ČERVEN 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 6

Program oslav 80. let fotbalu v Mořkově 21. 6. - 22. 6. 2019
Pátek 21.6.2019 v 17:30 hod.

Setkání bývalých hráčů a funkcionářů v klubovně TJ Mořkov

Zveme všechny bývalé hráče a funkcionáře do klubovny TJ Mořkov na malé
občerstvení spojené s prohlídkou historických foto dokumentů, vítězných
pohárů na připomenutím aktivních fotbalových let.

Sobota 22. 6. 2019 - areál TJ Mořkov
8:30 hod.
Turnaj ml. přípravky za účasti týmů Lubina, Libhošť, Bludovice
Turnaj st. přípravky zá účasti týmů Veřovice , Bludovice, Libhošť
11:45 hod.
Žáci Mořkov - Nový Jičín
13:30 hod.
,,St. garda“ Mořkov – ,,St. garda“ Hodslavice
15:00 hod.
Příjezd motorkářů spojený s prohlídkou strojů nejznámějších značek
16:00 hod.
,,A“ Mořkov - ,,St. garda“ SK Sigma Olomouc
20:00 hod.
Zábava
Občerstvení po celý den
Během dne zajištěny atrakce pro děti
V odpoledních hodinách možnost projížďky koňským povozem

Neděle 30. 6. 2019 v 8:30 hod.

Mše svatá v kostele sv. Jiří v Mořkově za všechny zemřelé hráče
a činovníky oddílu kopané

REKONSTRUKCE SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU
Oznamujeme, že v termínu od 15. 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
Vážení spoluobčané,
mou povinností, která je starostům obcí
dána zákonem o obcích, je pravidelně
Vás informovat o všem podstatném.
Přesto, že již tak činím pravidelně už 10.
rokem, stále mě překvapují některé dotazy mnohých našich spoluobčanů, kteří
chtějí něco objasnit, a to i přesto, že dopodrobna o tom informuji ve svých článcích. Teď navíc
máme zpravodaj barevný, což některé může více lákat
do něj nahlédnout. Je zveřejněn také na webu obce.
Takže o to je více podivné, že někdo něco neví.
Stavební práce při stavbě společné stezky brzdí deštivé
počasí. Nicméně v současné době stále platí termín
dokončení 31. 8. 2019. V současné době řešíme kapacitně dostatečné řádné odvodnění z meliorací polí, aby
nepodmáčely nově budovanou stezku, čímž by došlo
k jejímu znehodnocení.
Stavební práce na výstavbě chodníku na ulici Horní a
Nádražní budou pokračovat od středy 29. 5. 2019. Termín dokončení této stavby je 30. 6. 2019. Do této doby vnímejte chodník jako nepřevzaté dílo, je to stavba,
která není obcí převzata, naopak je stavební firmě předána. Od toho, aby bylo dílo řádně provedeno máme
kontrolní dny, kde řešíme požadavky
a připomínky.
To, aby dílo bylo řádně provedeno dozoruje odborný
stavební dozor, pan Ing. Švančar.
Na všech stavbách jsem při kontrolních dnech přítomná, a nejen při nich, a pokud znám připomínky od občanů, vznáším je a řeším je se stavbyvedoucím a dozorem.
V důsledku zatopování garáží na ulici
Obchodní v období
větších dešťů, provedeme
opatření,
které by mělo do
budoucna tuto neustálou hrozbu minimalizovat. Na konci
ulice v daném místě, kde nyní parkují
osobní auta vybudujeme příčnou odvodňovací vpusť
s pojezdem i pro
nákladní
vozidla.
Ta by měla vodu
pojmout a svést do dešťové kanalizace. Realizace bude
zahájena 3.6.2019, termín dokončení do 14 dnů.

Postupně dokončujeme opravy místních komunikací
2019 v obci.
Dokončili jsme novou enviromentální zahradu u ZŠ,
kterou budou využívat nejen k výuce žáci ZŠ, ale i děti
z MŠ. Na zahradě jsou umístěny sluneční hodiny, geopark, meteostanice se srážkoměrem, hřbitov odpadků,
panel s druhy dřevin, panel pro výuku přírodopisu,
zvonkohra, pítka pro ptáky, pítko pro žáky, vyvýšené
záhony.

