ZÁŘÍ 2019

745 let od založení obce

měsíčník ČÍSLO 9

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

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v srpnu byl v naší obci mimořádně čilý
stavební ruch. Mám na mysli především stavební práce v mateřské škole,
kompletní rekonstrukci kotelny v MŠ,
stavební práce na výstavbě společné
stezky pro chodce a cyklisty, renovace
parket v sále společenského domu,
opravu místní komunikace na ulici Nádražní a Horní,
odvodnění u domu č. p. 71 a s ním související protlak
pod místní komunikaci za poštou, stavba nového plotu na volejbalovém hřišti, včetně nového propustného
podloží s antukou a sloupky na síť a výstavba zpevněné krajnice před č. p. 36, jež může sloužit pro bezpečnější chůzi. V souvislosti s výstavbou chodníku
na ulici Nádražní a Horní, jsme dokončili úpravy na
přilehlých soukromých pozemcích. Kolaudace chodníku se konala ve čtvrtek 29. 8. 2019. Kolaudace společné stezky je plánována v úterý 24. 9. 2019.

Rekonstrukce kuchyně a kuchyněk u jednotlivých
oddělení v MŠ a rekonstrukce kotelny v MŠ byly dokončeny v termínu, a tudíž nic nebránilo tomu, aby
od 2. září 2019 byla budova MŠ plně využívána. Děkuji všem zúčastněným, kteří pomáhali s úklidem i se
stěhováním v MŠ (uklízečkám, personálu kuchyně
MŠ, paní učitelkám, pracovníkům obce, brigádníkům). Věřte, bylo to velmi náročné, ale výsledek stojí
za to. Na podzim si budete moci budovu MŠ prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří. Termín bude
v předstihu oznámen vedením ZŠ a MŠ Mořkov.
Zmíněné investice roku 2019 jsou v celkové částce
cca 30 mil. Kč.
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V srpnu jsme připravili žádost o
dotaci na SFŽP na Řešení sběru separovaných odpadů v obci
Mořkov. Začátkem září ji budeme podávat a v případě, že dotaci
získáme, obdržel by každý vlastník bytové jednotky 240 l žlutou
popelnici na plasty. Dále by nám
přibyl 1100 l kontejner na papír,
1100 l kontejner na sklo a 4 m3
kontejner na bio odpad.

Řidiči - strojníci JSDH Mořkov se zúčastnili
v sobotu 24. 8. 2019 v Ostravě na HZS MSK Kurzu
bezpečné jízdy na asfaltu – škola smyku, s Tatrou 815
CAS. Vyzkoušeli si a posoudili, jak se na mokré vozovce a v rychlosti chová plně napuštěná cisterna
v zatáčce, ve smyku, apod. Tato zkušenost jim zajisté
pomůže při jízdě k zásahům.

V srpnu jsme obdrželi vyhotovené kompletní projektové dokumentace včetně stavebních souhlasů
s výstavbou Novostavby garáží za společenským
domem a Rekonstrukci garáže u hasičské zbrojnice, která bude sloužit pro parkování hasičského
dopravního automobilu. Připravila jsem na obě akce
výběrová řízení, které rada obce odsouhlasila a 11.
9. 2019 vybereme zhotovitele. Obě akce budou realizovány v roce 2020.

Ivana Váňová, MBA, starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Pro rekapitulaci:
Do hnědých nádob patří:
tráva, listí, zbytky rostlin (listy zeleniny, květiny,
apod.), kousky větví, stromů i keřů (posekané, nastříhané, naštěpkované), zbytky ovoce a zeleniny
(okrojky z brambor, mrkve, jablek, …), čajové sáčky,
kávová sedlina, skořápky z vajec, staré seno, sláma,
kartony, novinový papír
Do nádob nepatří:
tekuté zbytky jídel, oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Zvláště u JINÝCH ODPADŮ žádáme občany, aby
nevhazovali do popelnic kovové předměty, sklo,
plasty, hadry, apod.

