DUBEN 2019

745 let od založení obce
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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

SLOVO STAROSTKY

Informace k poskytování darů
rodičům (zákonným zástupcům)
dítěte – nástup do 1. třídy
Základní školy Mořkov

Vážení mořkovjané,
práce na stavbě chodníku na ulici Horní
a Nádražní již pokračují. Pravidelně se
scházíme každý čtvrtek na kontrolních
dnech, kdy si vzájemně objasňujeme postup prací.
V březnu se také konal kontrolní den na
akci Společná stezka pro chodce a cyklisty. Sešli jsme se já, technický dozor a
BOZP – za obec, dále stavbyvedoucí a projektanti, abychom se připravili a objasnili si postup prací stavby,
které budou zahájeny začátkem dubna.
V březnu jsme intenzivně pokračovali na přípravách
žádosti o dotaci v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací.
Z naší obce bude min. 45 žadatelů o výměnu kotle, kteří mají zájem o dotaci i o bezúročné půjčky.
V návaznosti na podmínky dotace, které jsou zcela specifické, připravujeme pro obec projekt zateplení budovy společenského domu. Za tímto účelem již proběhla
schůzka s projektantem, zpracovatelkou energetického
posudku a zástupci SFŽP. Při jednáních plánujeme dopodrobna postup prací, jež předcházejí podání žádosti o
dotaci.
Jednáme se zhotovitelem nového oplocení okolo volejbalového hřiště. Připravujeme dílenský výkres na výrobu rampy pro kameramana, která bude umístěna na
střeše budovy TJ. Fotbalové zápasy se totiž musí dle
předpisů natáčet (pořizovat z nich záznam). Po silných
větrech byla poškozena střecha budovy TJ. Střechu
jsme opravili, jeden špatný plech byl firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o. vyměněn za nový.
Intenzivně připravujeme projektovou dokumentaci na
rekonstrukci kuchyně v MŠ, příručních kuchyněk
v jednotlivých třídách MŠ. Následně vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce kuchyně, jedné kuchyňky v přízemí, podlahy v přízemí a oprava
prasklého svodu ze střechy proběhne letos o letních
prázdninách.
Při jednání 2. ZO jsme schválili poskytnutí daru
2000,- Kč rodičům (zákonným zástupcům) při nástupu žáka do 1. třídy ZŠ Mořkov. Podmínky, za
jakých lze dar získat naleznete v tomto zpravodaji.
Účastnila jsem se za naši obec ve Fulneku porady svozové oblasti ASOMPO, do které Mořkov patří. Tato
porada předchází Valné hromadě, která se bude konat
v květnu, a na které budu obec zastupovat.
V březnu jsem se společně s panem místostarostou
účastnila Dne malých obcí v Olomouci, kde nám cenné
informace přednášeli náměstci z jednotlivých ministerstev a s paní matrikářkou jsem se účastnila rovněž
v Olomouci školení Jak správně oddávat.
Dne 26.3.2019 se konal u příležitosti Dne učitelů slavnostní akt, na který pravidelně zveme naše pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo obce Mořkov schválilo dne 11. března
2019, bod usnesení 3.9 poskytnutí daru ve výši 2000,Kč rodičům (zákonným zástupcům) dítěte, které nastoupí
povinnou školní docházku do 1. třídy ZŠ Mořkov zejména na zajištění nákupu školních pomůcek (aktovka,
penál, papuče, oblečení, apod.)
Podmínky k vyplacení daru ve výši 2000,- Kč:
• Přijetí žáka do 1. třídy v ZŠ Mořkov – informaci obdrží Obec Mořkov ze ZŠ Mořkov;
• Rodič (zákonný zástupce) dítěte může o dar požádat
nejdříve dne 1. června příslušného kalendářního roku,
v kterém dítě nastoupí povinnou školní docházku do
1. třídy;
• Rodič (zákonný zástupce) předloží na podatelně OÚ
Mořkov rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti (OP
nebo Pas);
• Následně bude finanční hotovost 2000,- Kč vyplácena jednomu z rodičů dítěte (zákonnému zástupci);
• V případě, že dítě z jakéhokoliv důvodu nenastoupí
do 1. třídy v ZŠ Mořkov, musí rodič (zákonný zástupce), který obdržel finanční dar 2000,- Kč, tento
dar Obci Mořkov vrátit, buď na účet č. 176 576
7339/0800, popř. v hotovosti na podatelně Obce Mořkov do 30. září příslušného kalendářního roku;
• Dar ve výši 2000,- Kč při nástupu do 1. třídy ZŠ
Mořkov se nevyplácí opakovaně.

