Duben 2021

měsíčník ČÍSLO 4
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
Letos proběhne zápis distanční formou, tedy doručením nezbytných dokumentů základní škole v termínu
od 1. dubna do 16. dubna 2021.
Dokumenty pro zápis jsou ke stažení na stránkách školy:
http://www.zsmorkov.cz/informace-pro-rodice/zapis-do-1-tridy
(Nemáte-li možnost vytisknout si potřebné dokumenty, můžete si je po
domluvě vyzvednout ve škole).

Možnosti doručení:
1) podáním ve škole - do schránky školy u hlavního vchodu
2) poštou
3) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
4) datovou schránkou

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
první tři měsíce letošního roku byly pro
většinu lidí nepříjemné, nudné, nervózní, smutné,…..Od toho se čím dál více
odráží nerudná povaha mnohých lidí a
není se ani čemu divit. Tyto stránky života způsobuje všudypřítomná nemoc
Covid-19. Mnoho z nás tuto nemoc prodělalo s lehkým, ale i těžším průběhem, mnoho lidí
důsledku této nemoci podlehlo, což je velmi smutné. I
kdyby se situace pandemie v nadcházejících dnech
výrazně zlepšila, nebudeme moci ani letos organizovat tradiční pouťové atrakce. Bohužel.
Naposledy jsme organizovali Vítání občánků 7. června 2020. Podzimní vítání se již nemohlo uskutečnit,
což nás velmi mrzí. Od té doby už máme 26 narozených dětí, které jsme dosud oficiálně nepřivítali. Tyto
společenské akce se prozatím nemohou konat, nesmíme nikoho ohrozit. Ještě před plánovaným letošním

termínem Vítání občánků, které by se mělo konat
6. června 2021, plánujeme, že v neděli 16. května
2021 bychom v sále Společenského domu v Mořkově
přivítali nejprve děti narozené v roce 2020 a děti, které se narodily v roce 2021 bychom přivítali již zmíněného 6. června.
V každém případě přijde v předstihu, na adresu trvalého pobytu maminky, pozvánka na Vítání
občánků. Prosíme rodiče, aby se na slavnostní akt
dostavili v minimálním počtu (maminka, tatínek, vítané dítě a sourozenec-i). Musíme jednat podle vyhlášených nařízení Vlády, a tak je možné, že se datum
slavnostního aktu ještě změní. Děkujeme za pochopení, nezapomene na Vás.
V kempu jsme s pomocí našich zaměstnanců zbourali
2 staré chatky, které budou nahrazeny novými. Jedná
se o dvoulůžkový typ, mezi hosty velmi žádaný.
V dubnu zhotovíme pod chatky základové desky a
v květnu-červnu je budeme moci na ně umístit. Investice obce celkem cca 450 000,- Kč.

Máme objednány herní prvky, které budou umístěny
u brouzdaliště. Cena celkem 134 000,- Kč.

Pro naši mládež vybudujeme u workoutového hřiště
2 zemní trampolíny. Cena celkem 205 000,- Kč.

V současné době nám paní Ing. Marcela Stašková
se Zdravotního ústavu Ostrava zpracovává Provozní řád koupaliště a brouzdaliště. Následně se
k němu vyjadřuje hygiena. Termínově bychom měli
veškerou přípravu zvládnout před zahájením letní
sezóny.
Zaměstnanci obce s extérním svářečem zhotovili
rošty na opalování k brouzdališti. Cena celkem
55 000,- Kč.
Koncem března jsme vybudovali příčný odvodňovací práh u dětského brouzdaliště, která odvede
vodu z vysoce podmáčených pozemků do potoka.

