Prosinec 2018

měsíčník

ČÍSLO 12

Vážení Mořkovjané,
jménem obce Mořkov vám přejeme krásné a spokojené
vánoční svátky a do nového roku 2019 hodně štěstí,
zdraví a pohodové dny.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Vánoční pořd bohoslužeb v kostele sv. Jiří v Mořkově
Pondělí
Úterý
Středa
Pondělí
Úterý

24. prosince – Štědrý den
25. prosince – Boží hod vánoční

22:00
8:30
15:00
26. prosince – svátek sv. Štěpána
8:30
31. prosince
16:00
1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:30

„půlnoční“ mše svatá
slavnostní mše svatá
sváteční nešpory a požehnání
mše svatá
mše svatá na poděkování za uplynulý rok
mše svatá.

BOHOSLUŽBY EVANGELICKÉHO SBORU V HODSLAVICÍCH
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Hodslavice 96, www.hodslavice.evangnet.cz

Pondělí

24. prosince Štědrý večer
16.00 Hodslavice – společenský dům - vánoční bohoslužby

Úterý

25. prosince Narození Páně s vysluhováním Večeře Páně
8.00 Mořkov
9.15 Hodslavice – Stará škola
10.45 Straník
30.12.
Poslední neděle v roce
8.00 Mořkov
9.15 Hodslavice – Stará škola
31.12.
Poslední den v roce
16.00 Hodslavice – Stará škola
1.1.2019
První den v novém roce s vysluhováním Večeře Páně
8.00 Mořkov
9.15 Hodslavice – Stará škola

Neděle
Pondělí
Úterý

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme před společenským
domem za účasti místních občanů vzpomněli 100.
výročí vzniku naší republiky. Při té příležitosti jsme
společně s občany vysadili lípu, která bude připomínkou tohoto významného svátku. Kulturní pásmo
pro přítomné přednesly děti ze základní školy.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme slavnostně otevřeli nové hřiště pro seniory. Jeho pořízení je z 50% hrazeno z
dotace Moravskoslezského kraje. Je
umístěno na dvou místech, jedno je u
workoutového hřiště a druhé je u dětského hřiště před společenským domem. Zkušená
instruktorka slečna Ivana Kučerová přítomným popsala, jak se na nich cvičí a jak je dané cvičení na
konkrétním cvičebním prvku přínosné pro lidské
zdraví. Poté v sále přednesla prezentaci pro přítomné
seniory.

V neděli 11. listopadu 2018 jsme přivítali nejmenší
občánky obce Mořkov. Všechny přítomné potěšily
svým vystoupením děti z mateřské školy.
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Jistě jste zaregistrovali, že na mostě u pošty přibylo
světlo veřejného osvětlení. Aby byla zaručena dobrá
viditelnost celého úseku, bude ještě přidáno jedno
světlo na sloup
v křižovatce.
Na jaře pak bude
opraven
chodník
na
mostě.

VÝZVA ČESKÉ POŠTY
A OBCE MOŘKOV
Vzhledem k tomu, že někteří žáci ZŠ
Mořkov využívají svůj volný čas kouřením za budovou pošty a odpadky
znečišťují nejen okolí pošty, ale i potok, vyzýváme jak žáky základní školy,
tak především jejich rodiče, aby své
děti poučili o škodlivosti kouření a o tom, jak se mají
chovat na veřejnosti.
Česká pošta označila cedulí svůj soukromý pozemek
a v případě, že bude muset řešit kouření dětí, přivolá Policii ČR.
Za Českou poštu vedoucí Radek Orlita
Obecní úřad Mořkov

V roce 2019 bude Sbor dobrovolných hasičů Mořkov slavit 130. výročí svého založení. Činnost
JSDH, jejíž členové jsou rovněž členy SDH je velmi
ceněna jak ze strany obce, tak z řad našich občanů.
Obec pravidelně dovybavuje JSDH věcnými prostředky, zajišťuje školení členů výjezdové jednotky, podporuje činnost mladých hasičů. Současné složení výjezdové jednotky tvoří mnoho bývalých členů mladých hasičů. Máme tak díky kvalitní práce s mládeží
do budoucna vystaráno a tuto službu obci a občanům
kvalitně pokrytou.
Pro jednotku SDH jsme ve středu 21. listopadu 2018
převzali nový devítimístný dopravní automobil
s nákladním přívěsem. Tento automobil jsme pořídili z dotace Ministerstva vnitra ČR (450.000,- Kč)
a Moravskoslezského kraje (225.000,- Kč). Obec se
podílela na spolufinancování částkou 1. 018.109,44
Kč. Toto vozidlo bude především sloužit
k zásahovým výjezdům, ale rovněž k zajištění služby
občanům, např. v období sucha nebo silných mrazů.

