BŘEZEN 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 3

REKONSTRUKCE SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU
Oznamujeme, že v termínu od 1. 7. 2019 do 18. 8. 2019
bude probíhat plánovaná rekonstrukce podlahy a obložení
v sále Společenského domu v Mořkově.
V tomto období nelze pronajímat sál.
Děkujeme za pochopení

jednotlivých odděleních, na PD dětského bazénku na
místním koupališti. Dále připravujeme rozpočet na
opravy dalších úseků místních komunikací. Jak budeme mít k dispozici všechny potřebné dokumenty, ihned připravím výběrová řízení na zhotovitele, aby
rada obce mohla jednat a rozhodnout, která firma bude rekonstrukce či novostavby realizovat.

SLOVO STAROSTKY
Vážení mořkovjané,
koncem ledna jsme již zajišťovali svoz
plastových pytlů z domácností nově
pořízenými vlečkami za malé traktorky. Tyto vlečky, viz fotografie, jsou
nezbytným každodenním pomocníkem
při zajišťování prací údržby obce a také
při poskytovaných službách našim občanům. Finanční náklady za obě vlečky jsou 123 600,
- Kč vč. DPH.

V současné době běží lhůty radou obce vyhlášeného
výběrového řízení na úpravu protismykových úprav
před přechody pro chodce. Realizaci, jež bude dalším bezpečnostním prvkem plánujeme v termínu
květen - červen 2019.
Všechny zmíněné projekty plánujeme zahájit
v letošním roce, kuchyň MŠ, popř. i příruční kuchyňky musíme zvládnout o letošních letních prázdninách, aby nebyl narušen provoz MŠ. O letních prázdninách musíme navíc opravit vnitřní prasklý litinový
svod ze střechy MŠ a opravit vyhnilou podlahu
v přízemním oddělení sluníček, jež je způsobená právě důsledkem prasklého svodu ze střechy. Náročnější
projekty pak budou dokončeny v roce 2020.

V současné době intenzivně pracujeme na projektových dokumentacích (PD) rekonstrukce garáže u
hasičské zbrojnice, na PD pro výstavbu nové dvougaráže za společenským domem, na PD rekonstrukce
kuchyně v MŠ, na PD příručních kuchyněk v MŠ u
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jak vedení obce, tak především naše úřednice spoustu
další administrativní práce, jež je i do budoucna spojena s pravidelným zasíláním půlročních monitorovacích zpráv, založení dalšího odděleného účtu v bance,
evidence půjček a jejich splátek, atd. Nezbývá nám,
než doufat, že vynaložené úsilí bude mít smysl
v podobě čistšího ovzduší.
Na závěr dovolte, abych Vás pozvala na jednání 2.
Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat
v pondělí 11. března 2019 v 17 hodin v salonku
společenského domu. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem (ÚD, web, plakátovací plochy,
rozhlas).
Ivana Váňová, MBA
starostka

Na jaře se znovu rozběhnou práce na stavbě chodníku na ulici Nádražní a na Společné stezce pro chodce
a cyklisty. Začátkem února proběhlo v trase společné
stezky kácení dřevin. Náhradní výsadba za pokácené
dřeviny bude provedena na obecních pozemcích. Po
výstavbě chodníku plánujeme opravit souvislý úsek
ulice Nádražní. Na její opravu máme podanou žádost
o dotaci jak na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak na
Krajském úřadě. Doufám, že jedna z dotací nám bude schválená.
V únoru pravidelně oceňujeme dárce krve. Letos
jsme ocenili 3 ženy a 4 muže. Našim spoluobčanům
tímto vzdáváme projev úcty za jejich životní postoj.
Děkuji Vám jménem svým i jménem spoluobčanů
Mořkova.

