SRPEN 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 8

OBEC MOŘKOV ve spolupráci s Kulturní komisí obce Mořkov pořádá

LETNÍ KINO

„ŽENY V BĚHU“
Sobota 10. 8. 2019 od 20:00 hod.
Areál koupaliště Mořkov
VSTUP ZDARMA

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v termínu od 5. 8. 2019 budeme opravovat místní komunikaci na ulici
Horní a Nádražní. Tyto asfaltérské
práce navazují na výstavu chodníku na
těchto ulicích. Komunikace bude frézována, následně budou provedeny úpravy okolo šachet, domovních přípojek
plynu a vody. Pak bude provedena pokládka asfaltu.
Po celou dobu provádění těchto prací dbejte zvýšené
opatrnosti. Autobusové zastávky Mořkov, horní konec a Mořkov, žel. stanice, budou po celou dobu
opravy obslouženy. Podrobnější informace k obsluze
autobusových zastávek jsou zveřejněny v tomto zpravodaji.
Ve čtvrtek 29. 8. 2019 budeme kolaudovat chodník
na ulici Horní a Nádražní.
Dle plánu pokračuje stavba Stezky pro chodce a
cyklisty. Při pravidelných kontrolních dnech řešíme
podrobnosti výstavby se zhotovitelem, projektantem,
stavebním dozorem, SFDI a mnou.
Vybudovali jsme přeložku STL plynovodu na ulici
Horní ve směru vpravo, nad č. p. 21. Zhotovili jsme
ji z důvodu omezujících podmínek na průjezdné
místní komunikaci. V příštím roce uvedeme komunikaci do asfaltového povrchu a při pokládce budeme
moci respektovat větší šíři vozovky.
Také v MŠ postupují stavební a související práce
podle harmonogramu. Od 12. 8. 2019 již začínáme
s úklidem některých prostor. I zde se pravidelně setkáváme na kontrolních dnech se zástupcem zhotovitele, stavebního
dozoru,
paní ředitelkou,
vedoucí
učitelkou
a
mnou.

Máme dokončen podklad pod antuku na volejbalovém hřišti. V srpnu budeme provádět oplocení hřiště a vytvoříme antukový povrch.
Na ulici Najštef bude od konce července do začátku
srpna provedeno odvodnění od domu č. p. 71 do
potoka. Po dobu provádění těchto prací bude uzavřen průjezd po této ulici. V komunikaci jsou těsně
vedle sebe uloženy všechny inženýrské sítě, a tudíž
výkopové práce budou prováděny nejen bagrem, ale i
ručním kopáním. V okolí této stavby dbejte rovněž
zvýšené opatrnosti.
Oslovila jsem Českou spořitelnu a.s., u které máme úvěry na kanalizaci a zateplení budov ZŠ
se žádosti možnosti snížení výši úroků. Posuďte
např. pohled na úvěr kanalizace s vývojem sazby
v čase:
- 1.7.2012-30.6.2013: 12M Pribor (1,73%) + 2%
- 1.7.2013-30.6.2014: 12M Pribor (0,75%) + 2%
- 1.7.2014-30.6.2015: 12M Pribor (0,53%) + 2%
- 1.7.2015-30.6.2016: 12M Pribor (0,48%) + 2%
- 1.7.2016-30.6.2017: 12M Pribor (0,45%) + 2%
- 1.7.2017-30.6.2018: 12M Pribor (0,46%) + 2%
- 1.7.2018-30.6.2019: 12M Pribor (1,35%) + 2%
Od 1.7.2019 bude nasazena nová hodnota 12M Pribor a ta dnes dle stránek ČNB je 2,30%!!! Je evidentní, že v průběhu let 2014-2018 jsme na této konstrukci vydělali, jelikož hodnota 12M Pribor hodně klesla,
dnes se však mince obrátila a sazby rostou. Pokud se
nic zásadního nezmění, tak sazba bude v sumě přes
4,3%. A to mě vedlo k tomu, abych vyjednala pro
obec výhodnější podmínky.
Banka si váží obce Mořkov jako významného klienta, a tak po projednání se schvalovatelem navrhla, že
změní konstrukci úrokové sazby na sazbu pevnou do
konce splatnosti, což je 12/2031 (úvěr na zateplení) a
6/2032 (úvěr na kanalizaci). Půjde tedy o fixní sazbu
na 13 resp. 14 let. Obec tím pádem nebude řešit růst
sazeb ČNB. Úrokovou sazbu nám Banka nabízí ve
výši 2,89%. Tím dojde k poměrně značnému snížení úroků, co platíme dnes, a navíc si sazbu zafixujeme do konce splatnosti.
2