Informace k Tříkrálové sbírce
Srdečně zdravím všechny občany Mořkova. Opětovně
se blíží konec roku a s ním přichází i čas organizovat Tříkrálovou sbírku.
V lednu 2018 jste věnovali charitě celkem 75 616 korun. Tyto
peníze pomáhají především
v místních charitách a naši občané ji mohou využívat přímo.
Letošní předpokládané výdaje v Mořkově by měly dosáhnou 50 000,- Kč a je pravděpodobné, že podobně
jako v minulých letech, tuto částku i přesáhnou. V naší
obci přispívají financovat péči seniory nejen v Domě s
pečovatelskou službou, ale i občanům, kteří žijí ve svých
domech a potřebují nějakou formu pomoci.

Ivana Váňová, MBA, starostka obce

V roce 2019 chceme uskutečnit
Tříkrálovou sbírku v sobotu 5.1.
Unikum tříkrálové sbírky spočívá v aktivizaci
několika skupin. Prvními jsou lidé, kteří chtějí přispět na
práci charity. Druhou jsou dobrovolníci, kteří obcházejí
domy a přinášejí přání do celého roku. Jinou skupinou
tvoří třeba ti, kteří organizují toto setkání. A tak Tříkrálová sbírka rozšiřuje dobro. Dobro, o kterém potřebuje
každá společnost nejen slyšet, ale ho i zažívat.
Všichni, kdo se chcete zapojit do dobré aktivity organizace Tříkrálové sbírky, ať už jako koledník nebo
vedoucí skupinky (je potřebné, aby vedoucí skupinky
měl alespoň 15 let a byl držitelem občanského průkazu),
kontaktujte prosím:
Janu Pítrovou

telefonní kontakt 732 634 553
popřípadě 725 099 418
na mailovou adresu: jpitrova@seznam.cz.
Již nyní Vám Jménem České katolické charity děkuji za
pomoc i finanční dary. Jana Pítrová
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USNESENÍ
z 1. schůze Rady obce Mořkov konané dne 21. 11. 2018
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 79. schůze RO.
Přípravu 1. ZO dne 19. 12. 2018.
Další plánované neinvestiční a investiční projekty v objektu MŠ (rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce příručních kuchyněk na 3 odděleních, výměna vnitřního dešťového svodu ze střechy, výměna podlahy v oddělení berušek, rekonstrukce
původního sociálního zařízení zaměstnanců v jednotlivých odděleních MŠ).

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 1. 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, 202018 B.
Zveřejnění na ÚD obce Mořkov záměr prodeje pozemku parc. č. 1286 v k. ú. Mořkov o výměře 3014 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace.
Předsedu kulturní komise Rady obce Mořkov pana Vojtěcha Vereše.
Členy kulturní komise: Jiří Navrátil, Ivana Váňová, Jaromír Stecula, Kamila Steculová, Lenka Jurášová, Eva Hegarová,
Ivana Váňová ml., Jiří Kocián, Petr Geryk, Luděk Kučera, Zbyšek Pítr, Marie Kyvalová, Renáta Kyselá, Jiří Kyselý, Miluše Goldová, Zdeněk Kyselý, Libuše Hegarová, Tomáš Černoch, Ondřej Kořenek, Veronika Kopecká.
Předsedu havarijní komise Rady obce Mořkov starostku, paní Ivanu Váňovou.
Členy havarijní komise Rady obce Mořkov Jiří Navrátil – místopředseda, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír
Stecula, Petr Lacina, Jana Machová, Pavel Kudělka, Tomáš Černoch, Zdeněk Kyselý. Sekretariát paní Vladana Hořelková.
RO schvaluje IX. úpravu rozpočtu obce na rok 2018

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

ve výši příjmu

750 000,00 Kč tj. příjmy celkem

ve výši výdajů

750 000,00 Kč tj. výdaje celkem

Financování

41 141 289,12 Kč
55 578 750,63 Kč

Kč tj. financování celkem

14 437 461,51 Kč

Plné znění IX. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Dodatek č. 1 ke SOD na akci Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov-průtah.
Zveřejnění na ÚD obce Mořkov záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1080/5 v k. ú. Mořkov.
Návštěvu jubilantů v prosinci 2018.
Investiční záměr vybudování brouzdaliště na místním koupališti.
Podání žádosti o dotaci na vybudování brouzdaliště na Moravskoslezský kraj.
Zhotovením projektové dokumentace, vč. zajištění inženýrské činnosti na vybudování brouzdaliště na místním koupališti
pana Ing. Pavla Krátkého, projekční a inženýrská kancelář, IČ 47684577, DIČ CZ6703200867, Opavská 6230/29A, Ostrava - Poruba, 708 00.

3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem Dodatku č. 1 na akci Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov-průtah.

