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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v průběhu
letních
prázdnin jste jistě všichni
zaznamenali čilý stavební
ruch v základní škole.
Původní budova školy
postavená v roce 1912
prošla
celkovou
rekonstrukcí. Stavební
úpravy vnitřní části objektu realizovala
firma JVAgro Morava s.r.o. za 5,1 mil. Kč
a rekonstrukci střechy realizovala firma
Millimex spol. s.r.o. za 2,9 mil. Kč.
Každou středu probíhaly na obou stavbách
kontrolní dny za účasti starostky,
Nové půdní prostory
místostarosty, vedení školy, technického
dozoru, autorského dozoru a zhotovitelů. Operativně jsme řešili postup realizovaných prací a koordinovali
jsme jej. Zhotovitelé obou staveb byli skuteční odborníci, kteří bezvadně odvedli svou práci. Bez problémů
jsme tak mohli v úterý 23. 8. 2016 za účasti úředníka z MěÚ Nový Jičín, stavebního odboru, zástupce hasičů a
zástupce hygieny obě stavby zkolaudovat. Následně paní uklízečky za pomocí pracovníků obce budovu
uklidili, aby škola byla 1. září připravena přivítat 39 nových prvňáčků. Celkem v letošním školním roce bude
navštěvovat mořkovskou základní školu 229 žáků. V polovině listopadu proběhne v ZŠ Den otevřených dveří.
Budete moci zhlédnout nejen opravenou budovu, ale celý školní areál. Pozvánka i s programem bude včas
zveřejněná.
Všem žákům a pedagogům přeji úspěšný nový školní rok 2016/2017.

Pohled do místnosti studovny

Pohled do místnosti školní knihovny

Na svém 29. jednání Rada
obce Mořkov odsouhlasila
realizaci dalšího dětského
hřiště,
tentokrát
před
společenským domem. Hřiště
již využívají děti k hrám.
Herní prvky na všech
dětských hřištích jsou určeny
pro děti do cca 12 - 14 let.
Dále pro děti s dozorem
18. leté osoby, pro dorost a dospělé je vhodné workoutové hřiště a víceúčelové hřiště.
V srpnu jsme dokončili studii přístavby MŠ. Tu bychom rádi realizovali v příštím roce o letních prázdninách.
Jak jsem již informovala v minulém
zpravodaji, budeme mít povinnost od
roku 2018 přijímat v MŠ i dvouleté
děti. Musíme mít proto připraveny
prostory, které budou těmto malým
dětem vyhovovat zejména po stránce
požadavků hygieny. Součástí tohoto
oddělení musí být i přebalovací pult,
atd. Nyní již Ing. Krátký pracuje na
projektové dokumentaci, abychom
získali stavební povolení. Na přístavby
a úpravy mateřských škol spojených
s přijímáním dvouletých dětí budou vypsány dotace. Určitě se o ni budeme ucházet.
Dokončujeme projektovou dokumentaci, která řeší propojení Mořkova s ulicí Nové domky. Má název
společná stezka pro chodce a cyklisty. Součástí projektu je i prodloužení veřejného osvětlení, připoložení
optického kabelu a vytvoření autobusových zastávek u katolického hřbitova s místem pro přecházení chodců.
Projekt řeší i nutnost opravy stávajícího propustku, který se nachází v nejvyšším bodě silnice. I s tímto
projektem se budeme ucházet o dotaci.
Na svém 31. jednání Rada obce Mořkov odsouhlasila záměr vybudování chodníku na ulici Nádražní.
Proběhla již první schůzka s projektantem Ing. Mydlářem. Nejprve bude vytvořena studie, která napoví, jak
bude chodník řešen, kterých se dotkne pozemků, jakým způsobem budou řešeny sjezdy, atd. Následně
představíme celý projekt občanům, kterých se stavba bude bezprostředně dotýkat. Na veřejné schůzi bude
prostor k diskuzi, připomínkám. Včas budete o této akci informováni.
V letošním roce máme povinnost zpracovat Zprávu o uplatňování územního plánu. Pravidelně jezdím
na jednání k paní Ing. Juřičkové z ÚP MěÚ Nový Jičín. Z těchto jednání a stanovisek dotčených orgánů
a pracovníků krajského úřadu vzniká dokument, který budou zastupitelé v listopadu při jednání ZO schvalovat.
Dokument – zpráva obsahuje podrobnou analýzu, jak je platný územní plán naplňován po všech možných
stránkách, nejen vůči zástavbě, ale i vůči studiím, životnímu prostředí, atd.. Dokument si můžete přečíst na
webu obce, popř. je k nahlédnutí na OÚ Mořkov.
Ivana Váňová, starostka

