ČERVENEC 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 7

V neděli 9. června 2019 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Mořkov
přivítali 25 nových občánků obce Mořkov.

Na budovu TJ jsme zajistili výrobu a montáž plošiny
pro kameramana, který natáčí fotbalové západy. Tato
plošina bude v krátké době doplněna o stříšku, chránící kameru před sluncem i před deštěm.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v pondělí 17.6.2019 jsme zahájili rekonstrukci kuchyně a tří příručních kuchyněk v MŠ. Jsou provedeny výkopy
pro nové odpady, odstraněna stará dřevotříska z podlahy v oddělení Sluníček
a v ní provedeny výkopy v podlaze pro
nový odpad, do něhož napojíme dešťový svod ze
střechy, který
rovněž v rámci
prováděných
stavebních prací opravujeme.
Nové odpady
se
zhotovují
v termínu od
25.6., přičemž
postupují další
stavební
a
elektrikářské
práce související s touto naplánovanou
rekonstrukcí.

Po oslavách 80. výročí založení fotbalového oddílu
jsme hned v pondělí 24.6. zahájili práce na rekonstrukci volejbalového hřiště. Vybrali jsme antuku
s již nevyhovujícím podkladem (cca 50 cm), provedeme odvodnění hřiště pomocí drenáží, jež svedeme
do dešťového kanálu a vytvoříme podklad pod novou
antuku. Ještě před dovozem antuky vybudujeme nové
oplocení tohoto hřiště.
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USNESENÍ
z 10. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 9. 5. 2019

Pokračují stavební práce na akci Společná stezka pro
chodce a cyklisty. Je provedena dešťová kanalizace,
s větší dimenzí, než projekt původně navrhoval,
v zemi jsou již kabely pro veřejné osvětlení, chránička optického kabelu a zabetonovány obrubníky stezky. Dešťová kanalizace musela být oproti původnímu projektu změněna, protože květnové deště ukázaly, čeho všeho je příroda schopná. Pokud by nedošlo
ke změně v projektu z hlediska navýšení dimenze
potrubí, stavba tělesa by byla ve velmi krátké době
zničena. Při této stavbě v souvislosti s deštěm platilo
rčení Všechno zlé je k něčemu dobré. Nyní jsou již
všechny meliorace z pole podchyceny a potrubí
v délce cca 100 metrů před původním drážním domkem odvádí vodu v potrubí DN 400.
Práce na výstavbě chodníku na ulici Horní a Nádražní pomalu vrcholí. Občanům ještě upravíme vhodným způsobem vstupy a vjezdy na pozemek. Řešíme
každý případ o případu s majiteli. Následně plánujeme opravit místní komunikaci v celé šíři. Termín asfaltování a veškeré podrobnosti úprav ještě dolaďujeme se společností Alpina CZ, jež práce provede. Termín realizace máme naplánován ještě v tomto roce.
U přechodů pro chodce jsme provedli červený protiskluzový nástřik, který by měl zvýšit bezpečnost
zejména chodců, ale i řidičů a všech účastníků provozu.

