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ky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
- tepelné čerpadlo (jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/
ES, pokud jde o požadavky na ekodesign
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a
kombinovaných ohřívačů)
Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla
zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových dotací.
RD může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního
zdroje vytápění
Původní kotel musí/musel být v provozu před realizací výměny
Původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován
Časová způsobilost výdajů: od 15. 7. 2015
Není podporováno: kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí/biomasa.

SLOVO STAROSTKY
Vážení mořkovjané,
koncem prosince jsem připravila
všechny dokumenty k podání žádosti
o dotaci na opravu místní komunikace
ulice Nádražní. Začátkem ledna jsme
proto podali na Ministerstvo pro místní
rozvoj žádost o dotaci. Finanční náklady na opravu jsou dle rozpočtu stanoveny částkou 2,6 mil. Kč. Pokud s žádostí uspějeme,
mohli bychom na tuto akci získat 70 % uznatelných
nákladů. Zprávu o tom, zda nám bude poskytnuta
dotace obdržíme v červnu 2019.
Moravskoslezský kraj vypsal dotační titul na podporu
rozvoje venkova 2019. Žádost na opravu místní komunikace ulice Nádražní jsem podala i tam, ovšem
z tohoto dotačního titulu lze získat max. 250 tis. Kč.
Komunikaci ulice Nádražní budeme opravovat po
dokončení výstavby chodníku. Realizace je plánována na měsíc červenec – srpen 2019.

V této souvislosti žádám fyzické osoby
vlastnící rodinný dům na území obce
Mořkov, jež zvažují využití Kotlíkové
dotace v rámci 3. výzvy, aby svůj záměr
výměny kotle a informaci o zájmu či
nezájmu čerpat bezúročnou půjčku
oznámili na Obecním úřadě v Mořkově
v termínu do 11. 2. 2019 na podatelně,
popř.
zatelefonovali
na
tel.
556 759 387, mobil 739 623 887 – paní
Steculová.

PLÁNUJETE VÝMĚNU KOTLE – VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM
INFORMACÍM

Dne 22. 1. 2019 jsem se zúčastnila semináře na Moravskoslezském krajském úřadě ohledně 3. výzvy
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, která
bude vyhlášená 10. 4. 2019. Seznámila jsem se
s hlavními podmínkami plánované výzvy Ministerstva životního prostředí pro kraje, základními parametry připravované krajské výzvy pro občany na
spolufinancování podpory domácností při pořizování
nových ekologičtějších zdrojů tepla. Žadatelem může být pouze fyzická nepodnikající osoba, která
vlastní rodinný dům na území obce. Oznamuji
všem, kdo uvažujete o možnosti získat tuto dotaci,
abyste neváhali, a podali svou žádost o dotaci hned
jak to bude možné. Termín pro podání elektronické žádosti bude od 13. 5. 2019. Alokace 3. výzvy je
500 mil. Kč, avšak bude to poslední možnost, jak
získat předmětnou dotaci na nový ekologický kotel. Podpora bude určena pro výměnu kotle výhradně na:

Tyto relevantní informace musíme předat Moravskoslezskému krajskému úřadu. Pro nás budou
rovněž důležitou informací, neboť Státní fond Životního prostředí ČR bude vypisovat dotace na poskytnutí bezúročných půjček vlastníkům nemovitostí
v souvislosti s výměnou ekologických kotlů. Zastupitelstvo obce Mořkov bude muset v březnu 2019 rozhodnout, zda budeme o dotaci na bezúročné půjčky
SFŽP ČR reflektovat a v jakém počtu, či nikoliv.
Abychom se mohli zodpovědně rozhodnout potřebujeme Vaši aktivní součinnost.
Informativní materiály ke kotlíkovým dotacím budou
od dubna k dispozici na Obecním úřadě.
Podrobněji se s přípravou výzvy v MSK můžete seznámit na www. obec-morkov.cz, popř. Vám tyto
dokumenty poskytneme na Obecním úřadě Mořkov.

- kotel na biomasu s automatickým nebo ručním
přikládáním (jen kotle splňující požadavky
nařízení Komise č. 2015/1189 ze dne 28. dub
na 2015, kterým se provádí směrnice EP a R
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na eko
design kotlů na tuhá paliva)
- plynový kondenzační kotel (jen plynové kondenzační kotle plnící parametry nařízení Komise
(EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadav-

Ivana Váňová, MBA
starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

členům kulturní komise, zaměstnancům obce, ale i
vám, kteří jste dorazili.

Vážení spoluobčané,
měsíc leden pro nás na úřadě znamená
také mnoho uzávěrek a přípravu hlášení směrem k nadřízeným orgánům státní správy. Mezi jedno z nich patří hlášení o odpadech, ze kterého nám vyšly
v položce BIO odpadu lepší čísla ve
srovnání s rokem 2017. Díky vašemu
třídění a využívání svozu BIO odpadu přímo od domácností se podařilo sesbírat 423,02 tun BIO odpadu.
Je to nárust oproti roku 2017 o více jak 100 tun. Chci
vám za toto třídění poděkovat. Zároveň vyzvat k důkladnějšímu třídění, protože se mezi námi najdou i
takoví, kteří stále nepochopili, že hnědá popelnice je
pouze pro rozložitelný materiál - papír, větve, trávu,
listí ….
KAMENÍ, SKLO, PLAST se opravdu nerozloží a jen
to zbytečně ničí stroje určených ke zpracování BIO
odpadu.
Pochvalu si zasloužíme všichni i ve třídění ostatních
komodit. Papír jsme vytřídili v roce 2018 12,5 tun v
roce 2017 to bylo pouze 8,67 tun, u Plastu jsme v roce 2018 dosáhli na 37,97 tun v roce 2017 to bylo
21,34 tun. Jediný pokles jsme zaznamenali u skla kdy
v součtu čirého i barevného skla jsme v roce 2018
vytřídili celkem 25,7 tun a v roce 2017 to bylo 30,41
tun.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Pozor
předprodej
místenek
na
POCHOVÁNÍ
BASY
2019

