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KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018
NOVĚ ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE

(Příjmení, jméno, věk, počet preferenčních hlasů, navrhující strana)

NAVRÁTIL
Jiří
41 let
865 hlasů
KDU-ČSL

VÁŇOVÁ
Ivana
49 let
834 hlasů
KDU-ČSL

MACHOVÁ
Jana
44 let
776 hlasů
KDU-ČSL

KLADIVOVÁ
Romana
46 let
713 hlasů
KDU-ČSL

VEREŠ
Vojtěch
42 let
760 hlasů
KDU-ČSL

HEGAROVÁ
Eva
41 let
698 hlasů
KDU-ČSL

GOLDOVÁ
Miluše
51 let
661 hlasů
KDU-ČSL

KAŠPÁREK
Jaromír
68 let
614 hlasů
KDU-ČSL

LACINA
Petr
39 let
699 hlasů
KDU-ČSL

JURÁŠOVÁ
Lenka
44 let
652 hlasů
KDU-ČSL

KUČERA
Adam
28 let
699 hlasů
KDU-ČSL

SOKOL
Miroslav
42 let
395 hlasů
NESTRANÍCI

RÝDLOVÁ
Jana
32 let
327 hlasů
NESTRANÍCI

ČERNOCH
Tomáš
46 let
324 hlasů
NESTRANÍCI

STECULA
Jaromír
47 let
321 hlasů
NESTRANÍCI
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Vybírali jsme
obklady, dlažbu, řešili jsme
úpravu
povrchu stávající střechy po
demontáži
vysílače, atd.
Ve čtvrtek 4.
10. již zhotovoval malíř
výmalbu zdí,
v příštím týdnu budou obkladači pokládat
dlažbu,
instalatéři
osadí zařizovací předměty
(umývadla,
WC
mísy,
sprchový
kout, armatury) a radiátory. Následně budou zahájeny práce na
venkovní fasádě. Kolaudaci stavby plánujeme
v polovině měsíce listopadu. Od ledna 2019 bude oddělení zprovozněno k užívání.
V současné době připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci garáže ve dvoře u hasičské
zbrojnice, která bude sloužit k parkování nového dopravního automobilu Volkswagen, který pořizujeme
z dotace. DA bude obci připraven k převzetí koncem
listopadu.
Zároveň připravujeme projektovou dokumentaci na
výstavbu garáže za společenským domem. V ní
budou parkovat dvě osobní auta obce.
Jak rekonstrukci garáže, tak výstavbu nových garáží
plánujeme realizovat na jaře 2019.
V současné
době již připravujeme
projektovou dokumentaci na
rekonstrukci
volejbalového hřiště.
V tomto období
běží
lhůta výběrového řízení na zhotovitele environmentální zahrady u ZŠ. Obálky s nabídkami otevíráme 12. 10. 2018.
Děkuji Vám za hlasy, které jsem od Vás dostala
v letošních komunálních volbách.
Ivana Váňová, MBA
starostka

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
Vážení spoluobčané,
v průběhu září a října probíhaly a ještě
probíhají práce na rekonstrukci krajské komunikace silnice II tř. / č. 483,
průtah přes obec. Pravidelně v úterý
míváme kontrolní dny, na kterých si
vyjasňuje další postup prací, a vznášíme připomínky. Nejprve proběhlo frézování dnes již
bývalého povrchu, následně jsme provedli sanace
podloží v místech, kde to bylo nutné, vyrovnávali
jsme kanály, opravovali kanalizační šachty a chodníkové vpusti. Po těchto úpravách firma COLAS CZ
provedla pokládku podkladové asfaltové vrstvy. Následně probíhaly práce na výměně chodníkových obrubníků. S touto prací souviselo na mnoha místech
předláždění chodníku v potřebném rozsahu. Tyto
práce mají být dle harmonogramu provedeny do
třech týdnů. Od 8. října již byla plánována pokládka
finální, horní vrstvy asfaltu v tl. 5 cm.
V úterý 2. 10. jsme předali staveniště zhotoviteli pro
výstavbu chodníku a odvodnění na ulici Nádražní
a Horní. V letošním roce stavební firma vybuduje
odvodnění, pomocí zatrubnění se štěrkovými zásypy
a od jarních měsíců zhotovitel plánuje pokračovat již
na výstavbě chodníkového tělesa.
Rovněž v úterý 2. 10. jsme předali staveniště zhotoviteli pro výstavbu Společné stezky pro chodce a
cyklisty. V letošním roce bude provedena rekonstrukce silničního propustku, který má nyní průměr
300 mm. Ten bude kapacitně navýšen na průměr 600
mm. Tento požadavek kapacitního navýšení vznesla
SSMSK, tudíž jsme jejich požadavek museli zapracovat do našeho projektu. Tato rekonstrukce bude
prováděná výkopovými pracemi. Dle informací od
realizační firmy bude dopravní omezení v daném
místě svedeno do jednoho jízdního pruhu. Potrvá přibližně 1 měsíc a to převážně v měsíci říjnu. Následně
budou stavební práce přerušeny a znovu zahájeny
koncem dubna 2019. Termín dokončení této akce je
naplánován na srpen 2019.
Stavební práce pokračují na přístavbě mateřské
školy. Harmonogram prací
je v souladu se
smlouvou
o
dílo. Na pravidelných kontrolních dnech
řešíme postup
prací pro následující
týden.
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USNESENÍ
z 76. schůze Rady obce Mořkov konané dne 12. 9. 2018
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
3.
3.1