V naši obci máme umístěny další 2 kamery, které nepřetržitě snímají tribunu na hřišti TJ a víceúčelové
hřistě. Tyto objekty jsou neustálým terčem vandalů.
Kamery mají kvalitní rozlišení nejen ve dne, ale
i v noci. S kamerovým záznamem má právo disponovat Policie ČR, která záznamy z našich kamer využívá
k objasnění trestných činů. Po obci již máme monitorováno 6 míst. Další 2 kamery přibydou v brzké době
na výletišti.
Ve čtvrtek 1. dubna 2021 oficiálně zahajujeme Rekonstrukci tělocvičny v ZŠ. Stavební práce a tělocviční
prvky byly vysoutěženy za 4,5 mil. Kč. Na tuto akci
jsme získali dotaci z MMR ČR ve výši cca 2,4 mil Kč,
což je 55 % uznatelných nákladů. TDI a BOZP nám
zajišťuje pan Miroslav Slezák.
Opravili jsme příčný odvodňovací práh na ulici U kaple.
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Vydali jsme občanům 850 popelnic na plasty – pozor
– 1. vývoz žlutých popelnic se uskuteční 28. dubna
2021. Nové termíny vývozu plastů jsou zveřejněny
v tomto Zpravodaji.
Záběry z posledního svozu plastů v pytlích:

Na víceúčelovém hřišti vyměníme svépomocí díky
správci panu Strnadelovi ochranné mantinely. 1 ks
desky vyjde na 5000,- Kč. Sportování na tomto hřišti
i na workoutovém hřišti je nejen mezi mládeží, ale i
střední generací hodně využívané, což nás velmi těší.
Stále rezervujeme ordinaci ve Zdravotním středisku pro zubaře – zubařku. Protože stále nemůžeme
nikoho najít, přestože jsme schopni nabídnout velmi
přijatelné podmínky pronájmu, rozhodla jsem se požádat Moravskoslezský kraj, odbor zdravotnický o
vypsání výběrového řízení pro zdravotní pojišťovny.
Ivana Váňová, MBA, starostka

Oznamujeme občanům,
že od 6. dubna 2021
bude Obecní úřad v Mořkově
otevřen veřejnosti každý den
v obvyklých úředních hodinách, tzn.:
Pondělí a středa

8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek

8:00 – 11:00
12:00 – 14:30

Pátek

8:00 – 11:00
Přesto prosíme občany,

aby své záležitosti vyřizovali přednostně
e - mailem a telefonicky.
Pokračuje ve spolupráci s projektanty na přípravě
projektové dokumentace zbourání a stavby nové
Podhorské chalupy. K realizaci by mohlo dojít
v roce 2022 – 2023, ovšem jen za předpokladu, že
získáme dotaci. V opačném případě budeme nadále
objekt udržovat v provozuschopném stavu.

Informujeme občany,
že z důvodu pravidelného školení
zaměstnanců bude OÚ Mořkov

V budově ZŠ jsou na mnohých místech ještě staré ležaté rozvody ZTI. Plánujeme jejich výměnu a za
tímto účelem jsme zadali zpracování projektové dokumentace projekční kanceláři UniProjekt z Nového Jičína, konkrétně panu Ing. Dušanu Glogarovi. Ten
zhotoví dokumentaci za 48 400,- Kč.

v pátek 9. dubna 2021 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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USNESENÍ
z 49. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 3. 3. 2021

