zavítalo profesionální divadlo Kašpárkův svět s pohádkou Kašpárek ve
mlýně. Představení bylo jako vždy nejen veselé, ale i naučné a dětem se velmi líbilo. Děti byly zapojené do
představení a nakonec herce po zásluze odměnily potleskem.
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Ve čtvrtek 22. března jsme byli s předškolními dětmi na exkurzi
v Dolní oblasti Vítkovic ve Světě techniky. Od samého rána nám
krásně svítilo sluníčko. Nejdříve byl pro děti přichystaný výukový program Barevný svět, ve kterém se děti vzdělávaly prožitkovým učením.
Poté jsme zamířili do Dětského světa techniky, kde si děti užily prostoru s různými nápady a činnostmi - vodní svět, pohádkový svět s plněním úkolů, hru na hudební nástroje, zdravotnictví, stavebnictví, zvířata,
zahrádka, televizní technika a spoustu jiných atraktivních činností. Pro
děti to byl úžasný den.
Tam i zpět nás dovezl autobus, který
zajistila a financovala obec Mořkov.
Samotná exkurze
byla pod záštitou
náměstka hejtmana
MSK Jiřího Navrátila, MBA.
Děkujeme
obci
Mořkov a náměstkovi hejtmana panu
Jiřímu Navrátilovi,
MBA za pěkný výlet. Den se vydařil
a děti byly opravdu
moc spokojené.

Za kolektiv MŠ
Mořkov
Bc. Ivana Váňová

KOUPALIŠTĚ MOŘKOV PŘIJME NA LÉTO BRIGÁDNÍKY:
-kuchaře
-uklízečky
-recepční
-pomocnou sílu do kuchyně

Info: I. Skybová 732 252 953 nebo koupaliste.morkov@seznam.cz
R O Z V O Z P I Z Z Y 605 995 695
Přijímáme objednávky na soukromé akce na sezonu 2018 do Podhorské chalupy

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Proběhne ve středu 11. dubna 2018
00
30
Od 10. – 10. u hasičské zbrojnice, od 10. 45 – 11. 15 na horním konci
Od 16. 00 – 16. 30 u hasičské zbrojnice, od 16. 45 – 17. 30 na horním konci
Poplatek za očkování činí 100,- Kč. Pes musí být starší 3 měsíců, zdravý.
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Mořkovské děti lyžovaly v Jeseníkách
Žáci 4. a 7. třídy ZŠ Mořkov si ve dnech 5. – 9. března užili lyžování na Zimní škole v přírodě a Lyžařském
kurzu v Karlově pod Pradědem. Na pobyt se školáci moc těšili. Připravovali a seřizovali si lyže, balili kufry,
sledovali počasí a webkamery v Karlově.
Pětidenní pobyt na horách splnil jejich očekávání. Pěkné ubytování, výborná strava, upravené sjezdovky, příznivé počasí. Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle výkonnosti. Některé děti se teprve lyžovat učily, jiné se
zdokonalovaly v lyžařské technice. Všichni se společně učili velké samostatnosti a statečnosti, jelikož své rodiče slyšeli pouze po telefonu.
Během pobytu děti relaxovaly v hotelovém bazénu, v tělocvičně a v posilovně, při večerních programech zažívaly mnoho legrace, vznikaly nová kamarádství.
Týden lyžování a poznávání Jeseníků utekl jako voda. Po posledním pátečním svezení se na vleku, pokoření
sjezdovky na Myšáku děti sbalily svá objemná zavazadla a s netrpělivostí se těšily na příjezd autobusu, který
je odvezl zpět k jejich rodičům.
Týden strávený na horách se všem líbil a určitě budou na něj dlouho vzpomínat. Čtvrťáci již nyní sní o lyžařském kurzu a neznámém místě pobytu, na které se mohou těšit v 7. ročníku, kdy si opět společně zalyžují.
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě kurzu a školy v přírodě a s úsměvem, trpělivostí a obětavostí se postarali o jejich příznivý průběh. Děkujeme také Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov za poskytnutí finanční dotace na autobus.
Lenka Kociánová, vedoucí pobytu

Vzpomínka na zimní školu v přírodě
Mořkov už je před námi,
Jeseniky za námi.
Lyžování už je pryč,
uběhlo to jako nic.
Co se za těch 5 dní stalo?
Chodila ségra do školy,
Psala vůbec úkoly?
Chodil táta do práce?
Byla doma legrace?
Hurá už jsme u zahrady,
hurá už jsme u dveří,
Nikdo tomu nevěří!
Natálie Krůpová, Dorota Macíčková – 4. třída
Ve čtvrtek 15.února 2018 se konala
„Recitační soutěž“ chlapců a děvčat z 1.- 5.třídy.
Celkem se do soutěže zapojilo 20 žáků.
A to jsou vítězové:

