Březen 2013

ČÍSLO 3

Rada obce na svém 44. zasedání dne 6. 2. 2013 schválila připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Dne 10. 3. 2013 si prostřednictvím mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“ připomeneme 54. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. V loňském roce se
připojilo ke kampani 410 obcí a měst v ČR. Vlajka bude
vyvěšena na budově obecního úřadu od pátku 8. března do
pondělí 10. března 2013.
Symbolika tibetské vlajky:
Uprostřed vlajky je bílá zasněžená hora pod tmavě
modrým nebem symbolizující Tibet, na jejímž vrcholku
září žluté slunce symbolizující radost ze svobody,
blahobyt a duchovní a materiální štěstí všech živých
bytostí v Tibetu. Za sluncem je šest červených pásů
zastupujících původních šest kmenů Se, Mu, Dong, Tong,
Du a Ra, které jsou považovány za předky Tibeťanů.
Kombinace těchto pásů s barvou oblohy symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského
života. Před horou stojí dva sněžní lvi s plápolající hřívou reprezentující sjednocení duchovního a světského
života. Ve svých zdvižených tlapách drží tříbarevný drahokam, který představuje Buddhu, dharmu a sanghu. U
jejich nohou leží dvoubarevný drahokam symbolizující správné etické chování založené na deseti
buddhistických ctnostech a šestnácti způsobech lidského chování. Vlajka je ze tří stran žlutě lemována. Toto
lemování představuje zlato jako symbol Buddhova učení. Strana bez lemu pak vyjadřuje otevřenost Tibetu
vůči nebuddhistickému učení.

Zveme občany na jednání
16. Zastupitelstva obce Mořkov,
které se uskuteční dne 20. března 2013 v 17 : 00 hod. v salonku SD.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
POZVÁNKA
Zveme všechny občany na veřejnou schůzi
ve středu dne 27. března 2013 v 1730 hod.
do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program: - výstavba domovních kanalizačních přípojek
- pomoc občanům v tíživých sociálních záležitostech

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce února jsme připravovali a realizovali např. konzultaci u vedoucího sociálního
odboru Mgr. Antonína Urbana, podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ,
přípravu na elektronickou aukci na dodavatele elektrické energie, přípravu kolaudace splaškové
kanalizace, legislativní postup předání splaškové kanalizace stoky Za sušárnou SMVaK, vyklízení bývalé moštárny a přípravu na její demolici, rekonstrukci horního salonku ve SD, malování
sálu ve SD, výměnu oken na chodbách v MŠ, pořízení nového plechového skladu, se kterým již počítáme jako
součást vybavení plánovaného sběrného dvoru a přípravu výstavby pergoly u DPS. Nyní k jednotlivým projektům podrobně:
Konzultací u vedoucího odboru sociálních věcí pana Mgr. Antonína Urbana jsem zahájila činnost, jejímž
cílem je zajištění kvalitní odborné rady či pomoci občanům při řešení různých tíživých životních situací
v oblasti sociální. Podrobnější informace se dozvíte na veřejné schůzi dne 27. března 2013 v 17:30 hodin. Pozvánka s programem veřejné schůze je zveřejněna na titulní straně tohoto zpravodaje.
Žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ jsme podávali na MMR. Součástí žádosti je i DVD,
kde je možno shlédnout zapojení se dětí i jejich rodičů do přípravy projektu. K žádosti jsou přiloženy také výkresy dětí z MŠ, kde nakreslily, jak si dětské hřiště představují a jaké herní prvky si na hřišti přejí. Na tomto
projektu velmi oceňuji, že není pouhým dílem projektanta, ale že se do něj zapojili jak pedagogičtí pracovníci,
tak děti i rodiče ve vzájemné spolupráci. Jejich reálné nápady a přání jsou do projektu zapracovány. Tímto
přístupem patří naše žádost k těm výjimečným. Všem zainteresovaným stranám velmi děkuji za projevený
zájem a spolupráci. Na MMR je podáno velké množství žádostí a tak nám nezbývá než doufat, že v průběhu
května dostaneme dobrou zprávu o přiděleném dotačním titulu.
Výkresy dětí z MŠ: Téma - jak si představujeme hříště u mateřské školky
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Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie – rozhodli jsme se využít možnosti na změnu dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronické aukce. Očekávám předpokládanou výši úspory cca 75.000,- Kč v průběhu 22
měsíců. Tato úspora se týká Obce (ve všech obecních objektech, veřejné osvětlení, kanalizační čerpací stanice) a obou
školských zařízení.
Demolici bývalé moštárny budeme realizovat svépomocí a to z důvodu úspory obecních financí. Kvalifikovaný rozpočet na demolici totiž převyšuje částku 230 tis. Kč. Veškerou stavební suť přemeleme a využijeme ji pro obecní potřebu,
např. na zásyp septiků po přepojení obecních objektů na splaškovou kanalizaci, zpevnění polních cest, apod. Tím nám
odpadne poplatek za odvoz a uložení odpadu.
Výměna oken na chodbách v MŠ byla provedena v průběhu jarních prázdnin. V tomto období navštěvuje MŠ méně
dětí, a proto jsme mohli bez problémů výměnu realizovat. Všechny děti z MŠ v tomto týdnu navštěvovaly MŠ
v prostorách Základní školy.
Rekonstrukcí horního salonku a malováním sálu ve SD jsme zahájili letošní plánovanou údržbu obecního objektu
(oprava schodiště, dlažba, rekonstrukce elektriky OÚ - kanceláře). V salonku je provedena výměna PVC, strhli jsme staré obložení, vyměnili jsme zásuvky a vypínače za nové a celý prostor jsme svépomocí vymalovali. Vzniklo tak důstojné
místo k pořádání různých společenských událostí.
Klienti Domu s pečovatelskou službou vznesli před dvěma roky přání mít u DPS pergolu, ve které by mohli posedět,
popovídat si a trávit tak příjemné chvíle se svými přáteli a rodinou. Oslovila jsem firmu Tesařství Borise Černocha ze
Životic u NJ a dohodli jsme se na objednávce. Firma již začala s její výrobou. Chceme, aby klienti mohli novou pergolu
začít využívat hned, jak bude pěkné jarní počasí.
Kanalizace – v současné době máme na vodoprávním odboru MěÚ v Novém Jičíně podány žádosti o změny stavby
před kolaudací. Konkrétně se jedná o 7 změnových případů. Bezproblémové vyřízení této žádosti trvá min. 30 dnů. Po
nabytí právní moci rozhodnutí teprve můžeme podat žádost o kolaudaci. Tu však můžeme podat až v návaznosti na sousední Obec Životice u NJ. Stejný proces, který jsem popsala, probíhá v současné době i tam. Stanovit termín kolaudace
a tím pádem možnost zahájení připojování na splaškovou kanalizaci neumíme. Nelze totiž předvídat, zda např. někdo
z dotčených orgánů nevznese v průběhu správního řízení nějakou připomínku. Ta by se pak musela řešit, zda je oprávněná či nikoliv. V momentě, kdy budete mít možnost napojovat své nemovitosti na splaškovou kanalizaci, dozvíte se
toto oznámení prostřednictvím rozhlasu, webu, zpravodaje.
Ivana Váňová, starostka
U S N E S E N Í z 44. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 6. 2. 2013
1.
1.1
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1.7
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2.4
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2.12
2.13