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 48. schůze RO.
Žádost o pořízení traktorku na sečení trávy na koupališti.
Informaci o nutnosti v letošním roce doplnit okresní soudní přísedící.
Přípravu a program 13. ZO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 49. Rady obce Mořkov.
Cenové nabídky od Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795, Drásov 583 na pořízení dětských prvků
k brouzdališti a 2 ks zemních trampolín k workoutovému hřišti.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128020372/007 uzavřenou mezi Obec Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zast.
Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně budoucí povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 01, zast. na základě plné moci: ENPRO
Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01, IČ: 28628250, zast. na základě
plné moci paní Šárkou Blažkovou, na straně budoucí oprávněná.
TDI a BOZP na akci Odvodnění ulice Polní a prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici
Polní a Nádražní: Sdružení TDS s.r.o., IČ: 286 39 707, Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, s.r.o.
Podpis SOD na stavbu 2 ks dvoulůžkových chatek do kempu Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně objednatele a
ARX Trade, spol. s r.o., IČ: 64791271, Dražkovice 8, 533 33 Pardubice, zast. Ing. Jaroslavem Charbuckým, na straně zhotovitele.
Záměr prodeje budovy a pozemků v lokalitě Nové Domky:
budovy číslo popisné 237, ulice Nové Domky, stojící na parcele č. st. 216, pozemku parcela č. st. 216 –
zastavěná plocha a nádvoří – plocha 72 m2, na níž stojí budova č.p. 237, pozemku parcela č. 1295/8 –
ostatní plocha / jiná plocha – plocha 608 m2, pozemku parcela č. 1696 – ostatní plocha / jiná plocha –
plocha 22 m2,
Finanční dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu Obce Mořkov pro podnikatele jako opatření ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, kteří si o dar v řádném termínu požádají a kteří splňují
podmínky stanovené ve formuláři a v informačním dopise.
Umístění do volného bytu v DPS a Nájemní smlouvu o Nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS)
pro nájemce pana H. Pronajímatel je Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená paní Ivanou Váňovou, starostkou obce.
Smlouvu č. 102021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně
poskytovatele a Centrum sociálních služeb Hrabyně, 747 67 Hrabyně 3, Hrabyně 202, IČ: 70630551,
zast. Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA, ředitelkou CSS Hrabyně, na straně příjemce.
Nabídku AVE týkající se svozu plastového odpadu z nádob 240 l, které jsou v majetku Obce Mořkov.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 50. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 31. 3. 2021

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 49. schůze RO.
Plánovanou opravu mostu v Hodslavicích pro připojení se na silnici I/57 a to v termínu od 1.5.2021 do
30.11.2021.
Schvaluje:
Program 50. Rady obce Mořkov.
Smlouvu č. 112021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce, IČ: 00298191 na straně poskytovatele a Společností katolického domu, Dolní 310, 742 72 Mořkov, IČ: 43960791, zast. Josefem Mičkou, předsedou, na straně příjemce.
Cenovou nabídku na zpracování PD Oprava ležatých rozvodů ZTI na ZŠ Mořkov, zhotovenou UniProjekt, projekční kancelář, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín, IČ: 11181931, zast. Ing. Dušanem Glogarem.
Dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce Mořkov panu M., podnikateli, jako opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a Darovací smlouvu č. 22021.
Dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce Mořkov paní P., podnikatelce, jako opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a Darovací smlouvu č. 32021.
Dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce Mořkov paní P., podnikatelce, jako opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a Darovací smlouvu č. 42021.
Dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce Mořkov paní Č., podnikatelce, jako opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a Darovací smlouvu č. 52021.
Dar ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce Mořkov paní Z., podnikatelce, jako opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a Darovací smlouvu č. 62021.
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191,
zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce, na straně objednatele a Digis, spol. s r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zast. Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, na straně
zhotovitele.
Zadávací dokumentaci pro VŘ na akci Oprava oplocení sběrného dvora Mořkov.
Oslovit pro VŘ na akci Oprava oplocení sběrného dvora Mořkov tyto firmy:
Zdeněk Houška, Bartošovice 35, 742 54 Bartošovice, IČ: 70248567; JVAgro Morava, s.r.o. Meziříčská 2304,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26826411; Femont Opava, Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice,
IČ: 47154918; KOVOSTAR Ocelové konstrukce, s.r.o., Stádlo 345/26, Ostrava-Krásné Pole, IČ: 25818708;
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ akce Oprava oplocení sběrného dvora Mořkov ve složení
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Renáta Kyselá,
Zuzana Pítrová.
Uzavření Smlouvy o společném zadávání mezi městem Kopřivnice jako Zadavatelem č. 1 a městem Nový Jičín
se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČ 00298212 jako Zadavatelem č. 2, obcí Mořkov se sídlem v Mořkově, Horní 10, PSČ 742 72, IČ 00298191 jako Zadavatelem č. 3, obcí Životice u Nového
Jičína se sídlem v Životicích u Nového Jičína 128, PSČ 742 72, IČ 48804711 jako Zadavatelem č. 4, jejímž
předmětem je příprava a provedení zadávacího řízení, jehož předmětem bude uzavření Smlouvy o provozování
kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
Rozsah a podmínky zadávací dokumentace (koncesní dokumentace) vč. návrhu smlouvy o pachtu a provozování
kanalizací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro
veřejnou zakázku, která je koncesí na služby, s názvem „Provozování vodohospodářské infrastruktury – kanalizační sítě obcí sdružených ve Svazku obcí regionu Novojičínska“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu.
IV. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021:

