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Na ulici Nádražní nám okolnosti naštěstí dovolují
výstavbu chodníkového tělesa. Po mírném zdržení
ohledně vydání stavebního povolení na jeho výstavbu,
kdy jsme museli reagovat na různé připomínky na
doplňující informace, především od zástupců inženýrských sítí, pan projektant zajistil veškeré dokumenty
a nyní již běží doba pro vydání stavebního povolení.
Projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu pro výběrové řízení máme již převzatou od dopravního inženýra pana Mydláře. Jak obdržíme nezbytné stavební povolení, rada obce vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení výstavby plánujeme ještě v letošním
roce.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v současné době máme dokončenou
1. etapu oprav místních komunikací. Vodorovné značení, které je na ulici Horní zhotoveno, je provedeno dle
silničního zákona. V současné době je
nereálné, abychom připravovali projektovou dokumentaci pro výstavbu
chodníku na ulici Horní. Žádný úřad
(stavební, dopravní, policie) by totiž nevydal stavební
povolení na jeho výstavbu a to z důvodu nedostatečné šíře chodníkového tělesa, kde je nutné při realizaci
chodníkového tělesa dodržovat příslušné normy.

V současné době probíhá proces výběrového řízení,
jež organizuje SSMSK na realizaci akce celoplošné
opravy krajské komunikace, kdy vystupujeme jako
třetí partner. Jsem členem komise otevírání obálek
a následně hodnocení nabídek. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku cca 12 mil. Kč, naše
spoluúčast bude cca 1,9 mil. Kč, tzn., že dotace MSK
bude cca 10,1 mil. Kč. Přesná čísla vzejdou
z konkrétní vítězné nabídky. Realizace proběhne
v měsíci srpnu – září 2018.
Před 14. dny jsme jednali s Moravskoslezským krajem o možnosti získat dotaci na rekonstrukci volejbalového hřiště. V současné době máme příslib od
MSK na vypracování studie oprav a je pravděpodobné, že obdržíme investiční dotaci. Proto jsme se rozhodli s opravou vyčkat, minimálně do doby získání
písemného stanoviska kraje. Námi pověřená rozpočtářka vyčíslila opravu na cca 900 tisíc Kč, proto dotace by byla pro naši obec významnou pomocí.
V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na realizaci akce Společné stezky pro chodce a cyklisty.
Tento administrativní proces pro nás zajišťuje Innova
Int. s.r.o., která nám zároveň bude administrovat projekt vůči Státnímu fondu Dopravní infrastruktury, odkud jsme získali dotaci.
Pravidelně se každé pondělí konají za účasti zhotovitele, TDI a BOZP, paní ředitelky ZŠ a MŠ, vedoucí
učitelky MŠ a starostky obce kontrolní dny na akci
Přístavba a stavební úpravy MŠ Mořkov. Práce
probíhají dle schváleného harmonogramu, máme hotovou kanalizaci a základy. 4. 7. 2018 byly navezeny
za asistence jeřábu stropní panely, proběhne odstranění již zbytečného stožáru ze střechy, který sloužil pro
umístění vysílače O2. Toto odinstalování jde finančně
za společností O2.
Dokončili jsme dešťovou kanalizaci na ulici Osvobození, která by měla zajistit řádný odtok povrchové
vody z travnaté plochy Pastelník. Věřím tomu, že
v zimě vytvořená ledová plocha na konci ulice Osvobození je minulostí.
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Ukončili jsme výběrové řízení na dodávku nového
Dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro
JSDH Mořkov. Dodavatelem vozidla Wolksvagen
bude společnost Hagemann a s.. Cena vozidla je
1.693.110,- Kč, (450.000,- Kč dotace MV ČR,
225.000,- Kč dotace Moravskoslezského kraje, cca 1
mil. Kč spoluúčast obce Mořkov).

Jménem obce Mořkov přejeme všem
spoluobčanům
a pedagogům
krásnou letní
dovolenou plnou
nezapomenutelných
a radostných zážitků.

Po Dni obce, který se bude konat v sobotu 14. července a na který Vás srdečně zvu, bude zahájena
oprava břehu Papákova potoka v těsné blízkosti
strojovny koupaliště. Tuto opravu jsme vyjednali
s Lesy ČR, které budou tuto akci realizovat a financovat.