v neděli
24. února
2019

V lednu jsme společně se členy kulturní komise
uspořádali 2. ročník obecní zabijačky. Počasí ač
mrazivé se vydařilo a my všichni jsme mohli společně strávit dopoledne při tradiční události, která k obci
bezesporu patří. A protože našim zájmem a smyslem
této akce je vytvářet dobré vztahy a podpořit setkávání občanů mezi sebou, rozhodli jsme se, že zabijačková polévka bude zdarma pouze na místě a ti kteří si jí
chtěli odnést domů, ji museli zaplatit. Chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří se do přípravy a průběhu této akce zapojili, Machač řeznictví a uzenářství,

v 1. patře
Společenského
domu Mořkov

od 13:00
hod. do
14:00 hod.
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USNESENÍ
z 3. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 1. 2019
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
2.12
2.13

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 2. schůze RO.
Informaci ze ZŠ a MŠ Mořkov, že od 1. 1. 2019 povedou spisovou službu v papírové podobě. Toto rozhodnutí učinili na
základě sdělení Městského úřadu Nový Jičín, že město ukončuje Partnerskou smlouvu k elektronické spisové službě k 31.
12. 2018.
Výpověď z nájmu NP Dolní 489, zelenina.
Schvaluje:
Program 3. 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, 12019 K.; 22019 M; 32019 MF; 42019 MV.
Uzavření DPP pro paní Š. na pozici koordinátora projektu Šablony pro ZŠ a MŠ II, reg. č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010606.
Dar ve výši 3000,- Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 4765790 na provoz záchranné stanice v Bartošovicích.
Dotaci ve výši 10000,- Kč a smlouvu č. 42019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Charitě Valašské Meziříčí,
Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 za poskytnuté služby v Azylovém domě pro matky s dětmi.
Dotaci ve výši 10000,- Kč a smlouvu č. 72019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Mysliveckému spolku Beskyd Mořkov, Sportovní 500, 742 72 Mořkov, IČ: 48808245 na nákup krmiva pro zvěř a opravy mysliveckých zařízení.
Dotaci ve výši 10000,- Kč a smlouvu č. 32019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Andělům Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661 k zajištění provozu a dostupnosti poskytovaných služeb odborné paliativní péče pro pracovníky zajišťující služby občanům Mořkova.
Dotaci ve výši 3000,- Kč a smlouvu 62019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice,
p.o., Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00601624 na zajištění propagace a svoz žáků 8. tříd na přehlídku technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno.
Dotaci ve výši 10000,- Kč a smlouvu č. 52019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s., Gutjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26850176 na provozní náklady Projektu – energie, PHM,
mzdové náklady, nákup materiálu a služeb pro činnosti vykonávané s klienty.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2019.
Nákup dvou kusů vleček se síťovou nástavbou za malé traktory v celkové ceně 123420,- Kč z Kovovýroby Dynek, Pelhřimov, Žirovnice 1446, IČ: 13527142.
Návrh smlouvy o užívání veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí v období pouti pro jednání se zájemci.
Zveřejnění na ÚD záměr pronájmu NP Dolní 489, Mořkov.

V Mořkově 9. 1. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 4. schůze Rady obce Mořkov konané dne 23. 1. 2019
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 3. schůze RO.
Termíny zasedání Zastupitelstva obce Mořkov pro rok 2019: 11. 3. 2019, 10. 6. 2019, 4. 9. 2019, 4. 12. 2019, 18. 12. 2019.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 4. 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, 62019 PR, 72019 MJ.
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 82019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov jednotě Orla Mořkov, Dolní
310, 742 72 Mořkov, IČ: 45215031 na zajištění sportovní činnosti a nákup cvičebního nářadí.
Dotaci ve výši 7000,- Kč a smlouvu č.92019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548 k financování činnosti detašovaného pracoviště
Občanské poradny Nový Jičín.
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 102019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Spolku rodičů a přátel školy

2.3
2.4

2.5
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2.6
2.7
2.8
2.9

2.9
2.10

při ZŠ a MŠ Mořkov, Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ: 26613549 na financování akce pro děti Dětský maškarní karneval.
Bezúplatný pronájem sálu na akci Dětský maškarní karneval.
Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne 10. 3. 2019.
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 112019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Junáku – českému skautu,
středisku Bojkovice , z.s. ev. č. 722.09, IČ:60371897 na financování akcí pro děti.
Smlouvu o užívání veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí uzavřenou mezi pronajímatelem Obec Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. paní Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce a uživatelem Břetislavem Fucimanem, Na Rybníčku 54, 746 01 Opava, IČ: 10628762.
Ocenit dárce krve DJ., PČ., RK., KL., IS., ČP., RM., dne 13. 2. 2019.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. A.0439-00621 uzavřenou mezi smluvními stranami oprávněným ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, IČ: 25702556, zastoupená Martinem kolářem, vedoucím odboru Územní problematika a povinným Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, MBA,
starostkou obce ve věci posílení PS, zejména v trase TR Prosenice-TR Nošovice, vedení PS označené jako V403/803 zdvojení vedení.