1. Bere na vědomí:
1.1 Splnění všech bodu usnesení 9. schůze RO.
1.2 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s., Klub Radost z Prostějova.
1.3 Žádost o dotaci MěÚ Nový Jičín Odboru sociálních věcí.
1.4 Žádost o dar Linky bezpečí, z.s.
1.5 Informaci paní MUDr. Petry Arátorové o plánovaném ukončení zubařské praxe v obci Mořkov k 31.3.2020.
1.6 Informaci paní ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Yvony Šindlerové
o proběhlém zápisů dětí do MŠ.
2. Schvaluje:
2.1 Program 10. Rady obce Mořkov.
2.2 Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 371/8 o výměře
78 m2, v k. ú. Mořkov.
2.3 Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce MŠ Mořkov
oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2.
2.4 Oslovit do VŘ akce MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a
připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2 tyto firmy: JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ: 26826411; OPTHERM STAVBY
s.r.o., Jaroslav Jiříček, Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava
– Hrabůvka, IČ: 28643615; BERNOLD s.r.o., František
Bernold ml., Ocelářská 23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ:
26878496.
2.5 Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ
akce MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven jídla
Etapa 1. a Etapa 2 ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil,
Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
2.6 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě (vodovodní přípojka) uzavřenou mezi Obec Mořkov se
sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou – jako povinná
z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a P. a P.
jako oprávněné z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
2.7 Nákup dárků pro žáky 9. třídy, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním, v ceně do 600,- Kč na
žáka.
3. Rozhodla:
3.1 Po dobu opravy prostor kuchyně a přípraven jídel v MŠ
Mořkov Etapa 1. a Etapa 2 a dalších souvisejících oprav
(výměna výtahu, oprava svodu ze střechy a oprava podlahy
oddělení v přízemí) o přerušení provozu v budově MŠ a
přestěhování dvou oddělení MŠ do ZŠ Mořkov. Termín od
17. 6. 2019 do 31. 8. 2019.
V Mořkově 9. 5. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Připravuji žádost o dotaci na SFŽP na pořízení žlutých popelnic na plasty, které bychom dávali po 1 ks
pro každou bytovou jednotku. Vývoz svozovou firmou pak naplánujeme dle potřeby. Zřejmě 1x za měsíc. Pokud se to však ukáže jako nedostačující, budeme zvažovat svoz četnější. Tímto bychom chtěli každému zlepšit komfort odpadového hospodářství.
Plastové pytle a jejich svoz pak zrušíme. Vše ukáže
čas, zda budeme jako žadatelé o dotaci úspěšní či
nikoliv.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 11. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 22. 5. 2019
1. Bere na vědomí:
1.1 Splnění všech bodu usnesení 10. schůze RO.
2. Schvaluje:
2.1 Program 11. Rady obce Mořkov.
2.2 Dar ve výši 5000,- Kč Městu Nový Jičín, Masarykovo nám.
1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212 na provoz odlehčovací
služby poskytnuté v roce 2018 jednomu uživateli naší obce.

Ivana Váňová, MBA, starostka
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

USNESENÍ
z 12. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 12. 6. 2019

TDI a BOZP na akci MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a Etapa 2 uchazeče
pana Miroslava Slezáka, Na Přehradou 2445, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 47196408.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce Odvedení
průsakových vod od RD č.p. 71 v Mořkov.
Oslovit do VŘ akce Odvedení průsakových vod od
RD č.p. 71 v Mořkově tyto firmy: Fabriko Morava,
s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ:
28632761; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138,
741 01 Nový Jičín, IČ: 28606370; JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ:
25824783.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro
VŘ akce Odvedení průsakových vod od RD č.p. 71
v Mořkově ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil,
Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.1.2020.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku Základní a
Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková
organizace v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a
Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12.
2018 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnosprávní
kontroly. Přeúčtování výsledků hospodaření ve výši
34 834,27 Kč do rezervního fondu organizace.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12
-8016321 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, IČ:
00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupená na základě plné moci ev. Č. PM/II049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2,
702 00 Ostrava-Přívoz (budoucí oprávněná).
Návštěvu jubilantů v 06/2019.
Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1198/72 o
výměře 244 m2, v k.ú. Mořkov a parc. č. 1198/73 o
výměře 155 m2 , v k.ú. Mořkov.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci MŠ Mořkov
oprava prostor kuchyně a připraven jídla Etapa 1. a
Etapa 2 podala společnost JVAgro Morava, Jaroslav
Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na
akci MŠ Mořkov oprava prostor kuchyně a připraven
jídla Etapa 1. a Etapa 2 s vítěznou společností JVAgro
Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411.

1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na
akci Odvedení průsakových vod od RD č.p. 71
v Mořkově se společností

V Mořkově 12. 6. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Jménem obce a jejich zaměstnanců
přejeme všem Mořkovjanům,
aby prožili v letním období
krásnou a pohodovou dovolenou.
Dětem přejeme
hodně sluníčka, koupání, výlety
a spoustu dobrodružství.