Zveme občany
na jednání 11. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 21. 9. 2016 v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce.
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Vážení spoluobčané,
Den obce Mořkov, který proběhl v areálu výletiště v sobotu 9. července 2016 se nám vydařil
nejen díky počasí, ale hlavně díky vystupujícím, kdy si každý z návštěvníků mohl vybrat to své.
Důkazem toho, že naše dny obce jsou vyhlášené i v širokém okolí, je počet platících diváků,
letos jich bylo již 1500.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu tohoto dne. Chci
za vedení obce poděkovat členům kulturní komise, spolkům, členům klubu důchodců
a zaměstnancům obce, bez jejichž přičinění by den obce nebyl tak úspěšný.
Oznamuji Vám, že v říjnu 2016 provedeme výměnu nádob na sběr plastů, které jsou rozmístěny
po obci. Dojde k výměně žlutých zvonů za kontejnery s vrchním otvíráním. K této výměně přitupujeme v rámci zlepšení
sběru tříděného odpadu. Pro Vaši lepší orientaci Vám společně se zpravodajem přinášíme i letáček s návodem jak třídit.
Nyní několik čísel k odpadovému hospodářství v naší obci.
Příjmy obce v odvětví odpadového hospodářství tvoří:
Příjmy od poplatníků
EKO-KOM (odměna za třídění odpadů)
Asekol, Elektrowin, Ekolamp (odměna za třídění odpadů)
Podíl Životic u NJ na biokompostárnu
CELKEM

rok 2014
972 851,- Kč
239 640,- Kč
31 962,- Kč
1 244 453,- Kč

rok 2015
997 540,- Kč
199 170,- Kč
28 786,- Kč
151 776,- Kč
1 377 272,- Kč

rok 2016 k 30. 6.
1 091 936,- Kč
101 442,- Kč
14 052,- Kč
0,- Kč
1 207 430,- Kč

Do konce roku očekáváme ještě příjem od společnosti EKO-KOM, která vyplácí odměnu za vytříděný odpad. Tato
odměna by se měla pohybovat v částce 80 tis. Kč. Společnosti Asekol, Elektrowin a Ekolamp nám vyplácejí odměnu za
sběr elektroodpadů, jen pro představu z našeho sběrného dvoru se čtvrtletně odváží cca 70 televizorů, 3 velké klece
drobných elektrospotřebičů a 30 chladících zařízení.
Výdaje obce v odvětví odpadového hospodářství tvoří:
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Sběrný dvůr
Biokompostárna
CELKEM

rok 2014
885 895,- Kč
67 289,- Kč
353 990,- Kč
220 356,- Kč
0,- Kč
1 527 530,- Kč

rok 2015
869 698,- Kč
22 493,- Kč
332 569,- Kč
354 264,- Kč
776 124,- Kč
2 355 248,- Kč

rok 2016 k 30. 6.
468 066,- Kč
25 656,- Kč
124 045,- Kč
158 853,- Kč
362 504,- Kč
1 139 124,- Kč