V Mořkově 23. 1. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Vážení spoluobčané,
s politováním vám musím sdělit, že na zdejší poště k datu 28. 2. 2019 končím. Důvodem je můj zdravotní stav a také to, že už potřebuji změnu. Bylo
mi ctí zde pracovat a poznat tak skvělou obec a tak dobré lidi, kteří zde žijí a
které jsem mohl poznat a na poště obsluhovat. Je moc dobře, že zde dodržujete tradice jako např. Pochování basy, Posílání přání k Ježíškovi, různé divadelní představení, Mikuláše, Vánoce, Velikonoce.
Nesmím zapomenout na turisty, kteří jsou zde velmi aktivní, pořádají různé
zájezdy a děkuji jim za to, že jsem mohl několikrát s nimi jet.
Děkuji také Obecnímu úřadu Mořkov za spolupráci, paní starostka a pan
místostarosta udělali pro obec strašně moc. Doufám, že jste byli se mnou
spokojeni, vždy jsem se snažil pro klienta udělat vše, co bylo v mých silách.
Vážení občané obcí Mořkova a Životic u Nového Jičína, přeji vám do dalších
let hlavně zdraví, spokojenost a štěstí.
Radek Orlita
Chceme touto cestou poděkovat „našemu poštmistrovi Radkovi“ panu Orlitovi za jeho dlouholetou práci v naší obci.
Setkání s ním nejen za poštovní přepážkou bylo vždy milé.
Každý z nás se na něj mohl s důvěrou obrátit, byl vždy znalý předpisů a tím
nám všem dokázal poradit, jakou poštovní službu je nejlépe si vybrat.

Jsme přesvědčeni, že tímto poděkováním vyjadřujeme názor
většiny našich občanů a že na něj budeme vždy vzpomínat.
Přejeme mu, ať je na novém pracovišti spokojený
a do dalšího života mu přejeme hodně úspěchu a hlavně zdraví.
„Radku“ velmi rádi Vás v Mořkově kdykoliv uvidíme na jakékoliv akci.

Ivana Váňová, MBA
starostka
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Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových
jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2018 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018 všechny nemovitosti nebo část
svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové
vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a
to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2018 přestali
být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2018.
Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke
změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výši místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k
dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval
přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve
výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo
jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2019 využilo možnosti stanovit místní koeficient
46 obcí v Moravskoslezském kraji.
Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 5 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Nošovice,
Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku,
Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této
tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se
podrobněji se všemi informacemi a novinkami na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese
www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 vyplnit automatizovaně
s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a
struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz.
Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech
územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k
vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí. Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května. I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních
schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se
k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.
Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na
www.financnisprava.cz/sipo.
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Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, další
možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo
na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, bude
občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko
vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová složenka. Více informací k
aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
V Ostravě dne 7.1. 2019
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu

Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody
Strom života má druhou verzi pro starší žáky
Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu přichází od druhého pololetí
s novou verzí, která se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou
Ostrava 21. 1. 2019 – V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se hra dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí
zhruba 2 200 žáků pátých až sedmých tříd základních škol. V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že
byly všechny termíny pro daný školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program
postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina
(www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou pro nejvyšší třídy základních
škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si kolonizátoři
Planety Oxidan uvědomují, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a
produkovanou odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci formou hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou pro zachování vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní informace o chemických a fyzikálních vlastnostech vody, je nadále aktuální.
To ukazuje probíhající společenská diskuze o dostatku vodních zdrojů v naší zemi a měnící se společenské, mediální i politické postoje k této problematice Téma si zaslouží, abychom ho posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky posledních tříd základních škol a
studenty víceletých gymnázií. Proto jsme se rozhodli připravit pro školy v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“ říká
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy
je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob výuky je všechno
jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, který navenek
jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety Oxidan. Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje nevídaný blahobyt. K planetě
vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začne probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů a v důsledku celé planety. Začíná závod o
co nejrychlejší a nejefektivnější využívání zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se ale objevovat první problémy se
znečištěním – především vody. To má přímý dopad na množství a dostupnost použitelné vody. Právě to nutí oba týmy, aby hledaly
každý zvlášť řešení této zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou roli ale hrají také peníze, bohatství, dezinformace a manipulace veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů.,“ nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku
EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských základních školách dvě vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na
vodní tématiku.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Zprávy ze ZŠ Mořkov

„Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí, nesmí na moře!“
Žáci 1.- 4. třídy viděli 10. 1. 2019 v kulturním domě kombinované loutkoherecké představení o námořnících a
pirátech. Celý příběh začal splněním velkého snu a moderátorská dvojice rozehrála dialog s žáky o tom, čím se
chtějí stát, až vyrostou. Přání se jim splnila a vypluli za pokladem opět s účastí žáků - diváků.
Společně překonali bouři, vyzráli na žraloka. Loď ovšem přepadli piráti a zlý kapitán Baltazar chtěl poklad pro
sebe. Chytrost a důvtip byly však silnější a účinnější zbraní než svaly a bambitka. A větší bohatství než poklad
člověku přinesla poctivost, přátelství a čisté svědomí. To vše se žáci dozvěděli z tohoto dobrodružného příběhu.
Mgr. Jana Horáková

Zprávičky z MŠ Mořkov
Na novoroční svátek Tří králů se děti ve všech třídách pilně připravovaly. Vyrobily si královské koruny Kašpara, Melichara, Baltazara a s písní „My tři králové jdeme k Vám“ vyrazily ke svým
sponzorům, kteří podporují mateřskou školu během celého školního roku a popřály jim
do Nového roku hodně
štěstí a zdraví. Všude
byly mile přivítány a
obdržely koledy, za
které všem mnohokrát
děkujeme.
Zvláště děkujeme firmě Kon-Kys, restauraci Kunc a řeznictví
Jan.
Děti shlédly divadlo V
batohu
s pohádkou
Zatoulané botičky.
Pohádka vyprávěla o
chudém ševci, který se
raději upsal čertu, aby
se stal bohatým králem. Při divadle se děti spontánně zapojovaly a
v úplném závěru sklidily loutky, ale i herec velký potlesk.
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Díky štědré sněhové nadílce se i letos mohly děti zapojit
do akce Sněhuláci pro Afriku, která pomáhá dětem
v Africe. Každá třída postavila svého sněhuláka, kterého
náležitě oblékla. Děti si při stavění užily spoustu legrace.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová

MOŘKOVSKÝ ZAJÍČEK
BĚH DĚTÍ

Závod pořádají:
ZŠ a MŠ Mořkov, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice,
místní firma Machač Malokapacitní jatka, TJ Mořkov, Obec Mořkov,
Klub českých turistů Mořkov
Datum:

sobota 9. března 2019 od 11,00 hod.