•

Přihlásit se do 3. výzvy kotlíkových dotací využije
cca 40 našich občanů. Na základě údajů, které jsme
od nich zjistili, téměř všichni mají zájem využít nabízenou bezúročnou půjčku. Proto budeme podávat
žádost o dotaci na získání bezúročných půjček občanům, kteří budou měnit kotel dle podmínek 3. výzvy
kotlíkových dotací. Zastupitelé o podpoře našim občanům budou rozhodovat na Zastupitelstvu obce
Mořkov dne 11. března 2019. V této souvislosti čeká

Informace
k odchytu toulavých psů

Rada obce schválila na jednání 5. RO dne 6. 2.
2019 v bodě 2. 15 následující usnesení:
Poplatek za odchyt toulavého psa a jeho převoz do
kotce ve výši 150,- Kč, jednodenní pobyt psa
v kotci ve výši 50,- Kč a za každý další započatý
den pobytu psa v kotci ve výši 70,- Kč.
Obecní úřad Mořkov
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

3. výzva Kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané,
program dne obce má již své jasnější obrysy, které si Vám dovolím částečně poodhalit tak, aby jste již dnes mohli
pozvat své přátelé, rodinu na jednu z našich největších kulturních akcí v roce.
Konat se bude v sobotu 13. 7. 2019 v
areálu výletiště. Po zahájení v 15 hod.
bude
vyhrávat
dechová
hudba
VLČNOVJANKA, kterou v 16:30 hod. vystřídá Petra
Černocká s programem pro děti „SAXÁNA DĚTEM“.
V 18 hod. se můžeme těšit na hlavní hvězdy muzikálu
Fantom opery. Vystoupí RADIM SCHWAB a BAND s
hostem Monikou Sommerovou. Radim Swab je představitelem titulní role Fantoma ve výše zmiňovaném
muzikálu. Zazní nejen muzikálové písně, ale i společné
písně z jejich repertoáru. Hlavní vystoupení v 19:30
hod. bude patřit ILONĚ CSÁKOVÉ její kapele. Ilona je
českou zpěvačkou, mezi její žánry patří pop, rock. Věříme, že zazáří jako hvězda také na našem večeru. A nebude chybět její píseň TORNERO. Zbytek večera bude
hrát skupina FLEGMENS z Nového Jičína. Těšit se
můžeme i na ohňostroj a děti na kolotoč a skákací hrad.
Stánky s občerstvením budou provozovat spolky, nebude chybět kolo štěstí pro děti i dospělé, pískohraní, malování na obličej a další doprovodné akce.
Přestávky vyplníme losováním. Všechny vstupenky
budou slosovatelné o ceny našich sponzorů.
V loňském roce jsme pro děti připravili překvapení v
rámci dne obce a tím bylo promítání „Šmoulů“ v předvečer dne obce a protože děti byly nadšené, rozhodli
jsme se, že promítání bude i letos.
Rok 2019 je pro naší obec významný neboť její
„začátky spadají do konce 13. století, a tím se řadí k
nejstarším, ale i největším obcím novojičínského okresu. Historickým základem vzniku obce se stala lokalita
„Muritz“ udělená v roce 1274 olomoukým biskupem
Brunem manovi Mravíkovi lénem. V dalších letech pak
sdílí obec osudy panství štramberského, patřící pánům z
Kravař“. Při této příležitosti bude v sobotu 13. 7. 2019
ve 13 hod. v kostele sv. Jiří sloužena mše svatá za živé
a zemřelé Mořkovjany.
Dovolte mi ještě poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na průběhu plesové sezony v naší obci. I hudba a
tanec patří ke kultuře a já jsem rád, že se najdou pořadatelé, kteří na úkor svého volného času vše připraví.
Zvláště pak chci poděkovat všem, kteří se podíleli i na
letošním Pochování basy, průvodu masek s pozvánkami, pořadatelství, práci v baru, skvělém programu a
hlavně vám všem kteří jste přišli. Jsem rád, že naše
BASA přesahuje hranice naší obce, vždyť účast na ní
byla více jak 500 účastníků. Ještě jednou velké DÍKY!

Žádáme občany, kteří budou podávat
žádosti do 3. výzvy Kotlíkových dotací,
aby přišli
v pondělí 18. března 2019
od 13 hodin do 17 hodin
informovat obec o tom,
jaký kotel budou pořizovat.
Dostavte se přímo do kanceláře starostky
obce, kde bude přítomna také zástupkyně
Státního fondu Životního prostředí.
3. výzva Kotlíkových dotací umožňuje instalaci těchto
zařízení k vytápění:
- Tepelné čerpadlo
- Kotel na biomasu s ručním nebo automatickým
přikládáním
- Plynový kondenzační kotel