Vážení spoluobčané,
v letošním květnovém zpravodaji
jsem Vám připomínal co patří do
hnědých popelnic, které máte u
svých nemovitostí. Zvláště jsem
upozorňoval na to, že jsou mezi
námi takoví, kteří nepochopili co
je bio odpad. Po půl roce musím
konstatovat, že se stav výrazně zhoršuje a to díky tomu, že tam někteří vhazují vše co jim přijde pod ruku.

V případě, že se situace nezlepší, budeme nuceni přistoupit jako jiné obce k tzv. NAMÁTKOVÉ KONTROLE OBSAHU NÁDOB. Což by v reálu znamenalo, že těsně před vývozem bude namátkově obsah
popelnice vysypán a zkontrolován. Jestliže se v popelnici najdou předměty, které tam nepatří přistoupíme k finančnímu postihu.
Chovejme se, prosím, všichni zodpovědněji. Děkuji za pochopení a všem zodpovědným občanům,
řádně třídící odpad za spolupráci.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

UMĚLÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA S DRÁTEM UVNITŘ

UPOZORNĚNÍ - MÍSTNÍ
POPLATKY
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze
psa a místní poplatek za odpad,
aby tak učinili neprodleně.
OÚ eviduje nedoplatek u MP ze
psa u cca 17 občanů a nedoplatek
u MP za odpad u cca 55 občanů.
Poplatek byl splatný do 31. 3.
2019 bez výzvy. Znění obecně
závazných vyhlášek, které ukládají povinnost platby MP jsou
k dispozici na OÚ a na webových
stránkách www.obec-morkov.cz.
Obecní úřad bude postupovat v souladu ze zákonem
565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a
zákonem č. 280/2009 Sb. daňovým řádem v platném
znění. Poplatek vyměřený platebním výměrem
může být navýšen až na trojnásobek a vymáhán
daňovou exekucí.

ŘETĚZY

Žádáme Vás, nic jiného do hnědých popelnic nevhazujte. Pokud tam vhodíte např. pytel, řetězy, kovy,
plasty, hadry, apod. způsobuje nám to zvýšené náklady s dotříďováním odpadu a pokud přehlédneme např.
drát, tak i poruchu na drtícím (mlecím) stroji. Oprava
stroje pak představuje výdaj nemalých finančních prostředků a zdržení při zpracovávání kompostu.
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USNESENÍ
z 15. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 31. 7. 2019
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 14. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 15. Rady obce Mořkov.
Zadání zhotovení GP parcel pozemků parc. č. 263/2 a
263/3 v k.ú. Mořkov a vymezení uličního prostoru
lokality Machačky, zhotovitelem Ing. Miroslav Veselka Geodetické práce, Veřovice 589, IČ: 43580157.
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 2018059-TB týkající
se TDI a BOZP na akci Společná stezka pro chodce a
cyklisty Mořkov.
Záměr realizace akce Novostavba garáže osobních
vozidel.
Oslovit pro VŘ akce Novostavba garáže osobních vozidel tato firmy: JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek,
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:
26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ:
28632761; Degast Moravia s.r.o., Císařská 88, 741 01
Nový Jičín, IČ: 27817717.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro
VŘ akce Novostavba garáže osobních vozidel ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová,
Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana
Hořelková, Jana Jakschová.
Záměr realizace akce Stavební úpravy a přístavba garáže.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce Stavební
úpravy a přístavba garáže.
Oslovit pro VŘ akce Stavební úpravy a přístavba garáže tyto firmy: JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:
26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ:
28632761; Degast Moravia s.r.o., Císařská 88, 741 01
Nový Jičín, IČ: 27817717.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro
VŘ akce Stavební úpravy a přístavba garáže.ve složení
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

3.
3.1

Vyhlašuje:
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.
výzva“.

