Září 2018

měsíčník

ČÍSLO 9

Obec Mořkov pořádá

TRADIČNÍ BESEDU
S DŮCHODCI
s představiteli obce
a dechovou hudbou ze Strání

„S T R Á Ň A N K O U“
pátek 21. 9. 2018 od 16 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.

Program:
Vystoupení žáků ZŠ Mořkov
Beseda s představiteli obce
B I N G O - hra o věcné ceny
Dechová hudba Stráňanka

Bezplatné vstupenky si vyzvedněte na Obecním úřadě v Mořkově
od 7. 9. 2018 do 17. 9. 2018 na podatelně, pí Steculová.

Zveme občany na jednání
21. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná
ve středu 19. 9. 2018 v 17:00 hod. v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu
na úřední desce, webu obce a výlepových plochách.

Všechny tyto akce jsme dlouhodobě plánovali, tzn.,
máme je zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2018.
V září při jednání zastupitelstva obce provedeme další
úpravu rozpočtu obce, tentokrát s již konkrétními
přesnými čísly.
Počátkem července jsme obdrželi zprávu ze Státního
fondu Životního prostředí (SFŽP), že obdržíme dotaci
na environmentální úpravu školní zahrady. Dotace
bude ve výši 90% = 461 108,- Kč, 10% = cca 50 000,
- Kč, bude spolufinancováno obcí Mořkov.
V současné době připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele. Realizace zahrady proběhne v roce 2019.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
o letních měsících bývá obvykle na
obecním
úřadě
klidněji,
než
v ostatním období. Lidé bývají na
dovolené, jsou často mimo domov.
Ano, bylo tomu tak i letos. Skutečně
jste na úřad docházeli méně, ovšem
to neznamená, že se na úřadě nepracovalo. Ba právě naopak. Jak v červenci, tak v srpnu
jsme jednali a připravovali akce, které budou ještě
v letošním roce zahájeny. Bude to celoplošná oprava krajské komunikace, kterou zahájíme začátkem
září s termínem dokončení do 15.10.2018. Další akcí
realizovanou v září bude umístění cvičebních prvků
pro seniory u workoutového hřiště a dětského hřiště
před společenským domem. V září bude zahájena
akce Společné stezky pro chodce a cyklisty. Do
výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku
společnost COLAS. Technický dozor a Bezpečnost
a ochranu zdraví (dále jen TDI a BOZP) při práci
nám bude zajišťovat společnost TIZZI z Kroměříže.
V září zahájíme výstavbu chodníku a odvodnění na
ulici Nádražní a Horní. Při této akci nám bude dělat
TDI a BOZP pan Ing. Švančar z Ostravy. Na všechny akce jsme v průběhu prázdnin vyhlásili výběrová
řízení, která si ve většině případů administrujeme
sami, čímž uspoříme obci značné finanční prostředky. Jak akce Společné stezky pro chodce a cyklisty,
tak akce Výstavby chodníku a odvodnění ulice Horní a Nádražní budou z větší části stavebně realizovány v ½ roku 2019. Do 30.6.2019 by měly být obě
akce dokončeny.

V průběhu školních prázdnin proběhla realizace zpevněných ploch ve dvoře ZŠ. Tyto stavební práce perfektně provedla firma ArtBeton.
Podle harmonogramu postupují stavební práce na přístavbě a úpravách mateřské školy. Kontrola provedených prací probíhá pravidelně každý týden.

Finanční náklady výše uvedených akcí:
Společná stezka pro chodce a cyklisty:
dotace ze Státního fondu Dopravní infrastruktury
(SFDI) ve výši 85% uznatelných nákladů cca 8 mil.
Kč, spoluúčast obce 15% cca 7 mil. Kč. (Stavba
stezky + veřejné osvětlení + autobus. zastávky)
Chodník a odvodnění ulice Nádražní a Horní:
5 913 600,- Kč.
Celoplošná oprava krajské komunikace – průtah obcí: spolufinancování Moravskoslezský kraj (MSK) a
obec. MSK 10,3 mil. Kč, obec 2,01 mil. Kč.
Cvičební prvky pro seniory: dotace MSK ve výši
100 000,- Kč, 100 000,- Kč bude spolufinancováno
obcí Mořkov.