POZ VÁN KA
Ve středu 3. dubna 2019
v době od 15:30 hodin
budou zástupci
Moravskoslezského krajského úřadu
a zástupci Státního fondu Životního prostředí
informovat naše občany o poslední
3. výzvě Kotlíkových dotací
a o možnosti získání dotace na nový kotel.
Místem konání bude
sál ve Společenském domě v Mořkově.
Všichni případní žadatelé

dostavte se na veřejnou schůzku,
kde získáte důležité informace.
Bude prostor pro dotazy.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 5. schůze Rady obce Mořkov konané dne 6. 2. 2019
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 4. schůze RO.
Žádost o pronájem NP v ZS pana H.
Žádost o pronájem NP v ZS pana Č.
Žádost o pronájem NP v ZS paní V.
Žádost o pronájem NP v ZS paní J.
Návrhy kulturní komise na rok 2019.
Plánované investiční a neinvestiční akce na rok 2019.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 5. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 122019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov příjemci FO paní K. na podporu aktivit Klubu důchodců Mořkov.
Zveřejnění na úřední desce záměr prodeje části parcely č. 1198/1, v k. ú. Mořkov, dle rozsahu stanoveným geometrickým
plánem.
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 74 uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou, na straně pronajímatele a panem
Č.
Návrh I. úpravy rozpočtu obce Mořkov na rok 2019:
ve výši příjmů
808 629,00 Kč tj. příjmy celkem 46 033 929,00 Kč
ve výši výdajů
1 200 141,19 Kč
tj. výdaje celkem 58 276 941,19 Kč
Financování
391 512,19 Kč tj. financování celkem12 243 012,19 Kč
Plné znění I. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení
RO.
Dar ve výši 2000,- Kč na podporu volnočasových aktivit mentálně postižené mládeže, Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Kamarád, 741 03 Nový Jičín, Za Korunou 207, IČ: 72033657.
Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou, na straně pronajímatele a PMaTM obchod s.r.o.,
Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva uzavřenou mezi
smluvními stranami Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Obcí Mořkov, se
sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ. 00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce.
Smlouvu o poskytování hostingových služeb spisové služby obce Mořkov uzavřenou mezi smluvními stranami T-MAPY
spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03, zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C,
vl. 9307, zastoupený Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti, IČO: 47451084, na straně poskytovatele a Obcí
Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ. 00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce, na
straně objednatele za účelem zajištění vzdáleného provozu a dostupnosti softwarové aplikace TESS Online a dat v této
aplikaci evidovaných prostřednictvím sítě Internet.
Smlouvu č. 2019/00027 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Odvedení průsakových vod od RD č. p. 71 v Mořkově“ uzavřenou mezi smluvními stranami Česká pošta, s. p. , IČO: 471 14 983, DIČ:
CZ47114983 se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, zastoupen: Ing. Romanem Knapem, generálním
ředitelem, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, na straně budoucí
povinná a Obec Mořkov, IČO: 00298191, pod adresou: Horní 10, Mořkov, PSČ 747 72, zastoupena: Ivanou Váňovou,
MBA, starostkou obce, na straně budoucí oprávněná.
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou, MBA na straně objednatele a Digis, spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupená Ing. Liborem Štefkem, na straně zhotovitele.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky, uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená paní Ivanou Váňovou, starostkou obce na straně povinná z VB a panem G.
Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 017/98, týkající se zneškodňování komunálního a separovaného odpadu v obci Mořkov,
uzavřený mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou, IČ: 00298191, na
straně objednatele a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, 102 00, IČ: 49356089,
na straně dodavatele.

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
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2.14

2.15
3.
3.1

Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce uzavřenou mezi
smluvními stranami Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 20, 741 00
Nový Jičín, IČ: 4799826, zastoupenou Bc. Ivou Pollakovou a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou.
Poplatek za odchyt toulavého psa a jeho převoz do kotce ve výši 150,- Kč, jednodenní pobyt psa v kotci ve výši 50,- Kč a
za každý další započatý den pobytu psa v kotci ve výši 70,- Kč.
Doporučuje:
ZO schválení investičních a neinvestičních akcí obce Mořkov na rok 2019.