4.
4.1

Určuje:
Dle ust. § 11a zákona č. 301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisu za oddávající
paní Ivanu Váňovou, starostku a pana Jiřího Navrátila, místostarostu.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Dne 31. 12. 2018 bude omezen provoz pošty 742 72 Mořkov.
V tento den bude pošta otevřena od 8:00 do 11:30 hodin.
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Spacák, polštářek a oblíbený plyšák byla základní výbava
každého předškoláka, který se těšil na Broučkovou noc. Již
od samého rána se děti dozvídaly zajímavosti ze života hmyzu a plnily úkoly, které pro ně měly paní učitelky připravené. Po vydatném obědě následovalo odpoledne strávené
v tělocvičně při štafetových hrách a překážkové dráze.
Jakmile se venku setmělo, nastal čas, aby děti zazvonily na
zvoneček a tím daly broučkům znamení k zimnímu spánku.
Následovalo dlouho očekávané předání mokrého vysvědčení, kterým děti úspěšně zakončily svůj předplavecký výcvik.

Po večeři, kterou školce darovalo řeznictví Jan, již mohly děti ulehnout do svých spacáku a sledovat pohádku O krtečkovi.

Následující den dorazilo do MŠ divadlo Leontýnka se svým představením Jak víla hledala sněhové vločky. Děti pohádku nejen poslouchaly, ale si s ní i zazpívaly.
Děkujeme firmě Kon-Kys za poskytnutí finančního daru a dále Všem, kteří po celý rok podporovali MŠ Mořkov.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová

Poděkování
V sobotu dne 10. 11. 2018 se uskutečnila v naší obci další charitativní akce—5.ročník tvůrčí dílny pro postižené
a opuštěné děti.
Tvůrčí dílna byla návštěvníky hodnocena jako velmi
zdařilá a úspěšná.
Děkujeme touto cestou za podporu, zejména paní Ivaně
Váňové, MBA, starostce obce Mořkov, panu Jiřímu Navrátilovi, MBA, místostarostovi obce Mořkov a náměstku hejtmana MSK, majitelům firem TOMSPEDIT
a KON-KYS a pořadatelskému týmu, který odvedl opět
skvělou práci.
Zvláštní poděkování od dětí patří paní Renatě Pítrové restaurace U ogaru Mořkov - za dokonalé zvládnutí zajištění stravování a občerstvení.
Zároveň děkujeme všem, kdož nám byli jakýmkoliv způsobem při přípravě a realizaci akce nápomocni.
Vladimír Hron a Heidi Janků. patroni Fondu
PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti
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Proslov starostky obce paní Ivany Váňové při slavnostním aktu oslav 100. výročí vzniku republiky
a sázení obecní lípy před společenským domem
Vážené dámy, vážení pánové
rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří k významným milníkům naší historie a kromě toho, od vzniku
republiky si v říjnu připomínáme přesně 100 let.
Při zpětném pohledu se čas od času můžeme setkat s úvahami o tom, zda se habsburská říše měla, nebo neměla rozpadnout, zda to byla, nebo nebyla chyba - jenže to jsou vlastně jen plané řeči.
Na konci první světové války už nešlo živelnému rozpadu habsburské říše nijak zabránit. Navíc v prvním významném
vystoupení Československých legií na východní frontě bylo hrdinství našich vojáků tak legendárně výrazné, že mělo lví
podíl na masivní tvorbě dalších československých vojenských jednotek v Rusku, což v konečném důsledku napomohlo
vzniku samostatného Československa.
U Zborova bojoval 1. střelecký pluk pod názvem pluk „Svatého Václava“ a vrchní velitel ruských vojsk generál Alexej
Alexejevič Brusilov ocenil československé legionáře tím, že se před jejich velitelem T. G. Masarykem poklonil po
mužicku, tedy až po pás. Ostatně, po válce legie představovaly sílu, která nejen vojensky zasahovala v četných územních sporech, ale ze které se rekrutovalo četnictvo, hradní stráž nebo rozvědka.
A Československo ještě neexistovalo, ale přední světové noviny už o něm psaly. Například deník New York Times uprostřed srpna 1918 věnoval myšlence československého státu titulní článek. Později ještě otiskl dva dlouhé texty, včetně
velké mapy Československa. Koneckonců, Tomáš Garrigue Masaryk už tou dobou působil v Americe víc než čtvrt roku
a pozornost tisku uměl získávat i využívat velmi dobře. Nakonec vytvořil se spolupracovníky Washingtonskou deklaraci, oficiálně pojmenovanou "Deklarace nezávislosti československého národa jeho Prozatímní vládou", kterou 18. října 1918 doručili Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států ve Washingtonu D.C. Deklarace odmítá možnost autonomie v rámci Rakouska, odvolává se na historická práva Čechů i práva na sebeurčení pro Slováky a závěrem nastiňuje podobu budoucího Československa.
O deset dnů později, 28. října, pak vydal Národní výbor první zákon - zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ...". Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František
Soukup - později zvaní "Muži 28. října".
Konec první světové války 11. listopadu pak předznamenal začátek nové dějinné epochy. Nebyl to ale jen čas radostných setkání, návratu vojáků z fronty a hrdosti z nově nabyté svobody po vyhlášení Československa. Byly to i okamžiky
sčítání ztrát a hledání schůdných cest pro existenci nově zrozeného státního útvaru. Prakticky celá éra První republiky
byla posloupností hospodářských, měnových, pozemkových a sociálních reforem.
Poválečné období chaosu pak vystřídala stabilita a prosperita let dvacátých, kdy jsme byli ve světě považováni za desátou ekonomicky nejsilnější zemi. Což je také odkaz našich předků, ze kterého bychom si mohli vzít příklad, není-liž
pravda…
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi letmou historickou exkurzi po stopách rodného listu naší vlasti uzavřít přáním z notoricky známých veršů
na motivy Jana Amose Komenského: Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…
A ještě pár slov na závěr: Dnes nás také čeká slavnostní sázení lípy. Lípu, jako jeden ze dvou stromů, uctívaly indoevropské kmeny od nepaměti. Naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Druhým takovým stromem byl
dub v roli mužského prvku, zatímco lípa v roli ženského prvku. Na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 se pak lípa
stala stromem Slovanů, tedy i Čechů, oficiálně. A my ji dnes slavnostně zasadíme na počest 100. výročí vzniku Československa.

Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2018 otevřen pro veřejnost
naposledy 20. prosince do 14 hodin.
Pokladna bude uzavřena 20. prosince ve 12 hodin.
Poté již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov přijímat ani vyplácet hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad bude v roce 2019 otevřen 2. ledna 2019 v 8 hodin.
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Narodili se
Barbora Vavrečková
Barbora Sladkovská
Gabriela Vítková
Karolína Mičková
Dorota Jančálková
Adam Doubravský
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Barborkám, Gábince, Karolínce, Dorotce a Adámkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosince 2018
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
89 let
93 let

Anna Chudíková
Šárka Rýcová
Pavel Fabík
Marie Macíčková
Vladimír Macíček
Marie Kyselá
Josef Rýc
František Mach
Marie Rýdlová
Marie Hromádková
Alois Kučera
Berta Macháčová
Božena Rýcová
Anastázie Černochová

Zdeňka Hanková
Jana Černochová
Karel Melichárek
Dagmar Kaiserová
Libuše Macíčková
Miloslav Černoch

Artur Macháč

Ludmila Machová

Anna Rýdlová

Lucie Púčeková

Marie Rýcová
Anna Poláchová

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

Úmrtí

Antonín Bolcek

Adéla Macháčová

Děkujeme občanům Mořkova za přízeň a za nákupy ovoce a zeleniny v našem prodejním stánku.
I v příštím roce se můžete těšit na čerstvou zeleninu a ovoce od nás a my Vám do roku 2019 přejeme pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Manželé Valentovi
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Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá

v neděli 16. prosince 2018
od 14:00 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově

ADVENTNÍ
KONCERT
Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy Mořkov
a Základní školy Mořkov

VÁNOČNÍ KONCERT
HUDEBNÍ SKUPINY GAJDOŠI
SE ZPĚVAČKOU
LENKOU HRŮZOVOU

„Vánoce doma i ve světě“
Sobota 29. 12. 2018
v 15:00 hod.
Kostel sv. Jiří
v Mořkově
Vstupné dobrovolné
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Období od roku 1959 do roku 1970

