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LETNÍ KINO
V MOŘKOVĚ
AREÁL VÝLETIŠTĚ
ZAČÁTEK VŽDY V 20:30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Sobota 7. 8. 2021
BÁBOVKY
Sobota 21. 8. 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
počítali jsme s tím, že již v červenci zahájíme další
plánované investice, avšak situace s dodávkami
některých stavebních materiálů se nevyvíjela a ani
nevyvíjí příliš slibně. Na mnohé betonářské, ocelové a dřevařské výrobky se čeká s dodávkou i 3 měsíce. Proto jsme se dohodli se zhotoviteli, že
k předání stavby splaškové kanalizace, dešťové
kanalizace a vodovodu dojde až 30. 8. 2021 a poté budou teprve
práce zahájeny. Stavba plotu okolo sběrného dvoru bude rovněž
zahájena v srpnu. Práce na rekonstrukci tělocvičny budou dokončeny včas, ale i na této stavbě došlo k výraznému prodloužení
dodávky materiálu, konkrétně obložení. To už je nyní namontováno. V současné době již probíhá lepení speciálního povrchu a
jeho nátěr, a montujeme nové cvičební nářadí. Zvlášť hezky působí zrcadlová stěna, která je vyrobená ze speciálního nerez plechu.
Máme připravenou projektovou dokumentaci na opravu ležatých rozvodů ZTI na ZŠ Mořkov, kterou zhotovil Ing. Dušan
Glogar UniProjekt. Náklady na realizaci jsou dle projektanta a
jím zhotovených rozpočtů ve výši 1,2 mil. Kč. K postupné výměně přistoupíme již v letošním roce a v příštím roce ji dokončíme.
V září – říjnu plánujeme opravu tří úseků místních komunikací.
Se zhotovitelem jsme prošli místa realizací, ke kterým máme
zhotovenou technickou dokumentaci. V tomto termínu musíme
opravit i propad komunikace na ulici Příčná a propad na MK
k Jatkám Macháč.
Máme objednané tři nové retardéry a k nim výměnu dopravního
zrcadla za nové na ulici Najštef (za poštou).
Ivana Váňová, MBA, starostka

PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU – opětovná výzva

Vážení občané,
v letošním roce končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně. Předseda okresního soudu JUDr. Vít
Veselý se na nás obrací s žádostí o provedení nové volby přísedících zastupitelstvem naší obce.
Kandidovat na funkci přísedícího mohou jak stávající přísedící, tak nově navržení občané. Přitom musí jít o občana České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že
bude soudcovskou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let, souhlasí se svým ustanovením
přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu v Novém Jičíně (§ 60 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. Ve znění novel). Současně musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 60 odst. 4 cit. zákona a ustanovení § 1 odst. 4, ustanovení § 2 odst.
1 a),b).d) až h) zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a volí je obecní zastupitelstvo z řad občanů, kteří v jeho
obvodu mají trvalé bydliště nebo pracoviště. K navrženým kandidátům si obecní zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy soudu.
U nově navržených kandidátů, kteří doposud funkci nevykonávali je nutno přiložit:
údaje o navrhované osobě (jméno, příjmení, data narození, bydliště, pracoviště)
souhlas s ustanovením přísedícím (tiskopisy jsou přílohou této zprávy)
osvědčení o lustraci (§ 2 odst. 1 písm. a/,b/ zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel),
výpis z rejstříku trestů,
„čestné prohlášení“ dle § 2 odst. 1, písm d) až h) cit. zákona (tiskopis je přílohou této zprávy)
Prosím, v případě, že máte o přísedícího soudu zájem, kontaktujte v té věci kteréhokoliv zastupitele, popř. přijďte přímo na OÚ Mořkov za mnou, starostkou obce, v termínu do 31.8.2021.
Ivana Váňová, starostka
2

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Velké poděkování všem, kteří přišli, či se
podíleli na spolupráci při zajištění DNE RODIN na koupališti v Mořkově.