V Mořkově 6. 2. 2019

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Mořkov konané dne 27. 2. 2019
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 5. schůze RO.
Přípravu a program 2. ZO Mořkov.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 6. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 132019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov ČSV, z.o. ZO Mořkov na podporu včelařství, léčení, provádění ozdravných opatření včelstev.
Rekonstrukci 4 dvoulůžkových chatek v kempu.
Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení služebnosti (komunikační vedení a zařízení) uzavřenou mezi Obcí Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ. 00298191, DIČ: CZ00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce
(„Vlastník“) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČ: 04084063,DIČ:
CZ04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623,bankovní spojení:
PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000,zastoupená na základě plné moci ze dne 22.10.2018 společností Vegacom a.s.,
sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680,DIČ: CZ25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6070, zastoupená na základě plné moci ze dne 3.12.2018 Mgr. Lucií Paclíkovou, referentkou veřejnoprávních záležitostí(„CETIN“).
Záměr realizace akce Protismykové úpravy před přechody pro chodce.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov.
Oslovit pro VŘ Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov tyto firmy: Alpine Bau CZ, s.r.o., Jiráskova
613/13, 757 01 Krásno nad Bečvou, IČ: 02604795; COLAS CZ, a.s. Provozovna Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava,
DIČ: CZ26177005; STRABAG a.s., Oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČ: 60838744.
Pro VŘ Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov členy komise pro otevírání nabídek a hodnotící komisi ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil. Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Kamila Steculová.
Záměr realizace akce Opravy MK 2019.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce Opravy MK 2019.
Oslovit pro VŘ Opravy MK 2019 tyto firmy: Alpine Bau CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 01 Krásno nad Bečvou, IČ:
02604795; COLAS CZ, a.s. Provozovna Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava, DIČ: CZ26177005; STRABAG a.s., Oblast
Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČ: 60838744.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

2.12

Pro VŘ opravy MK 2019 členy komise pro otevírání nabídek a hodnotící komisi ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil.
Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Kamila Steculová.

2.13

Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2019.

2.14
2.15
2.16

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1603/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Mořkov.
Záměr pronájmu nebytových prostor (dříve Outlet) ve zdravotním středisku.
Slavnostní akt Den učitelů 2019.

V Mořkově 27. 2. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávičky z MŠ Mořkov
V únoru se děti z MŠ Mořkov mohly těšit na zábavný program, který pro ně připravili studenti Gymnázia v
Novém Jičíně, pod názvem Zimní radovánky. Nejdříve studenti zahráli divadelní představení a poté pro děti
následovalo několik úkolů, kterými je provázely pohádkové postavy.

Další únorovou akcí byly Zimní sportovní hry, které
se tentokrát, díky nedostatku sněhové pokrývky konaly netradičně. Děti se vydaly na víceúčelové hřiště,
kde pro ně bylo uspořádáno několik soutěží. Všechny
děti se postupně vystřídaly v plnění čtyř zimních sportovních disciplín – slalom s lyžařskými hůlkami, střelba hokejkou na branku, hod ,,sněhovou“ koulí na cíl a
tradiční stavění sněhuláka. Děti si při plnění úkolů
užily spoustu legrace a netradiční zimní sportování je
bavilo.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze ZŠ Mořkov
Ve středu 6.února 2019 se konala „Recitační soutěž“ chlapců a děvčat z 1.- 5.třídy. Celkem se do soutěže zapojilo 24 žáků. A to jsou vítězové:
Kategorie mladších žáků - 1. a 2. třída :
místo Eliška Navrátilová ze 2.třídy
místo Dominika Mičková z 1.A třídy
místo Jindřich Kyselý z 1.B třídy a Judita Macíčková ze 2.třídy
Kategorie starších žáků -3. - 5. třída:
místo Jana Navrátilová ze 4.třídy
místo Šarlota Mičková ze 3.B třídy
místo Lenka Skalková ze 3.A třídy a Roman Volek z 5.třídy
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.
Mgr. Jana Horáková