V Mořkově 22. 5. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 11. schůze RO.
Informace nájemkyně koupaliště Ivety Skybové o plánovaných kulturních akcích na rok 2019 a investicích
v areálu výletiště – koupaliště – campu.
Schvaluje:
Program 12. Rady obce Mořkov.
Záměr zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 1642/1,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 323 m2 a parc. č.
63/1, zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Mořkov.
Smlouvu o spolupráci za účelem „Společný nákup silové
elektřiny pro rok 2019“ uzavřenou mezi Obcí Blatnička,
IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, zast.
Ing. Antonínem Minaříkem, starostou, na straně centrálního zadavatele a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní
10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, starostkou,
na straně zájemce a ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín,
IČ: 70982830, se sídlem Sportovní 258, 742 72 Mořkov,
zast. Mgr. Yvonou Šindlerovou, ředitelkou, na straně
zájemce.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci Odvedení průsakových vod od RD č.p. 71 v Mořkově podala firma
FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína
207, 742 72 Mořkov IČ 28632761.

Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 10. 6. 2019

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 2. ZO pana Jaromíra Steculy a pana Jiřího Navrátila.
1.2
Kontrolu usnesení 2. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 2. zasedání zastupitelstva obce (č. 7 – 11)
1.4
IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 provedenou radou obce.
1.5
Zprávu kontrolního výboru za období 1. 11. 2018 – 13. 5. 2019.
1.6
Informaci o zaevidování územní studie lokality Machačky.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 6.
2019 ve složení: paní Jana Machová – předseda, pan Miroslav Sokol a pan Jaromír Kašpárek – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 3. ZO.
3.2
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
3.3
Návrh V. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

1 238 000,00 Kč
1 238 000,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

48,780.643,00 Kč
61,023.655,19 Kč
12,243.012,19 Kč

Plné znění V. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení ZO.
3.4
Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2018, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
3.5
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2018 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok
2018.
3.6
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2018 ve výši 5 205 946,35 Kč a jeho převod na účet
432 - hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
3.7
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou jako prodávající a G. jako kupující nový pozemek parc. č.
1198/72 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 244 m2 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2
a S. jako kupující nový pozemek parc. č. 1198/73 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 155
m2 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
3.8
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou jako prodávající a G. jako kupující nově vzniklý pozemek
parc. č. 1198/71 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 79 m2 za dohodnutou kupní cenu
153,- Kč/m2.
3.9
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Č., jako prodávající a zároveň kupující a Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupenou starostkou obce paní Ivanou Váňovou jako prodávající a
zároveň kupující pozemky dle GP č. 2059-6/2019 za dohodnutou kupní a prodejní cenu 153,- Kč/m2.
3.10 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupená
starostkou obce paní Ivanou Váňovou jako prodávající a G., jako kupující nově vzniklý pozemek
parc. č. 371/8 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 78 m2 za dohodnutou kupní cenu 106,- Kč/m2.
3.11 Podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení žlutých popelnic na plasty v rámci oblasti zkvalitnění
nakládání s odpady.
V Mořkově 10. 6. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Narodili se
Amálie Kramolišová
Nikol Tomšíková

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Amálce a Nikolce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2019
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
82 let
84 let
85 let
90 let
91 let
92 let

Lenka Kuncová
Anna Černochová
Jan Kučera
Emil Vojtáš
František Číp
Miloslav Macíček
Anna Daňhelová
Růžena Pítrová
Ludmila Doubravská
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Anna Mičková
Anna Kučerová
Anna Kučerová

