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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok
2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo 24 prvňáčků, kteří byli slavnostně pasováni mezi žáky školy.
Paní ředitelka Mgr. Yvona Šindlerová přivítala všech 193 dětí, které naší ZŠ budou v novém školním
roce navštěvovat. Za obec jsem prvňáčkům předala malý dárek a všem dětem popřála hodně štěstí
a úspěchů.
V průběhu prázdnin jsme realizovali rekonstrukci zahrady u MŠ včetně výměny herních prvků, které
jsou vyrobeny z akátového dřeva. Celkové náklady této akce jsou ve výši 570 tis. Kč. Mořkovské děti, které navštěvují
mateřskou školu, časem nejlépe zhodnotí, zda se dílo podařilo. Na ukázku několik fotografií.

Koncem července jsme zahájili stavební práce na ulici Zahradní – účelné odvodnění povrchových dešťových vod
z obecních pozemků, převážně z místních komunikací, jež při obvyklých deštích způsobují škody na soukromých majetcích. Žádala jsem v minulých letech o radu dva zkušené inženýry, jakým způsobem máme provést řádné
odvodnění. Ani jeden z nich si netroufl radit. Oba
doporučovali, abychom nejprve zadali vypracování
řádného vodohospodářského projektu a to proto, že
je v krajnici umístěná splašková kanalizace
s revizními šachtami a je v tomto úseku větší sklon
terénu. Práce jsme proto započali až po zpracování
příslušného projektu. Každý týden probíhají na této
stavbě kontrolní dny, kdy si vyjasňujeme následný
postup prací. Ujišťuji obyvatele z této ulice, že práce
budou provedeny odborně, tak aby byla zajištěna
funkčnost odvádění povrchových vod v tomto úseku
na mnoho desítek let.

V souvislosti s otevřením sběrného dvora na ulici Nádražní nad vlakovým nádražím (bývalá část manipulační plochy
Frenštátské lesní, a.s.) jsme v řádném výběrovém řízení vybrali vítězného dodavatele velkoobjemových kontejnerů, které budou tvořit vybavení sběrného dvora. Otevření plánujeme ve středu 25. září 2013. Veškeré podrobnosti o sběrném
dvoře a systému nakládání s odpadem jsou zveřejněny dále ve Zpravodaji. Sběrný dvůr pro nás všechny představuje
zkvalitnění služby v odpadovém systému obce.
Ve dnech 29. srpna a 30. srpna 2013 úspěšně proběhla kolaudace splaškové kanalizace v Obci Mořkov.
Na tento okamžik jsme všichni (i naši předci) netrpělivě čekali mnoho desítek let. Věřte, že za tímto úspěchem je mnoho
hodin poctivé práce všech, kterým není lhostejná životní úroveň a prostředí ve kterém žijeme a vychováváme děti. Věřím, že v krátké době všichni oceníme, že v obci nezapáchají příkopy a že máme čisté vodní toky.
O možnosti napojení vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci vás budeme informovat rozhlasem a na webu
obce. Připomínám, že je nutné, abyste si nejlépe v předstihu 2 – 3 dnů objednali kontrolu napojení na tel.
739 623 891 – místostarosta nebo 739 623 882 – starostka.
Vybudovat přípojku a provést napojení je nutno realizovat nejpozději do 3 měsíců ode dne vyhlášení možnosti
napojení – dle smlouvy o odběru potrubního materiálu, kterou s vámi obec uzavřela v minulém roce.
Všem přeji spokojenost s využíváním nového systému inženýrské sítě.
Ivana Váňová, starostka

Informace k Sběrnému dvoru:
Zahájení provozu ve středu 25. září 2013
SBĚRNÝ DVŮR
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení přijímány:
Katal. č.
odpadu
16 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 07

Název odpadu

Kategorie

Pneumatiky
Dřevo
Sklo
Plasty
Beton
Cihly
Tašky, keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Kategorie O – jedná se o ostatní odpad
Provozovatel zařízení:
Vlastník zařízení:

Obec Mořkov
Horní 10
742 72 Mořkov
Obec Mořkov
Horní 10
742 72 Mořkov

Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele: Jiří Navrátil, místostarosta obce
Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 595 622 222.