Radost jsme prožili, radost jsme darovali
Sněhuláci a sněhulačky, někteří v šatech, jiní s čepicí, šálou či rukavicemi, lékař se stetoskopem, krtek, tučňáci, pes, ještěrka, želvy a jiné roztodivné bytosti, ti všichni ožili pod rukama dětí na školním hřišti Základní
a Mateřské školy Mořkov.
Z domu děti svým sněhovým kamarádům přinesly mrkve a uhlíky, oblečení, pletené i gumové rukavice, šály,
čepice, sluchátka a brýle.
Tak jsme se již posedmé zapojili do dobročinného projektu Sněhuláci pro Afriku a společně oživili myšlenku
organizátorů, aby akce přinesla nejen pomoc, ale i pobavila a přinesla radost.
Jedna třída sdílí s druhou, vzájemně okukujíc společné výtvory a po parádní koulovačce odcházíme domů
s vděčností za vydařený a hezky prožitý den.
Symbolická částka, kterou rodiče dětí přispěli, umožní v konečném důsledku převezení jízdních kol do africké
Gambie, aby se i tamější děti mohly ze vzdálených vesniček dostat do školy.
Vybraná částka za celou školu a školku činí 2450,- Kč. Všem žákům, rodičům i učitelům patří velký dík.
Mgr. Eva Otisková
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VZPOMÍNKA
Měsíc březen bývá spojován s naší největší pedagogickou osobností – J.
A. Komenským. Svět
nám ho již dlouho závidí,
jen my si ho stále dost
nevážíme…
Poslání učitelů, nositelů
vzdělanosti, je pro kulturní úroveň společnosti nezastupitelné. Zvláště těch,
kteří svým přístupem k žákům, jejich rodičům i široké veřejnosti dovedou obětovat vše. Své srdce, volný čas i životní
energii. Takovou osobností byla v Mořkově i Anna Krhutová, která svou učitelskou profesi vykonávala v naší obci
téměř třicet let.
V lednu letošního roku jsme se s ní, ve věku nedožitých 72 let, naposled rozloučili v evangelické modlitebně. Její
pohřeb byl výjimečný – nevyzněl vůbec smutně, asi si to ani nepřála… Při závěrečném loučení u cesty, z níž už není
návratu, jsme mohli slyšet melodii písně „Sbohem galanečko, já už musím jíti … kyselé vínečko, dávalas mi píti…“
Slzy smutku se nám proměnily v téměř úsměvný pocit, že je tu někde blízko stále s námi.
Také v průběhu smutečního obřadu, který sestavil pan farář Lubomír Červenka s rodinou Krhutových, jsme měli pocit
slavnostního rozloučení s osobností veskrze šťastnou a optimistickou. Zazněla slova z Bible, několik písní náboženských, ale i populárních – jejích oblíbených. Životopisný text, který připravily dcery Pavlína a Jarmila s tatínkem Ladislavem, nám pan farář velmi citlivě přečetl . Uvádím některé pasáže:
„… Láska k dětem se promítla i do její profesní dráhy. Vždy snila o práci učitelky a to se jí také po absolvování pedagogické fakulty splnilo. Protože měla ráda historii, vybrala si aprobaci dějepis a ruský jazyk. Po roce 1989 byla nucena doplnit si vzdělání na PF v Olomouci a oblíbený ruský jazyk vyměnit za německý. Její učitelská kariéra ji zavedla na
ZŠ do okolních obcí – Šenova, Ženklavy, Veřovic a nakonec do Mořkova. Zde strávila svá nejkrásnější učitelská léta,
zde pracovala až do odchodu na důchod. Na učitelské povolání byla vždy hrdá a svou práci vykonávala s láskou. Na vyučování se svědomitě připravovala a snažila se u svých žáků vzbudit zájem o probíranou látku.
Anička prožila svůj život velmi aktivně. Se svým manželem měli spoustu společných zájmů. Věnovali se především
turistice, oblíbený byl, zejména v posledních letech, pravidelný výšlap na Javorník s místními turisty a turisty ze Zubří,
ale také nedělní výlety za kamarády do Expresu v Hodslavicích. Kromě místních turistických cílů navštěvovali i zahraniční destinace. Společnou zálibou manželů se stalo zahradničení a Aniččinou velkou láskou byla její květinová zahrádka, která jí dodávala sílu a radost i v době, kdy marně bojovala se zákeřnou nemocí… Statečně s ní zápasila
především svým pozitivním přístupem, radostí ze života a neustálým optimismem. Paradoxně dodávala sílu i své smutné
rodině - vzpomínala na slova a melodie svých oblíbených písní a doplňovala je slovy: „To nevadí, tak to musí být…
Všechno je dobré… Jsem šťastná…“ V domácí péči manžela a nejbližší rodiny pomáhal i mobilní hospic Strom života.
S nimi ukončila svou životní pouť dne 10.ledna roku 2019.“
„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji – a
v dobrém vzpomínejte,“ jsou slova na rozloučenou s A. Krhutovou.
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EVANGELICKÝ KOSTEL V HODSLAVICÍCH
Vážení spoluobčané,
srdečně vás všechny zveme na znovuotevření evangelického kostela v Hodslavicích.
Předpokládáme, že i nadále bude sloužit především bohoslužebným účelům. Budeme však rádi, když se v něm
budeme setkávat jako občané naší vesnice bez rozdílu vyznání při různých koncertech, besedách, výstavách,
besídkách, apod.
V současné době finišují dokončovací práce.
Také je pravda, že nám dochází finanční zdroje. Pokud byste byli ochotni nám ještě pomoci, můžete tak učinit
odesláním jakékoli částky na transparentní účet u České spořitelny: 5078229369/0800.
Zároveň děkujeme moc vám všem, kteří jste jakkoli pomohli a oprava tohoto kostela vám není lhostejná.
Více informací naleznete na www.hodslavice.evangnet.cz a na sborovém facebooku.
Srdečně a s díky L. Červenka
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MASOPUST