Místo:
víceúčelové sportovní hříště TJ Mořkov.
Prezentace: 10,00 hod – 10,45 hod. v prostorách tělocvičny základní školy.
Parkování vozidel: v Mořkově za Orlovnou.

Časový rozvrh:
11:00 hod. dívky a chlapci 2003-2004 – 800 m
11:05 hod. dívky a chlapci 2005-2006 – 800 m
11:10 hod. dívky a chlapci 2007-2008 – 800 m
11:15 hod. dívky a chlapci 2009-2010 – 400 m
11:20 hod. dívky a chlapci 2011-2012 – 200 m
11:25 hod. dívky a chlapci 2013 a mladší – 80 m
11:30 hod. maminky s kočárky – 50 m
Ceny: Všechny děti, které poběží, obdrží sladkou odměnu

Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
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„Mořkovský zajíc“ se poběží opět po nové trase
Letošní ,,Mořkovský zajíc“ se uskuteční v sobotu 9. března. Vloni pozměnili pořadatelé trasu závodu, což se setkalo
s příznivým ohlasem u závodníků. Start bude v 9,30 hod. nad mořkovským vlakovým nádražím. Trať závodu povede
po lesní asfaltové cestě. Po pěti kilometrech, se odbočí vpravo a v Hostašovicích poběží závodníci po cyklostezce až do
Mořkova. Zde se u bývalého vlakového nádraží napojí na silnici II / 483 mezi Hodslavicemi a Mořkovem. Cíl bude v
areálu víceúčelového sportovního hřiště TJ Mořkov. Trať měří 10 km a první závodníci se objeví v cíli po desáté hodině.
Nejlepší běžec z Mořkova obdrží věcnou cenu.
Běh dětí pod názvem ,,Mořkovský zajíček“ bude probíhat v areálu víceúčelového sportovního hřiště v Mořkově. Závody dětí odstartují v 11,00 hod. v sedmi běžeckých kategoriích.
Na úvodní závod Lašské běžecké ligy 2019 zveme nejen běžce, ale i širokou veřejnost.

MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
12. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice ve spolupráci
s místní firmou Machač Malokapacitní jatka, TJ Mořkov, Obcí Mořkov,
Oldřichem Kuncem- restaurace Společenský dům Mořkov a KČT Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka a bývalého reprezentanta ČR
v maratonu Saši Neuwirtha.
Sponzoři:

Datum:

Tomáš Machač - Malokapacitní jatka Mořkov
Oldřich Kunc- Restaurace Společenský dům Mořkov

sobota 9. března 2019 v 9, 30 hod.

Prezentace:

8,15 hod – 9,10 hod. v klubovně víceúčelového sportovního hříště TJ Mořkov,
ul.Sportovní 463.

Parkování vozidel: za Orlovnou v Mořkově.
Trasa závodu:
Start:
Kategorie:

Startovné:

lesní cesta nad vlakovým nádražím v Mořkově, s napojením na cyklostezku
bývalé železniční tratě Hostašovice-Mořkov. Cíl je na hříšti TJ Mořkov.

9,30 hod.
A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let

F ženy do 34 let
G ženy od 35 do 44 let
H- ženy nad 45 let

100 kč

Občerstvení: čaj, párek
Ceny:

Všichni závodníci, kteří doběhnou do cíle obdrží balíček s uzeninou.
První tři závodníci obdrží ceny od sponzora a finanční odměny. Nejlepší
běžec, s trvalým bydlištěm v Mořkově, obdrží věcnou cenu.
Finanční prémie v jednotlivých kategoriích budou uděleny v případě
účasti minimálně pěti závodníků.
Upozornění: část trasy závodu se běží za silničního provozu. Každý závodník běží na
vlastní nebezpečí.
Informace:
Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.
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Kategorie muži
A 19-39 let
B 40-49 let
C 50-59 let
D 60-69 let
E od 70 let
Kategorie ženy
F 19-34 let
G 35-44 let
H od 45 let

1.
1 000
500
500
500
500
1.
1 000
500
500

2.

700
300
300
300
300
2.
700
300
300

Trasa závodu

11

Finanční prémie
3.
500
200
200
200
200
3.
500
200
200

4.

300

4.