Do konce měsíce září musíme předat na ZIF vyúčtování dotace na opravu fasády hasičské zbrojnice.
Společně s účetní obce paní Jakschovou připravujeme
veškeré podklady. Následně nám bude dotace připsána na účet obce. Jedná se o částku cca 252 000,- Kč.
Dne 30. 8. 2018 proběhl na obci audit
z Moravskoslezského krajského úřadu. Byl zaměřen

TDI a BOZP Spol. stezka: 222 156,- Kč.
TDI a BOZP Chodník a odvodnění: 222 640,- Kč.
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na účetnictví obce, prodeje, nákupy, zákonné zveřejňování, výběrová řízení, dotace, atd. Bylo konstatováno, že veškeré aktivity jak zaměstnanců obce, tak
vedení obce probíhají v souladu se zákonem, právními předpisy, finance jsou vynakládány hospodárně ku
prospěchu rozvoje obce.

Ten si můžete odebrat v jakémkoliv množství po
domluvě na obci. Pokud o něj bude velký zájem, necháme si další recyklát navézt z opravy krajské komunikace ulice Dolní a Sportovní.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Ivana Váňová, MBA
starostka

USNESENÍ
z 74. schůze Rady obce Mořkov konané dne 6. 8. 2018
1.
1.1
2.
2.1
2.2

Vážení spoluobčané,
každoročně připravujeme na podzim besedu s důchodci. K dobré
zábavě zveme pravidelně oblíbenou
dechovou hudbu Stráňanku ze Strání, vedenou kapelníkem Petrem
Houštěm.
Oproti
zvyklostem
z předchozích let přibude milé
zpestření. S programem totiž vystoupí žáci základní
školy a pak bude následovat zábava ve formě soutěžní hry BINGO o věcné ceny. Víme, že naši senioři
jsou soutěživí a že si hru jistě užijí.

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

S podzimem přicházejí na řadu různé zahradní práce,
a proto vám připomínáme, že stále si můžete odebrat
přesetý kompost z biokompostárny, který je pro vás
volně k odběru na ploše u sběrného dvoru.

2.8

2.9

3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 73. schůze RO.
Schvaluje:
Program 74. 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, 162018 G.
Že nejvýhodnější nabídku ve VŘ Společná stezka pro
chodce a cyklisty podala firma COLAS CZ, a.s. Praha
9, Vysočany, Ke Klíčovu 191/9, IČ: 26177005.
Zadání na TDI a BOZP na akci Společná stezka pro
chodce a cyklisty v rámci VŘ.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
TDI a BOZP na akci Společná stezka pro chodce a
cyklisty v rámci VŘ radu obce - Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula
Jaromír.
Oslovit v rámci VŘ na TDI a BOZP na akci Společná
stezka pro chodce a cyklisty tyto firmy: P. Švančar,
Controlling staveb, Za Stolařstvím 1109/5, 724 00
Ostrava – Stará Bělá, IČ: 65868303; Sdružení TDS
s.r.o., Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 28639707; Miroslav Slezák, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47196408.
Zadání na TDI a BOZP na akci Chodník a odvodnění
na ulici Nádražní a Horní v rámci VŘ.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
TDI a BOZP na akci Chodník a odvodnění na ulici
Nádražní a Horní v rámci VŘ radu obce - Váňová
Ivana, Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír.
Oslovit v rámci VŘ na TDI a BOZP na akci Chodník
a odvodnění na ulici Nádražní a Horní tyto firmy: P.
Švančar, Controlling staveb, Za Stolařstvím 1109/5,
724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ: 65868303; Sdružení
TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 28639707; Miroslav Slezák, Nad
Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
47196408.
Pověřuje
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem
Smlouvy o dílo na akci Společná stezka pro chodce a
cyklisty se společností COLAS CZ, a.s. Praha 9, Vysočany, Ke Klíčovu 191/9, IČ: 26177005.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Na ploše u Sběrného dvoru máme uložen recyklát.
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Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 75. schůze Rady obce Mořkov konané dne 22. 8. 2018
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 74. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 75. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 3058,- Kč na poskytování služby sociální péče – odlehčovací služby Městu Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743
01 Bílovec, zast. Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města.
Dar ve výši 2000,- Kč SONS České republiky, zapsaný spolek, obl. pob. Nový Jičín, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín,
IČ: 65399447.
Příkazní smlouvu č. NJ/212/2018/Ty na výkon občasného technického dozoru stavebníka uzavřenou mezi smluvními stranami Příkazce 1: SSMSK, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava – Přívoz, IČ: 00095711, DIČ: CZ CZ00095711, středisko Nový Jičín, sídlo Suvorovova 525, Nový Jičín 741 11, zastoupená vedoucím střediska Ing. Zbyněk Kubala, na základě pověření ředitele a Příkazcem 2: Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou a Příkazníkem: Miroslavem Slezákem, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47196408.
Příspěvek ve výši 40 000,- Kč Římskokatolické farnosti Mořkov, Dolní 250, 742 72 Mořkov, IČ: 47998288 na zakoupení
nového pohonu všech čtyř zvonů do místního kostela sv. Jiří.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ Chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní – Mořkov podala firma ALPINE Bau CZ
a.s., Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 02604795.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na TDI a BOZP na akci Chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní – Mořkov podal Ing.
Švančar Jan, Controlling staveb, Za Stolařstvím 1109/5, 724 00 Ostrava, IČ:65868303.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na TDI a BOZP na akci Společná stezka pro chodce a cyklisty podala společnost TIZZI engineering s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČ: 05107521.
Uzavření Smlouvy o zřízení VB mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupená Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně „povinný“ a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, Spisová značka C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567
zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602
00, Spisová značka C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 27935311, DIČ: CZ27935311 na straně „oprávněný“.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2018.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
3.
3.1
3.2
3.3

