Prosinec 2013

ČÍSLO 12

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
systém kanalizačních řádu již patří ke standardu moderní doby. Děkuji Vám, že jste
vlastním úsilím pomohli naplnit smysluplnost projektu odkanalizování naší obce. Čistá
krajina nám všem bude dostatečnou odměnou.
Dovolte, abych vám ještě jednou připomněla, že dnem 9. prosince 2013 končí stanovená lhůta
pro napojení vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci. Po tomto daném termínu dokončíme
pouze vámi objednané kontroly. Kdo nestihne kanalizační přípojku vybudovat bude již řešit své připojení
nemovitosti přímo s SmVaK a.s.. Takový postup se jistě prodraží a bude pro vás nevýhodný (cesta na SmVaK, ztráta času, dlouhé čekání na kontrolu před zásypem, kdy se často zemina sesouvá, nemožná kontrola na
etapy, telefonování, atd.). Proto s realizací přípojky neotálejte a využijte ke kontrolám služby pana místostarosty a mé osoby, jež můžeme vykonávat na základě vyjednané dohody s SmVaK, a.s..
Ke dni 28. listopadu 2013 bylo napojeno na splaškovou kanalizaci 550 nemovitostí, což představuje 81 %.
V předešlých zpravodajích jsem vás informovala o tom, že jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky na zpracování bioodpadu, tzv. kompostárny. Již bylo ukončeno výběrové řízení a tak známe výsledek. Nejvhodnější
nabídku na Mobilní kompostovací zařízení pro obec Mořkov a partnerskou obec podala firma ENERGREEN
Projekt s.r.o., Sládkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ: 268 80 342, DIČ: CZ26880342.
Systém kompostárny nám již od jara roku 2014 umožní zkvalitnění další služby nakládání s odpady.
V první polovině roku 2013 jsme se přihlásili do projektu společného nákupu energií pro obce a města. Společně se stovkami subjektů se nám podařilo naplnit základní myšlenku společného nákupu, díky němuž budeme mít nemalé roční úspory za elektrickou energii v obecních objektech, včetně školských zařízení a na veřejné osvětlení.
Na komoditní burze v Kladně byl pro naší obec vysoutěžený nový dodavatel elektřiny pro rok 2014. Dodavatelem el. energie v pásmu vysokého napětí bude firma EP ENERGY TRADING a dodavatelem el. energie
v pásmu nízkého napětí firma E-ON.
V současné době se zpracovávají veškerá data, po jejichž vyhodnocení budeme znát konkrétní výši úspory.
Za celý Obecní úřad Mořkov
Vám všem přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků
v kruhu vašich nejmilejších.
Ivana Váňová, vaše starostka