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

4000,00 Kč
4000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

42,602.482,95 Kč
59,273.010,11 Kč
16,670.527,16Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
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2.16

Cenovou nabídku společnosti INNOVA Int., s.r.o., IČ 27857255 na komplexní zpracování žádosti o dotaci
z MPO ČR—Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití „Revitalizace nevyužívaného objektu v obci
Mořkov“

2.17

Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2021.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4.
4.1

Doporučuje:
ZO vzít na vědomí 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.
ZO vzít na vědomí Smlouvu o společném zadávání uzavřenou mezi městem Kopřivnice jako Zadavatelem č. 1 a
městem Nový Jičín se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČ 00298212 jako Zadavatelem č. 2, obcí Mořkov se sídlem v Mořkově, Horní 10, PSČ 742 72, IČ 00298191 jako Zadavatelem č. 3, obcí
Životice u Nového Jičína se sídlem v Životicích u Nového Jičína 128, PSČ 742 72, IČ 48804711 jako Zadavatelem č. 4, jejímž předmětem je příprava a provedení zadávacího řízení, jehož předmětem bude uzavření Smlouvy
o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obcí ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
ZO vzít na vědomí rozsah a podmínky zadávací dokumentace (koncesní dokumentace) vč. návrhu smlouvy o
pachtu a provozování kanalizací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku, která je koncesí na služby, s názvem „Provozování vodohospodářské
infrastruktury – kanalizační sítě obcí sdružených ve Svazku obcí regionu Novojičínska“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
ZO schválit Dodatek č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí regionu Novojičínska“ se sídlem
v novém Jičíně, Masarykovo nám. 1/1, PSČ 741 01, IČ 71240357 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Rozhodla:
Nepořádat z důvodu neuspokojivého vývoje pandemie koronaviru ve dnech 23.4. – 25.4.2021 kolotočové atrakce a stánkový prodej související s termínem mořkovské pouti.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
je mi velice smutno z toho, že se
čím dál tím více setkáváme na katastru naší obce s černými skládkami. Fotografie ukazuje, co se dá najít v lese nad Mořkovem. Další černá skládka se objevila za MIKLEM
na pozemcích pana Kociána. Někteří naši spoluobčané také odloží věci u kontejnerů v
centru obce a čekají, že to za ně někdo uklidí. Jsme
jedna z mála menších obcí, která má svůj vlastní
Sběrný dvůr a jak je vidět, některým je za těžko odpad ve středu či v sobotu na něj odvézt.
Chci poděkovat všem spoluobčanům, kterým není
lhostejné jak naše příroda vypadá, snaží se při procházkách čistit okolí, chodí běžně i s lesa s plnými
igelitkami odpadu, které nasbírají při svých toulkách
přírodou.
Chovejme se k přírodě ohleduplně!
Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta
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Probíhá celková oprava rozhlasu
Vážení spoluobčané,
v březnu a v ½ dubna provádíme rekonstrukci rozhlasu na
všech místech po obci. Po celou dobu oprav se může stát, že
některá hlasová hnízda budou mimo provoz.
Mnozí z Vás si ztěžují, že rozhlas doma dobře neslyší. Poslouchat rozhlas musíte však venku, nikoliv z domu. Pro ty, kteří
rozhlas i tak špatně slyší máme celkem dobré řešení. Když
vytočíte po uskutečněném hlášení telefonní číslo 732 792 511,
tak se Vám v mobilu přehraje poslední vyhlášená hlasová
zpráva. Dovolat se může jen jeden, proto se může stát, že linka bude chvíli obsazená. Musíte být trpěliví a
zkoušet volání dál, až se dovoláte.
Další možností, jak si poslechnout vyhlášenou zprávu je pustit si ji z webu obce. (Informace, hlášení rozhlasu).