1984

NA

VALAŠ S K U

… Tehdy, mladý a krásný, jsem ve vesnici Mořkov byl varhaníkem v kostele sv. Jiří.
Hrál jsem tam denně skoro 10 let, i svatby, pohřby a v neděli 3x a odpoledne požehnání. Byli tam zvláštní lidé - svět sám pro sebe. V
ostatních dědinách se jich trochu báli, mořkovjani se rádi a dobře bili, pili, veselili. Nejlépe s nožem v ruce.
Když šli chlapi z hospody, zpívali čtyřhlasně, krásně, dojemně.
Na Vánoce před půlnocí ke mně vždycky přišel celý sbor se "rozezpívat." Někdy jsme málem nestihli kostel. Slivovice, cukroví, rum
s čajem - hlasy pak byly plné, silné a radostné. Sbor měl často i víc než 60 hlasů - když se do toho chlapi opřeli, i ten J.J. Ryba by
měl radost.
Masopust končí Popeleční středou a před tím se pochovává basa, která se provinila množstvím hříchů. A my si můžeme pobrukovat:
"Farařu, farařu, gatě se ti pařu, zašij si je niťů, nechoď s holů řiťů."
Jiří Lamač
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Narodili se
Jonáš Ryboň
Jakub Saksa
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Jonáškovi a Jakubovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2019
50 let

Martina Jurková

Hana Pastvová

55 let

Josef Geryk
Jana Horáková

Oldřich Kuba

60 let

Jaroslav Číp

Josef Pítr

65 let

Bohuslava Macháčová

70 let

Josef Černoch

Bohumila Macháčová

75 let

Josef Kudělka

Josef Macíček

80 let

Božena Macháčová
Zdenka Rýdelová

Anna Kuncová
Marie Jančálková

81 let

Marie Kašíková

84 let

Růžena Bolcková

85 let

Marie Rýdlová

86 let

Marie Horáková

Božena Kučerová

88 let

Marie Pítrová

Hedvika Macháčová

89 let

Jan Mička

Marie Štěpančíková

Úmrtí
Helena Pítrová
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Zdenka Štepánová

Jan Jančálek

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Prodám RD,
2 bytové jednotky 3+1 a 4+1.
Užitná plocha 103 m2, pozemek kolem domu 196 m2.
Dům se nachází v obci Lichnov
na rozhraní obce Bordovice.
Dům je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění plynový kotel - ústřední topení.
Cena dohodou.
Zájemci volejte 736 720 118.