Dodatek č. 2 a dodatek č.3 k úvěrům bude předmětem
jednání a schválení na 4. Zastupitelstvu obce Mořkov, které se bude konat ve středu 4. září 2019 od
17 hodin v salonku společenského domu, a na které
Vás srdečně zvu.

Parkování vozidel po obci – Nepřehlížejte
dopravní značení
Od jara 2016 máme
v obci dopravní značky, které jsou umístěny v těch místech, jež
určil dopravní audit.
Oznamujeme
to
zvláště řidičům, kteří dosud nezaregistrovali již 3 roky
platnou ZMĚNU, že
v Mořkově na místních komunikacích
platí ZÁKAZ STÁNÍ.
Na ten upozorňuje
v místech při vjezdu
na místní komunikace – dopravní značka zóna zákaz
stání. Tzn., že všichni řidiči, kteří parkují na MK, se
dopouštějí přestupku, za který mohou být pokutováni. Byli jsme upozorněni dispečinkem integrovaného záchranného systému na to, že je to jen otázka času, kdy se záchranáři nedostanou k místu
zásahu včas, právě z důvodu překážejícího zaparkovaného vozidla. Apelovali na náš úřad, abychom
vyzvali řidiče k dodržování dopravních předpisů a ke
sjednání nápravy.

Ivana Váňová, MBA, starostka

Oznámení občanům – oprava páteřní
místní komunikace
ul. Nádražní a Horní
V termínu od 5. 8. 2019 bude provádět společnost
PORR a.s. opravu místní komunikace na ulici Nádražní a Horní (od úseku nad horním obchodem COOP,
navazující na ulici Nádražní, před vlakový přejezd).
Po celou dobu probíhajících oprav, tzn. frézování,
úprav okolo šachet, vyrovnání povrchu a asfaltování,
budou ztížené dopravní podmínky. Dbejte proto jak
řidiči, tak chodci, zvýšené opatrnosti.
Autobusová doprava nebude omezena, ve dnech
pokládky asfaltu (max. 2-3
dny) bude obsloužena i autobusová zastávka u horního vlakového nádraží a to
obcí Mořkov - 9. místným
vozem Renolt. Cestující ze
zastávky Mořkov, žel. stanice na autobusovou zastávku Mořkov, horní konec, převezeme dle jízdního
řádu a odtud již budou pokračovat autobusovou linkou. Totéž platí i pro opačný směr.

Řidiči, v případě, že nebudete respektovat zákaz
stání, budeme nuceni požádat Policii České republiky o nekompromisní řešení.
Za OÚ Mořkov Ivana Váňová, starostka

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO OBČANY
ve dnech 17. a 18. srpna 2019
bude odkloněna veškerá doprava

Dovolujeme si Vás
informovat
o významné
sportovní události

z Valašského Meziříčí do Nového Jičína
a z Nového Jičína do Valašského Meziříčí

Dne 16. srpna 2019 přes obec MOŘKOV

PŘES OBEC MOŘKOV

pojede cyklistický závod Czech Cycling Tour,

Z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci Hodslavice a plánovaného překopu hlavní silnice bude
odkloněna veškerá doprava přes Mořkov.

2. etapa Olomouc – Frýdek-Místek 206,8 km.
Předpokládaný čas průjezdu pelotonu
mezinárodního cyklistického závodu
Czech Cycling Tour
je 16. srpna 2019
v 13:28 - 13:39 hod.

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.

Podrobnější informace, trasu závodu
a čas průjezdu pelotonu naleznete
na WWW.CZECHCYCLINGTOUR.CZ.