POZOR NOVÉ ZNĚNÍ

VÝVOZU

JAK ŠLY DĚJINY KOLEM PŘEDSTAVITELŮ OBCE MOŘKOV
1. část (1274 – 1900)
13. století (rok 1274) – vznik malé osady s páleništěm dřevěného uhlí na hoře
HUNDORF (785m); kolonizátorem byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku
(1245 – 1281), manem nějaký Mravik;
14. století – vzniká lesní lánová ves Muritz již níže položená s asi 20 osadníky kolem manského dvora u Králova potoka (dnes - od domku U ogaru po první most
přes Králův potok), lokátorem - zakladatelem a prvním fojtem byl jistý Mařek
(Mařík) – možná už Jeřábek! Obec patří pod panství štramberské, později starojické,
novojičínské,
nakonec
pod
novojičínsko
štramberské;
Hospodařilo se na 2 lánech: východním - za potokem směr Veřovice s kostelními
pozemky a západním – církevním - směrem na Hodslavice (dodnes s názvem „LÁN“). Rozměr každého byl asi 22 – 25
ha.
15. století – kolem potoka a lesní cesty si stavěli osadníci svá dřevěná stavení a formovala se vesnice Maříkov – Mařkov – Mořkov (1411 – Morzkov nebo Morzhow). Postaven byl první dřevěný kostel se hřbitovem kolem něho – uprostřed manského dvora. První fara byla za potokem vpravo. Vystavěno je i první FOJSTVÍ – v místě dnešního zdravotního střediska.
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16. století – fojtství si kupuje rytířský měšťanský rod Jeřábků z Příbora (existuje však podezření, že toto jméno se
vyskytovalo již na Hundorfu , kde žilo velké množství lovného ptactva s názvem „jeřábci“); vesnice měla 13 sedláků, 5
zahradnických gruntů, 26 domkařů; známe už i jejich první příjmení: Gold, Jančálek, Křen, Toman, Černoch, Jeřábek,
Hoďáček, Jiřík, Mach, Sedlák, Bartoš, Plotka, Ščuplý…
1516 – Štěpán fojt (jeden zlatý platil za svou funkci až v Olomouci), po jeho smrti Fojtova stará; většina obyvatel
Mořkova byli nekatolíci – protestanti (stavěli se ostře proti katolickým Habsburkům); Mořkov byl vždy ryze českou
obcí, na rozdíl od sousedních Životic;
1558 – 1565 : fojt Mejtný Petr a také „Fojtová stará“; po něm fojt Jiří Jeřábek, který nechal ulít zvon do nově
postaveného kostela sv. Jiří;
1587 – majitelem svobodného dvora zemanský rytířský rod Jeřábků; Jakub Jeřábek postavil místo dřevěného
kostela zděný a v průčelí věže umístil svůj erb (dnes se nachází v kapli P. M. Bolestné);
17. století – po bitvě na Bílé hoře přísná rekatolizace; kostel sv. Jiří se dostává pod církevní správu Štramberka; mnoho
nekatolíků opouští obec i kraj;
1606 – v čele obce Jiřík, fojt z Mořkova; 1630 – 1675 – fojt (rychtář) Jakub Jeřábek a Regina fojtova (1653) – konečně i ženy dostávají jméno;
1641 – odkoupení fojtství olomouckými jezuity a jeho přeměna na PANSKÝ SVOBODNÝ DVŮR;
- v okolí Frenštátu p. R. se vyskytují Kuruci z Uher a Valaši, pasáci ovcí; v Mořkově se na dvou místech těží železná
ruda; v Novém Jičíně inkvizice zastrašuje obyvatelstvo - upalují se čarodějnice;
1685 – 1698 fojt Ondra Bartoň;
1698 - August Jeřábek si zakoupil grunt za 50 zlatých s č. p. 77; Jeřábci zde hospodařili do roku 1845;