5.
200

5.
300

200

Z činnosti
7. skautského oddílu v Mořkově…
Už uplynul měsíc od vstupu do nového roku a od našeho posledního
článku. Prosinec se, jak jinak, nesl ve znamení Vánoc. Měly jsme klasickou vánoční oddílovku, kde jsme si navzájem předaly dárečky a oslavily
jsme oddílové Vánoce. Zazpívaly jsme si koledy, zahrály i nějaké hry a
také navštívily babičky a dědečky v DPS, písničkami jsme jim popřály
krásné prožití vánočních svátků a předaly jim vlastnoručně upečené a
ozdobené perníčky.
V prvním měsíci nového roku jsme se vydaly na výpravu na sv. Hostýn.
Počasí se neskutečně povedlo, bylo krásně nasněženo a mohly jsme si
užít pravou zimu. Cesta dolů na nádraží byla skutečně nezapomenutelná.
Lesní cesta byla po skoro celé délce zalitá ledem, takže připomínala zamrzlý potok. A toho dokázaly naše skautky a světlušky pořádně využít!
A když nás naše ledová skluzavka dovedla do Bystřice, nasedly jsme na
vlak, kde jsme všechny únavou padly na sedačky a jely domů… Tato
výprava každopádně splnila svůj úkol, domů jsme dojely unavené, ale
s kopou zážitků.
Dále některé naše statečné skautky opět zatancovaly na Orelském plese. Holky byly šikovné a moc se jim to povedlo! Pravé skautky – všestranné a odvážné. Holky, díky moc za Vaši pomoc.
Všem čtenářům přejeme krásné prožití tohoto roku plného spokojenosti a nezapomenutelných zážitků!
Anna Macíčková – Sněhurka
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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Orlové od ledna 2018 do ledna 2019
Po roce by se s Vámi chtěli Orlové z Mořkova podělit, co všechno
během roku prožili. V den slavnosti Zjevení Páně ( lidově známý,
jako slavnost Třech Králů) jsme v místní Orlovně tradičně poskytli
zázemí a pomoc s organizací Tříkrálové sbírky. Ještě tento měsíc
jsme uskutečnili ve spolupráci se společností Katolického domu
tradiční Společenský ples. Tento ples se uskutečňuje v příjemné
rodinné atmosféře a všichni, kteří se ho zúčastní, nemusí litovat.
Výtěžek z plesu je potom věnován na další orelské aktivity a nutné
opravy. I díky těmto financím se daří Orlovnu udržovat v poměrně
dobrém stavu.
Dne 25. března jsme spolu s místními skautkami a Klubem šikovných žen připravili Velikonoční výstavu. Jedná se o akci, která se
již stává tradicí. Každý návštěvník má možnost se nejen pokochat
zajímavými výrobky, ale sám se i zapojit do jednoduchých tvořivých aktivit. Výtěžek z výstavy byl poskytnut nadaci Dobrý anděl.
20. května 2018 jsme se vydali na pouť na Turzovku. V místním
kostele jsme spolu s naším o. Pawlem Dobiou a poutníky z Kopřivnice slavili mši svatou. Osobně jsem byla překvapená proměnou
tohoto poutního místa a nádhernou výzdobou kostela. Ústředním
motivem celého kostela je velká mozaika Marka Ivana Rupnika SJ.
Nakonec se proměnilo i počasí a celý den nás všechny naplnil příjemným a silným prožitkem.
Členové jednoty Orel podpořili také organizaci Dne obce. Na mši
svaté jsme spolu s hasiči a obcí představili své prapory. Program
Dne obce jsme obohatili kolem štěstí, a to nejen pro děti, ale zahrát
si mohli i dospělí.
V měsíci srpnu se několik našich členů zúčastnilo i Orelské pouti na svatý Hostýn. Naši členové se vydali na pouť již
v sobotu, aby na Hostýn doputovali po svých. Pěší pouť začíná v Rajnochovicích a celková túra je dlouhá přibližně
20km. Loňská pouť vzpomínala na rok 1948. Podobně jako Sokolové, i Orli se zapojili do protestu proti nástupu komunistického režimu. Největším projevem protestu se stala Orelská pouť 28.-29. 8 1948. Oficiální zrušení organizace bylo až 15. 6. 1950, ale již po únoru 1948 byla činnost Orla výrazně omezována. Přes omezování orelských aktivit
se sjelo na Sv. Hostýn přibližně 100 000 poutníků. Tato akce samozřejmě nemohla zůstat bez odezvy, následovalo
zatčení mnoha Orlů a posléze jich bylo za organizování orelské pouti 18 odsouzeno (viz. http://www.orel.cz/?
ukaz=hostynska_pout_1948). Další členové Orla byli odsouzeni v následných procesech.
V září jsme pokračovali v turistických aktivitách. Tentokrát jsme se vydali do našeho lesa, abychom navštívili obrázek Panny Marie. Nakonec cíle dosáhlo přibližně 20 mladších i starších mořkovjanů. Cíl byl dosažen i přes ne příliš
příznivé počasí.
V říjnu jsme opět zavítali na Sv. Hostýn. Tentokrát jsem jeli se zapojit do dušičkové pouti. A říjnovou duchovní akci
vystřídala aktivita sportovní. 25. listopadu byl uspořádán florbalový turnaj smíšených družstev mladších a starších
žáků. Celkem se zúčastnilo 29 dětí z Mořkova, Veřovic a Starého Jičína.
A po prosinci je tu opět leden s Tříkrálovou sbírkou, která byla podobně úspěšná, jako v loňském roce. 26. ledna jsme
uspořádali další společenský ples. V letošním roce nás překvapila návštěva mnoha mladých lidí. Večer byl naplněn
příjemnou hudbou, bohatou tombolou, předtančením mořkovských skautek a dobrým občerstvením. V této chvíli bychom chtěli poděkovat všem, kteří podpořili ples darem do tomboly a přípravou výborného guláše.
Činnost Orla a údržba budovy by se nemohla uskutečnit bez finančních prostředků. V této chvíli bychom chtěli také
poděkovat obci Mořkov, která finančně podporuje orelské aktivity.
Autoři článku František Macíček a Jana Pítrová
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Z činnosti oddílu stolního tenisu
V současné době oddíl stolního tenisu v Mořkově čítá 20 členů. Mezi nimi jsou také 4 žáci. V letošní sezoně 2018/19
máme tři družstva Mořkov A,B,C. Áčko s béčkem hrají soutěž OP I. třídy a družstvo C hraje OP ll. třídy. Po první
polovině soutěže se družstvo A zaujímá první místo tabulky a prozatím nepoznalo hořkost porážky. Je zde docela
velká šance na postup do krajského přeboru. Družstvo B se nachází v současné době na osmé příčce tabulky, není
ohroženo sestupem a tudíž se i pro příští sezonu udrží mezi elitou okresu. C tým je tvořen výhradně z žáků, kteří jsou
momentálně na devátém místě . K sestavám:
Mořkov A: Tomáš Kudělka, Patrik Kunc, Jiří Poruba, Viktor Kravčenko a Rostislav Černoch
Mořkov B: Petr Černoch, Radim Kyselý, Tomáš Kyselý, Ivo Holub a Petr Vybíral
Mořkov C: Štěpán Kyselý, Ondřej Kyselý, Ladislav Jurišinec a Jan Macíček
Naši žáci se kromě mistrovských utkání účastní také regionálních bodovacích turnajů mládeže. Jedná se o žákovské
turnaje, které se konají v různých městech našeho okresu. Turnajů se účastní přibližně 70 žáků ze všech oddílů. Tito
žáci jsou rozdělení do sedmi výkonnostních divizí označených písmeny A až G. Na těchto turnajích si naši žáci vedli
více než zdatně. Zde jsou jejich výsledky.
Frýdlant nad Ostravicí:
1. místo Štěpán Kyselý v divizi C
2. místo Ondřej Kyselý v divizi C
1. místo Ladislav Jurišinec v divizi D
2. místo Jan Macíček v divizi D
Studénka:
1. místo Štěpán Kyselý v divizi B
1. místo Ondřej Kyselý v divizi C
Frenštát pod Radhoštěm:
3. místo Štěpán Kyselý v divizi B
1. místo Ladislav Jurišinec v divizi C