USNESENÍ
z 77. schůze Rady obce Mořkov konané dne 26. 9. 2018
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 75. schůze RO.
Návrh Smlouvu a dohodu o spolupráci s Lesy ČR, s. p.
na zajištění postupu příprav projektové dokumentace a
postupu řešení majetkoprávních vztahů.
Přípravu a program 21. ZO dne 19. 9. 2018.

1.3

Schvaluje:
Program 76. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 5000,- Kč Slezské diakonii, středisku
EDEN Nový Jičín, denní stacionář, IČ: 65468562, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín.
Zajištění dopravy pro mořkovské seniory na exkurzi
po Jižní Moravě.
zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Enviromentální
zahrada ZŠ Mořkov.
Složení výběrové komise pro VŘ Enviromentální zahrada ZŠ Mořkov členy rady obce: Ivana Váňová, Jiří
Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír
Stecula.
Oslovit pro VŘ Enviromentální zahrada ZŠ Mořkov
tyto firmy: Aleš Brückner, Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015; STAVO- Karel Černoch s.r.o.,
Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ:
27770907; SEMITA -DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73
Veřovice, IČ: 03829707.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi 1. Obec Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou, jako oprávněná
z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a 2. T.
- jako povinná z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a 3. M. - jako povinná z věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a 4. B. - jako povinný z
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a 5. K. jako povinný z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi 1. Obec Mořkov se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO 00298191, zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou - jako oprávněná
z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a 2. a
3. Č. - jako povinní z věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi smluvními stranami M. a M. na
straně budoucí povinný a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 27295567
Zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, 27935311, na straně budoucí oprávněný.
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2018.
Dar pro ZŠ a MŠ Mořkov – mapa panovníků.

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

V Mořkově 26. 9. 2018

Ivana Váňová, MBA
starostka

Vojtěch Vereš
člen rady obce

Vážení spoluobčané,
milí MOŘKOVJANÉ,
dovolte mi z tohoto místa Vám všem poděkovat za hlasy pro KDU-ČSL v naší obci,
kdy jsme získali o 1 mandát více než v
předešlých volbách a tedy za KDU-ČSL
bude v Zastupitelstvu obce Mořkov pracovat 11 zastupitelů z celkového počtu 15.
Upřímně a od srdce Vám všem děkuji za Vaše preferenční
hlasy. Ubezpečily mě v tom, že komunální politiku v
Mořkově ve funkci místostarosty, a krajskou ve funkci
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast
sociální - pro potřebné a lidi, kteří si nedokáží pomoci sami (senioři, hendikepovaní ..) dělám dobře, a Vy jste s
mou prací spokojeni.

Doporučuje:
Novému zastupitelstvu obce schválit Smlouvu a dohodu o spolupráci mezi Lesy ČR, s. p. a Obcí Mořkov.

V Mořkově 12. 9. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 76. schůze RO.
Oznámení úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ Mořkov okres
Nový Jičín, dle předloženého návrhu paní ředitelky ZŠ
a MŠ Mořkov Mgr. Yvony Šindlerové.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příjemce
veřejné finanční podpory.
Schvaluje:
Program 77. 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, 192018 M.
Bezúplatný pronájem sálu SD za účelem výuky tanců
žáků ZŠ i dospělých.
Použití loga obce Mořkov pro Fond pro opuštěné a han
dicapované děti a mládež.
Smlouvu č. 192018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Mořkov příjemci PO Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Za sušárnou 391, 742 72
Mořkov, IČ: 27019195. Výše dotace 5000,- Kč.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.
1198/1, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 905/68,
orná půda.
Smlouvu o dílo č. NJ/255/2018/Ty na zajištění prací
zimní údržby na mostech. Zhotovitel Obec Mořkov, IČ:
00298191. Objednatel SSMSK, p. o., středisko Nový
Jičín, IČ: 00095711.
Dodatek č. 1 ke SOD č. 220518 – Cvičební prvky pro
seniory.
Umístění do volného bytu v DPS a Nájemní smlouvu o
Nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS) pro nájemce pana J. Pronajímatel je Obec Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená paní Ivanou
Váňovou, starostkou obce.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Jiří Navrátil, MBA
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USNESENÍ
z 21. Zastupitelstva obce Mořkov konaného dne 19. 9. 2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 20. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Jaromíra Steculy.
1.2
Kontrolu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (71 – 75).
1.4
VI. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 provedené Radou obce Mořkov.
1.5
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2017.
1.6
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2017.
1.7
Usnesení č.1, č.2, č.3 Kontrolního výboru ZO Mořkov.
1.8
Výroční zprávu za rok 2018 Kontrolního výboru ZO Mořkov.
1.9
Poděkování starostky obce paní Ivany Váňová všem Zastupitelům obce Mořkov za spolupráci a konstruktivní řešení úkolů
ve volebním období 2014 – 2018.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 9. 2018 ve složení: paní
– Jana Rýdlová - předseda, pan Zdeněk Kyselý a pan Jaromír Stecula – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 21. ZO.
3.2
VII. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