POZVÁNKA
Ve středu 11. prosince 2013 se koná jednání 19. Zastupitelstva Obce Mořkov
v salonku Společenského domu
Začátek v 17:00 hodin.
Program bude zveřejněn na obvyklých místech: úřední deska, web, plakátovací plochy.
Srdečně vás zveme
Vážení spoluobčané,
5. listopadu 2013 nás potěšila velmi pozitivní zpráva „Po bývalé železnici z Nového Jičína do
Hostašovic povede cyklostezka“. Komise Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko vybralo náš projekt cyklostezky k financování z Evropských peněz. Cyklisté se po 10 kilometrech nové stezky, která povede po bývalé železniční trati přes území Nového Jičína a
obcí Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Hostašovice poprvé projedou nejdříve v
roce 2014. Předpokládané náklady na výstavbu cyklostezky jsou 32,5 milionů korun, z toho
evropská dotace činí 25,9 milionů korun. Cyklostezka bude mít asfaltový povrch, v létě bude vhodná pro cyklisty a in-line bruslaře, v zimě bude udržována jako běžecká trasa. Díky této cyklostezce přispějeme k větší
bezpečnosti cyklistů nejen na silnici mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi, ale dojde k významnému zlepšení
podmínek pro cykloturistiku na Novojičínsku. Její výstavbou dojde k propojení téměř padesátikilometrového
okruhu cyklostezek a cyklotras.
Svazek cyklostezky začíná připravovat výběrové řízení na zhotovitele. Stavět by se mělo od příštího roku, ne
déle než jeden rok. Dalšími podpořenými projekty je výstavba cyklostezek v Kopřivnici za 5,1 milionů korun,
Ropici za 6 milionů korun a Klimkovicích za 7 milionů korun. Výše dotace na čtyři nové cyklostezky je celkem 45 milionů korun.
Sběrný dvůr si za své 2 měsíční otevření zažil první větší vývoz. Bylo vyvezeno 10 velkoobjemových kontejnerů s netradičním odpadem. Dále prostřednictvím společnosti Elektrowin jsme odvezli 12 lednic, celkem 20
praček a sušiček. K tomu 24 mikrovlnek a vysavačů a taky 45 drobných elektrospotřebičů. Chtěl bych touto
cestou požádat všechny zodpovědné spoluobčany Mořkova o maximální spolupráci. Sběrný dvůr nám všem
má sloužit k maximální ochraně životního prostředí kolem nás. Je třeba, abychom si byli vědomi toho, že když
chceme využít sběrný dvůr, je třeba mít také na paměti maximální možnost roztřídění odpadu. Někteří naši
občané to pojali jako skládku, na kterou se dá vyvézt vše a pokud možno napěchováno v pytlích bez jakéhokoliv roztřídění. Při nakládce následně zjistíte, že v pytli je dohromady papír, plasty, sklo i elektronika. Přitom
všechny tyto naše odpady lze jednoduše roztřídit. Přímo na sběrném dvoře jsou k dispozici kontejnery určené
na vytříděný odpad:
SKLO BAREVNÉ – všechny zabarvené druhy skla, kromě luxférů, ty jsou odpadem velkoobjemovým
SKLO BÍLÉ – všechny druhy čirého skla, kromě luxférů, autoskel a drátěných skel ty jsou odpadem velkoobjemovým
PLASTY- zde se ukládají pouze měkké potravinářské plasty, jako jsou láhve od nápojů, igelitové sáčky a tašky, misky a polystrén. Výrobky z tvrzeného plastu jako jsou například mísy, boby, kuchyňské náčiní a další je
již opět odpad velkoobjemový
PAPÍR-všechny druhy tiskovin, obalů a kartonů
ŽELEZO
PNEUMATIKY- pouze pneumatiky, duše jsou již opět velkoobjemovým odpadem, který musíme vyvézt na
skládku.
OBLEČENÍ A OBUV—na t máme v obci 2 kontejnery, které jsu pravidelně sváženy a dále třízeny . Průměrně
takto vytřídíme v obci měsíčně 600 kg textilií.
Dalším krokem pro zdárnou recyklaci bylo rozmístění 5 kontejnerů na elektro odpad v rámci naší obce. Zde
můžete odkládat jakékoliv menší elektro zařízení, bez toho, že by jste museli navštívit sběrný dvůr. Samozřejmě pokud se jedná o větší spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky, televize atd., pak je již třeba vysloužilý spotřebič odevzdat přímo ve sběrném dvoře.
Jiří Navrátil, místostarosta obce
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U S N E S E N Í z 60. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 13. 11. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 59. schůze RO.
Zvýšení ceny společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mořkov na rok 2014.
Žádost předsedy TJ Mořkov o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2014.

2.
2.1

Schvaluje:
Na základě žádosti pana Rečka ukončení smlouvy ze dne 1. 6. 2009 s Pohřební službou Reček k 31. 12. 2013 týkající se
údržby hřbitovů.
Vyhlášení výběrového řízení na obnovu PC a serveru obce Mořkov dle směrnice č.1/2013 pro zadávání zakázek malého
rozsahu.
Pro oslovení do výběrového řízení na obnovu PC a serveru obce Mořkov tyto firmy:
DYTRON s.r.o., Na Valech 411/1, 741 01 Nový Jičín, IČ:46578455; CS21 Nextnet, s.r.o., Msgr. Šrámka 11, 741 01 Nový
Jičín,; Amenit s.r.o., Křenova 121, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25816888.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi paní Ing. Lenkou Macháčovou, bytem Dolina 80, 742 72 Mořkov na straně „oprávněná“ a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191,
zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou na straně „povinná“.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2013.