Hledám řidiče,
který má místo v autě na cestě
z Mořkova do Nového Jičína.
Odjezd kolem 5:30 hodin, pondělí až pátek.
Tel: 739 216 234
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11. pokračování
Období od roku 1983 do roku 1989
1983
V tomto roce oslavil sbor z Hodslavic 100. Výročí založení. Náš sbor obdržel na oslavy pozvánku od Karla Litavského – Hodslavjana, který pracoval na OV SPO.
Družstvo žáků ztrácelo na kvalitě, protože pro množství akcí ve škole byl jejich výcvik minimální. Zato družstvo mužů bylo vycvičeno kvalitně, i když na soutěži v požárním sportu, který se konal v Mořkově na stadiónu, byli diskvalifikováni. Ne však pro chybný
výkon, ale pro nedodržení výstroje.
O jeho kvalitě svědčí i cvičný zásah v JZD, kde se do 3 minut sešlo 14 členů, a za 4,5 minuty byl proveden zásah!
V roce 1983 se uskutečnil ples, předpouťová a pouťová zábava, letní karneval a požárnický výlet se cvičením na koupališti, štěpánskou zábavu a zájezd pro aktivní členy do Krkonoš.
1984
Všechny akce tohoto roku se konaly ve znamení oslav 95. letého výročí založení sboru. Sbor měl 149 členů a z toho 12 žen. Od roku
1983 členská základna klesla o 21 členů, a to z důvodů úmrtí (11), přestěhování (6) i vystoupení z řad členů (5).
Při slavnostní schůzi k 95. výročí založení byla odměněna řada členů (52).
V tomto jubilejním roce bylo snahou družstva mužů dosažení co nejlepších výsledků. Členové družstva se zúčastnili čtrnácti školení
s průměrnou účastí 40 členů. Při okrskové soutěži se umístili na 3. místě a postoupili do okresního kola v Příboře, kde v silné konkurenci skončili na pěkném 9. místě.
Při ostrém zásahu se družstvo mužů podílelo na likvidaci lesního požáru v Lichnově. V Mořkově toho roku nehořelo.
Po technické stránce nastávaly problémy s autobateriemi na cisterně i na přenosné stříkačce PPS 12. MNV byl požádán o navýšení
rozpočtu o 15.000,- Kč na nákup nabíječky.
1985
V tomto roce byly odstraněny závada jak na cisterně, tak na požární stříkačce.
Družstvo mužů zasahovalo při lesním požáru v oblasti Velkého Javorníku a při požáru restaurace ve Starém Jičíně.
Zato žákovská družstva neuspěla v soutěžích, protože sbor se potýkal s nedostatkem vedoucích z řad zkušených členů, a proto i připravenost na soutěže byla nízká.
V tomto roce se slavnostně otevřel nový Společenský dům, kde hasiči odpracovali mnoho brigádnických hodin, za což bylo 6 členů
odměněno Radou MNV.
1986
Členská základna v tomto roce čítala 153 členů, z toho bylo 18 žen. Jinak se ve sboru téměř nic nedělo, letní kulturní akce odpadly
pro nepřízeň počasí a požár ve vesnici, ani v okolí nebyl.
1987
V tomto roce se začaly přípravy oslav 100. výročí založení sboru v roce 1989 a byla ustanovena přípravná komise ve složení: Mička
Jan č. 273, Hanzelka Vratislav č. 122, Ing. Horák Pavel č. 392, Mička František č. 460, Kyselá Ludmila č. 428, Hoďák Josef č. 14,
Rýc Jiří č. 621, Pítr Jiří č. 605, Macháč František č. 324 a Mička Jan č. 439.
Na výroční členské schůzi proběhly volby nového výboru a předsedou byl opět zvolen Jiří Rýc č. 621, velitelem Jaroslav Hoďák č.
385, jednatelka Ludmila Kyselá č. 428.
V tomto roce družstvo mužů zasahovalo u dvou požárů: první byl v objektu JZD, kde došlo k zahoření u sušičky, a škody byly minimální. Zato v říjnu, kdy hořel stoh slámy v blízkosti pily, přičemž zde muselo zasahovat 11 cisteren. Stoh zapálili dva žáci základní
školy.
1988
Stav členské základny se zvýšil na 152 členů, z toho bylo 21 žen. V platnost vstoupil nový Zákon o požární ochraně, který předepisoval ustanovení jmenovat preventistu MNV. Do této funkce byl zvolen František Mička č. 460.
Družstvo mužů bylo velmi aktivní a zúčastnilo se několika oblastních soutěží a námětových cvičení v okolních obcích.
V tomto roce vznikly v obci dva požáry: první byl u hospodářské budovy u Zelenků č. 542, ale naše cisterna nebyla k dispozici, protože byla na výpomoc v JZD podle platné dohody, proto musel zasahovat sbor z Nového Jičína a druhý požár vznikl u Macíčků č.
555, který však byl velmi rychle lokalizován.
V kulturní oblasti se sbor účastnil televizního natáčení pořadu „Sejdeme se na Vlachovce“. Do obce na naši akci přijel i Jožka Černý.
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1989
V tomto roce byla velká pozornost věnována oslavám 100. výročí založení sboru. Akce na tuto počest byly zajišťovány ve spolupráci s Osvětovou besedou.
Vše začalo oslavami Silvestra, který uváděla dr. Baronová z Československého rozhlasu Ostrava. O půlnoci byla na počest zahájení
oslav naražena pro přítomné bečka piva.
Hned 14. 1. jsme pořádali papučový bál, s rekordní účastí 416 občanů.
Členové sboru se rovněž zúčastnili na natáčení televizního pořadu „Při dechovce v Ořechovce“ s Českou muzikou a Josefem Zímou.
Oslavovali rovněž hasiči z Tábora a z Křesetic. Po oficiálním ukončení natáčení měl velký úspěch harmonikář z Křesetic a
z Mořkova pak koláče, domácí klobásy a slivovice.
V rámci oslav byla 24. 6. provedena výstava požární techniky, výstava z historie sboru v Mořkově. Odpoledne se pak konala soutěž
za účasti družstev z Bernartic, Hodslavic a Kujav. Oslavy pokračovaly druhý den ráno vystoupením krojované hasičské dechové
hudby Hulíňanka.
Na slavnostní schůzi téhož dne byla řada členů sboru oceněna. Odpoledne se pak uskutečnilo námětové cvičení s ukázkou použití
pěny hasiči z Nového Jičína. Hodslavský sbor naopak předvedl zásah se starou ruční stříkačkou.
V srpnu se uskutečnil koncert Jožky Černého, s kapelou Petra Olivy. Účast návštěvníků koncertu byla do té doby nevídaná – přes
600 návštěvníků.
Celé oslavy byly zakončeny oslavami Silvestra ve Společenském domě.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych poděkoval všem členům SRPŠ za přípravu a organizaci Školního plesu a Dětského maškarního karnevalu. DÍKY také našim sponzorům za dary do tomboly, DÍKY, ale především všem návštěvníkům za účast, protože výtěžek z obou plesů byl opět rozdělen mezi Základní a Mateřskou školu v Mořkově a finanční částkou jsme opět přispěli
i Dětskému centru.
Poděkování za spolupráci na Dětském maškarním karnevalu patří Obecnímu úřadu Mořkov, Tomáši Machačovi – řeznictví a uzenářství, Autodopravě p. Miroslav Sokol, firmě Tomspedit, firmě Kon – Kys, restauraci Společenský dům p.
Oldřich Kunc a agentuře Pavla Nováka a skupině Family.
Moc děkujeme!
Za SRPŠ Mořkov, Zbyšek Pítr