Bere na vědomí:
Splnění bodů 43. schůze RO..
Žádost ZO KK Životice o povolení vstupu na pozemek.
Oznámení Ministerstva kultury, že od 28. 3. 2013 se již nebude podílet na realizaci a financování činnosti bezplatného internetu včetně související administrativy.
Zprávu o výsledku letošní tříkrálové sbírky a využití tříkrálové sbírky roku 2012.
Nabídku Podbeskydské agentury Mořkov u Nového Jičína.
Výstup z jednání na Státním pozemkovém fondu ČR.
Termín konání Mořkovského zajíce dne 16. 3. 2013.
Termín konání Pochodu kolem Mořkova dne 4. 5. 2013.
Schvaluje:
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Jednotu Orla Mořkov na rok 2013.
Podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční 10. 3. 2013.
Finanční příspěvek na dopravu na divadelní představení klubu důchodců pro rok 2013 ve výši 3 000,- Kč.
Příspěvek Klubu šikovných žen ve výši 10 000,- Kč.
Poskytnutí prostředků na nákup kynologických potřeb Kynologickému klubu Mořkov ve výši 2 000,- Kč.
Příspěvek Kynologickému klubu Veřovice ve výši 4 000,- Kč.
Smlouvu o knihovnických službách na rok 2013 mezi obcí Mořkov a Městských kulturním střediskem Nový Jičín.
Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Občanské poradně v Novém Jičíně detašovanému pracovišti Centra pro zdravotně
postižené.
I. úpravu rozpočtu 2013.
Uzavření smlouvy o dílo výměnu oken v budově MŠ Mořkov s firmou PRINŽ CIESZYN SP z.o.o. Organizační složka,
Ostrava Svinov, nám. Dr. Brauna 1183/1, IČ 27772331, DIČ CZ27772331.
Uzavření Smlouvy o dílo č. 2013004 – zpracování žádosti o dotaci MMR firmu INNOVA Int. s.r.o., Tyršova 1832/9, 702
00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27857255, DIČ CZ27857255 - dětské hřiště u MŠ
Uzavření Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – Prodloužení vodovodního řádu
ulice Polní s Ing. Brückner Tomáš, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 68921519.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby IV-12-8008044, Mořkov, Vahalíková
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2.14
2.15
2.16

Poplatky za nájmy a služby s platností od 1. 3. 2013.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2013.
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1. patře Hasičské zbrojnice č. p. 385 na ulici Horní.

3.
3.1

Neschvaluje:
Nabídku internetového připojení od společností Telefónica Czech Republic a.s. pro knihovnu Mořkov.

4.
4.1

Ukládá:
Místostarostovi obce zprostředkovat bezplatné připojení knihovny k internetu.