2.2
2.3

2.4

2.5
3.
3.1

3.2

Rozhodla:
Přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Obce Mořkov ve výši 128.600,- Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace.
Nejvhodnější nabídku na Mobilní kompostovací zařízení pro obec Mořkov a partnerskou obec podala firma ENERGREEN
Projekt s.r.o., Sládkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ: 268 80 342, DIČ: CZ26880342.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jako nový předseda TJ Mořkov informoval o několika důležitých skutečnostech, které vzešly ze zápisu
a z podnětů zástupců jednotlivých oddílů na výroční valné hromadě TJ Mořkov konané dne 25. 10. 2013. Na této schůzi byli rovněž přítomni zástupci naší obce, paní starostka s panem místostarostou.
Po přečtení referátů jednotlivých složek, došlo také ke schválení nových stanov naší tělovýchovné jednoty a poté k volbě nového
předsedy. Myslím, že je na místě, abych touto cestou poděkoval našemu odstupujícímu předsedovi panu Milanu Schindlerovi za 12
let poctivé práce, kterou vykonal pro naši obec. Dále byli na výroční schůzi za svou celoživotní obětavou činnost pro naši obec odměněni čestným členstvím pánové Alois Toman a Jan Fabík, kteří ačkoli již překročili hranici 60-ti let, stále patří mezi nejaktivnější
členy našeho TJ a po právu byli jako první tímto čestným členstvím vyznamenáni.
Na našem jednání, však zazněly i důležité podněty, které jak doufáme, budou do budoucna mít pozitivní vliv na provoz sportovního areálu TJ Mořkov. Jak jistě víte, byla budova TJ Mořkov v minulých dnech opakovaně vykradena, víceúčelové hřiště se neuzamykalo, stejně tak jako obě vstupní brány. Do areálu si jezdil kdo chtěl a mohl odvést co jej napadlo. Na víceúčelovém hřišti se pohybovaly mimo provozní hodiny osoby, které tam nemají co dělat apod.. Výsledek ? Značné škody na našem společném majetku.
A právě z důvodu zajištění bezpečnosti majetku a osob, které se ve sportovním areálu pohybují, budou v nejbližších dnech provedeny určité provozní změny, které sice byly v provozním řádu, bohužel se však nedodržovaly.
Prvním z opatření bude zajištění budovy TJ Mořkov zabezpečovací kamerovou technikou. Dále pak areál již nebude volně průjezdný z obou stran, ale pouze průchozí a obě brány se budou odemykat pouze v přítomnosti správce či na sportovní akce jako je
například fotbalové utkání. Tímto zároveň vyzývám všechny, aby parkovali pouze na parkoviště za restaurací Orlovna, které je
k tomuto účelu určené a do areálu vstupovali pěšky. Mohlo by se jim totiž stát, že správce bránu uzamkne a oni si pro své auto přijdou až zítra. Posledním z těchto opatření, pak bude opětovné uzamykání víceúčelového hřiště, kdy všechny složky TJ, včetně školy
budou vybaveny klíči od jeho vstupu. Osoby, které budou mít zájem si toto hřiště pro sebe pronajmout se pak mohou obrátit
na správce TJ pana Miroslava Strnadela, tel. 731929899, který má na starosti předávání víceúčelového hřiště soukromým subjektům.
Jsem přesvědčen, že výše uvedeným dosáhneme daleko kvalitnějšího využívání našich sportovišť pro ty, kteří mají skutečný zájem o sport a výrazně také zvýšíme životnost celého areálu, když už je nás všech a jeho opravy a údržba nás stojí nemalé peníze.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál do posledních dnů tohoto roku hodně štěstí a pevného zdraví.
S úctou Patrik Kunc
předseda TJ Mořkov
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Patrik Rýc, hráč FC Baník Ostrava
Patrik začal hrát za FC Baník Ostrava v roce
2008. Hned během prvního roku dosáhl mnoha ocenění za nejlepšího hráče ve své kategorii a zařadil se mezi klíčové hráče svého
ročníku. Vrcholem jeho dosavadní kariéry
bylo světové finále Danone Cupu (neoficiální
mistrovství světa mladších žáků ) v Anglii.
Probojovali se tam přes moravské finále
ve Velkých Losinách, dále republikové finále
v Praze, kde postoupili přes výběry krajů
a Spartu Praha, Zbrojovku Brno, FK Teplice.