Vážení Mořkovjané,
v rámci informovanosti našich občanů, ale i
těch, které zajímá, co se v naší obci děje, používáme zpravodaj, rozhlas, webové stránky
obce a v neposlední řadě také facebook obce.
Tento poslední jmenovaný nástroj komunikace je pro většinu mladší generace ten nejrychlejší způsob, jak
se dozvědět informace nejen o kulturních akcích, ale také zde
zveřejňujeme aktuality z dění v obci, o zatoulaných zvířatech
a zapomenutých věcech. Musím říct, že odezva je vždy rychlá
a proto chceme i nadále tento prostředek maximálně využívat.
K tomuto měsíci má naše facebooková stránka obce 980 sledujících (943 „to se mi líbí“). V případě, že máte svůj facebookový účet přidejte si i ten náš, aby jste byli informování vždy
z první ruky :-)

Bc. Jiří Navrátil, MBA
předseda MO KDU-ČSL Mořkov

V rámci odpadového hospodářství se snažíme společně s vámi
maximálně ekologicky nakládat s odpady na území naší obce.
Děkujeme i za vaší snahu co nejvíce třídit, protože i díky tomu
můžeme do budoucna držet poplatek za občana na stávajících
500,- Kč/rok. A nyní několik čísel o třídění:
Komodita

Rok 2020

Rok 2021*

Komunální odpad

419,59 tun

414,10 tun

Papír

15,62 tun

14,84 tun

Sklo

40,56 tun

38,56 tun

Plast

53,84 tun

63,06 tun

2,3 tun

3,61 tun

Plechovky

* údaje zo rok 2021 jsou odhadovány z průběžných čísel za
polovinu letošního roku
Z těchto dostupných dat tedy vyplývá, že nám trochu klesá
separovaný odpad. Rád bych Vás touto cestou požádal o co
největší snahu co nejvíce odpadu vytřídit a tím taky co nejméně na skládku v rámci komunálního odpadu vyvézt. Velmi
dobrý efekt jsme zaznamenali díky 240 litrovým popelnicím
na plasty u každé domácnosti, kdy komodita vytříděného plastu viditelně stoupá.
I nově zavedené nádoby na plechovky si našly své odpovědné
občany a i díky vám, se nám v letošním roce snad podaří sesbírat i tohoto odpadu více jak 3,5 tuny. Na závěr mi dovolte
vám ještě sdělit, že již není třeba rozlišovat čiré a barevné sklo
a do zvonů ať již bílých či zelených můžete vhazovat sklo bez
barevného rozlišení.
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce
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Hasiči pomohli
Sbor dobrovolných hasičů z Mořkova pomohl členům SDH Mikulčice, kteří byli postiženi hurikánem částkou 15.000,- Kč.
Tato částka se složila z odměny, které se
pro tento účel vzdali členové zásahové jednotky a kterou obdrželi od Obecního úřadu
Mořkov za pomoc při zalévání trávníku u
nového dětského brouzdaliště na koupališti
a druhá část byla věnována z pokladny Sboru. Po dohodě se starostou SDH Mikulčice
byla tato částka odeslána na jejich účet a
bude použita na opravy poničeného majetku
jejich členů.
Členové zásahové jednotky byli rovněž zaregistrováni jako dobrovolní hasiči na fyzickou pomoc v postižené obci Mikulčice. Naše síly však nebyly využity, protože pomoc
ostatních byla tak masívní, že toho nebylo
zapotřebí. Přesto našim dobrovolníkům patří
poděkování, jak za poskytnuté finanční prostředky, tak za ochotu jít pomáhat postiženým v době svých dovolených.
Naplňujeme tak naše heslo „Bohu ke cti,
bližnímu ku pomoci“.
Ing. Jan Macháč
Starosta SDH
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USNESENÍ
z 57. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 30. 6. 2021
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 56. schůze RO.
Přípravu programu 15. ZO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 57. Rady obce Mořkov.
Odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov Š. za období leden – červen 2021.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ Interaktivní tabule a displeje pro ZŠ a MŠ Mořkov podala společnost SCHOLATAB s.r.o., 28. října 802/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 24175307.