4.
4.1

Vyslovuje:
Poděkování aktivním členům kulturní komise, zástupcům spolků a zaměstnancům obce za kvalitně připravený areál výletiště, za zdárný průběh, zabezpečení a
organizaci Dne obce Mořkov 2019.

USNESENÍ
z 16. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 21. 8. 2019
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 15. schůze RO.
Program a přípravu 4. ZO.
Schvaluje:
Program 16. Rady obce Mořkov.
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, 362019 – V.
Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1. 1. 2020.
Smlouvu o zrušení věcného břemene uzavřenou mezi
1. Obec Mořkov, Horní č.p. 10, 742 72 Mořkov,
IČO 00298191, zastoupená starostkou obce paní Ivanou Váňovou - jako povinná z věcného břemene a
zároveň jako oprávněná z věcného břemene a 2. Č., jako povinný z věcného břemene a zároveň jako
oprávněný z věcného břemene a 3. K., - jako oprávněný z věcného břemene.
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřenou mezi obcí Mořkov na straně pronajímatele a
Mgr. Martinem Hlouškem na straně nájemce,
v objektu zdravotního střediska, části rehabilitace, adresou Dolní 74, Mořkov.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2019.

V Mořkově 21. 8. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 17. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 27. 8. 2019
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 16. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 17. Rady obce Mořkov.
Rozhodnutí č. 03211961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve
výši 9 970 000,- Kč, tj. 100% podpory formou dotace.
Smlouvu č. 03211961 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky uzavřenou
mezi smluvními stranami Státní fond životního prostředí
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, zast. Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem
SFŽP ČR a obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou.

2.3

V Mořkově 27. 8. 2019

V Mořkově 31. 7. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Ivana Váňová, MBA
starostka
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Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Zveme občany na jednání
4. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ POCHOD

které se koná

K OBRÁZKU PANNY MARIE

ve středu 4. 9. 2019
v 17:00 hodin v salonku SD.

na Trojačku

JEDNOTA ORLA MOŘKOV

NEDĚLE 22. 9. 2019

Program bude zveřejněn
v řádném termínu
na úřední desce,
webu obce
a výlepových plochách.

Pobožnost u obrázku 14:00 hod.
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Narodili se
Filip Bolom
Aneta Jiříčková
Vojtěch Vojáček
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Filípkovi, Anetce a Vojtíškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2019
50 let
55 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
86 let
87 let
89 let
91 let

Pavlína Rýcová
Monika Rudinská
Pavel Kučera
Václav Černoch
Jan Geryk
Marie Goldová
Václav Podlezl
Marie Kučerová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Božena Pítrová

