KVĚTEN 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 5

Zveme všechny maminky, babičky,
tetičky, zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu Dne matek.
Přijďte

v neděli
12. května 2019
ve 14 : 00 hodin
do sálu Společenského
domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily
děti ze ZŠ Mořkov.
Dále máme připraven zábavný program
s názvem
„ŽENA – NEJEN JEDNA BÁSEŇ aneb
ŽIVOT NENÍ NÁHODA“
Těšíme se na setkání s Vámi.

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

V případě, že vše půjde podle plánu, mohli bychom
zateplení zhotovit za dotační podpory 90 – 100 %
finančních nákladů.
V dubnu jsme zahájili práce na budování výukové a
herní zahrady u základní školy. Tento environmentální projekt realizujeme díky obdržené dotaci
ze SFŽP. Ta je ve výši cca 500 tisíc korun, tj. 85 %
dotace.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
intenzivně postupují stavební práce na
výstavbě chodníku na ulici Nádražní.
Při kontrolním dnu jsme dojednali
s vlastníky nemovitostí úpravy vjezdů.
Výstavba chodníku si vyžádala i jednu
přeložku plynu.
V dubnu – květnu zhotovíme přeložku
středotlakého plynu na ulici Horní, nad č. p. 21. Na
přeložku jsme v zimním období zhotovili projektovou dokumentaci a vyřídili si patřičná povolení. Díky
přeložce bude moci být v budoucnu rozšířená dnes
velmi úzká místní komunikace.
V současné době vyřizujeme povolení na umístění
dvou dopravních zrcadel (výjezd od Orlovny na
ulici Dolní a výjezd z ulice U školky na ulici Horní)
a jedné dopravní značky (zákaz vjezdu nákladních
vozidel za Orlovnu). Vyhovíme tímto žádostem od
našich občanů.
Pokračujeme ve výstavbě Společné stezky pro
chodce a cyklisty. Konkrétně probíhá položení dešťové kanalizace. Veškerý průběh prací konzultujeme
na pravidelných kontrolních dnech.

Připravili jsme podklady a podali jsme žádost o dotaci na Státní fond Životní prostředí na poskytnutí
kotlíkových půjček pro občany v rámci 3. výzvy
kotlíkových dotací. Současně připravujeme projektovou dokumentaci na zateplení společenského domu.
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Pokračujeme v rekonstrukci volejbalového hřiště.
Nové oplocení provede firma Plotové centrum paní
Bohumily Zemánkové z Veřovic. Zbourali jsme původní podezdívku, v následujících dnech dojde
k odstranění antuky.

VODOVOD HODSLAVICE
INFORMACE PRO ČÁST
NOVÉ DOMKY
OÚ HODSLAVICE

Vážení občané,
na základě upozornění obyvatel, kteří jsou napojeni na
obecní vodovod Hodslavice
v části „Nové Domky“ na poklesy tlaku vody v době zvýšených odběrů tzn. ráno a
večer, Vás žádáme, abyste pokud možno v tuto dobu
nezapínali spotřebiče, jako jsou automatické pračky,
myčky nádobí apod. tak, aby odběr vody
z vodovodní sítě byl rovnoměrnější a nedocházelo
k výrazným poklesům tlaku. Správce vodovodu podniká kroky k vyřešení této nepříjemné situace.
V plánu je vybudováním tlakové stanice na Léše,
ovšem tato investice je ve fázi přípravy a předpokládáme realizaci v příštím roce.
Z důvodu trvalého deficitu srážek a omezených
zdrojů podzemní vody platí nadále zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a užívání pitné vody
z vodovodu jako užitkové !!!
Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost vůči
sobě navzájem.

ASFALTOVÁNÍ
OBJEDNÁVKY OD OBČANŮ
Společnost, která bude v naší obci provádět
asfaltování, vyzývá všechny občany,
kteří požadují asfaltování,
aby se dostavili
v pondělí 6. května 2019 v 16 : 00 hodin
před budovu vlakového nádraží.

Máme zpracován projekt na umístění plošinky na
střeše budovy TJ, která bude sloužit pro kameramana fotbalových zápasů. Plošinu zhotoví a na střechu
umístí zámečnická firma pana Dořičáka ze Životic u
Nového Jičína. Bude hotová do doby oslav 80. výročí založení fotbalu v Mořkově, které se budou konat
v sobotu 22. června 2019.
Dokončujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci kuchyně v MŠ. V květnu vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele a od poloviny června již plánujeme samotnou realizaci.
Ivana Váňová, MBA, starostka

Bude zde přítomen mistr stavby,
který s Vámi dohodne podrobnosti.
Za ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Patrik Dobranský

