Květen 2014

740 let obce

ČÍSLO 5

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
v úterý 29. dubna 2014 byla slavnostně zahájená výstavba cyklostezky. Náklady na realizaci dosáhnou
25 milionů korun. 85 procent způsobilých nákladů projektu bude hrazeno z dotace Evropské unie,
z fondu ROP Moravskoslezsko. Dílo by mělo být hotovo v letošním roce v měsíci říjnu. Cyklostezka
povede v trase bývalé železniční dráhy, kterou v roce 2009 zničila blesková povodeň. Obce, jejichž
územím stezka povede, založily v dubnu 2011 svazek obcí a projekt budují společně.
Pozemky, na kterých svazek obci staví cyklostezku, má v nájmu od SŽDC za roční částku přibližně 260
tisíc korun. Po splacení pěti ročních nájmů přejdou nemovitosti za souhlasu vládních úřadů a příslušných ministerstev
do majetku svazku. Výjimkou je parcela v Hostašovicích, která byla ve vlastnictví ČD. Tu již v roce 2013 odkoupil
svazek do svého vlastnictví.
Cyklostezka bude dlouhá téměř 10 kilometrů a široká 2,5 metru. V zimě bude udržovaná jako běžecká trasa. Její součástí
bude pět krytých odpočívadel se stoly, lavičkami a stojany na kola. V každé obci bude informační tabule s mapou, která
bude upozorňovat na turistické atraktivity dané lokality.
Při procházce okolo hřiště TJ jste jistě zaregistrovali, že stavební práce na revitalizaci běžeckého oválu, cvičiště
pro mladé hasiče a doskočiště pro skok daleký jsou dokončeny. Firma odvedla skvělou práci a tak naši sportovci, včetně
dětí ze ZŠ, mají připraveno kvalitní zázemí pro sportovní vyžití i pro výuku tělesné výchovy. Určitě tato změna hřiště
udělá radost našim žákům, kteří mají skvělé výsledky v různých sportovních soutěžích, o čemž jste se již několikrát mohli
dočíst v našem zpravodaji. Všem sportovcům přeji do nadcházející sezóny hodně úspěchů.
V polovině dubna jsme zahájili nutnou opravu sesouvajícího se břehu Králova potoka, na ulici Horní.
Firma Stavební mechanizace VM, s.r.o. si s obtížným přístupem k místu i se stavebními pracemi dokázala poradit.
Nejprve si stavbyvedoucí důkladně prohlédl terén soukromé zahrady a následně byly zahájeny stavební práce. Ty budou
dokončeny v průběhu měsíce května.
Postupně dokončujeme výrobu nových stolů a lavic k bufetu na koupališti. Posezení, které sloužilo ještě v loňském roce,
bylo již velmi opotřebované a dřevo na četných místech vyhnilé. V areálu kempu stavíme nový plot a druhou bránu
do stanové části. Z prostoru stávající brány je totiž velmi špatný přístup ke stanům a některá auta zde vůbec nevjedou.
Proto jsme přistoupili k výrobě a umístění další brány, která bude v dostupném místě.
Před budovou společenského domu jsme umístili velký kámen s tabulkou, na které jsou uvedeny povinné údaje týkající se
ukončení výstavby splaškové kanalizace. Okolní terén je upraven a plocha osetá trávou. K místu ještě vysadíme vhodné
keře, které budou dotvářet příjemné a důstojné prostředí.
Dne 6. května 2014 si připomeneme 69. výročí osvobození naší obce. Na tento den jsme připravili v rámci oslav
740. výročí vzniku obce vzpomínkový akt, kde vzpomeneme na našeho rodáka pplk. Josefa Černého a další občany
Mořkova, kteří padli v 2. světové válce. V letošním roce si připomínáme také 100 let vzniku čs. legií. Srdečně vás zveme
na jedinečnou akci, kdy společně zavzpomínáme na naše národní hrdiny. V tento den budeme mít příležitost osobně
pozdravit nejen válečné veterány, účastníky bojů 2. světové války, ale i další vzácné hosty. Bude připraven zajímavý
doprovodný program. Je naší povinností si připomínat hrdinství našich předků. Důležité také je, abychom se i v dnešní
době seznamovali nejen s historií, ale i s činností současného vojska. Po celý den bude zajištěn bohatý program i pro
žáky ZŠ Mořkov.
Zveme všechny občany, aby s námi uctili památku našich předků a zároveň zhlédli doprovodný program, viz pozvánka.
Ivana Váňová, starostka