První úspěchy se již dostavily. Tréninky míváme vždy v úterý
od 18:00 hod. v tělocvičně ZŠ a v pátky se hrají mistrovská
utkání. Touto cestou dáváme rovněž na vědomí, že máme také
zájem o nové členy hlavně z řad žáků. Pokud tedy má někdo
zájem, zastavte se za námi.
Díky za pozornost, členové oddílu stolního tenisu Mořkov.
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Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám všem poděkovat, za podporu práce České katolické charity pomocí Tříkrálové sbírky.
Letošní sbírka by se dala hodnotit sloganem:„Počasí bylo romantické, ale nepraktické.“ Přesto se do sbírky zapojilo 28
malých koledníků a 10 vedoucích skupinek. Jsem ráda, že se
daří zapojovat stále víc malých koledníků a starší koledníky,
kteří z různých důvodů se sbírky již neúčastní, doplnilo ještě
více koledníků nových. Těší mě, že se do sbírky sami hlásili i
starší žáci, kteří si sami už tvořili skupinky (popravdě řečeno, je
to mnohdy o odvaze a důvěře). Chci tak poděkovat všem rodičům, malým koledníkům i vedoucím skupinek za důvěru i obětovaný čas pro koledování a také těm, jejichž pomoc byla skryta
při přípravě snídaně pro koledníky.
A než prozradím, jakou částku se podařilo vybrat, chci ze srdce
poděkovat všem dárcům, kteří přijali koledníky s láskou a obdarovali je něčím dobrým. Myslím si, že je to důležitější než samotné peníze. Pokud koledníci získají dobrou zkušenost s dobrovolnictvím, nemají strach zapojovat se do jiných aktivit. A jak jsme letos dopadli? V Mořkově jsme vybrali 75.409,- Kč. Pro
všechny, milovníky statistiky, je to přibližně o 200 Kč méně než loni. Jistě jste již na stránkách zpravodaje našli vyúčtování loňské sbírky, a tak jste zjistili, že v Mořkově bylo celkem proinvestováno 97.758,- Kč. Největší část sbírky pokryly náklady na pohonné hmoty při terénních službách pro seniory a pořízení nového počítače pro charitu do mořkovské DPS.
V příštím roce bude Charita Kopřivnice opětovně podporovat terénní služby pro seniory, a proto se ze sbírky bude hradit pohonné hmoty, pojištění vozidel a jejich potřebné opravy. Další významná částka je rezervována na nákup automobilu. Další informace naleznete na stránkách Charity Kopřivnice. (www.charitakoprivnice.cz)
V letošním roce někteří odvážní koledníci využili možnost se obléci do bílých rochet. Toto bílé obleční nám věnoval o. Pawel
Dobija, který pro ministranty pořídil nové oděvy, který si ministranti oblékají při mši svaté. A ty, které se již nebudou využívat,
nám potom po konzultaci s paní Kudělkovou daroval. V současné době máme k dispozici 18 kusů rochet. Používání necháváme
na dobrovolnosti jednotlivých koledníků.
Než zakončím letošní hodnocení Tříkrálové sbírky, chtěla bych se omluvit všem, kteří na koledníky čekali marně. Jak se může
stát, že se koledníci k vám nepřišli? Důvodů může být mnoho. Ať už je odradil pes, který běhal po zahradě, možná špatně zazvonili.... Ale taky se někdy stane, že se při plánování se některý dům přehlédne. Přece jen rozdělit Mořkov na 10 úseků je někdy
zapeklitý úkol. Přesto doufám, že nám odpustíte všechny nedostatky a budete Tříkrálové sbírce věrní a štědře jí podpoříte i v příštím roce.
Jménem České katolické charity ještě jednou všem děkuje Jana Pítrová
(Foto Tomáš Macíček)