5.
5.1
5.2

Rozhodla:
O prominutí poplatku z pronájmu sálu při akci SRPŠ – Dětský maškarní karneval.
Nejlepší nabídku na výměnu oken v MŠ Mořkov podala firma PRINŽ CIESZYN SP z.o.o. Organizační složka, Ostrava
Svinov, nám. Dr. Brauna 1183/1, IČ 27772331, DIČ CZ27772331.

6.
6.1

Uděluje:
Plnou moc panu P. J., bytem Mořkov k zastupování na jednání Valné hromady honebního společenstva Mořkov za obec
Mořkov.

7.
7.1

Souhlasí:
Aby pozemky zapsané na LV 10001 v k.ú. Mořkov o celkové výměře 349362 m2 byly i nadále součástí Společenstevní honitby HS Mořkov.

8.
8.1

Stanovuje:
Obřadní dny pro rok 2013.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
U S N E S E N Í z 45. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 27. 2. 2013

1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění bodů 44. schůze RO.
Nabídku pojišťovny právní ochrany DAS.
Termín konání 16. ZO dne 20. 3. 2013.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení Beskyd Mořkov.
Příspěvek ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Mořkov.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 02902/2009/ŽPZ.
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na účet č. 3880277/0100 zřízený MÚ Frenštát p. R. pro rodiny z Frenštátu
p. R. postižené výbuchem plynu v domě č.p. 39.
II. úpravu rozpočtu RO.
Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2013.
Konání oslav učitelů dne 26. 3. 2013 v prostorách Obecního úřadu a příspěvek na tento den ve výši 5.500,- Kč.

2.5
2.6
2.7

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 5. prosince 2012 v 17 : 00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 13. A 14. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 42, 43
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
ŽÁDOST O DOTACI Z MSK NA VÁLEČNÉ HROBY A PIETNÍ MÍSTA
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR
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Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva.
Z dnešního jednání se omluvili: Mgr. Antonín Patka- nemoc, Ing. Jana Slabá – z vážných rodinných důvodů, p. Oldřich Kunc
- omluven.
Přítomno:

12 zastupitelů

Nepřítomno: 3 zastupitelé
Starostka obce navrhuje rozšířit program o bod majetkoprávní záležitosti. Projednán by byl jako bod 5 a další body programu
by se posunuly.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili upravený program 15. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen starostkou obce
paní Ivanou Váňovou (bod 3.1. usnesení ZO).
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
pan Jiří Kyselý - předseda, pan Ing. Martin Mička a pan Jiří Navrátil, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis z 13 a 14. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k nim nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, budou považovány za schválené.
Ověřovatel zápisu z 13. zasedání ZO p. Jaromír Kašpárek podal souhlasnou zprávu (bod 1.1. usnesení). Ověřovatelka zápisu
z 14. zasedání JUDr. Věra Skurková podala souhlasnou zprávu (bod 1.2. usnesení).
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání ZO jsou určeni: p. Jiří Kocián a p. Petr Jorpalidis.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová
3.KONTROLA USNESENÍ 13. a 14. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 13. a 14. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění
všech bodů usnesení 13. a 14. zasedání ZO.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 42, 43
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti
rady obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 13. zasedání zastupitelstva obce (č. 42
- 43) a neměli žádné dotazy.
5.MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Smlouva o zřízení VB elektro přípojky NN na pozemek pana Robina Kučery. Tato přípojka je k pozemku na ulici Nádražní.
Pan Kučera zde plánuje stavět nový RD.
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Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.2. usnesení) smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s.
IČ 24729035 se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako oprávněná z věcného břemene a Obec Mořkov, IČ
00298191, se sídlem Mořkov, Horní 10, PSČ 742 72 jako zavázaný z věcného břemene, elektrická přípojka „NN č. IP-128009818“ Mořkov, Kučera.
Pro: 12 proti: 0

zdržel se: 0

6.ŽÁDOST O DOTACI Z MSK NA VÁLEČNÉ HROBY A PIETNÍ MÍSTA
Statostka obce p. Ivana Váňová informovala zastupitele o tom, že Moravskoslezský kraj může poskytnout obcím dotaci na
válečné hroby a pietní místa. V našem případě se konkrétně jedná o podání žádosti o dotaci na opravu písma a renovaci přístupového chodníku k pomníku padlého rudoarmějce Ilji Karaměnko Pjotrije. Tento ruský voják padl při osvobození Mořkova
v roce 1945 a v „Říkách“ je jeho pomník.
Schválení podání žádosti podléhá schválení zastupitelstvem obce a stejně tak podléhá schválení investičního záměru
k realizaci akce schválení zastupitelstvem obce.
Žádost bude obec Mořkov podávat prostřednictvím obce s rozšířenou působností, což je pro nás Nový Jičín, konkrétně je jednáno s panem Ing. Balarynem.
Žádost musí být na KÚ podána do 15.2.2013.
Každoročně kontrolují zástupci z MSK pietní místa, obec Mořkov navštívili také a naše pietní místa jsou vyhodnocena jako
krásná a bez závad. Pouze u pomníku v Říkách posuzovali s nedostatkem- nečitelné písmo.
Starostka obce má již připraveny veškeré podklady k žádosti, chybí pouze přiložit usnesení dnešního zastupitelstva.
Zastupitelé neměli k bodu žádné dotazy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.3. usnesení)
Válečné hroby a pietní místa.
Pro: 12

proti: 0

podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na

zdržel se: 0

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.4. usnesení)
investiční záměr k realizaci akce – oprava písma na pomníku a renovace přístupového chodníku k pomníku padlého rudoarmějce Ilji Karaměnka Pjotrije.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