Petr Jorpalidis

Milan Kyselý

Jaromír Rýc
Božena Harbulová
Marie Schumová
Jarmila Šindlerová
Anna Kyselá

Vlastimil Schuma

František Rýdel

František Čáň

Božena Macíčková

Úmrtí
Jaroslav Tesař

Zdeněk Horák

OZNÁMENÍ
Zubní lékařka MUDr. Petra Arátorová
ukončí svou praxi ve zdravotním středisku v prvním čtvrtletí 2020. Zatím nemá nástupce.
Případný zájemce, který by tuto ordinaci měl zájem převzít, nechť podá informaci přímo
MUDr. Petře Arátorové v zubní ordinaci.
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INFORMACE PRO OBČANY – ve dnech 17. a 18. srpna 2019
bude odkloněna veškerá doprava
z Valašského Meziříčí do Nového Jičína
a z Nového Jičína do Valašského Meziříčí
PŘES OBEC MOŘKOV
Z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci Hodslavice a plánovaného překopu hlavní silnice bude odkloněna veškerá doprava přes Mořkov. Vše bude označeno dopravním značením a řízeno semafory umístěnými
na více místech. Autobusová doprava bude v těchto dnech jezdit dle upraveného jízdního řádu, který Kodis
včas na zastávkách autobusů zveřejní. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Muzejní škola (nejen) pro seniory V:
Podzimní cyklus přednášek pořádaných Muzeem Novojičínska bude probíhat každé pondělí od 30. září
do 25. listopadu 2019, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin
v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední či odpolední skupinu.
Upozornění: Pátá přednáška se místo pondělí 28. 10. (státní svátek) uskuteční o den později, v úterý 29. 10.
2019.
Závazné přihlášky formou zápisu přijímá do 21. září pokladna v Žerotínském zámku, která je otevřena každý pracovní den kromě pondělí od 8.00 do 17.00 h. Cena celého cyklu přednášek je 300 korun. Kapacita
pro skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Více informací na
www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156. Kontaktní osobou je Mgr. Hana Jabůrková.
Program přednášek:
30. 9. 2019 Irena Zárubová (knihovnice) – Novojičínské knihtiskárny známé i neznámé
7. 10. 2019

PhDr. Jiří Jurok, CSc. (historik) – Doba husitská a předhusitská na Moravě

14. 10. 2019 PhDr. Lenka Juráčková (kurátorka) – Hodina duchů. Přízraky i naděje (nejen) v díle Ru-

dolfa Kobiely
21. 10. 2019 Mgr. Markéta Máchová (zooložka), Mgr. Renata Sobotíková (botanička) – Rybníky v
Poodří
29. 10. 2019 Ing. Jiří Lederer (mykolog) – Zajímavosti houbaření a houby dvojníci
(úterý)

Přednáška odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Místek

4. 11. 2019

Jan Číp (historik) – Mjr. Robert Lev Melč, zakladatel československého vojenského letectva (k 85. výročí jeho úmrtí)

11. 11. 2019

PhDr. Anna Hrčková (etnografka) – Dobroty z poutí

18. 11. 2019 PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik) – Odhalené město. Nový Jičín ve světle měšťanských pozůstalostí
25. 11. 2019 Poslední přednáška bude spojená s výletem do nového muzea ve Štramberku, které je
jednou z poboček Muzea Novojičínska – Mgr. Pavel Stabrava (archeolog)

REKONSTRUKCE
SÁLU SPOLEČENSKÉHO DOMU
Oznamujeme, že v termínu od 15. 7. 2019 do 18. 8. 2019
bude probíhat plánovaná rekonstrukce podlahy a obložení v sále Společenského domu v Mořkově.
V tomto období nelze pronajímat sál.
Děkujeme za pochopení
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Na konci května měly předškolní děti možnost navštívit
ostravskou Dolní oblasti Vítkovic Dětský svět techniky.
Děti měly možnost hrát si s
nejrůznějšími stavebnicemi a
vyzkoušely si tak na vlastní
ruce práci zedníků, lékařů,
prodavačů a třeba i dojiček.
Navštívily také hornické
pracoviště, vodní svět a
krásný Dobroles. Hra a prožitek představují pro naše
děti nejefektivnější způsob
předávání informací a osvojování si nových poznatků.
Samotná exkurze byla pod
záštitou náměstka hejtmana
MSK
Jiřího
Navrátila,
MBA.
Stalo se již hezkou tradicí, že i letos předškolní
děti navštívily místní
ZŠ, aby se dozvěděly, co
se jejich starší kamarádi
během roku ve škole
naučili
a
jak
to
v základní škole chodí.
Děti z mateřské školy si
vyzkoušely sezení ve
školních lavicích, prohlédly si školní pomůcky – penály, učebnice,
aktovky a vypracovaly
s pomocí prvňáčků pracovní list matematických dovedností.