Do konce roku očekáváme výdaje za likvidaci komunálního odpadu ve výši 450 tis. Kč, tříděný odpad 200 tis. Kč,
sběrný dvůr 200 tis. Kč a biokompostárna 400 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dosáhne výše přesahující 1,2 mil.
Kč. Odpadové hospodářství by bylo vyrovnané pouze v případě, že bychom přistoupili k výběru nejvyššího možného
poplatku na občana a to 1.000,- Kč. Současní zastupitelé i vedení obce jsou přesvědčeni, že úleva - neplacení poplatků
za odpady - pro děti do 5 let věku a seniory nad 80 let, je správná a že mladým rodinám a našim nejstarším
spoluobčanům je třeba pomáhat.
Zodpovědným tříděním však můžeme pomoci zastavit narůstající náklady a udržet vysoký standart odpadového
hospodářství, které nám zavidí občané okolních obcí. Vždyť, která obec má u každé domácnosti nádobu na BIO odpad a
k dispozici sběrný dvůr. Chci Vás touto cestou požádat o maximální naplňování pytlů na plasty, které každý měsíc
naši pracovnící sbírají po obci. Za likvidaji tohoto pytle platí obec 20,- Kč a je úplně jedno, jestli je pytel naplněn zcela,
či jen do půlky. Tím, že nestlačujeme plastové láhve a že pytle vyhazujeme s polovičním obsahem okrádáme sami sebe.
Najdou se mezi námi i takoví, kteří dodnes nechápou proč jsou barevně rozlišené zvony na sklo a že do bílých zvonů
náleží jen sklo čiré a do zelených sklo barevné. Tím, že naházejí do bílého kontejneru láhve od vína znehodnotí celou
nakládku čirého skla a tím nás všechny „okradou“ o několika tisícovou výtěžnost za roztříděné sklo. Udělejme
maximum proto, abychom peníze z rozpočtu mohli používat na smysluplnější věci jako je např. plánovaná oprava
tribuny, či výstavba chodníků a mnoho dalších.
Jiří Navrátil, místostarosta

Obec připravuje na rok 2017
stolní kalendář pro každou domácnost.
Ten si budete moci zdarma vyzvednout
v druhé polovině listopadu 2016
na OBECNÍM ÚŘADĚ
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USNESENÍ
z 30. schůze Rady obce Mořkov konané dne 13. 7. 2016
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 29. schůze RO.
Návrh na udělení čestného občanství in memoriam pplk. Josefu Černému.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 30. Rady obce Mořkov.
Přijetí investiční dotace ve výši 90.000,- Kč určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu na zakoupení lanového
navijáku včetně zástavbového rámu pro CAS 20 Tatra a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Smlouvu o spolupráci (aukce) – Společný nákup silové elektřiny pro rok 2017 pro obecní budovy, včetně budov ZŠ a MŠ
Mořkov s Organizačně správním institutem, o. p. s., IČ: 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno.
Smlouvu o zřízení VB - č. IP-12-8017664, B.
Smlouvu o zřízení VB - č. IP-12-8017515,Mořkov, S.
RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.3.2016 uzavřený Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72
Mořkov s firmou JVAgro Morava s.r.o., IČ: 26826411 se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

2.3
2.4
2.5
2.6

3.
3.1

Doporučuje:
ZO udělit čestné občanství in memoriam pplk. Josefu Černému.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 31. schůze Rady obce Mořkov konané dne 24. 8. 2016
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 30. schůze RO.
Dopis Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Rezignaci Ing. Jaroslava Tesaře na člena sociální komise k 24. 8. 2016.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 31. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 7.000,- Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí na odlehčující služby.
Nabídku společnosti AVE na svoz separovaného odpadu z kontejnerů s horním výsypem Plast 20 01 39 – 2200,-Kč/t.
Výběrové řízení – Dodávka příslušenství k vozu UNICAR – sypač.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Dodávka příslušenství k vozu UNICAR – sypač ve složení: členové rady
obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula, náhradníci: Jaromír
Jaksch, Tomáš Černoch, Michal Geryk.
Pro výběrové řízení – Dodávka příslušenství k vozu UNICAR – sypač oslovit tyto firmy: SAP spol. s.r.o., Sněť 24, 257 68
Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechtice, IČ 475 43 442 a AGROMETAL s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03
Heřmanův Městec, IČ 465 08 244.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2016.
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 263/2 o výměře 2768 m2 a parc. č. 263/3 o výměře 1857 m2 v k.ú. Mořkov.