Zahradnické rady na březen
Trávník se začíná probouzet. Pokud jsme ho na podzim nehnojili, použijeme hnojivo s minimem dusíku. Cílem je doplnit do půdy draslík, který podporuje rozvoj kořenového systému. Použijeme např. EXPERT PODZIM PLUS, EXPERT
PROTI MECHU. Startovací hnojivo s dusíkem aplikujeme,
až začne trávník růst, to nesmí teplota klesat pod 10°C. Trávník vyhrabeme, s vertikutací počkáme, až začne růst.
Dokončíme řez ovocných stromků. Odstraňujeme všechny
větve, které rostou do koruny, vzájemně se kříží, dále nemocné či poškozené větve. Větší rány natřeme stromovým
balzámem, latexem nebo štěpařským voskem. Stejně ošetříme stromy s mrazovými trhlinami nebo kmeny s poškozením
od zvěře. Vysazujeme nové prostokořenné stromky, ke kterým přidáme organické hnojivo (granul. hnůj, rohovinu,
kompost) a minerální ve formě tablet SilvaTabs. Broskvoně
a mandloně stříkáme při rašení proti kadeřavosti měďnatými
přípravky např. Champion (za sucha bez větru při 7 až 10 °C
při nalévání pupenů). Provádíme postřiky proti přezimujícím
škůdcům a americkému padlí na angreštech (Discus).
Vhodné je jarní hnojení jehličnanů hořkou solí; přihnojení
ovoce, živých plotů cereritem a organickými hnojivy.
Pro předpěstování sadby je začátek března poslední termín
pro výsev paprik, pak vyséváme rajčata. Z letniček vyséváme astry, tabák, hrachor, afrikány, hledíky. Na venkovní
záhony sejeme mrkev, ředkvičky, petržel, špenát, salát,
hrách, kopr. Klíčící rostlinky chrání bílá netkaná textilie.
Vysazujeme cibuli sazečku, česnek, lilie.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí
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