17

18

POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v neděli 2.3.2019 od 8.00 hodin
v prostorách myslivecké chaty v Mořkově.
Navržený program jednání Valné hromady Honebního společenstva Mořkov:
1.
Zahájení
2.
Schválení návrhu programu
3.
Schválení finančního hospodaření za rok 2018
4.
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2019
5.
Diskuse a závěr
Pozvánka je určená pro všechny majitele pozemků v katastrálním území obce Mořkov, obce Životice
u Nového Jičína a obce Hodslavice, které jsou součástí honitby spravované Honebním společenstvem
Mořkov.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za projevy soustrasti
všem příbuzným, přátelům, sousedům, holubářům a známým, k úmrtí mého manžela Antonína Kunce.
Naposledy jsme se s ním rozloučili v neděli 20. ledna 2019.
Zároveň děkuji všem pracovníkům Mobilního hospice Strom života z Nového Jičína,
kteří mi v péči o manžela v posledních dnech jeho života pomáhali.
Manželka Milada Kuncová s rodinou
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Narodili se
Eliška Žabčíková
Klára Štěpánová
Viktorie Ferstová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Elišce, Klárce a Viktorce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2019
50 let

Radmila Macíčková

Marie Goldová

55 let

Josef Horák

Lenka Kyselá

60 let

Ladislav Drozd

65 let

Yvona Medková

75 let

Marie Goldová

80 let

Jiřina Palacká

Růžena Mičková

81 let

Helena Mičková

Jan Pítr

83 let

Libuše Lacinová

84 let

Lidmila Bartoňová

89 let

Božena Kyselá

91 let

Jarmila Kuncová

Dalibor Jašek

Marie Machová

Úmrtí
Oldřich Kocián

Anna Krhutová
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Antonín Kunc

Vážení spoluobčané, přátelé evangelického sboru v Hodslavicích,
před rokem jsme vás oslovili a vyzvali k Veřejné sbírce na opravu evangelického kostela v Hodslavicích. Chceme
dnes srdečně poděkovat všem, kteří jste na naši výzvu reagovali, nelitovali svých peněz a na opravu kostela přispěli.
Velice si vašich darů vážíme. Cítíme také povinnost seznámit vás, alespoň stručně, jak bylo s vašimi prostředky naloženo.
Od dubna loňského roku jsme
proinvestovali 4 miliony Kč,
včetně prostředků, které se shromáždily na transparentním účtu
Veřejné sbírky. Byla provedena
celková rekonstrukce odvlhčovacích kanálků uvnitř kostela,
nová elektroinstalace, oprava
oklepaných omítek, vymalování
kostela. Současně probíhala celková oprava dřevěných prvků v
kostele a nahrazení všech poškozených částí dřevokazným
hmyzem. Žel se nám nepodařilo
zachránit varhany, které jsme
nakonec museli úplně odstranit,
z důvodu velkého poškození
dřevokazným hmyzem a nerentabilní opravy. Do konce roku
byla položena dlažba. Zbývá
nám dokončit dřevěné podlahy a
znovu instalovat dřevěné prvky
– zábradlí na pavlači, lavice,
obložení a dřevěné schody. Zatím nevíme, jestli se nám podaří
v letošním roce dokončit instalaci topení, protože na to nezbývají finance.
Potřebujeme také provést návazné práce v exteriéru kostela, tak,
aby voda byla odvedena od kostela a netekla (nezůstávala) pod
kostelem, a opravit fasádu kostela. Máme v plánu opravit i sociální zařízení ke kostelu, protože
to je předpokladem, že kostel
může v budoucnu sloužit nejen
bohoslužebným účelům, ale i k
pořádání akcí pro veřejnost
(koncerty, přednášky, výstavy).
Jakkoliv by se zdálo, že peněz se
shromáždilo a proinvestovalo
hodně, je před námi ještě spousta práce, která by měla být dokončena, abychom kostel mohli
znovu smysluplně a účelně používat. Využili jsme a využíváme
všech dostupných možností grantů a dotací i ze státních prostředků, ale většinou je dostaneme, jen když zajistíme
spoluúčast z vlastních zdrojů. Proto si vám dovolujeme připomenout, že Veřejná sbírka vyhlášená v loňském roce
stále trvá a končí až v prosinci letošního roku. Prosíme vás, pokud můžete, podpořte nás i v letošním roce. Děkujeme.
Zveme všechny příznivce na slavnostní znovuotevření kostela po opravě, které bude 14. dubna 2019.
S programem vás včas seznámíme. Srdečně za staršovstvo sboru:
Libuše Palacká – kurátorka a
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Lubomír Červenka – farář