Obecní úřad
srdečně zve
všechny maminky, babičky, tetičky,
zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu
DNE MATEK.
Přijďte v neděli 11. května v 14:00 hodin
do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily děti ze ZŠ.
Dále vystoupí s programem cimbálová muzika Pramínky.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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ASFALTOVÁNÍ
V měsíci květnu, popř. v červnu bude firma ALPINE Bau CZ, s.r.o.
opravovat v naší obci místní komunikace.
Pokud máte zájem o asfaltování vjezdů apod., můžete se již v předstihu obrátit na vedoucího střediska
pana Ing. Romana Slaného, tel. 604 226 441.

U S N E S E N Í z 69. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 16. 4. 2014
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 68. schůze RO.

2.
2.1

Schvaluje:
Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ev.č. 30/0549 mezi Obcí Mořkov a společností
EKO-KOM, a. s., IČ: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ev. č. 30/0549 mezi Obcí Mořkov
a společností EKO-KOM, a. s., IČ: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.
Uzavření Příkazní smlouvy č. sml. Z-M-044 mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov a Regionální poradenskou
agenturou, s.r.o. se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ: 26298163 pro zajištění komplexních služeb souvisejících
s podáním žádosti o dotaci na MMR, včetně organizaci VŘ, monitorovací zprávy, ZVA – stavba ocelové haly.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1236/2, parc. č. 1645 a parc. č. 161/1 dle geometrického plánu č. 183627/2014, k účelu dle ÚP Mořkova.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2014.

2.2
2.3

2.4
2.5

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Žijí mezi námi lidé, kteří si zaslouží naši úctu
K takovým lidem bezesporu patří pan Jan Kořenek, který bezplatně
daruje krev již od svého mládí. Pan Kořenek obdržel dne 1. 3. 2013
od Českého červeného kříže Zlatý kříž 1. třídy. Uděluje se za 160
odběrů. V současné době má pan Kořenek již 180 bezplatných odběrů.
Na tom posledním byl v pátek 18. dubna 2014. Dárcovství krve
považuje za svou občanskou povinnost. Říká, že nikdo z nás neví,
kdy bude krev potřebovat, a proto když může a je zdráv bude darovat
krev i nadále.
Blahopřejeme panu Kořenkovi a přejeme mu pevné zdraví. Velmi si
jeho lidství vážíme.
Za obec Mořkov Ivana Váňová, starostka
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Starosta obce Mořkov v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů a vyhl. 409/2003 Sb.ve znění pozdějších předpisů

O ZNAMUJ E
1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek
v sobotu
2. a)

2. b)

3.
4.
5.
6.
7.

dne 23. května 2014
dne 24. května 2014

od 1400 hod do 2200 hod
od 800 hod do 1400 hod

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je sál v přízemí Společenského domu v Mořkově, Horní 10, 742 72 Mořkov
pro voliče, bydlící na ulicích:
Dolina, Dolní, Družstevní, Dvořiska, část ul. Horní, Ke kapli, U kaple, Květná, Mlýnská, Najštef, Nové domky, Obchodní,
část ul. Pastelník a Potoční, Sportovní, V říkách, Zahradní, Za sušárnou, Záhumenní.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je salonek v přízemí Společenského domu v Mořkově, Horní 10, 742 72
Mořkov pro voliče bydlící na ulicích:
Beskydská, Boční, Dělnická, Dílky, část ul. Horní, Huštýnská, Krátká, Křivá, Malá strana, Mlýnská, Mostní, Na Bochetě,
Na rolici, Nádražní, Nová, Osvobození, Padol, část ul. Pastelník a Potoční, Pod dráhou, Polní, Příčná, Řadová, Úzká
a Zuberská.
Přesné rozdělení volebních okrsků bude vyznačeno na orientačním plánu obce, který bude ve dnech voleb vystaven
ve vestibulu Společenského domu.
Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky, které si přinese do volební
místnosti. Spolu s nimi bude voličům doručen i informační lístek, na němž budou seznámeni s údaji pro realizaci volebního
práva. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
a členů okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad (tel. 556 759 387) a v den voleb okrskovou
volební komisi (okrsek č. 1 tel. 739 623 887, okrsek č. 2 tel. 739 623 908) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou a umožní mu
volbu provést.