8. pokračování

1959
V tomto roce sbor oslavil 70. let trvání, a to okrskovým cvičením, při kterém bylo oceněno 12 členů sboru diplomy krajského a okresního výboru požární ochrany. Rovněž ve výboru došlo ke změnám. Předsedou byl zvolen Jan Rýdl, č. 284,
velitelem Josef Hoďák, č. 14, jednatelem Karel Mach, č. 50, organizačním referentem Jan Černoch, č. 352, preventistou
Jaroslav Koleček, č. 412, kulturním a propagačním referentem František Kopecký, technickým referentem Antonín Rýdl, č. 385, referentkou mládeže Marie Mičková, č. 7 a pokladníkem Josef Jančálek, č. 94.
Na trati Mořkov – Veřovice byl od jiskry z parní lokomotivy zapálen dřevěný most na Zuberkách, který byl zlikvidován.
1960
Na výroční člčnské schůzi se vzdali funkcí z důvodu vysokého věku dva dlouholetí funkcionáři, a to předseda Jan Rýdl
a jednatel Karel Mach. Sbor jimza dlouholetou práci poděkoval.
Na výborové schůzi byla řešena povrchnost a nízká kázeň družstva dorostu, proto bylo rozhodnuto, že cvičení se budou
účastnit i někteří starší bratři a pozvedla se tak kázeň.
V srpnu t.r. vyhořel do základů rodinný domek Františka Macíčka, č. 34, který zapálil pětiletý chlapec, který si ve stodole hrál se zápalkami.
1961
Za předsedu sboru byl zvolen Jan Mička, č. 273 a jednatelem František Černoch, č. 391. Bylo usneseno zbourat starou
zbrojnici, kvůli nevyhovujícímu stavu a na jejím místě na Horním konci postavit prodejnu.
1962
V tomto roce byla ustavena dvě družstva mužů, jedeno družstvo žen a dvě družstva žáků. Velitelem družstva žen vyl
zvolen Ladislav Horák.
V tomto roce bylo nejvíce kulturních akcí o založení sboru. Divadelní odbor vedl učitel František Kopecký a Jan Mach.
V rodinném domku Františka Bartoška, č. 265 vypukl požár, který způsobil blesk. Dům vyhořel do základů, protože
družstvo hasičů dojelo k požáru pozdě. V obci nešel proud a nefungovala ani siréna. Navíc v Mořkově nebyl přítomen
ani jeden strojník, který by mohl stroj obsluhovat. Aby se situace neopakovala, byli vyškoleni další čtyři strojníci.
1963
V tomto roce se ve sboru nic zvláštního neodehrálo.
1964
Výbor sboru se začal rozrůstat, v tomto roce měl 33 členů. Celkový stav členů byl 177 mužů a 24 žen. Sbor si získal
v době, kdy již slavil 75 let od založení, přízeň občanů. Jak uvádí hasičská kronika: Během těchto 75 let existence sboru
se vystřídalo mnoho členů. Odešli staří a na jejich místa nastoupila mladá generace. Měnili se členové, měnila se požární technika, co však zůstalo nezměněno je základní myšlenka a poslání: být připraven a pohotový pomoci bližnímu a
vlasti.
V tomto roce bylo postaveno koupaliště, na jehož výstavbě se nemalou měrou podíleli i členové sboru. Koupaliště slouží
občanům, ale i lidem ze širokého okolí. Navíc obec měla zajištěnu požární nádrž v případě potřeby při požáru.
Zlatou a stříbrnou medailí byli vyznamenáni dva zasloužilí členové – čestný předseda Jan Rýdl a Čeněk Kyselý.
1965 – 1966
Sbor měl již 208 členů. Předsedou zůstal Jan Mička č. 273, velitelem byl zvolen Jan Mička, č. 1. Přes tento vysoký stav
členské základny se řešilo, že aktivních členů je asi jen třicet.
A i v těchto létech bylo secvičeno divadlo a úspěšně hráno dílo „Babička“.
1967 – 1969
V roce 1967 měl výbor 22 členů. Kromě plesu a karnevalu s výletem byl uspořádán zájezd do jižních Čech.
V roce 1968 měl výbor 21 členů. Zájezd byl uspořádán tentokrát do Čech severních. O ostatních událostech v obci se
kronika nezmiňuje.
V roce 1969 měl výbor již 25 členů a předsedou zůstal Jan Mička a velitelem Josef Hoďák. Sbor měl 181 členů, z toho
bylo 171 mužů a 10 žen. Dále bylo evidováno 24 dorostenců a 26 žáků.
V tomto roce slavil sbor 80. leté výročí od svého založení. Aby oslavy proběhly důstojně, byl ustaven organizační výbor
oslav, který vedl čestný předseda Jan Rýdl, což bylo zárukou, že se oslavy povedou, což se taky stalo. Při hodnocení
uplynulých 80. let činnosti bylo konstatováno, že sbor zasahoval u 31 požárů v obci, dále u požárů a při povodních
v okolních obcích Životicích, v Hodslavicích, v Hostašovicích a ve Veřovicích – celkem 51 krát. O těchto pomocích
však v kronice nejsou zmínky.
Sbor získal v tomto roce nové vozidlo Tatra 805 a vozidlo Praga RN bylo vráceno na ONV Nový Jičín.
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1970
Výbor organizace se rozrostl na třicet členů. Jenom pro připomenutí uvedu jména členů výboru, bez uvedení funkcí: Jan
Mička (273), Jan Rýdl (284), Rudolf Černoch (306), František Černoch (391), Josef Hoďák (14), Antonín Rýdl (362),
Jaroslav Koleček (412), František Macháč (324), Jan Géryk (147), Ladislav Černoch (479), Ladislav Heryán (363), Josef
Šopík (385), František Jašek (479), Jose Eliáš (51), František Kyselý (442), Stanislav Hykel (500), Josef Macháč (421),
František Bartošek (265), Josef Kyselý (428), Alois Kučera (428), František Lacina (285), Anna Macháčová (124), Jan
Mička (439), Stanislav Číp (6), Josef Černoch ml. (388), Milan Tlčík, Vojtěch Vereš, Jan Macháč (324), Zdeněk Mička
(63), Zdeněk Cabák (181).
Členové sboru pomáhali při opravě budovy MNV, potažmo hasičské zdrojnice, kde opravili a natřeli střech a okapy a
pomohli při instalaci ústředního topení. Rovněž byla provedena rekonstrukce a technické doplnění technikou u požárního automobilu. Prováděly se preventivní prohlídky domů.
Při zásahu při požáru traktoru v JZD, od kterého začal hořet i přilehlý sklad pohonných hmot, došlo k nepříjemné nehodě. Při zásahu vybuchla i požární stříkačka a dodatečně bylo zjištěno, že došlo k neodbornému zásahu do stroje při jeho
spouštění. Od požáru neodjel ani nákladní automobil, z důvodu prázdné nádrže na benzín. Odjel až po zapůjčení 20 l
benzínu z JZD. Následně však bylo zjištěno, že v rezervní nádrži bylo ještě 45 litrů benzínu na ujetí asi 120 km. Jak
k takové ostudě mohlo dojít, si čtenář při znalosti tehdejších poměrů, udělá sám. Byla přijata ale opatření, aby k takovým
situacím nedocházelo, vč. založení vlastního požárního družstva v JZD.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1. zástupce starosty SDH Mořkov

Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Konec kalendářního roku se přibližuje, ale
skautský rok je v plném proudu! Na pravidel
ných schůzkách i na uskutečněných akcích jsme
toho hodně zažily… Například začátkem října jsme se účastnily
Půlnočního bálu u Srdcové královny – hostina, tančení, hudba,
ale také panovačná Srdcová královna, její slizký poskok Stein,
voják-karta či zmatený králík. A za zmínku určitě stojí krásné
kostýmy všech účastnic! V každém případě jsme si tento bál
pořádně užily. Byla to také možnost pořádně poznat Srdcovou
královnu a její království.
Zanedlouho měly obě družinky skautek společnou přespávačku
v klubovně. A co se
na ní událo? Měly
možnost zažít, jaký
život měli skauti za
druhé světové války.
A zjistily, že takový život nebyl zrovna jednoduchý a bezstarostný…
A jelikož k podzimu neodmyslitelně patří draci, tak jsme i letos uspořádaly
drakiádu. Přišli i rodiče (za což jim moc děkujeme), kteří si společně se svými
dětmi mohli užít podzimní větrné počasí. Skoro všichni draci krásně lítali,
a nakonec došlo i na nějaká ocenění.
Na drakiádu navazovala podzimní výprava. Přespali jsme u Salesiánů
v Hodslavicích, zahrály jsme si nějaké hry a předaly narozeninové dary Srdcové královně. V sobotu ráno jsme přes les vyrazily směr → Mořkov. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme si tak mohly užít
poslední záblesky babího léta (i když už byl listopad). Po cestě jsme
poznávaly krásy podzimní přírody a trochu pocvičily naši fyzičku.
Fotky z akcí můžete najít na našem oddílovém webu.
Za všechny světlušky, skautky i vedoucí bych Vám chtěla popřát
spokojené vánoční svátky plné medových perníčků a lineckého cukroví, a kouzelný nový rok!
Anna Macíčková – Sněhurka
https://skaut-morkov.webnode.cz/
P.S. Vánoční atmosféru si nedokážeme představit bez Betlémského
světýlka, které budeme rozdávat 23.12.2018 v 9:30 (po mši) před
kostelem sv. Jiří. Přineste si lucerničku se svíčkou, ať si můžete tento symbol Vánoc donést i do Vašich domovů!
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„TATÍČKU NÁŠ MASARYKU TADY NA OBRÁZKU, my děti Ti slibujeme
poslušnost a lásku. Budeme si pěkně hrát, nebudeme nikdy lhát, abys nás měl
stále rád“…
vysypala jako korálky z rukávu 95 letá Anna Geryková v Domově pro seniory DUHA
v Novém Jičíně. I když už 15 let žije mimo Mořkov, stále ji zajímá, čím naše obec žije a co
se tu děje. Nosím jí Zpravodaje a i když projdeme všechny stránky, chce, abych jí noviny
nechala a ona si je mohla v klidu ještě přečíst. Když si prohlížela fotografii dětí a dospělých
u našeho památníku z I.světové války, velmi litovala, že se mezi dětmi nemůže najít… Je
ročník 1923 a fotografie je asi z roku 1928. Byla ještě malé dítě, ale třeba tam někde se svou
maminkou je.
Když jsem se jí svěřila, že se chystám na besedu do naší ZŠ, abych tam popovídala o mořkovské kronice a o 100letém výročí naší republiky, zaslzela a zarecitovala výše uvedenou
říkanku, kterou velmi často říkali mořkovští žáci ve škole a prsty se dotýkali obrazu
T.G.Masaryka. Byla to doba jejího šťastného dětství, které nelze nikomu ze života vymazat.
A takto byly tehdy děti vedeny k úctě k morálním a společenským hodnotám. A
k vlastenectví, kterého se nám dnes už nějak nedostává.
Vzpomíná také na Sokoly, kteří za 1.republiky pomáhali budovat stát – hlídali pohraničí, kontrolovali vlaky, konali
strážní služby v kasárnách a pevnostech. Naše mladá republika neměla tehdy ještě svou armádu. Již od roku 1862 dal své
České obci sokolské její zakladatel Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner skvělé motto do vínku: „V zdravém těle zdravý
duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme se!“ A ve sportovně založeném Mořkově se tato myšlenka ujala velmi silně.
Sokoly doplňoval i k přírodě zaměřený Svojsíkův skauting, který podporoval i samotný T.G.Masaryk.
Mladí lidé ze slabších sociálních vrstev měli romantickou duši a rovněž milovali přírodu. Vyráželi na výlety za dobrodružstvím do lesů, u ohňů zpívali trampské písně a zakládali trampské osady – proto si i současní turisté tak rádi zazpívají na svých výšlapech píseň „Táborák zvolna zhasíná, osada už jde spát, kytara teskně zaznívá, do duše padá chlad…“,
nebo „Loďka je malá, vesla jsou krátký, pojď má Andulko, poplujem zpátky…“