Díky tomuto úspěchu odletěli 4.9.2013
do Londýna, kde na ně čekalo 32 zemí světa.
První zápasy se odehrály na Univerzitě
v Surrey, kde se střetli s Argentinou, JAR,
Uruguay a zaslouženě vyhráli svou skupinu.
Druhý den pokračovaly zápasy s USA, Itálií
a Anglií. Zápasy o konečné umístění se odehrály na slavném stadionu Wembley, kde byl
přítomen i Zinedine Zidane, který byl každému týmu k dispozici k společnému focení
jako patron turnaje.
Zápas o konečné umístění nám přisoudil opět
Argentinu, kterou jsme porazili na pokutové kopy.
Před 25 tisíci diváky jsme nakonec vybojovali úžasné 11. místo. Po příletu do ČR byl Patrik pozván na
slavnostní ceremoniál města Ostravy, kde mu osobně poděkoval primátor města pan Petr Kajnar a vedení s majiteli FC Baník Ostrava.

I přes každodenní dojíždění do školy a na tréninky, víkendové turnaje a zápasy v žákovské
lize, ho fotbal stále baví a chce se pořád zlepšovat. Přejeme mu hodně zdraví a sportovních
úspěchů ve škole i ve fotbale.
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Okresní Mládežnická šachová liga
2013/2014 - 2. Kolo
Místo a Termín:

Mořkov – sobota 7. 12. 2013

Pořadatel:

Šachový oddíl T. J. Mořkov

Hrací místnost:

Společenský Dům
( ve středu obce)

Hrací systém:

Společný turnaj švýcarským
systémem na 7 kol řízených programem SWISS MANAGER
Při menším počtu hráčů určí
hrací systém pořadatel.

Tempo hry:

2 x 15 minut na partii

Systém hodnocení:

Dle věkových kategorií ( minimální
počet
3
účastníci
v kategorii)

Právo účasti:

Mládež do 18 let z okresu Nový
Jičín
Kategorie do 10 let – chlapci
a dívky ročník 2004 a mladší
Kategorie do 14 let – chlapci
a dívky ročník 2000 až 2003
Kategorie do 18 let – chlapci
a dívky ročník 1996 až 1999

Startovné:
Přihlášky:
Prezentace:

40,- Kč, sourozenci mají slevu
50%, platí se při prezentaci
Nejpozději do 5. 12. 2013
na adresu: fabik.jan@centrum.cz
8:30 – 8:45 hod.

Zahájení:

9:00 hod.

Předpokládané ukončení: 13:00 hod., následně proběhne
vyhodnocení nejlepších účastníků podle jednotlivých kategorií
Protesty:

10 minut po ukončení posledního kola a v průběhu turnaje
k řediteli turnaje

Občerstvení:

Vlastní nebo prodejna potravin
do 11.00 hod pak restaurace

Ředitel turnaje:

Jaromír Hromádka

Základní Škola v Mořkově ve spolupráci
s Obecním úřadem a oddílem šachu TJ Mořkov
pořádají Přebor ZŠ Mořkov v Rapid šachu
v kategoriích:
mladší žáci/žačky a starší žáci / žačky
Místo konání : Společenský Dům v Mořkově
( v 1. Patře)
Termín konání: Čtvrtek 28. listopadu 2013
od 8.00 hodin
Hrací systém: Švýcarský
dvakrát 15 minut na hráče.
Celkem na 7 kol.
Při nízkém počtu hráčů možná změna.

Ředitel turnaje :

mob. 739 031 036
email: hromadka.jaromir@seznam.cz
Rozhodčí:

Přebor ZŠ Mořkov 2013 v Šachu

Jan Fabík mob. 731 747 202

Mgr. Šindlerová Yvona
ředitelka ZŠ
Rozhodčí: Hromádka Jaromír m. 739 031 036
e-mail: hromádka.jaromir@seznam.cz
Pomocný rozhodčí: Fabík Jan m. 731 747 202
e-mail: fabik.jan@centrum.cz
Termín přihlášek : Do 26.listopadu 2013 na výše
uvedený e-mail

