Prosinec 2017

měsíčník

ČÍSLO 12

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
před námi jsou opět nejkrásnější svátky
roku, vánoce. V dnešní uspěchané době
se zdá, že přicházejí rychleji, než kdykoliv dříve, když ještě nebyly počítače, mobilní telefony, apod. Žijeme příliš rychle
a intenzivně, proto je příjemné, že se díky
těmto a dalším státním svátkům můžeme
na chvíli zastavit, věnovat se ve volnu
svým koníčkům, rodině a přátelům.
Můžeme již v tuto dobu bilancovat, co se nám v letošním
roce podařilo, co jsme splnili, koho jsme potěšili, či naopak, co musíme zlepšit, opravit, omluvit se, atd.
Každý z nás si v závěru roku přeje do nového roku většinou pevné zdraví, klid a pohodu. Zdá se, že to jsou jen
prostá slova, ale jistě mi dáte za pravdu, že bez dobrého
zdraví, štěstí a spokojenosti je život trošku složitější.

Přejeme Vám všem z celého srdce příjemné prožití
adventu, vánočních svátků a v novém roce 2018
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ať se Vám splní i ta nejtajnější Vaše přání.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Vážení spoluobčané,
stolní kalendář 2018 si již můžete vyzvednout pro každou
domácnost na Obecním úřadě v Mořkově. Kalendář Vám
vydá paní Kamila Steculová na podatelně, popřípadě pak
v její nepřítomnosti oslovte mě anebo některou
další
paní
úřednici
obecního
úřadu.
Fotografie nám tentokrát poskytli žáci ze Základní školy
v Mořkově. Věřím, že Vás tento dárek potěší.
Dovolte, abych jménem Vás, občanů Mořkova, jménem
svým i jménem pana místostarosty poděkovala všem členům zastupitelstva, členům výborů a komisí obce Mořkov,
členům jednotky SDH, členům spolků, sdružení a zájmových organizací a dalším dobrovolníkům a občanům za
vykonanou práci v letošním roce, kdy jste aktivně pomáhali při různých akcích a zajišťovali tak vzájemnou komunikací s občany zlepšovat a zkvalitňovat život v obci.
Rovněž děkuji paní ředitelce ZŠ a MŠ Mořkov Mgr. Yvoně Šindlerové i celému pedagogickému kolektivu za skvělou spolupráci s obcí v různých oblastech, zvláště pak
v oblasti kultury.
Děkuji všem zaměstnankyním Obecního úřadu za jejich
profesionální přístup a ochotu vůči občanům, jež vykonávají mnohdy nad rámec svých pracovních povinností.
Děkuji rovněž celé pracovní četě obce Mořkov a zaměstnancům, včetně pracovníkům zaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací. Bez techniky a jejich aktivnímu pracovnímu přístupu bychom neměli Mořkov takový, jaký ho
máme.
A na závěr děkuji Vám, občanům za to, že přicházíte na
obec s požadavky a návrhy na některá možná zlepšení. Je

to důkazem toho, že Vám na obci záleží, že Vám není lhostejné, když něco nefunguje, anebo jak se stává, upozorňujete, když někdo úmyslně něco zničí. Mohu Vám slíbit, že
budeme i nadále majetek obce vylepšovat a udržovat
v dobrém stavu.
Stručné informace:
Co jsme realizovali v listopadu?







Proběhla úspěšná kolaudace zrekonstruované tribuny
na hřišti TJ
Dokončili jsme opravu fasády zdravotního střediska
Zahájili jsme opravu fasády hasičské zbrojnice
Podali jsme žádost o dotaci na MSK – pořízení cvičebních prvků pro seniory v rámci projektu zdravé stárnutí
Připravili jsme podklady pro jednání ZO, zvláště návrh
rozpočtu obce na rok 2018
Probíhala jednání s projektanty a pravidelné kontrolní
dny na stavbách
Kultura a sport v listopadu:
 Přivítali jsme 11 nových občánků
 Turnaj ve florbalu (pořadatel Jednota Orla Mořkov)
 Hubertský večer (pořadatel Myslivecký spolek
Beskyd Mořkov)