V Mořkově 22. dubna 2014

Ivana Váňová
starostka

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako
v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení
této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky,
připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000
korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji
může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet
finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním symbolem, který
je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
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Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého
placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat
s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území
příslušného kraje nebo hlavního města Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň
zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,
splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první
splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má
poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou
nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně
za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu
roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích
příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za celý obvod své územní působnosti, tj. za
příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních
pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních
deskách obcí v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných
předpisných seznamů, zveřejněné na jejích internetových stránkách na adrese: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dseznam-dani/MF-Inf10_7.pdf a http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf.
Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

7755-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755-47620661/0710

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 24. 5. 2014 od 8 hod. do 10 hod. na parkovišti u nákupního střediska v centru obce.
Co můžete vyhodit do nebezpečného odpadu?
PLECHOVKY A SKLENICE OD BAREV A CHEMIKÁLIÍ
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Zprávičky ze ZŠ a MŠ Mořkov
Celostátní soutěž Eurorebus
Eurorebus je vědomostní soutěž, která
probíhá po dobu celého školního roku a
utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i
celé školy. Letos se koná již 19. ročník. Do
krajského kola soutěže, konaného 5. dubna
2014 v Ostravě, jelo školu reprezentovat
12 žáků ve třech věkových kategoriích.
Někteří z nich už školu reprezentovali
v minulých ročnících a kromě svých
vědomostí mohli zúročit izkušenosti
s týmovou soutěží. Výsledky krajského
kola jsou pro Mořkov vynikající:
V Ostravě se soutěžilo mezi školami z
okresů Ostrava-město, Karviná, Nový
Jičín a Frýdek-Místek. Podrobné výsledky
a
fotografie
najdete
na
http://
www.eurorebus.cz/krajske-kolo-ostravap393.html.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za
reprezentaci školy a třem postupujícím
týmům přejeme úspěch i v celostátním
kole v Praze.
kategorie

složení týmu

výsledek v krajském kole

Junior
(3. – 5. třída)

Tobiáš Géryk
Klára Kramolišová
Denis Kyselý
Alice Rýdlová
Michal Kudělka
Jakub Obadal
Nelly Eliášová
Darina Marková Kryštof
Skalka
Renata Tarabášová
Nikola Hrbáčková
Dominik Hoďák

1. místo

ZŠ 1
(6., 7. třídy ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií)

ZŠ 2
(8., 9. třídy ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií)
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12. místo
1. místo
5. místo

Velikonoční týden
Od pondělí do středy se děti z 1. a 2.třídy naší základní školy oblékaly barevně podle tradic pašijového týdne. Pochvalu zaslouží
všichni žáci, nejlépe se úkolu zhostila Julia Šlahařová z 1.třídy a Tereza Kramolišová ze 2.třídy.

Andersenovské nocování v ZŠ Mořkov
Ve čtvrtek 3.dubna žáci 6. třídy uspořádali pro své spolužáky z 1. a 2.třídy pohádkové nocování, které je zároveň připomínkou
narození dánského pohádkáře. Patronem 14. ročníku byl komiksový hrdina Vrťapka..
Po přivítání a seznámení s programem se žáci rozdělili do 5 skupin. Vše doprovázela svižná písnička o Vrťapkovi. A pak už se
začalo luštit, sportovat, malovat, hrát a poslouchat pohádky. Devátá hodina velela k zahájení noční hry. Pod vedením žáků 6. třídy
se děti vypravily do lipové aleje u mateřské školy, kde už je čekaly další úkoly. Po návratu pokračovalo hodnocení a rozdávání
diplomů a odměn. No a pak už se děti postupně ukládaly ke spánku - nespánku. Místo ukolébavky je uspávala četba pohádek.

