Říjen 2016
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 26. a 27. září jsme přestěhovali obecní knihovnu do nových prostor 1. patra původní
budovy školy. Paní Milada Kuncová, knihovnice, stěhování organizovala. Velmi pomohli pracovníci
obce celý inventář knih a některých regálů z budovy hasičárny přenosit a odvozit. Všem našim
zaměstnancům za jejich nasazení moc děkuji.
Do knihovny jsme nakoupili nový knihovní nábytek a obslužný pult za cca 200.000,- Kč. Doufám,
že se Vám bude v novém prostředí líbit, že budete knihovnu nadále rádi navštěvovat.
V základní škole bude v sobotu 5. listopadu Den otevřených dveří. Využijte tuto příležitost a přijďte
si prohlédnout o prázdninách zrekonstruované prostory
a moderně vybavené učebny, včetně již zmíněné obecní
i školní knihovny.
V září jsme opravili úsek Králova potoka v délce 15 metrů, jež protéká
zastavěným územím ulice Malé Strany v zahradách. Práce odvedla firma
Japstav Morava, s.r.o. za 52.000,- Kč.
Dotaci z MŠMT na rekonstrukci ZŠ již máme zaslanou na našem účtu
a to v celkové výši 4.606.000,- Kč. Při rekonstrukci jsme řešili
9 změnových listů, jež obsahovaly nepředvídatelné stavební zásahy při
rekonstrukci. 8 změnových listů jsme připravili na vícepráce, 1 obsahoval
méněpráce. Celkem za sumu 300.000,- Kč. Ministerstvo školství všechny
vyhodnotilo jako uznatelné, tudíž nám o tyto práce byla 85% dotace
navýšená.
V současné době řešíme převážně administrativu připravovaných projektů – společné stezky pro chodce a cyklisty,
1. Změnu územního plánu a Územní studii Z 49, projektovou dokumentaci chodníku na ulici Nádražní, v brzké době
přibude retardér na ulici Padol, dopravní zrcadlo u výjezdu z Malé Strany na ulici Horní a zákaz vjezdu nákladních
vozidel do uličky za domem č. p. 21 z ulice Horní. Na ulici Družstevní umístíme příčnou, silniční vpusť. Na žádost
občanů z horního konce přibude důstojné místo na vyvěšení parte v blízkosti autobusové zastávky Mořkov, horní konec
a plakátovací tabule. Firma Art Beton s.r.o. nám připravuje zpevněné plochy pod nádoby na tříděný odpad.
V rámci možností jsme provedli
výsadbu na kruhovém objezdu.
Od října budete mít možnost
poslechnout si aktuální hlášení
rozhlasem v kteroukoliv dobu na
webu obce.
Kvalitní
hlínu
z kompostárny
můžete
odebrat
v jakémkoliv
množství po předchozí domluvě
s panem
Richardem
Bartoněm,
vedoucím kompostárny, mob: 739 498 186. Vámi požadované množství proseje a připraví k odvozu. Hlína je vhodná do
záhonů, na terénní úpravy zahrad, na pole, apod.
Ivana Váňová, starostka

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

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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Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 21. 9. 2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 10. ZO pana Petra Laciny a pana Zdeňka Kyselého.
Kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 10. zasedání zastupitelstva obce (č. 29 – 32).
Závěrečný účet Svazku obcí cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2015.
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2015.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2016 ve
složení: pan Miroslav Sokol, předseda, pan Vojtěch Vereš a paní Lenka Jurášová – členové.

3.
3.1
3.2
3.3

Schvaluje:
Program jednání 11. ZO.
Dotaci středisku sociálních služeb Města Kopřivnice, p.o. ve výši 5.000,- Kč.
III. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

5,171.986,64 Kč příjmy celkem
5,171.986,64 Kč výdaje celkem
0 Kč financování celkem

40,528.783,69 Kč
43,840.109,82 Kč
3,311.326,13 Kč

Plné znění III. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.4
3.5
3.6

Obecně závaznou vyhlášku obce Mořkov č. 1/2016 o nočním klidu.
Udělit čestné občanství obce Mořkov pplk. Josefu Černému in memoriam na ZO dne 16. 11. 2016.
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201601 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč paní H.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Narodili se
Theodor Sopuch
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Theodorovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
82 let
83 let
86 let
87 let
89 let

Milan Šindler
Lumír Vrána
Josef Černoch
Josef Bartoň
Josef Kyselý
František Černoch
František Kyselý
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Marie Hoďáková

