Prosinec 2020

měsíčník ČÍSLO 12
I v letošním roce každý žák či dítě v ZŠ a MŠ
obdrželo od Obce Mořkov
kolekci na vánoční stromeček.
Mrzí nás, že jsme ji nemohli letos předat osobně,
tak jsme alespoň prostřednictvím paních učitelek
vyřídili všem žákům a dětem náš pozdrav.

Stolní kalendář na rok 2021
S ohledem na bezpečnost a zdraví zaměstnanců obecního úřadu budeme v letošním roce distribuovat
stolní kalendáře na rok 2021 přímo do každého domu. Počet kusů bude zajištěn podle počtu rodin v domě.
Kdo má poštovní schránku dostatečně velkou, budou kalendáře umístěny do ní, v ostatních případech budou
roznášející zvonit přímo u dveří. O zahájení roznosu vás budeme informovat obecním rozhlasem.
Ten, kdo kalendář nedostane (např. puštěný pes, majitel neotevřel….),
dostaví se pro něj v lednu na OÚ Mořkov.

SLOVO STAROSTKY
Dokončujeme stavby
garáží za společenským domem a u
hasičské zbojnice. U
hasičárny jsme v rámci
provedení celkové rekonstrukce
povrchu
dvora kapacitně zvýšili
dešťovou
kanalizaci.

Vážení Mořkovjané,
v pondělí 16.11.2020 jsme převzali od
zhotovitele VAST TERCIA spol. s r.o.
dokončenou stavbu dětského brouzdaliště s budovou a technologií. Úspěšně proběhla provozní zkouška včetně zaškolení
obsluhy. Dne 11.12.2020 máme plánovanou kolaudaci.

Stávalo se, že při větších deštích nestíhaly okapy odvádět vodu ze střechy hasičárny a voda stříkala z rýn
po nové omítce budovy.

Stavba brouzdaliště byla největší investiční akcí letošního
roku. Celkové náklady stavby byly 5 912 550,- Kč vč.
DPH. V příštím roce, brzy zjara, musí nastoupit zahradníci, kteří založí trávník, aby na sezónu bylo okolí brouzdaliště travnaté. Zahájili jsme výrobu dalších 10 ks opalovacích roštů a budeme poptávat firmy na doplnění nových
herních prvků do bezprostřední blízkosti dětského brouzdaliště.

Kolaudaci garáží plánujeme v lednu 2021.

Celkové finanční náklady obou staveb jsou 2 500 000,- Kč vč.
DPH.
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Při celkové kontrole areálu koupaliště jsme vyhodnotili, že musíme v co nejkratším období řešit neúnosný stav Podhorské chalupy. Budovu budeme přihlašovat do brownfieldu s plánem získat dotaci na demolici a připravíme nový projekt Podhorské restaurace, která by byla v celoročním provozu.

Oznámení obce Mořkov
Obec Mořkov zveřejnila v termínu
od 2. 11. 2020 do 19. 11. 2020 záměr prodeje
pozemku parc. č. 367/5 zahrada, o výměře
2 357 m2 , a obdržela dosud 2 nabídky na odkup tohoto pozemku.
Paragraf 38 odst. 1 stanoví povinnost obce
postupovat při prodeji majetku obce s péčí
řádného hospodáře, a píše se v něm mj.:
„Majetek obce musí být využíván účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti. Obec je povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první
a druhé není takové nakládání s majetkem
obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce,
který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“

Bez této budovy by celý areál ztrácel smysl, neboť turisté, kteří
využívají služby kempu automaticky využívají služby pohostinství. Na stavbu nové podhorské chalupy budeme žádat o dotaci
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vypisuje dotace na podporu podnikání. Jsme s tímto projektem na začátku, ale musíme
být připraveni a chopit se příležitosti získat dotaci.

Abychom postupovali v souladu se Zákonem
o obcích č. 128/2000, zejména dle § 38 a §39,
seznamujeme širokou veřejnost, že při jednání 12. ZO dne 16. 12.2020 bude projednáván
prodej výše uvedeného pozemku. Ještě při
jednání ZO může veřejnost podávat nabídky.