Přiblížil se konec školního roku a tak se předškoláci museli s MŠ rozloučit. Každé dítě si pilně nacvičilo básničku a písničku, jež vytvořily krátké pásmo inspirované číslicemi. Poté následovalo pasování na školáky a
školačky. Každé dítě dostalo pro vzpomínku na MŠ knížku, kterou si zanedlouho přečte samo.
Za kolektiv MŠ, Bc. Ivana Váňová
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ADRA hledá v Novém Jičíně dobrovolníky pro nový
projekt k nezletilým dětem

Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé
seniory v domácnostech, v Domově Duha, lidi
s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova
NaNovo, připravují program pro pozůstalé děti v Klubu
Stromeček a nově se budou moci věnovat také dětem ze
znevýhodněného prostředí.
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním, výlety nebo přípravou do školy, budou
vybírat sociální pracovníci Sociálně právní ochrany dětí
Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby. Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni
se s tím musejí vypořádat, děti, jejichž rodiče neplní svou
rodičovskou funkci a své děti zanedbávají, či děti, které
jsou v péči jiných osob než rodičů.
Máte-li chuť někomu nezištně pomáhat, máte-li čas například 1 hodinu týdně, jste starší 18 let a chcete poznat nové
zkušenosti a nové lidi, ozvěte se nám. Vysvětlíme vám, co
dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás pro dobrovolnou
činnost a seznámíme se vším, co s návštěvami dětí bude
souviset.
Irena Blablová, ADRA
739 320 717, irena.blablova@adra.cz
Pěvecká soutěž
Ve středu 5. června 2019 se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. stupně. Děti soutěžily
ve dvou kategoriích: 1. – 2. třída,
3. – 5. třída.
Děti si za pomoci třídních učitelek
na soutěž připravily písničky, se
kterými nejprve soutěžily ve
svých třídách. Na třídní kola potom navázalo školní kolo.
V 1. kategorii se na 1. místě umístila Laura Bartoňová, na druhém
místě Nicol Juhárová a Jakub Rýdl, na třetím místě se umístila Anna Jahodová.
V kategorii starších dětí se na 1.
místě umístila Zuzana Géryková,

na druhém místě Roman Volek a na třetím místě se umístil Martin Mička.
Všechny děti byly za pěvecké výkony odměněny drobnými cenami.
Děkujeme všem zúčastněným za krásné pěvecké výkony a přejeme jim, aby je hudba provázela i nadále.

Za kabinet 1. stupně ZŠ Mgr. Eva Hrančíková
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V neděli, 2. června, se uskutečnil v areálu výletiště Dětský den. Počasí se se vydařilo, a tak se hrám,
soutěžím a zábavě těšilo přibližně 150 dětí. Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu Mořkov, 7. dívčímu
skautskému oddílu Atlantida, Pavlovi Kudělkovi a SDH Mořkov i SDH Hodslavice za spolupráci na této akci.
Dále pak sponzorům firmě Machač Malokapacitní jatka s.r.o. panu Tomáši Machačovi, Restauraci Společenský dům, firmě Kunc manželům Kuncovým, Renátě Pítrové a Jakubovi Mičkovi - U ogaru a Ivetě Skybové z
koupaliště. Poděkování patří také celému SRPŠ týmu za skvělou organizaci a vám všem, kteří jste s dětmi na
tuto akci zavítali.
Radostné úsměvy dětí a pochvalné ohlasy nás velmi těší a jsou pro nás motivací pro další práci. Práci,
kterou děláme dobrovolně ve svém „volném“ čase. Budeme taky rádi za vaše návrhy i pomoc, aby byly akce
pro děti ještě zajímavější a radostnější.
Za SRPŠ Mořkov Zbyšek Pítr a Ondřej Kořenek
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15. pokračování

