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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

čtenáři již od 6. října 2016 mají možnost navštěvovat nové prostory obecní knihovny,
kterou jsme vybavili kompletně novým nábytkem. Samozřejmostí je internet zdarma, který
můžete využívat ve stejném rozsahu, jako jste jej využívali v prostorách knihovny v budově
hasičárny. Knihovnu již navštívili v rámci metodické návštěvy vedoucí knihovny Bc. Renata
Domoráková a pan René Lossmann z Městského kulturního střediska Nový Jičín, se kterými
na úseku knihovny spolupracujeme. Požádali jsme je, aby provedli vyřazení všech knih,
které nebyly za posledních 10 let půjčeny. Bude tak vytvořen prostor pro nové knihy, o které
je z řad čtenářů zájem. Postupně obnovíme dětskou literaturu za nové knihy.
Věřím, že budete s nabídkou knihovního fondu spokojeni a že se Vám bude v nové knihovně líbit.

V říjnu jsme dokončili zpevněné plochy pod kontejnery. Tato úpravy byla nutná pro dobrou manipulaci při vývozu
kontejnerů na kolečkách. Práce byly provedeny u horní autobusové zastávky, v Nových domkách a na ulici Zuberské.
Práce kvalitně provedla firma Art Beton s.r.o. pana Doubravského.
V říjnu jsme provedli příčný silniční
odvodňovací žlab na ulici Družstevní, včetně
úpravy koryt odvádějící vodu do dešťového
kanálu. Stavební práce provedla firma
Doprastav Perútka s.r.o..
Dokončili jsme práce na územní studii Z 49
Zuberské. Zastupitelstvu obce bude studie dána
na vědomí. Prakticky je to signál pro vlastníky
předmětných pozemků, že se smí za podmínek
daných stavebním zákonem v této lokalitě
provádět výstavba. Před záměrem výstavby
je nutné seznámit se jak s grafickým návrhem,
tak s textovou části studie.
Ve spolupráci s dopravním inženýrem panem
Mydlářem
dokončujeme
projektovou
dokumentaci na nový chodník na ulici
Nádražní. Zjišťujeme možnost podání žádosti
o dotaci na jeho výstavbu. Chceme s projektem
seznámit veřejnost, zvláště ty občany, kterých se stavba bude bezprostředně dotýkat. Veřejná schůze za tímto účelem
se bude konat ve středu dne 30. listopadu 2016 v 16 hodin v sále Společenského domu v Mořkově.
V současné době připravujeme projektovou dokumentaci řešící přístavbu budovy MŠ. Ta řeší zprovoznění čtvrtého
oddělení v přízemí této budovy. Prostor bude navržen tak, aby vyhovoval potřebám zejména dvouletých dětí, které
budeme muset od roku 2020 do MŠ přijímat. Projektová dokumentace řeší i prostory správních zaměstnanců budovy
a kuchyně v přízemí. V únoru má být vypsán dotační titul na přístavby těchto zařízení. Děláme vše pro to, abychom měli
včas stavební povolení a mohli následně žádost na MŠMT podat.
Rada obce při svém 34. jednání
vydala Nařízení obce Mořkov
č. 2/2016 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území
obce. V brzké době o tom bude
informovat doplňková tabulka při
vjezdu do obce v obou směrech.
Nařízení je dostupné na webových
stránkách obce. V praxi to znamená, že Vás doma u dveří nesmí nikdo obtěžovat s nabídkou jakéhokoliv zboží
a produktů za účelem prodeje pokud si takovéhoto prodejce sami nezavoláte a nedomluvíte si s ním schůzku.

V OBCI PLATÍ ZÁKAZ
PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO
PRODEJE

Ministerstvo
školství
mládeže
a tělovýchovy
znovu
vypsalo
dotační
titul
na
Podporu
materiálně technické základny
sportovních
organizací.
Tato
podpora řeší i opravy tribun,
apod.. Projektovou dokumentaci
máme
připravenou,
včetně
stavebního povolení, proto jsme se
rozhodli žádost o dotaci podat.
Žádost jsme již podávali v 1. kole
výzvy,
ovšem
nebyli
jsme
podpořeni. Snad ve druhém kole
budeme patřit mezi ty šťastnější.
Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaší podporu v krajských volbách,
které se konaly 7. a 8. října 2016. KDU-ČSL získala v Mořkově 54%
s celkovým počtem 418 hlasů. Já osobně jsem od Vás získal 279
preferenčních hlasů což je 66,74 %. Tato Vaše důvěra mě zavazuje jak
pro práci pro obec i pro Moravskoslezský kraj.
Jiří Navrátil, místostarosta