JAK TO BYLO SE SOKOLY V MOŘKOVĚ?

Činnost místního Sokola byla ve svých začátcích spojena s činností Sokola v Hodslavicích.
I paní Geryková vzpomíná na to, že do Sokola chodili převážně děti, mládež i dospělí
evangelického vyznání, zatímco Orel navštěvovali především katolíci. Ti se scházeli ve své
Orlovně a sokoli pilně cvičili své svaly v sále restaurace U Cabáka. Po vzniku republiky
tam bylo zapsáno 37 členů a za starostu si zvolili bratra Geryka z č.p. 99 (Dolní mlýn), náčelníkem byl bratr Rýc – snad právě on je na dobové fotografii. Pomáhalo jim 10 členů
výboru a členský příspěvek byl stanoven na 5 Kčs ročně.
Největší svátek sokolů byl a je SLET, který bývá jen jednou za šest let, a proto je tak jedinečný. Do Prahy se sjedou tisíce sokolů, aby na svém všesokolském sletu předvedli svoje
jedinečné představení. Sokol stále patří mezi vůbec nejmasovější organizace v naší zemi, i
když doby jeho největší slávy jsou dávno pryč… Jeden z nejslavnějších se konal v roce
1948 (po desetileté vynucené přestávce) , z něhož mám ve svém archívu Sletovou legitimaci Vlasty Rýcové a pohlednicový plakát se cvičením mužů.
Letos se Sokol představil v Praze se 13 skladbami v počtu 15 tisíc cvičenců. Mezi nejpůsobivější skladby patřilo „Ženobraní“. Fotografie je z brněnské skupiny sester sokolské organizace, kde cvičila i dcera Jana.
Připravila M. Hromádková

11

INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)

1/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2010 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2010 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
2/2018 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě.
Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
Informace k poplatkům ze psa a za odpad

Poplatek ze psa – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč, za jednoho psa, za
dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Je povinností občana ohlásit vznik a
zánik poplatkové povinnosti do 14 dnů. Poživatel uvedených důchodů musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit
oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku. Poplatek se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana
nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v
daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit.

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad

Úhrada poplatku do 31. 3. 2019 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet
je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2018, nebo si jej zjistíte na OÚ. U poplatku za odpad je
možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obecmorkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2018, nemusí se znovu ohlašovat.

Nálepku na rok 2019 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2018 platí do 31. 3. 2018.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte: jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref.
Jana Jakschová.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO

Nájem, podnájem a práva související
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem kalendářního
roku nastává čas, kdy mnozí
pronajímatelé a nájemci prodlužují
své nájemní smlouvy. Co obnáší
nájem či podnájem věci a bytu?
Všechny formy užívání cizí věci jsou
upraveny v občanském zákoníku.
Některá související pravidla jsou dále
upravena v zákoně o službách č.
67/2013 Sb. nebo souvisejících
vyhláškách.
Při uzavírání smlouvy či dodatku a
prodlužování smlouvy lze jen
doporučit pořádně si ujasnit, o jaký
smluvní typ se v našem případě
vlastně
jedná.
Toto
základní
posouzení předurčí, zda lze smluvně
upravit vše libovolně nebo jsou
nějaké zákonné mantinely. Dnes a
příště se podíváme na základní
charakteristiku forem užívání.
Při nájmu vystupují pronajímatel a
nájemce.
Základní
princip je
přenechat nájemci věc k dočasnému
užívání za úplatu. Pronajmout lze
nemovitost (byt, dům, garáž), část
nemovitosti, movité nezuživatelné
věci (auto, motorku, sekačku, stan).
Zákon upravuje mnoho okolností
nájmu (například to, že nájemce
provádí běžnou údržbu po dobu
nájmu). Velkou část pravidel lze
smluvně určit odlišně od zákona.
Podnájem je vztah odvozený od
nájmu. Máme zde tedy 3 subjekty –
pronajímatele,
nájemce
a
podnájemce. U podnájemce se vždy
jedná o nejslabší pozici. Mimo jiné
podnájem nemůže trvat déle, než
nájem samotný.
Specifický případ nájmu je nájem a
podnájem bytu či domu. Občanský
zákoník přímo definuje zvláštní
ustanovení o těchto vztazích při
zajištění bytových potřeb. Nájemce
zde požívá silnou právní ochranu.