640.475,00 Kč příjmy celkem
640.475,00 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

40,311.289,12 Kč
54,748,750,63 Kč
14,437.461,51 Kč

Plné znění VII. úpravy rozpočtu r. 2018 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Přijetí investiční dotace MV ČR ve výši 450 000,- Kč na pořízení nového devítimístného dopravního automobilu pro JSDH
Mořkov a jeho dofinancování do celkové výše 1 693 107,44 Kč.
3.4
Zřízení peněžního fondu na rozvoj a obnovu infrastruktury splaškové kanalizace.
3.5
OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Mořkova.
3.6
Dodatek č. 2 Směrnice č. 2/2010 Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu.
3.7
Smlouvu č. 201801 o poskytnutí bezúročné účelové půjčky zaměstnanci obce panu G.
3.8
Uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Obcí Mořkov, IČO: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou Ivanou
Váňovou, starostkou a kupujícím panem Š., týkající se pozemku parc. č. st. 738 v k. ú. Mořkov, o výměře 73 m2 za dohodnutou kupní cenu 350,- Kč/ m2 , tj. celkem 25550,- Kč.
3.9
Kupní smlouvu, dle geometrickém plánu č. 2035-22/2018 pro rozdělení pozemku, průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vyhotoveném Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín dne 11. 4. 2018 pod číslem PGP 576/2018-804, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní
10, 742 72 Mořkov, jako prodávající a zároveň kupující, manželé L. a L. - jako prodávající a paní Š., - jako kupující. Prodávající Obec Mořkov prodává touto smlouvou kupující paní Š., pozemek parc. č. 1220/14, v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/
ostatní komunikace, o výměře 21 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč / m2 , tj. celkem za 3213,- Kč. Prodávající
manželé L. a L. prodávají touto smlouvou kupující obci Mořkov pozemek parc. č. 1220/13, v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/
ostatní komunikace, o výměře 45 m2 a pozemek parc. č. 897/8 v k. ú. Mořkov, zahrada o výměře 18 m2 za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč / m2 , tj. celkem za 9639,- Kč.
3.10
Smlouvu o zrušení věcného břemene a kupní smlouvu uzavřenou mezi GP č. 2037-27/2018 pro rozdělení pozemku, průběh
vlastníky upřesněné hranice pozemků vyhotoveném Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín dne 11. 5. 2018 pod číslem PGP-726/2018-804, K., jako prodávající a
povinný z věcného břemene, a jeho matka K., - jako oprávněná z věcného břemene, a otec K., 3. pan K., - jako oprávněný z
věcného břemene, a 4. pan K., - jako prodávající, a 5.a 6. manželé Č. a Č. - jako prodávající a 7. pan Č.,- jako prodávající a
zároveň kupující a 8. pan R., - jako prodávající a 9. pan J., - jako prodávající a 10. Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72
Mořkov, IČO 00298191 zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou - jako kupující.
Pan K., jako povinný z věcného břemene a jeho matka paní K., jako oprávněná z věcného břemene bezplatně ruší věcné
břemeno užívání váznoucí na pozemku parc. č. 897/9 v obci a v k. ú. Mořkov pro paní K., věcné břemeno výslovně uvedené v článku II. této smlouvy. Pan K., jako povinný z věcného břemene a jeho otec pan K., jako oprávněný z věcného břemene bezplatně ruší věcné břemeno užívání váznoucí na pozemku parc. č. 897/9 v obci a v k. ú. Mořkov pro pana K.,, věcné
břemeno výslovně uvedené v článku II. této smlouvy.
Prodávající pan K., prodává touto smlouvou pozemek parc. č. 897/9 v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/ostatní komunikace o
výměře 115 m2 kupující Obci Mořkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 17 595,- Kč a Obec Mořkov ho za tuto cenu od něho kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.
Prodávající pan K., prodává touto smlouvou pozemek parc. č. 1688 v k. ú . Mořkov, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 35
m2 , kupující Obci Mořkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 5355,- Kč a Obec Mořkov ho za tuto
cenu od něho kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.
Prodávající manželé Č., a Č., prodávají touto smlouvou pozemek parc. č. 1220/2 v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 307 m2 , za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 46971,- Kč a Obec Mořkov ho od
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4.
4.1