Rostislav Pop
Stanislav Doubravský
Alena Matalíková
Jaroslava Jančová

Milan Macíček
Dana Mičková
Antonín Kašík
Marie Jašková

Zdeněk Kyselý
Anežka Drozdová
Jozefa Jahodářová

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Poděkování
V sobotu 3. září 2016 se uskutečnilo v naší obci VIII. setkání opuštěných a
postižených dětí. Snažili jsme se o to, aby akce měla špičkovou úroveň a
dobře reprezentovala nejenom naši práci, ale také obec Mořkov. Soudě
podle nadšených reakcí dětí i solidnímu zájmu medií se akce velmi
zdařila. Tohoto skvělého výsledku bychom nemohli dosáhnout bez
podpory obce Mořkov ,které si nesmírně vážíme a děkujeme za ni.
Naše poděkování patří také panu Oldřichu Kuncovi, Renatě Pítrové za
skvěle odvedený servis v oblasti zajištění stravování a občerstvení,Ondrovi
Kořenkovi a ing.Tomáši Horákovi za perfektní zvládnutí náročného
technického servisu, slečně Ivaně Váňové, paní Lence Gerykové, slečně
Silvě Pítrové, paní Janě Gerykové a dalším za profesionálně
odvedenou práci organizátorek.
Vladimír Hron - patron Fondu
PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch, předseda Fondu
pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na konci léta začalo být v mateřské škole opět veselo. Děti se po prázdninách vrátily do školky a v září jsme přivítali
další nové usměvavé tváře.
Předškoláci zahájili v Novém Jičíně předplavecký výcvik, kde se každý týden zdokonalují v plavání. Výuka plavání
probíhá hravou formou, ale zároveň jde o víc, než o pouhé dovádění ve vodě. Děti se učí orientovat ve vodě
s otevřenýma očima, splývat na břiše, plavat s různými pomůckami, ale hlavně se snaží zbavit se strachu z vody.

V pátek 23. záři jsme se s předškoláky vydali na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí. Děti se na hřišti seznámily se
základními pravidly silničního provozu a vyzkoušely si jízdu v káře, na kole či koloběžce. Ježdění a pohyb na
dopravním hřišti se jim líbil a určitě si odnesly i nové znalosti.

Ostatní děti z mateřské školy nezahálely, bylo pro ně připraveno sportovní dopoledne plné her a soutěží, které si všichni
užili.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová

OZNÁMENÍ
HORAL MOŘKOV a. s. oznamuje, že se vyplácí nájem na pozemky,
které užívá a. s. proti odprodeji obilovin - přenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu a to: od 5. 10. 2016 do konce roku 2016
v době od 8 do 12 hod..
Vzhledem k tomu, že někteří pronajimatelé pozemků jsou v zaměstnání, uskuteční
se prodej obilovin
mimořádně v sobotu 8. 10. 2016 a 15. 10. 2016 v době od 8 do 12 hod.
5

Zprávy ze Základní školy Mořkov
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Republikové finále OVOV proběhlo ve dnech 8.-10. 9. 2016 v Brně. Šlo jako
každoročně o velkolepou akci probíhající na dvou stadionech. Závodilo zde přes 700
závodníků jak z České republiky, tak i ze Slovenska, Maďarska, Německa a Polska.
Po dobu soutěže zde byly legendy našeho sportu jako např. Jarmila Kratochvílová,
Věra Růžičková, Šárka Kašpárková a spousta
dalších.
Celou akci pomáhali mimo tým OVOV organizovat
policie a armáda. Do republikového finále
postoupilo 40 nejlepších družstev z České republiky
a
v jednotlivých
ročnících
24
nejlepších
jednotlivců /2002 – 2006/.
Žákům naší školy se podařilo probojovat do
republikového finále již čtyři roky po sobě, což je
pro naši malou venkovskou školu v konkurenci
velkých městských škol obrovský úspěch. Naši
školu reprezentoval Jan Křížek.
Jan Křížek v kategorii chlapců ročník 2005 se již
druhý rok zapojil do této soutěže. Dva roky po sobě
se mu podařilo postoupit do republikového finále. Letos v republikovém finále se mu s celkovým počtem 6976 bodů
podařilo umístil na pěkném 12. místě z 27 závodníků této kategorie.
Chtěla bych poděkovat Honzovi za skvělou reprezentaci školy a především za předvedené úžasné výkony
v jednotlivých disciplínách a vylepšení hned několika osobních rekordů. Poděkování patří také rodičům, kteří během
prázdnin dohlíželi na přípravu a byli také jako doprovod a psychická podpora na republikovém finále.
Lenka Hlavinková

Pozvánka pro děti z Mořkova
V neděli 16. 10. 2016 se uskuteční
od 9.30 hodin ve Společenském domě
v Mořkově celodenní akce pro děti