7. INTERPELACE
Zastupitel Ing. Mička se dotazuje na činnost sociální komise, co má dělat a čím se zabývá?
Starostka obce p. Váňová Ivana odpovídá, že sociální komise je v obci zřízena, může se např. zabývat různými podněty od
občanů nebo členů komise např. na to, že někdo žije ve velmi špatných sociálních podmínkách apod. Podněty se může sociální komise zabývat a podávat návrhy na jejich řešení.
Zastupitel Ing. Mička popisuje, že mnoho občanů má dnes těžké finanční problémy, špatnou životní situaci, často jsou řešeny
exekuce, lidé nemají žádné finanční prostředky ani práci a mohou skončit tak, že jim nikdo nic nedá (např. už nemají možnost
dostat podporu v nezaměstnanosti, různé sociální příspěvky ani příspěvek v hmotné nouzi). Někteří jsou ve velmi špatné situaci, sami třeba nezvládnout navštívit úřady, neví, na co mají nárok, nemají právní povědomí. Pravidla jsou nastavena dost tvrdě,
jednání na úřadech jsou potupná, exekuce je může dohnat i do různých krizových situací. Občané to řeší přes známé i rodiny.
Proč to jako obec neřešíme? Může se stát, že některý z občanů toto nezvládne, nemá možnost zaplatit dluhy, neví na koho se
obrátit. Domnívá se, že by takovým občanům mohlo pomoci jen obdržení nějaké malé finanční částky v řádu několika tisíc Kč
nebo zakoupení něčeho potřebného (pračky, ledničky….?) z rozpočtu obce pro překlenutí nejhoršího období. Dává tím podnět
k diskuzi zastupitelům.
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Starostka obce p. Váňová Ivana sděluje, že o žádném podnětu v současné době na obci nevíme, nikdo konkrétní z občanů se
na obec s nějakým podnětem či návrhem neobrátil. Máme pokyn z obce s rozšířenou působností předávat tyto záležitosti do
center či úřadů Nového Jičína, jsou tam vysokoškolsky vzdělaní odborníci na tuto problematiku. Na obci víme, kam máme
občany s jejich záležitostmi směřovat a pokud v minulosti někdo pomoc potřeboval, nestalo se, že by byl odmítnutý, naopak,
snažili jsme se mu pomoct a najít řešení.
Zastupitelka JUDr. Skurková doplňuje, že Ing. Mička dává dobrý podnět k diskuzi. Je pravda, že sociální komise nevyvíjí
v tomto směru žádnou činnost, můžeme o tom diskutovat a pokud bychom našli samozřejmě přesná pravidla, pak jsou určitě
možnosti pro nějakou aktivitu v této oblasti. Pokud bychom si řekli, že obec může plnit i tuto funkci a bude se zajímat i o takovéto problémy svých občanů.
Zastupitelka p. Kladivová- co se týká předlužení, exekucí, finanční tísně atd., občané mohou konzultovat toto vše v různých
občanských poradnách, které jsou v Novém Jičíně, Kopřivnici, Ostravě. Poradenství je bezplatné (tímto dostupné i pro naprosto finančně nejslabší), jejich dotazy řeší zaměstnanci s právním vzděláním a jsou velmi ochotní a vstřícní k řešení problémů.
Je to natolik dostupné v našem regionu, že by neměl zůstat občan bez pomoci. Občan tam samozřejmě nedostane finance, ale
může se dozvědět, jak postupovat a získá potřebné rady.
Starostka obce p. Váňová Ivana doplňuje, že i na našem obecním úřadě jsou letáky z těchto poraden, máme odkazy na webových stránkách obce, i ve zpravodaji upozorňujeme občany na podvody, nekalé praktiky. Pokud bychom o takovém člověku
věděli, tak bychom mu samozřejmě pomohli najít řešení. Navrhuje zastupitelům, aby připravili podnět do příštího zastupitelstva dále k diskutování. Sama ví pouze o jednom případu, který jsme na obci řešili. Bude jen ráda, pokud by sociální komise
vyvíjela v tomto směru činnost. Na obci Mořkov máme svěřeného člověka do opatrovnictví, pověřeným opatrovníkem je paní
Hegarová. V rámci možností mu i z vlastního kupujeme např. hygienické potřeby apod. Pokud víme o nějakých případech, tak
se staráme.
Zastupitel Ing. Mička - pokud by byla vůle obce, mohl by být nějaký fond, peníze zvlášť pro tyto případy. Musela by být nastavena přesná pravidla.
Zastupitelka JUDr. Skurková - v minulosti měly sociální komise i větší pravomoci a nyní podle změn již nemají. Z vlastní praxe zná velké množství případů občanů, kteří nemohou platit dluhy, v exekuci přicházejí o své majetky, nemovitosti. Bohužel
se jedná o byznys, protože jsou majetky těchto občanů prodávány velmi „pod cenu“ a pro ně výrazně nevýhodně, někdy jim
schází jen 100-200 tis. Kč a přesto přicházejí o vše. K úvaze nabízí i možnost např. poskytnout půjčku z obecního rozpočtu,
jejíž řádné splácení by bylo zajištěno zřízením zástavního práva na nemovitosti dlužníka ve prospěch obce.
Zastupitel p. Navrátil informuje, že se v maximální míře staráme o nezaměstnané, dáváme jim práci (veřejná služba, VPP
atd.), patříme k obcím s největším počtem zaměstnanců převzatých z úřadu práce. Není však možné starat se v takové míře o
předlužené občany, dokonce poskytovat záruky za majetky atd. Vidí v tom velký problém, občanů takto předlužených je velké
množství a obec by tuto problematiku neměla řešit. Nemáme na to ani odborníky v rámci obecního úřadu.
Zastupitel p. Jorpalidis sděluje, že toto téma bylo a je aktuální, souhlasí s individuální pomoci některým občanům, ale zásadně
nesouhlasí s tím, v jakém rozsahu navrhuje pomoc paní JUDr. Skurková. Obec by do tak závažných témat neměla vstupovat.
Starostka obce p. Váňová Ivana vyzve k činnosti sociální komisi k přípravě návrhu pro ZO na základě této diskuze.
8. DISKUSE
Ing. Kyselý dotaz - občan z ulice Dělnické, zda bude ještě asfaltování pokračovat. Starostka obce p. Váňová odpovídá ano,
bude ještě pokračovat.
p. Jorpalidis dotaz - co se zamýšlí dále se sálem, stav podia, obložení, nemalovaný už několik let. A zda nezvážit také změnu
poplatku za prostory, což by některým složkám v obci pomohlo při organizování kulturních akcí. Dnes je, vzhledem k malé
návštěvnosti, pro některé složky nelehké uspořádat akci, zaplatit poplatky za pronájem a další poplatky, hudba, vystoupení…
Starostka obce p. Váňová Ivana - snížení najmu je připraveno do rady, malování je v plánu i rekonstrukce horního salonku.
9. PŘIJETÍ USNESENÍ
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Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise p. Jiří Kyselý.
10. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 17.38 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 15. ZO
Listiny přítomných
Zapsala:
Romana Kladivová
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Kocián