Co nás čeká v prosinci?
4. 12. 2017
7. 12. 2017

Zastupitelstvo obce
Kolaudace přístavby sociálního zařízení na
hřišti TJ
Kompletace žádosti o dotaci – Společná stezka pro chodce
a cyklisty (žádost o dotaci podáváme na SFDI dne 7. 1.
2018)
Kultura a sport v prosinci:
2. 12. 2017

Mikulášská nadílka v Orlovně
(pořadatel MO KDU-ČSL)
3. 12. 2017
Rozsvícení vánočního stromu
(pořadatel MO KDU-ČSL ve spolupráci
s ZŠ a MŠ Mořkov)
14.12. – 17.12.2017 Výstava Betlémů v Orlovně
(pořadatel MO KDU-ČSL a Jednota Orel)
17. 12. 2017
Adventní koncert
(pořadatel Obec Mořkov, kulturní komise,
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mořkov)
26. 12. 2017
Živý Betlém (pořadatel MO KDU-ČSL)
26. 12. 2017
Turnaj ve stolním tenise Memoriál Jarosla
va Pytera (pořadatel TJ Mořkov, oddíl stol
ního tenisu)
30. 12. 2017
Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
(pořadatel Obec Mořkov, kulturní komise)

Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce
2017 otevřen pro veřejnost
naposledy 21. prosince do 14 hodin.
Pokladna bude uzavřena 21. prosince ve 12 hodin.
Po té již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov
přijímat ani vyplácet hotovost. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad bude v roce 2018
otevřen 2. ledna 2018 v 8 hodin.

Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 58. schůze Rady obce Mořkov konané dne 8. 11. 2017
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 57. schůze RO.
Termín konání zastupitelstva obce dne 4.12.2017.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program 58. Rady obce Mořkov.
Objednávku vystoupení pěveckého sboru Ondrášek na Den matek 2018.
Dar paní P.
Poskytnutí daru a znění darovací smlouvy, jako podpory k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje a
Ministerstva životního prostředí z r. 2014 nebo Operačního programu životního prostředí od r. 2016 těm občanům, kteří na území obce realizovali výměnu kotle v rámci tzv. kotlíkové dotace. 292017 T.; 302017 M.;
312017 Č.
Nájemní smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS) panu B.
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinci 2017.

2.5
2.6

V Mořkově 8. 11. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 59. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 10. 2017
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 59. schůze RO.
Schvaluje:
Program jednání 59. Rady obce Mořkov.
Rozpočet Základní a Mateřské školy Mořkov na rok 2018 dle Návrhu, který je přílohou usnesení.
Střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřské školy na roky 2019-2021, dle návrhu, který je přílohou
usnesení.
Doporučuje:
Zastupitelstvu obce Schválit v rámci rozpočtu obce Mořkov na rok 2018 příspěvek na provoz Základní škole a
Mateřské škole ve výši 3 069 000,- Kč.

V Mořkově 17. 11. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Poděkování
Dovolte nám, abychom touto cestou vyslovili za dětí z dětských domovů
a podobných zařízení srdečné poděkování vedení obce Mořkov za podporu 4. ročníku přehlídky kulturně společenských aktivit postižených a
opuštěných dětí - Tvůrčí dílny, která se uskutečnila dne 19. 11. 2017 ve
Společenském domě v Mořkově. Akce byla velmi zdařilá a skvěle reprezentovala obec.
Speciální poděkování patři starostce obce Mořkov paní Ivaně Váňové ,
místostarostovi obce a náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje panu
Jiřímu Navrátilovi za podporu bez níž by se akce nemohla uskutečnit.
Dále děkujeme za pomoc firmám TOMSPEDIT a KON-KYS a paní Renátě Pítrové z restaurace U ogaru s kolektivem za perfektní zvládnutí stravovacího servisu.
Vzhledem k tomu, že se blíží předvánoční a vánoční čas, děkujeme všem, kdož naší práci fandí a snaží se pomoci dětem
s často neuvěřitelně krutým osudem.
Heidi Janků,zakladatelka Fondu pro opuštěné děti a mládež
PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch,předseda Fondu jeho zakladatel
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USNESENÍ
z 60. schůze Rady obce Mořkov konané dne 20. 11. 2017
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 59. schůze RO.
Program 17. zastupitelstva obce.
Směrnici č. 4/2017 pro zvláštní způsob určení platového tarifu dle § 123 odst. 6 písm. e) (Zákoníku práce).