Šárka Ryšková

Jana Bolcková

Pavel Macháč
Václav Jančálek

Jan Tkáč

Josef Horák
Karla Jeřábková

Úmrtí
Ludvík Bóbik

Rostislav Macíček

Stanislav Tkáč

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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Dne 27. 7. 2019 v ranních hodinách odešel
čestný předseda Novojičínské jednoty Čs. obce legionářské
br. mjr. v. v. Rostislav Stehlík
S hlubokým zármutkem oznamuji, že dne 27. července 2019 zemřel, ve věku 91 let, čestný předseda ČsOL jednoty Nový Jičín, veterán 2.SV mjr. ve výslužbě Rostislav Stehlík. Pohřeb se uskuteční s vojenskými poctami v
pátek 2. srpna ve 14:00 hod ve Smuteční síní městského hřbitova v Novém Jičíně.
Čest jeho památce.
Rostislav Stehlík se narodil
6.4.1928 v obci Ladovka na Volyňsku.
Po absolvování základní školní docházky pracoval v zemědělství se svými rodiči.
Po osvobození Volyně Rudou
armádou se společně s jeho otcem, legionářem 1. SV, přihlásil do 1. čs. armádního sboru v SSSR a dne 7. 9. 1944 byl
odveden. Po absolvování základního
výcviku a výcviku radisty byl umístěn
k 5. dělostřeleckému pluku. S tímto plukem se účastnil bojů u Jasla v Polsku.
Pak byl přidělen k Náhradnímu pluku
v Humenném jako spojka a zajišťoval
styk a polní poštu mezi jednotkami až
do přední linie.
Po skončení války se s otcem
usadili v obci Šenov u Nového Jičína,
kde se opět začal věnovat zemědělství.
Vystudoval Střední zemědělskou školu
s maturitou v Opavě. Pak se věnoval
soukromému hospodaření a po kolektivizaci pracoval na Okresní veterinární
správě a na Školním zemědělském podniku VŠV v Šenově.
Vždy se velmi aktivně zapojoval
do společenského dění v obci a v okrese.
Byl velmi aktivním členem a funkcionářem Svazu protifašistických bojovníků a
po roce 1989 byl předsedou OV ČSBS,
nyní čestným předsedou. Po znovuobnovení činnosti Čs. obce legionářské byl
jejím místopředsedou a v letech 2007 2019 předsedou Novojičínské jednoty
ČsOL. V lednu 2019 mu byl udělen titul
Čestný předseda jednoty.
Jako člen přípravného výboru se velmi výrazně zasloužil i o osamostatnění své obce Šenov u Nového
Jičína v roce 1993.
Byl nositelem řady československých, českých, sovětských, slovenských a polských medailí a vyznamenání a nejvyšších vyznamenání ČsOL a ČSBS.
Předseda jednoty ČsOL Nový Jičín
Ing. A. Petroš
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Září – nejen sklizeň, ale i výsadby
Sklízíme jádroviny, peckoviny, vinnou révu, ale i léčivé plody - jeřáb, aronie, rakytník, klanopraška…
Pokračujeme se sklizní zeleniny (rajčata, cibule z výsevů, tykve, melouny). Sklízíme hlízy mečíků a květiny určené k sušení.
V září ale i vysazujeme a vyséváme!!!
Na jaře kvetoucí cibuloviny (tulipány, narcisy a další drobné cibuloviny). Nezapomeňte na moření - předcházíte
napadení háďátky i houbovitým hnilobám (např. Sulka).
Trvalky - můžeme nyní většinu z nich sázet, přesazovat a dělit trsy.
Začátkem září vysazujeme dvouletky - macešky, pomněnky a sedmikrásky.
Vyséváme zeleninu pro letošní sklizeň - vyrůst ještě stihnou rané ředkvičky a raný salát.
Vyséváme špenát, listovou petržel, mangold, kerblík, kozlíček polníček, které sklízíme na jaře.
Vysazujeme jehličnany (konifery) a stálezelené dřeviny – můžeme nakoupit i rostliny s kořenovým balem. Po výsadbě zaléváme, aby dřevina do zimy zakořenila.
Zakládáme trávníky - je nejvyšší čas, dny jsou ještě dost teplé na to, aby semeno vyklíčilo a do zámrazu dobře zakořenily rostliny. S výsevem nečekáme déle než do poloviny září.
Kdo chce během zimy sklízet pažitku, přesadí nyní několik trsů do kořenáčů. V nich je třeba nechat pažitku lehce promrznout. Po přenesení do tepla a zalití začne narůstat. I ostatní bylinky můžete vysadit do květináčů. Během září ukončíme letní pobyt v zahradě všem letněným pokojovým rostlinám. Zkontrolujeme, zda si domů s nimi nepřenášíme některé choroby a škůdce.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, Zahradní centrum Valašské Meziříčí

OZNÁMENÍ
Podhorská chalupa a Bufet na koupališti
budou od 15.9. do 25.9.2019 uzavřeny .
V těchto dnech se nebude péct ani rozvážet pizza a to z důvodu čerpání dovolené.
Hostům a návštěvníkům děkuje za pochopení
provozovatelka IVETA SKYBOVÁ
Od 1.října 2019 přijmeme na brigádu
hlavně o víkendech řidiče na rozvoz pizzy.
Informace 732252953

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. 9/2019, vydáno dne 1. 9. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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