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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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení mořkovjané,
v dubnu jsme znovu začali vyvážet popelnice na Bio. Je proto znovu čas připomenout si, co do nádob patří a co
nikoliv. Myslím si, že nám všem jde o
co nejlepší výsledek. Vždyť každý z
nás si může následně kompost odebrat
do své zahrádky či na pole.
Do nádob patří:
tráva, listí, zbytky rostlin (listy zeleniny, květiny,
apod.), kousky větví, stromů i keřů (posekané, nastříhané, naštěpkované), zbytky ovoce a zeleniny
(okrojky z brambor, mrkve, jablek, …), čajové sáčky,
kávová sedlina, skořápky z vajec, staré seno, sláma
Do nádob nepatří:
tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Zvláště u JINÝCH ODPADŮ žádáme občany, aby
nevhazovali do popelnic kovové předměty, sklo,
plasty, hadry, apod.
V nestřežený okamžik může nevhodný předmět
způsobit poruchu na velmi drahém stroji, jež hmotu zpracovává.
DÁVEJTE, PROSÍM, POZOR,
CO DO POPELNICE VHAZUJETE!!!
Děkujeme za pochopení.

Jaro je opět tady a s ním i naše Semínkovna!
Sazenice a semínka můžete nosit každý čtvrtek odpoledne v době otevírací doby obecní knihovny.
V hezkém prostředí si je vyměníte a poznáte nové
druhy rostlinek a bylinek. Těšíme se na vás. Právě
máme v nabídce semínka Vistárie čínské fialové a
růžové, sběr 2019.
Žáci 7. třídy

"Proč se s lopatou do nekonečna dřít, když bagr od nás
zapůjčený můžeš mít"
Potřebujete kvalitní stroj, který zvládne těžkou práci za Vás ?
Potřebujete vykopat odpad, základ, jímku, bazén, jezírko, pařezy,
inženýrské sítě, udělat ploty, sázet stromy…

Jiří Navrátil, MBA

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT !

místostarosta

Web:
www.bagrox.cz
Telefonní číslo: +420 602 164 430
E-mail:
bagrox.bagry@gmail.com

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sobota 11. 5. 2019 od 8 hod. do 13 hod.
ve sběrném dvoře v Mořkově.
Co můžete vyhodit do nebezpečného odpadu?

•
•
•
•

PLECHOVKY A SKLENICE

•

OD BAREV, CHEMIKÁLIÍ

•
•

A MOTOROVÉ OLEJE

Půjčujeme minibagry Kubota K008, vyznačující se výbornou
spolehlivostí a snadnou obsluhou
Minibagr Kubota K008 je samostatný, mobilní, výkonný a
jednoduchý na ovládání
Práci s ním zvládne téměř každý
Díky své šířce 80 cm projede i dveřmi a hodí se i pro práci ve
stísněných prostorách
Kopat můžete svahovou lopatou 80cm , nebo podkopovou
lžící 30 nebo 50 cm
Výkop minibagru je 1,7m a bagrovací rádius je až 3m
Minibagr Vám dovezeme a krátce Vás zaškolíme

Majitelé psů - uklízejte si po svých psech!!!!!
Vážení majitelé psů – uklízejte si po svých psech jejich výkaly.
Po celé obci jsou umístěny sáčky a odpadkové koše,
kam můžete jejich exkrement vyhodit.
Nedělejte po vašem venčení nepořádek spoluobčanům.
Děkujeme.
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USNESENÍ
z 8. schůze Rady obce Mořkov konané dne 1. 4. 2019
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 7. schůze RO.
Patronaci dvou žákyň 4. třídy ZŠ Mořkov nad úklidem okolí mořkovských prodejen, místních hřbitovů a víceúčelového hřiště.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 8. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 8000,- Kč a Smlouvu č. 152019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov příjemci
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ: 27019195,
zast. PhDr. Mgr. Vítězslavem Černochem, předsedou fondu.
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,
92019 Z., 122019 V.
Dar 1600,- Kč a Smlouvu č. 112019 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA na straně dárce a paní P. na straně obdarované, na zaplacení
50 % výdajů za lyžařský kurz její dcery.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov ve výši 30000,- Kč a Smlouvu č. 162019 uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA na straně poskytovatele a Armádou spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, zast. Mgr.
Janou Plačkovou, ředitelkou Domova Přístav, IČ: 406 134 11, na straně příjemce, na zajištění ubytování a zajištění služeb pro občana naší obce v roce 2019.
Smlouvu o bezúplatném předání č. 132019 týkající se izolačních dýchacích přístrojů, uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na
straně dárce a SDH Straník, se sídlem Straník 80, 741 01 Nový Jičín, IČ: 6547262, zast. Jiřím Horákem, starostou SDH Straník na straně obdarovaný.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128016332 pro parc.č. 1255/1, k.ú. Mořkov, ve vlastnictví obce Mořkov, uzavřenou mezi smluvními
stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou, na straně budoucí povinné a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 na straně budoucí oprávněné.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Odvedení průsakových vod od RD č.p. 71
v Mořkově“ č. 2019/00027 pro parc.č. st. 84, k.ú. Mořkov, uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou starostkou obce Ivanou Váňovou,
na straně budoucí oprávněné a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:
471 14 983, zastoupenou Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem, na straně budoucí povinné.
Objednávku na projekční a inženýrské služby na rekonstrukci kuchyně v MŠ u Ing. Pavla Krátkého,
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 47684577, dle nabídky ze dne 27. 3. 2019.
Zapojení se do projektu Kurzu bezpečné jízdy pro 6 strojníků JSDH Mořkov – K., M., M., V., M., K.
Objednávku zhotovení nového oplocení volejbalového hřiště firmou Plotové centrum Veřovice, Veřovice 476, 742 73 Veřovice, IČ:71483004, dle nabídky ze dne 29.3.2019.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