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 60. Rady obce Mořkov.
RO schvaluje VIII. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017:

ve výši příjmu
ve výši výdajů
financování

-

10 325,00 Kč tj. příjmy celkem
10 325,00 Kč tj. výdaje celkem
- Kč tj. financování celkem

34 668 166,20 Kč
47 254 423,17 Kč
12 586 256,97 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.

2.3

2.4

Smlouvu o prezentaci zákazníka v rámci Městského informačního a orientačního systému ve Frenštátě pod Radhoštěm uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a DARUMA spol. s.r.o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 16736842.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK na Venkovní fitness pro zdravé stárnutí 2018.

V Mořkově 20. 11. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2018
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2010 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2010 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
1/2017 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
Informace k poplatkům ze psa a za odpad
Poplatek ze psa – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč, za jednoho psa, za
dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Je povinností občana ohlásit vznik a
zánik poplatkové povinnosti do 14 dnů. Poživatel uvedených důchodů musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit
oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku. Poplatek se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana nahlásit vznik a
zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v daném roce 80
a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2018 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet
je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2017, nebo si jej zjistíte na OÚ. U poplatku za odpad je
možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obecmorkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2017, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2018 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2017 platí do 31. 3. 2018.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte:
jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref. Jana Jakschová.
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USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV
ze dne 4. 12. 2017, Společenský dům Mořkov
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 16. ZO paní Evy Hegarové a pana Tomáše Černocha.
1.2
Kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 16. zasedání zastupitelstva obce (č. 54 – 60).
1.4
Žádost o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2018.
1.5
Žádost o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2018 od Charity Kopřivnice.
1.6
VII. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
1.7
VIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 provedenou radou obce.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2017 ve
složení: pan Jaromír Stecula – předseda, pan Adam Kučera a paní Jana Rýdlová – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 17. ZO.
Obecně závazná vyhláška obce Mořkova č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo
obce Mořkov pověřuje radu obce v období do 31. 12. 2017 prováděním rozpočtových opatření bez omezení.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 ve výši:

3.3

3.4

příjmů
výdajů
financování

36,950.871,00 Kč
44,752.371,00 Kč
7,801.500,00 Kč

Plné znění Rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Závazné ukazatele rozpočtu obce:
ZO schvaluje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Mořkov v celkové výši 3,069.000,00 Kč, z toho na provoz ZŠ
2,295.000,00 Kč; na provoz MŠ 774.000,00 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 290.000,- Kč pro činnost Tělovýchovné jednoty Mořkov a návrh
smlouvy o poskytnutí dotace č. 22017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Z toho je určeno 100 000,- Kč na provoz celé TJ a dále pro jednotlivé oddíly:
stolní tenis 15 000,- Kč šachy 20 000,- Kč fotbal 125 000,- Kč
Volejbal 10 000,- Kč KČT 10 000,- Kč ASPV 10 000,- Kč
ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 260.000,- Kč pro činnost Charity Kopřivnice a návrh smlouvy o poskytnutí dotace č. 12017 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
V souladu s § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo
pověřuje radu obce prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do 750.000,00 Kč.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) jestliže to vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod
c) úhrady pokut, penále, z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, které musí být ze zákona realizovány
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
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3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu TJ Mořkov na rok 2018.
Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v obci Mořkov na rok 2018 Charitě Kopřivnice.
Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny budou vyplaceny od 1. 1. 2018.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci
v komisi, výboru nebo v radě v průběhu volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce.
V případě, že zastupitel přestane vykonávat funkci v komisi, výboru nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce. Usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období ZO, které odměnu
stanovilo.
Směnnou smlouvu mezi smluvními stranami, kterými jsou M. a M. na straně jedné jako první směňující a Obcí
Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Mořkov, Horní 10, 742 72 na straně druhé, jako druhý směňující pozemky v k.
ú. Mořkov dle GP č. 1972-131/2016 ze dne 14. 8. 2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou Ivanou
Váňovou, starostkou na straně prodávající a K. a K. na straně kupující, pozemek parc. č. 1236/3 ostatní plocha/
jiná plocha o výměře 103 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem za 15 759,- Kč, dle GP č.
2016-60/2017 pro rozdělení pozemku ze dne 13. 9. 2017 – číslo plánu 2016-60/2017 ze dne 9. 10. 2017 pod č.
PGP-1728/2017-804.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou Ivanou
Váňovou, starostkou na straně prodávající a M. na straně kupující pozemek parc. č. 1236/4 ostatní plocha/jiná
plocha o výměře 67 m2 v k. ú. Mořkov za kupní cenu 153,- Kč/ m2, tj. celkem za 10 251,- Kč, dle GP č. 201660/2017 pro rozdělení pozemku ze dne 13. 9. 2017 – číslo plánu 2016-60/2017 ze dne 9. 10. 2017 pod č. PGP1728/2017-804.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá
v neděli 17. prosince 2017 od 14:30 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově

ADVENTNÍ
KONCERT
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Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy
Mořkov
a Základní školy Mořkov

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V listopadu děti zhlédly hned
dvě divadelní představení.
Na začátku listopadu dojelo
do MŠ divadlo Koloběžka
s Houbařskou
pohádkou.
Představení plné hudby a zpěvu bylo propojené spoustou
humorných scén, u kterých se
děti hodně nasmály. Celou
pohádkou je provázela Muchomůrka s Babkou. Pohádka
byla jako vždy nejenom veselá, ale i naučná a díky ní děti
poznávaly další zástupce našich hub.
S druhou pohádkou dojelo do
MŠ divadélko Leonka a připravilo si pro děti pohádku
Na návštěvě v Broučkově.
Herci děti zapojili do představení, cvičili a společně zpívali.
Děti herce po zásluze odměnily hlasitým potleskem.
Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v mateřské škole dlouho
očekávaná Broučkova noc.
V tento den odvážní předškoláci přišli do MŠ vybaveni pyžamkem, spacákem a svým oblíbeným plyšákem. Po celý den
si děti povídaly o broučcích, vyráběly lucerničky a plnily sportovní úkoly. Na posilněnou byla pro děti připravena hostina, kterou jim přichystaly maminky. Jakmile se setmělo, nastal čas prokázat svou odvahu. Všichni odvážlivci se vydali
jen za svitu lucerniček na zahradu MŠ a jejich úkolem bylo zazvonit na zvoneček a dát tak broučkům znamení, aby se už
chystali do postýlek. Po krásné pohádce na dobrou noc se předškoláci uložili ke spánku.

Velké poděkování patří maminkám, panu Oldřichu Kuncovi a řeznictví Jan Kučera za občerstvení pro děti.
Obci Mořkov jménem dětí děkujeme za Mikulášskou nadílku v podobě vánočních čokoládových kolekcí.
Za kolektiv MŠ Mořkov
Bc. Ivana Váňová
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Narodili se
Eliška Lacinová, Jeroným Křesina, Victor Contremoulin,
Ondřej Števuliák, Karolína Kahánková, Aneta Chrapková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Elišce, Jeronýmovi, Victorovi, Ondřejovi, Karolíně a Anetě
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2017
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
88 let
92 let

Rostislav Rýdl
Věra Potyszová
Dana Hoďáková
Zdeněk Horák
Marie Horáková
František Mach
Marie Rýdlová
Marie Hromádková
Alois Kučera
Berta Macháčová
Božena Rýcová
Anastázie Černochová