Provozní doba separačního dvora:
Středa
Sobota

10:00 - 18:00
7:00 - 12:00
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U S N E S E N Í z 53. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 31. 7. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 52. schůze RO.
Děkovný dopis KČT za podporu na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Informaci starostky o probíhajících neinvestičních akcích.
Schvaluje:
Dar ve výši 3.000,- Kč společnosti DECARO RMG s.r.o., Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice, IČ 61943762 na úhradu
nákladů spojených s reprezentací V. S. na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů v Praze.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Mořkov.
VI. úpravu rozpočtu 2013.
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu 2013.
Rozhodla:
O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 30.000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zastřešením pergoly u DPS.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 54. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 7. 8. 2013
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 53. schůze RO.
Schvaluje:
Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov.
Uzavření smlouvy se společností Elektrowin, a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 272 57 843 a obcí Mořkov o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Uzavření smlouvy se společností Asekol, s. r. o. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 273 73 231
a obcí Mořkov o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro
skladování elektrozařízení.
VII. úpravu rozpočtu 2013.
Vyhlášení výběrového řízení na „Dodávku velkoobjemových kontejnerů pro sběrný dvůr“ dle směrnice č. 1/2013 pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Pro oslovení do výběrového řízení na „Dodávku velkoobjemových kontejnerů pro sběrný dvůr“ tyto firmy:Pilnaj Cont
s.r.o., Hochmanova 511, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 287 37 083; Brasco steel spol. s. r. o., Troubky 900, 751 02
Troubky, IČ 277 65 873; Fripos mont s.r.o., Hemy 830, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 278 17 369.
Složení komise na výběrové řízení na „Dodávku velkoobjemových kontejnerů pro sběrný dvůr“ve složení: členové RO
Mořkov – Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Jaksch Jaromír, Skurková Věra, Slabá Jana, náhradníci – Hořelková Vladana,
Jakschová Jana, Kladiva Petr, Mička Pavel, Kyselý Jiří.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Taneční pro dospělé
jsou určeny párům všech věkových generací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo
zdokonalit v tancích, vede taneční mistr Miroslav Gillar.
KDY? Čtvrtky – 1. lekce 19. 9. 2013 od 19. 15h, 5 výukových lekcí
+ 1 závěrečná lekce
KDE? Sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 550 Kč na osobu
Zájemci o kurs a více informací u D. Rýdelové, tel. 774020913

ZŠ a MŠ Mořkov

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ „UČEBNY V PŘÍRODĚ“
se koná v úterý 24. září 2013 v 15:45 hod. na školní zahradě
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Životní jubilea občanů Mořkova v září 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
88 let
89 let

Jan Macíček
Petr Lacina
Ludmila Kučerová
Vlastimil Lacina
Marie Kuncová
Josef Horák
Karla Jeřábková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Marie Pítrová
Božena Pítrová
Marie Macháčová
Marie Macíčková

Zdeněk Doubravský
Josef Macíček
Jan Kučera
Anna Verešová
Marie Kučerová
Marie Hoďáková
Anna Macháčová

Marie Macháčová

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

Úmrtí
Karel Černoch
Oznámení o platbách za pronájem hrobů v Mořkově
Upozorňujeme nájemce, kterým skončila platnost smlouvy o nájmu hrobového místa k 31. 12. 2012,
ať již na katolickém či evangelickém hřbitově a dodnes neprovedli úhradu na další léta,
aby se dostavili k prodloužení této smlouvy,
případně ukončení, pokud o pronájem nadále nebudou mít zájem.
Agendu vyřizuje referentka OÚ Vladana Hořelková,
č. dveří 16, telefon 556 719 098, případně 739 623 908.

ZLATOU SVATBU
dne 17. srpna 2013
oslavili manželé Marie a Miroslav Hromádkovi
se svými 4 dětmi, 8 vnoučaty (9. brzy bude)
a dalšími příbuznými.
Oslavy zakončili jízdou na bryčce
ke studánce BŘEST.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne ve dnech 12. 9. 2013—13. 9. 2013
Sběrná místa—umístění velkoobjemových kontejnerů:

parkoviště u Nákupního střediska
plocha u horního obchodu
plocha u železničního nádraží
Pastelník křižovatka s ulicí Květná
Zuberky u kontejnerů
Družstevní u kontejnerů

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 budou kontejnery přistaveny od 7,00 hod. a průběžně vyváženy do 14,00 hod.
V pátek 13. 9. 2013 budou kontejnery vyváženy průběžně od 7,00 hod. do 12,00 hod., kdy bude svoz ukončen.
POZOR ZMĚNA ČASU!!! V části Nové domky bude našimi pracovníky přistavena ve čtvrtek 12. 9. 2013
od 15,00 hod. do 17,00 hod. vlečka.

Co tedy můžete vyhodit do velkoobjemového odpadu?
KOBERCE – LÁTKY – MATRACE -NÁBYTEK
Co sem nepatří a v žádném případě nebude možno vyhodit?!
PNEUMATIKY - KOMUNÁLNÍ ODPAD -ELEKTRO ZAŘÍZENÍ
ŽELEZO -PLECHOVKY OD BAREV – SKLO – PLASTY - PAPÍR

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne ve dne 14. 9. 2013
Sběrné místo—umístění 2 velkoobjemových kontejnerů: parkoviště u Nákupního střediska
V sobotu 14. 9. 2013 budou kontejnery přistaveny od 7,00 hod. do 10,00 hod., kdy bude svoz ukončen.

Co jedině můžete jedině vyhodit do Nebezpečného odpadu?
ELEKTRO ZAŘÍZENÍ - PLECHOVKY OD BAREV - SKLO OD CHEMIKÁLIÍ - PNEUMATIKY
Výkopové práce výkonným
strojem TEREX
Hloubkový dosah 2,8m.
Možnost vybudování kompletní
přípojky.
(výkop, průraz,položení,obsyp,zahrnutí)
Po domluvě možný odvoz nadbytečné hlíny.
Cena za kompletní připojení 800
Kč bez DPH za běžný metr.¨

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 8. 2013. Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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Lacina Petr,
Polní 711, Mořkov
Tel. 773 747 261