P O ZVÁ NKA
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.

Ivana Váňová, MBA

Bude prostor pro dotazy.

starostka
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USNESENÍ
z 7. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 3. 2019
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 6. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 7. Rady obce Mořkov.
Poskytnutí dotace ve výši 15000,- Kč SDH Mořkov, Horní 385, 742 72 Mořkov s využitím pro činnost mladých hasičů – nákup kádě na vodu a sportovní dresy.
RO schvaluje dotaci ve výši 40000,- Kč a Smlouvu č. 142019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov
příjemci PO Domov Duha, p. o., se sídlem Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48804886, zast. Mgr.
Danou Jančálkovou.
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, 822019 T.
Dar 1600,- Kč B. na zaplacení 50 % výdajů za lyžařský kurz J.
Nejvýhodnější nabídku ve VŘ Protismyková úprava před přechody pro chodce v obci Mořkov podala COLAS
CZ, a.s., sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, pobočka Ostrava: Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČO: 26177005.
RO schvaluje III. úpravu rozpočtu obce na rok 2019:
Ve výši příjmu 1 505 714,00 Kč
tj. příjmy celkem
47 540 643,00 Kč
Ve výši výdajů 1 505 714,00 Kč
tj. výdaje celkem
59 783 655,19 Kč
Financování
Kč
tj. financování celkem 12 243 012,19 Kč

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

2.12

2.13
2.14

3.
3.1

3.2

Plné znění III. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 74, uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou, na straně
pronajímatele a H. na straně nájemce.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2019.
Nejvýhodnější nabídku ve VŘ opravy MK 2019 podala ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, IČ:571750111.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi smluvními stranami O. a O. a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10,
742 72 Mořkov na straně vlastníka nemovitostí, týkající se vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
v pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1255/1, k. ú. Mořkov.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou, IČ: 00298191 jakožto budoucí
povinnou a O. a O. na straně budoucích oprávněných k předmětu smlouvy – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1255/1, k. ú. Mořkov.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1198/73 o výměře 155 m2 v k. ú. Mořkov a parc. č. 1198/72 o výměře 244
m2 v k. ú. Mořkov.
S účinností od 1. dubna 2019 poplatek za výlep plakátů na vývěsních plochách v majetku obce na ulici Dolní,
Za sušárnou a ulici Horní ve výši: A4/týden/ks…10,- Kč; A3/týden/ks…20,- Kč; A2/týden/ks…40,- Kč;
Zadání pro výběrové řízení na specialistu pro 3. výzvu kotlíkových dotací.
Pověřuje:
Starostku obce podepsat SOD s vítěznou firmou COLAS CZ, a.s., sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, pobočka Ostrava: Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČ: 26177005 na akci Protismyková úprava před přechody pro
chodce v obci Mořkov.
Starostku obce podepsat SOD s vítěznou firmou na akci Opravy MK 2019 v obci Mořkov ALPINE Bau CZ
a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, IČ:571750111.

V Mořkově 20. 3. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konaného dne 11. 3. 2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 1. ZO paní Jany Machové a pana Jaromíra Kašpárka.
1.2
Kontrolu usnesení 1. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 1. zasedání zastupitelstva obce (č. 3 – 6)
1.4
I. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 provedenou radou obce.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 3. 2019 ve složení: pan
Adam Kučera – předseda, pan Vojtěch Vereš a pan Tomáš Černoch – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 2. ZO.
Návrh II. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

46,034.929,00 Kč
58,277.941,19 Kč
12,243.012,19 Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 materiálu usnesení.
3.4
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.
3.5
Dar ve výši 5000,- Kč těm vlastníkům nemovitostí v obci Mořkov, kteří budou realizovat výměnu kotle v rámci 3. výzvy
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.
3.6
Dohodu – Smlouvu o spolupráci o zajištění přípravy a stavební úpravy vodního toku Papákův potok v rámci stavby
"Papákův potok km 0,400 - 1,230", uzavřenou těmito smluvními stranami: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, DIČ:
CZ42196451, sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540, statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast
povodí Odry a Obec Mořkov, IČO: 00298191, DIČ: CZ00298191, se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupená Ivanou
Váňovou, MBA starostkou obce.
3.7
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, MBA, nar. 12. 4. 1969, bytem
Dolní 225, 742 72 Mořkov.