Vážení občané,
od 21. listopadu 2016
si můžete vyzvednout
na obecním úřadě v Mořkově
stolní kalendář na rok 2017.
Pro každou domácnost je
připraven 1 ks ZDARMA.
Pokud budete mít zájem zakoupit další kusy kalendářů, prodejní cena je 50,- Kč/ks.

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..
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POZOR – NEPŘEHLÉDNĚTE
Oznamuje návštěvníkům areálu TJ, že z důvodu havarijního stavu
platí od 10. 11. 2016 zákaz vstupu na Tribunu.
Prosím respektujte toto nařízení.
Zveme občany zvláště z ulice Nádražní
na veřejnou schůzi,
která se koná dne 30. listopadu 2016 v 16:30 hodin
v sále Společenského domu v Mořkově.
TÉMA: Chodník na ulici Nádražní,
seznámení se s projektem

Zveme občany
na jednání 12. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 16. 11. 2016 v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.
Svoz bioodpadů bude prodloužen
Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadů bude prodloužen
o dva svozové termíny a to dne 11. 11. 2016 a 25. 11. 2016.
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USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Mořkov konané dne 7. 9. 2016
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 31. schůze RO.
Dopis starostky paní Ravčukové ve věci SOMPO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 32. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 5.000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích.
Finanční dotaci ve výši 15.000,- Kč Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661.
Smlouvu o zřízení VB (služebnosti) k zemní přípojce NN v k. ú. Mořkov IP-12-8018350, Š.
Cenovou nabídku na projektové práce „Přístavba objektu MŠ“ předloženou Ing. Pavlem Krátkým, Projekční a
inženýrská kancelář, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava Poruba, IČ 47684577.
Cenovou nabídku na studie chodníku Mořkov na ulici Nádražní předloženou Ing. Romanem Mydlářem, Bítov
131, 743 01, IČ 1124986.

2.4
2.5
2.6
3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrové řízení – Dodávka příslušenství k vozu UNICAR – sypač podala firma SAP
spol. s.r.o., Sněť 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechtice, IČ 475 43 442.

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy s vítěznou firmou SAP spol. s.r.o., Sněť 24, 257 68 Dolní
Kralovice, provozovn a Loket 49, 257 65 Čechtice, IČ 475 43 442 na dodávku příslušenství k vozu UNICAR –
sypač.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 33. schůze Rady obce Mořkov konané dne 5. 10. 2016
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 32. schůze RO.
Oznámení o zahájení Domu seniorů Bílá podkova v Českém Těšíně.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 33. Rady obce Mořkov.
Dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ: 270 19 195 na
podporu uspořádání charitativní akce ve SD Mořkov ve výši 4000,- Kč.
Dotaci Českému kynologickému svazu, základní kynologické organizaci č. 663, kynologickému klubu Veřovice
na činnost a provoz klubu ve výši 5.500 Kč.
Obřadní dny v roce 2017 v těchto termínech: 14.1.; 18.2.; 18.3.; 15.4.; 20.5.; 17.6.; 22.7.; 19.8.; 16.9.; 14.10.;
11.11.; 9.12.; a to v hodinách: 10:30 hod.; 11:00 hod.; 11:30 hod.; 12:00 hod.
Návštěvu jubilantů v říjnu 2016.

