Listopad 2015

ČÍSLO 11
Vážení Mořkovjané,
ve výběrovém řízení na rekonstrukci střechy původní budovy základní školy zvítězila mezi
10. uchazeči firma Milimex s.r.o. s cenou 2.832.134,- Kč s DPH. Tesařské, pokrývačské, klempířské,
elektrikářské a jiné stavební práce budou zahájeny začátkem června 2016 a měly by být ukončeny za
60 dní. Věřím, že firma, která předložila reference z podobných realizovaných staveb, dokáže dobře
odvést svou práci. Na tuto akci
zajistíme odborný dozor, včetně
dozoru autorského. Setkávat se
budeme na pravidelných kontrolních

dnech.
Dne 27. 10. 2015 jsme převzali novou multikáru, kterou
jsme pořídili ze získané dotace ze Státního fondu
životního prostředí. Máme dalšího strojního pomocníka
na údržbu obce a k zajištění dalších služeb pro občany,
jako je např. dovoz či odvoz písku, štěrku, apod.
Ocelová hala již slouží účelům, ke kterým byla
vystavěna. Máme ji řádně pojištěnou a zajištěnou proti
případným vandalům. Je nepřetržitě střežena dálkovým
bezpečnostním systémem napojeným na centrální pult
bezpečnostní agentury. Obdobným způsobem je zajištěna
většina obecních budov. V průběhu měsíce listopadu se
pracovní četa přestěhuje do budovy č. p. 498 u sběrného
dvora. Po mnoha letech tak bude mít pracovní četa obce důstojné zázemí.
Státní fond dopravní infrastruktury bude přijímat v lednu 2016 žádosti o dotace. Určitě se o získání dotace pokusíme
a podáme žádost. Musíme proto připravit projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi, která řeší protismykovou
úpravu (červený nástřik) u obou přechodů. Po těch přecházejí děti do školy a do školky. Domníváme se, že každá
úprava, která jakkoliv pomůže zvýšit bezpečnost je v tomto případě na místě. Rada obce i zastupitelé obdobné záměry
podporují.
Ivana Váňová, starostka

Vítání občánků se uskuteční 22. 11. 2015 v Obřadní síni Obecního úřadu Mořkov.
Prosíme rodiče, kteří dosud nepředložili rodné listy svých dětí
a chtějí se zúčastnit vítání občánků, aby je předložili v kanceláři
č. 23 na matrice. Rodné listy potřebujeme k tomu, abychom vás
mohli pozvat společně s dítětem na tento slavnostní akt.

Oznamujeme občanům, že svoz BIO je prodloužen
o dva vývozy a to v termínu 6. 11. a 20. 11.2015

USNESENÍ
z 17. schůze Rady obce Mořkov konané dne 30. 9. 2015
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 16. schůze RO.
Schvaluje:
Program 17. Rady obce Mořkov.
Bezplatný pronájem sálu dramatickému kroužku.
Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Dar Farnímu sboru Českobratrské církve Evangelické ve výši 10.000,-Kč 120 let otevření modlitebny v Mořkově.
Bezúplatný pronájem sálu Farnímu sboru Českobratrské církve Evengelické u příležitosti 120 let od otevření modlitebny
v Mořkově.
Smlouvu o dílo č. 15/09-307B – Dodávka a montáž herních prvků dětského hřiště v Mořkově v areálu TJ.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva – (K.).
Smlouvu o právu provést stavbu – (K.).
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2015.
Nákup MP3 přehrávače s bedničkami
pro potřebu tanečního kroužku pod vedením paní
F.
Souhlasí:
Jako zřizovatel se zapojením školy do projektu tvorby MAP vzdělávání.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 18. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 10. 2015
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.
3.1
4.
4.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 17. schůze RO.
Žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky od Centra české historie, o.p.s..
Žádost Kruhu přátel Karla Hofmana na vydání knihy.
Dopis V. J. ve věci žádosti o prodej pozemku parc. č. 1121/38 a parc. č. 1121/33.
Nabídku pojišťovny DAS.
Schvaluje:
Program 18. Rady obce Mořkov.
Proplacení jízdného žáků 3. třídy společně s 3 pedagogickými pracovnicemi do Prahy
a zpět v rámci návštěvy
nakladatelství Albatros 11. 11. 2015.
Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH a uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi smluvními stranami Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou.
Smlouvu o dílu mezi obcí Mořkov a Správou silnic Moravskoslezského kraje na zimní údržbu chodníků.
Závěr VŘ na akci „Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov“ dle protokolu č. 3.
Vítězem VŘ na akci „Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov“ je společnost Milimex s. r. o. – organizační
složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava, IČ 29454379.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva – (K. A., K. B.).
Smlouvu o právu provést stavbu – (K. A., K. B.).
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva – (M. A. , M. K.).
Smlouvu o právu provést stavbu – (M. A., M. K.).
Smlouvu o dílo o dodávce projektových prací – společná stezka pro chodce a cyklisty s firmou RSE Project s.r.o., Ruská
83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 29398266.
Cenovou nabídku na zpracování PD pro akci „Zvýšení bezpečnosti u chodeckých přechodů v obci Mořkov“.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopadu 2015.
Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou Milimex s. r. o. – organizační složka,
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava, IČ 29454379 na akci „Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov“.
Revokuje:
Body usnesení 2.7 a 2.8 ze 17. schůze Rady Obce Mořkov konané dne 30. 9. 2015.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 21. října 2015.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 6. ZO pana Jiřího Navrátila a paní Lenky Jurášové.
1.2
Kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 6. zasedání zastupitelstva obce (č. 17).
1.4
Výsledky projednání návrhu Zadání změny č. 1 Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1.5
Žádost pana J. o odkup pozemků parc. č. 1121/38 a parc. č. 1121/33 v k.ú. Mořkov.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 10. 2015 ve složení: paní
Miluše Goldová – předseda, pan Jaromír Stecula a pan Vojtěch Vereš – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 7. ZO.
Ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 1 Územního plánu Mořkov v rozsahu přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
Odkup pozemku parc. č. 1238/6 ostatní plocha (silnice) o výměře 136 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu 150,- Kč/m2 od
paní K., dle Kupní smlouvy.

