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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v úterý 30. 10. 2018 se konalo ustavující Zastupitelstvo obce Mořkov. Při
něm jsem byla zvolená starostkou obce. Těší mě důvěra, kterou jsem od voličů i od zastupitelů získala. Mám Mořkov moc ráda se vším, co k němu patří
a záleží mi na tom, aby se nám všem
zde příjemně žilo. Věřte, že se o to budu denně snažit. Otevřeně vítám Vaše podněty a návrhy, co Vás
tíží, co by se mělo zlepšit. Pokud jsou nápady dobré a
lze je uskutečnit, bývají v krátké době realizovány a
žádosti splněny.
V zákoně o obcích je psáno, že starosta musí své
občany pravidelně informovat. Proto každý měsíc
píši informace pro zpravodaj. Není to jen moje zábava, ale povinnost. Jste proto pravidelně informováni o všem, co se udělalo, či co se plánuje. Mnohdy se
stává, že občané, kteří zpravodaj nečtou se pak diví,
že se například kolem jejich domu opravuje chodník,
komunikace, vpusť, apod. Avšak kdo se o dění v obci
zajímá, ví o všem podstatném.
Asi před dvěma léty mi telefonoval starší pán, mořkovský rodák, že si pravidelně čte na našem webu
zpravodaj. Tím, že je znalý místních poměrů, a ví,
kde se která ulice nachází, děkoval mi za informace,
které si pravidelně pročítá. Řekl mi, že jsou pro něj
zcela srozumitelně popsány a je rád, že tímto prostřednictvím má přehled co se v jeho rodné obci.
Před Obecním úřadem, u chodníku jsme umístili novou úřední desku. Má zabudované osvětlení, tudíž
můžete pročítat sdělení i při zhoršené viditelnosti.

V listopadu nás čeká kolaudace Přístavby a stavebních úprav MŠ. Pravidelně se účastním kontrolních
dnů jak v MŠ, tak na rekonstrukci krajské komunikace, Společné stezky a Chodníku na ulici Nádražní.
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Pozvánka na otevření
hřiště pro seniory
8. 11. 2018 v 15 hodin

u workoutového hřiště za Orlovnou.

Před SD jsme opravili propad vjezdu ke společenskému domu a propad na ulici Družstevní.
S projektantem řešíme přístavbu garáží za společenským domem a ve dvoře hasičárny. Hasičské auto Tatra prošlo pravidelnou technickou kontrolou. Intenzivně jednáme o Územní studii Machačky a legislativně
dokončujeme Změnu ÚP po první změně. Před společenským domem a u workoutového hřiště přibyly cvičební prvky nejen pro seniory. Toto nové hřiště bude
slavnostně otevřeno ve čtvrtek 8. listopadu v 15:00
hodin. Od 16:00 hodin vysadíme pamětní lípu ke
100. výročí vzniku Československého státu. Na obě
akce naleznete v tomto zpravodaji pozvánku.
Zatrubnili jsme část příkopy na ulici Horní, kde
v příštím roce bude provedena II. etapa opravy místní
komunikace (po výstavbě chodníku) ulice Horní a Nádražní.

Ukázka cvičení pro širokou
veřejnost, nejen pro seniory.

U příležitosti
100. výročí založení
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
zveme občany
na slavnostní vysazení lípy
před Společenským domem
v Mořkově.

Dokončila jsem přípravu stolního Kalendáře na rok
2019, který si budete moci zdarma vyzvednout od
3. prosince 2018 na Obecním úřadě v kanceláři podatelny u paní Kamily Steculové. Máte v něm jako každoročně ucelené informace, které Vám pomohou
v každodenním životě.
Je před námi spoustu práce, jsou před námi nové výzvy. O všem co se plánuje budete včas informováni.
Sledujte úřední desku, webové stránky obce, facebook, zpravodaj, rozhlas, televizní vysílání. Anebo se
přijďte osobně zeptat na úřad.