V pátek dne 27.11.2020 jsme se sešli společně s vlastníky pozemků z územní studie Machačky, abychom seznámili přítomné
s vytyčením uličního prostoru. Tento úkon si ve městech a obcích již povětšinou zajišťují vlastníci sami, obec Mořkov však
tímto vstřícným krokem pomáhá vlastníkům tuto složitou záležitost vyřešit a rovněž ji obec Mořkov financuje. Zadání pro geodety je dáno podle zaevidované územní studie. Pro vlastníky pozemků obecně platí, že by měli (ale nemusí, to záleží na nich samotných) nechat geodetům své pozemky vyměřit, k čemuž jim
už bude sloužit jako podklad vymezený uliční prostor. Bez toho
by totiž nikdo z vlastníků nepokročil ve svých plánech. Nyní už
bude na samotných vlastnících, pokud budou chtít v lokalitě stavět rodinné domky, činit takové kroky, které povedou do budoucna k zástavbě tohoto území.

Za Obec Mořkov
Ivana Váňová, starostka

Ivana Váňová, MBA, starostka

Vážení Mořkovjané,
jménem obce Mořkov a zaměstnanců obecního úřadu Vám přejeme
příjemné a klidné prožití adventu a následně vánočních svátků.
Ivana Váňová

Jiří Navrátil
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Oznámení Obecního úřadu Mořkov

Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme 20. listopadu 2020
ukončili pravidelný svoz bio odpadů.
To však neznamená, že občan nemá
možnost bio odpad v zimním období
ukládat. Pokud někdo potřebuje bio odpad uložit, má možnost sám ho dovézt
na kompostárnu. Nejlépe však do velkoobjemového kontejneru, který je přistaven před sběrným
dvorem, popř. na kompostárnu na ulici Zuberská (větší bio
odpad – větve, apod.)
Další plánovaný svoz, který je zařazen jako mimořádný,
proběhne v pátek 16. března 2021 a další svozy již budou
řádné v termínu od 16. dubna 2021 – 26. listopadu 2021.
Jménem vedoucího kompostárny pana Richarda Bartoně Vám děkujeme, že jste začali opravdu kvalitně třídit
bio odpad. Díky tomu jsme nevykazovali poruchy na
stroji a nebyly tak zvýšené náklady za opravy mlecích
šneků.

Oznamujeme občanům,
že obecní úřad bude v roce 2020
otevřen pro veřejnost
naposledy v pondělí 21. prosince 2020
od 8 do 11 hodin.
Pokladna bude uzavřena v 11 hodin.
Poté již nebude možné na pokladně přijímat
ani vyplácet hotovost.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Mořkov bude v roce 2021 otevřen
od pondělí 4. ledna 2021 od 8 hodin.

„JSOU DĚTI, KTERÉ SI MOHOU
NA DOBROU SNÍDANI JEN HRÁT“
V letošním roce probíhala potravinová sbírka pouze v některých vybraných obchodem po České republice, a protože se někteří občané chtěli do této sbírky také zapojit a obraceli se s dotazy na nás, rozhodli jsme se, že v naší obci
uspořádáme

POT RAV I N OV O U S B Í R K U
Vybrané potraviny budou převezeny do nejbližší potravinové banky, kde se roztřídí, zkontrolují a připraví pro potřebné (matky samoživitelky, osamělé seniory či rodiny v krizi)
Sbírka je založena na trvanlivých potravinách, pokud se
rozhodnete i vy do ní jakkoliv přispět můžete přinést např.
konzervu, dětskou výživu, polévku, trvanlivé mléko, olej,
rýži, luštěniny, těstoviny …..
Sbírka proběhne ve středu 16. 12. 2020
od 8:00 hod. do 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Dovolte mi, abych Vám všem, kteří se rozhodnete a budete
mít tu možnost čímkoliv do sbírky přispět, poděkovat. Pomoc v této těžké době a v období adventu udělá velkou radost mnoha potřebným.
Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta

Zveme občany
na jednání 12. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 16. 12. 2020
v 17:00 hodin v sále SD.
Program bude zveřejněn
v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.
Obecní úřad Mořkov oznamuje,
pokud dojde 12. 12. 2020 ke zrušení
NOUZOVÉHO STAVU,
bude od 14. 12. 2020
Obecní úřad v Mořkově
otevřen veřejnosti pondělí až pátek
v plném rozsahu úředních hodin.
Pokud bude NOUZOVÝ STAV nadále trvat i po
12. 12. 2020 budou úřední hodiny nadále omezeny
Pondělí 12:00 - 17:00
Středa 12:00 - 17:00
Děkujeme za pochopení.
Pracovníky OÚ lze kontaktovat
emailem popřípadě telefonicky.