3.3

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Oznamujeme občanům, že v pátek 6. listopadu 2015
bude Obecní úřad z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Jednota Orel Mořkov
pořádá

FLORBALOVÝ TURNAJ
21. 11. 2014 v tělocvičně ZŠ Mořkov
Prezentace hráčů proběhne od 8:30 – 9:00h
Hrát se bude v kategorii: do 15 let, 15 +, v případě většího počtu týmů v kategorii do 15 let bude
kategorie rozdělena na mladší a starší
Startovné na osobu činí: v kategorii do 15 let
30Kč
v kategorii 15 +
50Kč
Turnaj je otevřen pro všechny amatérské zájemce
Hraje se na 3+1 a tým MUSÍ mít alespoň 1 dívku stabilně na hřišti!!!
Úspěšné týmy budou odměněny cenami
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé J
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Narodili se
Viktorie Kyselá Anna Rýcová Jaromír Rýdl Alexandr Macháč
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Viktorii, Anně, Jaromírovi a Alexandrovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2015
50 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
85 let
89 let
90 let
93 let

Eva Bačová
Libuše Mičková
Miroslav Kunc
Jan Štancl
Věra Rýcová
Marie Jančálková
Růžena Černochová
Marie Krutílková
Růžena Macháčová
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Anna Kyselá
Jarmila Lidaříková

Jana Slabá

Martin Trutman

František Kučera
Milan Zelenka
Marie Rýcová
Anna Kyselá
Anna Novotná

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

Úmrtí
Doubravská Ludmila

Hruška Vladislav

Macháčová Marie

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů Nábytek a znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: 25. listopadu 2015
čas: 10:00 – 16:00 hod.
místo:

a

28. listopadu 2015
8:00 – 13:00 hod.

Sběrný dvůr Mořkov

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800
4

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Jak už se stalo zvykem i letos jsme se vydali na zahradu MŠ najít skřítka Podzimníčka. Nebylo to však lehké hledání.
Nejprve musely děti splnit několik úkolů a až pak mohly zahájit pátrání po schovaném Podzimníčkovi. Děti jej nakonec
objevily ukrytého pod stromem a našly v něm ukrytý poklad – spoustu sladkostí. Po hledání následovala tvořivá
dílnička, kde si děti společně s rodiči vyrobily svého skřítka Podzimníčka. Každý skřítek byl jiný, ale všichni krásní.

V roce 2015 se MŠ zapojila do projektu logopedické prevence pod názvem ,,Na slovíčko“. Od začátku nového školního
roku v projektu pokračujeme. Smyslem je předcházet vadám řeči. V jeho rámci probíhá na jednotlivých odděleních
každý týden logopedická chvilka pro všechny děti a několik individuálních či skupinových chvilek. Všechna oddělení
jsou vybavena moderními logopedickými pomůckami zakoupenými z finančních prostředků projektu.
Za kolektiv MŠ—Bc. Ivana Váňová

Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Na začátku září jsme úspěšně a ve velkém počtu zahájily nový skautský rok zahajovací schůzkou.
A kde jsme se ocitly? V námořnické krčmě na Atlantidě! Když jsme vstoupily, u stolu seděly
a zpívaly zkušené námořnice. Po krátkém zopakování jmen jsme se vydaly hledat naši námořnickou vlajku,
zahrály si několik her a dokonce nás navštívila nová atlantská královna! A s podivným dopisem... Kdo ví, co
nás letos čeká? Jedno je jisté, budeme získávat nové námořnické dovednosti a zážitky.
A co jsme už stihly zažít? Tři vedoucí jsme vyslaly na celostátní cestovatelskou soutěž Křížem krážem
republikou 2015. Ve velké konkurenci 95 týmů se umístily na krásném 36. místě. A k tomu najezdily skoro
tisíc kilometrů! Na cestovatelské besedě nám Liška povídala o svém letním dobrovolničení v Indii a také jsme
zavzpomínaly na letní tábor. A našich 6 statečných světlušek se účastnilo outdoorového závodu Kimegal
v Kopřivnici. Šikulky, zvládly to!
Všechny členky i vedoucí přejí hezky strávené poslední dva měsíce roku 2015.
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Adaptační pobyt 6 . třídy
Hned druhý školní den ráno jsme společně vyrazili vlakem do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Lektoři
Radek, Lída a Anička pro nás měli hned od rána připravenu velkou spoustu společných her a aktivit v budově i v okolí
budovy, které, až na přestávky na výborné Aniččino jídlo a krátký odpolední klid, končily večerní hrou a pokračovaly
i druhý den dopoledne. Hráli jsme v různých skupinách a snažili jsme se víc si navzájem porozumět a spolupracovat.
Někdy to ale s námi naši lektoři měli těžké. Zažili jsme tyto dva dny spoustu legrace, dobrodružství a také napětí při
noční hře, překonali jsme náš strach při lanových aktivitách.
Děkujeme tímto ještě jednou našim lektorům – Radomíru Stašovi, a děvčatům z Mořkova Lidce Macíčkové, Aničce
Macíčkové a Lucii Novotné. Byli jste skvělí!!!
Žáci 6. třídy

Adaptační pobyt 3. třídy - zážitky
Ve čtvrtek a pátek 24.9. – 25.9.2015 jsme byli na adaptačním pobytu v Kopřivnici. Jeli jsme vlakem. 15 minut
jsme museli šlapat až na místo. Když jsem uviděla Sněhurku, Lišku a Sirku, myslela jsem si, že jsem v pohádce. Hráli
jsme plno her a soutěžili jsme. Nejlepší bylo přenášení vajíček a noční plavba kolem majáků. Večerní divadlo to bylo
úplně super. Skamarádila jsem se i s hochy. Při soutěži pyramida jsem měla na zádech Robina i Anetu. Líbilo se mi, jak
jsme museli nahmatat věci položené na štěrku. Viky byla naštvaná, že s námi ve skupině nebyl Honza. Mně chutnalo
jídlo a nejvíc rajská a opékané špekáčky. Jak jsme měly s Vendy svázanou nohu a závodily jsme, tak nám to šlo. Dobrý
nápad byly vlajky, týmové soutěže a odpolední klid. Já s Dominikem jsme nosili Adélu. Milá Sněhurko, Liško a Sirko,
chci tam jet znovu. Píšu známku 1.
Děkujeme Lidce Macíčkové, Aničce Macíčkové a Monice Hokufové.
Žáci 3.třídy

Jazykově-vzdělávací pobyt v jižní Anglii
Třicet žáků naší školy se v době od 4. – 10. října
2015 zúčastnilo jazykově – pobytového zájezdu do jižní
Anglie – Worthing. Náplní tohoto pobytu bylo
absolvování devíti vyučovacích hodin na jazykové škole
a seznámení s významnými historickými místy jižní
Anglie (Plymouth, středověký hrad Arundel, Brighton,
pašerácké jeskyně v Hastingsu) a také Londýna.
Ubytováním v anglických rodinách se žáci seznámili
s reálným životem anglicky mluvící rodiny.
Z hodnocení dětí: „ve škole se mi líbilo..., rodina byla
hodná, mluvili na nás srozumitelně…, naučila jsem se
nakupovat v cizí zemi…, viděl jsem hodně památek
a klidně bych se tam ještě vrátil…“

POZVÁNKA
Předvánoční tvoření
Vážení rodiče, prarodiče a děti,
srdečně Vás zveme na předvánoční tvoření, kde si budete moci v několika výtvarných dílnách
vlastnoručně vyrobit vánoční přání, ozdoby a dekorace.
Kdy?
16. listopadu 2015 od 15 do 17 hodin
Kde?
v prostorách ZŠ – vstup hlavním vchodem
Za kolik?
příspěvek na výtvarný materiál - od 10 Kč