Srdečně zvou pořadatelé.
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Narodili se
Kristián Stručovský, Anežka Pítrová, Jonáš Horák

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Kristiánovi, Anežce a Jonášovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
83 let
84 let
87 let
88 let
92 let
93 let

Anna Chudíková
Jana Černochová
Eva Černochová
Marie Macíčková
Vladimír Macíček
Helena Steinbachová
Lucie Púčeková
Jan Pop
Marie Janošková
Berta Macháčová
Růžena Macháčová
Jaroslav Hoďák
Božena Rýcová
Bohdan Hromádka
Anastázie Černochová
Josef Kučera
Ludmila Čípová

Zdeňka Hanková
Pavel Fabík
Karel Melichárek
Dagmar Kaiserová
Marie Kyselá
Josef Rýc

Artur Macháč
Libuše Macíčková
Miloslav Černoch

Marie Rýcová
Anna Novotná
Anna Poláchová
Stanislav Macháč

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

Úmrtí
Karel Škarpa

D Ů M U M Ě L C Ů - po Národním divadle a Národním muzeu nejvýznamnější novorenezanční
stavba v Praze. Dům, původně nazvaný R U D O L F I N U M podle korunního prince Rudolfa, byl
postaven podle plánů arch. Josefa Zítka a Josefa Schulze jako koncertní síň a obrazárna. Na atice
jsou sochy vynikajících výtvarných umělců a hudebních skladatelů. Konají se zde význačné koncerty, zejména též koncerty festivalu Pražské jaro.
Právě zde dostal příležitost vystoupit s Českou filharmonií vynikající klavírista z Mořkova Tomáš
Vrána. K tomuto úžasnému úspěchu sdělil : " Přihlásil jsem se na dvoukolový konkurz vyhlášený
Českou filharmonií pod názvem ZAHRAJ SI S ČESKOU FILHARMONIÍ. Z celé České republiky se přihlásilo více než sto hudebních talentů. Moje radost byla nesmírná, když jsem se dozvěděl,
že jsem byl vybrán šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem a Českou filharmonií jako jediný klavírista!
Dne 29. ledna 2014 si s nimi v Rudolfinu zahraju 2. klavírní koncert Sergeje Prokofjeva g moll, opus 16. Rád bych pozval
hudební nadšence i z naší obce, pro které ještě lze zajistit vstupenku. Ohlásit se můžete na tel.737573277."
P.S. Historickou zvláštností je fakt, že v Rudolfinu dostal příležitost prokázat svoje umění již druhý hudebník z Mořkova...
Tomáš Vrána ke svým lednovým dvacátým narozeninám.
Připravila M.Hromádková
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Drazí přátelé,
sklonku tohoto roku popřát Vám všem pokojné a požehnané Vánoce a vyjádřit naději, že nový rok 201 bude lepší než ten
právě končící. Aby byl skutečně pro nás všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku a vstupte do nejkrásnějšího období
celého roku s novojičdovolte nám na ínskými Ondrášky.
Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich deseti koncertů, které Ondrášci v průběhu adventu a vánoc uskuteční v našem regionu.
Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK :
st. 11. 12. 2013

17.30 Česko zpívá koledy Nový Jičín – Masarykovo nám.