Vladana Hořelková
Milan Macháč
Pavel Stolz
Jan Raszka

Jiří Kyselý

Ludmila Machová

Anna Rýdlová

Marie Rýcová
Anna Polachová

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Florbalový turnaj
Prožít napínavé sportovní okamžiky přijelo v sobotu 25. listopadu do Mořkova hned 7
týmů. V místní tělocvičně ZŠ totiž proběhl již tradiční turnaj smíšených družstev ve
florbale, který pořádal Orel Mořkov.
Turnaje se zúčastnily děti do 15 let, jež soutěžily ve dvou kategoriích.
V kategorii starší si v základní skupině vedly nejlépe týmy z Kelče,
ovšem do závěrečného finále se probojoval pouze jeden z jejich týmů tým Unicorn. Ten svedl finálový boj s družstvem Orlů z Veřovic, který
nakonec dopadl lépe pro kelčský tým. Třetí místo pak vybojoval Orel
Starý Jičín a nepopulární čtvrté místo připadlo týmu Agenti z Kelče, kteří
se však za předvedený výkon plný napínavých soubojů a hezkých kombinací nemusí vůbec stydět.
V mladší kategorii pak usilovaly o co nejlepší výsledek tři týmy. Zápasy
se v této kategorii hrály dvoukolově, přičemž na shodný počet bodů dosáhly týmy Orlů z Veřovic a Starého Jičína. Rozhodovat tak muselo skóre, které vyznělo o pouhý jeden gól ve prospěch družstva z Veřovic. Pěkné třetí místo obsadil
tým z Mořkova, kterému patří poděkování za účast a projevenou bojovnost.
Děti si z turnaje odnesly jak hodnotné ceny, tak především spoustu sportovních zážitků. Poděkování patří obci
Mořkov za věcné dary.
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Paní Jarmila LIDAŘÍKOVÁ
OSLAVILA 95 LET
„A co je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí… pamatuju si básničku ze školy.
Mějme radost ze života, neubližujme si,
pomáhejme si…,“ říká oslavenkyně
s úsměvem několikrát během návštěvy.
Nenápadně a skromně oslavila paní Jarmila
Lidaříková narozeniny, kterých se jen tak
hned někdo nedožije, je totiž v jejich počtu
v naší obci v čele.
Sedí u stolu, nabídne zákusek i medovinu
a vzpomíná:
„Můj otec František Kyselý byl na vojně za
I. světové války u „pionýrů“. Tak se říkalo
Na fotografii je paní Lidaříková s vnukem Jarkem a Bohdanem Hromádkou, se kterým si ráda zazpívala evangelické písně. Teď jí velmi chybí…
těm, kteří stavěli mosty. Sloužil jako tesař
v Krakově a naučil se tam dobře polsky i
německy. Nikoho nikdy nezastřelil. Jednou se však stalo, že mu zbloudilá kulka způsobila zranění hlavy a on
zůstal ležet v bezvědomí. Následkem tohoto úrazu byl půl roku slepý, ale postupně se jeho zdravotní stav zlepšil. Zůstal pak vojenským invalidou a byl přesunut do Karpat.“
Po návratu domů rodině Kyselých přibyly k prvorozenému Františkovi ještě tři sourozenci – dvě děvčata a
jeden bratr, který ale později zemřel.
Maminka, taky Kyselá, pocházela z dobré rodiny a pečlivě se starala i o tu svou. Rodný dům na horním konci
nestačil pro početnou rodinu, a tak si koupili manželé Kyselí zanedbaný domek na dolním konci Mořkova. Brzy si ho i se zahradou proměnili k obrazu svému a dobře se jim tam bydlelo. Dodnes v něm paní Jarmila bydlí.
Zvlášť pečlivě se stará o svou zahrádku. Jen králíky už musela ze svých starostí vynechat.
Ještě pořád pěstuje mnohé léčivé byliny a pro některé dříve chodila hlavně na „Živocko“. Má tak pro svoje
známé vždycky voňavý dáreček.
Bratr paní Jarmily vystudoval v Příboře na učitele, ona pracovala doma u šicího stroje. Má dvě krásné dcery a
její syn Zdeněk se věnuje kromě veterinární práce i včelaření. „Od včel je všecko zdravé – i píchnutí!“dodává
s úsměvem. Lidé by na to měli myslet.
Ale zase se vrací v povídání k tatínkovi, kterého velmi milovala. Uměl ze dřeva vyrobit cokoliv. Po II. světové válce pracoval převážně v lese. Odpoledne si rád četl, měl knihy velmi rád. Netoužil po majetku, ale staral
se hlavně o to, aby rodina měla co jíst. Smutné je, že při kácení stromů v Životicích utrpěl smrtelný úraz hlavy.“
Na konci návštěvy se ale s úsměvem loučí a na své bolavé nohy zapomíná…Má je omotané pružným obvazem, z pod kterého trčí okraje listů od zelí. „Zelné listy jsou na nohy nejlepší, nedám na ně dopustit.“ Na rozloučenou vytáhne ze skříně nejen mátu, ale i malý sáček se sušenou pomerančovou kůrou. „Tu si každý den po
kousku berte, je zdravá!“
U paní Lidaříkové prostě všechno voní zdravím a úžasným optimismem. Kéž jí to vydrží až do stovky!
Marie Hromádková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobrý den, i letos chci oslovit starší i mladší dobrovolníky, kteří jsou ochotni zapojit se do
Tříkrálové sbírky. Sbírka se v naší obci koná od roku 2001. Výše sbírky je závislá od počtu
dobrovolníků. V loňském roce se nám podařilo vytvořit 9 skupinek a i přes velmi mrazivé
počasí, nezamrzla štědrost dárců a podařil se nám společně vytvořit rekord a se výtěžek sbírky v naší obci dosáhl výše 65 918Kč.