2.4

IX. úpravu rozpočtu obce na rok 2021 ve výši:

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

750 000,00 Kč
750 000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

43,990.207,57 Kč
60,660.734,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění IX. 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.
2.5 V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, převod finančních prostředků ve výši 550 000,- Kč z Rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do
Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
2.6 V souladu s ustanovením § 31 odst. 2c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění odvod do rozpočtu obce Mořkov ve výši 550 000 Kč ke krytí financování interaktivních tabulí a
rekonstrukce tělocvičny ZŠ.
2.7 Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8018908, Mořkov, p. č. 370/18, NNk, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně Povinná, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zast. na základě plné moci Firmou ARPEX MORAVA s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:
26809559, DIČ: CZ26809559, zast. Radkou Malouškovou, na straně Oprávněná.
2.8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8021590/3, Mořkov, p. č. 358/40, NNk, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně Budoucí povinná, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 zast. TRABBAU a.s., IČ: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
předsedou představenstva Ing. Martin Bartečekm, na základě plné moci č. PM/II-258/2019 na straně Budoucí
oprávněná.
2.9 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně budoucí povinná a paní K. a Pan S., na straně budoucí oprávnění.
2.10 Navýšení počtu technické pracovní skupiny obce na 8.
2.11 Nájemní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, zast. starostkou Ivanou Váňovou, IČ:
00298191, DIČ: CZ00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov na straně pronajímatel a panem M., na straně
nájemce, týkající se bytu v budově hasičské zbrojnice.
2.12 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1198/1 na ulici Dolina, cca 68 m2.
3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA k podpisu SOD na dodávku Interaktivní tabule a displeje pro ZŠ a
MŠ Mořkov se společností SCHOLATAB s.r.o., 28. října 802/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 24175307.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 58. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 7. 7. 2021

1.
1.1
1.2

Schvaluje:
Program 58. Rady obce Mořkov.
Valná hromada společnosti ASOMPO, a.s., hlasující formou per rollam, uděluje souhlas představenstvu společnosti ASOMPO, a.s. k uzavření smlouvy, jejíž plnění převyšuje částku 5 000 000 Kč, a to konkrétně k uzavření
smlouvy o úpisu akcií společnosti CEVYKO, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, Havířov, 736 01, IČ:
08599254, v celkové výši úpisu nominální hodnoty akcií 6 300 000,- Kč.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 7. července 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 14. ZO paní Eva Hegarové a paní Jany Rýdlové.
Kontrolu usnesení 14. ZO.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 14. zasedání zastupitelstva obce (č. 55 - 57)
IX. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
Závěrečný účet Svazku obcí cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
Závěrečný účet SORNJ.- kanalizace.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 7. 2021 ve
složení: paní Jana Machová – předseda, pan Miroslav Sokol a pan Jiří Navrátil – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 15. ZO.
X. Úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

35 000,00 Kč příjmy celkem
35 000,00 Kč výdaje celkem
- Kč financování celkem

44,025.207,57 Kč
60,695.734,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění X. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
3.3
3.4
3.5
3.6.