Kategorie mladších žáků - 1. a 2. třída :
1. místo Tereza Kuncová
2. místo Tatiana Géryková
3. místo Mikuláš Macíček
Kategorie starších žáků - 3. - 5. třída:
1. místo Dorota Skalková
2. místo Anna Šmondrková a Aleš Macíček
3. místo Jaromír Večerka a Roman Volek
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.
Jana Horáková a Kateřina Bartková
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MOJE KRONIKÁŘSKÁ PRÁCE V OBCI MOŘKOV

V roce 1990 zazvonil u našich dveří nově zvolený porevoluční starosta. Pokorně sepnul ruce a prosil mě,
abych se ujala obecní kroniky v Mořkově. Jsem prý už jedenáctá, kterou oslovuje, a očekává, že už nebude
odmítnut… Bylo mi ho líto, soucítila jsem s ním, a tak jsem mu na spolupráci přikývla.

Po téměř třiceti letech kronikaření musím upřímně přiznat, že jsem tehdy vůbec nevěděla, do čeho jsem se
ve svých 47 letech vlastně pustila… Dům, zahrada, zahrádka, čtyři dospívající děti, manžel milující pořádek a
jeho nemocná matka. V té době jsem navíc byla akčním členem Občanského fóra a dokonce mluvčím za naši
obec. Telefon byl jenom na poště, o mobilech se ještě deset let nevědělo. Obíhala jsem proto dva a půl tisícovou vesnici pěšky, abych mohla svolat mimořádné schůzky, lepila jsem plakáty a zajišťovala akce, které tenkrát u nás navštěvovalo i 400 lidí!
Vzpomínám, že jsem první zápis za rok 1989 začala verši Jana Nerudy z jeho Romance o jaře 1848:
Čas oponou trhnul - a změněn svět!
A ve vzduchu šuměla divná báj
Kam, kam padlo lidstvo staré?
a pěl nám ji sad, pěl ji haluzný háj,
Ej kamkoli tázavý letěl hled,
i pěl nám ji údol i horstva tem,
Vše nové, tak mladě jaré!
a pěla ji celá nám širá zem
A pěli jsme: „Volnost – volnost!“

Postupně jsem začala pronikat do tajů kronikářské práce – předešlé zápisy o socialistických akcích, závazcích
a sjezdech KSČ se začaly radikálně měnit.
Lidé na vesnici začali podnikat, některým se podařilo chytit vítr do plachet hned zkraje, jiným se nepovedlo
šťastně nastartovat a vraceli se do továren.
Avšak přibývalo nezaměstnaných, průmyslová výroba v mnoha okolních dříve úspěšných podnicích skončila. Mladá generace opouštěla učební obory a vrhala se na studia s maturitou. Dost se jich začalo jen tak poflakovat bez zájmu o cokoliv.
I drogy na vesnici dorazily. Radost jsem neměla ani ze dříve úspěšného zemědělského družstva, které dodnes
udržuje svou existenci jen chovem masného plemene krav.
Prošla jsem několika školeními, navázala kronikářskou družbu s okolními obcemi a do Lidečka, Obce roku
2008, jsme se zajely podívat i s naší paní starostkou. Obecní kroniku tam píše spolužačka Růženka, které bylo
také líto starosty – jejího žáka z dosud nepsané kroniky.