Dětem přejeme aktivní prožití prázdnin,
hodně slunce, osvěžující koupání
a nová, krásná přátelství.

Pokračujeme nadále v běžné údržbě obce – veřejné
osvětlení, rozhlas, sečení, kácení uschlých stromů
(evangelický hřbitov, MŠ), čistění dešťových kanálů,
obnova nátěrů, opravy strojní techniky, apod. Vyřadili
jsme z provozu Fiat Ducato, který již dosloužil.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Ivana Váňová, MBA
starostka

Ivana Váňová, MBA
starostka
USNESENÍ
z 70. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 6. 2018
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 69. schůze RO.
Informaci společnosti Malý a Velký spol. s r.o., Ruská 2877, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 44738633, DIČ: CZ44738633 o
nemožnosti podepsat SOD na dodání DA pro JSDH Mořkov. Firma není v současné době schopna splnit technické podmínky vozidla.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 68. Rady obce Mořkov.
RO ruší původně vypsané výběrové řízení na Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.
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.
VŘ – Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.
Zadávací dokumentaci pro VŘ Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.
Oslovit ve VŘ Dopravní automobil pro JSDH Mořkov tyto firmy:
Hagemann a.s., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava (doručovací adresa: Hagemann a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava), IČ:
26826925 - kontaktní osoba: Jan Bíla;
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche Praha-Smíchov, Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5, IČ: 47124652 - kontaktní osoba: Zdeněk Borůvka;
Mercedes-Benz PRAHA s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 05556040, Kontaktní osoba: Jan Kopečný.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení Dopravní automobil pro JSDH Mořkov: Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Kamila
Steculová.

2.4
2.5
2.6

2.7

3.
3.1

Ruší:
Původně vypsané výběrové řízení na Dopravní automobil pro JSDH Mořkov.

V Mořkově 4. 6. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 71. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 6. 2018

1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 69. a 70. schůze RO.
Postup vyjednávání možnosti odkupu pozemku od SŽDC u sběrného dvora.
Program 20. Zastupitelstva obce Mořkov.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 71. 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, 102018 K., 112018 M.,
122018 P.
Smlouvu o spolupráci za účelem „Společný nákup silové elektřiny pro rok 2019“ uzavřenou mezi Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, zast. Jarmilou Hruškovou, starostkou na straně centrálního zadavatele a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, starostkou
na straně zájemce.
Příkazní smlouvu na zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou na straně příkazce a INNOVA Int. s.r.o.,
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255, zastoupenou Danielem Rakusem, jednatelem, na
straně příkazníka.
Příkazní smlouvu na zajištění administrace projektu vůči SFDI - Společná stezka pro chodce a cyklisty uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou
na straně příkazce a INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255, zastoupenou Danielem Rakusem, jednatelem, na straně příkazníka.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. MOR18--_SOD uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ:00298191 na straně objednatele a DIGIS spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
na straně zhotovitele.
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem,
Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561 na straně převodce a Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, na straně nabyvatele.
Smlouvu o nájmu hrobového místa na evangelickém hřbitově.
Smlouvu o nájmu hrobového místa na katolickém hřbitově.
Přijetí účelové investiční dotace ve výši 225000,- Kč a uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a
Obcí Mořkov na účelově určenou investiční dotaci na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením
nového dopravního automobilu pro JSDH Mořkov.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2018.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ „Mořkov – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ podala firma
Hagemann a.s., IČO 26826925, Hradní 27/37, 710 00 Ostrava s cenou 1 399 264,- Kč bez DPH.

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Dopravní automobil s přívěsem nákladním s firmou Hagemann a.s., IČO 26826925, Hradní 27/37, 710 00 Ostrava.