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
3.
3.1
3.2

Rozhodla:
Ponechat částku přeplatku ostatní dopravní obslužnosti na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí
na rok 2017.
O neprodleném úklidu prostor pod tribunou TJ Mořkov a zabezpečení prostor proti vstupu nepovoleným osobám a
uzamykání areálu TJ Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Parkování vozidel po obci – Nepřehlížejte dopravní značení
Od jara 2016 máme v obci dopravní značky, které jsou umístěny v těch místech, jež určil dopravní
audit. Upozorňuji řidiče, kteří nezaregistrovali ZMĚNU, že v Mořkově na místních
komunikacích platí ZÁKAZ STÁNÍ. Na ten upozorňuje při vjezdu na místní komunikace –
dopravní značka zóna zákaz stání. Tzn., že všichni řidiči, kteří parkují na MK, se dopouštějí
přestupku, za který mohou být pokutováni. Byli jsme upozorněni dispečinkem integrovaného
záchranného systému na to, že je to jen otázka času, kdy se záchranáři nedostanou k místu
zásahu včas, právě z důvodu překážejícího zaparkovaného vozidla. Apelovali na náš úřad,
abychom vyzvali řidiče k dodržování dopravních předpisů a ke sjednání nápravy.
Řidiči, v případě, že nebudete respektovat zákaz stání, budeme nuceni požádat Policii České
republiky o nekompromisní řešení.
Za OÚ Mořkov Ivana Váňová, starostka

Mořkov má aplikaci pro chytré mobily
Aplikace s jednoduchým názvem Obec Mořkov. To je další výdobytek nové doby, který poslouží
občanům Mořkova i turistům, kteří používají mobilní telefon jako svou pravou ruku, k lepší
informovanosti o obci.
Aplikace vznikla v dílně společnosti TRIPON MOBILE s.r.o. a byla vytvořena v systému PepiApp
(www.pepiapp.cz). Částečně kopíruje internetové stránky obce, obsahuje například kompletní informace
o Mořkově, pravidelné aktuality, které informují o dění v obci, informace o OÚ, samosprávě, obecních
organizacích nebo fotogalerii.
Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu k informacím. Důležitým marketingovým nástrojem jsou takzvané
„Push“ oznamovací zprávy, které jsou zdarma zasílány všem uživatelům aplikace, například o aktuálním dění
v obci.
Aplikaci si zdarma stáhněte a nainstalujte ze dvou největších marketů s aplikacemi. U zařízení
s operačním systémem Android je to Google Play a u společnosti Apple ji najdete na App Store.
Mobilní aplikace pro chytré telefony jsou v poslední době velkým hitem, vytvářejí si je mnohé firmy
i organizace. Naopak obce se tomuto fenoménu teprve přizpůsobují a Mořkov se zařadil mezi první
průkopníky.
Mořkovská obecní aplikace se bude jistě dále vyvíjet, k čemuž poslouží i reakce a podněty uživatelů.
Libuše Hegarová
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Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky
požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena
a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního
technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje
provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.
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V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je
možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i
hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u
kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života
zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky.
Starostka obce Mořkov
v souladu s ustanovením § 27, odst. 1) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
a
v souladu s ustanovením § 15, odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

O ZNAMUJ E
1.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek
v sobotu
2. a)

2. b)

3.
4.
5.
6.
7.

dne 7. října 2016
dne 8. října 2016

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 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 č. 4 v přízemí Společenského domu v Mořkově 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. 739 623 908, okrsek č. 2 tel. 739 623 883) 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. září 2016
Ivana Váňová
starostka
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Narodili se
Ondřej Kaňovský, Tomáš Strnadel, Alex Šimečka
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Ondřejovi, Tomášovi a Alexovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
84 let
86 let
88 let

Pavel Černoch
Jana Adamčíková
Václav Hoďák
Jana Čáňová
Jaromír Babinec
Vladislava Macíčková
Jaroslava Géryková
Gerhard Kubiena
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Božena Pítrová