2.3
2.4
2.5

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 34. schůze Rady obce Mořkov konané dne 5. 10. 2016
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 33. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 34. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 5.000,- Kč společnosti KAFIRA o.p.s., Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773 na
částečnou úhradu nákladů na zajištění Sociální rehabilitace, vynaloženou pro občana Mořkova.
Podepsání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací mezi Obcí Mořkov a RSE Projekt
s.r.o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29398266 týkající se termínu předání díla do 31. 5. 2017.
IV. Úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2016
ve výši příjmu 12 120,00 Kč tj. příjmy celkem 40 540 903,69 Kč
ve výši výdajů 12 120,00 Kč tj. výdaje celkem 43 852 229,82 Kč
Financování
- Kč tj. financování celkem 3 311 326,13 Kč
Plné znění IV. Úpravy rozpočtu na rok 2016 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení RO.
Smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní přípojku, uzavřenou mezi stavebníky panem G. a paní P. a Obcí
Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva (vodovodní přípojky) mezi Obcí
Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov a panem G. a paní P.
Uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu IP-12-8019212,
Mořkov, K., mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
zastoupená ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, Ostrava-Přívoz, 702 00 a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, se
sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov.
Smlouvu o dílo č. NJ/363/201/BA uzavřenou mezi Obcí Mořkov, IC: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov a SSMSK, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Šenov u Nového Jičína, IČ: 00095711,
týkající se zimní údržby chodníků na mostě.
Přijetí účelové neinvestiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem Obci Mořkov jako zřizovateli
jednotky SDH ve výši 12.120,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Mořkov, IČ. 00298191, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov.
Podání žádosti o dotaci na MŠMT na rekonstrukci tribuny TJ firmou Innova Int. s.r.o., IČ: 278 572 55, Jílová
1913/14, 702 00 Ostrava.
Návštěvu jubilantů v listopadu 2016.
Barevnosti fasády původní budovy školy dle návrhu Ing. Pavla Krátkého, bílo šedá.
Přijetí daru ve výši 5.000,- Kč ZŠ a MŠ Mořkov od firmy Doprastav Perútka s.r.o. IČ: 28606370 na nákup
hraček pro MŠ.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13

3.

Vydává:

3.1

Nařízení obce Mořkov č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Narodili se
Tobiáš Dvořáček, Timea Machačová, Anna Geryková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tobiáškovi, Timušce a Aničce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2016
50 let
55 let

Radka Šindlerová
Miroslav Cabák

60 let
65 let
70 let
75 let
80 let

Blanka Drozdová
Jarmila Pobořilová
Stanislava Mičková
Jaroslav Kyselý
Jan Navrátil
Hana Kubienová
Jozef Kutňák
Alois Černoch

82 let
84 let
86 let
90 let
94 let

Růžena Černochová
Marie Krutílková
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Jarmila Lidaříková

Marie Rýcová
Anna Kyselá

Zdeněk Šlahař
Pavel Černoch
František Macíček

Hana Hromádková

Alois Kyselý

Růžena Macháčová

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

Úmrtí
Božena Rýcová

Jan Jančálek

František Pítr

Poděkování
Děkuji touto cestou všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým manželem p.
Františkem Pítrem na jeho poslední cestě.
Rovněž děkuji za květinové dary a projevy soustrasti,
manželka Ludmila.

Důstojné místo pro umístění parte
Na základě žádostí občanů z horního konce budou umístěny dvě nové skříňky na parte u horní autobusové
zastávky. Zároveň tam přibude i nová plakátovací plocha.
V současné době nás oslovili občané a rodáci, kteří sledují dění v naší obci prostřednictvím webových
stránek. Tam pročítají také Zpravodaj. Žádali nás, zda bychom mohli uveřejňovat parte našich zemřelých
občanů. To, že si přečtou, že zemřel např. Jan Novák, jim nic neřekne. Ale pokud budou mít možnost podívat
se na parte (většinou je na něm uveřejněna i fotografie), vzpomenou si snáze, o koho se jedná. V mnohých
obcích již tyto informace bývají zveřejňovány. Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Když Vám
zemře někdo blízký z Mořkova, doneste nám Parte i na obecní úřad. My si jej ofotíme a v následujícím
Zpravodaji ho otiskneme.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na začátku října navštívilo naši mateřskou školu
divadélko Leonka, které si pro děti připravilo pohádku
Proč se dráček vrátil. Papírový drak se s dětmi vydal
do Afriky, kde se chtěl skamarádit se slonem, žirafou
a dalšími zvířátky. Pro děti bylo divadlo poučné, plné
nových písniček, u kterých si i zacvičily.