3.8

3.9
3.10

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané v pátek dne 31. 5. 2019, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní
valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, MBA, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Investiční a neinvestiční akce obce Mořkov 2019 – 2020, (2021):
opravy vybraných úseků MK 2019; protismyková úprava před přechody pro chodce; rekonstrukce garáže u hasičské zbrojnice; novostavba garáže za společenským domem; rekonstrukce povrchu místní komunikace ulice Nádražní; výstavba dětského bazénku na koupališti, včetně výstavby budovy pro technologii úpravy vody; rekonstrukce sálu ve SD; rekonstrukce
chatek v campu; zateplení budovy Společenského domu Mořkov, vč. zateplení střešní konstrukce; žádost o dotaci na půjčky, které budou poskytovány občanům v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací; rekonstrukce kuchyněk ve 3 třídách MŠ; rekonstrukce kuchyně v MŠ.
Dar ve výši 2000,- Kč při nástupu žáka do 1. třídy ZŠ Mořkov.
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 2019001 ze Sociálního fondu ve výši 36.000,- Kč.

V Mořkově 11. 3. 2019

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávičky z MŠ Mořkov
V březnu nás navštívilo divadlo
s pohádkou Na našem dvorečku.

Koloběžka

Během pohádky se snažilo zatoulané kuřátko pomocí
svých kamarádu ze dvorečku zjistit, kdo vlastně je.
Díky tomuto dobrodružství se děti mohly naučit jména
hospodářských zvířátek ze dvorečku.
Dětem se tato legrační pohádka, během které si i zazpívaly, velice líbila.

První jarní den jsme se s dětmi šli rozloučit se zimou
a přivítat jaro.
Děti si vyrobily Morenu – symbol zlé zimy, a tu na počest vítání jara hodily do potoka.

Děkujeme náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřímu Navrátilovi, MBA za hezké knižní dary, které
dětem udělaly velkou radost.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová

OČKOVÁNÍ PSŮ STARŠÍCH TŘÍ MĚSÍCŮ,
POPLATEK 100,- Kč
10.4.2019
10:30 – 11:00 u hasičské zbrojnice
16:00 – 16:30 u hasičské zbrojnice
11:15 – 12:00 na horním konci
16:45 – 17:30 na horním konci
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Zprávy ze ZŠ Mořkov

Zdravá pětka

V úterý 19. února 2019 se žáci prvních a druhé třídy
ZŠ Mořkov zúčastnili výukového programu Zdravá
pětka, který organizuje nadační fond Albert. Mottem
celého programu bylo: „Drž si zdravou pětku
v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské.
Když budeš jíst pravidelně 5x denně a myslet na
dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na
věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně po
večeři.“
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací
program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen
na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého
stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a soutěživou
formou se základními zásadami zdravé výživy.
Program probíhal v cvičné kuchyni ve škole. Paní lektorka Dita nejprve seznámila žáky s jednotlivými skupinami potravin. Děti si zopakovaly, proč jsou jednotlivé skupiny pro zdraví člověka důležité. Potom následovala hra, ve které žáci třídili potraviny do skupin. Seznámili se také s různými druhy nápojů a odhadovaly, kolik
cukru je v nich obsaženo. Nakonec si z nakrájeného ovoce a zeleniny sestavily portrét paní učitelky, který
v závěru programu s chutí snědly. Teorii zvládli prvňáčci i druháci na jedničku, ovšem na vysvědčení, které
všichni dostali po absolvování programu od paní lektorky, se skvěla pětka! Někteří se nejprve trošku vylekali,
ale po vysvětlení, že jde o zdravou pětku v jídelníčku, odcházeli spokojeně domů.