4

USNESENÍ
z 42. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 4. 11. 2020
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 41. schůze RO.
Žádost o prominutí plateb nájmů a záloh na energie za říjen a listopad od Stolařství W+H.
Přípravu a program 12. ZO.
Výběrové řízení na referenta/referentku Obecního úřadu Mořkov.
Nabídku umístění reklamy obce na novém vozidle Charity Kopřivnice za finanční úhradu.
Schvaluje:
Program 42. Rady obce Mořkov.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc říjen a listopad 2020, ve ZS – outfit, Falcons Trans z důvodu nuceného
zavření obchodu z důvodů krizových opatření vydaných vládou ČR (Covid -19).
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc říjen a listopad 2020, ve SD – provozovna kadeřnictví, nájemkyni R.,
z důvodu nuceného zavření kadeřnictví z důvodů krizových opatření vydaných vládou ČR (Covid -19).
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést
stavbu Vodovodní přípojky pro RD č.p. 690 v Mořkově uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. starostkou Ivanou Váňovou, MBA, IČ: 00298191 na straně budoucí povinný a D. a D. na straně budoucí oprávnění.
Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1001 dle GP 2114-95/2020 (původní číselné označení 1225/1, k. ú. Mořkov,
o ploše 2 m2, druh pozemku zast. plocha.
Smlouvu o dílo č. NJ/346/2019/Ba uzavřenou mezi zhotovitelem Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou a objednatelem SSMSK, p. o., střediskem Nový Jičín, Suvorovova
525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín, zast. Ing. Lumírem Zrníkem, IČ: 00095711, týkající se zimní
údržby chodníku na mostech, dle přílohy č.1
Nabídku na zpracování Změny č. 2 ÚP Mořkov od zhotovitele Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00562963 za celkovou částku 222 543,20 Kč vč. DPH.
Schvaluje Návrh VII. úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

2.9
3.
3.1

2 477.847,00 Kč
2 477.847,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

51,949.313,40 Kč
60,719.883,73 Kč
8,770.570,33Kč

Plné znění VII. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Dodatek č. 1 ke SOD č.1/2019 ze dne 17.9.2019 Stavební úpravy a přístavba garáže u hasičské zbrojnice.
Doporučuje:
ZO schválit odpuštění nájmu Pachtýřce S., za období říjen a listopad 2020 z důvodů krizových opatření vydaných vládou ČR.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 43. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 25. 11. 2020
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 42. schůze RO.
Došlé nabídky na odkup pozemku parc. č. 367/5 v k.ú. Mořkov.
Přípravu a program 12. ZO.
Informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska (dále jen „Svazek“) ve věci postupu při zadání koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve znění předloženém prostřednictvím důvodové
zprávy.
Došlé nabídky do výběrového řízení na pozici referent / referentka OÚ Mořkov.
Postup přípravy k prodeji bývalého drážního domku u cyklostezky.
Schvaluje:
Program 43. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně vlastníka a CETIN a.s.,sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623,
zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 01, IČO: 25788680, DIČ: CZ25788680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, odd. B, vložka 6070,
zastoupená na základě plné moci společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., se sídlem
Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČO: 43964435, DIČ: CZ43964435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 2399, zastoupena jednatelem Leonhardem Řehulkou.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1175/1, trvalý travní porost o výměře 1426 m2; 1280/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 80 m2 , 1176/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 103 m2 .
Umístění zapečetěné Tříkrálové pokladničky na Obecním úřadě Mořkov v termínu od 1. ledna do 14 ledna
2021.
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi Příkazci Město Kopřivnice, Město Nový Jičín, Obec Mořkov a Obec
Životice u Nového Jičína a Příkazníkem Svazkem obcí regionu Novojičínska.
Rada obce schvaluje Návrh VIII. úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

55.000,00 Kč
55.000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

52,004.313,40 Kč
60,774.883,73 Kč
8,770.570,33Kč

2.7

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Dar členům JSDH Mořkov.