8. listopadu 2018
v 16 hodin
Program:
- státní hymna
- vystoupení žáků ZŠ Mořkov
- proslov starostky
- výsadba

Na spolupráci s Vámi se těší
Ivana Váňová, MBA, starostka obce
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Obec Mořkov

Návštěvní řád venkovního fitness
Majitelem a provozovatelem fitness strojů je obec Mořkov. Venkovní fines je určeno ke cvičení, relaxaci, využití volného času a pohybových aktivit. Jednotlivé fitness prvky jsou určené osobám starším 14 let. Návštěvní řád se vztahuje na všechny návštěvníky a uživatele venkovního fitness.
Základní ustanovení:
• Venkovní fitness slouží veřejnosti bezplatně.
• Návštěvníci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto řádu konkludentně – vstupem do objektu
„venkovního fitness“.
• Fitness stroje nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.
• Vlastník hřiště neodpovídá za úrazy způsobené v prostorách venkovního fitness a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
• Při současném užití venkovního fitness několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
• Každé poškození instalovaného zařízení je nutno neprodleně nahlásit zřizovateli. Prokázanou vzniklou
škodu jeho zaviněním musí uhradit uživatel v plné výši.
• V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z prostoru venkovního fitness.
Majitel neodpovídá za škodu na vnesených a odložených věcech.
Doporučená návštěvní doba z důvodu bezpečnosti:
1.3. – 31.5.
od 7:00 do 19:00 hodin
1.6. – 30.9.
od 7:00 do 20:00 hodin
1.10. – 28.2.
od 7:00 do 17:00 hodin
Na hřišti platí zákaz:
• vstup jakýchkoliv zvířat
• odhazovat odpadky mimo odpadkové koše nebo jinak znečišťovat prostranství
• obtěžovat ostatní návštěvníky (hlukem apod.)
• přemisťovat, poškozovat nebo znečišťovat mobiliář (lavičky, odpadkové koše..)
• vylepovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení a pořádat jakékoli reklamní či propagační akce
• poškozovat a ničit veřejnou zeleň
• v celém prostoru venkovního fitness je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm i rozdělávání ohně
• vstupu osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek
• jízdy na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech
vjezdu motorových a jiných vozidel
Návštěvník je povinen:
• počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví
• v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách i okolí
• uposlechnout příkazu zástupce vlastníka a podat mu vysvětlení o způsobené škodě
chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo instalovaných finess strojů, oznamte to, prosím, neprodleně na
telefonní číslo 739 623 882,
Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Tísňové volání/SOS 112
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám hezký den.
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti 8.11.2018.
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USNESENÍ
z 78. schůze Rady obce Mořkov konané dne 12. 10. 2018
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 77. schůze RO.
Schvaluje:
Program jednání 78. Rady obce Mořkov.
Zhotovení projektových dokumentací na výstavbu obecních garáží projekční a inženýrskou kanceláří Ing. Pavel Krátký,
Opavská 6230/29A, 708 00Ostrava-Poruba, IČ: 47684577.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi smluvními stranami K. na straně stavebníka a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10,
742 72 Mořkov na straně vlastníka nemovitostí, týkající se vybudování vodovodní přípojky.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva, uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou, IČ: 00298191 jako budoucí povinný a K. na
straně budoucí oprávněný.
RO schvaluje VIII. úpravu rozpočtu obce 2018
ve výši příjmu

80 000,00 Kč tj. příjmy celkem

ve výši výdajů

80 000,00 Kč tj. výdaje celkem

Financování

40 391 289,12 Kč
54 828 750,63 Kč

tj. financování celkem

Kč

37 461,51 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.6
Nejvýhodnější nabídku ve VŘ Enviromentální zahrada ZŠ Mořkov podala firma Aleš Brückner, Brnk, Horní 1334, 742 21
Kopřivnice.
2.7
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2018.
3.
Pověřuje:
3.1
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Aleš Brückner, Brnk, Horní 1334, 742 21
Kopřivnice na akci Enviromentální zahrada ZŠ Mořkov.
V Mořkově 12. 10. 2018