so 14. 12. 2013

14.00 Příbor Vánoční jarmark– náměstí
16.00 Jeseník n.O. - kostel
18.00 Životice u Nového Jičína - kostel

ne 22. 12. 2013

15.00 Kopřivnice – kulturní dům
17.30 Hodslavice – kulturní dům

so 04. 1. 2014

15.00 Bílovec- kostel
17.30 Šenov u Nového Jičína- kostel

so 11. 1. 2014

15.00 + 18.00 Novoroční koncerty v Beskydském divadle

Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na naši červnovou cestu do USA,
do Washingtonu, kam jsme byli organizátory festivalu pozváni. Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové špičce nejen
v naší zemi, ale v celé Evropě, což dokazují četná vítězství a ocenění na prestižních festivalech a sborových soutěžích. Tato ocenění jsou výsledkem dlouhodobé,
téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a mládeží. Sborové studio ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělecké škole v Novém Jičíně a čítá 220 zpěváků ve věku 5 až 25 let, kteří studují sborový zpěv ve třech přípravných odděleních
(Hrášek, Rarášek, Kulihrášek) a dvou koncertních sborech (Ondrášek dětský sbor, Ondrášek smíšený sbor).
Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpívali v Japonsku, v Jižní Africe a naposledy loni soutěžili v Číně,
červnová cesta do USA bude historicky naší první cestou přes Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou akci je nasnadě. Obracíme se tímto jednak na Vás, kteří nám léta fandíte a sledujete naše kroky, ale i na Vás, kteří o nás slyšíte poprvé, přijďte a podpořte nás v našem odhodlání představit v Americe naši moravskou zpěvnost a lašský či valašský temperament!!! A hlavně vezměte své děti a svá vnoučata, aby i ti nejmenší poznali krásu českých a moravských koled. A kdo ví, zda se jednou nestanou členy
naší velké sborové rodiny. Pro Vás, kteří uvažujete o finanční podpoře naší cesty do USA, nabízíme i číslo našeho účtu:
1768157309/0800
Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz Zde se můžete dočíst další podrobnosti, týkající se našeho sboru. Za každou
byť symbolickou částku všem upřímně děkujeme!!!
Vaši Ondrášci a Josef Zajíček – sbormistr a umělecký vedoucí

Dohoda o výkonu pěstounské péče
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstounům uzavření „Dohody o výkonu pěstounské péče“
Vážení pěstouni či budoucí pěstouni,
novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“
s pověřenou osobou.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 10.9.2013, o vydání pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí Charitě
Frenštát pod Radhoštěm. Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití následujících služeb:
1.
Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání Vašich dětí)
2.
Odlehčovací služby
3.
Psychologickou a další odbornou podporu
4.
Poradenství
5.
Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt)
Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na čísle: 556 83 16 09, 604 841 244
Charita Frenštát p.R.
Kostelní 15
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
IČ: 49590588
www.frenstat.charita.cz
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Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A
ať už jsou zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém
případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo vánočním
svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém držáčku a
tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci
se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např.
„Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu
nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně
podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách,
stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a
dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do
čtyř tříd nebezpečnosti:
pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně
nakoupit ve většině obchodů a stánků.
pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných
(kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český
báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt,
který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a
neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a
nesbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob
nebo dokonce se ztrátami na lidských životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín
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MO KDU - ČSL Mořkov pořádá
v neděli 8. 12. 2013 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
s pohádkou „Jak kašpárek učil čerty zpívat“
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

MO KDU-ČSL Mořkov
společně s Orlem Mořkov
pořádají tradiční

Výstavu betlémů
čtvrtek 12. 12. 2013 až neděle 15. 12. 2013
vždy od 9,00 hod. – 18,00 hod. v sále Orlovny
Prosíme vlastníky betlémů a jiných vánočních dekorací
o jejich zapůjčení k obohacení výstavy.
Přejímka betlémů a dekorací
v úterý 10. 12. 2013 od 16:00 do 19:00 hod. v sále ORLOVNY
Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá v neděli 15. prosince 2013 od 14:45 hod. v sále Společenského domu v Mořkově

ADVENTNÍ KONCERT
Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy Mořkov
Vystoupení dětí ze Základní školy Mořkov
Pěvecké sdružení Kopřivnice, o.s.

MO KDU-ČSL Mořkov
společně s dětmi z MŠ a ZŠ Mořkov
Vás srdečně zvou

na ŽIVÝ BETLÉM
atmosféra narození
doplněná zpěvy se odehraje
před Společenským domem
ve středu 26. 12. 2012 od 16:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
Přichystáno bude i občerstvení na zahřátí pro děti i dospělé.
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Oznámení o provozu skládky Životice
v období 16.12.2013 - 3.1.2014

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

NENÍ

JEN,

O TOM, ABYCHOM PRO ČESKOU KATOLICKOU CHARITU VYBRALI CO NEJVÍ-

Oznamuji vám, že skládka Životice bude v období
vánočních a novoročních svátků r. 2013 - 2014
provozována následovně.