V Mořkově 20. 6. 2018

Ivana Váňová, MBA
starostka

Romana Kladivová
radní
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USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konané dne 25. 6. 2018

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 19. ZO paní Evy Hegarové a pana Zdeňka Kyselého.
1.2
Kontrolu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 19. zasedání zastupitelstva obce (č. 66 – 70).
1.4
III. a IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 provedené Radou obce Mořkov.
1.5
Informace o limitu stanoveném fiskálním pravidlem.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 6.
2018 ve složení: pan Adam Kučera - předseda, pan Miroslav Sokol a pan Jiří Navrátil – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 20. ZO.
3.2
V. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

1,200.000,00 Kč příjmy celkem
2,548.200,00
výdaje celkem
Kč
1,348.200,00 Kč financování celkem

39,064.789,00 Kč
53,502,250,51 Kč
14,437.461,51 Kč

Plné znění V. úpravy rozpočtu r. 2018 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení
ZO.
3.3
Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
3.4
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2017 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok
2017.
3.5
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2017 ve výši 2 327 675,57 Kč a jeho převod na účet 432
- hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Upozornění pro občany:
Žádáme občany a majitelé nemovitostí v Mořkově, aby v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí dbali o
své pozemky a prováděli jejich pravidelnou údržbu – zejména kosení trávy apod. a předcházeli tak případnému
jednání před přestupkovou komisí z důvodu neplnění svých povinností a stížností majitelů sousedních pozemků.

Noční klid
V době od 22:00 hodin do 06:00 hodin je tzv. noční klid. Protože nastává čas prázdnin, který je spojen s déle
trvajícím pobytem venku, např. spojeným s grilováním, koupáním, zábavou a pod. berme ohled na naše sousedy a ostatní občany. Ne všichni mají volno, nebo dovolenou a musí se vyspat do práce. Rušení nočního klidu
je považováno za přestupek, mimo akcí vzatých na vědomí Radou obce Mořkov.
Upozorňujeme, že autobusové zastávky slouží cestujícím, nikoliv k posedávání a konzumaci alkoholických
nápojů.

Podhorská chalupa

oznamuje, že od 1. 7. bude otevřeno denně od 10.00.
Vařit budeme jídla z české kuchyně, hotovky, minutky
a rovněž jsme připraveni rozvážet menu od 85,- do Vašich domácností.
----------------------------------------------------Rozvoz pizzy 605995659 denně kromě úterý
------------------------------------------------------Možnost pořádání soukromých akcí, oslav a firemních večírků. Objednávky na tel. 732252953
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Vážení spoluobčané,
v návaznosti na hodnocení odpadového hospodářství v naší
obci a požadavky vás občanů
řešíme se svozovou společností nedostatek kontejnerů na papír. Máme požádáno o dalších
6 modrých 1100 litrových kontejnerů, které rozmístíme plošně na třídící místa
v obci.

Kulturní komise ve spolupráci s obcí se rozhodla, že
zpestří dětem předvečer dne obce promítáním ve Společenském domě. Budeme promítat ŠMOULY. Přijďte se
svými dětmi.

SPOLEČENSKÝ DŮM MOŘKOV

ŠMOULOVÉ
promítání filmu

Chci vám připomenout, že papír (noviny, krabice) lze ukládat do Bio popelnic, které máte u
svého domu anebo můžete využít velkoobjemový zelený kontejner uvnitř i vně sběrného dvoru. Právě ten, který je umístěn vně sběrného dvoru
můžete využít v kteroukoliv dobu, tzn. i když je
sběrný dvůr uzavřen.

Pátek 13. 7. 2017
17:00 hod.

Vstupné Z D A R M A
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

Do tohoto kontejnerů můžete současně ukládat i
nadbytečný bioodpad (velké množství trávy, větve).
V souvislosti s vývozem bio odpadů žádáme občany, aby skutečně do hnědých popelnic vyhazovali
jen takový odpad, který do nich patří. Často jsou
v těchto popelnicích plasty, betony, kameny, dráty, sklo, pytle apod. Tento odpad pak komplikuje
práci na kompostárně, ale co je daleko horší, může
zapříčinit poruchu strojů.