Pozor však na případy, kdy si ve
smlouvě sjednáme, že se „byt
přenechává k rekreaci nebo zjevně
krátkodobému účelu.“ Pak se
zákonná ochrana pro nájemce bytů a
domů nepoužije (což také může mít
negativní dopad na jistotu zachování
nájmu a možnosti ukončení ze strany
nájemce či pronajímatele). Při nájmu
bytu a domu je zakázáno sjednávat
smluvní pokuty vůči nájemci. I
v případě, že budou sjednány, tak se
k nim dle zákona „nepřihlíží.“
Obdobně se nepřihlíží k častým
zákazům pronajímatelů o tom, že
v bytě nesmí být chována zvířata.
Zákon však přímo stanoví, že
„nájemce má právo v bytě chovat
zvíře, nepůsobí-li obtíže nepřiměřené
poměrům v domě.“ Pokud se tedy
nebude jednat o extrémně hlučné
zvíře, extrémně rozměrné zvíře či
jiným způsobem nevhodné zvíře pro
chov v domácnosti, pak nelze platně
smluvně jít proti zákonu a nájemci
takové zvíře v bytě zakázat. Ochrana
se projevuje také při podnájmu.
Běžný podnájem věci je možný dle
zákona
jen
se
souhlasem
pronajímatele. Podnájem bytu, ve
kterém nájemce sám trvale bydlí, je
však možný i bez souhlasu
pronajímatele.
Obdobně
podle
zákona nájemce bytu má právo
přijmout
do
své
domácnosti
kohokoliv. Nelze zakázat návštěvy a
pro trvalé přijetí nového člena
domácnosti
může
pronajímatel
uplatnit
výhradu
předchozího
souhlasu. To však neplatí, pokud se
jedná o osobu blízkou. Můžeme tedy
shrnout, že pronajímatel nemůže
bránit osobám blízkým nájemci
v bytě pobývat jako návštěva či
trvale bydlet. Limity jsou dány pouze
povinností oznámit pronajímateli
zvýšení počtu členů domácnosti a
pronajímatel má právo kontrolovat,
zda počet osob žijících v domácnosti
pronajatého bytu je „přiměřený
velikosti
bytu,
obvyklosti
a
13

udržitelnosti
hygienických
podmínek.“ V případě nastěhování
20 osob do bytu o velikosti 80 m2
s dispozicí 3+kk bude zřejmě ona
přiměřenost překročena, ač by se
jednalo o osoby nájemci blízké.
Z pozice pronajímatele je vhodné při
nájmu bytu dbát na opatrný výběr
nájemce,
neboť
problematika
případného vystěhování je poměrně
složitá. Nelze bez dalšího násilně při
skončení nájmu vstoupit do bytu a
nájemci věci vyklidit. Mohlo by se
paradoxně jednat o trestný čin
porušování domovní svobody vůči
nájemci, který byt není ochoten
vyklidit a opustit. Je zde potřeba
podat žalobu na vyklizení a získat
tzv. exekuční titul soudní cestou.
Odvozenou kategorií jsou družstevní
byty. Vlastníkem bytu je družstvo a
osoba bydlící v bytě je pouze
nájemce (nikoliv vlastník jako u bytů
v osobním vlastnictví). Tato okolnost
má mnohé důsledky při převodech
(neužije se zde smlouva o koupi bytu,
ale převod družstevního podílu) a je
nutno se řídit stanovami družstva a
zákonem o obchodních korporacích.
Při uzavírání smlouvy na další rok
doporučuji kontrolu, zda máme ve
smlouvě vše, co skutečně platí. Při
rozporu se zákonem lze smírně s
pronajímatelem probrat důvody, proč
dané ujednání požaduje. Mnohdy lze
ochranu
bytu
zajistit
férově
sjednáním různorodých vzájemných
provozních pravidel.
Příště se zaměříme na nájem prostoru
sloužícího k podnikání a jiné formy
užívání
cizí
věci
(dopravní
prostředky, pacht, zápůjčka, výprosa,
výpůjčka).
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