Dbejte zvýšené opatrnosti.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Letní kultura a vyžití v naší obci není jen o dni obce,
vždyť místní organizace KDU-ČSL Mořkov uspořádala 20. července na koupališti III. ročník Dne pro
rodinu, kdy mohli přijít rodiče, prarodiče se svými
nejmenšími si zasoutěžit, zaskákat do skákacího hradu, posedět a občerstvit se. Jsem rád, že i tato akce si
našla své příznivce a že se jí zúčastnilo více jak 100
dospělých a 100 dětí. I zde chci poděkovat zástupcům
Sboru dobrovolných hasičů, kteří odpoledne zpestřili
dětem tím, že si mohli vyzkoušet hasičskou techniku.

Vážení spoluobčané,
Den obce Mořkov máme úspěšně za
sebou i přes nepřízeň počasí, které
neustále strašilo deštěm. Podle ohlasů Vás spoluobčanů a návštěvníků
z okolních obcí, ale i ubytovaných v
campu se náš den vydařil. Již v minulém roce jsme zavedli novou tradici a v předvečer dne obce se v sále společenského
domu promítá kino pro děti. Letošní film Mamutí drcnutí opět zaplnil sál dětmi s rodiči a tak již nyní jsme
usoudili, že i v dalších letech budeme v promítání pokračovat. Součástí dne obce byla mše svatá v kostele
sv. Jiří, která byla sloužena v sobotu ve 13 hodin za
všechny živé i zemřelé občany obce Mořkov.
Letošní výběr interpretů, kteří se představili během
odpoledne a večera zasáhl do každého žánru a tak si
snad každý vybral to své. Vždyť na podiu se vystřídala dechovka, muzikálové hvězdy současnosti i stálice
popu a rocku Ilona Csaková.

Ovšem, abychom se mohli dobře bavit je za tím
spousta práce a lidí. Dovolte mi, abych jménem vedení obce a předsedy kulturní komise Vojtěcha Vereše
poděkoval zejména členům kulturní komise a pracovní četě obce za perfektní uspořádání a zajištění zázemí
pro návštěvníky.
Velké poděkování patří oběma řezníkům Tomáši Macháčovi a Janu Kučerovi, kteří zajistili občerstvení
pro účinkující, pořadatele a k prodeji.
Chci také poděkovat všem, kteří se starali o to, aby
jste mimo kulturní program měli také co jíst a pít. Je
to z jejich strany velká pomoc při organizaci a proto
jim také jménem obce vyslovuji poděkování. V letošním roce se zapojili zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Mořkov, Českého svazu včelařů Mořkov, Klubu českých turistů Mořkov, Jednoty Orla Mořkov,
Mysliveckého sdružení Beskyd Mořkov a Klubu důchodců. Věřím, že jste si tento den užili a chci vás
ubezpečit, že již v těchto dnech začínáme s přípravou
a objednávkami na Den obce Mořkov pro rok 2020.