Pověřuje:
Starostku obce podpisem SOD na akci Chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní s vítěznou firmou ALPINE Bau CZ
a.s., Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 02604795.
Starostku obce podpisem SOD na akci TDI a BOZP Chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní – Mořkov s Ing. Švančar Jan, Controlling staveb, Za Stolařstvím 1109/5, 724 00 Ostrava, IČ:65868303.
Starostku obce podpisem SOD na akci TDI a BOZP Společná stezka pro chodce a cyklisty s vítěznou společností TIZZI
engineering s.r.o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČ: 05107521.

V Mořkově 22. 8. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Vojtěch Vereš
člen rady obce

OZNÁMENÍ
HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje,
že se vyplácí nájem za pozemky,
které užívá a.s.
proti odprodeji obilovin – pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu, a to:
od 19.9.2018 do konce října 2018
v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé
pozemků jsou v zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin mimořádně
v sobotu
22. 9. 2018, 29. 9. 2018, 6. 10. 2018
v době od 8:00 do 12:00 hodin.
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OZNÁMENÍ

o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Mořkov.
Starostka obce Mořkov v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí v plném znění

O ZNAMUJE
1.

2. a)

Volby do Zastupitelstva obce Mořkov se uskuteční:

v pátek
v sobotu

dne 5. října 2018 od 1400 hod do 2200 hod
dne 6. října 2018 od 800 hod do 1400 hod

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je sál v přízemí Společenského domu v Mořkově pro voliče, bydlící na ulicích:
Dolina, Dolní, Družstevní, Dvořiska, část ul. Horní, Ke kapli, U kaple, Květná, Mlýnská, Najštef, Nové domky, Obchodní,
část ul. Pastelník a Potoční, Sportovní, V říkách, Zahradní, Za sušárnou, Záhumenní.
2. b)
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je salonek v přízemí Společenského domu v Mořkově pro voliče bydlící na
ulicích:
Beskydská, Boční, Dělnická, Dílky, část ul. Horní, Huštýnská, Krátká, Křivá, Malá strana, Mlýnská, Mostní, Na Bochetě,
Na rolici, Nádražní, Nová, Osvobození, Padol, část ul. Pastelník a Potoční, Pod dráhou, Polní, Příčná, Řadová, Úzká a Zuberská.
Přesné rozdělení volebních okrsků bude vyznačeno na orientačním plánu obce, který bude ve dnech voleb vystaven ve vestibulu Společenského domu.
3.
Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
4.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny před dnem konáním voleb doručeny hlasovací lístky, které si přinese do volební
místnosti. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti. Spolu s hlasovacími lístky bude voličům doručen i informační leták, na němž budou seznámeni s údaji pro realizaci volebního práva.
5.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnou pokynů předsedy a
členů okrskové volební komise.
6.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad ( tel. 556 759 387 ) a v den voleb okrskovou
volební komisi ( tel. okrsek č. 1 – 739 623 908, okrsek č. 2 – 739 623 887 ) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou a umožní mu volbu provést.
V Mořkově 20. srpna 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka obce
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Narodili se
Justýna Křesinová
Natálie Tomanová
Sára Ondrejková
Tomáš Kuběnka
Teodor Myška
Marek Vavrečka