Petr Hoďák

Richard Bartoň

Jaromír Hromádka
Antonín Rýdel

Marie Tarabášová
Jana Kyselá

Milan Harbula
Zdenka Hoférková
Josef Kučera

Josef Černoch
Emilie Erleová

Karla Jeřábková

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

Úmrtí
V měsíci červenci a srpnu nás navždy opustili
Marie Hoďáková

Jaroslav Kyselý

Marie Kubová

Jan Mlčuch

Vladimír Hoférek

Tradiční beseda s důchodci
s představiteli obce
a STRÁŇANKOU
dechovou hudbou ze Strání
Pátek 30. září 2016 od 17 hod. v sále
Společenského domu Mořkov
Bezplatné vstupenky si vyzvedněte na Obecním úřadě
v Mořkově od 12. 9. 2016 do 27. 9. 2016 na podatelně.
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Pár poznámek k meteorologickým rekordům
na stanici v Mořkově
Kronikářka obce Mořkova Marie Hromádková se na mne obrátila se
žádostí, abych občanům Mořkova vysvětlil, proč se občas objeví v rádiu
či televizi informace, že na stanici Mořkov došlo k překonání teplotního
rekordu.
Abych původ této informace osvětlil, musím se vrátit trochu do historie
stanice. V roce 1976 jsem pracoval v JZD Beskyd se sídlem v Mořkově
jako hlavní agronom. Mimo jiné jsme pěstovali přadný len na 50 ha. Při
rosení lnu, což byl technologický proces umožňující oddělení lýkových
vláken používaných k výrobě látek od dřeva, zasáhl tuto oblast silný vítr,
který len silně pocuchal, čímž ztratil na kvalitě, která se projevila
poměrně značnou finanční ztrátou. Pojišťovna ode mne vyžadovala
potvrzení od Československého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ), že k tomuto jevu došlo.
Potvrzení jsem obdržel, ale
bylo
mi
doporučeno,
abychom si zřídili v družstvu
meteostanici
s tím,
že
ČHMÚ
dodá
potřebné
přístroje a družstvo zajistí
pozorovatele. Pozorovatele se mi nepodařilo zajistit, neboť pozorování se
provádí podle mezinárodních kritérií třikrát denně, a to vždy v 7, 14 a 21
hodin SEČ. A tak jsem to musel zajistit za pomocí rodičů a celé rodiny
sám.
Tento systém fungoval až do roku 1990, i přesto, že jsem v roce 1978
z družstva odešel. Po rozpadu družstva samozřejmě provozovatel neměl
zájem, ale ČHMÚ projevil zájem o pokračování, protože za toto období
vznikla poměrně velká ucelená řada dat, a tak jsme měřili dále - až do
30.6. 2009, kdy v rámci úsporných balíčků, byla stanice změněna na
stanici srážkoměrnou. Mezitím se však meteorologie stala tak trochu mým
koníčkem. Pozoroval jsem tedy zdarma a údaje zasílal nadále ČHMÚ.
V roce 2012 byl status klimatické stanice v Mořkově obnoven
a červenci 2013 byla zde zřízena automatická stanice, která měří
každých 10 minut teplotu, vlhkost, a srážky. Tyto údaje jdou pomocí
internetu
přímo
na
pracoviště ČHMÚ v Ostravě - Porubě. Vzhledem k tomu, že údaje
mám statisticky zpracovány za celých 40 let, mohou
meteorologové okamžitě údaje porovnat a v případě překonání
rekordu ohlásit v meteozprávách. Zde bych ještě chtěl uvést příčinu
silného větru, jak mi ji sdělili meteorologové. Před studenou frontou
proudí obvykle velmi teplý vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry.
Tento vítr naráží na hřebeny našich hor, stéká po jejich severním
úbočí a nabírá ještě větší rychlosti. Pak se opět pomalu zvedá a ztrácí
rychlost, takže např. v Novém Jičíně již téměř nefouká, nebo fouká jen
slabě. Tomuto typu větru se říká fén.
Závěrem bych chtěl ještě občanům sdělit, že všechny údaje jsou
majetkem ČHMÚ a já nemám právo je poskytovat např. za účelem
pojistné události. Dohodl jsem však alespoň zveřejnění některých
souhrnných údajů a grafů, které najdete na webových stránkách obce
Mořkova, kde jsou i souhrnné údaje za 40let pozorování na této
stanici.
Ing.Jan Macháč
Děkuji p. Ing. Janu Macháčovi za přehledné zpracování
historie
Meteorologické stanice v Mořkově, jejíž údaje používám k zápisům v kapitole
POČASÍ do Kroniky obce Mořkov.

Marie Hromádková, kronikářka obce
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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 31. 8. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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Kosmetika a masáže u Vás doma
Nabízím kompletní odborné ošetření pleti kosmetikou Alcina v okrese
Nový Jičín. Doba trvání 1,5 - 2 hodiny. Jsem pro přirozenou péči o pleť.
Klienti usínají při ošetření pod mýma rukama,
ne při anestézii u plastiky obličeje :-).
Cena 600 Kč + doprava ( 5 Kč/km).
Klasické masáže dle domluvy – záda, krk, nohy, ruce.
Kontakt: Jaroslava Petřeková, tel: 605751491