Poskytnutí finančního daru ve výši 100 000,- Kč obci Hrušky z Jihomoravského kraje, která byla postižena tornádem dne 24.6.2021 pro finanční pomoc občanům obce Hrušky.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu K., ve výši 150 000 Kč, a znění smlouvy o poskytnutí NFV
4202134.
Aktualizaci zřizovací listiny ZŠ a MŠ Mořkov, p. o. dle přílohy č. 1 – odst. VI. Okruh doplňkové činnosti.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi 1. Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zast. starostkou obce paní Ivanou Váňovou jako prodávající a 2. panem Č., jako kupující a zároveň prodávající a 3. paní
T., jako prodávající a zároveň kupující pozemky v k. ú. Mořkov dle GP č. 2153-20/2021.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávy ze spolků v Mořkově
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JAK ŠLY DĚJINY KOLEM PŘEDSTAVITELŮ OBCE MOŘKOV – 3. část (1960 – 2010)
Tady bych už mohla čerpat ze svých vzpomínek, neboť před 60 lety, v září 1961, jsem začala v obci Mořkov
bydlet. Na uvítanou jsem u Mičků (v místech, kde je dnes cesta přes most u Pošty) dostala štamprli slivovice a
klobásku. Byl to křest něčím, co jsem doposud neznala a přiznávám, že mi ani jedno ani druhé nechutnalo…
Měla jsem sladkých osmnáct let, a tak mě kromě školáků zajímaly tancovačky (hned na té první se Mořkovjané porvali a „čaje o páté“ byly na čas zrušeny…) a snaha osamostatnit se od rodičů. Vysněné samostatné bydlení mi proto pan ředitel Antonín Indruch vyřídil u Kyselých, kterým za odměnu vzali malou Vlastičku do
školky. Obec tehdy měla problém – pro všechny malé děti nebylo dost míst v MŠ. Ta byla na „Obecníku“ –
v sále dřívější hospody (dnes COOP Jednota). Vzpomínám také na hřiště u školy, bylo škvárové. Po vyučování jsem tam se svými žáky prováděla sportovní hry, které mě velice bavily. Přišla jsem do Mořkova
z Kopřivnice, kde sportem začínal i končil každý den. Emil Zátopek byl náš idol. Jeho synovec se mnou dokonce chodil do třídy a vyprávěl často o strýci Emilovi… Mým osudem tam byla tělocvična Sokola, ale
v Mořkově to byl jen sál bývalé hospody „v Šenku“(dnes firma A. P. S.), kde jsme moji oblíbenou košíkovou hráli zvláštně – míč se házel do židle bez sedačky zavěšené na skobě. Při běhání se tu hodně prášilo…
Obec Mořkov tehdy měla 2230 obyvatel ve 454 domech; přibylo automobilů, motorek, rostla vzdělanost.
Předsedové MNV v Mořkově byli pro mne málo známí – snad jsem je zahlédla jen na politických či kulturních
oslavách. Nejdříve to byl pan Jan Geryk, který vedl naši obec v letech 1960-62. Tajemníkem MNV byl Josef
Kyselý. Od roku 1962 – 1965 byl v čele obce opět Josef Macháč. Tomu se podařilo otevřít areál vysněného
koupaliště (1963) napájeného vodou z nikdy nevysýchajícího Papákova potoka. Dokončena byla i stavba jídelny a šatny v ZDŠ, a to v jejím severním výklenku. Důstojně se oslavilo 25 let trvání fotbalového klubu