nich kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.
Prodávající pan Č., prodává touto smlouvou pozemek parc. č. 104/4 v k. ú. Mořkov, zahrada, o výměře 6 m2 , kupující Obci
Mořkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 918,- Kč/m2 , a Obec Mořkov ho za tuto cenu od něho
kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.
Prodávající pan R., prodává touto smlouvou pozemek parc. č. 1690, v k.ú. Mořkov, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 39
m2 a pozemek parc. č. 106/2, v k. ú. Mořkov, zahrada, o výměře 60 m2 kupující Obci Mořkov za dohodnutou kupní cenu ve
výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 15147,- Kč a Obec Mořkov ho za tuto cenu od něho kupuje a nabývá do svého výlučného
vlastnictví.
Prodávající pan J., prodává touto smlouvou pozemek parc. č. 1220/3, v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/ostatní komunikace o
výměře 98 m2 kupující Obci Mořkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 153,- Kč/m2 , tj. celkem 14994,- Kč a Obec Mořkov ho za tuto cenu od něho kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.
Prodávající pan K., prodává touto smlouvou panu Č., pozemek parc. č. 1689 v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/jiná plocha o
výměře 6 m2 za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč a pan Miloslav Černoch tento pozemek od něj za tuto cenu kupuje a nabývá
do svého vlastnictví.
Prodávající manželé Č. a Č., prodávají touto smlouvou panu Č., pozemek parc. č. 1220/15, v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 20 m2 , za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč a pan Č., jej od nich za tuto cenu kupuje a nabývá
do svého vlastnictví.
Ověřuje:
Ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 Územního plánu Mořkov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem tj. se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jak je též uvedeno v odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Mořkov.

5.

Rozhoduje:

5.1

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitce ve
smyslu kap. N) odůvodnění opatření obecné povahy, kterým je vydávána Změna č.1 Územního plánu Mořkov. Návrh rozhodnutí o námitce je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.

6.

Vydává:

6.1

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Mořkov formou opatření obecné povahy, která je obsahem přílohy č.2
předloženého materiálu.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

ROK 1918 v kronikách Mořkova
Sto let staré informace o naší obci se hledají obtížně. Naše obecní kronika se začala psát až v roce 1933, takže v tomto
případě mi pomohl místní pan farář Pavel Dobija s pečlivě psanou farní kronikou – Pamětní knihou. Pan Vratislav Hanzelka má v knize Mořkov – podhorská vesnice citace ze školní kroniky tehdejší naší Obecné školy v Mořkově. Také poslední číslo Novojičínského zpravodaje věnuje pozornost soudobému tisku, který informoval čtenáře v roce 1918 o situaci na frontě i ve městě Nový Jičín. Mnoho důležitého lze najít i v Okresním archívu v Novém Jičíně.

Náš tehdejší kněz P. Klement Klusal podrobně v Pamětní knize píše i o pocitech, které měli občané v Mořkově od
začátku roku 1918: „Na rozhraní. Jsme zvědaví tvorové. Rádi bychom viděli, kdyby jen jedním paprskem na chvíli se
ozářila temnota příštích dnů… Ale marná snaha. Proto aspoň hádáme. Obyčejné přání bývá otcem myšlenky. Malujeme
si budoucnost mnohem růžověji, přejeme sobě i druhým veselejší a šťastnější nový rok. Víme však, že se dopouštíme vědomého nebo nevědomého klamu. Jsme v duchu přesvědčeni, že sotva bude lépe, než bylo dosud.
V nevonné kytici přání letos vyniká mírová květinka. Stydlivě se ještě ukrývá, jakoby se neodvažovala do mrazivého
ovzduší, aby nezahynula sotva vypučela. Slyšíme na všech stranách na konci blahopřání: ABY LETOŠNÍ ROK BYL KONEČNĚ MÍROVÝ!
Říkali jsme si tak předloni, loni, opakujeme frázi i letos. Příliš dlouho trvají bědy, už není slz, vyschly jejich prameny.
Přejeme si tedy letos z celého srdce, ABY OSMNÁCTKA BYLA MÍROVÝM ROKEM.“
Ještě v lednu 1918 byly k válečným účelům odebrány cínové píšťaly a průčelí varhan zdejšího chrámu Páně. Vše vážilo
56 kilogramů a 50 dekagramů (za 1 kg cínu vyplatila vojenská správa 15 korun…). Dva zvony byly rekvírovány již
v předešlém roce.
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„Žijeme v době všeobecných náhražek. Místo piva pije se voda, místo tabáku sbíráme různé stromové listí, místo světla
míváme od slunce západu až do rána tmu, místo jídla máme trochu hladu, dostáváme lístky na cukr, kávu, mouku, ale
cukru ani kávy ani mouky třeba celé měsíce nedostáváme… Vymyslili jsme si proto recept na domácí výrobu mýdla. A
také ceny potravin v průběhu roku 1918 vzrostly i desetkrát!“
V červenci 1918 bylo v Pamětní knize místní fary v Mořkově vzpomenuto smutné výročí: „Vešli jsme do 5.roku války.
Ta na nás zanechala strašlivý výpadek mravů. Společenské, rodinné i soukromé řády jsou v úplném rozvratu a zkáze na
celé generace… Vlivem špatného počasí nedopadly dobře žně, proto je bída mezi lidem veliká.“
A v říjnu 1918 se i v Mořkově objevila epidemie „španělské chřipky“ (nejdříve silná bolest hlavy, horečky až 40°C a
když se přidal zápal plic, následovala smrt). Zemřel na ni i dlouholetý starosta Jan Pítr (č.p.112).
Ale konečně přišla vymodlená záchrana v podobě „Proklamace samostatného státu Československého“ ze dne
28.října 1918. A se vznikem Československa i konec válečných útrap.
„ Pouta spadla. Jsme svobodni. Spadly okovy, které po staletí tížily národ náš. Postavili jsme se jako rovnocenný svobodný národ po bok civilizovaným národům světa. Máme svůj samostatný československý stát. Stáváme se pány ve svém
domě, hospodáři na své rodné hroudě. Splnilo se dávné přání všeho československého lidu, zůstane nehynoucím písmem
zapsáno do zlaté knihy československého národa,“ píše v Pamětní farní knize P.Klusal.
Následovalo Provolání Národního výboru k národu a pokyn: „Dbejte bezvýhradně jeho rozkazů… V Praze 28.října
1018“
V Pamětní knize pak následuje jmenný seznam 18 vojáků (z více než tří set narukovaných z Mořkova), kteří se z války
domů nevrátili. Na jejich památku byl již v roce 1916 postaven a vysvěcen válečný pomník u cesty směrem na Hodslavice (možná, že nejstarší moje archivní fotografie je právě z této slavnosti u pomníku).