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 79. schůze Rady obce Mořkov konané dne 26. 9. 2018
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 78. schůze RO.
Schvaluje:
Program jednání 79. Rady obce Mořkov.
Termíny obřadních dnů na rok 2019.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi smluvními stranami B. a B. na straně stavebníka a Obcí Mořkov, IČ: 00298191,
Horní 10, 742 72 Mořkov na straně vlastníka nemovitostí, týkající se vybudování vodovodní přípojky k parc. č. 1144/2
v k. ú. Mořkov.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva, uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou, IČ: 00298191 jako budoucí povinná a B. a
B. na straně budoucí oprávnění k předmětu smlouvy vodovodní přípojka k parc. č. 1144/2 v k. ú. Mořkov.
Pachtovní smlouvu uzavřenou na pacht pozemku parc. č. 905/68 v k. ú. Mořkov, orná půda o výměře 6316 m2, uzavřenou
mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou na straně
Propachtovatele a Č. na straně Pachtýře.
Úplatné zřizování věcných břemen - služebnosti inž. sítí, kdy Obec Mořkov vystupuje na straně povinného ze služebnosti,
tzn. služebnost je zřizována na obecním pozemku, a to vždy za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč včetně DPH za
každou jednotlivou služebnost oprávněného, bez ohledu na dobu a rozsah služebnosti.

V Mořkově 24. 10. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávičky z MŠ Mořkov

Hledání Podzimníčka
Ve čtvrtek 4. října jsme se
sešli u mateřské školy, abychom společně s dětmi a
jejich rodiči hledali skřítka
Podzimníčka, který ukrýval
pro děti překvapení. Děti
nejprve musely splnit sedm
úkolů a po jejich splnění
hledaly ukrytého Podzimníčka. Když ho s velkou
radostí našly, zazpívali jsme
společně písničku a děti dostaly sladkou odměnu. Poté
následovala tvořivá dílnička
–
výroba
skřítků
z přírodnin. Vyrobení Podzimníčci zdobili prostory mateřské školy.
Drakiáda
Ve čtvrtek 11. října jsme se společně s dětmi vydali
na pole, abychom pustili své draky a dráčky do oblak. Na závěr akce bylo každé dítě odměněno malým dárečkem v podobě draka, pro vzpomínku na
tento den.

Divadlo
Na konci října děti shlédly veselou pohádku Co malí medvědi o podzimu nevědí, kterou si pro ně připravilo divadlo Koloběžka. Pohádka byla s tématikou podzimu, kdy padá listí ze stromů, šípky dozrávají a příroda se chystá
k zimnímu spánku. Spolu s rodinou medvídků si děti zopakovaly, jak se střídají roční období, co důležitého k nim
patří a že každé roční období má svůj čas. Nakonec herci, ale i maňásci sklidili velký potlesk.
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Narodili se
Ema Pustějovská
Jonáš Rada

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Emičce a Jonáškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2018
50 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
86 let
88 let
92 let
96 let

Erika Pítrová
Libuše Kořenková
Zdenka Macháčová
Jarmila Kyselá
Zdenka Kyselá
Antonín Pítr
Růžena Černochová
Marie Krutílková
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Jarmila Lidaříková

Dagmar Zátorská
Ladislav Urban
Ludmila Kučerová

Jan Zubík
Zdeněk Černoch
Miroslav Rýc

Anna Mičková
Marie Rýcová
Anna Kyselá

Růžena Macháčová

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

Priška Mičková

Úmrtí

Jan Navrátil

Zdeněk Šlahař

Jaroslav Kyselý

Hledám podnájem
nebo pronájem
v Mořkově
pro 1 osobu.

Nabízím pomoc
s domácími
pracemi ,
údržba
domácnosti.
Tel: 773 575 679.
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7. pokračování