3.

Doporučuje:

3.1

ZO souhlasit s postupem při zadání koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Vánoční provoz dětské ordinace MUDr. Jany Machové:
Středa 23. 12.:
8.00-10.00
24. - 27. 12. - Vánoční svátky, dny pracovního klidu dětská pohotovost Nemocnice Nový Jičín
Pondělí 28.12.:
Úterý 29.12.:
Středa 30.12.:
Čtvrtek 31.12.:
1. - 3. 1. 2021 -

7.00 - 10.00
13.00 - 15.00
8.00 - 10.00
8.00 - 9.30
státní svátek, dny pracovního klidu - dětská pohotovost Nemocnice Nový Jičín
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Referent / referentka Obecního úřadu Mořkov
Obec Mořkov vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta / referentky OÚ Mořkov
(dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění a č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků, v platném znění)
Požadujeme:
vzdělání min. ÚSO ekonomického směru
samostatné řešení pracovních úkolů
úřednická praxe a zkoušky odborné způsobilosti výhodou
způsobilost k právním úkonům
řidičský průkaz skupiny B
všeobecná znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění
Náplň práce:
vedení podatelny, poštovní agenda, provoz datové schránky obce
vedení pokladny obce, včetně zaúčtování, výběr poplatků dle Obecně závazných vyhlášek, vedení evidence čerpání Sociálního fondu
výkon činnosti sekretariátu se servisem obsluhy návštěv, činnost asistenta, administrativní a organizační
pracovník
aktualizace webových stránek obce
zabezpečení úřední desky vč. evidence
vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy (Czech Point)
zabezpečení spisové služby a před archivační péče dle příslušných právních předpisů, včetně přípravy na
skartaci a archivaci písemností
příprava podkladů pro jednání rady obce a zastupitelstva obce a plnění úkolů uložených starostou a místostarostou obce, účast na jednáních orgánů obce
zástup pracovníků pověřených vedením matriky, evidence obyvatel, provádění vidimace a legalizace a
souvisejících činností, zástup účetní obce
zabezpečení materiálního vybavení úřadu
účast na školeních a vzdělávacích kurzech, prohlubování odborných znalostí
spolupráce s kronikářkou obce, zajištění fotodokumentace, výkon funkce ceremoniáře při občanských obřadech
hlášení rozhlasem
kopírování občanům
Nabízíme:
platové zařazení tř. 8 - 9
zaměstnanecké výhody
pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou dle ZP (3 měsíce)
Nástup: leden 2021

Zájemce v přihlášce do výběrového řízení doloží:
Profesní životopis společně s motivačním dopisem, úředně ověřený dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání, dokumenty o dalším vzdělávání, výpis z rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, státní občanství, trvalý pobyt a
číslo OP.
Přihlášku včetně příloh zašlete do 9. prosince 2020 na adresu:
OÚ Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov. Obálku označte nápisem „referent OÚ Mořkov – výběrové řízení –
neotvírat“.
K žádostem zaslaným před vyhlášením výběrového řízení nebude přihlíženo.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.
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Narodil se
Kateřina Sladkovská, Matyas Toman,
Petr Romaňák, Ellen Geryková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Kateřince, Matyaskovi, Petříkovi, Ellence
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinec 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
91 let
95 let

Liana Rýdlová
Alois Macíček
Zdeňka Pizúrová
Jiří Rýc
Jan Kaiser
Jana Hoférková
Jindřich Kudělka
František Mach
Marie Rýdlová
Marie Hromádková
Alois Kučera
Berta Macháčová
Anna Polachová
Anastázie Černochová