Divadelní představení „Pyšná princezna“
Ve čtvrtek 7. března 2019 se žáci a žákyně třetích tříd ZŠ a
MŠ v Mořkově vypravili do Nového Jičína na muzikálové
představení pohádky Pyšná princezna, které se hrálo v Beskydském divadle. Velká většina dětí toto divadlo ještě nenavštívila, a proto se již všechny netrpělivě těšily několik dnů
předem a připravovaly se na „výlet“ do divadla každý podle
svých možností.
Před představením jsme využili volný čas krátkou návštěvou
novojičínské radniční věže, ze které byl krásný pohled nejen
na pamětihodnosti a nejdůležitější budovy města, ale díky
pěknému slunečnému počasí jsme měli jedinečný výhled na
panorama Moravskoslezských Beskyd. Po náročném výstupu
na radniční věž už směřovaly naše kroky k Beskydskému divadlu, jehož zelenou budovu jsme si také měli možnost prohlédnout z ochozu novojičínské radnice. Když jsme spokojeni,
ale i unaveni usedli do měkkých polstrovaných křesel a světla
bohatě zdobených lustrů v hledišti zhasla, pohádka začala.
Herci a herečky v nádherných dobových kostýmech předvedli
opravdu neopakující se úchvatné výkony a zasloužili si tak od
všech dětí v divadle strhující potlesk na otevřené scéně. Děti
obdivovaly nejen pyšnou princeznu Krasomilu a hodného krále Miroslava, ale i předobrou chůvu, podlého rádce a samozřejmě zpívající květinu. Po skončeném představení jsme odjížděli zpět do Mořkova plni dojmů a nádherných pocitů z vydařeného dne a samozřejmě i s předsevzetím, že se do divadla
někdy opět vrátíme.
Dana Převorová, učitelka 3.tř.
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Lyžování v Jeseníkách
Žáci 4. a 7. třídy ZŠ a MŠ Mořkov si ve
dnech 4. - 8. března 2019 zpříjemnili
konec zimy pobytem na Zimní škole v
přírodě a Lyžařském kurzu v Jeseníkách, v turistickém středisku Karlov. Na
pobyt na horách se děti velmi těšily a
pilně se na něj chystaly. Ve škole si povídaly o jesenickém pohoří a tamních
sjezdovkách, připravovaly se ve skupinkách na ubytování v hotelu Neptun, půjčovaly a seřizovaly si lyže pod vedením
svých rodičů, sledovaly webkamery ,
předpovědi počasí a sněhovou nadílku.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle výkonnosti. Některé děti se teprve
lyžovat učily, jiné si již zdokonalovaly
své lyžařské dovednosti a návyky, a
všichni se společně učili velké samostatnosti a statečnosti. Při večerních programech jsme zažívali mnoho legrace,
vznikala nová kamarádství.
Pěkné ubytování, výborná strava, upravené sjezdovky, příznivé počasí. Týden
lyžování v krásném prostředí utekl jako
voda. Po posledním pátečním svezení se
na vleku, pokoření sjezdovky na Myšáku a Pawlínu a rozdání diplomů za statečnost si děti sbalily svá objemná zavazadla a s netrpělivostí se těšily na příjezd autobusu, který je odvezl zpět k
jejich rodičům. Pobyt na horách se všem
líbil a určitě budou na něj dlouho vzpomínat. Čtvrťáci již nyní sní o lyžařském
kurzu , na který se mohou těšit v 7. ročníku, kdy si opět společně zalyžují.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě kurzu
a školy v přírodě a s úsměvem, trpělivostí a obětavostí se postarali o jejich příznivý průběh. Děkujeme také Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov za
poskytnutí finanční dotace na autobus.
Lenka Kociánová, vedoucí kurzu
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V Mořkově se prosadili zkušení běžci - Mořkovský zajíc 9. 3. 2019