Na budově č.p. 498 – objekt pracovní čety u sběrného
dvora budeme dělat nový hromosvod a odvedení dešťových vod z okapů do potoka.
Do poloviny června (pokud nám to počasí dovolí) zhotovíme protismykovou úpravu před přechody pro
chodce. Jedná se o červený nástřik, který by měl být do
jisté míry dalším bezpečnostním prvkem.
V termínu od 17.6.2019
do 31.8.2019 budeme
rekonstruovat kuchyň
v MŠ a 3 kuchyňky,
sloužící pro přípravu
jídel u oddělení. Do VŘ
podala
nejvýhodnější
nabídku
společnost
JVAgro Morava s.r.o.,
která veškeré stavební
práce, včetně vybavení
kuchyně spotřebiči –
lednicemi,
sporákem,
roboty, digestoří, atd.
zhotoví za 4,25 mil. Kč.

Pokračovat budeme v rekonstrukci volejbalového hřiště. Bude odbagrována antuka a podloží, provedena drenáž povrchu a následná úprava podloží pod novou antukou. V součinnosti s těmito pracemi budeme budovat
nové oplocení volejbalového hřiště.
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V součinnosti těchto prací provedeme opravu prasklého litinového svodu ze střechy budovy MŠ, jeho napojení na dešťovou kanalizaci a opravu podlahy
v herně sluníček. Starý výtah pro přepravu jídel bude
rovněž vyměněn za nový.

USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 9. 5. 2019
1. Bere na vědomí:
1.1 Splnění všech bodu usnesení 9. schůze RO.
1.2 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s., Klub Radost z Prostějova.
1.3 Žádost o dotaci MěÚ Nový Jičín Odboru sociálních věcí.
1.4 Žádost o dar Linky bezpečí, z.s.
1.5 Informaci paní MUDr. Petry Arátorové o plánovaném ukončení zubařské praxe v obci Mořkov k 31.3.2020.
1.6 Informaci paní ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Yvony Šindlerové
o proběhlém zápisů dětí do MŠ.
2. Schvaluje:
2.1 Program 10. Rady obce Mořkov.
2.2 Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 371/8 o výměře
78 m2, v k. ú. Mořkov.
2.3 Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce MŠ Mořkov
oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2.
2.4 Oslovit do VŘ akce MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a
připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2 tyto firmy: JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ: 26826411; OPTHERM STAVBY
s.r.o., Jaroslav Jiříček, Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava
– Hrabůvka, IČ: 28643615; BERNOLD s.r.o., František
Bernold ml., Ocelářská 23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ:
26878496.
2.5 Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ
akce MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven jídla
Etapa 1. a Etapa 2 ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil,
Romana kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
2.6 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě (vodovodní přípojka) uzavřenou mezi Obec Mořkov se
sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou – jako povinná
z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a P. a P.
jako oprávněné z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
2.7 Nákup dárků pro žáky 9. třídy, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním, v ceně do 600,- Kč na
žáka.
3. Rozhodla:
3.1 Po dobu opravy prostor kuchyně a přípraven jídel v MŠ
Mořkov Etapa 1. a Etapa 2 a dalších souvisejících oprav
(výměna výtahu, oprava svodu ze střechy a oprava podlahy
oddělení v přízemí) o přerušení provozu v budově MŠ a
přestěhování dvou oddělení MŠ do ZŠ Mořkov. Termín od
17. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
V Mořkově 9. 5. 2019

Stavební práce jsou navrženy ve velkém rozsahu, budou provedeny i nové odpady v přízemí. Výkopy budou v úzkých chodbách hloubeny až do 1,5 metrů. Objekt jsme proto rozhodli vyklidit, provoz MŠ v této budově po dobu provádění stavebních prací přerušit a nahradit provoz MŠ v náhradních prostorách v budově
ZŠ. Jistě všichni rodiče tuto situaci pochopí. Pobyt dětí
v čistém a klidném prostředí ZŠ bude určitě vhodnější
a příjemnější.
Technický dozor a BOZP nám bude dělat pan Ing. Slezák z Frýdku-Místku. Doufám, že se vše podaří zdárně
a v termínu dokončit.
V téměř nové budově
hasičské
zbrojnice
v Ostravě jsem se
zúčastnila
s kolegy starosty
v rámci vzdělávání starostů obcí
semináře zaměřeného na přípravu
na mimořádné
události a krizové situace a jejich řešení. Seminář,
který pořádal HZS MSK byl věcný a přínosný zejména
pro případ povodní.
V souvislosti
s přívalovým
deštěm, který bude čím dál
častější hrozbou, oznamuji občanům, že máme stabilně připraveno cca 50 ks pytlů
s pískem. Dalších 200 ks
prázdných pytlů a písek máme
k dispozici pro případ potřeby
k využití v době ohrožení vodou.
Ivana Váňová, MBA, starostka

Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 11. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 22. 5. 2019
1. Bere na vědomí:
1.1 Splnění všech bodu usnesení 10. schůze RO.
2. Schvaluje:
2.1 Program 11. Rady obce Mořkov.
2.2 Dar ve výši 5000,- Kč Městu Nový Jičín, Masarykovo nám.
1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212 na provoz odlehčovací
služby poskytnuté v roce 2018 jednomu uživateli naší obce.
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

Orel – oslavy 110. výročí založení,

TDI a BOZP na akci MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2 uchazeče
pana Miroslava Slezáka, Na Přehradou 2445, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 47196408.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce Odvedení
průsakových vod od RD č.p. 71 v Mořkov.
Oslovit do VŘ akce Odvedení průsakových vod od
RD č.p. 71 v Mořkově tyto firmy: Fabriko Morava,
s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ:
28632761; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138,
741 01 Nový Jičín, IČ: 28606370; JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ:
25824783.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro
VŘ akce Odvedení průsakových vod od RD č.p. 71
v Mořkově ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil,
Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.1.2020.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku Základní a
Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková
organizace v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a
Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12.
2018 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnosprávní
kontroly. Přeúčtování výsledků hospodaření ve výši
34 834,27 Kč do rezervního fondu organizace.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12
-8016321 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, IČ:
00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupená na základě plné moci ev. Č. PM/II049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2,
702 00 Ostrava-Přívoz (budoucí oprávněná).
Návštěvu jubilantů v 06/2019.
Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1198/72 o
výměře 244 m2, v k.ú. Mořkov a parc. č. 1198/73 o
výměře 155 m2 , v k.ú. Mořkov.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci MŠ Mořkov
oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a
Etapa 2 podala společnost JVAgro Morava, Jaroslav
Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na
akci MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven
jídla Etapa 1. a Etapa 2 s vítěznou společností JVAgro
Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.

Velehrad 19. května 2019
Za Jednotu Orla Mořkov se zúčastnilo oslav
12 zástupců z členstva místního Orla.

OZNÁMENÍ
Zubní lékařka MUDr. Petra Arátorová
ukončí svou praxi ve zdravotním středisku
v prvním čtvrtletí 2020. Zatím nemá nástupce.

V Mořkově 22. 5. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Případný zájemce, který by tuto ordinaci měl zájem
převzít, nechť podá informaci přímo

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

MUDr. Petře Arátorové v zubní ordinaci.
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Narodili se
Jan Bartoň
Laura Bláhová
Radim Macíček
Adriana Šimečková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Honzíkovi, Lauřince, Radimkovi a Adriance
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2019
50 let

František Pavelka

55 let

Radim Poledník

Petr Kyselý

Vlasta Staňková

Ilona Mičková

Pavla Pítrová

Roman Šetek

Pavel Horák

Jitka Mičková

Petr Szkandera

Jana Hertlová

Vlasta Janiczková

Ludmila Černochová

Růžena Kociánová

60 let

65 let

Anna Geryková

Alena Hýlová
70 let

Miluška Zichová

Věra Pítrová

75 let

Miroslav Cabák

81 let

Ludmila Slačálková

82 let

Božena Fidlerová

83 let

Ludvík Bóbik

84 let

Marie Pítrová

85 let

František Černoch

Úmrtí
Jaroslav Horák

Stanislav Zdráhal
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Den matek
V květnu mají svátek maminky a ani v mateřské škole jsme s dětmi nezapomněli oslavit jejich svátek. Děti nacvičily krátké kulturní pásmo a pak jim
s velikou pusou předaly dárečky, které samy vyrobily. Poté následovalo příjemné posezení u čaje, jednohubek a zákusků, které maminkám děti samy
upekly a dozdobily.