18. století – 1712 – purkmistrem v Mořkově Jiří Geryk; další fojti neznámí – snad stále Jeřábci;
1714 – v Novém Jičíně sťata Rozina Pítrová z Mořkova pro vraždu vlastního dítěte;
1741 – mnoho občanů Mořkova zemřelo na mor a tyfus; 1741 – Mořkov má svoji pečeť: srnec, strom a keře – je to
doklad úřadu fojtovského nebo purkmistrovského;
1754 – první sčítání lidu za vlády Marie Terezie: Morava má 6 krajů, Mořkov je součástí Přerovského kraje – má 97
usedlostí a 750 obyvatel; zásluhou císařovny Marie Terezie začala r. 1774 povinná školní docházka;
V roce 1789 (za Josefa II.) končí svou činnost v obcích FOJTOVÉ, místo nich jsou v čele RYCHTÁŘI, kteří jsou
již voleni obcí!!!
19. století – začátek století byl poznamenán napoleonskými válkami, nemocemi, neúrodou a bídou… Kruté zimy, silné
deště, průtrže mračen, povodně, drahota a hlad (lidé jedli jen kořínky a slupky od brambor). Také epidemie a zlé nemoci,
jako tehdy smrtelná spála u dětí, cholera i tyfus u dospělých (92 obětí v Mořkově); náboženské třenice mezi evangelíky a
katolíky;
- přesto i příznivé události: roku 1844 postavena v obci přízemní budova pro první státní školu (č. p. 74) – jednotřídka – zřejmě na místě bývalého fojtství, až r. 1872 budova zvýšena o patro a rozšířena na dvojtřídku;
- 1848 – zrušení roboty; vznik hospodářství drobných a středních rolníků v Mořkově;
-nové vedení obce - od roku 1849 až do roku 1918 se o obec staralo volené 18 členné zastupitelstvo v čele se starostou, prvním a druhým radním a pokladníkem, kterým býval obyčejně někdo z učitelů, stejně jako zapisovatelem. OZ
bylo podřízeno Okresnímu hejtmanství v Novém Jičíně, kde byl i Krajský soud;
- 1853 – Jan Jeřábek z č. p. 77 postavil na svém pozemku kapličku P. M. Bolestné a do ní přemístil kamenný erb
Jeřábků z roku 1587 (naše současná Kulturní památka ČR); zřízení dvou nových hřbitovů: evangelický 1856 a katolický 1858; 1884 – 1888 – stržení starého kostela a vystavění nového, zvýšení věže;
-1889 – založen Sbor dobrovolných hasičů Mořkov; r. 1889 projel Mořkovem první vlak na trati Kojetín – Bilsko
(pozemek poskytl Tereziánský velkostatek); zastávka vznikla o dvacet tři roky později;
Sídlo Obecního úřadu bylo v budově školy (od r. 1844) na č. p. 74 - až do postavení hasičské zbrojnice (1950), i
když mnozí starostové úřadovali i doma. Postavením Společenského domu (1985) se on stal sídlem OÚ a je dodnes.
V poslední desetiletí 19. století se v Mořkově budovalo: evangelická soukromá škola, místní záložna, rozšíření státní
školy na trojtřídní, nová farní budova…
Na konci 19. století vykonával starostenský úřad v naší obci jistý Rýc (1882 – 1888), později Jan Pítr (1893 -1918) –
ve funkci vydržel až do vzniku ČSR, kdy zemřel na španělskou chřipku…
Do 20. století vstupoval Mořkov s 1597obyvateli a 250 domy.
Na podnět pana místostarosty Bc. Jiřího Navrátila, MBA připravila Mgr. Marie Hromádková
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budou muset využít objízdné trasy přes Životice u Nového Jičína, Zilinu, Bludovice, Hodslavice …..