Díky špatnému počasí jsme ve čtvrtek 13. října místo
hledání Podzimníčka uspořádali tvůrčí dílny. Rodiče
si do mateřské školy přinesli spoustu převážně
přírodního materiálu, a hlavně nápady. Děti i rodiče
tak dostali příležitost ukázat svůj talent výrobou
Podzimníčka. Bylo to krásné odpoledne, kdy rodiče
mohli zapomenout na každodenní shon a starosti.
Chvíle strávené s dětmi jsou přece ty nejkrásnější.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová

PODĚKOVÁNÍ panu PhDr.Mgr. Vítězslavu Černochovi
za jeho příkladnou obětavost, kterou dlouhodobě věnuje dětem
z dětských domovů a jiných zařízení z Moravskoslezského kraje.
Letos jsem se již podruhé zúčastnila spolu s dětmi našeho
výtvarného kroužku „Hasičárna“ jeho TVŮRČÍ DÍLNY v sále
našeho SD. Výborně sehraný tým dospělých zapojil do aktivity
téměř všechny děti, kterým bohužel nebylo dopřáno poznat teplo
domova, lásky rodičů, ani jejich pochvaly či pohlazení.
Při odpoledním loučení jsem viděla slzy dojetí ze strany
vychovatelů i pedagogů. Za takovéto akce, potřebné pro děti
a mládež jim svěřené, jsou panu Černochovi a jeho odbornému
týmu nesmírně vděčni. Spokojenost projevila i zde přítomná
poslankyně Váhalová.
Svému bývalému žákovi rovněž děkuje Mgr.Marie Hromádková
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Dne 20. 9. 2016 se naše škola poprvé zúčastnila biologické soutěže VELKÁ CENA MALÝCH ZOOLOGŮ 2016
v ZOO Ostrava. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Tereza Kramolišová, Tereza Modláková, Rozálie
Matalíková, Jakub Kramoliš a Jiří Doubravský. Téma této soutěže byl Národní park Šumava. V konkurenci 55 škol se
naše družstvo umístilo na pěkném 15. místě. Děkuji žákům za reprezentaci školy a snad i v jarní části této soutěže
budou úspěšní.
Lenka Hlavinková
Dne 27. 9. 2016 proběhla na Horečkách soutěž v Přespolním běhu. Naši školu reprezentovaly čtyři družstva.
V kategorii mladších dívek se družstvo ve složení Sára Zlámalová, Eliška Machačová, Klára Machová, Nela
Kohoutová a Lucie Jančálková umístily na 15. místě. V kategorii mladších chlapců se družstvo ve složení Denis
Kyselý, Jan Kyselý, Vojtěch Kudělka, David Kunc a Jan Křížek umístili v konkurenci dvaceti škol na pěkném
7. místě. V kategorii starších dívek se družstvo ve složení Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Nikola Kutláková a Jana
Fiurášková umístily na 17.místě. V kategorii starších chlapců se družstvo ve složení Tomáš Křížek, Jan Géryk, Marek
Mach, Jan Jašek a Jan Hegar umístili v konkurenci 22 škol na skvělém 4. místě. Bohužel od třetího místa je dělil pouze
jeden bod. Mezi jednotlivci se nejlépe umístil v kategorii mladších chlapců Denis Kyselý, který se po skvělém výkonu
umístil na 4. místě. Děkuji všem závodníkům za reprezentaci školy.
Lenka Hlavinková
Dne 7. 10. 2016 se na hřišti TJ Mořkov odehrála kvalifikace fotbalové soutěže Coca cola cup. Los nám přidělil
v tomto kole soutěže soupeře se ZŠ Hodslavice. Družstvo našich chlapců 2. stupně ZŠ Mořkov ve složení Jan Hegar,
Tomáš Křížek, Jan Géryk, Marek Mach, Jan Jašek, Jan Kyselý, Tomáš Černoch, Vojtěch Kocián, Vojtěch Kudělka,
Marek Černoch, Jan Křížek, Kryštof Cibulec, Marek Koutný a Tobiáš Géryk porazili ZŠ Hodslavice vysoko 9:0
a zajistili si tak postup do 1. kola, které se uskuteční v Bílovci 25. 10. 2016. Zde narazí na soupeře se ZŠ Bílovec,
ZŠ Suchdol nad Odrou a ZŠ E.Zátopka z Kopřivnice. Děkuji žákům naší školy za reprezentaci a přeji mnoho úspěchů
v následujících kolech. Také bych chtěla poděkovat M.Strnadelovi, M. Křížkovi a O.Kubovi za pomoc při organizaci.
Lenka Hlavinková
U 6 – úžasný svět vědy