Školní projekt Mýdlo = hrdina dětí
Charitativní projekt „Mýdlo = hrdina dětí“ je součástí aktuální kampaně Unicef. Cílem akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup
k nezávadné vodě zejména pro děti v krizových situacích. Žáci 6. třídy vyráběli mýdla jako symboly základní hygienické potřeby.
Prodejem mýdel získali 860 Kč. Tuto částku zaslali na konto organizace Unicef.
Fotografie z akcí můžete najít na adrese www.zsmorkov.cz.

Mateřská škola
informuje rodiče o uzavření provozu všech oddělení o prázdninách
od 14. července do 22. srpna 2014.
Základní škola
hledá nového školníka. Nástup 1. 8. 2014.
Nabídky spolu s profesním životopisem posílejte na adresu Sportovní 258, Mořkov
nebo e-mailem na: zsmorkov@zsmorkov.cz do 20. května 2014.

Využívejte zajímavou nabídku obce Mořkov
Přehledný náhled do Územního plánu, katastrálních map a ortofotomapy, to je služba, kterou jsme zajistili
u firmy Digis v rámci podpory občanům. Na svém počítači zadejte adresu: http://obcanserver.cz/Morkov/
a můžete vyhledávat váš konkrétní zájem.
OÚ Mořkov
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Narodili se
Kristýna Jeřábková a Radovan Kořenek

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Kristýnce a Radovanovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
90 let

Roman Kučera
Jana Doubravská
Stanislav Bartoň
Miroslav Kyselý
Květoslav David
Marie Kutňáková
Marie Kotalíková
Věra Čípová
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Stanislav Kučera
Blažena Hoďáková
Josef Rýc
Marie Pítrová
Marie Jančálková

Jana Erleová
Pavla Závodná
Miloslav Leško
František Pýter

Pavel Gold

Josef Ondruch
Ladislav Erle

Marie Jančálková

Anna Rýdlová

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

Úmrtí
Stanislav Bartoň

Jan Kyselý

Vítání občánků

Již tradiční vítání občánků připravujeme na neděli 8. června 2014 v obřadní síni Obecního úřadu v Mořkově.
Prosíme rodiče dětí narozených v době od 04. 10. 2013 do dnešního dne, aby předložili na matrice obecního úřadu rodné listy. Rodné listy potřebujeme
k tomu, abychom vás mohli pozvat společně s dítětem na slavnostní vítání nových občánků.
Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na setkání.
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Pronajmu byt 3+1 s balkonem v Mořkově, na ulici Za sušárnou.
Info na tel. 605 517 944
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Drogerie Hubová v Hodslavicích
Vám nabízí:

Charita Kopřivnice vypisuje výběrové řízení na
místo zdravotní sestry pro středisko Mořkov.
Podmínky:

- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B.
- osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu
v oboru všeobecná sestra

-sortiment drogerie, papírenské zboží,
hračky a dárkové zboží
-krmiva a jiné potřeby pro psy, kočky,
hlodavce a krmné směsi pro králíky
a nosnice

Přihlášky do výběrového řízení, spolu se
strukturovaným životopisem zasílejte výhradně
elektronicky na e-mail charita.koprivnice@tiscali.cz
Bližší informace na tel. 556 813 637.
DATUM NÁSTUPU 1. 7. 2014.

Kontakt:
Drogerie Hana Hubová
Hodslavice 69 (naproti pekárně U Býmů)
tel. +420 737 348 614
Prodejní doba:
Po-Pá 7:30-11:30 14:00-16:30
Sobota
7:00-10:00

JARNÍ PROHLÍDKA 96,VÝMĚNA OLEJE ZDARMA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA A PŘISTAVENÍ VOZU NA STK
NÁSTŘIK SPODKU a DUTIN
OPRAVY ALTERNÁTORŮ, STARTÉRŮ,
VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL a TRYSEK, TURBODMYCHADEL
KVALITNÍ AUTODÍLY ZA DOSTUPNÉ CENY

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 4. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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