Bio odpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živin, které lze ve
formě kompostu navracet do půdy. Připomeňme
si, co do bio odpadu patří a co ne:
Do bio popelnice patří: Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Do bio popelnice nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Na první straně zpravodaje jste se mohli seznámit
s programem letošního Dne obce Mořkov, který se
koná v sobotu 14. července 2018. V letošním roce
začneme den obce netradičně mši svatou v kostele
sv. Jiří. Po mši půjdeme za doprovodu dechové
hudby Stráňanky od kostela až na výletiště. V průvodu půjdou zástupci obce s prapory, zástupci jednotlivých spolků a sdružení naší obce. Jménem
členů kulturní komise si vás dovoluji požádat o
vaše aktivní zapojení v průvodu.
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Narodila se
Nela Kučerová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Nelince přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
84 let
86 let
89 let
90 let
91 let

Radana Palacká
Jitka Juřicová
Miluše Vaňková
Marie Mičková
Anna Urbanová
Marie Macíčková
Jindřiška Černochová
Růžena Pítrová
Ludmila Doubravská
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Antonín Bolcek
Anna Mičková
Anna Kučerová
Anna Kučerová

Zuzana Kutáčová

Zdeňka Podlezlová

Evžen Falešník
Jaroslav Hoďák
Daniel Geryk
Emil Macháč

František Jeřábek

František Rýdel
Margita Mičková
František Čáň

Božena Macíčková

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

Úmrtí

Vladimír Mička

Jan Hromádka

Prázdninový provoz lékařů
Dětská ordinace MUDr. Jany Machové:
Dovolená - ordinace uzavřena:
9. 7. - 20. 7. 2018 a 6. 8. - 17. 8. 2018
Zástup: MUDr. Jana Geryková, ordinace Nový Jičín - Loučka,
ordinační doba
viz www.ordinace-machova/Aktuality
Zubní ordinace MUDr. Arátorová
2. 7. – 13. 7. 2018 dovolená
Ordinace MUDr. Jana Irsáková
plánovaná řádná dovolená: 12. 7. -27. 7. 2018
Zástup: MUDr. Filip, ambulance Mořkov ve středy v čase 14:30-16:00 hod.,
ostatní dny v ambulanci Veřovice
Prosím zkontrolujte zásoby svých léků a přijďte si je včas předepsat!
Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné a slunečné léto.
MUDr. Irsáková
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Hasiči v MŠ
Na konci května nás
navštívili dobrovolní
hasiči z Mořkova. Děti
si tak mohly vyzkoušet
hasičskou helmu a další
hasičskou výstroj nebo
prozkoumat hasičské
auto. Hasiči vysvětlovali dětem, co jejich
práce obnáší a jaké číslo vytočit, aby hasiči přijeli. Na závěr si děti vyzkoušely stříkat hadicí na cíl.
Zábavné dopoledne
Na červnový svátek dětí jsme uspořádali na hřišti zábavné hry s cestovatelem Pepém. Cestovatel v úkolech seznamoval děti se zvířaty z celého světa. Děti měly například za úkol přenést krokodýlí vejce či házet kroužky na sloní chobot. Po splnění
úkolů jsme děti ocenili medailemi, které do MŠ daroval pan Adam Kunc. Dětem
udělaly velkou radost.

Hurá do školy
Na konci letošního školního roku skončil pro předškolní děti projekt ,,Hurá do školy“, při kterém se děti seznamovaly s paní učitelkou, prostorami ZŠ a vyzkoušely si, jaké je to sedět v lavici a být školák. Poslední částí
byla společně strávená hodina dětí z MŠ s dětmi v první třídě ZŠ. Dětem se hodina s prvňáčky líbila a už se
těší, až v září nastoupí do školy.
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Rozloučení předškoláků
Přiblížil se konec školního roku a tak se předškoláci museli s MŠ rozloučit. Každé dítě si pilně nacvičilo básničku a písničku, jež tvořily krátké pásmo inspirované povoláním. Poté následovalo pasování na školáky a
školačky. Každé dítě dostalo pro vzpomínku na MŠ knížku, kterou si zanedlouho přečte samo.

Poděkování MŠ Mořkov
Za mateřskou školu děkujeme manželům Perútkovým za dárek hudebního kufříku, jehož nástroje budou vhodným zpestřením při hudebních a rytmických aktivitách. Děkujeme Obci Mořkov a všem
dalším sponzorům, kteří mateřskou školu podporují
a dělají tak dětem velkou radost a potěšení.

Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov

Základní a Mateřská škola v Mořkově získala titul Světová škola
Světová škola je místem, kde:
globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení
V úterý 12. 6. se dva žáci naší základní školy zúčastnili v prostorách Amerického centra v Praze závěrečného
workshopu u příležitosti certifikace Světových škol.
Žáci prezentovali projekt Volba je na tobě. Cílem projektu bylo upozornit na téma potravin a odpovědné spotřeby.
Během projektového dne, do kterého byli zapojeni
všichni žáci 2. - 9. třídy, se věnovali tématům: supermarket a nakupování; dovoz potravin (pojmy
„potravinové kilometry“, „uhlíková stopa“); sezónní
ovoce a zelenina, regionální potraviny; káva, čaj. Po
projektovém dni proběhl i tradiční předvánoční jarmark, na který žáci připravili pohankové cukroví a
recepty s informacemi o pohance.
Po exkurzi do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod
Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm žáci 6. třídy založili v místní knihovně Semínkovnu a pečlivě se o ni starají, připravují kalendář
sezónních potravin a kuchařku s recepty z regionálních potravin.
Na workshopu jsme získali mnoho zajímavých zkušeností a inspirace pro další školní rok.
Lenka Kociánová

Spali jsme na Prašivé
Na závěr turistické sezóny se uskutečnil výšlap s přespáním na chatě Prašivá. 24 dospělých a 22 dětí v pátek 1.6. ve
večerních hodinách vyšli na chatu Prašivá. Děti se zúčastnili dětského dne, opekli špekáčky a přespali na karimatkách
ve spacácích. Dospělí u kytary zůstali do pozdních hodin. V sobotu po snídani jsme chatu opustili a vydali se na chatu
Kotař. Odtud jsme sestoupali do Malé Morávky a auty se vrátili domů. Počasí nám po celou dobu přálo.
Výlet se vydařil. Děkujeme KČT Mořkov za finanční příspěvek na tuto akci.
Lenka Kociánová, vedoucí turistického kroužku
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Mistrovství České republiky v PP a RP – Liberec 1. – 3. 6. 2018
Jméno Fabíková Zuzana

50 metrový bazén

RN 2007

Disciplína
2) 50 BF
24) 50 PP
16) 200 BF
26) 200 PP
38) 400 PP
6) 100 PP
40) 100 BF

Přihlášený čas
00:29,96
00:27,66
02:28,72
02:16,97
04:46,96
01:03,19
01:06,09

R/D
3/3
4/2
5/1
5/6
6/1
4/5
4/4

Výsledný čas
00:29,82
00:28,14
02:27,55
02:12,51
04:36,33
00:59,72
01:08,41

Body
326
0
325
268
340
259
288

Umístění
7.
5.
5.
1.
1.
2.
6.

Zlepšení
100,47%
98,29%
100,79%
103,37%
103,85%
105,81%
96,61%

Za obec Mořkov GRATULUJEME a přejeme Zuzce další sportovní úspěchy.
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ZÁK L A D N Í ŠKOLA V MOŘKOVĚ
si zaslouží jedničku s hvězdičkou