Vánoční jarmark
Vážení občané Mořkova a okolí,
žáci základní školy Vás srdečně zvou na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 od
14.30 do 17.00 hodin v kulturním domě.
Součástí jarmarku bude i vystoupení žáků naší školy v 15.00 a v 16.00 hodin.
Na jarmarku si můžete zakoupit drobné vánoční dárky a rovněž čaj či kávu Fair trade. V malém salónku v letošním roce
proběhne čtení pohádek pro děti.
Finanční výtěžek bude použit na adopci zvířete v ostravské zoo a na školní výlety.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Mořkov
Srdečně zve občany obce Mořkov
na Slavnostní bohoslužbu
u příležitosti 120. výročí evangelické
modlitebny v Mořkově, která se koná
v neděli 8. listopadu 2015 od 9:30 hod. v modlitebně na ulici
Dolní č. p. 248.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve spolupráci s obcí Mořkov
Vás všechny srdečně zve na koncert,
který se koná u příležitosti 120. výročí evangelické modlitebny v Mořkově.
Richard Šeda
se po ukončení studia konzervatoře začal zajímat o tzv. historicky poučenou
interpretaci staré hudby na zobcové flétny a později na ink. Své studium pak
rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u rancouzské
cinkenistky Judith Pacquier a později se stal členem jejího souboru Les Traversées
Baroques se sídlem v Dijonu. Vystupuje na prestižních festivalech staré hudby
v ČR i v zahraničí a poluúčinkuje ve známých domácích i zahraničních
seskupeních (Collegium 1704, Concerto Aventino, Enseble Inégal, Ritornello,
C l e m e n c i c
c o n s o r t
a
d a l š í ) .
Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu
Dačické barokní. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, který
provozuje předvším duchovní hudbu 16. a 17. století převážně s komorním obsazením.
Soubor Capella Ornamentata založil v roce 2007
hráč na cink (it. cornetto) Richard Šeda. Hlavním
posláním ansámblu je autentická interpretace
převážně duchovní hudby 16. a 17. století a
prezentace v České republice zatím méně známých
dechových nástrojů jako je cink, sackbut a dulcian.
Jeho členové působí v renomovaných českých i
zahraničních souborech staré hudby. Má na svém
kontě řadu vystoupení v České republice i v
zahraničí a do svých projektů zve zahraniční
hudebníky. V roce 2010 se Capella Ornamentata
prezentovala programu České televize v pořadu
Terra musica.
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Společenský dům v Mořkově
Neděle 8. listopadu 2015, 15.00 hod.

CARMINA ČESKÁ
Musica poetica z českých pramenů a evropská instrumentální hudba přelomu 16. a 17. století

RICHARD ŠEDA CINK, ZOBCOVÉ FLÉTNY, UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
JAN NĚMEČEK TENOR
JAKUB ZÍVALÍK BAROKNÍ TROMBON
TEREZA SAMSONOVÁ TEORBA
MAREK ČERMÁK CEMBALO, VARHANNÍ POZITIV
Program:
Odarion XVI 8 voc.per fugam post tria tempora et 4 voc. sine pausis, Jan Campanus Vodňanský /1572 – 1622
Skusil jsem v světě mnoho {Dobřenského sbírka jednolistů, konec 16. století}, Šimon Lomnický z Budče /1552 – 1623
Žalm I Beatus vir qui non/Kdož neodchází v radu bezbožných {Muzeum Dačice, poč. 17.století}
Premiere Fantasie {Paris, 1610}, Eustach du Caurroy
Psalm I {Der Fluyten Lust-Hof, 1654}, Jacob van Eyck /c.1590 - 1657
Canzon à 2 {Concerti Ecclesiastici, 1613}, Giulio Belli /c.1560 – c.1621
Píseň o svatém stavu manželském {Dobřenského sbírka jednolistů, konec 16. století}
Když jsi v štěstí {Dobřenského sbírka jednolistů, konec 16. století}, Jan Facilis Boleslavský?
Canzon à Doi Cornetto e Trombone, Giovanni Valentini /c.1582 - 1649
Má duše se nespouštěj - La Monica{kancionál Slavíček Rájský, 1719}, Anonym ca.1600 / Jan Josef Božan /1644 – 1716
Canzon settima a doi - sul tema della Monica {Canzoni, Fnatasie et Correnti, 1638}, Bartolomeo de Selma y Salaverde / 1580 1640
Pane Bože buď při nás {Speciálník královéhradecký, přelom 15. a 16.století}, Anonym
Psalm CXXXVI Ite, confitemnini /Žalm 136, Chválu vzdejte Hospodinu, Jan Campanus Vodňanský /1572 - 1622
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Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti 1. neděle
adventní

k rozsvěcení vánočního stromu

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 29. listopadu 2015 v 16:00 hod.

Vystoupení si pro nás připravily děti z MŠ
Mořkov.

Součástí programu bude také již
tradiční posílání přáníček Ježíškovi
pomocí balonků.
Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka a k
dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.
Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 22. 10. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

10