Období od roku 2012 dodnes
Toto je již známá nedávná historie, ale přesto musíme uvést alespoň některé, ať už statistické údaje, nebo údaje o výjezdech a akcích, protože je možné, že z těchto análů bude někdo čerpat třeba za dalších 130 let a tato data by chyběla.
V roce 2012 odstoupili z funkcí jak starosta sboru Jaroslav Hoďák, tak místostarosta Stanislav Bartoň, a to oba ze zdravotních důvodů. Nadále však zůstali členy výboru. Na místo starosty byl zvolen Josef Hoďák.
Družstvo se účastnilo následujících akcí:
22. 1.
- požár sklepních prostor rodinného domu v Mořkově
4. 2.
- požár komínu v rodinném domě v Mořkově
5.2. a 6. 2. - kyvadlový dovoz vody do vodojemu v Hostašovicích společně se sborem z Hodslavic
17. 3.
- požár suché trávy v Ženklavě a požár rodinného domu ve Veřovicích
22. 6.
- čerpání vody ze sklepa Podhorské chalupy na koupališti v Mořkově
12. 8.
- požár seníku v Hodslavicích
22. 9.
- prověření výjezdové jednotky starostkou obce
25. 9.
- požár seníku na Starém Jičíně
30.10.
- požár rodinného domu v Žilině u Nového Jičína
Jednotka je připravena na vynikající úrovni, všechny výjezdy začínají do pěti minut od nahlášení události, která se svolává stále přes mobilní telefony.
Mladí hasiči podávají vzorné výkony, v krajské lize obsadili celoročně 3. místo!

Přehled zásahů v roce 2013:
21. 1.
– úklid spadlých stromů v Hodslavicích a ve Veřovicích
31. 3.
– požár rodinného domu v Hostašovicích
19. 4.
– únik provozních kapalin na ulici Krátká
5. 6.
– monitorink rozvodněné Jičínky v Životicích
10. 8.
- požár hlavního přívodu plynu v Mořkově
12. 8.
- požár garáže ve Veřovicích
21. 8.
- čištění odpadních jímek na skládce ASOMPO
8. 10.
- požár seníku v Janovicích
16. 10.
- pomoc záchranné službě při transportu pacienta
V roce 2014 oslavil sbor 125. let od svého založení a při této příležitosti byli na slavnostní schůzi ocenění zasloužilí
hasiči. Členská základna čítá 99 hasičů, z toho 14 mladých členů.

Zásahy:
20. 2.
27. 5.
28. 5.
3. 7.
11. 7.
3. 8.
13. 9.
8. 11.
18. 11.