A na co se můžete těšit ještě v průběhu měsíce srpna?
10. srpna od 20 hodin - letní kino s komedií „Ženy v
běhu“, viz plakát na první straně zpravodaje.
24. srpna od 13 hodin - pořádá Řeznictví a uzenářství
Macháč Dětský den pro celou rodinu, viz plakát na
poslední straně zpravodaje.
31. srpna cca v 11 hodin - průjezd veteránů obcí Mořkov, viz plakát na 5. straně zpravodaje. V naší obci
bude probíhat také průjezdní kontrola, při které budete mít možnost si vozidla prohlédnout. O této akci vás
budeme přesněji informovat v místním rozhlase,
jakmile dostaneme od organizátorů podrobnější pokyny.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 13. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 3. 7. 2019
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 12. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 13. Rady obce Mořkov.
Přiznání odměny pro ředitelku školy za práci vykoná
vanou v kalendářním roce 2019.
Darovací smlouvu č. 192019 na částku 10 000,- Kč
uzavřenou mezi smluvními stranami Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ:
47684577, na straně dárce a Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou,
starostkou, na straně obdarovaného.
V souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění převod finančních prostředků ve výši
600 000,- Kč z Rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do
Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
Nájemní smlouvu týkající se bytu v hasičské zbrojnici
uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov,
zastoupená starostkou obce Ivanou Váňovou, IČ:
00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, na straně pronajímatele a M. na straně nájemce.
Uzavření SOD č. 17/2019 na zpracování žádosti o dotaci a komunikaci s SFŽP na akci Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov mezi smluvními
stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně
objednatele a Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů
3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501, na straně Zhotovitele.
Vystavení objednávky Obce Mořkov, Horní 10, 742
72 Mořkov, IČ: 00298191, na vypracování analýzy,
projekt, rozpočet a publicitu dle grafického manuálu
SFŽP společnosti DESACON Zlín, s.r.o., Zádveřice
185, 763 12 Vizovice, IČ. 29299462.
Dodatek č. 2 ke SOD Společná stezka pro chodce a
cyklisty Mořkov řešící ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 a
posun termínu ukončení realizace.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti užívacího práva (vodovodní přípojka a vodoměrná šachta)
mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně
povinná a B. a B., na straně druhé, jako oprávnění.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě (mj. vodovodní přípojka) a
smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy rodinného domu na parc .č. st.317, k. ú. Mořkov“ uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ:00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na
straně budoucí povinná a K., na straně budoucí oprávněný.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 1 000 000,- Kč a uzavření smlouvy na Podporu
rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro
rok 2019+, konkrétně na realizaci projektu Společná
stezka pro chodce a cyklisty Mořkov.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

Smlouvu o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě a
smlouva o právu provést stavbu Novostavba rodinného
domu na parc. č.1198/27, Mořkov uzavřenou mezi Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:00298191, zast.
Ivanou Váňovou, starostkou, na straně budoucí povinná
a V. a V., jako budoucí oprávnění.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2019.
Vystavení objednávky na provedení víceprací na akci
Chodník a odvodnění na ulici Horní a Nádražní a opravu MK ulice Horní a Nádražní pro ALPINE Bau CZ
a.s., Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 OstravaBartovice, IČ: 02604795.

3.
3.1

Ukládá:
ZŠ a MŠ Mořkov příspěvkové organizaci odvod
z Fondu reprodukce majetku do rozpočtu obce Mořkov
ve výši 1 000 000,- Kč.

4.
4.1

Doporučuje:
ZO schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č.
10484/11/LCD ze dne 1.7.2011 a Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o úvěru č. 10485/11/LCD ze dne 28.6.2011.

V Mořkově 3. 7. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 14. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 17. 7. 2019
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 13. schůze RO.
Žádost o vyjádření obce k ÚS Pastelník Z44 v rámci
Územního plánu Mořkov.
Schvaluje:
Program 14. Rady obce Mořkov.
Vyjednávání o možnosti odkupu MK část parcely č.
372/2 v k. ú. Mořkov a pověřuje starostku obce paní
Ivanu Váňovou jednání v této věci se společností Jednota spotřební družstvo v Hodoníně.
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, 292019 Š.
Darovací smlouvu č. 202019 na částku 10 000,- Kč uzavřenou mezi smluvními stranami pan B., na straně dárce
a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně
obdarovaného.
Příkazní smlouvu č. 401/2019 na podání žádosti o dotaci
z MMR na vybudování brouzdaliště, technologického
objektu a zpevněné plochy na letním koupališti Mořkov,
uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně příkazce a Výběrovka,
s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 04124847,
zast. Ing. Liborem Chlopčíkem, jednatelem, na straně
příkazníka.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem obecního
bytu č. 1 v DPS Š.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem obecního
bytu č. 2 v DPS T.

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem obecního bytu č. 5 v DPS J.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem obecního bytu č. 9 v DPS R.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem obecního bytu č. 11 v DPS R.
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s předmětem pachtu
restaurace s kuchyní a souboru místností v objektu
společenského domu Horní 10, Mořkov K.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu společenského domu
Horní 10, Mořkov R.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu zdravotního střediska
Dolní 74, Mořkov H.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu zdravotního střediska
Dolní 74, Mořkov V.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu zdravotního střediska
Dolní 74, Mořkov M.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu zdravotního střediska
Dolní 74, Mořkov I.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu zdravotního střediska
Dolní 74, Mořkov A.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu obchodu Hruška Dolní
489, Mořkov firmě PMaTM obchod spol. s r.o..
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor,
sloužících podnikání v objektu obchodu Hruška Dolní
489, Mořkov H.
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu 2019.

