Červen 2018

měsíčník

ČÍSLO 6

V letošním roce plánujeme rekonstrukci antukového volejbalového hřiště v areálu TJ. Za tímto účelem
jsem oslovila rozpočtářku, která nám připraví rozpočet plánovaných prací. Našim cílem je získat na předmětnou rekonstrukci dotaci z Moravskoslezského kraje. Věřím, že se nám záměr podaří zdárně zvládnout.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
jistě jste v naší obci zaregistrovali čilý
stavební ruch. Zvláště opravy místních komunikací jsou do jisté míry
pro nás všechny omezující. Naštěstí
budou opravy brzy dokončeny. Předpoklad převzetí opravených MK odhaduji nejpozději v 1. polovině měsíce
června.
Na konci dubna, jsme za účasti stavebního dozoru
převzali dokončenou stavbu opravu fasády hasičské
zbrojnice. Nyní nastává administrativní proces vyúčtování dotace, kterou jsme na opravu obdrželi od
Ministerstva zemědělství ČR.
Dne 14. května jsme oficiálně předali stavbu Přístavba a stavební úpravy budovy MŠ. Akce má být dokončena za 154 dní. Tzn. na podzim 2018. Touto stavební úpravou nám vznikne od ledna 2019 plnohodnotné čtvrté oddělení v budově MŠ se zázemím i pro
dvouleté děti.
V letošním roce jsme opět přistoupili k větší údržbě
koupaliště. Vedla nás k tomu skutečnost úniku vody
v koupališti přes spáry horních žlabů. Oslovili jsme
firmu Diamant s.r.o., která se profesionálně zabývá
bazény a jejich údržbou. Prověřili stav koupaliště, a
navrhli vhodné řešení. Opravu pak v polovině června
realizovali. Horní keramické žlaby byly nahrazeny
plastovým žlabovým profilem, bazénovou folii navařili na stávající a vytáhli ji přes okraj. Horní vtokové
mřížky byly vyměněny za nové. Dlažba okolo koupací vany musela být z důvodu nerovností předlážděna.
Neinvestiční náklady této akce představují částku ve
výši cca 850 tis. Kč.

Rovněž v letošním roce obdržíme dotaci na nákup
nového dopravního automobilu pro Jednotku
SDH. Postupně plníme administrativní kroky, které je
nutné splnit, abychom dotaci získali a naplnili tak
zdárně Zásady vydané Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného systému.
Již máme podepsanou Smlouvu s Moravskoslezským
krajem, o přidělené dotaci obci Mořkov ve výši 100
tis. Kč na pořízení 6. cvičebních prvků pro seniory.
Tyto cvičební stroje budou umístěny u workoutového
hřiště a u dětského hřiště před společenským domem.
Dotační podmínky jsou nastaveny tak, že se vzájemně
mají v místě realizace potkávat různé věkové skupiny.
Proto budou u cvičebních strojů umístěny odpočinkové lavičky a v rámci zaškolení, jak na strojích cvičit,
proběhne veřejná osvěta. Obec na realizaci projektu
přispěje ze svého rozpočtu dalšími 100 tis. Kč.
Po velmi usilovné práci a dvouletých přípravách projektu Společné stezky pro chodce a cyklisty, jsme
začátkem května obdrželi zprávu, že získáváme ze
Státního fondu Dopravní infrastruktury dotaci ve
výši 8 mil. Kč, což představuje 85% uznatelných nákladů projektu. Dle rozpočtu je cena projektu 17 mil.
Kč. Mezi neuznatelné náklady projektu patří vybudování autobusových zastávek u hřbitova a veřejné
osvětlení v trase do Nových domků. Tento záměr je
však zahrnut do celkového investičního záměru. Připomínám, že na vytvoření projektové dokumentace
jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši
410 tis. Kč. V současné době zahajujeme přípravu
výběrového řízení, předpokládám, že po jeho vyhodnocení půjde cena směrem dolů, a tak podíl dofinancování naší obce bude zpřesněn.
Náš rozpočet s touto investicí počítá, po úpravě
a zpřesnění rozpočtu v červnovém Zastupitelstvu obce tímto zajistíme bezproblémové financování projektu.