V Mořkově 1. 4. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 9. schůze Rady obce Mořkov konané dne 24. 4. 2019
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 8. schůze RO.
Od pondělí 17. června 2019 do pátku 12. července 2019 omezený provoz MŠ ve dvou třídách (max. 50 dětí) a
dovoz obědů z kuchyně ZŠ.
Žádost – petici o intervenci zajištění provozu zubního lékaře v naší obci podanou klubem důchodců Mořkov.
Postup oprav místních komunikací 2019, dle proběhlého VŘ.
Informaci od občanů a starostky obce Hodslavice Mgr. Pavly Adamcové o problémech zásobování pitnou vodou
ulici Nové domky z vodovodního řádu obce Hodslavice.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 9. 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, 142019 U, 152019 K.
2.3
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu MŠ v době hlavních prázdnin od pondělí 15. července 2019 do
pátku 23. srpna 2019.
2.4
Spolufinancování ve výši 2500,- Kč na zajištění dopravy dětí z MŠ do Dolní oblasti Vítkovic.
2.5
VŘ – došlé nabídky na kotlíkového specialistu.
2.6
Schvaluje podpis smlouvy o zabezpečení činnosti kotlíkového specialisty pro obec Mořkov mezi účastníky Obcí
Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a ENDUM CZ
s.r.o., zast. Ing. Davidem Zubíkem, jednatelem, Dělnická 336, 742 72 Mořkov, IČ: 03852024 (kotlíkový specialista).
2.7
Schvaluje podpis smlouvy o zabezpečení činnosti kotlíkového specialisty pro obec Mořkov mezi účastníky Obcí
Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a Bc. Žaneta Marková, MBA, Beskydská 605, 741 01 Nový Jičín, IČ: 73251691 (kotlíkový specialista).
2.8
Dodatek č. 1 ke SOD Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov.
2.9
Navýšení počtu technické pracovní skupiny obce na 7.
2.10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, zast. starostkou obce Ivanou Váňovou, IČ: 00298191, na straně budoucí povinný a S., a S., na
straně budoucí oprávnění týkající se akce „Novostavba RD včetně zpevněných ploch, oplocení, přípojek inž. sítí,
automatické čerpací stanice, akumulační nádrže a vsakovací jámy na pozemku parc.č. 905/92, 905/93 a 1255/1
v k.ú. Mořkov“, jejíž předmětem je mimo jiné i vybudování vodovodní a kanalizační přípojky.
2.11 Smlouva o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Novostavba RD včetně zpevněných ploch, oplocení, přípojek inž. sítí, automatické čerpací stanice, akumulační nádrže a vsakovací jámy na
parc.č. 905/92, 905/93 a 1255/1, k.ú. Mořkov“ uzavřenou mezi S. a S. na straně stavebníků a Obcí Mořkov, IČ:
00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov na straně vlastníka nemovitosti.
2.12 Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2019.
2.13
IV. Úprava rozpočtu obce 2019
Rada obce schvaluje návrh IV. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019:

Ve výši příjmů
Ve výši výdajů
Financování

2000,00 Kč
2000,00 Kč
- Kč

tj. příjmy celkem
47 542 643,00 Kč
tj. výdaje celkem
59 785 655,19 Kč
tj. financování celkem 12 243 012,19 Kč

Plné znění IV. Úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení
RO.
V Mořkově 24. 4. 2019

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Začátkem dubna jsme si s dětmi povídali o tom, jak chránit přírodu okolo nás a proto jsme se rozhodli uklidit
přírodu v Mořkově a jeho blízkém okolí. Děti si donesly do mateřské školy pracovní rukavice a vyrazily sbírat
odpadky ve svém nejbližším okolí. A že jich našly!!!

Ve středu 10. dubna se uskutečnily na zahradě MŠ Koloběžkové závody. Příprava závodní dráhy a koloběžkových průkazů, to vše předcházelo začátku závodu na koloběžkách. K soutěži přistupovali všichni závodnici
velmi zodpovědně. Kdo zrovna nesoutěžil, povzbuzoval kamarády. Akce přinesla dětem příjemně prožitý den
a spoustu zábavy.

Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová

Velikonoční výstava
V neděli 27. dubna uspořádal Klub žen ve spolupráci se skautským oddílem Atlantida a Jednotou Orel Mořkov velikonoční výstavu s dílnou pro děti a dospělé. Návštěvníci si mohli vyrobit jednoduché velikonoční dekorace, zakoupit výrobky žen.
Výtěžek akce byl věnován na nadaci Dobrý anděl - celkem vybráno a odesláno
3 430 Kč. Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a finančně podpořili tuto charitativní akci.
Lenka Kociánová
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VÝSTAVA
Vážení rodiče, žáci, občané,
zveme Vás na výstavu

Hračky z naší půdy,

která se uskuteční u příležitosti oslavy Dne matek
v neděli 12. května
od 13:00 - 14.00 a od 16:00 do 16:30 hodin
v salónku Kulturního domu v Mořkově
Přijďte na malou chvíli zavzpomínat na chvíle,
které již odvál čas…Prohlédnout si můžete chlapecké i dívčí hračky – panenky, kočárky, dřevěné
koníky a další.
Doprovodný program:
Výstava obrázků žáků základní školy
Kvízy
Těšíme se na Vaši návštěvu. Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Mořkov

Noc kostelů

Večer, kdy se otevírají kostely za účelem seznámení veřejnosti s krásou kostelů a života jednotlivých farností, byly zahájeny v Německu v roce 2001.
Přes Rakousko se tradice pod názvem „Noc kostelů“
přenesl i do České republiky již v roce 2009. Postupně se noc, kdy se otevírají brány církevních památek,
rozšířila i do dalších sedmi zemí.
V mořkovském kostele svatého Jiří jsme se
poprvé zapojili do tohoto projektu v roce 2016. O rok
později se nám podařilo navázat spolupráci s pěveckým sborem Ondráš z Nového Jičína a večer jsme
naplnily příjemnou hudbu. Po roční odmlce chceme
opět připravit program pro Noc kostelů.
Letos byl stanoven termín na 24.5.2019. -Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš,
jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do
zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“ ( https://www.nockostelu.cz/aktuality/807)
A tak jsme rádi, že se nám daří naplňovat první část citátu, neboť nám účast na Noci kostelů přislíbil
pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína. Jeho koncert je naplánován na 19,30 hodin. Další body programu
v současné době dolaďujeme a o přesném programu budete informováni na stránkách farnosti - http://
www.farnostmorkov.estranky.cz/, plakátech nebo na oficiálních stránkách - https://www.nockostelu.cz/ .
Vzhledem, k tomu, že se nám nepodařilo přihlásit se do konce března, nenaleznete náš kostel v oficiálních
poutnických novinách Ostravsko-opavské diecéze. Přesto se snažíme připravit tak, abychom vytvořili příjemné a podnětné prostředí. A tak Vás všechny prosím: „Nebojte pozvat nejen blízké z Mořkova, ale i z
okolí.“
A pokud se chcete seznámit s jinými sakrálními objekty katolické církve a evangelických sborů v
blízkém okolí, máte bohatou příležitost. V novojíčínském okrese je to nejblíže např. kostel sv. Martina ve
Frenštátě pod Radhoštěm, kostel ČCE v Hodslavicích, katolický kostel v Lichnově nebo Ženklavě. Seznam
všech zapojených objektů i s programem naleznete právě na stránkách noci kostelů. V současné době je aktuálně přihlášeno 1380 kostelů.
Za tým připravující Noc kostelů – Jana Pítrová
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Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2018-2019
My, mořkovští stolní tenisté máme za sebou další
sezónu. Soutěž jsme zahájili 28.9.2018 a ukončili
ji 29.3. 2019, odehráli jsme celkem 22 utkání.
Letošní herní rok hodnotím jako povedený, máme
za sebou spoustu krásných sportovních zážitků a
troufám si říci, že jsme naši obec i dobře reprezentovali.
Družstvo A:
Hrálo po loňském smolném, kontumačním sestupu z krajského přeboru, okresní přebor I. třídy.
Cíl jsme si pro letošek na hráčské schůzi stanovili
vysoký, pokusit se vyhrát okresní přebor a postoupit zpátky do kraje. Družstvo jako celek fungovalo dobře a i když jsme občas museli některá
utkání přesouvat na jiné termíny, kvůli pracovní
vytíženosti a směnám, celou soutěží jsme prošli
jako nůž máslem bez jediné porážky a již 4 kola
před koncem soutěže jsme měli jistotu postupu.
Vyhráli jsme okresní přebor, jak se říká o parník,
nechali za sebou všechna města našeho okresu a zaslouženě postupujeme zpět do krajského přeboru!
Družstvo B:
Hrálo okresní přebor I. třídy. Již první polovině soutěže docházelo občas k tomu, že se družstvo nescházelo
v kompletní, nejsilnější sestavě. I přes tuto skutečnost, vedoucí družstva Petr Černoch dokázal zorganizovat hráče a
odehrát s nimi většinu utkání. I díky jemu, skončili na 8 místě z 12 družstev. Výsledek by ovšem mohl být mnohem
lepší, kdyby nedocházelo k tomu, co jsem výše zmiňoval.
Družstvo C:
Hrálo okresní přebor II. třídy, kde startovalo 13 oddílů a hrálo se na 26 kol. Naše družstvo bylo letos postaveno do
soutěže jako čistě žákovské, pod vedením Radima Kyselého. Kluci odehráli celou soutěž, měli velmi dobrou účast na
trénincích. Mám velkou radost z našich žáků, protože se umístili na krásném 9 místě tabulky v soutěži, kterou hrají i
dospělí. Mé poděkování patří rovněž rodičům, kteří ochotně zajišťovali dopravu na některá utkání a bodovací turnaje.
Oddíl má v současné době 21 členů, na naše tréninky již třetím rokem dochází šest žáků, kterým se věnujeme a učíme
je základům hry. Věříme, že kluci u stolního tenisu zůstanou a stanou se našimi následovníky. Je to dle mého názoru
jediná cesta, jak zachovat v Mořkově tento krásný dynamický sport i do dalších let. Naši nejmladší členové se zúčastnili šesti žákovských okresních bodovacích turnajů, kde se jim podařilo uhrát krásné výsledky. Ve svých výkonnostních divizích vyhráli 5x první místo, 2x druhé místo a jednou skončili třetí. Nejúspěšnější na těchto turnajích je Štěpán
Kyselý, kterému tímto blahopřeji a držím palce do dalších let.
Oddíl uspořádal 46. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu se slušnou návštěvou, organizačně jsme zajišťovali
turnaj ve stolním tenisu pro ASPV. Zúčastnili jsme se okresních přeborů ve stolním tenisu v Bílovci, kde jsme přebírali pohár pro vítěze za uplynulou sezónu.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, kterou používáme na nákup
tréninkového a materiálního vybavení.
I díky Vám, máme jednu z nejlepších heren v okresu. V diskusích
s funkcionáři ostatních oddílu při utkáních nebo okresních konferencích, vždy vyzdvihuji podporu, které se nám od
naší obce dostává. Jsem si vědom toho, že mnohdy i ve větších městech toto není samozřejmostí. Snad budete mít
z našich výsledků také radost.
Mé díky patří rovněž vedení základní školy za bezvadnou spolupráci a ochotu vyhovět našim potřebám. Přeji všem
Mořkovjanům hezké prožití jarních dnů.
S pozdravem sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášťě !!!