Při této příležitosti jsme nezapomněli ani na babičky a dědečky
v Domově s pečovatelskou službou. Za pohádku ,,O kůzlátkách“,
kterou nacvičily děti ze Sluníček, sklidily velký potlesk.
Projektové dny s odborníky z praxe
Sluníčka – Pilné včelky

Motýlci
-Malý Soptík

Kytičky – Běžela ovečka

Zajíčci
- Naši hasiči

Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze ZŠ Mořkov
Sportování nejmladších školáků
Děti
z 1.A, 1.B a 2.třídy se sešly
v tělocvičně školy k poměření sil v různých
sportovních disciplínách.
Za každou třídu bojovalo smíšené šestičlenné družstvo. Závodilo se v běhu, hodu
na koš, střelbě na branku, štafetovém závodě a vybíjené.
Celkovým vítězem se stalo družstvo 1.B.
Uznání si zaslouží všichni závodníci i povzbuzující diváci.
Kateřina Bartková

„Veselé zoubky“
Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí
nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1.
tříd základních škol, a proto jsme se i my s našimi
prvňáky do programu přihlásili.
Ve středu 20.3.2019 nejprve žáci viděli zábavněedukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.
Poté se dozvěděli, jak správně pečovat o zuby, o důležitosti preventivní zubní prohlídky. Společně s paní
učitelkou vyplnili pracovní list. Jako odměnu získal
každý žák preventivní balíček, který obsahoval zubní
pastu, kartáček, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny k odměření minimálního času potřebného
k důkladnému vyčištění chrupu.
Snad tento program přispěl k tomu, aby děti byly
šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach
ze zubního lékaře.
Kateřina Bartková a Jana Horáková

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“
V květnových dnech pro nás vyučující anglického jazyka paní učitelka Rýdelová připravila překvapení
v podobě hodin anglického jazyka s rodilými mluvčími.
Ve čtvrtek 2. května si konverzaci na různá témata s paní Barbarou Stringfellow z Anglie užili žáci od šesté po
devátou třídu a v pátek 3. května pak členové Klubu anglického jazyka.
Ve čtvrtek 9. 5. pak v rámci „Šablony pro ZŠ a MŠ - Projektový den ve škole“ jsme my deváťáci konverzovali s rodilým mluvčím ze Severního Irska Mattem Dawsonem. S ním jsme si po dobu čtyř vyučovacích hodin
vyzkoušeli několik aktivit na téma naše koníčky a sport a pořádně jsme se s ním nasmáli.
Obě návštěvy jsme si užili a byly pro nás dobrou zkušeností. Překonali jsme ostych a prověřili jsme si naše
schopnosti použít anglický jazyk při rozhovoru rodilým mluvčím.
J. Lombardová a K. Kramolišová, 9.třída
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Charitativní bazar hraček
Panenky, autíčka, kostky nebo deskovky?

To vše představuje dětství každého z nás. Hračky byly našimi přáteli a pomohly nám si najít kamarády.
Máte doma nějakou hračku, která jen leží ve skříni nebo na půdě? Chtěli byste ji dát nový život?
Darujte ji na náš bazar hraček.
Hračky můžete nosit do místní knihovny vždy ve čtvrtek v době od 15:30 do 18:00 hodin. Zde si také můžete vybrat novou hračku. Tak přijďte ! Vyměňte, darujte a potěšte nejen sebe, ale i někoho dalšího.
Výtěžek charitativního bazaru věnujeme organizaci Člověk v tísni.
Na výstavě hraček se vybralo 548 Kč. V tipovací soutěži byla správná odpověď : panenka je z roku 1946.

Stručné zhodnocení
45. ročníku turistického pochodu „Okolo Mořkova“
45. ročník turistického pochodu „Okolo Mořkova „ byl pořádán odborem KČT při TJ Mořkov ve spolupráci s OÚ Mořkov v sobotu 4. května 2019. Celý týden před konáním akce bylo velmi nestálé počasí, chladno, dešťové přeháňky, tepleji a tak pořád dokola. I v den pochodu brzy ráno drobně pršelo, padaly i kroupy. Při zahájení prezentace účastníků se
však vyjasnilo a počasí se umoudřilo. Teplota ale nepřesáhla 10oC. Samozřejmě, že ke zlepšení nálady nedošlo jen u
pořadatelů, ale i u všech zúčastněných turistů.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 954 účastníků, z toho 383 mládeže, 571 dospělých. Místních bylo 418, tj. 44%,
což je o 2% méně než loni. Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce turistů na 10 km – 319, z toho místních 142. Na 16
km 305, z toho místních 160. Na trase 25 km 66, z toho místních 12 a konečně trasa nejdelší, 35 km 48, z toho místních
13. Pro rodiče s malými dětmi byla připravena „BABY“ trasa na 5 km s účastí 218, z toho místních 91.
Z prezentovaných účastníků byli vylosování výherci drobných věcných cen. Nejvzdálenější, nejmladší a nestarší účastník obdržel hodnotnou cenu.
Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 62 pořadatelů, vesměs členů odboru. Účastníci pochodu příznivě hodnotili i
naše služby pestrého občerstvení, jak na lovecké chatě „Kaluž“, tak i v cíli pochodu. Na lovecké chatě k povzbuzení do
dalšího putování vyhrávala skupina „Lysaři“. Odpoledne potom mohli účastníci pochodu v cíli využít pěkného prostředí
výletiště k odpočinku i bohatého občerstvení připraveného pořadateli.
Chování účastníků v přírodě bylo ukázněné, nedošlo k jejímu poškozování. V průběhu akce nedošlo k žádnému úrazu.
Ihned po skončení pochodu bylo odstraněno vlastní značení části pochodu.
Touto cestou děkujeme za spolupráci OÚ Mořkov a všem našim sponzorům a příznivcům.
Machač – malokapacitní jatka, s.r.o.
Slavomír Šigut – Dřevošigut
Řeznictví Kučera Jan
Renáta Pítrová – „U Ogarů“
Doprava Pavel, Ženklava
Alve s.r.o.
Los Křupos Ostrava Zábřeh