Začala jsem do našeho Zpravodaje obce Mořkov přispívat články ze všech oblastí života naší podhorské vesnice: vzpomínky pamětníků, historická výročí událostí, budov, úspěchy nadaných dětí i dospělých… Některé
zasílám i do regionálního tisku.
Upřímně se musím přiznat, že jsem před patnácti léty i stávkovala – dva roky jsem čekala, že se obecní
kroniky někdo ujme. On totiž druhý starosta v pořadí (bývalý můj žák) mi ručně psané konceptní zápisy vždy
celé počmáral a přehazoval mi každý druhý odstavec. Byla jsem zoufalá a chtěla s kronikou skončit… Po dvou
letech mi začalo být líto opuštěných zápisů a za trest jsem oba ztracené roky pracně doháněla se zápisy následnými.
To jsem ještě neměla počítač…
Ten mi ochotně z OÚ půjčili v roce 2010. Než jsem ale pochopila na co je „myš“ a k čemu je internet, co se
píše ve wordu a jak posílat emaily, dobrého půl roku jsem si často u něho poplakala. Velkou oporou mi byl
syn, který všechny počítačové funkce hravě ovládá. Pro sběr mnoha zápisů jsem pak už nemusela i 3x chodit,
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zvonit či přelézat ploty a utíkat před zuřivými psy… Daly se najít na webových stránkách naší obce.
Lidé mi začali nosit i svoje historické poklady – staré fotografie, noviny, plakáty, letáky. Vše, co jsem dostala od nich, plus svoje nasbírané tiskoviny a reportážní fotografie, začaly zaplňovat fotoalba a knihy příloh
ke kronice. Z našeho bytu se začal stávat redakční archív! Materiálu už bylo za ty roky tolik, že jsem jej začala
ukrývat před manželem a devíti vnoučaty ve vyklizeném velkém peřináči. Čekám, kdy se mu dno propadne…I
sběrači kovů mi svěřují svoje hmotné nálezy, dostala jsem ke zjištění i kameny podobné pazourkům. Takové
věci musí mít svoji zvláštní krabici.
Nejsem historik, ale dějepis mě vždy bavil. Zvolila jsem si ho dokonce jako maturitní předmět. Mohu však
také uplatnit vystudované obory na FF UP v Olomouci – výtvarnou výchovu a češtinu. Konceptní zápis píšu
na počítači a po jeho schválení na OÚ opisuju text ručně do kroniky a oživuju ho kresbami starých domů, domečků i portréty osobností obce. Používám archívní popisovače zn. DOKUMENT.
Aby se haldy složek a papírů zmenšily, mám už i na OÚ svou krabici dokumentů a knihu příloh. Několik jich
ještě doma doplňuju a obměňuju.
Pomalu a jistě přicházím k poznání, že život lidský má svůj začátek, ale bohužel i konec. Tak jako to krásně
vyjádřil František Halas v básni PODZIM:
„ Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé…“
Hledám nástupce, který se naší obecní kroniky s láskou ujme a bezpochyby jí dá už novou elektronickou podobu.
Příspěvek pro Zpravodaj „Kroniky a kronikáři“ a pro „Zpravodaj obce Mořkov“ připravila
Mgr. Marie Hromádková
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Čtvrté Kubovo vítězství v Mořkově
Mořkovský zajíc sobota 10.3.2018
Letošní novou trať navrhli Saša
Neuwirth a Jara Mička. Startovalo se
nad mořkovským vlakovým nádražím. Pak se běželo po lesní asfaltové
cestě. Po pěti kilometrech, následovala odbočka vpravo a v Hostašovicích
se napojila trať na cyklostezku.
V Mořkově u bývalého vlakového
nádraží odbočovali běžci vpravo na
silnici mezi Hodslavicemi a Mořkovem. Cíl byl v areálu místního víceúčelového sportovního hřiště. Trať
měřila přesných deset kilometrů.
V posledním týdnu vyskočily denní
teploty vysoko nad nulu. I tento faktor sehrál významnou roli. Na start se
tentokrát postavilo rekordních 131
běžců. Po několika metrech začal
udávat tempo na trati náš Jakub Ambros (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice). Po celou dobu jej stíhal
Tomáš Blaha (AK Kroměříž), ale Kubu se mu nepovedlo předběhnout. V tomto závodu zvítězil již počtvrté a
to v čase 34:26. Tomáš Blaha, který má letos výbornou fazonu doběhl druhý v čase 34:45. Přesto slavil nakonec úspěch, zvítězil v kategorii 40+. Třetí byl Aleš Kocián (AO SVČ Rožnov p.R.) za 35:36.
Kuba mi po doběhu řekl:,, Brzy po startu se mi podařilo prodrat se na čelní pozici. Stíhal mě pouze Tomáš
Blaha, ale v závěru jsem vystupňoval tempo a nenechal jsem si ujít vítězství. Jinak jsem poměrně dost pracovně vytížený, co mě mírně blokuje v nastavení pravidelných tréninkových dávek. Těším se již na příští víkendový závod „Běh Lužánkami.“
V padesátnících zvítězil v bratrském souboji Vladan Šindelek z Pržna ( 37:27). Našemu Sašovi Neuwirthovi
se podařilo stlačit čas pod čtyřicet minut a zvítězil v kategorii 60+ v čase 39:53. Nejstarší kategorii mužů 70+
ovládl další náš veterán Jirka Bednařík za 56:25.
V ženách se odehrály vyrovnanější souboje. Trio prvních závodnic se v cíli vešlo do čtvrt minuty. Přes dlouhodobé zdravotní potíže zvítězila Pavlína Poláčková (AK Drnovice) v čase 40:05. Těsně za ní doběhla druhá
Kristina Šilhová (Valašské Meziříčí) za 40:12 a třetí Andrea Krstevová (Light Bike) v čase 40:19.
Kategorii žen 35+ ovládla Helena Kovarčíková z Poličné časem 43:57 a v ženách 45+ zvítězila Věra Richterová (Pomalé šípy) za 46:59.