Tomáš Kudělka
Předseda oddílu stolního tenisu
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Narodili se
Radek Horák
Dominik a Ondřej Kašpárkovi
Stanislav Macháč
Natálie Strnadlová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Radkovi, Dominikovi, Ondřejovi, Stanislavovi a Natálii
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2019
50 let

Martina Kuncová

55 let

Roman Kučera

Jana Erleová

Jana Doubravská

Pavla Závodná

60 let

Stanislav Bartoň

Miloslav Leško

65 let

Miroslav Kyselý

František Pýter

70 let

Květoslav David

75 let

Marie Kutňáková

80 let

Ladislav Erle

85 let

Zdenka Doubravská

87 let

Aloisie Jašková

88 let

Marie Doubravská

90 let

Blažena Hoďáková

92 let

Marie Pítrová

Josef Ondruch

Pavel Gold

Marie Jančálková

Věra Čípová

Anna Rýdlová

Úmrtí
Marie Kociánová

František Černoch
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13. pokračování
Období od roku 1990 do roku 2004
1997
Tento rok byl mimořádný nejen pro celou republiku, ale i pro obec Mořkov. Přišly totiž katastrofální záplavy. Ty si vyžádaly mimořádné nasazení sboru na pomoc občanům. Čtyři dny hasiči zachraňovali majetek občanů a pomáhali jim při vyklízení domů a při
odstraňování škod. Další práce trvaly následně čtrnáct dnů, kdy hasiči byli nápomocni občanům i po své pracovní době a o sobotách
a nedělích. Pak následovalo vyčištění ještě asi 50 studní. Za obětavou práci patří poděkování – jak praví kronika: veliteli sboru Jaroslavu Hoďákovi, místostarostovi Stanislavu Bartoňovi, Pavlu Kudělkovi, Josefu Hoďákovi, Miloslavu Mičkovi, Luďkovi Mičkovi,
Josefu Kučerovi, Petru Hoďákovi Luboši Kyselému, Františkovi Mičkovi, Jiřímu Rýcovi, Vladivoji Kyselému a všem ostatním.
Po povodních byla sboru poskytnuta dotace na opravy cisterny, Š 1203 i ostatní techniky, vč. hadic, savic, rozdělovačů apod.
1998
Do Mořkova se přistěhoval Václav Váňa s rodinou a okamžitě se přihlásil do sboru a projevil zájem pracovat s mládeží. Byl kooptován do výboru sboru a spolu s Petrem Hoďákem začali vést kroužek mládeže, který vznikl po náboru ve školce a ve škole, kdy starosta Ing. Jan Macháč, velitel Jaroslav Hoďák a další členové zásahové jednotky navštívili školku a základní školu a provedli
„nábor“ mezi zdejšími žáky. Nábor se prováděl v uniformách a zásahových oblecích, aby se zatraktivnil pro žáky. Zájem pro práci v
„hasiču“ byl enormní. Zájem mělo 30 dětí! I když postupně pak někteří odpadli, někteří z nich tvoří základ dnešní zásahové jednotky.
V červnu pořádal sbor okrskovou soutěž družstev mužů, překážky a další nářadí zapůjčil sbor z Hodslavic.
O povolení využívat naši klubovnu ve zbrojnici požádali mořkovští důchodci. Samozřejmě jsme jim vyhověli.
1999
Naše zásahová jednotka byla v rámci okresu zařazena do kategorie JPO 3, což znamená výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu,
který se provádí z dispečinku HZS v Novém Jičíně. Naši hasiči jsou k dispozici prakticky k zásahům po celém okrese.
Dne 20. 6. se konala slavnostní schůze při oslavách 110. výročí založení sboru. A byl vysvěcen prapor Sboru dobrovolných hasičů,
který sboru věnovala obec Mořkov.
Mladí hasiči, pod vedením Václava Váni a Petra Hoďáka se poctivě připravovala na hasičskou činnost, zejména přípravou na soutěže, a to v sále v Orlovně. Ve hře Plamen 98-99 skončili čtrnáctí z 35 družstev.
2000
V roce 2000 měl sbor 107 členů, z toho 85 mužů, 22 žen a 15 dětí.
V obci tento rok nehořelo, ale družstvo vyjíždělo k požáru rodinného domu v Šenově u Nového Jičína a podruhé k požáru sklepních
prostor rodinného domu ve Veřovicích.
Z nařízení HZS Nový Jičín byla naše zásahová jednotka rozšířena z 10-ti na 19 členů, kteří musí mít pravidelné lékařské prohlídky a
musí se účastnit odborných školení.
Jednotka je vybavena 4 dýchacími přístroji, vysílačkou, novými zásahovými obleky, botami a rukavicemi.
Výbor rozhodl pro rok 2001 zlepšit technické vybavení zásahové jednotky a mladých hasičů. Rovněž rozhodl o úpravě stroje PPS 12
a Š 1203. Na poslední výborové schůzi v roce se funce starosty vzdal Ing. Jan Macháč, a to z důvodu stěhování mimo obec. Na místo starosty byl zvolen bratr Jaroslav Hoďák a velitelem sboru se stal Pavel Kudělka.
2001
Kronika uvádí: V tomto roce se se červený kohout vyhnul nejen naší obci, ale i okolí. Pouze nás HZS pozval k taktickému cvičení
Integrovaného záchranného systému okresu. S nadsázkou bychom mohli říct, že jsme pomalu byli vděčni, že můžeme vyjíždět