V září se žáci 9. třídy ve složení Jana Fiurášková, Tereza Kučerová, Tomáš Křížek a Jakub Obadal se zúčastnili
soutěže, ve které si vyzkoušeli přírodní zákony na vlastní kůži. Soutěžící zvládli zákony robotiky, konstruovali
a yrobili robota, ovládli sférokoule, tajemné katakomby i výbušnou laboratoř.
A jak vše dopadlo? Podívejte se na decko.ceskatelevize.cz – U6 – úžasný svět technoky – 5. díl.
Lenka Kociánová
Bludiště
Ve dnech 11. - 12. října se 4 členný tým žáků 8. a 9. třídy ve složení Veronika Horáková, Nikola Kutláková, Alice
Rýdlová, Denis Kyselý zúčastnil soutěže Bludiště. Skvělý výkon družstva ve sportovních a vědomostních soutěžích
zajistil výhru v prvním, druhém i třetím kole. Vratká lana, houpačka, palba záludných otázek, spleť neviditelných
laserů – to vše zvládli na výbornou.
Podle dosažené hranice žáci získali jednoho bronzového a dva stříbrné bludišťáky.
Naše televizní hvězdy můžete sledovat v sobotu 19.11., 26.11., 3.12. v 11.30 hodin na programu decko.ceska televize.
Lenka Kociánová
72 hodin
Motto: „ Pokud rád tvoříš a vyrábíš, přidej se k nám! Každý výrobek vítáme!“
Ve dnech 13. - 16. října se žáci 9. třídy zapojili do celostátního projektu 72 hodin. Z keramické hlíny vyráběli hlavy
čertů. Po vypálení hlavy doplní čertovskými pytlíčky.
Akci podpořila skupina žen, která v rámci sportovního víkendu ve večerních hodinách vyráběla dárečky – dekorace,
šperky, svíčky.
Výrobky budou deváťáci prodávat na třídních schůzkách 22. listopadu. Finanční výtěžek z prodeje bude zaslán
na konto Dobrý anděl.
Lenka Kociánová
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Ve středu 19. října 2016 se uskutečnilo školní kolo tradičního šachového turnaje. Do vzájemných
soubojů na šachovnici se zapojilo 21 žáků s těmito výsledky:
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Podzim už je v plném proudu a taktéž i skautský rok. Stále vzpomínáme na letní dobrodružství,
které jsme strávili na Malé Morávce, kde leželo město Rapture. Bylo ukryto pod hladinou
moře, chátralo, stále vypadával generátor, který
zásoboval město elektřinou a vzduchem. Výpadky
byly stále častější, docházely zásoby potravin i pitné
vody a celá oblast upadala. Město mohli zachránit
jen noví schopní obyvatelé, kteří přijmou povolání
a budou jej ve městě vykonávat. Z příchozích se
tedy stali Recyklátoři, Ponocní, Poslíčci a Dřevaři.
A město začalo vzkvétat… Našla se pitná voda,
pěstovaly se potraviny, doplňovaly sklady,
obyvatelé spolupracovali a navzájem se poznávali
a dokonce si zvolili nového starostu. Ale
zanedlouho se všechno zvrtlo. Do města zatékalo,
požáry byly na denním pořádku a generátor přestal
fungovat. Ukázalo se, že poslední možnost jak se
zachránit, je opustit město. Obyvatelé
se sbalili a pěšky vyrazili z města
dřív, než se jim zřítí na hlavu.
I když nám počasí nepřálo
tak, jak bychom si jej přáli my, stejně
jsme si domů odvezli hromadu
nezapomenutelných chvílí a zážitků.
Můžete se na ně podívat na našich
webových stránkách, kde jsou fotky
i táborové video.
Letní dny se překulily
rychlostí blesku a mohli jsme zahájit
další skautský rok. A to pořádně
stylově – svatbou! Naše milá vedoucí
se vdávala a je samozřejmé, že jsme
jí také přišli popřát!
A konečně – započala nová
celoroční hra. Objevila se část
záhadného deníku profesora Ingeho,
který podle všech důkazů cestoval
časem. Pravděpodobně zemřel, ale
zanechal
po
sobě
v různých
historických obdobích přátele, kteří na
něj stále vzpomínají. Zatím jsme
objevili jen renesanční Itálii a potkali
při tom slavného Leonarda da
Vinciho. Kam pocestujeme příště?
Klidné prožití podzimních dnů přejí
skautky a vedoucí z oddílu Atlantida J
www.oddilskautek.skauting.cz