Ivana Váňová, MBA
starostka
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USNESENÍ
z 68. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 5. 2018
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 67. schůze RO.
Žádost pana K. o odkup parcely 951/7 v k. ú. Mořkov.
Žádost Linky bezpečí, z. s.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 68. 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. 82018 Ch.
IV. Úpravu rozpočtu obce na rok 2018

2.3

ve výši příjmu
ve výši výdajů
financování

274 200,00 Kč tj. příjmy celkem
926 000,00 Kč tj. výdaje celkem
651 800,00 Kč tj. financování celkem

37 864 789,00 Kč
50 954 050,51 Kč
13 089 261,51 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.4
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou, na straně budoucí povinný a panem G. na straně budoucí oprávněný.
2.5
Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky uzavřenou mezi panem G. na straně stavebníka a Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, na straně vlastníka nemovitostí.
2.6
Příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky malého rozsahu Dopravní automobil pro JSDH Mořkov uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, na straně příkazce a panem Alešem Petrželou, Růžová 183, 783 49 Lutín, IČ: 02918048, na straně příkazníka.
2.7
Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností NJ/112/2018/Pu a vztahu
k třetím osobám uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, zastoupena Ing. Tomáš Böhm, ředitelem SSMSK, IČ:0095711 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou, IČ: 00298191.
2.8
Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č. NJ/113/n/2018/Pu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený z pověření
hejtmana kraje SSMSK, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín, IČ. 00095711, DIČ: CZ 00095711, zastoupena vedoucím střediska Ing. Zbyňkem Kubalou na základě pověření
ředitele a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, DIČ: CZ 00298191.
2.9
Nájemní smlouvu uzavřenou mezi účastníky Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou obce, se sídlem Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně Pronajímatele a P. na straně Nájemce.
2.10
Smlouvu o složení jistoty uzavřenou mezi účastníky Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou obce, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně Pronajímatele a P. na straně Nájemce.
2.11
VŘ – Cvičební prvky pro seniory.
2.12
Zadávací dokumentaci na VŘ Cvičební prvky pro seniory.
2.13
Oslovit ve VŘ Cvičební prvky pro seniory tyto firmy:
AFE TRADE, s.r.o., Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky, IČ: 03469166;
Bc. Václav Černý, Nová 8/1036, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, IČ: 71672753;
BDF LINE shop s.r.o., Chaloupky 15, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 29379831;
COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČ: 29037221;
Aleš Brückner, Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015;
JOSLA Fitpark s.r.o., Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín, IČ: 28706480.
2.14
Složení výběrové komise pro výběrové řízení Cvičební prvky pro seniory radu obce: Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana
Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
2.15
VŘ – Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.
2.16
Zadávací dokumentaci pro VŘ Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.
2.17
Oslovit ve VŘ Dopravní automobil pro JSDH Mořkov tyto firmy: BSAuto Brno, a.s., Veslařská 2, 637 00 Brno,
IČ:25323792, DIČ: CZ 25323792; AUTO TRUTNOV s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270, DIČ: 26825931270; TECHSPORT, s.r.o., Palackého třída 155, 612 00 Brno, IČ: 25524135; Malý a Velký spol. s r.o., Ruská 2877,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 44738633, DIČ: CZ44738633; AUTO VINKLER, s.r.o., Hradišťská 2454, 397 01 Písek,
IČ: 28083831, DIČ: CZ 28083831.
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2.18
2.19

Složení výběrové komise pro výběrové řízení Dopravní automobil pro JSDH Mořkov radu obce: Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Nabídku firmy GRODRILL s.r.o., K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno, IČ: 46994971 na provedení hydrogeologického průzkumu pohřebiště Mořkov.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ „Úprava ploch ve dvoře ZŠ Mořkov“ podala firma Art Beton s.r.o., 742 72 Životice u Nového Jičína 108, IČ: 25857002.

4.

Pověřuje:

4.1

Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Úprava ploch ve dvoře ZŠ Mořkov s firmou Art Beton s.r.o.,
742 72 Životice u Nového Jičína 108, IČ: 25857002.