Ve školní kronice z roku 1918, kterou vedl ředitel Obecné školy v Mořkově František Dušek, je uvedeno, že „…na počest vyhlášení československé samostatnosti se konala 8.listopadu 1918 oslava v obecné škole. Byla připomenuta nešťastná bitva na Bílé hoře před 298 lety, jež znamenala pro národ český třísetletou národní porobu v područí Habsburků. Po národní hymně „Kde domov můj“ byla provolána sláva české národní svobodě. V neděli 10. listopadu se pak
konala veřejná oslava vzniku ČSR v obci za velké účasti občanů.“
Obec i po vyhlášení ČSR byla vedena nezměněným zastupitelstvem, které bylo zvoleno ještě v době RakouskoUherska. Také někdejší rakousko-uherská legislativa zůstala v platnosti. Po zemřelém starostovi Janu Pítrovi byl pověřen výkonem tohoto úřadu do příštích obecních voleb František Černoch č.p.51.
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Nový národní stát ČSR se stal státem demokratickým, jemuž vtiskl
ideál demokracie a humanity jeho
první prezident T.G. Masaryk. Jeho
ideál politického realismu byl humánní v nejvlastnějším slova smyslu, protože se řídil zájmy jednotlivce i celé
společnosti. Řešil sociální problémy,
ale neuchyloval se k pravicovému nebo levicovému radikalismu. Velký
důraz kladl na drobnou práci, na výchovu k demokracii, na mravní výchovu na náboženském základě bez jakékoliv náboženské nesnášenlivosti.
23.června 1928 zažila naše vyzdobena obec velkou slávu – na cestě severní Moravou projel Mořkovem
v osobním autě sám prezident
T.G.Masaryk a krátce se zastavil před
školou.
Připravila M. Hromádková
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ÚSPĚCHY MLADÝCH MOŘKOVJANŮ
V MOŘKOVĚ ROSTOU NADĚJNÍ REPREZENTANTI ...

Neskutečný úspěch Ďáblíků - Evropský Superpohár
Neskutečný úspěch se v loňské
sezóně povedl Ďáblíkům, ročník 2009, kteří vyhráli Evropskou soutěž - Evropský Superpohár - tohoto Evropského Superpoháru se zúčastnilo celkem
24 států, bojovalo v něm 667
týmů a naši Ďáblíci zvítězili s
celkovým počtem 199 bodů a
vytvořili tak nový rekord soutěže.
Zařadili se tak po bok Slovanu
Bratislava,Dab.Dunaújváros, Orlíků z Uničova, kteří vyhráli předcházející ročníky.
Tento obrovský úspěch je zásluhou nejen kluků, ale především trenérů, Zdeňka Davida a
Jaroslava Fleischmanna.
Mezi hráče Ďáblíků patří Oliver Třos z Mořkova a my mu gratulujeme a těšíme se s jeho
úspěchu.