k čištění studní a kanálů pro naše spoluobčany.
Družstvo mladých hasičů se činilo a začaly se projevovat výsledky výcviku. Z dvanácti soutěží obsadili 3 krát 1. místo! A
v ostatních soutěžích byli vždy na předních místech.
A protože mladí žáčci vyrůstali, vyvstal na další období nový úkol pro výbor, a to zajistit cvičitele pro vznikající družstvo dorostenců.
2002
Výbor řešil na svých pěti sezeních běžnou agendu, a kromě toho náměty na podzimní zájezd, opravu vrat zbrojnice, zkoušky sirén a
přepis vkladních knížek na běžný účet v bance.
Jako každý rok proběhly pravidelné společenské akce, jako ples, oslavy sv. Floriána, Den matek, Den obce.
Klubovnu jsme vybavili potřebným inventářem, jako jsou talíře, příbory, sklenice apod. Klubovnu jsme vymalovali a do oken nainstalovali žaluzie.
A tento rok naštěstí opět nehořelo u nás ani v okolí, kde bychom museli být nápomocni.
Ti členové sboru, kteří jsou proškoleni na používání dýchací techniky, se zúčastnili praktického vyzkoušení na polygonu ve FrýdkuMístku.
Mladí hasiči, přes zdravotní indispozici několika dětí (plané neštovice). Sezónu zakončili ziskem 15 pohárů, z toho jich 11 bylo za 1.
místo!
Na další období bylo hlavním úkolem zajistit novou dodávku za nefunkční Š 1203.
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2003
Sbor má 108 členů, z toho 72 mužů, 17 žen a 19 mladých hasičů.
Výbor vyřešil spolu s OÚ stav se Š 1203 nákupem vozidla Fiat Ducato.
Na svou funkci rezignoval starosta Okresního sboru hasičů br. Miroslav Sklenovský a na jeho místo byl zvolen br. Stanislav Kotrc.
Naši obci se požáry vyhnuly, zasahovali jsme ale u 6 událostí mimo obec, a to 2 krát ve Frenštátě p. R., 1 krát ve Straníku, ve Veřovicích, v Novém Jičíně a v Životicích.
Mladým hasičům se i tento rok dařilo, umísťovali se na čelních příčkách. Na „Florián cupu“ v Košatkách získali rovněž první místo.
V Mořkově, v soutěži „O pohár starostky“ obsadili první místo, a aby toho nebylo málo, ještě tentýž den odpoledne se zúčastnili
soutěže ve Starém Jičíně, kde zvítězili opět!
Technika sboru rychle zastarává a cisterna potřebuje čím dál víc oprav. Zásahové obleky už také ztrácejí na kvalitě a funkci, takže
při zásazích ve vodě a mrazu začíná jít o zdraví. Tyto záležitosti na podnět výboru začínají řešit krajské orgány.
2004
Zásahové družstvo se zúčastnilo hašení lesa v Hostašovicích, traktorové vlečky v Životicích a v Mořkově hořela tráva v zahradě na
ulici Družstevní.
Mladým hasičům se opět dařilo.
Pro další období je potřeba znovu zaslat žádost na dotaci na pořízení požární cisterny, dbát o kvalitní připravenost hasičské techniky
a opravit sklad pohonných hmot.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme jen do první poloviny března zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na seniorech.
Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto
skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 začali prověřovat tři oznámení seniorů, které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající představili.
Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při
telefonátu užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční částky v rozsahu set tisíc korun.
Všichni „vnuci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali správně,
požadavky volajících nereflektovali a následně byla učiněna oznámení policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior v Karviné bohužel desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně informovali. Vzhledem ke znovu zaznamenaným
pokusům a četnosti případů je na místě opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace. Také díky
osvětě většina seniorů finance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv
důvodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní nehody, má různé problémy – potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného
člověka, peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s
jakoukoliv záminkou). Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli, nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající představí jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze
urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou za seniorem dorazit
sami a proč posílají jiného člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby.
K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze vydali senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.

Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních a informačních aktivitách. Realizujeme různé besedy pro seniory,
stejně jako v loňském roce je před námi tradiční týden čtení seniorům, který začne 11. dubna 2019.
V průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní, která obsahuje
příběhy nejčastějších trestných činů páchaných na seniorech. Závěr příběhu vždy náleží radám seniorům. Publikace je
dostupná ve všech moravskoslezských knihovnách. Kniha samozřejmě obsahuje také povídku O vnucích.
„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ ozvalo se z domácího telefonu v domě s pečovatelskou
službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný, kterého měla a který za
ní občas přišel i do jejího nového domova…..
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Proč nejí?

Slyšeli jste již někdy o nemoci zvané anorexie nebo bulimie? Nebo
dokonce znáte někoho, kdo se potýká s poruchou příjmu potravy?
Věděli byste, kde hledat pomoc? Poruchy příjmu potravy jsou velmi
častá a vážná onemocnění a v některých případech mohou dokonce
končit smrtí. Je důležité vědět, že v tom nikdo nemusí být sám.
Centrum Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy a
jejich blízkým. Neziskovou organizaci, která je jediným poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, založila před 18 lety
PhDr. Ing. Jana Sladká, která se vedení organizace věnuje dodnes.
V následujících řádcích vám přiblížíme služby, které Centrum Anabell nabízí. Na začátek je třeba zmínit, že vyškolení odborníci ke
svým klientům přistupují s respektem a nikoho nesoudí. Každému se
věnují individuálně, zachovávají mlčenlivost a důvěrnost. Centrum Anabell navíc své služby poskytuje bezplatně.
Hlavní službou je poradenství. To je určeno pro každého od dvanácti let. K dispozici jsou klientům sociální pracovník
nebo psycholog, kteří s nimi proberou jejich trápení. Do poradny klienti nemusejí přicházet sami. Doprovod klienta může být přítomen u celého sezení, nebo na něj může počkat v prostorách poradny.
A kde se tyto poradny nacházejí? Kontaktní centra Anabell jsou rozmístěna ve třech městech republiky, a to v Praze,
Brně a v Ostravě.
Ne každý je však odhodlaný řešit své problémy osobně. Centrum Anabell nabízí služby i pro klienty, kteří chtějí zůstat
v anonymitě. Mohou se s odborníky spojit telefonicky díky Lince Anabell nebo své problémy probírat s odborníky nebo
peer konzultanty prostřednictvím e-mailu či skypu.
„Klienti však využívají nejvíce osobního kontaktu. Skype využívají spíše ti, kteří jsou zdaleka a nemohou nebo nechtějí
využít osobního setkání. Na pobočku v Ostravě jezdí klientky z celého kraje a ty z větších dálek, pokud potřebují delší
podporu, pak využívají právě skype poradenství,“ říká Kateřina Sloviaková, vedoucí Kontaktního centra Anabell
Ostrava.
A kdo jsou vlastně peer-konzultanti? Jedná se o osoby, které si tím, co klienti právě prožívají, samy prošly. Lidé s vlastní
zkušeností s poruchou příjmu potravy mohou dodat mnoho naděje, protože to sami zvládli. S peer konzultanty je možné
se spojit prostřednictvím e-mailu, ale je možné se s nimi setkat i v rámci Svépomocné skupiny, kterou vedou. Svépomocnou skupinu navštěvují lidé, kteří řeší stejné problémy. Klienti zde sdílí své zkušenosti, navzájem se podporují, a
vznikají zde také nová přátelství.
V Kontaktním centru Anabell v Ostravě pomáhá peer konzultantka v rámci projektu Anabell_online již od října 2016.
„Klienti hojně využívají možnosti osobního setkání i možnosti e-mailového kontaktu s ní. Pro mnoho klientek je velkou
motivací, že si mohou promluvit s někým, kdo má osobní zkušenost s poruchou příjmu potravy a je vyléčený. Je pro ně i
podporou k vyhledání odborníka - nenahrazuje tedy odbornou pomoc,“ upozorňuje Kateřina Sloviaková.
Poruchy příjmu potravy se bohužel často týkají dětí. A protože je v léčbě u dětí potřeba spolupráce celé rodiny, Anabell
poskytuje i rodinnou terapii. Pokud je rodina úplná, většinou se sezení účastní nejen oba rodiče, ale například i sourozenci. „Letos od dubna nabízíme rodinnou terapii v působení nutriční terapeutky a psychoterapeutky, které společně pracují
jako multidisciplinární tým. To by mělo ještě zvýšit efektivitu práce s klienty a zvyšovat tím kvalitu jejich života,“ vysvětluje Kateřina Sloviaková. Klienti se mohou o odbornou pomoc ucházet na e-mailu ostrava@anabell.cz.
Informace o všech službách Anabell najdete na www.anabell.cz.
Anabell se neustále posouvá dopředu, pořádá nejrůznější akce, workshopy a konference, usiluje o destigmatizační aktivity v souvislosti s řešením poruchy příjmu potravy. Nezisková organizace ročně poskytne na 7 000 kontaktů zhruba
2 000 osobám. Práce tohoto centra má obrovský smysl, a pro mnoho lidí znamená první kontakt, kde se dozví o
možnostech léčby. Získají především motivaci, která je v dalších krocích k uzdravení se nejdůležitější.