V Mořkově 9. 5. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 69. schůze Rady obce Mořkov konané dne 23. 5. 2018
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 68. schůze RO.
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov.
Schvaluje:
Program 69. 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. 92018 P.
Žádost o prodloužení období přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, týkající se budovy U Školky 8 v souvislosti
se zahájením prací na přístavbě MŠ. Odloučené pracoviště v budově ZŠ bude k dispozici pro 20 dětí, které budou pobyt
v MŠ v období 2.7. – 13.7.2018 nutně potřebovat.
Žádost SRPŠ ve výši 5000,- Kč na akci Dětský den.
Dotaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice ve výši 5000,- Kč na spolufinancování nákladů za občana obce Mořkov využívající odlehčovací službu v roce 2017.
Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) (umístění vysílačů a antén) uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, DIČ: CZ 0029191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně Pronajímatele a SychrovNET
s.r.o., se sídlem Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín, IČ: 268 27921, DIČ: CZ26827921, zastoupenou Michalem Martišem,
jednatelem na straně Nájemce.
Smlouvu o poskytování služeb nebo prací uzavřenou mezi Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 na straně poskytovatele a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, DIČ: CZ 0029191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně objednatele.
Dotaci Armádě spásy v ČR, z. s., Domov Přístav Ostrava-Kunčičky, Holvekova 612/38, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
40613411 ve výši 35000,- Kč na zajištění služeb občanovi Mořkova v pobytovém zařízení se zvláštním režimem, poskytující službu osamoceným osobám starším 50 let.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2018.
Nákup dárků pro žáky, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do 600,- Kč na žáka.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ „Mořkov – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ podala firma Malý a velký spol.
s r.o., Jánská 160/28, 746 01 Opava, IČ: 44738633.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ Cvičební prvky pro seniory podala firma AFE TRADE, s.r.o., Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky, IČ: 03469166.

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Dopravní automobil s přívěsem nákladním s firmou Malý a
velký spol. s r.o., Jánská 160/28, 746 01 Opava, IČ: 44738633.
4.2
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Cvičební prvky pro seniory s firmou AFE TRADE, s.r.o., Na
Stádlech 68, 251 01 Popovičky, IČ: 03469166.
V Mořkově 23. 5. 2018
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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44. ročníku turistického pochodu „Okolo Mořkova“
44. ročník turistického pochodu „Okolo Mořkova „ byl pořádán odborem KČT při TJ Mořkov ve spolupráci
s OÚ Mořkov v sobotu 5. května 2018. Celé tři týdny před konáním akce bylo velmi krásné počasí, velice
teplo. V pátek před akcí se však dosti ochladilo, foukal studený vítr. I ráno v sobotu, v den pochodu bylo
chladno, oblačno. V poledne se však vyjasnilo a oteplilo. Vše se tak obrátilo ve prospěch akce. Samozřejmě,
že pookřáli i zúčastnění turisté.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 1 086 účastníků, z toho 266 mládeže, 820 dospělých. Místních bylo
495, tj. 46%, což je stejně jako loni. Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce turistů na 16 km – 326, z toho
místních 153. Na 10 km 253, místních 156. Na trase 25 km 54, místních 13 a konečně 30 km 40, místních 7.
Pro rodiče s malými dětmi byla připravena „BABY“ trasa na 5 km s účastí 220, místních 123. Děti na devíti
stanovištích plnily různé úkoly, za jejichž splnění byla sladká odměna. Z prezentovaných účastníků byli vylosování výherci drobných věcných cen. Nejvzdálenější, nejmladší a nestarší účastník obdržel hodnotnou
cenu.
Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 66 pořadatelů, vesměs členů odboru. Účastníci pochodu příznivě
hodnotili i naše služby pestrého občerstvení, jak na lovecké chatě „Kaluž“, tak i v cíli pochodu. Na lovecké
chatě k povzbuzení do dalšího putování vyhrávala skupina „Lysaři“. Při krásném odpoledním počasí mohli
účastníci v cíli využít pěkného prostředí výletiště k odpočinku i bohatého občerstvení připraveného pořadateli. K dobré náladě přispěla i živá hudba.
Chování účastníků v přírodě bylo ukázněné, nedošlo k jejímu poškozování. V průběhu akce nedošlo
k žádnému úrazu. Ihned po skončení pochodu bylo odstraněno vlastní značení části pochodu.
Touto cestou děkujeme za spolupráci OÚ Mořkov a všem našim sponzorům a příznivcům.
Machač – malokapacitní jatka, s.r.o.; Řeznictví Jan; Oldřich a Martina Kuncovi – SD Mořkov; Slavomír Šigut – Dřevošigut; Renáta Pítrová – „U Ogarů“; Tomspedit s.r.o.; Konkys s.r.o.; Doprava Pavel, Ženklava;
Hospůdka u Bernarda Nové Domky; Alve s.r.o.; Pekárna u Černochů Veřovice; Kučera Stanislav
Rovněž děkujeme MŠ za zapůjčení pomůcek ke hrám dětí na „BABY“ trase, kuchařkám ZŠ za uvaření čaje.
Jen s přispěním všech mohla být pořádána tato akce, prospěšná pro děti a mládež, propagující turistiku, naši
obec a krásnou přírodu v jejím okolí. Děkujeme našim občanům všeho věku, školní mládeži a dětem za hojnou účast.
Pěkný pochod, krásná příroda, nádherné pohledy z okolních kopců… „Přijdeme k Vám zas!“ … věta mnoha
zúčastněných turistů.
Výbor KČT při TJ Mořkov