(SK Mořkov) a 75 let Požárního sboru. Úspěchy zaznamenalo i JZD Mořkov. Často jsme tam chodili na
brigádnickou pomoc i se školáky.
V roce 1965 se ujal vedení MNV stavař Josef Macíček, který rukou energickou proslul především jako budovatel obce. Místopředsedou byl nejdříve Josef Kyselý, pak Jan Pítr a nakonec Oldřich Kunc. V roce
1966 byl otevřen Dům komunálních služeb (kadeřnictví, sběrna prádla, malířství a sklenářství – později pekárna mořkovských koláčů). Dokončeno bylo výletiště a osvětlení koupaliště. Rozšířeno bylo promítací plátno
v kině. V roce 1968 skončilo směnné vyučování ve škole, neboť byl slavnostně otevřen nový areál školy se
dvěma novými pavilony tříd, tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou. Na horním konci byla otevřena nová panelová prodejna Jednota místo staré Hasičské zbrojnice. Obraz sv. Floriána byl odtud slavnostně přenesen do nové. V roce 1971 obec dokončila výstavbu 24 bytových jednotek na ulici Obchodní a na č. p. 74
vzniklo Zdravotní středisko s poradnou pro děti, Poštovní úřad a Knihovna s čítárnou. Zřízeno bylo
obecní smetiště s přístupovou cestou a uskutečnila se 2. část regulace potoka. Rozšířen byl i areál nově
vzniklého JZD Beskyd Mořkov v době jeho vrcholného období, a to spojením se Životicemi a Veřovicemi,
později došlo ještě k integraci s Hodslavicemi, Hostašovicemi a Straníkem…
V roce 1973 začala výstavba mateřské školy pro 90 dětí, vznikla budova nového vlakového nádraží a vybudována byla Podhorská chalupa. V roce 1974 proběhly rozsáhlé oslavy 700 let obce Mořkov (1274), které
probíhaly po celý rok. V tomto roce začala i tradice Pochodu okolo Mořkova. Občané Mořkova odpracovali na 23 budovatelských akcích 20 tisíc brigádnických hodin… (Za každé dítě umístěné v MŠ bylo nutno odpracovat 200 brigádnických hodin. Měla jsem tam postupně čtyři…). V roce 1977 bylo dokončeno nákupní
středisko v centru obce. Na koupališti zbudovali sportovci chatovou osadu a kemp, vysázeno bylo velké
množství stromů a keřů kolem cest a potoků. Na obci (ještě Hasičská zbrojnice) vznikla zasedací místnost
pro 70 občanů a Mořkov tehdy získal status „středisková obec“ - začal totiž vynikat i v kulturní oblasti. Místo starých prodejen v bývalém „Šenku“ vznikla provozovna Autopalu pro 30 žen, vybudována byla komunikace k MŠ a studna na Lánu a u č. p. 11; opraveny byly cesty v Pastelníku. Postaveny byly „řadovky“a v roce
1980 byla zahájena výstavba Společenského domu. Na místním hřišti proběhla dokonce i místní Spartakiáda. V roce 1981 jsme se v Mořkově dočkali pojmenování ulic. Pan předseda MNV byl znám svým dobrým a
humorným vystupováním i úvodním ranním pozdravem: „ Dej nám pánbu dobrý den, suchý tam a mokrý
ven…“ Ve své funkci vydržel Josef Macíček až do roku 1983. Zůstal po něm jeden jeho nesplněný sen – vybudovat tunel mezi Hundorfem a Huštýnem směrem do Zubří… Ujme se tohoto nápadu někdo?
9