18

19

20

21

22

23

Padákový výsadek Jurij – 1945
V únoru 1945 seskakuje na Rožnovsku výsadek OSNAZ 4.
Ukrajinského frontu s velitelem Nikolajem A. Suchovem,
dále A. A. Filčagin, N. I. Malyšev, A. O. Gomenko a Slovák
J. Šváb. V téměř stejném složení již výsadek operoval
v lednu 1945 na Slovensku.

Na fotografii zleva Suchov, radistka Javoru a Filčagin.

Při seskoku došlo ke ztrátě zásobníku s materiálem. Výsadek se
přesunul do prostoru nad Zašovou, později seskočila radistka K.
D. Sidorenko s náhradními bateriemi k radiostanici a s penězi.
Výsadkáři navázali styky s občany Zašové a Zubří, kteří jim
poskytovali materiální pomoc a hlavně informace o pohybu nepřítele, neboť v té době probíhala příprava Ostravské operace.

Z Mořkova pomáhal Jan Kunc, pohyb na železnici sledovaly též Anna (Aša?) Holišová ze St. Zubří a Berta Pitrová
z Mořkova (některé zdroje uvádí z Veřovic).
V březnu seskakuje u Zašové další šestičlenný výsadek Javor, známý též jako Karel 20 s velitelem Karolem Kopálkem
(tři slovenští vojáci, Ukrajinec, Maďar a ruská radistka) který měl základnu mezi Krhovou a Hodslavicemi na Trojačce.
Na místě se nachází památník na Javor.
Zajímavé je, že na severní straně hor byla činná od r. 1945 Polizei-Bandenkampfschule, avšak k přímému střetu nedošlo.
Oba výsadky byly činné až do osvobození, aniž by utrpěly ztráty.
V uvedeném prostoru se dále nacházeli od r. 1944 uprchlí ruští zajatci, o kterých je minimum informací.
Hledám informace o obou výsadcích, pomocnících, více na www.plajavalmez.cz/vysadky
wallachia@post.cz

Jaroslav Plaček

TICHÁ VZPOMÍNKA
Emanuel Slepák
1926 - 1979
V době kdy zuřily největší boje II. světové války na Dukle se jako 18– letý rozhodl
opustit svou rodnou obec na východním Slovensku a překročit hranice se Sovětskou
republikou.
Vstoupil jako voják do Československých jednotek Rudé armády a postupně se podílel i
na osvobození města Ostravy. V roce 1945 v průběhu bojů „OSTRAVSKÉ OPERACE“
byl těžce raněn.
Čest jeho památce
rodina Černochova a Slepákova, Mořkov 471

PRAN OSTI KY NA KVĚTEN
•
•
•

PRŠÍ-LI NA PRVNÍHO MÁJE, BUDE POZDĚJI SUCHO A NEURODÍ SE VÍNO.
PRŠÍ-LI NA PRVNÍHO KVĚTNA, BÝVÁ MÁLO ŽITA A SENA.
PRVNÍ KVĚTEN DEŠTIVÝ - POLÍM A LOUKÁM ŠKODLIVÝ.

Stavění Máje - jedná se o velmi starou tradici, známou především z Jižních Čech a Slovácka. Praktikovala se
jak na vesnicích, tak ve městech. Máj stával na návsi, před radnicí, před zámkem, před kostelem a také před
domy vrchnosti a v jistých případech před domy svobodných dívek. Staví se každoročně 30. dubna.
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
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