Rostislav Macíček

Pavlína Hrbáčková

Zdeněk Černoch

Petr Kudělka

Josef Géryk

Jiří Mička

Ludmila Machová

Anna Rýdlová

Marie Rýcová

Úmrtí
Vojtěch Mička

Emil Blišák

Ludmila Kučerová

Božena Rýcová

Danuše Tomková
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VZÁCNÝ OBRAZ
Z ROKU 1907
N A L E Z E N Ý V MOŘKOVĚ
NA PŮDĚ
Každá půda, ať už uklizená, nebo
tonoucí v prachu a pavučinách, může
vydat úžasná svědectví o dávných
dobách, lidech i jejich schopnostech.
Předpokládá to ale člověka, který si
všimne, co má ještě jakoukoliv hodnotu a co může být doslova historickým pokladem.
Manželé Hoďákovi z Mořkova takovýto poklad, možná až šperk, objevili
na půdě staršího rodného domku. Je
to větší obraz, který mi donesli
v podobě tří částí – zvlášť byl již rozpadající se rám, sklo a na lepence kresba nějakých dvou domů. Po základní očistě jsem zjistila, že to je budova Hoffmannovy vily a Katolické fary v Mořkově. Jejich architektura, stará sto dvacet let, zdobila a
zdobí centrum naší obce dodnes. Okolní vesnice se ničím podobným pochlubit nemohou. A lupa mi odhalila
další velké tajemství – vlevo dole byl rozevlátým písmem podpis umělce: Ignát Lindauer, malíř, 1907.
Na zadní straně obrazu je nalepen malý štítek firmy „Leopold Demel“z Fulneku, která obraz tehdy zarámovala.
Ihned jsem zahájila pátrání, které mělo kořeny ještě v době rakousko-uherského císaře pána… Novým Jičínem tehdy cloumalo dekorativní secesní umění, jehož vzorem byla především Vídeň, hlavní město celého
císařství. A mnou cloumalo tajemství krásného obrazu – kdo byl malíř, proč nakreslil právě tyto budovy
v Mořkově a jak se obraz dostal do domku Hoďákových? Celou pravdu se mi zatím odhalit nepodařilo, proto alespoň něco, co by občané naší krásné obce měli vědět, uvedu.
Umělecká rodina několika Lindauerů žila v Plzni, odkud navazovala vztahy se širokým okolím tehdejšího
Rakousko - Uherska. Na Moravě se kolem roku 1907 objevilo několik uměleckých osobností, dokonce přímo z Nového Jičína H. Baar, F. Barwig, L. Hohl, H. Blum…, které zakládaly výtvarné spolky a organizovaly výstavy uměleckých děl ve Vídni, Brně, Olomouci i Ostravě. V Novém Jičíně dokonce vznikl
v uvedeném roce inspirativní Muzejní spolek. Úspěšného malíře I. Lindauera možná přivedla do Fulneku a
na Novojičínsko právě umělecká aktivita na Moravě, ale možné je také to, že měl v těchto městech dobré
přátele.
V roce 1900 nastoupil na nově vybudovanou faru v Mořkově na žádost katolických farníků důstojný pan
farář a konsistorní rada“ z Nového Jičína - Klement Klusal (1870 – 1949). Působil zde od roku 1900 do roku 1949. Přivedl si i hospodyni - „slečnu z fary“, která pocházela právě z německého Fulneku. Měla tam příbuzné a také svoji maminku, původem z Hané. Tu si pak na stáří vzala do Mořkova, kde ji po její smrti pochovala na katolickém hřbitově. Možná právě tyto ženy mají vznik obrazu a jeho zarámování na svědomí…
Pan Vratislav Hanzelka ve své knize o naší podhorské vesnici vzpomíná: „Pan rada Klement Klusal byl
velmi vzdělaný, ovládal čtyři světové jazyky, byl výborný vypravěč, vždy klidný, pokuřoval faječku, kterou si
umně nacpával, a rád chodil na hony. Už jako malý kluk jsem chodíval do vily na odpolední svačinu (bílou
kávu a bábovku), někdy také na oběd. A pak jsem s panem radou sedával v besídce a poslouchal jeho rady a
konzumoval při tom plody zahrady. Později u něho sloužila i mořkovská kuchařka - „Marjana Zacharová“ (tětka z fary), která vlastně panu radovi dosloužila až do smrti.
Od P. M. Klusala pochází nejstarší
mořkovská farní kronika, kterou jako Pamětní farní knihu začal psát v roce 1900, a to velmi podrobně
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uváděl všechno dění v Mořkově…“ Při hledání údajů jsem měla možnost nahlédnout již podruhé do této vzácné knihy. … Do Mořkova P. Klement Klusal nastoupil jako třicetiletý právě v roce1900 a celých 34 let řídil