Ptáte se proč?
S obdivem a uznáním vám na tuto otázku odpoví každý, kdo se
zúčastnil oslav 50.výročí otevření nových pavilónů naší ZŠ v
Mořkově. Váže se k nim letopočet jejich slavnostního otevření
v roce 1968 a ve své nové kráse se nám představily právě letos
– v roce 2018.
Jak to bylo na začátku?
Koncem 50. a začátkem 60 let minulého století narůstal počet
tříd i žáků, a to vedlo ke snaze o rozšíření stávající školy. Během školního roku 1964/65 byla hotova projektová dokumentace a 10.8.1965 byl proveden první výkop nových budov. Stavba
zdárně pokračovala a 13.2.1967 byl do provozu uveden pavilon učeben a botárna. Tím také skončilo 13 let náročného
směnného vyučování. Dokončování dalších pavilónů se však protáhlo a poslední pavilón (ŠJ a ŠD) byl předán do užívání 8.3.1968…V tomto pavilónu byla zřízena i nová MŠ, kuchyň s jídelnou, družina a kotelna. Úpravy prostranství skončily již 30.dubna1968.
A tak mohla být nová pavilónová škola konečně slavnostně otevřena, což se stalo v neděli 1.září 1968 dopoledne za
přítomnosti oficiálních hostí. V 9 hodin vyšel průvod od Pinkavů (dnes „horní“ obchod) až do školy, kde následovala prohlídka zařízení školy a ve 12 hodin proběhl slavnostní oběd. Ve školní zahradě se pak uskutečnila od 14
hodin LIDOVÁ VESELICE.
Od školního roku 1968/69 až dosud tak existuje v Mořkově osmnáctitřídní pavilónová škola, která se skládá z pavilónů
učeben, odborných pracoven, pavilónu ŠJ a ŠD (dnes jsou zde předškoláci z MŠ), tělocvičny, šatny a budovy „staré školy“, které jsou navzájem propojeny spojovací chodbou.
V době dokončení, tzn. ve školním roce 1967/68, měla tehdejší ZDŠ 412 žáků, 16 tříd, 1 oddělení ŠD, 22 pedagogických pracovníků ( z toho 1 vychovatelka a 1 pionýrská skupinová vedoucí), 3 kuchařky a 5 správních zaměstnanců.
V současném školním roce 2017/18 nastoupilo do ZŠ Mořkov 225 žáků, kteří se učí v 10 třídách a 3 odděleních ŠD.
Děti vzdělává 18 pedagogických pracovníků, o úklid a pořádek se starají 4 správní zaměstnanci a o stravování pečují 4
pracovnice školní jídelny.
V ZŠ je využíváno 18 učeben, z toho 8 odborných, 1 tělocvična a na školním pozemku učebna v přírodě. Ve škole
je umístěno i odloučené pracoviště MŠ – třída pro 20 předškolních dětí. Škola se uplatňuje i jako komunitní prostor pro
veřejnost v obci – v 1. patře „staré školy“ je umístěna obecní knihovna, v odpoledních a večerních hodinách je dlouhodobě využívána tělocvična školy.
A letošní oslavy ?
Dne 26.5.2018 se nejdříve uskutečnil od 9.00 do 11.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v celém areálu naší základní
školy. Pozvaní hosté, rodiče i příbuzní, stejně jako celá veřejnost, byli po vstupu do budovy „staré“ školy mile uvítáni a obdarováni drobným dárkem. Pak se mohli všichni návštěvníci
přesvědčit, jak pečlivě a pozorně byly vyzdobeny chodby a třídy. V těch to tvořivě žilo jako v běžných vyučovacích dnech –
děti tu zpívaly, kreslily, modelovaly, v tělocvičně si hrály
s míčem, v knihovně četly … Výstavky fotografií, výtvarných
prací i modelovaných výrobků dokazovaly výbornou úroveň
pedagogického vedení našich školáků.
Vyvrcholením letošních oslav se stala odpolední AKADEMIE s názvem „Z pohádky do pohádky“ . Uskutečnila se
dokonce dvakrát za sebou a vždy s plně obsazeným sálem SD. Kdo by nechtěl vidět svoje dítě, vnuka či pravnuka hrát
divadlo, zpívat, tančit nebo cvičit… Program byl dlouho a pečlivě připravován. Koncepce školní akademie měla skvělý dějový rámec, který vynikajícím a tvořivým způsobem promyslela paní učitelka Ingrid Raabová. Pohádky se odehrávaly na jevišti v improvizované školní třídě, která vtipně reagovala na pohádkové příběhy předvedené jednotlivými třídami : Film (7.tř.), Večerníček (4.tř.), Mraveneček (5.tř.), Červená karkulka(2.B), Mach a Šebestová (3.tř.), Lotrando a