Desetiletí od roku 1970 do 1980 bylo pro Mořkov nejpozoruhodnějším v celém 20. století!

Pana Josefa Macíčka vystřídal Antonín Křenek (1983 – 1990), místopředsedkyní se stala Alena Macíčková. Problémy s vodou v roce sucha (1983) přiměly obec k průzkumným vrtům pro nalezení zdrojů vody a
konečně k započetí stavby vodovodu (1987) až z daleké přehrady Šance. V tuto dobu byla také zřízená otočka autobusu na horním konci (dnes zastávka „Horní“), dokončovala se kanalizace na Malé straně a chodník
na katolický hřbitov. Občanům Mořkova začal sloužit nově postavený Dům služeb místo č. p. 109, kde bylo
sklenářství, malířství a natěračství, květinářství, holičství a kadeřnictví, sběrna pro čištění prádla a krejčovství
(dnes budova patří firmě A. P. S.). Po otevření Společenského domu se tam z Hasičské zbrojnice přestěhoval
náš MNV (1985), kde byl i prostor pro velké společenské akce (např. Humoriáda o Mořkovský koláč – od roku 1986 se stala tradiční akcí předsedy OB St. Macháče). Rekonstruoval se bývalý MNV (v „hasičárně“), dům
č. p. 231 – moštárna, č. p. 5 – Osvětová beseda (dnes U ogaru), č. p. 61 (dnes Pošta), Zdravotní středisko…
TJ provedla rekonstrukci hřiště na travnatý povrch, instalovány byly kontejnery na domovní odpad
(1986). Pan Křenek byl oblíben svým chováním k lidem – s každým si hned tykal a ženy rád poplacával po
zadku.…
Přišel osudový rok 1989 se sametovou převratovou revolucí… V roce 1990 byl zvolen novodobý - už opět
STAROSTA Mořkova, a to pan Jan Macháč za vítěznou KDU-ČSL (znovu po 40 letech vlády komunistů), místostarostou byl Stanislav Macháč za KSČM.
Především byl dobudován tolik potřebný vodovod, vydána byla nová domovní čísla, po obci bylo rozmístěno 10 kontejnerů pro směsný odpad a otevřen byl na č. p. 13 Dům pokojného stáří. Připravovala se plošná
plynofikace. A především se začalo i v Mořkově soukromě podnikat – postupně vlastnilo Živnostenský list až
300 občanů Mořkova…
V roce 1994 pana Jana Macháče vystřídal jako starosta stavební odborník Jiří Rýc, místostarostou byl Alois
Mička - oba za KDU-ČSL, pak rovněž lidovec Jiří Géryk (2002 - 2006) a nakonec Petr Jorpalidis za
ODS (2006 - 2010). Došlo k důležité plynofikaci naší obce. Vybudováno bylo víceúčelové hřiště v prostorách
bývalého škvárového hřiště. Provedeno bylo mnoho oprav a úprav silnic, domů i potoků. Došlo k 1. etapě zateplení MŠ a ZŠ a připravoval se projekt kanalizace. V roce 2008 proběhly oslavy s výstavami: ČSR – 90 let,
včelaři rovněž 90 let, pavilóny ZŠ 40 let. V roce 2009 se vzpomínalo na 20 let od „něžné revoluce“… Nezaměstnanost v ČR i naší obci zůstávala stále vysoká, 10% dospělých hledalo práci. V Mořkově začaly působit
2 lékařky (2008): znovu se vrátila MUDr. Běla Bartošová a nově přišla MUDr. Jana Irsáková.
V červnu 2009 byl i Mořkov stižen velkou povodní.
I když byl Jiří Rýc můj někdejší žák, měli jsme spolu několik zvláštních jednání: nepřál si i s místostarostou,
aby důchodci navštívili svoje staré známé přátele ve slovenské družební Blatnici. Ale návštěvu tam i u nás
jsme nakonec uskutečnili. Dost váhal, aby Kaple P. M. Bolestné byla kulturní památkou naší obce – žádost
s potřebnými doklady jsem nakonec odeslala ve vlastní režii. Na dva roky jsem pozastavila zápisy do Kroniky
obce, neboť mi v mém konceptu vždy vše měnil a přeskupoval - čísla, slova a věty a já v tom pak měla pěkný
zmatek. Ve své funkci působil pan Jiří Rýc jako starosta Mořkova až do své nenadálé smrti v prosinci roku
2009.

Ze vzpomínek připravila Marie Hromádková; dokončení posledního desetiletí příště
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Narodili se
Petra Kačeriaková, Marie Lacinová, Vanessa Silliková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Petřičce, Marušce a Vanessce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2021
50 let

Eva Popová

55 let

Josef Gold

Stanislav Pítr

60 let

Ivan Pítr

Lenka Rýdlová

65 let

Jana Fabíková

Dagmar Rýcová

Marie Černochová

Jaroslav Macháč

70 let

Oldřiška Černochová

75 let

Jiří Rýpar

Anna Kučerová

82 let

Božena Machová

Antonín Navrátil

83 let

Miroslav Hoférek

Antonín Macháč

84 let

Vladimír Jeřábek

85 let

Mária Kučerová

86 let

Anna Bartošková

87 let

Jiřina Kučerová

93 let

Anna Lacinová

Anna Jeřábková

Úmrtí
Antonín Pítr (83 let)
Jan Macháč (71 let)
Miroslav Toman (69 let)
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Anna Benešová