Ivana Váňová
starostka obce

Petr Jorpalidis
Dne 22. února 2013, Frenštát pod Radhoštěm

Poděkování starostky Frenštátu pod Radhoštěm za podporu obětem neštěstí

V posledních dnech zažívá město Frenštát pod Radhoštěm velmi bolestné období. Jen stěží hledat v historii
našeho malého podhorského města událost, která by takto tragicky zasáhla jeho obyvatele. Na druhé straně
jsme v těchto dnech svědky obrovské přízně a všestranné podpory. Slovy se ani nedá vyjádřit naše vděčnost
za solidaritu a účast, která se obětem neštěstí dostává od lidí, organizací, firem, měst a obcí, z celé republiky.
Opět se ukázalo, že se lidé dokáží spojit a pomoci, když je potřeba. Na účtu veřejné sbírky a v pokladničce
na recepci města se k dnešnímu dni sešlo téměř 9 600 000 Kč. Navíc neustále přicházejí s nabídkou pomoci
další dárci.
Chtěla bych touto formou poděkovat všem lidem, krajům, ústředním orgánům státní správy, samosprávám
a firmám z celé naší země za projevovanou materiální, finanční a morální podporu. Věřte, že vaše pomoc je
přijímána s hlubokým vděkem a pokorou. Prostředky, které se podaří během sbírky nashromáždit, budou beze
zbytku využity na pomoc postiženým.
S úctou
Mgr. Zdeňka Leščišinová
starostka města Frenštát pod Radhoštěm
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Mořkovské běžecké dopoledne
Lašský běžecký klub se po loňské zářijové návštěvě olympijské vítězky
paní Dany Zátopkové přejmenoval se svolením paní Dany na Atletický
klub Emila Zátopka Kopřivnice. Deset trenérů se stará o výchovu téměř
stovky dětí od čtyř do jedenácti let. I mezi dospělými je řada běžců, kteří
sklízejí úspěchy nejen v blízkém okolí, ale i v rámci Moravskoslezského
kraje ( Vašek Bitala, Jakub Ambros, Josef Kvita ).
Další významnou klubovou aktivitou je organizování Lašské běžecké ligy.
V letošním roce do této soutěže zařadili organizátoři opět Mořkovského
zajíce. Tento závod si našel své místo v kalendáři běžců. Přes skromnější
zázemí organizátoři dovedou vytvořit příjemné podmínky pro účastníky
závodu. Je to i zásluhou Obecního úřadu v Mořkově, místní firmy Machač
Malokapacitní jatka, Klubu Českých turistů a Oldřich Kunc – restaurace Společenský dům Mořkov.
Kromě hlavního závodu se letos opět uskuteční i běh dětí pod názvem Mořkovský zajíček. Bude to i zásluhou vedení místní ZŠ a
MŠ.
Tímto zveme v sobotu 16. března na tuto akci, širokou veřejnost. Kdo si netroufne zaběhnout deset kilometrů, může si prověřit kondici na tříkilometrové trati. Centrum dění bude nad mořkovským železničním nádražím.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
6. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice ve spolupráci s místní firmou
Machač Malokapacitní jatka, Obcí Mořkov,
Klubem českých turistů Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km, kondiční běh na 3 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka
a bývalého reprezentanta ČR v maratonu Saši Neuwirtha.
Sponzoři: Machač Malokapacitní jatka Mořkov, Oldřich Kunc –restaurace Společenský dům Mořkov
Datum:
Start:
Místo:
Trať:
Prezentace:

sobota 16. března 2013
10, 30 hod.
parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov, hlavní trať, okres Nový Jičín
obrátková po cyklostezce s mírně zvlněným profilem
9, 15 hod – 10,20 hod. na parkovišti u hlavního vlakového nádraží Mořkov

Kategorie:

A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let

F ženy do 34 let
G ženy nad 35 let

Startovné: 70 kč
Občerstvení: párek, čaj, kofola, pivo
Ceny:

věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč.Nejmladší a nejstarší účastník závodu obdrží
odměnu.
Upozornění: závodu se mohou zúčastnit řádně přihlášeni, kteří podepsali přihlášku a mají
startovní číslo.
Trať. rekord: muži: Petr Bětík
33:39 min. ( 2009 )
ženy: Petra Pastorová 40:32 min. ( 2010 )
Šatny:
zajištěny
Sprchy:
ne
Informace: Jiří Harašta mobil: 731 255 023, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍČEK
BĚH DĚTÍ
Závod pořádají:
ZŠ a MŠ Mořkov,
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice,
místní firma Machač Malokapacitní jatka, Obec Mořkov, Klub českých turistů Mořkov
Datum:

sobota 16. března 2013 od 9,30 hod.

Místo:

parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov, hlavní trať, okres Nový Jičín

Prezentace: 8,45 hod – 9,20 hod. na parkovišti u hlavního vlakového nádraží Mořkov
Časový rozvrh:
9:30 hod. A maminky s kočárky
9:35 hod. B dívky a chlapci 2008 a mladší
9:40 hod. C dívky a chlapci 2006 – 2007
9:45 hod. D dívky a chlapci 2004 – 2005
9:50 hod. E dívky a chlapci 2002 – 2003
9:55 hod. F dívky a chlapci 2000 – 2001
10 : 00 hod. G dívky a chlapci 1998 - 1999
Ceny:

50 m
80 m
180 m
360 m
720 m
720 m
720 m

Všechny děti, které poběží, obdrží sladkou odměnu
Závod se koná za každého počasí

Informace:

Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz

Únorové soutěže
V pátek 8. února 2013 proběhla ve školní knihovně recitační soutěž žáků 1. stupně. Celkem se
svými básněmi vystoupilo 21 dětí. Nejúspěšnější
z 1.třídy byla T.Kučerová s básní Září, ze 2.třídy
R.Macíček s básní Delfín, ze 3.třídy R.Garaj
s básní Kuřátko a obilí, ze 4.třídy J.Hegar s básní
Zoo a z 5.třídy J.Obadal s básní Žitný klas. Všem
dětem děkujeme za pěkný přednes a vystoupení.
Ve středu 13. února 2013 se v Novém Jičíně
uskutečnilo okrskové kolo ve vybíjené žáků. Naše družstvo ve složení J.Černoch, J.Jašek,
J.Hegar, A.Vahalík, V.Pítr, L.Dořičák,
R.Pavelčák, J.Kysel ý, A.Černochová,
T.Kučerová, J.Géryk a M.Mach porazilo zbývající školy a postupuje mezi 8 nejlepších v okrese
Nový Jičín. Okresní finále se bude hrát v březnu
v Bílovci. Poděkování patří žákům, paní učitelce S.Bendové za přípravu a paní asistentce R.Turkové za povzbuzování a doprovod na soutěž.
Soukromá výuka angličtiny, začátečníci až pokročilí,
konverzace, příprava
na zkoušky, novou maturitu atd. 776024728
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Dne 1.2.2013 se konal tradiční Školní ples, který organizovalo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Mořkov.
Děkujeme všem štědrým sponzorům, kteří přispěli svým dárkem do bohaté tomboly. Děkujeme také šikovným kuchařkám z Mořkova, které nám usmažily výborné koblížky. A samozřejmě největší dík všem návštěvníkům našeho
plesu. Věříme,že se dobře bavili.
Z výtěžku letošního plesu tradičně přispějeme ZŠ a MŠ Mořkov na vzdělávací, rozvojové a sportovní aktivity dětí
a mládeže. Jedná se zejména o úhradu cestovného na soutěže žáků, nákup drobných odměn pro oceněné děti, zakoupení sportovních pomůcek a dalšího potřebného v ZŠ i MŠ, zakoupení dárkových balíčků všem žákům k Mikulášské nadílce ve školách. Každoročně rovněž poskytujeme příspěvek na lyžařský výcvik žáků ZŠ Mořkov.
V letošním roce plánujeme další zajímavé akce pro děti, mládež i jejich rodiče.
Dne 24.3.2013 pořádáme Dětský maškarní ples, u příležitosti Dne dětí v červnu zorganizujeme Dětský den. V plánu máme uspořádání zájezdu pro děti ZŠ a MŠ i jejich rodiče. O všech akcích Vás budeme včas informovat a těšíme se na společné zážitky.
Srdečně Vás tímto zveme na Dětský maškarní ples konaný dne 24.3.2013 ve 14.00 hodin v sále Společenského domu v Mořkově.
ZŠ Mořkov obdrží v letošním roce dotaci na vybudování venkovní učebny. Výše dotace ale nevystačí na celé vybudování a jistě bude zapotřebí pomoci a spolupráce sponzorů, zručných řemeslníků, rodičů i přátel školy nejen z řad
SRPŠ.
Naši činnost podporuje i Obec Mořkov - děkujeme.
SRPŠ
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Narodil se
Jan Rýdl
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Honzíkovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březen 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
87 let

Milan Štefanička
Jiří Kocián
Jaroslav Tarabáš
Stanislav Mička
Eva Kučerová
Jiří Číp
Zdenka Pavlínová
Petr Baroš
Miloslav Kantor
Marie Kašíková
Vladislav Kyselý
Josef Dýnka
Božena Kučerová
Jan Macháč
Marie Pítrová
Marie Hoďáková
Anna Geryková
Anežka Kučerová

Jana Macháčová
Anna Géryková
Danuše Tomková
Květuše Ondruchová
Eva Jančálková
Marie Žerdíková
Marie Merendová
Marie Horáková
Marie Lacinová
Hedvika Macháčová
Jan Mička
Vlasta Kopecká

Jaroslav Kyselý
Anděla Kučerová

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Úmrtí
František Geryk

Marie Bartoňová

Miroslava Kuncová

ProChrist 2013 (Pochybnosti a Úžas)
Je název evangelizačních večerů, které se na začátku března budou konat na mnoha místech Evropy. Jejich smyslem je přiblížit víru v
Boha dnešnímu člověku i netradičními způsoby, jako jsou různé hudební vstupy, scénky, pantomimy, svědectví, ap. A také hledat odpovědi na
palčivé otázky dneška.
čtvrtek 7. března 18.00 hod.
Orlovna Mořkov
Téma: Kde najdeme štěstí?
Úsilí (snaha) o dosažení štěstí je považováno za jedno ze základních práv člověka. Je tím také zaručeno, že štěstí nalezneme? Můžeme se
štěstí naučit? Jak může existovat štěstí ve světě, kde už splasklo tolik snů? Ježíš má ale udivující výroky o štěstí.
pátek 8. března 18.00 hod.
Orlovna Mořkov
Téma: Kolik sítí potřebuje člověk?
Sítě jsou pro nás životně důležité ať už jde o elektrickou síť, sítě pro komunikaci, pro sociální zajištění našeho života. Ten, kdo je dobře
propojen se správnými lidmi, může dosáhnout mnohé. Jak důležité je spojení s Bohem? A kdo to všechno opraví, až se sítě zhroutí a spojení se
přeruší?
sobota 9. března 18.00 hod.
Společenský dům Hodslavice
Téma: Co mají peníze společného s vírou?
Kdo nám může dát nezbytnou jistotu a vytoužené uznání? Proč Ježíš tvrdí, že není možné sloužit Bohu a penězům současně? Peníze
nejsou jen platebním prostředkem, mají zjevně velkou moc – a to jak ty peníze, které máme, tak i ty peníze, které nemáme ale chtěli bychom mít.
neděle 10. března 18.00 hod.
Společenský dům Hodslavice
Téma: Co pomůže, když jsme zahořklí z utrpení?
V utrpení voláme: Proč? Ale utěší nás nějaké teoretické výklady? Jsme vydáni napospas osudu? Existuje nějaký lék proti otravující hořkosti? Proč Ježíš křičel: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“
Za organizátory všechny srdečně zve L. Červenka
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DA RUJ