Zásadou sbírky je, že finance, které se v daném regionu vykoledují, tam převážně také zůstávají. Z nich se podporuje
péče o nemocné, seniory, postižené, matky s dětmi v tísni a financují se další sociální projekty. Menší část regionální
sbírky pak slouží k podpoře diecézních, celorepublikových nebo zahraničních projektů. V roce 2005 putovala část
tříkrálové sbírky na obnovu oblasti postižené tsunami z 26. 12. 2004. Letos část výtěžku podpořila zahraniční projekty projekty v Zambii, Kambodži, dále byla poskytnuta pomoc po hurikánu Harvej a v Iráku.
I občané naší obce využívají výtěžku této sbírky. Charita Kopřivnice zde provozuje Dům pokojného stáří a aktivně poskytuje péči dalším seniorům v domácí péči. Po městech Kopřivnice a Štramberk, využívají občané Mořkova služeb
Charity Kopřivnice nejčastěji. Péči seniorů z části pokrývá dotace obce Mořkov a Moravskoslezský kraj, dále si na služby přispívají sami uživatelé služeb, přesto je třeba dofinancování charitních aktivit z dalších zdrojů. Ve vyúčtování minulých let, se kterými bývají občané seznamováni v únorovém zpravodaji, se výše podpory mořkovských seniorů z
Tříkrálové sbírky pohybovala vždy ve rozmezí 54 000 až 61 000Kč. Bližší informace o výši sbírky v jednotlivých letech
a záměru na daný rok naleznete na stránkách http://www.charitakoprivnice.cz/trikralova-sbirka/. I v záměrech využití
Tříkrálové sbírky pro rok 2017 se počítá s využitím části finančních prostředků pro naše občany. Stále platí, že bez této
sbírky by byla činnost charity výrazně omezena. Vaše štědrost tedy umožní pokračovat charitě pomoci všem, kteří to
potřebují.
V naší obci se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 6. 1. 2018. Prosím všechny, kdo mají odvahu se zapojit – buď jako
vedoucí (to znamená, že v době konání sbírky dosáhli věku 15 let a vlastní občanský průkaz), nebo jako malí koledníci,
aby se přihlásili do 23. 12. 2017 Janě Pítrové na mailovou adresu: jpitrova@seznam.cz, adresu Osvobození 605, Mořkov
nebo telefonní kontakt 732 634 553. Bližší informace podám na výše uvedených kontaktech.
Sbírka bude probíhat sobotu 6. 1. 2018 v dopoledních a poledních hodinách. Předpokládané ukončení bude do
14,00hodin (vše záleží na počtu dobrovolníků a počasí).
Jménem České katolické charity již nyní děkuji za spolupráci - Jana Pítrová
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce,
svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na
stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité
bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a
na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy
měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím
zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do
blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky.
Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí
a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem
vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v
bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by
mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná
pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je
nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze
osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a
mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej
nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto
nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde: http://
www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
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Uvažujete nad vánočním dárkem???
DOPORUČUJEME

Kulturní komise obce Mořkov
Vás srdečně zve na vánoční koncert
na závěr roku 2017
v podání
ŽESŤOVÉHO KVINTETU
HUDBY HRADNÍ STRÁŽE
A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
s doprovodem varhan
Kostel svatého Jiří v Mořkově
sobota 30. 12. 2017
15:00 hod.
Vstupné dobrovolné

POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU 2018
V OBCI MOŘKOV
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota

13. 1.
20. 1.
2. 2.
4. 2.
10. 2.

Ples SDH
Orelský ples
Ples SRPŠ
Dětský Maškarní karneval

Pochování basy
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Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům

Děkujeme
občanům Mořkova
za přízeň a za nákupy
ovoce a zeleniny
v našem prodejním
stánku.
I v příštím roce
se můžete těšit
na čerstvou zeleninu
a ovoce od nás
a my Vám
do roku 2018
přejeme
pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Manželé Valentovi

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 12/2017, vydáno dne 6. 12. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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