Období od roku 1949 do roku 1958
1949
Po druhé světové válce stále výrazněji vzrůstal význam místního hasičského sboru a brzy se ukázala nutnost uvažovat o
vybudování nové požární zbrojnice. Tuto myšlenku vnucovala i nová motorová stříkačka a nákladní vůz, které neměly
řádného umístění Pro uskutečnění smělé myšlenky byl získán MNV v Mořkově a brzy se přikročilo k činu. Výměnou se
získalo stavební místo na zahradě Čeňka Kunce, č. 7. Dne 13. února byl ustaven stavební výbor stavby hasičské zbrojnice z těchto členů: Jan Rýdl, č. 284 předseda, který měl na stavbě největší zásluhy, Jan Macíček, č. 260, Jan Kyselý, č. 80,
Josef Géryk, č. 337, František Kyselý, č. 213, František Bartošek, č. 265, Jan Pítr, č. 112, Jan Macháč č. 19, a Josef
Jančálek, č. 94. Za vzorné spolupráce občanů byla stavba zahájena slavnostním posvěcením základního kamene.
Mnozí projevili nevšední zájem i značnou finanční pomoc. Tak například ředitel školy ve výslužbě Karel Svoboda daroval na stavbu zbrojnice 1000 Kč, br. František Janyška, předseda okrsku daroval 1200 Kč a Ludvík Chrobák, okrskový
vzdělavatel 1500 Kč. Všichni výše uvedeni, včetně pana stavitele Gajovského byli jmenováni čestnými členy sboru.
K šedesátiletému jubileu hasičského sboru v Mořkově byla v tomto roce uspořádána slavnost, při níž za velkého shromáždění místních i sousedních občanů byla otevřena a svému účelu odevzdána nová, krásná budova požární zbrojnice.
Projev měl bratr předseda Jan Rýdl, předseda MNV Josef Filip a František Janyška, předseda okrsku. Předseda MNV
odevzdal klíč br. Janu Rýdlovi, předsedovi sboru, který jej předal veliteli sboru br. Janu Pítrovi a tím mu odevzdal dům
do správy.
Na výstavbě nové hasičské zbrojnice se podílelo velké množství místních občanů, kteří odpracovali tisíce brigádnických
hodin. Ze sborové pokladny bylo na výstavbu dáno 50.000,- Kč.
V tomto roce zemřeli významní členové sboru, a to: br. František Dušek, bývalý vzdělavatel, br. František Hromádka,
čestný člen sboru z Hodslavic a členové sboru se rovněž zúčastnili pohřbu zdejšího faráře a konsistorního rady Klementa
Klusala.
V tomto roce vypukl požár v domku Františka Rýce, č. 368, který zapálil blesk a dům vyhořel do základů.
1950
Ve výboru byly prováděny změny. Např. jednatel Jan Kyselý, č.80 zažádal o půlroční dovolenou z vážných důvodů. Jeho funkci vykonával br. Čeněk Kyselý, č. 317 a posléze br. Karel Mach, č. 50. 12. Prosince se pak do funkce vrátil br.
Jan Kyselý.
Sbor daroval Sdružení rodičů částku 1000,-. Kč.
Od p. Pavelky, obchod se železem v Novém Jičíně byl zakoupen nákladní automobil v ceně 95000,- Kč.
1951
Byl zvolen nový výbor:
Jan Rýdl, č. 284 – předseda
Jan Mička, č. 273 – místopředseda
Jiří Mička, č. 379 – velitel
František Kopecký, č. 33 – jednatel a kronikář
Josef Jančálek, č. 94 – pokladník a matrikář
Heřman Blaheta – kulturní referent
Valter Volf – referent samaritánů
František Černoch, č. 70 – referent dorostu
Anna Bartoňová, č. 115 – referentka žen
Br. Heřman Blaheta a br, František Kopecký věnovali sboru každý 2000 Kč, který měli obdržet za kurzovné při absolvování autokurzu.
V tomto roce se rovněž změnil název sboru a zněl: „Československý svaz požární ochrany“. Změnily se rovněž názvy
některých funkcí, např. Starosta na předsedu, místostarosta na místopředsedu a ostatní funkce byly nazývány referenty, a
to podle oblasti působení.
1952
Byl nakoupen materiál na vybavení sboru (boty, hadice apod.). Při technické prohlídce v Novém Jičíně bylo nákladní
auto uznáno za nezpůsobilé a oprava stála 6000,- Kč.
25. května se 10 členů sboru zúčastnilo národní brigády na výstavbu Hrabyně, která byla při osvobozovacích bojích
v roce 1945 těžce poškozena.
1953
Sbor se zavázal odpracovat 350 brigádnických hodin ve prospěch výstavby obce. Poprvé za existence sboru byl uspořádán výlet v lese, na místě zvaném „Na strážnici“.
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1954
V tomto roce členové obdrželi nové členské legitimace, které se při úmrtí nebo ukončení členství člena musely do tří dnů
vrátit na okresní požární výbor. Za účasti 6 sborů byla v červnu uspořádána slavnost k 65. výročí vzniku sboru.
1955
Ve výboru nastala změna, br. František Kopecký se vzdal funkce jednatele pro dálkové studium a pro přípravu žactva na
I. celostátní spartakiádu. Jednatelem se stal br. Karel Mach, č. 50. Br. Velitel Jiří Mička obdržel vyznamenání „Vzorný
požárník“.
Zemřel čestný člen sboru František Janyška.
1956
Z výboru odešel dlouholetý vzdělavatel br. Heřman Blaheta, nastoupil totiž do Drnholce n. Lubinou do funkce ředitele
školy.
V tomto roce bylo z mladých členů sestaveno družstvo, které se na okrskové soutěži umístilo na 1. místě.
Na byt ve zbrojnici byly podány 2 žádosti. Hlásili se br. Valter Volf a br. Antonín Rýdl. Při hlasování ve výboru byl byt
přidělen poměrem hlasů 6:4 br. Volfovi. Ten se však dobrovolně bytu vzdal ve prospěch Antonína Rýdla, a to proto, že
A. Rýdl byl již ženatý a měl děti.
1957
Ve výboru sboru se objevují nová jména, a to: Josef Pop, č. 313 jako referent prevence, Josef Cabák, č. 68, Božena Křížková, č. 339, referentka žen.
Sbor měl v roce 1957 121 mužů, 1 ženu, 9 dorostenců a 15 dorostenek.
V tomto roce se podařilo dosáhnout v našem sboru největšího vybavení v požární technice. Krajský národní výbor
v Ostravě na doporučení okresní inspekce PO propůjčil našemu požárnímu sboru plně vybavený dopravní automobil
DVS 8. Teprve nyní mohla naše jednotka kdykoliv zasáhnout při požáru nebo živelních pohromách s plným úspěchem.
1958
Hlavním úkolem v tomto roce bylo ustavení nového družstva mladých a oprava zbrojnice č. 2, která byla přestavěna. Na
požární auto byla zakoupena siréna a dva ohřívače do zbrojírny.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov

APIS MELLIFERA – čili včelo medonosná, nezahyň!
TO TU JEŠTĚ NEBYLO,
chtělo se říci každému návštěvníkovi nádherné výstavy ve Společenském domě v Mořkově, která
se konala u příležitosti 100 let trvání Včelařského spolku v naší obci…
Měla skromný název VČELAŘSKÁ VÝSTAVA, ale bylo se na co dívat! Ve spolupráci se zahrádkáři a myslivci se pilným včelařům povedlo velkolepé dílo: na odborné přednášce MUDr.
Jany Hajduškové jste se mohli dozvědět vše na téma „Včelí produkty ve výživě a lékařství“ a
přímo v sále, v okolí bzučícího roje včel, se konalo to nevídané – pobíhali tam bažanti všech druhů i s kačenkami
a vy jste si mohli nejen koupit zdravé včelí produkty… Mohli jste si za paravanem posedět a vše doporučené
ochutnat.
Kolem vás vířili usměvaví a zdravě vypadající včelaři v tričkách s logem svého spolku. Byli z Mořkova
i nedalekých Životic, neboť jejich roje i včelíny patří již mnoho let do jednoho velkého celku. A jejich ženušky,
pilné jako ty včeličky, nabízely nejen své ruční práce, ale i upečené dobroty.
Na výstavu nešlo přijít jen jednou! Vůně přírody tu byla přímo vedle vás. Škoda jen, že kvalitně vedená kronika
včelařů zůstala nepovšimnuta – včelaři si v ní od všech návštěvníků zasloužili vyjádření velikého poděkování za
kus opravdu poctivé práce „pro vlast“, neboť i ta slaví krásných 100 let. Takže
Včelařský spolku i naše republiko, pokračujte v obětavé a náročné práci nadále a pacovitost a užitečnost včel nám všem budiž vzorem!!!
P.S. Veřejné poděkování
patří rodinám Zubíkových, Dořičákových, Mičkových, Hertlových, Bolckových, Černochových,
Špunarových a dalších.
Vašich 480 včelstev ať
zdravě vzkvétá, aby nám
příroda nezahynula.

Připravila
Marie Hromádková
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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MIKULÁŠSKÁ
NADÍ LKA
s pohádkou

K U BA A TŘ I Č ERTI
v SOBOTU 1. 12. 2018 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé
MO KDU-ČSL Mořkov

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní
k rozsvěcení vánočního stromu
u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 2. prosince 2018 v 16:00 hod.
Vystoupení si pro nás připravily
děti z MŠ Mořkov.

Součástí programu bude také již tradiční posílání
přáníček Ježíškovi pomocí balonků.
Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka
a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.
Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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