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PŘÍBĚH BÍLÉHO KŘÍŽE POD HUŠTÝNEM
(prý kdysi dávno pod „Hostýnem“)
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž
a následuj mě…“ (Lk 9.23)
Snad právě tato myšlenka pronásledovala jednoho mladého svobodného muže
z Mořkova. Jmenoval se Josef Petr. Několikrát se mi při cestě autobusem
svěřil s odvážným nápadem -postavit pro obec Mořkov KŘÍŽ…Každá
pořádná vesnice by měla mít kromě kostela a kapličky také pietní místo
s křížem. Jeho nápad mě zaujal, a tak jsme si někdy před 25 lety domluvili
schůzku, abych se dozvěděla víc. Nepřišel, ale večer jsem na klice našich
hlavních dveří našla kytici lučních květů… Snad tehdy hledal místo pro svůj
nápad a květy rostly právě tam. Byl příliš skromný a myšlenka na nový kříž
příliš složitá.
Zřejmě právě v tuto dobu potkal ale ženu, která mu poradila přímo geniálně! Jmenuje se Mária Kučerová a do naší
obce se provdala z velmi známé slovenské vesničky až za Vysokými Tatrami. Její název je LITMANOVÁ. Tři a půl
kilometrů nad ní se nachází ve výšce 820 metrů řeckokatolické poutní místo – HORA ZVIR. Právě odtud si můžete
dovézt vodu se zázračnými účinky… Pro Slováky je toto místo tak významné, jako pro Francouze Lurdy. Také zde se
totiž zjevila Panna Maria. Na litmanovskéj láhvi s vodou je napsáno: „Mária, matka naša, skry nás pod svoj plášť“. Mám
ji doma stále na památku schovanou.
Paní Kučerová tehdy pracovala v lese, a tak tu znala kdejaký kout. Nakonec rozhodla, že nejvhodnějším místem by mělo
být srdce naší krásné obce, a to se nachází u tří studánek. Ty napájejí průzračnou vodou náš Králův potok. K nim si
také chodí mnozí Mořkovjané pro čistou pramenitou vodu! Paní Mária si určitě vzpomněla na svůj domov a Pepík
s jejím nápadem souhlasil. Nyní bylo třeba shánět finance na potřebný materiál. Také prostor v okolí budoucího
kříže se musel odklestit, urovnat, doplnit lavičkami, květinami a vše pietně upravit. Paní Kučerová se pustila
do namáhavé práce - zpevnila i příkré břehy zídkou pomocí kamenů, aby se nesesouvaly. Pozornost věnovala také
přístupu k pramenům - musely se tu vytvořit jednoduché schody. U stromu je tu připevněn „obrázek P.M.“ za zázračné
uzdravení malé holčičky.
Na nový kříž bylo třeba zakoupit vhodný materiál na jeho
odlití do formy. Největšího sponzora objevila paní Mária ve
svém synovi Janu Kučerovi. Ale finančně pomohli i další
občané. Zakoupili světlý cement a dřevo na formu pro kříž
vysoký dobré tři metry. Odlévání se zúčastnili Pepík Petr,
Mária Kučerová a František Mička. Pomocí traktoru byl pak
kříž dopraven na místo a společnými silami místních
obětavých občanů postaven. Tělo ukřižovaného Krista bylo
nalezeno na rozpadlém kříži místního hřbitova a upevněno na
nový kříž. Zbývalo ozdobit ho věncem květů - ty jsou také ve
vázách na zpevňujícím soklu paty kříže. A kolem dokola
množství stromů připomínajících chrámový prostor…
Nakonec byl přizván P.Angelik Z. Mička, aby nový „bílý
kříž“ vysvětil. Stalo se tak v září roku 1999. Přítomno bylo
asi sto našich občanů i hostů.
Každoroční zářijové orelské poutě k Obrázku
P.Marie na hřebeni Trojačky jsou tak obohaceny o
zastavení se u krásného bílého kříže postaveného
společnými silami dobrých lidí. Zaznívá tu boží
slovo, zazpívají se písně – jedna z nich začíná takto:
„Svatý znaku umučení, láskou boží naplň nás. Chraň
nás všeho provinění, spásu zvěstuj v každý čas…“
Celou trasu ke kříži (po zelené značce) a pak na
hřeben k mariánskému obrázku si kdykoliv
můžete vyzkoušet sami. Budete potěšeni na těle i
na duši.
Marie Hromádková
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Oznamujeme rodičům narozených dětí,
že slavnostní akt