V sobotu 9.března se
uskutečnil prolog devítidílného seriálu Lašské
běžecké ligy, pod pořadatelskou taktovkou Atletického klubu Emila
Zátopka Kopřivnice. Zahajovacím závodem byl
tradičně Mořkovský zajíc, který měl na programu už svůj 12. ročník.
Přes chmurné počasí, se
postupně u prezentace
začal zhrocovat dav závodníků. Protože se pak
museli přesunout na konec obce za vlakové nádraží, se startovalo o půl
hodiny později, v 10 hodin. Pak se 131 závodníků (vyrovnaná rekordní
účast) vydalo na desetikilometrovou trať. V první polovině závodu se běželo po lesní asfaltové cestě. Po pěti kilometrech, následovala odbočka vpravo a v Hostašovicích se napojila trať na cyklostezku. V Mořkově u bývalého vlakového nádraží odbočovali běžci vpravo na silnici mezi Hodslavicemi a Mořkovem. Cíl byl v areálu místního víceúčelového sportovního hřiště. Již od úvodu se usadil na čele závodu veterán Tomáš Blaha (AK Kroměříž). Postupně zvyšoval tempo na čele závodu. Do cíle doběhl v novém traťovém rekordu 34:23 min. Na druhé pozici doběhl s minutovým odstupem náš Kuba Ambros (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice). Třetí byl
Tomáš Jakubec z Kopřivnice. v čase 35:43 min..
Kuba Ambros je čtyřnásobný vítěz tohoto závodu, ale tentokrát ho porazil soupeř, který má letos víc natrénováno jako jeho soupeř a to rozhodlo o konečném pořadí. Po doběhu mi řekl:„Do závodu jsem nastupoval
bez velkých očekávání. Před startem jsem si říkal, že běžet pod 40 min. bude super. Ihned po startu jsem běžel druhý za Blahou a soupeři se drželi do cca 2. - 3. km, pak jsem je odpáral. Sám jsem byl zadýchaný a nevěděl, zda vydržím v nasazeném tempu. Nakonec jsem se rozeběhl a druhou příčku s přehledem udržel. S
výkonem jsem vzhledem k aktuálnímu nesystematickému tréninku moc spokojený. O to víc, že má partnerka
Kačka necelých 5 měsíců po porodu zaběhla tento závod za 47 min.“ Z dalších našich běžců se tradičně prosadil náš veterán mořkovský rodák, Saša Neuwirth v kategorii 60+ který zvítězil v čase 38:48.
Podobně jak u mužů i v kategorii žen se prosadila veteránka. Zvítězila Helena Kovařčíková (Poličná) v čase
43:12 min. Druhá doběhla Lenka Peterková (1.Běžecký Jablunkov) za 43:32 min. a třetí naše Darina Krausová (AK EZK) v čase 43:57 min .
Pak odstartovaly běžecké soutěže dětí a mládeže pod názvem Mořkovský zajíček.
V sedmi kategoriích se na start postavilo 92 dětí, 3 maminky s kočárkem. Nejobsazenější byly nejmladší věkové kategorie s velkým příslibem do budoucna. Soutěže probíhaly pod taktovkou Lenky Kociánové, která
vytyčila tratě závodů od 50 do 800 metrů.
Atmosféra závodu byla výborná, děti podaly skvělé výkony. Ani déšť dětem neubral síly a všichni šťastně
doběhli do cíle.
Vítězové obdrželi za svůj statečný výkon sladkou odměnu, keramické a čokoládové zajíce a diplom. Mořkovské děti obdrží prémiovou odměnu.
Výsledkovou listinu Mořkovského zajíce naleznete na www.zsmorkov.cz – aktuality.
Veliké poděkování patří i celému organizačnímu týmu z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, generálnímu sponzorovi akce p. Machačovi, dále Oldřichu Kuncovi – restaurace Společenský dům Mořkov. Poděkování patří místnímu Klubu českých turistů, TJ, Obci Mořkov a místní ZŠ. Běžci, na závěr přijměte srdečné pozvání za rok na 13. ročník tohoto závodu!
Jiří Harašta a Lenka Kociánová
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Z důvodu úspor rušíme odjezdy autobusů na utkání mužů
Starý Jičín – Mořkov 31.3.2019, Kopřivnice – Mořkov 13.4.2019, Vlčovice – Mořkov 11.5.2019.
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Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2019
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
87 let
88 let
89 let

Pavel Tvrdý
Renata Pítrová
Vladislava Žerdíková
Miroslav Macháč
Anna Rýparová
Zdeněk Géryk
František Kučera
Antonie Kučerová
Miloslav Hromádka
Alžběta Černochová
Zdeňka Hanková
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslav Horák

Ivana Váňová
František Macíček
Roman Kučera
Zdeňka Černá
Ludmila Kyselá
Zdeněk Jančálek
Ludmila Černochová
Helena Hrušková