CE PENĚZ. JE TO PŘEDEVŠÍM KRÁTKÉ
SETKÁNÍ S PŘÁNÍM VŠEHO DOBRÉHO

00

30

Pondělí
16.12.2013
6. - 14. hod.
Úterý
17.12.2013
6.00 - 14.30 hod.
Středa
18.12.2013
6.00 - 14.30 hod.
Čtvrtek
19.12.2013
6.00 - 14.30 hod.
Pátek
20.12.2013
6.00 - 14.30 hod.
Sobota
21.12.2013
ZAVŘENO
Neděle
22.12.2013
ZAVŘENO
.....................................................................................
Pondělí
23.12.2013
6. 00 - 14.30 hod
Úterý
24.12.2013
ZAVŘENO
Středa
25.12.2013
7. 00 - 12.00 hod.
Čtvrtek
26.12.2013
7. 00 - 12.00 hod.
Pátek
27.12.2013
6. 00 - 14.30 hod.
Sobota
28.12.2013
ZAVŘENO
Neděle
29.12.2013
ZAVŘENO
....................................................................................
Pondělí
30.12.1013
6.00 - 14.30 hod.
Úterý
31.12.2013
7.00 - 12.00 hod.
Středa
1.1.2014
ZAVŘENO
Čtvrtek
2.1.2014
6. 00 - 15.30 hod.
Pátek
3.1.2014
6. 00 - 15.30 hod.

DO NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU.
CHCETE, ABY K VÁM 4.LEDNA PŘIŠLI TŘI KRÁLOVÉ A MOHLI
JSTE PŘÍJMOUT PŘÁNÍ VŠEHO DOBRÉHO DO CELÉHO NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU A PŘISPĚT NA ČESKOU CHARITU DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY?
K TOMU JE TŘEBA I NĚKOLIK DOBROVOLNÍKŮ, KTEŘÍ NÁM JI
POMOHOU ZORGANIZOVAT!
JE POTŘEBA ZAJISTIT VEDOUCÍ SKUPINKY A MALÉ KOLEDNÍKY.
VEDOUCÍM SKUPINKY SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ, KDO MÁ ALESPOŇ 15 LET. KOLEDNÍKEM POTOM KAŽDÝ ODVÁŽNÝ KLUK ČI
HOLKA, KTERÉMU NEVADÍ NEPOHODA ČI TROCHA NÁMAHY
A CHCE SE STÁT KRÁLEM.
A TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KOLEDOVAT BUDEME V SOBOTU
4.1.2014 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH. PLÁNOVANÉ UKONČENÍ

Příjem odpadů končí 15 minut před ukončením
pracovní doby skládky.

Ing. Přemysl Hajník
ředitel ASOMPO, a.s.

" Firma ASOMPO, a.s. pronajme
s platností od 1. 1. 2014 byt 1+KK
ve správní budově v areálu skládky
Životice u Nového Jičína.
Měsíční nájemné 2.000,- Kč
(vč. dodávek za teplo),
ostatní energie dle spotřeby.
Kontakt:
ASOMPO, a.s., Ing. Přemysl Hajník,
tel. 556 759 385. "
Zpravodaj obce Mořkov vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 23. 11. 2013.
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

SBÍRKY BUDE VE 14. 00HOD. (VĚTŠINOU JSOU KOLEDNÍCI, ALE
RYCHLEJŠÍ)
KOMU SE PŘIHLÁSIT? HLASTE SE DO 23 PROSINCE U PANÍ JANY
PÍTROVÉ OSVOBOZENÍ 605, NEBO MEILEM (NA TUTO MEILOVOU ADRESU MŮŽETE POSÍLAT I PŘÍPADNÉ DOTAZY)
jpitrova@seznam.cz
UŽ NYNÍ VÁM JMÉNEM ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY DĚKUJI
ZA SPOLUPRÁCI. JANA PÍTROVÁ

Taneční pro dospělé
začátečníky i pokročilé
jsou určeny párům všech věkových generací, kteří rádi tančí
a chtějí se naučit nebo zdokonalit v tancích
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara.
KDY?
KDE?
KOLIK?

čtvrtky – 1. lekce 9. 1. 2014 od 19.15 hod.
sál Společenského domu v Mořkově
5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce,
550,- Kč na osobu

Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast
do 7. 1. 2014 u D. Rýdelové (tel. 774020913).
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