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

se koná v neděli 20. listopadu 2016
v obřadní síni Obecního úřadu Mořkov.
Začátek v 10:30 hod.

M I K U LÁ ŠS K Á
NAD Í LKA

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní

k rozsvěcení vánočního stromu

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 27. listopadu 2016 v 16:00 hod.

Vystoupení si pro nás připravily děti z MŠ
Mořkov.

s pohádkou
O ČERTECH

Součástí programu bude také již
tradiční posílání přáníček Ježíškovi
pomocí balonků.

v neděli 4. 12. 2016 ve 14:00 hod. v sále
ORLOVNY MOŘKOV

Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka
a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.

Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Pro dospělé bude i něco na zahřátí.

Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé MO
KDU-ČSL Mořkov

Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
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Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo
na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání
s t r o m ů
n a c h á z e j í c í c h
s e
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných
stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří
husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně
180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích
trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením
lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám
schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale
také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou
(parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i
samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na
větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu
jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo na kameni. Prvním
rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium
pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo
více zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria
pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány
při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek
fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i
listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí
generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od
počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků
mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos
semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen.
Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.),
topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně
(Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia),
hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do
skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus
nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin,
následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých
pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření),
podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy
(aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.
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Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete
kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální
informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
Ing. Lenka Peichlová

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce
2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou
za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst.
15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu a držbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a
provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Otrav oxidem uhelnatým přibývá
Moravskoslezský kraj nás informoval, že přibývá otrav oxidem uhelnatým, a proto je na místě upozornit
občany, aby nepodceňovali tento fakt. Náš kraj patří v počtu intoxikovaných na přední příčky v rámci
republiky. Plynové kotle, krby, kamna, ohřívače vody, to jsou nejčastější zdroje tohoto nebezpečného
plynu.
Nestačí jen papír od revizního technika, že kotel je v pořádku. Je třeba zohlednit i další podmínky, zejména
zda je prostor dostatečně větrán. Právě větrání je nejdůležitější zejména nyní, kdy si lidé zateplují domy,
utěsňují okna a výměna vzduchu v místnostech je minimální. Zástupce ředitele Hasičského záchranného
sboru MSK Vladimír Vlček doporučuje, aby si lidé v domácnosti instalovali hlásiče, které je na případný
únik plynu upozorní. Jejich instalace není složitá.
Ivana Váňová, starostka
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Hotel Praha v Novém Jičíně nabízí masáže, Dornovu metodu
a suché uhličité CO2 koupele!

Objednávky na tel: 601 325 568
Nabízíme i vánoční Dárkové poukazy na procedury.
KOUPÍM OSOBNÍ
AUTOMOBIL

DO 45.000,- Kč.
Zn: SPĚCHÁ!

KOMINICKÉ PRÁCE
DOPRASTAV PERÚTKA
Beskydská 138, Žilina u N. Jičína

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
-

Tel: 737 708 303.

Firma Art Beton
s.r.o.

kompletní služby včetně
vystavení protokolu

(areál ZD Horal Mořkov a.s.)
nově nabízí

ceny od 300,- Kč

2 kg – 85,- Kč
10 kg – 310,- Kč
Těšíme se na vaši návštěvu.
Bližší informace na tel.
603 480 895

tel: 777 716 997 do 17 h.
komindoprastav@seznam.cz
kominictvidoprastav.webnode.cz

(kompletní informace)
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propanbutanové lahve

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.

MASÉR NABÍZÍ KVALITNÍ MASÁŽE
V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA.
Tel: 737 708 303
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 10. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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