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Justýnce, Natálce, Sárince, Tomáškovi, Teodorkovi a Marečkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2018
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
83 let
85 let
86 let
88 let
90 let

Zdeněk Doubravský
Petr Lacina
Josef Macíček
Jan Kučera
Anna Verešová
Marie Kučerová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Božena Pítrová

Jan Macíček
Ludmila Kučerová
Vlastimil Lacina
Marie Kuncová
Josef Horák

Růžena Heryánová

Karla Jeřábková

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

Dům s pečovatelskou službou Mořkov - nabídka volného bytu
V domě s pečovatelskou službou v Mořkově bude od 1. září 2018 volný byt. Vzhledem k tomu, že si přejeme, aby v domě bydleli v prvé řadě naši občané, či starší rodiče od mořkovských obyvatel, vyzýváme Vás,
Mořkovjany, k podání závazné přihlášky. Podmínky přijetí a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na
www.obec-morkov.cz, Obecní úřad, Vyhlášky, zákony a tiskopisy, popř. Vám je vytiskneme na obecním úřadě. Příjem podání žádosti má ve své působnosti matrikářka obce, paní Libuše Hegarová.
V případě, že nebudeme do konce září 2018 evidovat žádnou žádost o přijetí v DPS Mořkov od našich obyvatel, nabídneme byt s možností využití pečovatelské služby v sousedních obcích, popř. městech.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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Období mezi dvěma světovými válkami 1919 – 1939
V roce 1919 byl zvolen starostou sboru bratr Jan Horák č. 27. Rovněž se konaly oslavy 30 let trvání sboru, a to výletem a zábavou.
Na výletě bylo vybráno 6.437,- Kč.
V roce 1920 byl u sboru založen samaritánský oddíl a byla ustavena skupiny Omladiny. A opět bylo vyloučeno 8 členů pro neplacení členských příspěvků.
V letech 1921 a 1922 nejsou v análech vedeny žádné záznamy a až v roce 1923 byl starostou sboru zvolen František Černoch č. 61.
V tomto roce bylo postaveno hasičské leziště stavitelem Mojžíškem z Nového Jičína. Cena byla 1.000,- Kč a 3 m3 kulatiny potřebné
na stavbu daroval tereziánský velkostatek z Nového Jičína.
V roce 1926 vypukl 7. ledna požár v domku č. 122. Oheň nebyl dlouho spatřen, až začala hořet myslivna č. 1. Objekt pak vyhořel do
základů.
V roce 1928 se řešilo zejména hulákání a výtržnosti ve sboru. Na tom základě pak byli vyloučeni dva členové pro opakované výtržnosti na hasičských výletech.
V roce 1929 vstoupil do sboru řídící učitel v Mořkově pan Otakar Kopecký.
V tomto roce vznikl v prosinci požár v domě Josefa Černého č. 47, když na půdě byly dvě děti. Tento požár skončil tragicky, protože
pětiletý chlapec uhořel. Při hašení požáru za pomoci hasičů ze Životic byli rovněž zraněni dva členové, a to br. Josef Jeřábek č. 123 a
br. Jan Kyselý č. 166.
V roce 1930 měla činnost sboru velký přesah až krajského rozměru, protože ve 21. čísle časopisu Náš kraj „byl hrubě napaden nepravdivými a vymyšlenými zprávami výbor sboru a ten žádal dotyčný časopis o odvolání této zprávy“. Jak to dopadlo, jsem se bohužel nedočetl.
V roce 1931 byl do obou zbrojnic doveden elektrický proud a v roce 1932 shořela u domu č. 100 dřevěná stodola.
Od roku 1933 se ve sboru začala rozrůstat osvětová a kulturní činnost, byl založen pěvecký kroužek, jehož vedením byl pověřen pan
Václav Pinkava. Bylo rozhodnuto pořádat každý rok dvě zábavy a v rámci plesu byla pořádána dobrovolná sbírka pro účely sboru.
Byl rovněž podán návrh na zakoupení knihy pro vedení sborové kroniky, a to již druhý. Poprvé se tak stalo v roce 1900. Pan Pinkava
podal návrh na zakoupení motorové stříkačky. Peníze na nákup byly získány z obecní honitby.
V obci v tomto roce řádil pyroman. Již 8. ledna vyhořela stodola Jana Rýce s veškerými zásobami a hospodářskými stroji. Dne 18.