Oldřich a Martina Kuncovi – SD Mořkov
Tomspedit s.r.o
Pekárna Veřovice Černochovi
Konkys s.r.o.
Kučera Stanislav
Prodejna trekové obuvi Mořkov Černoch Pavel
Hospůdka U Bernarda Nové Domky

Rovněž děkujeme MŠ za zapůjčení pomůcek ke hrám dětí na „BABY“ trase, kuchařkám ZŠ za uvaření čaje. Jen
s přispěním všech mohla být pořádána tato akce, prospěšná pro děti a mládež, propagující turistiku, naši obec a krásnou
přírodu v jejím okolí. Děkujeme našim občanům všeho věku, školní mládeži a dětem za hojnou účast.
Pěkný pochod, krásná příroda, nádherné pohledy z okolních kopců… „Přijdeme k Vám zas!“ … věta mnoha zúčastněných turistů.
Výbor KČT při TJ Mořkov
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14. pokračování

Období od roku 2005 do roku 2011
2005
Sbor má 110 členů, z toho 75 mužů, 20 žen a 15 mladých hasičů.
V tomto roce zásahová jednotka musela zasahovat 4 x, a to:
při požáru rodinného domku na ulici Horní
při požáru hnědého uhlí v Nových domkách
při požáru zahradní chatky v Bludovicích
při požáru hospodářské budovy v Hodslavicích
planý poplach v obci, kdy občan pálil suché listí na zahradě a soused to podle množství kouře považoval za požár
výpomoc občanům při čištění studní a kanálů
Sbor získal dotaci 104.000,- Kč, za kterou byly pořízeny nové zásahové obleky, boty, přilby, pláštěnky a osobní svítilny.
Mladí hasiči se činí, při soutěžích získali 17 x 1. místo, 5 x druhé místo, 3 x třetí a 1 x 7. místo. Dvakrát soutěž nevyšla,
přes to vyhráli celoroční soutěž Floriánek cup.
2006
Jednotka vyjížděla v tomto roce celkem 7 krát. Byly to zatopené sklepy v Mořkově a v Životicích, dva požáry
v Hodslavicích a vyjeli jsme i jako záložní jednotka při požáru lesa na Huštýně.
Zásahová jednotka má velmi dobré vybavení: 6 ks dýchacích přístrojů ATURN, 4 ks náhradních lahví k těmto dýchacím
přístrojům, 1 ks automobilové vysílačky, 2 ks ručních vysílaček, 13 kvalitních zásahových obleků a bot, rukavice, přílby
se svítilnami, plovoucí čerpadlo HONDA, šavlovou pilu, provazový žebřík a nové hadice „C“.
Mladí hasiči se opět měli k světu, obhájili první místo ve Floriánek cupu.
Po dlouhé době se pořádal zájezd, a to do Velkých Losin, na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
2007
Počet členů klesl na 97, protože se ze sboru odhlásilo 6 mladých hasiček. Přibyl ale 1 člen, a to holandský občan Frans
Zweers, který si za manželku vzal mořkovjanku.
V rámci brigád byla rekonstruována zbrojnice a byl zakoupen nový hasičský vůz, cisterna TATRA.
Mladí hasiči ukončili činnost, protože někteří přešli do dorosteneckého družstva a v žácích již nebyl dostatečný počet
dětí. Proto se připravuje na příští rok nábor ve škole.
2008
V tomto roce zemřel dlouholetý člen výboru, bývalý starosta i jednatel sboru bratr Jan Mička č. 439.
Zásahové družstvo zasahovalo při požáru chaty ve Veřovicích, při požáru stodoly v Ženklavě, při požáru skládky ASMPO v Životicích, při požáru uhlí na skládce paliv v Nových domkách a při odstraňování spadlých stromů a obnově střech
v Mořkově.