Zubejda (8.tř.), Když jde malý bobr spát (1.tř.), Šmoulové (2.A) a nakonec nádherná závěrečná píseň Mravenčí ukolébavka, při které nastoupili na jeviště všichni „herci“. Zpívali tak krásně a čistě, že divákům naháněli slzy do očí…
Nádherné kulisy, hudební doprovody i úžasné kostýmy vkusně dotvářely prostředí pohádek.
Proto poděkování a vyznání úcty patří všem, kteří se na důstojných oslavách 50.výročí otevření nových pavilónů
podíleli. Perfektní práci odvedli nejen učitelé, ale i žáci. Ředitelka ZŠ Yvona Šindlerová i vedení obce může být naprosto spokojeno s úrovní vzdělávání v naší obci.
Pro Zpravodaj obce Mořkov připravila M.Hromádková
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Deset měsíců uběhlo jako voda a náš jubilejní desátý rok činnosti v Mořkově je u konce… V březnu nás
přijely navštívit bojkovské skautky Flowerky a naše skautky s nimi strávily víkend plný neobvyklých zážitků a informací o sociálních sítích. V březnu náš také čekala víkendovka ve skautské klubovně v Olomouci. I
přes nepříznivé počasí a ledový vítr jsme si víkendovku užili, jak nejvíc jsme mohly. Navštívily jsme olomoucké historické centrum, vyzkoušely si zábavné chemické pokusy a dokonce jsme dostaly dekrety od starých olomouckých profesorů! Konec března se nesl v duchu Velikonoční výstavy, kterou jsme opět pořádaly s Klubem žen a Jednotou Orel Mořkov. Výtěžek putoval do nadace Dobrý anděl. Všem návštěvníkům a dárcům moc
děkujeme! V dubnu jsme se jako každý rok vydaly se stovkami (nejen) českých
skautů a skautek k památné mohyle na Ivančeně. Letos se na rozdíl od minulého
roku vydařilo i počasí…
Následující měsíc jsme bojkovjanům oplatily návštěvu a vyrazily jsme tam na
naši jarní chalupu. Navštívily jsme hostětínské centrum Veronica, které pořádalo
férovou snídani s fair trade a regionálními výrobky (mňam!), prošly se krásnou
krajinou Bílých Karpat a lépe poznaly městečko Bojkovice. Na konci května nás
čekala závěrečná oddílovka. Shrnuly jsme si celý rok, zazpívaly si, skoro jsme
nezmokly a taky si zahrály nějaké hry.
A co teď? Teď už se můžeme těšit na náš letní tábor a do nového skautského roku
si přát, aby byl ještě lepší než ten letošní!
Za všechny vedoucí i členky Vám přeji krásně strávené léto plné zážitků a sluníčka!
Anna Macíčková – vedoucí oddílu
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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3. pokračování
1891
V tomto roce byly provedeny změny ve výboru. Učitel Šimon Němec měnil své působiště, odešel na místo školního inspektora, a
proto musel být nahrazen novým velitelem. Za jeho vysoce ceněnou práci pro sbor byl jmenován jejím čestným členem a čestným
členem byl zároveň jmenován i Antonín Šťúr, evangelický farář z Hodslavic.
Na místo velitele byl jmenován Jan Macháč, který byl ve funkci 2 roky.
Ke změně došlo rovněž ve funkci starosty sboru, ze které odstoupíl starosta obce Jan Bartoň a na jeho místo byl zvolen Jan Mička
č. 83.
Od tohoto roku vznikla při sboru nová funkce, a to sborový sluha. Ten několikrát do roka obcházel všechny členy, vybíral členské
příspěvky, pozíval členy na schůze apod. Dostával za tu práci roční odměnu 5 zlatých.
1892
V roce1892 měl sbor 72 činných členů, 5 členů přispívajících a 2 členy čestné. Ve výboru došlo pouze k jedné změně, a to za odstoupivšího jednatele Jana Urbana byl zvolen František Macíček č. 10. V září toho roku vznikl požár u Františka Géryka č. 18, při
které shořela kůlna, hasiči přesto zachránili svým zásahem vozy, desky a dřevo a budovu, která byla v blízkosti hořící kůlny.
1893
I v tomto roce došlo ke změnám ve výboru. Starostou byl zvolen Jan Mička č. 83, velitelem učitel Karel Perna, místovelitelem
Josef Géryk č. 37, jednatelem František Macíček č. 10 a pokladníkem František Mička č. 134.