KREV, ZACHRÁNÍŠ

ŽIVOT,

dokazují svým příkladem i mnozí stateční občané Mořkova.
Chcete také vykonat dobrý skutek, pomoct druhým
či zachránit jim život?
S růstem počtu obyvatel naší planety přibývá i nemocí
a nemocných, kterým můžeme obětavě pomáhat. Třeba tím,
že projevíme dostatek odvahy a staneme se pravidelnými dárci kravní plazmy, krevních destiček, bílých nebo červených
krvinek či kostní dřeně ( zatím je opakovaných dárců v ČR
jen 8 ze sta).
P R O Č darovat krev? Nejvíce pacientů potřebuje krevní
transfúzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu nebo
při akutních operacích. Nekomplikovaná ortopedická operace
spotřebuje 1 - 3 krevní konzervy, složitější až 10 jednotek
krve. Velkou potřebu mají také neurochirurgické operace,
komplikované porody i léčba novorozenecké žloutenky...
O D B Ě R K R V E od dobrovolných dárců je prováděn v
transfúzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Způsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství - na základě rozboru anamnézy laboratorním a lékařským vyšetřením VE VĚKU od 18 do 65 let
(prvodárcem se můžete stát do 65 let) s tělesnou hmotností NAD 50 kg. Darovat krev mohou s určitým omezením i alergici, epileptici a lidé s náročným koníčkem či zaměstnáním ( např. sportovci).
V ČR se morální OCEŃOVÁNÍ bezpříspěvkových dárců krve provádí od r. 1960 ČČK, a to několika supni podle počtu odběrů:
- za 1. odběr je udělen odznak "KAPKA KRVE", za 10 odběrů je bronzová medaile prof. Jánského, za 20 odběrů je stříbrná a za 40
je udělována ZLATÁ MEDAILE prof Jánského.
- dále jsou udělovány ZLATÉ KŘÍŽE : III.stupeň za 80 odběrů. II.stupeň za 120 odběrů, I.stupeň za 160 odběrů krve. Prezident
ČČK Marek Jukl má za sebou již 250 odběrů krve, kterou začal darovat již v 18 letech.
Jednotlivé zdravotní pojišťovny se dárcům odměňují různými BONUSY a benefity v podobě dárkových poukazů, vitamínů, příspěvků na preventivní očkování nebo také masážemi, kredity a dokonce i finančními příspěvky.
Průměrně dostane každý člověk v Česku během svého života 5x krevní transfúzi a 14x lék vyrobený z krve.
V ROCE 2012 poskytlo nemocným svou krev také 13 dobrovolných dárců krve Z MOŘKOVA , kteří jsou zároveň pravidelnými
dárci krve:
- BRONZOVOU plaketu MUDr. Jánského za 10 odběrů krve má Ivana Lacinová a Daniela Petrošová
- STŘÍBRNOU plaketu MUDr. Jánského za 20 odběrů získali David Šmíd, Petr Mach, Radim Kyselý, Zdeněk Závodný a Pavel
Štefanička
- ZLATOU plaketu MUDr. Jánského za 40 odběrů obdrželi Jaroslav Číp, Marcela Goldová a Lubomír Kyselý
ZLATÝ KŘÍŽ III. STUPNĚ za 80 odběrů krve mají Petr Jančálek, Martin Kusák a Richard Macíček
Patří jim veliké poděkování za záchranu lidských životů !
V naší obci však žije i dobrovolný DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ, která je velmi důležitá zvláště pro ty pacienty, kteří onemocní akutní
LEUKEMIÍ. Tou je postižen každých 8 hodin jeden člověk v ČR ( denně 3 lidé!).
Tímto statečným mužem je pan JOSEF GÉRYK, který se, po období pravidelného dárcovství krve, rozhodl zachránit neznámého
příjemce také darováním kostní dřeně tzv. " nepříbuzenskou transplantací".
Za svou obětavost byl v Praze na Výročním večeru Nadace pro transplantace kostní dřeně 15.4.2011 oceněn za mimořádný čin dárcovství krvetvorných buněk, kterým pomohl nemocnému člověku. Ocenění převzal z rukou paní Lívie Klausové a bývalého kardinála Miloslava Vlka.
KDO SE MŮŽE STÁT ideálním dárcem pro nemocného leukémií? Jakýkoliv dobrovolník ve věku od 18 do 35
let s co nejshodnějšími transplantačními znaky! Ještě lepší je,
pokud je tento dárce co nejmladší, je MUŽ a s co největší hmotností : např. záchranář, hasič, sportovec, student...ale vítán je
každý dobrovolník, včetně žen.
(více na www.kostnidren.cz)
Na vaše rozhodnutí čeká Český národní registr dárců kostní
dřeně (ČNRDD) - od r. 2010 jsme i ve Světové asociaci dárců
dřeně (WMDA). U každého nového dárce je provedeno nejdříve
vyšetření transplantačních znaků - tzv. izolace DNA z krve
a z ní se provádí stanovení základních tkáňových znaků ( je jich
10) - pro úspěšnou transplantaci KD musí být co nejvíce znaků
podobných.
Za užitečnou inspiraci pro napsání tohoto článku
a OSVĚTU DÁRCOVSTVÍ KRVE děkuji Josefu Gérykovi.
Připravila Marie Hromádková
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