Jednotka patří nadále do výjezdové kategorie JPO 3. Dva členové družstva mužů byli vyškoleni na funkci zdravotník, 3
členové na nositele dýchací techniky a dva na ochranu obyvatelstva.
Výbor začal na příští rok připravovat oslavy 120. let od založení sboru.
2009
Letos zemřel rovněž dlouholetý člen sboru, člen výboru, pokladník a bývalý starosta sboru bratr Jiří Rýc, který byl zároveň starostou obce. Na funkci pokladníka byla za Jiřího Rýce zvolena sestra Ing. Jana Rýdlová.
Proběhly oslavy 120. let založení sboru
Ani tento rok se neobešel bez zásahových výjezdů družstva. Byl to požár zahradního domku v Životicích, požár na
skládce odpadů v Životicích, dva požár komínů v rodinných domech v Mořkově, požár sklepů rodinného domu ve Veřovicích.
Nejvíce se však připravenost zásahové jednotky projevila při povodních, které začaly 24. 6. a při pomoci občanům
s odstraňováním škod po povodni. Poznatek z povoní vedl k rozhodnutí zakoupit nové kalové čerpadlo, a to jak výkonné
motorové, tak elektrické.
Nově je zásahová jednotka svolávána k výjezdu přes mobilní telefony.
2010
Sbor má pouze 83 členů. Rozloučili jsme se také se služebně nejstarším členem Janem Mičkou st., č. 273, který byl za
svou dlouholetou obětavou práci pro hasičstvo i obec několikrát oceněn a vyznamenán. Je nositelem řádu sv. Floriána.
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V tomto roce vypukla ve sboru i v obci fáma o zpronevěře peněz ze spolkové pokladny a měly před volbami poškodit
dobré jméno hasičů. Toto obvinění popřel a situaci objasnil na Výroční valné hromadě starosta sboru bratr Jaroslav
Hoďák. Všechny peníze byly uloženy na běžný účet sboru.
Tím byla celá causa objasněna a uzavřena jako neopodstatněná.
V roce 2010 zásahová jednotka vyjížděla k požáru rodinného domu na Starém Jičíně, dvakrát k požáru komínů
v Životicích, k požáru koupelny rodinného domu b Mořkově.
Při požáru komínu v Životicích dne 5. 12. velela poprvé zásahové jednotce Ing. Jana Rýdlová! Mladá, ale již zkušená a
vzdělaná hasička.
Došlo i prověření akceschopnosti výjezdové jednotky starostkou obce, která vyhlásila planý poplach požáru Myslivecké
chaty. Prověrka dopadla dobře.
Bylo dokoupeno nové elektrické kalové čerpadlo, jednotka je tak stále připravenější k pomoci občanům.
2011
Mladí hasiči mají opět družstvo, které má 10 členů. Vede je a cvičí sestra Ing. Jana Rýdlová a začínají se umísťovat na
soutěžích. Není to sice na čelních místech, ale družstvo žije! Mladým hasičům jsme pořídili nové dresy a kalhoty pro
závody, a to ze sponzorských darů pana Patrika Kunce a od firmy ASOMPO jim byly zakoupeny dvě nové proudnice a
rozdělovače.
Zásahová jednotka zasahovala při požáru ve Straníku a na Zrzávkách. V Mořkově pak při požáru suché trávy, čištění
odpadního kanálu a na skládce Asompo při čištění odpadní jímky.
Družstvo bylo rovněž prověřeno starostkou obce při fiktivním požáru kuchyně Základní školy spojené s evakuací několika osob.
Pokračování příště.
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov

Historie fotbalu v Mořkově
Fotbalový klub byl založen roku 1939 ( tehdy se jmenoval ,,SK Mořkov“) a byl zařazen
do Slezské fotbalové župy. Počátky fotbalu v Mořkově jsou však ještě starší. Na začátku
30. let 20. století se začaly v Mořkově hrát fotbalové zápasy pod záštitou katolického spolku Orel. Soupeři v té době byli především výběry okolních vesnic a za mořkovský tým
nastupovali v brance Bohumil Rýdl a v poli František Bartoň, Alois Horák či Oldřich
Kumorowski. Vedle zápasů se sousedními vesnicemi se mezi sebou utkávali také výběry
dolní části obce (z okolí kostela svatého Jiří) proti hráčům z horní části obce. Hráči z horní
části obce trénovali na plácku pod železniční trati a nastupovali za ně Josef Drga, Jan Pavlů či bratři Čípkovi.
Nově vzniklý klub (v roce 1939) hrál svá utkání za Katolickým domem. Během druhé světové války vedli mužstvo Oldřich Kumorowski a Heřman Blaheta a vedle domácích hráčů z Mořkova nastupovali za tým i ligoví hráči z Ostravy,
jimiž byli pánové Mocek, Machovský, Ostřanský či Caisberger. Soupeřem mořkovských fotbalistů byly též celky ze
Vsetína nebo Hulína, což se promítlo na vzrůstající návštěvnosti diváků. Nejvýznamnějším utkáním však bylo místní
derby s Hodslavicemi. Na tato utkání se vždy ze sousední vesnice vypravil velký průvod fanoušků a stejné to bylo i tehdy, kdy se hrálo v Hodslavicích.
V roce 1945 byly vykoupeny pozemky za školou a byl zde zbudován sportovní stadión se škvárovým fotbalovým hřištěm s atletickou dráhou a tribunou pro diváky. Fotbalové hřiště bylo v roce 1976 rekonstruováno a v létech 1988 a 1989
byl škvárový povrch nahrazen trávou.
Za největší úspěchy mořkovského fotbalu jsou považovány postupy A-mužstva do krajské soutěže 1. A třídy v letech
1970 a 1994.
Dle názoru fanoušků a pamětníků fotbalu se hrál údajně nejlepší fotbal v Mořkově v šedesátých a sedmdesátých létech
za účasti obrovské divácké kulisy.
Součásti klubu je nyní vedle A-mužstva, které hraje krajskou soutěž 1.B třídy, také B-mužstvo hrající v sousedních Životicích u N.Jičína, dále tým dorostenců (od podzimní sezóny bude nastupovat v okresním přeboru), žáků, starší a mladší přípravky hrající okresní soutěže.
TJ Mořkov z.s.
Oddíl Kopané
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POZNÁTE ROZDÍL

mezi dvěma krásnými automobily vyráběnými po II. sv. válce
v Kopřivnici? Ten první (Tatra T 87) měli na svých cestách M.
Zikmund a J. Hanzelka, ten druhý (Tatra T 600) se naboural
v Mořkově 15. 3.1949. V minulém článku jsem je oba označila
stejným názvem, zasvěceným se omlouvám… I když - oběma říkali obyčejní lidé „Tatraplán“. Rozdíl je vidět jen ve štíhlejším a bytelnějším „pozadí“.

TATRA T 87 – model 1947

TATRA T 600 TATRAPLÁN
A jak vypadalo rozloučení s Tatraplánem v Kopřivnici, když
se v roce 1951 rozhodnutím vlády přesunula jeho výroba do
Mladé Boleslavi?
Tatrováci nadšeni nebyli, vždyť jejich úspěšný výrobek měl teprve
5 let, a tak své rozhořčení dali najevo způsobem na tehdejší dobu
originálním: vystrojili přímo v areálu n. p. Tatra Kopřivnice pohřeb… Tento akt byl ale vnímán jako „protistátní činnost“ a jeho
aktéři byli vyšetřováni.
Týkalo se to zejména zaměstnanců „konstrukce (vývoje)“, kde se podoba karosérie i kvalitní motor zrodil. Jak „pohřeb“
milovaného Tatraplánu proběhl? Především bylo sepsáno a vystaveno „parte“, aby všichni pochopili všeobecný smutek:
„Se srdcem krvácejícím sdělujeme vám, všem příznivcům a zákazníkům, že nás navždy opustil ve věku pouhých
5 - ti let náš chvalně známý automobil TATRAPLÁN zvaný, u nás vyráběný, do ciziny dodávaný, všemi milovaný a vyhýčkaný.
Jsme zdrceni touto ránou, avšak naději a útěchou nám budiž, že se toto naše dítě lásky opět k nám vrátí, až projde jeho duše cestou trnitou a odpyká si trest za své hříchy v očistci….“ Na připravená pohřební nosítka umístili
maketu Tatraplánu v měřítku 1 : 5, kterou překryli černým suknem. „Pozůstalí“ měli naruby oblečené černé pracovní
pláště, byl přítomen i farář (pracovník konstrukce ve skutečném rouchu včetně rekvizit). Měl smuteční proslov a pak se
pohřební průvod odebral na poslední pouť – dokonce se do průvodu přidávali další pozůstalí z řad zaměstnanců Tatry…
Vzpomíná si někdo z Mořkova na tuto událost?
Komunistický režim, zatím jen tři roky u moci, konal, co uměl: všichni, počínaje Ing. Vladimírem Popelářem, ideovým
otcem zemřelého, byli považováni za „nepřátelské osoby“, sledováni, vyslýcháni a vedeni v osobním svazku pod krycím názvem „ÚHOŘ“. Na sledování a vyšetřování i mého otce se dobře pamatuju.
Z připravované knihy pana St. Gryma, kterému v Muzeu Kopřivnice pomáhala paní Mich. Bortlová (kurátor/archív)
z Mořkova, připravila Marie Hromádková.
P. S. Kde skončil zcela nový, ale v Mořkově vlakem rozbitý Tatraplán, se zatím nepodařilo vypátrat.