Tzn. občané, kteří byli zvyklí jet do Valašského Meziříčí po silnici II/483 od Mořkova,

NEBUDE TEDY MOŽNÉ SE NAPOJIT NA SILNICI I/57 (Valašské Mezižíčí—Nový Jičín)

POZOR OD 1. 5. 2021 DOCHÁZÍ Z DŮVODU OPRAVY K ÚPLNÉ UZÁVĚŘE MOSTU V OBCI HODSLAVICE.
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Narodili se
Adam Szikriszt, Jaroslav Číp, Radim Macháč
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Adámkovi, Jarečkovi a Radimkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
89 let
90 let

Lenka Kovářová
Iveta Sladkovská
Antonín Macháč
Bohuslava Mičková
Stanislava Bendová
Juliana Stolzová
Jan Kučera
Jaroslava Černochová
Anna Chudíková
Jiřina Kyselá
Miloslav Hromádka
Alžběta Černochová
Zdeňka Hanková
Marie Cabáková
Anna Mičková

Jaroslav Kunc
Jindřich Vaněk

Marie Černochová

Jiří Hoďák

Jiřina Macháčová

Liduše Machačová
Helena Hrušková

Jan Kučera

Jiřina Hoďáková

Úmrtí
Miroslav Cabák (76 let)

Libuše Lacinová (85 let)

Antonie Kučerová (76 let)

Josef Gold (81 let)

Rýc Miroslav (77 let)
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Mobilní hospic Strom života
je tu pro Vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné
v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv,
bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se
ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a
mění se ze dne na den, organizace Mobilní hospic
Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a
poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů.
Bezplatné
služby
jsou
určeny
pacientům
s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím
nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního
vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci
Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu
svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné
pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.

Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím
a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat, naleznete na
www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
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Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím

Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba zkontrolovat,
jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky

Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může
kromě komplikací v dopravě přicházejících bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy
taky těm, kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny.
Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů.
Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči o
kvalitu vody ve studni je předcházení zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Při posuzování
kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů
schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.

stejně jako po prudkých deštích, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené
množství vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period (například v letech 2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním
blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva
používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu,
aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období,
ale
také
věnovat
pozornost
kontrole
kvality
využívaných
zdrojů.
Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních
komplikací,
a
voda
má
navíc
vynikající
chuťové
vlastnosti,
neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí. Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody
z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při
dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak
účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky
odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.
Co
má
vliv
na
kvalitu
vody
ve
studni?
Klimatické
faktory
–
tání
sněhu,
povodně,
sucho
Materiál
využitý
pro
stavbu
studny,
vrty
a
rozvody
vody
Okolní
prostředí
–
možná
kontaminace
například
ze
zemědělské
nebo
průmyslové
činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz
Pro editory
Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby
obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi které patří:
Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce
Odečty vodoměrů
Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní zkoušky
Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
Montáže vodoměrů
Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů vodoměrů
Služby call centra
Kontakt:
Pavla Veselá
Vodotech, spol. s r.o.
Centrální akreditovaná laboratoř
Slavníkovců 571/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 694 335, 702 154 771
pavla.vesela@vodotech.cz
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DOLNÍ DVŮR VEŘOVICE VÁM NABÍZÍ
polední menu
Výdejní okénko od 11 do 13 hodin , cena 125,- Kč
Jídlo s sebou, s rozvozem nebo osobně
Objednávejte den dopředu na 777565636, 732511489
Menu na další týden na FB
nebo na www.dolnidvur-verovice.cz

Nabízíme volné zrekonstruované prostory
ve Zdravotním středisku v Mořkově, Dolní 74
Prostory nabízíme prioritně pro zubaře – zubařku a jsou ihned k dispozici. Rada obce je připravena jednat
o podmínkách pronájmu a možných dalších investicích ze strany obce pro potřeby zubní ordinace.
V ordinaci jsou provedeny nové rozvody vody, nové odpady, jsou vyměněny radiátory.
Další úpravy provedeme dle dohody a pokynů zubaře – zubařky.
Zájemci se mohou přihlásit na podatelna@obec-morkov.cz, popř. na 739 623 882.
Koupím dům nebo stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky. tel. 607 275 418

Rodina koupí dům/chalupu se zahradou,
případně stavební pozemek
v obci Mořkov.
Za nabídky děkujeme.
Kontakt: 731 257 138
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. 4/2021, vydáno dne 7. 4. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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