Roman Zdráhal
Jana Macíčková

Anna Pítrová
Marie Černochová

Jiřina Hoďáková

Úmrtí
Stanislav Kučera

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
mořkovští turisté v letošním roce pořádají 45. ročník turistického pochodu Okolo Mořkova. Za pořádáním tak náročné akce je mnoho práce a tudíž
jsme se společně s paní starostkou rozhodli v rámci tohoto pochodu přispět s něčím malým do mlýna
i my dva. V den pochodu budeme mít na trase u
STRÁŽNICE, domu pana místostarosty, postavený
stánek s kvalitním občerstvením. Každý procházející účastník
pochodu starší 18 let dostane zdarma štamprličku, děti pitíčko a
všichni otisk nového turistického razítka naší obce. Moc se na
Vás při této příležitosti těšíme.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
Ivana Váňová, MBA
starostka
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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ZVLÁŠTNÍ DOPRAVNÍ NEHODA VLAKU A TATRAPLÁNU V MOŘKOVĚ
Nelekejte se, tato záležitost měla letos 15. března 2019 kulaté výročí: před 70 lety se na dnes už neexistujícím
vlakovém nádraží (odnesla ho velká voda v roce 2009) stalo něco naprosto zvláštního, co se zapsalo do krátkých dějin nejúžasnějšího auta, jaké kdy bylo vyrobeno v tehdejším národním podniku Tatra Kopřivnice…
Na naší ledničce mám nalepený Tatraplán, který mě dodnes fascinuje svým dokonalým aerodynamickým tvarem s odlehčenou karosérií, jakou neměl v té době žádný osobní automobil na světě! Ten můj patřil cestovatelské dvojici M. Zikmund – J.Hanzelka a dovezla jsem si ho ze zlínského muzea, kde mají Z+H svoji pamětní
síň. Tatraplán si koupili na Automobilové výstavě v Praze v roce 1947 a zatěžkávací zkoušky pro Afriku trénovali v Beskydech - na Martiňáku.
Čirou náhodou jsem přes náš OÚ a kroniku navázala e-mailovou korespondenci s člověkem doslova poblázněným kopřivnickým Tatraplánem! Jmenuje se Stanislav Grym. Je i se ženou rodákem z Moravy, a proto se tu
z Prahy v současné době stěhuje – vlastně právě kvůli Tatraplánu! Píše totiž o něm knížku, kterou pro zájemce
bude mít již brzy k dispozici. Přiznávám, že uhranul i mně, protože můj otec se na výrobě tohoto automobilu
jako konstruktér ve Vývoji n.p.Tatra Kopřivnice podílel.
A nyní již kapitola St. Gryma z jeho budoucí knihy:
LOVE STORY Z MOŘKOVA ANEB JAK SE TATRAPLAN A VLAK POTKALI NA PŘEJEZDU – BERANY-BERANY DUC V PRAXI
První jízda s úplně novým vozidlem přináší příjemné prožitky. Nový vůz ve velké většině „spokojeně“ dojede do nového místa svého působení. Někdy se ale první jízda nepodaří dokonale a mohou se vyskytnout různé
nepříjemnosti. Taková první jízda černého Tatraplánu skončila pochmurně nedaleko Kopřivnice, v krásné obci
jménem Mořkov. Tato jízda, která začala ve výrobním závodě v Kopřivnici, měla poměrně krátké trvání.
Skončila srážkou Tatry 600 s osobním vlakem a odehrála se 15. března 1949 v obci Mořkov v okrese Nový
Jičín. Kronika obce o této události hovoří následující:
„15. 3. došlo na přejezdu trati Hodslavice – Nový Jičín u zastávky Mořkov k nehodě. Osobní vlak přijíždějící od Hodslavic zachytil osobní auto, které přijíždělo od Mořkova a vlekl jej 30 m. Řidiči a vedle sedícímu
mechanikovi se nestalo nic. Auto bylo poškozeno tak, že nebylo schopno jízdy a bylo odvezeno nákladním
autem do Kopřivnice. Byl to úplně nový tatraplán na své první cestě. Měl ujeto 15 km. Škoda ale byla vysoká: 120 000 Kčs.“1

Fotografie havarovaného Tatraplánu v obci Mořkov, okres Nový Jičín. Foto: Zemský archiv Opava, fond Tatra, kombinát Kopřivnice. V Archivu bezpečnostních složek se bohužel nedochovala dokumentace k této železniční nehodě. Zub
času na archiváliích vykonal své, neboť pravděpodobně ještě za minulého režimu prošel skartací. (1 Zemský archiv v
Opavě, Místní národní výbor Mořkov, kronika obce 1933 – 1973, str. 35.)
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Proto nezbývá, než se pokusit odhadnout, co se v onen osudný okamžik událo. Na základě dochovaných fotografií lze předpokládat, že řidič osobního automobilu asi neodhadl možnosti včasného přejetí železničního přejezdu. Je také možné, že vlak prostě neviděl, nebo přecenil své možnosti. Jak jsem ale uvedl, bez protokolu o
nehodě se to již nedozvíme. Celou záležitost střetu T600 s vlakem jsem konzultoval se strojvůdcem. Podle jeho názoru vlak, který se střetl s Tatraplánem, musel jet rychlostí 20 – 30 km/hod. Kdyby jel rychlostí vyšší,
podle názoru zkušeného strojvůdce by auto vypadalo v horším stavu. Je opravdu štěstí, že se posádce nic nestalo. Událost vyvolala zájem veřejnosti, jak dokládá následující fotografie. Vyšetřování nehody prováděl Sbor
národní bezpečnosti. Tyto události, podle tehdejších zvyklostí, šetřila Veřejná bezpečnost a Československé
státní dráhy se vyjadřovaly k poškození lokomotivy, ceně opravy či poškození trati.
Je ale zřejmé, že v roce 1949, kdy bylo sabotáží skoro vše, se i na tomto vyšetřování podílela a v textu této
publikace často zmiňovaná, Státní bezpečnost. Vlaková doprava byla pro tehdejší „nastupující“ režim důležitá,
a tak lze předpokládat, že i o takovou banální nehodu měla Státní bezpečnost zájem.
Vozidlo bylo, jak uvádí kronika obce, převezeno do Kopřivnice na nákladním vozidle. Jeho další osud, zda byl
opraven nebo byl sešrotován, není (zatím) znám. Nelze tedy zodpovědět přímo nabízející se otázku - zda první
jízda Tatraplánu mimo výrobní závod nebyla zároveň také jeho jízdou poslední.