dubna shořel do základů domek Rozálie Rýcové č. 269 a 1. května shořela stodola rolníka Jana Mičky č. 89 a 20. Července vyhořel
dřevěný domek Anny Černochové č. 223. Do základů vyhořely domky Jana Černocha č. 302 (16. září), Františka Kyselého č. 156
(29. září) a Jana Kyselého (2. prosince). Tento nebývalý počet požárů v jednom roce přiměl sbor, aby požádal obec o příspěvek na
čištění stříkačky po požárech.
V roce 1934 převzal funkci vzdělavatele pan Václav Pinkava č. 33. Sbor získal novou hudbu, kterou vedli Karel Hoďák a František
Navrátil. I v tomto roce vznikl požár, a to v domku č. 2, který se však podařilo uhasit.
A bratr Václav Pinkava byl v roce 1935 pověřen vedením sborové knihovny. V roce 1936 po pro nemoc odstoupivším starostovi
Františku Černochovi č. 61 převzal funkci Jan Horák č. 27. Na Valné hromadě v roce 1937 byl pak starostou zvolen Jan Pítr č. 122.
V tomto roce odešel z funkce po 41 letech jednatel sboru František Mička č. 35. Odešel z funkce roztrpčen, což vyplývá z jeho poznámky, kterou ve svém posledním zápise učinil. Uvádím doslovně: „Bratři, já vám děkuji za vyznamenání, kterého se mi za moji 41
letou práci dostalo. Přeji vám té radosti, mějte se dobře“. Zdá se, že jeho dlouholetá práce nebyla tentokrát sborem oceněna.
V této době docházelo mezi členy často k rozporům a nedorozuměním, kde se hlavně funkcionáři stali terčem pomluv a křivých obvinění.
V roce 1938 byla na Valné hromadě podána rozsáhlá zpráva vedoucím samaritánského oddílu Františkem Rýdlem. První pomoc
byla poskytnuta občanům v 70 případech, z toho byly 3 případy těžké a 3 případy s nakažlivou nemocí (záškrt). Samaritánská oddíl
měl 12 členů. 7 mužů a 5 žen. V tomto roce se rozhodovalo o stavbě nové hasičské zbrojnice, byl dokonce vypracován plán výstavby, z čehož však sešlo, protože po Mnichovské dohodě bylo odstoupeno pohraničí německým fašistům a realizace výstavby nemohla
být uskutečněna.
Po 15. březnu 1939 po obsazení republiky Němci se politický život v obci zastavil. Obyvatelé byli šikanováni pokutami a posíláni na
nucené práce do Německa.
V tomto těžkém roce došlo i k vážnému rozporu mezi členy sboru, ale hlavně mezi funkcionáři. Na Valné hromadě byl zvolen výbor, v jehož čele byl starosta Jan Rýdl č. 284. Skupina členů si však vynutila novou mimořádnou Valnou hromadu, které se zúčastnili rovněž župní funkcionáři, kteří se snažili situaci ve sboru uklidnit, což se jim však nepovedlo. Byl zvolen nový výbor, v jehož čele
stanul starosta Jan Pítr č. 112. Sbor měl tedy dva výbory a dva starosty, situace se stala kritickou.
Byla proto svolána další mimořádná Valná hromada za přítomnosti župního místostarosty a dalších okresních a okrskových funkcionářů, kteří apelovali na členy, aby se dohodli, nechtějí-li rozbít sbor. Členové a funkcionáři se nakonec dohodli a starostou sboru byl
zvolen Jan Rýdl a místostarostou Jan Pítr. Toto rozhodnutí bylo stvrzeno podáním ruky a nový výbor byl sestaven z obou stávajících
výborů.
Sbor nechtěl zůstat pozadu ve svém vybavení, a proto byla podána žádost Kravařské župě č. 2, že hodlá zakoupit novou stříkačku.
Žádost byla kladně vyřízena, a tak Hasičské výrobní družstvo převzalo starou stříkačku na protiúčet a dodalo sboru novou motorovou stříkačku za 18.000,- Kč a k tomu 120 m hadic. Ačkoliv sboru chybělo ještě 1.500,- Kč, byla stříkačka dodána v tomto pro sbor
jubilejním roce 50. výročí založení. V tomto roce byla zlikvidována Kravařská župa a byla připojena k župě Pagáčové. Sbor musel
žádat okresní úřad ve Valašském Meziříčí o povolení ponechat v obci pro potřeby hasičů jeden pár koní. Na obou zbrojnicích musely
být umístěny nápisy německo-české.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč, 1.zástupce starosty SDH Mořkov
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