III. ročník TVŮRČÍ DÍLNY.
Setkání je určeno pro děti z dětských
domovů a děti z Mořkova.
Akce je zdarma včetně stravování a pitného
režimu.
Děti se budou zdokonalovat pod dohledem
zkušených lektorů v oblasti výtvarného
umění, zpěvu a tance, nejlepší čekají
odměny a jiné. Přihlásit mohou rodiče dítě, které je samostatné, do 6. 10. 2016 na adresu:
vita.cernoch@cmail.cz
Počet dětí na akci je limitován.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, tel.777 347 259
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JMENUJI SE ANNA a pocházím z č.p. 11, původně domku před SD
Říkají mi Hanko, ale mé pravé jméno je
Anna. Přízvisko k mému příjmení –
GÉRYKOVÁ - je v naší obci velmi
zajímavé a krásné – u nás jsem „Jurásková“.
Také datum narození mám zvláštní:
narodila jsem se 8.3.1923. Mezinárodní den
žen poznamenal téměř celoživotně moje
oslavy příchodu na svět.
Můj rodný dům musel ustoupit stavbě
nového Společenského domu v Mořkově někdy v roce 1974, a tak jsem si kousek výš
postavila menší domek, k němu jsem měla
zahrádku i zahradu. Když se mi blížila
osmdesátka, cítila jsem, že moje síly na péči
o nemovitost nestačí. Začala jsem uvažovat
o radikální změně: „Domek se zahradou
prodám a přestěhuju se do některého
pečovatelského domu pro seniory.“
U nás v Mořkově byla dlouhá řada žadatelů, a proto jsem se zapsala do pořadníku v Domově důchodců Paprsek
v Novém Jičíně. Pár mých známých si zde pobyt pochvalovalo, a tak jsem věděla, že tu je dobře a nebudu tu sama. Měla
jsem tu později i bratra a sestru.
Do zimy v roce 2001 jsem chtěla být z mořkovského domku pryč. Příprava uhlí a dřeva na zimní období by mě už
zničila. Nastěhovat se do Paprsku jsem mohla již v září, ale převoz osobních věcí z domova na můj nový pokoj mě stál
hodně sil a času. Využívala jsem totiž ke stěhování jen autobusových spojů. Úložné prostory ve skříni mi nestačily, a tak
jsem si koupila ještě další skříňku.
K 1.říjnu roku 2001 jsem stěhování“ po taškách“ ukončila. V pokoji se mnou byla velmi milá paní, která pozorně
sledovala moje pachtění… „Zkusila jsem jako pes,“ vzpomínám na tu dobu v současnosti.
Domek v Mořkově si koupili moji sousedé, kteří mě dodnes navštěvují. Spolu se mnou se na „dvojce“(tak se říká
našemu druhému poschodí) octl i můj bratr Jaroslav ze zbouraného č.p.11, ulice Horní. Nemohl si zvyknout na život
v bytě.
Moje spolubydlitelka Marie Vavříková
tehdy právě slavila 90 let a stala se mou
věrnou kamarádkou na celých dalších 11
let, než ji pánbůh povolal k sobě. Zemřela
mi přímo před očima a bylo mi z toho
dlouho smutno…Její rodina mi pak
věnovala fotoalbum, kde jsme spolu na
různých oslavách a akcích nového domova
v Paprsku. Často ho beru do rukou a
vzpomínám…
Tahání stěhovacích tašek mě ale tak
vyčerpalo, že mě začal silně bolet pravý
kyčelní kloub. Nakonec jsem musela na
operaci. Moje kamarádka Marie na mě
tehdy netrpělivě čekala a jak mohla,
pomáhala, než jsem se zase postavila „na
vlastní nohy“.
Z nového prostředí v Paprsku jsem byla nadšená! Společenské schůzky u kávy, oslavy narozenin a svátků v průběhu
roku, společné zájezdy a další kulturní akce pro nás dlouho připravovala obětavá paní Milada Dreslerová. Nevím, kam
zmizela, často na ni s láskou vzpomínám. Mám dojem, že současné akce se těm předešlým nevyrovnají.
Teď tu je se mnou na pokoji paní Pospěchová, která zatím často řeší svoje zdravotní problémy. I já se trápím s otoky
nohou, což je ale můj letitý problém. Snad nám oběma bude lépe. Její rodina se mnou kamarádí a já vím, že mi v mých
93 letech nic ke štěstí nechybí.
Příběh paní Anny Gérykové z Paprsku ( v současnosti již“ DUHY“ ) sepsala Mgr. Marie Hromádková, dobrovolnice
ADRY
7

8

9

Začínající kapela hrající folk – pop – rock hledá hráče nebo hráčku na klávesový nástroj
(el. klávesy nebo akordeon). Více informací na kapela.morkov@seznam.cz
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KOMINICTVÍ u PETRA
Provádím čištění a kontroly spalinových cest na pevné, plynné a kapalné paliva dle.
Nové vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Odborné poradenství, čištění kotlů na pevné paliva.
Přímo na místě u zákazníka je vystavena zpráva o provedené kontrole s dobou
platnosti 1. rok ode dne vystavení.
Nově nabízím dodávky montáž a revize elektronických zabezpečovacích systémů:

* Hlásiče požárů a kouře.
* Detektory oxidu uhelnatého (CO),
Pro rodinné domy, bytové domy, školy, úřady, restaurace, obchody, soukromé firmy, výrobní haly, skladové
prostory aj.
Zabezpečovací systémy Vás včas a bezpečně upozorní na vznikající možné nebezpečí. Chrání tak nejen Vaše
zdraví, ale i Váš majetek.
Na vybrané hlásiče a detektory je garantována 10letá záruka.
Objednávky na kominické služby a zabezpečovací systémy na tel: 737 781 334 Melichar Petr, Mořkov.

Koupím v Mořkově stavební pozemek o rozloze cca 1200 - 2000 m2.
Nejsem realitní kancelář. Telefon 737 522 416
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 9. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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