2 Sdělení p. Kaplana, pracovníka Muzea Českých drah v Lužné.
Pohled na vyšetřování dopravní nehody Tatraplánu a vlaku za účasti příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
Foto: Zemský archiv Opava, fond Tatra, kombinát Kopřivnice.
Zdroj: Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., Archiv Technického muzea TATRA.

Všimněte si, že v místě dnešních Nových domků stála jen „vila“ Merendů. Vlevo byla jejich pila, v roce 1948
znárodněna…
Další osud výroby elegantního Tatraplánu byl víc než smutný. V roce 1951 převedl jeho výrobu tehdejší ministr strojírenství Gustav Kliment do Mladé Boleslavi, kde však nemělo vedení podniku o svoji automobilovou
konkurenci zájem. Vyráběli poruchové vozy, které v zahraničí ztratily dobrou pověst. Přitom z Tatry Kopřivnice bylo úspěšně prodáno 2 164 vozů, převážně do Rakouska.
O tom, jak Tatrováci vystrojili pohřeb milovanému Tatraplánu, zas někdy příště.
Připravila Mgr. Marie Hromádková
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12. pokračování
Období od roku 1990 do roku 1996
1990
Rok 1990 začal pro sbor hned 3. 1. Mimořádnou událostí. Začalo hořet ve stodole pana Prubického v čísle 148. Požár byl včas zjištěn a byl zlikvidován za 12 minut od nahlášení a za účasti 15 členů zásahové jednotky. Pan Prubický za zásah zaslal sboru 200,- Kč a
3 litry slivovice. Slivovice se vypila ihned po ukončení výroční schůze 6.1.. K penězům vybrali členové výboru mezi sebou ještě
320,- Kč na výborové schůzi a částka 520,- Kč byla zaslána na dětskou onkologii do Ostravy, odkud přišel zanedlouho děkovný dopis.
V oblasti kulturní však se sboru nedařilo, na papučovém bále, hasičském karnevale i následném výletě na koupališti byla velmi malá
účast. Vyšší účast byla snad jen na předmájové veselici.
Mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen, ve které se umístili, po dva roky po sobě, na 12-ctém místě, to znamená uprostřed startovního
pole.
Družstvo mužů se pak zúčastnilo námětových cvičení v okolních obcích.
1991
Na začátku roku měl sbor 103 mužů a 16 žen.
V tomto roce se potvrdil klesající zájem občanů o kulturní akce a dokonce některé složky v obci přestaly tyto pořádat úplně.
Členové sboru byli nápomocni při pracích na výstavbě vodovodu v obci, účastnilo se 27 členů na dvou brigádnických dnech.
8. srpna pak hořela u Hoférků hospodářská budova, kde se pod plechovou střechou samovznítilo uskladněné seno. S cisternou vyjelo ve 14,46, za 6 minut od nahlášení požáru, 8 členů zásahového družstva. A protože hrozilo přenesení požáru na obytnou část, zasahovaly ještě sbory z Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu a Hodslavic, celkem 8 cisteren. Požářiště pak bylo předáno majiteli v 19,
45 hodin. Následující den, 9. srpna, přišel naopak ve večerních hodinách prudký liják s kroupami, a začal zaplavovat sklepy. Byl
vyhlášen poplach a naši hasiči čerpali vodu ze sklepů ve škole, u Blišáků a u Pítrů. Končilo se po půlnoci.
1992
V tomto roce naše řady opustilo mnoho zasloužilých člen. 5. března zemřel jeden z nejobětavějších členů, bratr Václav Pinkava, ve
věku 93 let. Byl zároveň nejstarším členem. 8. července pak zemřel bratr Alois Navrátil č. 312, rovněž jeden z nejstarších a nejobětavějších členů. A aby toho nebylo málo, 30. 9. Přišla zpráva o skonu bratra Heřmana Blahety, spoluzakladatele naší hasičské kroniky
a velmi obětavého člena. Jak píše kronikář: Byl to on, který s bratrem Rýdlem, založili tuto kroniku, kterou nám závidí všechny okolní
sbory, včetně okresního výboru. Nikdo si z nás nedokáže představit, s jakou pílí a trpělivostí nám vytvořili celý přehled o historii
našeho sboru. Nikdy jim za to nebudeme dostatečně vděčni.