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO

22

10. pokračování

Období od roku 1977 do roku 1982
1977
V tomto roce se volby do výboru nekonaly, zůstal ve stejném složení. Byly však provedeny malé změny, zástupcem velitele se
stal Josef Hoďák č. 14, Antonín Rýdl byl přeřazen do revizní komise a výbor byl rozšířen o Karla Schindlera č. 470. Sbor měl
174 členů, z toho 15 žen a věkový průměr byl vysoký – 54 let, z čehož začala vyvstávat naléhavá nutnost omlazení členské
základny. Ani aktivita nebyla vysoká, členské schůze v červnu se zúčastnilo pouze 32 členů a listopadové Výroční členské
schůze pak jen 52 členů a 8 hostů. Na ní se konaly volby výboru na rok 1978. Předsedou sboru byl zvolen František Štěpančík
č. 505, místopředsedou Ladislav Černoch č. 159, velitelem Josef Kučera č. 66, jednatelem Ludmila Kyselá č. 428, pokladníkem byl zvolen Vratislav Hanzelka č. 122 a hospodářem Vladimír Heryán č. 363. Celkově měl výbor 19 členů a 7 aktivistů.
Na této schůzi byli oceněni čestným uznáním i nejaktivnější mladí členové, a to: Jaroslav Hoďák č. 238, Pavel Horák č. 392,
Miroslav Macháč č. 324 a Rostislav Macíček č. 34.
V tomto roce slavili dva významní členové životní jubilea: čestný předseda Jan Rýdl – osmdesátiny a Vratislav Hanzelka –
padesátiny. U těchto příležitostí jim byly výborem uděleny věcné dary.
A byla vyřešena tíživá situace s nedostatkem požární vody pro případ požáru. Díky MNV a JZD Beskyd byla koncem roku
zajištěna požární cisterna.
V obci se stavělo N8kupní středisko, a 48 hasičů na jeho výstavbě odpracovalo 1157 hodin. Kromě toho se tehdy vykazovaly i
ostatní odpracované hodiny při údržbě a správě vlastního majetku. Tady bylo odpracováno dalších 647 hodin.
V roce 1977 psal zápis v Pamětní knize (kronice sboru) naposledy pan Heřman Blaheta, tedy jeden ze dvou iniciátorů založení
této kroniky. Díky jemu a Janu Rýdlovi se dnes můžeme seznamovat s historií Sboru dobrovolných hasičů v Mořkově. Oběma
patří naše ústa, i když dnes už nejsou dávno mezi námi. Čest jejich památce!
Od roku 1978 se ujal psaní kroniky Jan Mička č. 439, kterou vedl do roku 1996. I on byl obětavý hasič a již není mezi námi. I
jemu tedy díky za pokračování v tradici a zachování historie sboru v psané podobě. I jeho památce patří čest!
1978
V tomto roce se činnost zaměřovala opět na preventivní požární prohlídky obytných budov a požární žňové hlídky. Stálým
členem, každonočním byl František Navrátil č. 199.
V kulturní a společenské části se pořádal ples, tentokrát společně s Českým červeným křížem, protože byly krátká plesová
sezóna a počet spolků v obci byl vysoký.
V areálu koupaliště se konal karneval a v neděli požární výlet, na kterém byla sboru slavnostně předána hasičská cisterna, kterou předseda MNV Josef Macíček pokřtil šampaňským. Pak následovalo námětové cvičení s cisternou, za spoluúčasti sborů
z Hodslavic, Hostašovic a Straníku.
1979
V roce 1979 se uskutečnily oslavy výročí 90. let od založení sboru. Slavnostní schůze se konala 15. 7. v Podhorské chalupě
na koupališti a zúčastnilo se jí 73 členů a 31 hostů. Bylo vyznamenáno 42 členů. Po slavnostním obědě bylo uspořádáno námětové cvičení a požárnický výlet, na kterém vystoupili brněnští umělci s pořadem „všichni se ptají, komu to hrají“.
V průběhu roku probíhaly preventivní prohlídky, za které byli vyzdviženi Jan Macíček č. 582 a Vladimír Heryán č. 363 a za
MNV jim byl nápomocen Bedřich Horák č. 392. 8 členů výjezdového družstva se zúčastnilo školení k obsluze cisterny CAS
25 na Veřejném požárním útvaru v Novém Jičíně.
Práce s mládeží se vyplatila, protože sbor měl chlapecké i dívčí žákovské družstvo, která se účastnila soutěže Plamen.
V listopadu proběhla u sboru revize z Okresního výboru Svazu požární ochrany, ale nebylo shledáno žádných závad.
V závěru zápisu z tohoto jubilejního roku je konstatováno, že se zvýšil zájem členů o činnost, což byla dobrá zpráva.
1980
Tento rok byl celkově neúspěšný, družstvo mužů téměř necvičilo a o soutěži se dozvědělo 3 dny před jeho konáním, velitel
totiž nebyl přítomen na okresním školení, kde se termíny projednávaly. Rovněž dětské družstvo skončilo při hře „Plamen“
mezi posledními. Nesplnily se slíbené brigádnické hodiny při výstavbě Kulturního domu a při údržbě zbrojnice a vodních
zdrojů. Celkově je tento rok hodnocen kronikářem jako neúspěšný.
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1981
Nejmladší generaci „Mladých požárníků“ začal cvičit Jaroslav Hoďák spolu s dosavadní vedoucí Martou Macíčkovou. Oddíl měl 13
dětí a v okresní soutěži „Plamen“ se umístil v polovině soutěžících na 19. místě, což bylo podstatné zlepšení. Zlepšila se i činnost
družstva mužů, což dokazovali při námětových cvičeních. Prověrkou byl rovněž zásah při zahoření v JZD, kde se družstvo o 12
mužích dostavilo za 5 minut. Škoda byla minimální a uchráněné hodnoty byly 135.000,- Kč, což na tehdejší dobu byla vysoká částka.
Do bytu ve zbrojnici se nastěhoval Jaroslav Hoďák a stal se po Bohumilu Kovářovi novým domovníkem. Byl mladý, aktivní hasič,
navíc s řidičským průkazem, takže byl pro sbor přínosem.
1982
Téměř celý tento rok pracoval výbor ve starém složení. Ke změně došlo až v listopadu na výroční členské schůzi. Tady byl do čela
sboru zvolen Jiří Rýc č. 1. Velitelem sboru se stal Jaroslav Hoďák
Zde si může pozorný čtenář všimnout, že od počátku vzniku Sboru dobrovolných hasičů v roce 1889 se starostové, později předsedové, jmenovali křestním jménem buď Jan, nebo František. Nový předseda Jiří Rýc tuto šňůru přerušil. To ale samozřejmě nebylo ani
na závadu a ani to nemělo vliv na nic jiného. Jedná se pouze o zajímavost.
V tomto roce způsobily děti při hře se zápalkami lesní požár, který sice díky rychlému zásahu nebyl rozsáhlý, ale zasahovali i hasiči
z Nového Jičína a Hodslavic.
Podařilo se sestavit družstvo starších a družstvo mladších žáků, kteří pod vedením Jaroslava Hoďáka a Marty Macíčkové dosahovalo
sice průměrných umístění, ale oproti dřívějšku se jednalo o pokrok v aktivitě.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov
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