Josef Bartoň

Řídím, piju nealko pivo
MS kraj – „Řídím, piju nealko pivo“ bezpečnostně
preventivní akce zaměřena na řidiče
Užívání alkoholu všeobecně snižuje schopnost vnímání a zpomaluje reakce. Jestliže poté, ve stavu, kdy
jsou alkoholem ovlivněny tyto schopnosti, usedne
řidič za volant vozidla nebo nasedne na sedadlo jízdního kola, může se stát nebezpečným nejen sobě samotnému, ale také dalším účastníkům silničního provozu. Tímto jednáním se také vystavuje trestnímu
postihu, tak jak je stanoveno zákonem. Preventivní
akce „Řídím, piju nealko pivo“ cílí na skupinu účastníků silničního provozu – řidiče motorových i nemotorových vozidel. Odměnu v podobě jednorázového
alkohol testu, kterou v rámci preventivní akce dostávali zodpovědní řidiči, poskytl Český svaz pivovarů a sladoven.
Hned dvě preventivní aktivity tohoto rázu, zaměřeny na řidiče motorových vozidel, proběhly ve dnech 12. a
16. července 2021 ve Frýdku Místku na ul. Střelniční a ul. Míru. Dopravní policisté Frýdek-Místek spolu
s preventistkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje působili na oslovené řidiče a například
připomínali také to, jak je důležité nepodceňovat zbytkový alkohol před samotnou jízdnou. Od preventistů
v závěru obdrželi jednorázový alkohol test.
Stejně jako je jízda pod vlivem alkoholu nepřípustná pro řidiče motorového vozidla, taktéž je tomu i při jízdě
na kole. Cyklista je také účastníkem silničního provozu a to jako řidič nemotorového vozidla. Přestože cyklista nemusí být vlastníkem řidičského průkazu, musí znát pravidla silničního provozu a těmito se při jízdě na
jízdním kole řídit. V případě postihu je potom na cyklistu nahlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla,
proto by se i cyklisté měli alkoholu vyhýbat nejen před jízdou, ale také během jízdy.
Zvyšující se počet cyklostezek a cyklotras napříč celou republikou výrazně napomáhá k rozvoji cykloturistiky.
Cyklistika nebo cykloturistika se v našich zeměpisných šířkách stala velmi oblíbenou a proto se policejní preventisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje vydali také na cyklostezky, za řidiči nemotorových vozidel. Nejen k výletům je však jízdní kolo využíváno. Mnozí z nás jízdní kolo využívají i jako prostředek, kterým se snadno a rychle přesunou tam, kam potřebují a pohybují se tak nejčastěji např. ve městech nebo jeho okrajových částech.
V Ostravě se uskutečnila preventivní akce 14. července 2021 v dopoledních hodinách, konkrétně na cyklostezce ve Vratimově. Policisté z oddělení prevence společně s ostravskými dopravními policisty připomněli
cyklistům základní zásady bezpečného pohybu na jízdních kolech a také zákaz požívání alkoholu „před a během jízdy“. Cyklisté si odvezli preventivní materiál v podobě orientačního alkohol testu, reflexní pásek a také
reflexní pás na rám kola.
Během středečního dopoledne dne 14. července 2021 vyrazila policejní preventistka moravskoslezského kraje
společně s cyklohlídkou obvodního oddělení na cyklostezky v městě Krnov na Bruntálsku, kde společně
oslovily projíždějící cyklisty. Nejen bezpečnost cyklistů v dopravě, používání ochranné přilby, ale zejména to,
že alkohol nepatří ani za řídítka jízdního kola, bylo hlavním tématem. A protože diskuze s cyklisty byla
zejména o alkoholu, cyklisté obdrželi společně s preventivním materiálem i jednorázové alkohol testy.
Na cyklisty v Novém Jičíně, konkrétně na cyklotrase „Koleje“, vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic, apelovala preventistka moravskoslezského kraje společně s preventistou obvodního oddělení Nový Jičín dopoledne 15. července 2021. V rámci preventivní akce upozorňovali cyklisty na dodržování pravidel bezpečného
jízdy na kole, zákaz požívání alkoholických nápojů a možné postihy s tím spojené. Cyklisté byli závěrem odměněni preventivním materiálem ve formě reflexních pásků, přívěsků, alkohol testem a děti si odnesly pexesa
a omalovánky.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Karla Špaltová
nprap. Bc. Marika Jeličová
nprap. Bc. Lucie Galiová
por. Bc. Martina Jablońská
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Nabízíme zavedenou restauraci
Orlovna – Katolický dům Mořkov k okamžitému pronájmu.
Prostory lze také využít k dalším účelům podnikání – výrobna,
prodejna, kanceláře, sklad.
Bližší informace a možná prohlídka po domluvě
na tel. č.: 603 913 707
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Koupím dům

nebo stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.

Děkuji za nabídky.
Tel. 607 275 418
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