- požár obývacího pokoje v rodinném domě na Pastelníku
- pomoc při záplavách po přívalových deštích na Dolním konci
- čerpání vody ze zatopené výtahové šachty v Základní škole
- požár lesa u muničního skladu v Hostašovicích – jednalo se o cvičení, ale naše jednotka byla na místě
zásahu druhá, hned po armádně, která je vzdálena asi 500 m od místa, ale před HZS Nový Jičín
- monitorink Jičínky po vydatných deštích
- požár strniště na Starém Jičíně
- zatopený bufet „u Bernarda“ v Nových domcích
- technická pomoc při vyprošťování havarovaného automobilu z Jičínky
– mimokrajská výpomoc Moravskoslezského a Zlínského kraje při velkém požáru pily ve Valašském
Meziříčí. Jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody
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Výbava zásahové cisterny byla doplněna o nástroje na likvidaci spadlých stromů, teleskopický žebřík, plachtu pro přenos raněných. Od MS kraje jsme převzali automobilovou vysílačku a od Obecního úřadu tablet s 3D modemem, který
propojuje jednotku s operačním střediskem a přijímá aktuální data a mapy s místem určení při zásahu.
Koncem roku předala sestra Iveta Hoďáková vedení kroniky Lidce Kyselé. Ivetě děkujeme za vedení kroniky.
V roce 2015 si zásahová jednotka vyzkoušela zásah s dýchacími přístroji až ke zvonům věže kostela. Nácvik umožnil
zdejší kněz Pawel Dobija.
Přehled zásahů:
29. 1.
- pomoc rychlé zdravotní pomoci při snesení pacienta do sanitky
2. 2.
- požár zahradní chatky v Hodslavicích
16. - 19. 2. - čištění kanalizace v Mořkově
3. 5.
- pomoc rychlé zdravotní pomoci při snesení pacienta do sanitky
22. 5.
- asistence při pálení úlů místních včelařů při onemocnění včelstev
14. 6.
- spadlý strom na cyklostezce, zároveň byla ověřena průjezdnost cisterny po cyklostezce až k nádraží
Hostašovice
9. 8.
- požár v Žilině u Nového Jičína
23. 8.
- požár seníku v Ženklavě a následné zajištění kyvadlové dopravy vody po dobu dalších dvou dnů. Čle
nové družstva zajištovali plnění cisteren z hydrantu u zbrojnice. Jenom pro zajímavost – z hydrantu se
z obecního vodovodu odebralo při této akci 398.000 litrů vody!
8. 9.
- požární cvičení Integrovaného záchranného systému u muničního skladu v Hostašovicích
11. 10.
- požár popelnice na ulici Zuberské
8. 12.
- požár sklepa v rodinném domě v Mořkově – planý výjezd, jednalo se pouze o zakouření sklepních prostor
16. 12.
- požár komínu rodinného domu v Mořkově
průběhu roku se strojníci podíleli na doplňování hloubkových studní vodou v Životicích v suchém období, ostatní členové družstva vykonávali každoroční pomoc při čištění studní, kanálů a asfaltových ploch
V roce 2016 z výboru, na vlastní žádost z důvodu pracovního vytížení, odešel bratr Robin Kučera a na jeho místo byl
zvolen Ing. Jan Macháč, který se do výboru vrátil po 15-cti letech. Ze zdravotních důvodů z výboru na vlastní žádost
odešel Stanislav Bartoň č. 521, a na jeho místo byl kooptován Josef Černoch ml. č. 134.
Došlo opět na doplnění techniky a výzbroje a výstroje. Díky vynikající spolupráci s Obecním úřadem a jeho vedením
jsme získali dotaci na nákup lanového navijáku o síle 5,4 tuny, pořídili jsme reflexní vesty pro zásahovou jednotku ke
zvýšení její bezpečnosti při nočních zásazích, pořídili jsme kanálového „krtka“ s hadicí napojenou na tlakovou myčku,
která slouží především občanům obce. Výjezdových akcí bylo v tomto roce devět. Za zmínku stojí účast jednotky na
likvidaci jednoho z největších požárů v okrese Nový Jičín, a to požár obchodního centra v Kopřivnici dne 25. 9.
V roce 2017 jsme měli 85 členů a průměrný věk členů klesl oproti roku 1977 o 4 roky, z 54 na 50 let.
V tomto roce zemřeli tři staří zasloužilí členové: Josef Kučera č. 66 ve věku 96 let, který byl členem od roku 1970, Alois
Jeřábek č. 491 ve věku 77 let, který byl členem od roku 1966 a Jan Mička č. 273, ve věku 67 let, který byl hasičem od
svých 15 let, tedy 52 let.
V tomto roce byla vyhlášena akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Za náš sbor darovali krev Vojta Macíček č. 702 4 krát, Pavel Kudělka č. 383 a Jan Mička č. 606 – 2 krát, Josef Černoch č. 134 a Ondra Mička č. 460 darovali krev 1
krát. Za tuto účast byl náš sbor vyhodnocen v rámci okresu jako nejlepší.
Výjezdových akcí bylo deset, z toho 4 drobné u nás v obci.
V tomto roce se zvedl členský příspěvek ze 70,- Kč na 100,- Kč/ rok, které se musí odvádět na Okresní sdružení. Proto
členové od tohoto roku přispívají 150,- Kč, aby i náš sbor měl určité prostředky na svou činnost.