LETOS 3 x MISTREM
Dalším úspěšným občanem Mořkova je 10 –letý David Navrátil. David se svým koněm Dollom Sharivari letos dokázal
to,co se ještě nikdy nikomu v historii jezdeckého sportu nepodařilo a to získat 3 mistrovské tituly v jedné sezóně.
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PONY SKOKY DRUŽSTVA, Zduchovice 21. - 26. 8.
1.místo
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE PONY VŠESTRANNOST, 16. - 17. 6., 1.místo
41. ročník Zlaté podkovy, Loštice
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ SEVEROMORAVSKÉHO KRAJE V DREZUŘE,15. - 16. 9.
1.místo
Mladeč, Nové Zámky
Další významná umístění:
OM SM PONY SKOKY,1. - 2. 9.,Mladeč,Nové Zámky
MČR VŚESTRANNOST, stylová soutěž pony 10-13 let, Pardubice,2 0. 7.
MČR VŠESTRANNOST,19. - 22. 7.,Pardubice
Stylový pohár,11.8.,Trojanovice
Všestrannost, Zlatá podkova,5. - 6. 5.,Těšánky
Drezurní národní pohár ČJF, Pánská Lichá, Brno
Davidovi přejeme hodně jezdeckých úspěchů a věříme, že o něm ještě uslyšíme.
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3. místo
5. místo
7. místo
1. místo
3. místo
7. místo

Zprávičky z MŠ Mořkov
V září začaly předškolní děti jezdit do Nového Jičína na předplavecký výcvik. Plavecké dovednosti u dětí rozvíjí zkušená instruktorka, která při výuce používá nejrůznější pomůcky - molitanové tyče, obruče, míče, rybičky
či plovací desky. Hlavním cílem
je, aby dítě získalo pozitivní
vztah k vodě a naučilo se orientovat nad i pod vodou, správně dýchat, splývat a potápět.

Na konci září navštívily děti dopravní hřiště v Novém Jičíně. Na hřišti je čekala Městská policie, která dětem zábavnou a
praktickou formou vysvětlila základní pravidla silničního provozu, jak se mají chovat na chodníku a přechodech a jaké
bezpečnostní prvky musí mít účastník silničního provozu. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžce a kole, při které si procvičovaly dopravní značky v praxi. Nakonec policisté předali dětem spoustu dárků s dopravní tématikou, které dětem
udělaly velkou radost.

Zatím co starší děti byly na dopravním hřišti, pro mladší děti připravily paní učitelky na víceúčelovém hřišti sportovní
dopoledne se spoustou her. Po celou dobu soutěží byla příjemná a veselá atmosféra.

Kolektiv mateřské školy děkuje všem, kteří sponzorsky vypomohli MŠ věcným darem. Byli to Kon-Kys, s.r.o., restaurace Kunc, pan PhDr. Vítězslav Černoch a pan Marek Pítr.
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Narodili se
Matyáš Jurča
Vanda Večerková
Matyáš Papák
Matouš Urban
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Matyášovi, Vandě, Matyášovi a Matoušovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
84 let
85 let
88 let
89 let
91 let

Tomáš Skalka
Jiří Gaži
Anna Pučanová
Ladislav Babinec
Petr Hrabovčín
František Mička
Zdeňka Macháčová
Stanislav Zdráhal
Vojtěch Vereš
Věra Machová
Anežka Drozdová
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Marie Hoďáková