duchovní správu zdejší farnosti. Pak odešel na zasloužený odpočinek, který trávil v Hoffmannově vile na č.
p. 255.
Před svým odchodem ještě s občany Mořkova uskutečnil pěší pouť na svatý Hostýn (15. 7. 1934), které se
zúčastnilo 450 osob a také mořkovská kapela. Poté se na zdejší faře vystřídali: kaplan P. Ignác Gabriel, dp.
P. Antonín Mochola, P. Alois Prokop a od 1.10. 1942 se provisorem stává dp. P. Miloslav Nedbal, kaplan
z Val. Meziříčí. Jako duchovní správce ve funkci faráře a děkana působil v Mořkově celých 17 let. Ten po
konci II. světové války zorganizoval další pouť na sv. Hostýn (8. 7. 1945) za účasti 600 věřících! Stejný počet lidí se zúčastnil i pouti do Hodslavic v roce 1947, kdy tudy byly převáženy ostatky sv. Vojtěcha.
S velkými obtížemi uskutečnil ještě dvě poutě na Hostýn autobusem a vlakem v roce 1957 a 1958. O rok
později byl všemi oblíbený P. M. Nedbal zdejší komunistickou stranou přemístěn do Velkých Opatovic.
Tam za ním věřící z Mořkova jezdili.
A jak to bylo s krásnou secesní vilou, která sousedí s farou? Dne 18. července 1904 se do Mořkova přistěhoval na trvalý odpočinek dp. P. Ludvík Hoffmann (1847 -1910), farář z Prostějova.
Na nalezeném obraze je v obloučku nad oknem vily letopočet dokončení této stavby: 1906. Kněz ve výslužbě tedy dva roky stavěl svoje přepychové sídlo č. p. 255 z vlastních finančních prostředků. Od začátku se jí
proto říkalo „Hoffmannova vila“. Mohl to být právě on, kdo si svou vilu nechal zvěčnit na památku od pana I.
Lindauera? Ten ho na obrazu z roku 1907 dokonce nakreslil na jeho milované květinové zahrádce. Současní
pamětníci z Mořkova vzpomínají také na nádherné růžově kvetoucí stromy, které jsou na obraze před ozdobným plotem ještě jako malé stromečky. I příkopa u cesty vydržela na svém místě hodně dlouho. Na cestě zachytil pan malíř dva kráčející lidi – směrem k faře jde myslivec se psem (může to být pan farář vracející se
z oblíbeného lovu) a opačným směrem jde žena v dobovém oblečení (že by to byla jeho kuchařka z Fulneku
jdoucí za nákupem k Wenclům – dnešní DPS?).
Předpokládám, že oba kněze spojovalo především křesťanské pouto – oba pocházeli z Prostějova. Možná
tam kněz L. Hoffmann získal Klementa Klusala pro kněžské povolání. Na podnět P. Hoffmanna pak
v Mořkově založili v roce 1908 Vesnickou (katolickou) omladinu. Scházeli se v „jizbě“ Rudolfa Černocha
na č.p.75 (dnes u „Masarů“), který byl hajným ve Štramberku. P. rada Klusal tu nechal zařídit stůl, skříň a lavice k sedění. Po krátkém čase se spolek přestěhoval do „Šenku“ č. p. 127 ( dnes A.P.S.) do jedné místnosti.
Předsedou skupiny byl Jan Pítr č. p. 112, syn tehdejšího starosty. Členů bylo zpočátku mnoho, pak se počet
zmenšoval, neboť kdo se oženil nebo vdal, již přestal být členem. Spolek pořádal zábavy a Divadla v Šenku
(např.“Tatíčkův
návrat“).
Po
založení
Orla
splynul
s
touto
organizací
(1911).
Znali se oba kněží s malířem I. Lindauerem z mládí, nebo jim ho doporučila „slečna z fary“? P. Ludvík Hoffmann prožil ve své vile poslední 4 roky svého života (+ 1910). Byl za účasti 30 kněží pochován na zdejším katolickém hřbitově. V závěti určil svůj dům částečně jak pro chudobinec, tak za byt pro samostatného
varhaníka. Vzpomínám na předposledního Aloise Mičku s početnou rodinou a posledního varhaníka Jiřího Lamače. V současné době slouží budova na schůzky pěveckého chrámového sboru a k občasnému ubytování
skupin katolické mládeže.
Záhadou stále zůstává, kdo při několika přestavbách Hoffmannovy vily obraz zachránil a jak se dostal až
na půdu rodiny Hoďákových? Každopádně jsem jim za něj vděčná, i za to, že neskončil v odpadu. Bude znovu
zarámován a umístěn na Obecním úřadu. Je to nejstarší umělecký artefakt tohoto druhu v naší obci. Za pochopení vděčím OÚ v Mořkově, panu faráři Pawlu Dobijovi a mému synovi za pořízení fotografií.