Obec Mořkov pořádá
TRADIČNÍ BESEDU S DŮCHODCI
s představiteli obce

V pátek 20. 9. 2019 od 17:00 hod.
Program:
Beseda s představiteli obce
B I N G O - hra o věcné ceny
EVERGREEN BEND
Občerstvení zajištěno

V Mořkově 17. 7. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bezplatné vstupenky si vyzvedněte na Obecním úřadě
v Mořkově na podatelně u paní Steculové
od 2. 9. 2019 do 16. 9. 2019.

Romana Kladivová
radní

Výzva k sečení trávníků – zaslané Sdružením místních samospráv:
chtěli bychom Vás oslovit s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách.
Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto
situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí
vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak
voda po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě,
ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají
udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se
stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to, aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů
voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na
druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní
sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení
pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme
prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých
finanční prostředky.
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Narodili se
Václav Černoch
Jáchym Křesina
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Václavovi a Jáchymovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2019
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let
91 let

Anna Černochová
Ivana Ksiažková
Helena Klimičková
Milan Fabšík
Jaroslav Holub
Věra Goldová
Antonín Macháč
Božena Machová
Miroslav Hoférek
Vladimír Jeřábek
Mária Kučerová
Anna Bartošková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Anna Lacinová

Ludvík Čáň

Jiřina Fabšíková

Růžena Macháčová
Ludmila Holubová

Zdeněk Pítr

Antonín Navrátil
Antonín Macháč

Josef Gold

Zdeňka Hromádková
Anna Jeřábková

Úmrtí
Jaroslav Tesař

Zdeněk Horák

Oznámení o číslování hrobů
Oznamujeme tímto občanům, že z důvodu dodržení platné legislativy dojde průběžně do konce letošního roku
k očíslování všech hrobových míst na katolickém i evangelickém hřbitově.
Na zadní části náhrobku či rámu bude umístěn plechový štítek o velikosti 3,5 x 7 cm s číslem hrobového místa.
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„Bezpečně do školy“
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic. Obzvlášť
pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září významným
obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, by-

ly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by
neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří
by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do
vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě při-

jíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští,
rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a
přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů. Kamkoliv s nimi
půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to považovat za správné,
což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit
viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek,
který můžete zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné před-

měty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou
použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že
k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
srpen 2019
Na začátku srpna odřízneme rostlinám rajčat vrcholky. Další plody by již nedozrály.
Čínské a pekingské zelí vyseté v červenci je třeba nyní vyjednotit a přihnojit. Tuto
zeleninu, japonskou ředkev, mangold, salát můžeme do poloviny srpna také ještě
vysévat.
Trvalky, které odkvetly, můžeme dělit a přesazovat od konce srpna. Přesazujeme a
vysazujeme kosatce, tulipány, narcisy a ostatní cibuloviny, kvetoucí na jaře.
Odplozené výhony maliníku a ostružiníku odstraníme spolu se slabými výhony. Odstřihneme je
hned u země. Keře rybízu a angreštu můžeme po sklizni prořezat - odstraníme čtyřleté a starší větve a všechny slabé a neduživé výhony.
Je vhodná doba na výsadbu nových sazenic jahodníku, aby do zimy dobře zakořenily. Zárodky úrody příštího roku se zakládají již letos. Je-li sucho, musíme sazenice dobře zalévat. Jednotlivé rostliny nesmíme příliš utopit.
V srpnu je někdy, a proto si počínejte opatrně při sekání trávníku. Příliš nízko posekaný trávník slunce spálí. Je-li tropický týden, sekejte raději o 1 cm výše.
V srpnu potřebují sestříhat živé ploty ze všech dřevin opadavých i stálezelených, a to včetně jehličnanů. Koncem srpna už můžeme vysazovat jehličnany se zemním balem.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, Zahradní centrum Valašské Meziříčí
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. 8/2019, vydáno dne 1. 8. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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