Jiří Macíček
Josef Cabák

Jana Janíčková
Jaroslav Balický

Josef Kučera
Anna Vahalíková

Helena Navrátilová

Eva Lacinová

Hana Tomanová

Jozefa Jahodářová

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

Úmrtí

Marie Jančálková
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Období druhé světové války 1940 – 1945 a období po válce do roku 1948
Na začátku války se ještě v roce 1940 snažil bratr Heřman Blaheta udržovat v obci alespoň nějaký kulturní život.
S hasičskou omladinou nacvičil divadlo, které pak bylo sehráno v dubnu na jevišti Katolického domu, a kterého se zúčastnilo 250 diváků. A Heřman Blaheta taky založil a vedl mužský pěvecký sbor, který zpíval na pohřbech zemřelých
hasičů.
Rovněž byla v obci provedena sbírka na ha motorovou stříkačku, při které se vybralo 1.394,- Kč.
V březnu t.r. vypukl požár na pile Jana Kyselého č. 80, při kterém se podařilo zachránit pouze obytné budovy.
V roce 1941 se ještě ve sboru ustanovili vedoucí dorostu (Josef Jančálek č. 94) a vedoucí žen (Aloisie Hoďáková č. 143).
Ale od roku 1942, kdy narůstala perzekuce obyvatelstva, začala upadat i práce ve sboru. Volby se po čas války nekonaly
a Valných hromad se účastnilo jen několik členů. Byla však zřízena poplachová služba, protože přibývalo náletů.
V roce 1944 ustal veškerý kulturní život a výbor až na drobné výjimky rovněž nepracoval.
Od začátku roku 1945, kdy bylo zřejmé, že německá vojska ustupují, táhly kolony Němců od Veřovic přes Mořkov, na
Hodslavice a dále směrem na západ. Ve škole se od února přestalo vyučovat, protože Němci zabrali školu, ve které zřídili polní lazaret. Ve třídách byly sraženy lavice a zbytek byl vystlán slámou. V jedné třídě zůstal pouze stůl, tak tam byl
zřízen operační sál. A protože nešel elektrický proud, svítilo se zde provizorními svíčkami – plechovkami naplněnými
parafínem s knotem. Tato provizoria se stala málem osudnou, protože v pět hodin ráno, dne 6. května nastal ve škole
podezřelý klid. Dva bratři, a to Heřman Blaheta a František Volf, kteří bydleli v zadním traktu školy, se šli do školní budovy přesvědčit, co se děje. Školní třídy však již byly prázdné. A v jedné třídě objevili již hořící lavici od převrhlé provizorní svíčky. Oheň se však na všudypřítomnou slámu ještě nedostal, a tak se začínající oheň podařilo uhasit.
Kolem jedenácté hodiny začal útok Rudé armády na fašistické pozice ve směru od Veřovic. Na horním konci obce měli
Němci zakopána kulometná hnízda a několik děl. Při přestřelce byl dělostřeleckým granátem zasažen dům Jana Mičky č.
368, který vyhořel do základů. Střepinou z dělostřeleckého granátu byl zabit devítiletý chlapec, syn J. Kunce č. 9. Boje
skončily okolo páté hodiny odpoledne, kdy se podařilo prolomit houževnatý odpor Němců. Zahynul rovněž sovětský
voják Ilja Karaměnko Pjotrij. Jemu a ostatním občanům, kteří se za okupace stali obětmi fašistického režimu, byly v den
znárodnění klíčového průmyslu 28. října 1945, odhaleny pomníky na trvalou paměť.
A ve sboru se začalo žít znovu. Hned 8. července 1945 se konala Valná hromada, na které byl starostou sboru zvolen Jan
Rýdl č. 284, místostarostou Jan Macháč č. 19, velitelem Jan Pítr č. 112, místovelitelem František Bartošek č. 265, jednatelem Jan Kyselý č. 80, pokladníkem Jan Jeřábek č. 123, vzdělavatelem učitel Heřman Blaheta. Do výboru byli dále zvoleni František Rýc č. 3, Jiří Kyselý č. 214, Václav Pinkava č. 33 a Jan Pítr č. 187. Kromě toho byli zvoleni četaři a místočetaři jednotlivých čet. Samaritánským četařem byl zvolen Karel Hoďák č. 127 a v říjnu pak od něj tuto funkci převzal
Valter Volf č. 364.
Ještě tohoto roku se konalo hasičské cvičení s hasičským výletem. Z toho byl čistý přínos 34.355,- Kč, který byl věnován na postavení nové hasičské zbrojnice.
V době těsně po válce sborová činnost se opět rozběhla. Hned v lednu 1946 se konal první hasičský ples, který měl vysokou návštěvnost. Také konečně po dlouhých letech mohla být uskutečněna touha po postavení nové hasičské zbrojnice. K tomu účelu byla zvolena stavební komise, která na realizaci dohlížela. Taky bylo zakoupeno 10 obleků a na zakoupení hadic byla rezervována částka 10.000,- Kč. Členové, kteří již aktivně necvičili byli přeřazeni mezi přispívající a
platili členské příspěvky pouze 10,- Kč ročně, aktivní členové pak 20,- Kč ročně.
V roce 1947 bylo zakoupeno 5 ks cvičných masek a velitel sboru, bratr Jan Mička č. 379 zajel osobně do Čech pod Kosířem, aby zde osobně vyzvedl náhradní díly pro opravu motorové stříkačky.
Za čestného člena byl do sboru přijat pan frarář Miloslav Nedbal.
V tomto roce se konal zemský sjezd hasičstva v Trenčíně, kterého se zúčastnili starosta sboru Jan Rýdl č. 284 a Jiří Kyselý č. 214.
V roce 1948 došlo k malým změnám ve výboru. Nakoupilo se však 10 přilbic, 30praqcovních obleků, 5 obleků vycházkových a 10 obleků pro ženy. A do sboru se přihlásila 4 děvčata.
Vstupné na hasičský ples bylo zvýšeno na 20 Kč za osobu. Hasiči zase začali hrát divadlo, a tak se 18. dubna
v Katolickém domě opět hrálo divadlo.
Dne 11. září, na schůzi správního výboru, byla povstáním vzdána posmrtná vzpomínka prezidentu republiky, Dr. Edvardu Benešovi.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč

1.zástupce starosty SDH Mořkov
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Hledám do svého týmu 2 mladé osoby z Mořkova…např. studentky - pro akce s dětmi.
Co požaduji:
základní znalosti práce s PC, pozitivní vztah k tancování, komunikativnost,
flexibilitu, stoprocentní spolehlivost.
Jedná se o doplnění týmu pro dětské maškarní plesy, dětské dny apod.,
které probíhají převážně na území Moravy, jedná se o práci zejména o víkendech, která je honorována.
Pokud o toto zajímavou práci budete mít vážný zájem, ozvěte se mi k dalším konzultacím.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,tel.777 347 259
16