Zpracovala Mgr. Marie Hromádková
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Informace o Tříkrálové sbírce
Vážení spoluobčané, s příchodem prosince se stává tradicí, že zahajujeme přípravu na
Tříkrálovou sbírku.
V letošním roce je situace zcela jiná. Ale i v této nejisté době bychom chtěli jako koledníci přijít za Vámi.
Jak to tedy s letošní sbírkou bude? V současné době se Charita připravuje několik variant. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, tak se pokusíme Vás navštívit. V případě, že situace bude vážnější a neumožní koledníkům Vás navštívit, budeme se snažit o
jiné alternativní způsoby. Jednou z připravovaných variant je i on-line sbírka. Přesné
informace budou aktuálně podávány prostřednictvím obecního rozhlasu. Zkusím tedy v
bodech shrnout základní informace:
1.) Tříkrálová sbírka probíhá oficiálně od 1. 1. 2021 do 14. 1. 2021, vzhledem k tomu, že nemůžeme v současné době
odhadnout danou situaci, počítáme s možností, že využijeme více termínů.
2.) Zahájení sbírky nebude probíhat hromadně v Orlovně. Pokladničky obdrží vedoucí skupinky osobně od koordinátorů sbírky. Skupinky budou sestaveny podle možností.
3.) Chceme dbát na ochranu Vás přispěvatelů i koledníků. Návštěvy budou kratší, pouze v prostoru před domem. Pokud budete chtít koledníky obdarovat něčím dobrým, prosím, aby to byly balené potraviny, popřípadě nějaké ovoce.
Nebojte se smazat si nápis ze dveří, vždyť požehnání Tří králů nepadá s tím, když nápis smažete, ale je s Vámi i nadále.
4.) Prosím, nepodávejte koledníkům alkohol. Pro vedoucí skupinky platí, že musí mít alespoň 15 let a vlastní občanský
průkaz. A velmi často této možnosti využíváme. Tak většina „králů“ nemá ani 15 let.
5.) Vždy se stalo, že se koledníci někde nedozvonili, zapomněli někoho navštívit, s někým se minuli…
Byla zde možnost přispět do sbírky tzv. po nedělní mši. Jedna z variant (pokud to epidemiologická situace dovolí) je
možnost přispět do kasičky 10.1. v případě prodloužení sbírky v následující neděle a to v čase od 9.00hod do 9.30.
hod.
6.) Již teď je třeba se připravovat na všechny možné varianty. Je třeba nalézt vedoucí skupinek, kterým je alespoň 15
let, je třeba také malých koledníků. Protože bude letos organizace náročnější, prosím všechny odvážné, aby se nebáli
přihlásit Janě Pítrové, která poskytne všechny potřebné informace do 23.12.2020. V případě zájmu jí kontaktujte na
meil: jpitrova@seznam.cz nebo telefonní kontakt 732 634 553 popřípadě 725 099 418 (v pracovní dny pokud
možno po 14.00hod).
Již nyní Vám Jménem České katolické charity děkuji za pomoc i finanční dary. Jana Pítrová

„Nebuďte neviditelní“
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“.
Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič
motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní
období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a
cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou
část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím:
„Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!
por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694
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„Kterak se obětí nestáti…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná hrací deska,
hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti
vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet:
„Před vstupem na přechod pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi
přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných
v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí související pojmy, získají
informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na
svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o
dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační
komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými byly knížka
„Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní
služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách,
hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských
škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také dříve narození
v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou moci zahrát také zájemci z řad široké
veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás
mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu (https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Vyčistím koberce, sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů ozónovým
generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie,
roztoče a eliminuje záchap)
MAREK JIŘÍ 739 640 626
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