Rok 2018, v době přípravy tohoto textu, ještě není u konce a hodnocení se bude provádět až na začátku roku 2019, na
výroční Valné hromadě. Přes to lze říci, že zásahové družstvo mělo 9 drobných výjezdů k malým požárům a pomáhalo,
jako vždy, občanům s čištěním studní apod.
A co dodat závěrem?
Kéž by takových let, s tak málo zásahy bylo co nejvíce.
A co popřát hasičům do dalších let?
Ať mají co nejméně zásahů, ať poctivě cvičí a jsou připraveni bezpečně naplňovat jejich známé heslo:
BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI!
Ing. Jan Macháč
1.zástupce starosty SDH Mořkov
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
S koncem školního roku se opět hlásí mořkovský skautský oddíl se zprávami o své činnosti. Únorová akce se nesla v duchu mezinárodního skautského svátku – Dne sesterství či Dne zamyšlení. Letos si program na tuto akci nachystaly naše mladší rádkyně. Byla to jejich organizační premiéra a dokázaly to, že
všechny skautky i světlušky odcházely spokojené domů. V březnu jsme chtěly uspořádat drsnou výpravu
na 2. nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na nádraží si holky musely vyluštit, kam pojedeme, koupit pro všechny jízdenky, a po vystoupení z vlaku bylo na nich, jakým směrem se vydáme. Měly jsme dojít na Smrk. I když nám
počasí nepřálo, statečně jsme zdolávaly náročné kopce. Dokonce jsme vystoupaly na jeden vrcholek. Velice nás pobavilo zjištění, že to není očekávaný Smrk, ale pouze Smrček. Dvě družiny se domluvily a využily jeden březnový pátek
k návštěvě laser game v Novém Jičíně.
Letos v dubnu jsme opět pořádaly Velikonoční výstavu společně s Klubem šikovných žen a mořkovskými Orly. I tentokrát výstavu navštívilo dost lidí a výdělek jsme poslaly nadaci Dobrý anděl. Všem organizátorům i návštěvníkům
děkujeme!
V květnu jsme se konečně dočkaly oblíbené Jarní chalupy,
kterou jsme tentokrát strávily v ostravské skautské klubovně.
Počasí nám až na výjimky přálo, prozkoumaly jsme zahradu,
park i Mega sekáč, kde jsme sháněly všelijaké kostýmy.
Opět jsme potkaly Srdcovou i Bílou královnu a zachránily
zajíce Březňáka! Dokonce jsme stihly i vyrobit dárečky pro
maminky na Den matek.
V červnu zakončíme skautský rok a pak už se můžeme těšit
na tábor!
Za členky a vedoucí skautského oddílu Atlantida všem přejemi dobrodružné a slunečné léto a těšíme se zase v září!
Anna Macíčková
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Ms kraj – Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí na začátku měsíce vybízí
k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních zásad a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska,
ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a
zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete
také případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez
vědomí a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se
totiž může stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky,
tak na nich plujte pouze s plovací vestou.
Festivaly

S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí
a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není vhodné si své věci
kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při
festivalu či akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky
těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci
v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za volant pod vlivem
alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat
alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech, kterými
návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů, na místo přijedou. Pokud budou
návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem,
ve kterém je zakotveno, které předměty nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných
dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.
por. Bc. Pavla Jiroušková
7. 6. 2019
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Pedikúra ú vas doma
Dopřejte svým nohám péči, jakou si zaslouží!
Nabízím mokrou pedikúru s peelingem a maskou za cenu 300 Kč. Pro důchodce a maminky
na mateřské dovolené nabízím 10% slevu. Dle domluvy přijedu i k Vám domů.
Více informací na telefonním čísle 723 444 181 nebo-mailu paja.vameckova@seznam.cz

Podhorská chalupa od 28.6.2019 opět otevřena.
Vaříme denní menu, minutky i hotovky.
Rovněž bude zaveden rozvoz jídel pro naše občany.
Možnost pořádání soukromých akcí.
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. 672019, vydáno dne 1. 7. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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