Nabídka letní brigády
Koupaliště Mořkov příjme brigádníky na letní sezónu na následující pozice:
Číšník, servírka
Pekař pizzy
Uklízečky (vhodné pro vitální důchodkyně nebo ženy na mateřské
dovolené) – 3/5 hod denně
Recepční (vhodné pro studenty)
Úklid areálu, údržbář
Pomocné síly do kuchyně
……………………………………………………………
Bližší informace Vám podá pí. Skybová na tel. 732252953 nebo mail.
koupaliste.morkov@seznam.cz
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V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných starostí a času
stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě, že nastanou, tak by je měly umět
správně řešit. Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají
chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme,
aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven
s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče,
pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například informaci,
že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde: https://www.policie.cz/
clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste uzavřeli
všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety,
závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní
schránky. Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod.
Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmětů
apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném automobilu
žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte otevřená
žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné
cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své
věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták
komisař
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Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům. Existuje rychlé
a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou vodárenské
společnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší a efektivnější cestu
Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické
linky je také možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc
vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u
domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský
region, kde ve většině případů klesá počet obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do
menších obcí, kde staví své domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání
v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde
bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke
změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles
tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna,
klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou
se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou
tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát
bazénů. Meziročně počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než 40 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava
800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem
bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální
znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti
Aqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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SEČENÍ TRÁVY A JINÉ HLUČNÉ AKTIVITY V NEDĚLI - BUĎTE OHLEDUPLNÍ
Žádáme všechny naše spoluobčany, aby pokud možno nesekli trávu a nedělali jiné hlučné aktivity v neděli, kdy mnozí z nás chtějí odpočívat od
každodenních starostí. Není příjemné většinu dne poslouchat hluk
z vedlejší zahrady.
Nemáme vyhlášku o zákazu těchto aktivit, protože pokud bychom ji měli
vydanou, mohli byste na souseda volat Policii ČR, která by to musela řešit
a následně byste byli zváni do Nového Jičína k přestupkové komisi. Nechceme, abychom žili v tzv. „policejní obci“.
Nebo Vy snad ano?
Myslíme si, že je lepší řešení být alespoň trochu ohleduplní a nedělat si ze
sousedů nepřátele. Vždyť i to sečení (když už není zbytí a musíte práci
udělat v neděli) se dá se sousedem slušně domluvit a požádat ho o jednorázovou shovívavost. (Samozřejmě, že by se to nesmělo stát pravidlem).
Pokud bychom však zaznamenali stížnosti, budeme muset ze strany obce
k tomu zaujmout stanovisko.
Obecní úřad Mořkov
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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.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 6/2019, vydáno dne 1. 6. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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Zvou současní pořadatelé

Ještě jednou díky a dojděte aj letos na gulajš a k ohňu...

Také proto se můžete letos těšit na jubilejní 20-tý ročník
této obnovené tradice,
která ovšem započala již mnohem dříve
a na jejímž založení a organizaci se podílelo mnoho
obyvatel a celých rodin z horního konce.

S přípravou akce nám zejména v posledních letech
vypomáhají také pracovníci obce, za což velmi děkujeme,
stejně jakož i ostatním kamarádům a pomocníkům,
kteří se s námi na přípravách v minulosti podíleli.

Zveme všechny mořkovjany na Pálení metel,
které se uskuteční
v pátek 28.června 2019 na placu u prvního mostu.