V tomto roce bylo vyloučeno několik členů pro neplacení členských příspěvků a byl vypracován přísný řád, podle kterého byl vyloučen ten člen, který se nezúčastnil bez omluvy několika cvičení. Když však někdo vyvolal rvačku nebo výtržnost, byl vyloučen
podmínečně, a to na dobu jednoho roku. Vyskytly se ale i případy nepoctivého jednání, kdy např. jeden funkcionář vyzvedl ze
záložny 25 zlatých, ale sboru toto neoznámil. A takových případů bylo víc.
Dle účetní knihy nezaplatilo v tomto roce členské příspěvky 17 členů, proto byli vyloučeni.
V tomto roce byla v obci provedena sbírka na hasičské potřeby. Není ale uvedeno, kolik peněz se podařilo vybrat. Anály ale uvádějí, že pozůstalým po aktivním členu bylo vypláceno na pohřebné 10 zlatých.
Za vyčištění stříkačky byla odměna 40 krejcarů.
V tomto roce byla kromě hasičského plesu uspořádána valašská svatba.
1894
A zase došlo ke změnám ve výboru. Starostou byl zvolen František Gold č. 225 (tuto funkci vykonával až do roku 1911), velitelem Karel Perna – učitel (který však brzy na to ze sboru vystoupil a za něj byl na mimořádné valné hromadě zvolen velitelem Josef
Hoďák č. 14), místovelitelem Josef Géryk č. 37, jednatelem Frant. Černoch č. 75 a pokladníkem Frant. Mička č. 154.
V tomto roce byla zakoupena 1 berlovka za 18 zlatých.
1895
Za čestného člena sboru byl přijat pan farář Antonín Pavlík ze Životic u Nového Jičína. Sbor začal rovněž ze spolkové pokladny
půjčovat peníze na 5% úrok. Po schválení první půjčky se o půjčku hlásilo mnoho členů. Podle zápisů tím ale spolku vznikaly
velké „potíže a nesnáze s vymáháním půjčených peněz, které často musely být vymáhány soudně.“
1896
Tentokrát byl zakoupen 1 hasičský žebř za 20 zlatých a bylo usneseno pokrýt střech hasičské zbrojnice plechem. Nic jiného podstatného se nestalo.
1897 – 1899
Ve výboru spolku nenastaly až do roku 1904.
V roce 1897 byl čestným členem jmenován E. Havránek – řídící učitel v Mořkově.
Od tohoto roku byl přebytek spolkových peněz ukládán do nově založeného záloženského a spořitelního spolku tzv. Reiffeisenky
v Mořkově.
V roce 1898 byla dána výpověď spolkovým hudebníkům, kteří byli vyzváni, aby vrátili peníze, které sboru dlužili a rovněž tak
bývalý pokladní, který dlužil i s úroky již 105 zlatých. V listopadu t.r. vznikl v obci požár. Byly zakoupeny 2 lucerny.
V roce 1899 bylo zakoupeno 5 svítilen, opasky a 1 hasičské sekyrka. Byl podán návrh na založení kroniky a byla zakoupena kniha
v ceně 4 zlatých a 10 krejcarů.
V příštím pokračování, v září, si popíšeme události od roku 1900 až po konec první světové války v roce 1918.
Ing. Jan Macháč
1. zástupce starosty SDH Mořkov
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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V neděli, 3. června, se ve Společenském domě uskutečnila akce Dětský den. I přes nepřízeň počasí se
hrám, soutěžím a zábavě těšilo přibližně 120 dětí. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat Obecnímu
úřadu Mořkov, agentuře JANA z Olomouce, 7. dívčímu skautskému oddílu Atlantida, Janě Štefaničkové a Michalu Bradnovi za spolupráci na této akci, dále pak sponzorům firmě Machač Malokapacitní
jatka s.r.o. panu Tomáši Machačovi, restauraci Společenský dům, firmě Kunc manželům Kuncovým,
paní Renátě Pítrové - U Ogaru. Poděkování patří také všem členům SRPŠ za skvělou organizaci a Vám
všem, kteří jste s dětmi na tuto akci zavítali.
Za SRPŠ Mořkov Zbyšek Pítr

KRONIKY OBCE MOŘKOV
Na webových stránkách obce www.obec-morkov.cz naleznete odkaz v horní liště „Naše obec“.
Pod tímto odkazem jsou naskenované kroniky obce Mořkov
díl V. a díl VI. (roky 2005—2016).
Tyto kroniky ještě nejsou naskenované v Zemském archívu.
Předchozí kroniky si můžete elektronicky prohlédnout na www.archives.cz
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. 7/2018, vydáno dne 1. 7. 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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