Pohár sladkostí získala
1. třída, která měla největší
účast.
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Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
89 let

Renata Macháčová
Petr Kyselý
Jaroslav Černoch
Václav Váňa
Pavel Mička
Jan Bartoň
Magdaléna Géryková
Ludmila Slačálková
Božena Fidlerová
Ludvík Bóbik
Marie Pítrová
František Černoch
Helena Pítrová

Miroslav Rýc
Jaromír Jaksch
Vladimír Doubravský

Dušan Rýdel
Otakar Šach

Ladislav Hýl

Alois Kašík

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

Úmrtí

Vladimír Mička

GDPR

Vážení spoluobčané,
z důvodu změny v legislativě týkající se ochrany osobních údajů a v souvislosti s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
pro potřebu vydavatele zpravodaje obce Mořkov.
Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci zejména při zveřejňování jubilantů v příslušném měsíci a roce
a také při zveřejňování oznámení narozených dětí.
Pokud nepřijdete nebo nezatelefonujete na Obecní úřad Mořkov (podatelna 556 759 387, 739 623 887) sami a
neoznámíte nám, že si nepřejete být ve zpravodaji uvedeni jako jubilant, budeme se domnívat, že se zveřejněním ve zpravodaji souhlasíte. Totéž bude platit i v případě narozeného dítěte.
Děkujeme za pochopení.
Ivana Váňová, starostka

POHÁDKA, ALE NE O RAŠKOVI
Rodáka z Frenštátu p. R. jsem měl možnost vítat po zimní
olympiádě na náměstí, dokonce vídat skoro bezprostředně každý den jak chodil do Mezu do práce. Ve skromnosti, s kterou
přistupoval jak ke sportu tak k práci i lidem, se pro mě stalo
vzorem, který jsem vštěpoval i svým potomkům, protože silné
osobnosti na Valašsku nemají kořeny bohatých rodičů, ale vůli
v životě něco dokázat.
Vnučka Aneta Hromádková z mého rodného domu, je toho příkladem. Před rokem vycházela z devítky ZŠ v Mořkově. Poděkoval jsem třídní učitelce paní Mgr. Kociánové né za známky
ve škole, ale za pedagogický vztah „kantora k žákům ke sportu“
jí patří část stříbrné medaile, kterou vnučka převzala za ocenění
2. místa na postu brankářky extraligy ve florbalu Slovenské republiky.
Zdeněk Hromádka
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Při příležitosti oslavy svátku matek jsme do mateřské školy pozvali maminky a babičky na malou oslavu jejich
svátku. Děti z třídy Sluníček předvedly vystoupení v podobě tanečků, básní a písní, třída Kytiček si připravila
Pohádku se zvířátky, Motýlci nacvičili pohádku Jak koťátko zapomnělo mňoukat a předškolní děti ze Zajíčků
Velký pohádkový výlet. Vystoupení dětí udělalo maminkám velkou radost.
Poté následovalo příjemné posezení u čaje, jednohubek a zákusků, které maminkám děti samy upekly a dozdobily. Kromě hezkých zážitků si maminky odnášely i malé dárečky, které pro ně děti s láskou vyrobily. A tak
jsme si všichni užili hezké odpoledne a oslavili jeden z nejtradičnějších svátku – DEN MATEK.

Při této příležitosti jsme nezapomněli ani na babičky a dědečky v Domově
s pečovatelskou službou. Pohádky, které jsme nacvičily jim děti zahrály.
Děti z kroužku Flétnička zahrály na flétnu písničky Běžela ovečka a Dú Valaši dú.

Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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2. pokračování
Jak to začalo
Kronika Sboru dobrovolných hasičů z Mořkova začíná představením jejich dvou zakladatelů: bratra Jana Rýdla a bratra Heřmana
Blahety. Oba popisují svůj životopis, jak po profesní stránce, tak po stránce působení v hasičstvu.
V úvodním slovu píší následující věty:
„Obec Mořkov je podhorská vesnice ležící pod výběžky Moravskoslezských Beskyd. Nad ní zvedají své zalesněné stráně vrcholy
Bezedné, Huštýna a v dálce vypíná svůj vrchol Javorník. Je to krásný kraj, ale pro obyvatele této vesnice v té době poskytoval neradostný a těžký život. Lidé pracovali většinou v lese jako dřevorubci a obdělávali svá malá, chudá políčka, která nestačila
k obživě obyčejně velmi početných rodin s mnoha dětmi.
Bída hleděla z oken převážně dřevěných chalup. Velkým neštěstím byl tenkrát pro vesnici požár, který se rychle rozšiřoval po doškových, nebo šindelových střechách a zničil všechno v širokém okruhu. Lidé museli přihlížet skoro nečinně jak dravý živel pohlcuje jejich chudý majetek proto, že nebylo účinných prostředků k hašení, kromě džberů s vodou a několika háků ke strhávání hořících šindelů ze střech. Obrat nastal v roce 1873, kdy byl vydán požární řád pro Moravu. Na základě toho se začínaly zakládat
hasičské sbory. Dobrá myšlenka se ujala i v naší obci, kdy v roce 1888 byl ustaven přípravný výbor, který vypracoval stanovy,
které byly schváleny c.k. místodržitelstvím v Brně dne 15. května 1889 pod č.j. 15837. Přípravný výbor se skládal z těchto členů:
Jan Bartoň- starosta obce, Jan Jančálek - radní, Jan Macháč, Josef Géryk, František Jašek, František Gold František Macíček,
uč. Alois Málek a Karel Bednář- hostinský.“
Pak v Kronice následuje popis ustavení vedení a velení sboru, které také raději uvádím v plném znění. A rovněž popis začátků
působení. V dalších pokračováních ale budu vybírat jen ty nejzajímavější odstavce a změny ve vedení Sboru tak, abyste v nich
mohli poznat své předky a to, jak to při vedení Sboru neměli lehké.
r. 1889
„Dne 20.června 1889 se sešla první valná hromada, na nichž se shromáždilo 50 uvědomělých občanů, aby založili Sbor dobrovolných hasičů v Mořkově. Zakládající členové byli:
Josef Géryk č. 2, Jan Kučera č. 25, Jan Jančálek č. 42, František Pítr č. 33, Jan Kyselý č. 49, František Mach č. 50, Jan Pítr č.
100, Jiří Bartoň č. 105, Josef Mička č. 47, Josef Géryk č. 126, Jan Černoch č. 135, František Číp č. 234, František Hoďák č. 238,
František Černoch č. 61 a František Mička č. 35.
Volba se konala lístky a byli zvoleni tito funkcionáři:
Starostou - Jan Bartoň č. 108
Velitelem – Šimon Němec-učitel
Místovelitelem – Jan Macháč
Jednatelem – Jan Urban
Ostatní členové byli rozděleni do 3 družstev:
Družstvo – lezci – náčelník Josef Géryk č. 37
Družstvo – stříkači – náčelník Josef Černoch č. 150
Družstvo – stráže – náčelník Jan Mička č. 83
Jako trubač, tenkrát hornista, byl určen Jan Piter č. 51.

r. 1890
Jelikož za dobu více než 80. Let nebylo možno zaznamenat všechny členy správního výboru, jsou v dalších létech jen uvedeni vedoucí funkcionáři sboru a uvedeny jen závažné události a údaje, charakteristické pro poznání života sboru, pokud se daly ze starých, těžko čitelných zápisů, zjistit.
Zakoupeny byly 4 ruční stříkače s 8 koši a 2 díly savic V čas žní drželi každou neděli požární pohotovost.
V tomto roce byl uspořádán první ples a taneční večírek. Obě akce byly hodně navštíveny občany proto, že kulturní život v té době
se soustředil kolem hasičského sboru, neboť jiné možnosti se scházet občané neměli. Na plesu bylo vybráno 4 zl. a 60 kr.
Při plesu vyvolali v opilosti 3 členové sboru výtržnost, byli předvoláni před představenstvo obce. Od toho roku, a to skoro každý
rok byl někdo z členů vyloučen, a to nejčastěji pro neplacení členského příspěvku, nebo za výtržnost a urážku způsobenou
v opilosti. Stalo se to asi proto, že většina členů žila ještě ve finanční tísni a dále sehrál tu neblahou a zhoubnou úlohu vliv alkoholu. Neměli to tedy vedoucí funkcionáři sboru nijak lehké, aby udrželi a nerušenou činnost sboru.“
V příštím pokračování, v červenci, si popíšeme události z let 1891 – 1900.
Ing. Jan Macháč
1. zástupce starosty SDH Mořkov

9

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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