Na Valné hromadě v únoru se nový výbor volil již tajně, demokraticky. Do nového výboru bylo zvoleno 15 členů z 19-cti navržených a tři členové revizní komise z 5-ti navržených. Starostou pak byl následně zvolen Jan Mička st. č. 439. Velitelem byl zvolen
Jaroslav Hoďák č. 628 a jednatelkou zůstala Lidka Kyselá č. 428. Předsedkyní revizní a kontrolní komise byla zvolena Eliška Nováková, č. 521.
Tento rok byl bohatý na požáry. Ne však pouze v Mořkově, ale v rámci celého okresu, kde jsme zasahovali v rámci okresu.
V březnu hořelo u Františka Macíčka č. 458, kde hořely dvě hospodářské dřevostavby a hrozilo přenesení ohně na sousední obytnou
budovu. Zasahovali rovněž hasiči z Nového Jičína a z Tatry Kopřivnice.
Následovaly požáry: požár lesa v Hostašovicích, strniště u Hodslavic, za Novými domky, louka znovu v Hostašovicích a požár na
Kletné.
1993
19. 2. se konala Valná hromada okrsku Hodslavice, na které byl zvolen starosta okrsku, a to Jiří Rýc č. 621, jednatelkou Lidka Kyselá č. 428 a člen okrskového výboru Jan Mička st. č. 439.
Toho roku v Mořkově nehořelo, ale účastnili jsme se zásahu při požáru firmy MEKO v Hodslavicích.
1994
V červenci zemřel jeden z nejaktivnějších členů sboru v Mořkově a před tím v Hodslavicích, který byl svou obětavostí znám v celém
okrsku, dlouholetý velitel (12 let), bratr Josef Hoďák č. 14.
Úspěšné v tomto roce byly kulturní akce, na kterých se začala zvedat účast občanů.
Sbor byl vybaven dýchacími přístroji a 7 členů družstva bylo na používání této techniky proškoleno bratrem Janem Turkem
z Hodslavic. Rovněž se v tomto roce konalo školení velitelů družstev, kterého se zúčastnil Jaroslav Hoďák, včetně úspěšného složení
závěrečných zkoušek.
Hořelo u Hasalíků č. 57. Přesto, že požár vypukl ve 3 hodiny ráno, sešlo se k zásahu 10 členů a požár byl zlikvidován.
1995
Na okrskové Valné hromadě v Hodslavicích byli do okrskového výboru zvoleni za obec Mořkov Ludmila Kyselá č. 428, Jaroslav
Hoďák č. 628 a Pavel Kudělka č. 383. Starostou okrsku byl zvolen Květoslav David z Nových domků, okrskovým velitelem Jan
Turek z Hodslavic a jednatelkou Lidka Kyselá z Mořkova.
Na okrskové soutěži ve Straníku obsadilo naše družstvo mužů druhé místo.
Byla zakoupena Škoda 1203.
Přestal se slavit Mezinárodní den žen a nahradila jej oslava Dne matek.
Družstvo zasahovalo u dvou požárů, a to při požáru stohu slámy b Žilině u Nového Jičína a při požáru seníku v Zemědělském družstvu Horal.
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Zemřel bývalý předseda sboru bratr František Macháč č. 324, který tuto funkci vykonával 2 roky.
Pořádaly se pravidelné kulturní akce. Sbor obdržel od hasičského sboru Nový Jičín zánovní přívěsnou hasičskou stříkačku PPS 12.
V budově zbrojnice byla zrušena policejní úřadovna a tak jsme získali novou klubovnu v prvním patře Hasičské zbrojnice.
21. 4. družstvo zasahovalo u lesního požáru nad Krhovou. Hned na to, o pouti 28. 4. Vypukl požár pod lesem u nádraží. Největší
požár vypukl v tomto roce ve výrobně dřevěných hraček v areálu pily pana Kyselého, naproti zemědělského družstva. Zásah byl
nebezpečný, protože vypukl pod vedením vysokého napětí a ještě v prostoru pily.
Na Valné hromadě dne 13. 12. se vzdal funkce ve výboru i funkce starosty Jan Mička st. č. 439. Na jeho místo ve výboru byl kooptován Ing. Jan Macháč č. 595 a zároveň byl Valnou hromadou zvolen starostou sboru.
Pan Jan Mička st. předal rovněž vedení kroniky, a to sestře Ivetě Hoďákové č. 14.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov

HLEDÁTE LETNÍ BRIGÁDU?
Koupaliště Mořkov
přijme na letní sezónu 2019 brigádníky
na následující pozice:
Servírky, číšníky
Obsluha do výdejního okýnka do BUFETU (hranolky, langoše atd.)
Pomocné síly do kuchyně
Bližší informace u p. Skybové na tel. 732252953 nebo email: koupaliste.morkov@seznam.cz
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