RC Provázek startuje nové pololetí
Mořkovské Rodinné centrum Provázek, které je v hasičárně, zahajuje nové pololetí.
Rodiče s dětmi se opět mohou těšit na pravidelné i jednorázové aktivity.
Do programu budou zařazeny kurzy různého typu: Tanec a hra pro děti od 3 do 6 let, Tancuj! 7–15 let, pravidelně bude probíhat také cvičení, různé tvoření a vyrábění.
Rodičům bude k dispozici také herna,
ve které je možno pořádat dětské oslavy a také v ní probíhají divadélka pro rodiny.
V říjnu během podzimních prázdnin jsou naplánované také 2 dny plné her a pohybu (podzimní prázdniny).
Registrace na akci je nutná předem. Provozovatelem rodinného centra je PROFICIO, z.s. (www.proficionj.cz).
Aktuální nabídku kurzů a přednášek RC v Mořkově najdete na webových stránkách www.rodinne-centrum.cz
v sekci “Rodinné centrum Mořkov”.
Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Podzim nám už zaklepal na dveře a nám nezbývá nic jiného, než zavzpomínat na letní dobrodružství a podělit se o
něj i s Vámi! V létě jsme opět s oddílem z Bojkovic odjeli na společný tábor Za branou. Setkali jsme se s řeckými
bohy, kteří se v nás snažili objevit hrdiny. V tomto světě utrpení a hrůz je potřeba hrdinů, kteří mají odvahu pomáhat
ostatním a dělat svět lepším místem. Ať už jsme hrdinství objevili v každém z nás nebo ne, zažili jsme spoustu zábavy a dobrodružství, které nás bude provázet i v podzimních dnech. Bojovali jsme se s mýtickými bytostmi, setkali se s bohy, polobohy a hrdiny. Pokud se chcete na táborové zážitky podívat, navštivte náš web.
Po prvním školním týdnu jsme zahájili i skautský rok zahajovací schůzkou i schůzkou s rodiči, kterým takto děkujeme za návštěvu a
podporu. Na skautky a světlušky čekal králík s hodinkami, proskočily králičí norou, zmenšily se a zvětšily a najednou byly v Říši
divů. Setkaly se s houseňákem, který spolu s ostatními obyvateli hledá tu správnou Alenku, která jejích Říši zachrání. Jak to bude
pokračovat?
Po navštívení Říše divů jsme se dohodly na družinovkách a také jsme představily nové posily ve vedení – držme všem palce! Také
se náš oddíl rozrostl o nové členky a o jednu družinu. Doufejme, že začínající rok bude ještě lepší než uplynulý…
Krásný barevný podzim přejí členky i vedoucí oddílu Atlantida!

Anna Macíčková – Sněhurka
https://skaut-morkov.webnode.cz/

Školní rok je opět tady a s ním i naše Semínkovna! Vy můžete nosit každý čtvrtek odpoledne v době otevírací doby obecní knihovny semínka.
V hezkém prostředí si je vyměníte a poznáte nové druhy rostlinek a bylinek. Těšíme se na Vás.
Žáci 7. třídy
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Poděkování
V sobotu 2. 9. 2018 se uskutečnilo v naší obci
10. setkání opuštěných a postižených dětí. Setkání,
které proběhlo ve Společenském domě a jeho okolí
bylo velmi zdařilé a úspěšné a skvěle reprezentovalo
naši obec, na setkání natočil Český rozhlas několik
reportáží nejenom o samotné akci, ale také o Mořkovu, informace přinesla řada masmédií.

Děkuji jménem všech zúčastněných postižených
a opuštěných dětí a jejich doprovodu vedení Obce
Mořkov za podporu a spolupráci, zejména chci poděkovat paní starostce Ivaně Váňové a panu místostarostovi a náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřímu Navrátilovi za maximální vstřícnost při přípravě této organizačně náročné akce, dále
děkuj za spolupráci SDH Mořkov, ale i těm podnikatelským subjektům, kteří nás podpořili materiálně i
finančně, děkuji také skvělým spolupracovníkům z
naší obce, kteří mají velkou zásluhu na tom, že akce
měla špičkovou profesionální úroveň, jak jí ohodnotili přítomní návštěvníci, hosté a účinkující. Za dobu
více jak 16-leté činnosti Fondu pro opuštěné a handicapované děti naše aktivity navštívilo okolo 10 000
dětí, počet pořadů a podobných aktivit, jenž realizujeme na různých místech—tedy nejenom v Mořkově, se v letošním roce blíží k číslu 100, hodnota akcí,
které pořádáme pro postižené a opuštěné děti zdarma
se pohybuje okolo 5 000 000 Kč.

Restaurace ve Společenském domě v Mořkově,
pan Oldřich Kunc
příjme číšníka/servírku
na plný úvazek.
Nástup možný ihned.
Bližší informace v restauraci.
PIZZERIE MOŘKOV
PŘIJME PEKAŘE PIZZY

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdož nám
byli jakýmkoliv způsobem nápomocni.

Informace u paní SKYBOVÉ
na tel.732252953
na e-mailu koupaliste.morkov@seznam.cz

PhDr. Mgr.Vítězslav Černoch předseda Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež

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. 10/2018, vydáno dne 8. 10. 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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