Mořkovský zajíček se letos vydařil
V sobotu 10. března se v Mořkově uskutečnil 11. ročník běžeckého závodu dětí Mořkovský za
jíček.
V sedmi kategoriích se na start postavilo 109 dětí, 5 maminek s kočárkem.
Atmosféra závodu byla výborná, počasí přálo, děti podaly skvělé výkony. Nejvíce obsazená
kategorie 2009-2010 / 10 chlapců, 19 děvčat).
Všichni běžci obdrželi za svůj statečný výkon sladkou odměnu, vítězové získali keramické a
čokoládové zajíce a diplom.
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Mořkovské děti obdrželi prémiovou
odměnu.
Umístění našich dětí:
1. místo Černoch Patrik, Kuběnková
Zuzana, Eliášová Amálie
2. místo Macháč Tobiáš, Davidová
Tereza
3. místo Lacinová Eliška, Šmondrková Terezka, Volek Roman.
Veliké poděkování patří celému
organizačnímu týmu z Atletického
klubu Emila Zátopka Kopřivnice,
generálnímu sponzorovi akce p.
Machačovi, dále Oldřichu Kuncovi – restaurace Společenský dům
Mořkov.
Poděkování patří i místnímu Klubu českých turistů, TJ, Obci Mořkov a místní ZŠ a MŠ.
Běžci, na závěr přijměte srdečné pozvání za rok na 12. ročník tohoto závodu!
Lenka Kociánová, Jiří Harašta

HISTORICKÝ PŘEHLED ÚČASTI NA MOŘKOVSKÉM ZAJÍCI
ROK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Mořkovský zajíc
41
71
103
80
72
58
85
57
98
116
131

Mořkovský zajíček
15
18
34
27
33
90
55
75
121
113

USNESENÍ
z 66. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 4. 2018
1.
1.1

Schvaluje:
Program 66. Rady obce Mořkov.

2.
2.2

Rozhodla:
RO rozhodla o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
„Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.“

V Mořkově 4. 4. 2018

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Vážení Mořkovjané,
když jsem před pěti lety přebíral vedení TJ Mořkov, vytyčil jsem si pro své funkční období celkem tři cíle.
Zaprvé, to bylo navýšení dlouhodobě podhodnoceného rozpočtu. Zadruhé, podstatné zlepšení práce s mládeží
společně s výraznější reprezentací naší obce v registrovaných soutěžích a v neposlední řadě kompletní rekonstrukci areálu TJ.
Těch pět let uběhlo jako voda a já se domnívám, že se uvedená předsevzetí, zejména díky kvalitní práci výboru TJ a naprosto skvělé spolupráci s vedením obce podařilo naplnit. Rozpočet TJ je nyní trojnásobný a poprvé
v historii se podařilo získat stovky tisíc korun z dotací. Celá organizace TJ se podařila restruktualizovat , jak
po legislativní, tak účetní stránce, díky čemuž si na uvedené dotace můžeme „sáhnout“. Všechny naše oddíly
si ve spolupráci s ZŠ Mořkov „pořídily“ žákovská družstva, kde vedou naše žáčky a zároveň se postupně probojovaly do krajských soutěží. Myslím, že se tímto může pochlubit málokterá obec a měli bychom na to být
patřičně hrdí, stejně jako na náš sportovní areál, který díky vedení naší obce zažívá období renesance. Bylo
postaveno nové dětské hřiště, stojí nová tribuna pro fotbalové fanoušky, opravila se budova TJ, včetně nového
sociálního zařízení a jak již mám přislíbeno, proběhne v tomto roce i poslední část rekonstrukce a to oprava
volejbalového kurtu. Tím se naplní má vize.
Proto a také z důvodu pracovního zaneprázdnění, jsem se rozhodl na příští valné hromadě ukončit funkci
předsedy. Svému nástupci přeji stejně dobré kolegy ve výboru TJ, kde bez nároku na mzdu pracuje spousta
skvělých lidí a také stejně úžasnou spolupráci s vedením obce, jako jsem měl tu čest zažít já.
S úctou Patrik Kunc, MBA
Předseda TJ Mořkov, z.s.

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. 4/2018, vydáno dne 4. 4. 2018.
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