ŘÍJEN 2019

745 let od založení obce
Ú S P Ě CH Y M O Ř K O V S K Ý CH

V Moravskoslezském kraji se soutěžilo o Regionální
potravinu. O tuto značku kvalitních potravin, která je
zárukou kvality, čerstvosti a jedinečnosti, se zde ucházelo celkem 98 produktů od 29 výrobců.
„Značku Regionální potravina vnímám jako podporu
a povzbuzení našim farmářům či producentům, kteří
ke své práci přistupují poctivě a s nadšením. Cena je
určena pro menší společnosti, často jsou to rodinné
firmy. Značka Regionální potravina má na ně upozornit a pomoci jim dostat se do povědomí lidí, aby je začali vyhledávat a naše místní producenty nákupem
podpořili,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro
životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová, která
je členkou hodnotící komise.

O značku Regionální potravina se v tomto roce přihlásily téměř tři desítky výrobců. Hodnotilo se a ochutnávalo skoro stovka nejrůznějších produktů.
Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2019 8 výrobkům mezi které patří v kategorii masné výrobky tepelně opracované:
Uzený bůček speciál
MACHAČ - MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.

měsíčník ČÍSLO 10
OBČANŮ

bu realizovat za pomocí dotačního titulu např.
z MMR, popř. MŠMT.
V pondělí 16. 9. 2019 jsem se účastnila konference
Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat
z pohledu komunálního politika. Akci pořádala
Hospodářská a podnikatelská unie při KDU-ČSL. Na
téma změny Klimatu – příčiny, dopady a očekávaný
vývoj přednášel prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
z Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i., dále Ing. František
Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby ze Státního pozemkového úřadu, Ing. Arch. Radek Suchánek, Ph.D., prorektor TUL a vedoucí Katedry urbanismu Fakulty umění a architektury, Technické univerzity Liberec a Ing. Arch. Ing. Jiří Janďourek,
z Katedry urbanismu, oddělení koncepce rozvoje,
Technické univerzity Liberec.
Všechny přednášky byly velmi zajímavé a poučné.
Utvrdily mě ve správnosti mých plánů pro obec, o
kterých již delší dobu přemýšlím, a to zhotovit koncepčně správné pozemkové úpravy v intravilánu, ale
především v extravilánu obce Mořkov s podporou
dotčených státních orgánů a odborníků. Celý proces
případných pozemkových úprav je dlouhodobá koncepční práce, který by řešil vzhled krajiny do budoucna s pozitivními vlivy pro další generace a zároveň by řešil vlastnické vztahy v území. To znamená,
že ale musí být vůle a chuť soukromých vlastníků
pozemků se na plánu řešení podílet, musí být vůle
obce pozemky kupovat a zase naopak, vůle soukromých vlastníků pozemky obci prodat. Rozhodně bychom s pomocí odborníků utvořili vzhled naší blízké
krajiny ke prospěchu budoucích generací, především
s ohledem na ochranu půdy, vody a s vlivem uspořádání příjemného prostředí s vyšší hodnotou pro život
v obci.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
začátkem září jsme obdrželi zprávu, že
naše žádost o dotaci na SFŽP na Řešení sběru separovaných odpadů v obci
Mořkov (pořízení žlutých popelnic na
plasty) je v pořádku a bylo nám přiděleno akceptační číslo. Nyní už budeme
čekat na dopis se zprávou, zda se zařadíme mezi ty
žadatele, kterým bude dotace přiznána. Tuto informaci se dozvíme zřejmě až po novém roce.
Rada obce při svém jednání dne 11. září 2019 vyhodnotila ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídky na
Novostavbu garáží za společenským domem
(1 181.241,72 Kč) a Rekonstrukci garáže u hasičské zbrojnice (1 278 013,05 Kč). Obě stavby bude
realizovat společnost JVAgro Morava s.r.o.. Stavební
práce na obou stavbách budou zahájeny v březnu
2020, ukončeny nejpozději koncem listopadu 2020.
V pátek 20.9.2019 se konala tradiční akce Beseda
s důchodci s představiteli obce. Nejprve jsme diskutovali, co je potřeba v obci zlepšit, pak jsme si společně zahráli hru Bingo, a nakonec si přítomní poslechli největší hity orchestru Karla Vlacha v podání
Evergreen bandu v pořadu My dva a čas. Všichni se
příjemně bavili, a to nás vedení obce i členy kulturní
komisi obce potěšilo.

Ivana Váňová, MBA, starostka

Nepořádek v čekárně
vlakového nádraží
Cestující, občané Mořkova, si stěžují, že máme nepořádek v čekárně na vlakovém nádraží. Bývají tam
nevyvezené pytle s odpadky, které zapáchají, často
bývají znečištěné záchody, po budově bývají rozházené odpadky.

Dokončili jsme celkovou rekonstrukci volejbalového
hřiště, včetně nového oplocení. Nové oplocení ze
strany dvora od ZŠ bude realizováno v příštích letech. V současné době je ještě ve vyhovujícím stavu.
Celkové náklady projektu byly 1 250 000,- Kč.

Upozornila jsem na tento problém správce budovy
SŽDC, slíbil častější kontroly jejich pracovníka provádějící úklid. Snad se situace zlepší, ale ruku na
srdce, kdo tam ten nepořádek dělá?

Dokončujeme inženýrskou činnost projektu Stavby
dětského bazénku, který plánujeme realizovat na
místním koupališti. Stavební povolení již v brzké době obdržíme. Zjišťujeme také, zda bude možné stav-

Ivana Váňová, MBA, starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
náhradní rodinná péče má
v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když
počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád
existují děti, kterým se ji zajistit
nedaří. Jedná se o téma, které by si
ve společnosti zasloužilo větší pozornost, neboť jde o
jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly
štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně
žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích rodinných vzorců chování.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku
2011 kampaň pod názvem Dejme dětem rodinu, se
rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit 3. ročník akce pod názvem ,,Den pěstounství“.
Den pěstounství se uskuteční dne 12.10.2019 od 10
hodin do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice z.s.
V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně navštívit nejen Svět techniky, ale i spolu
s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží
20% slevu na vstupné, mohou také bezplatně využít
další doprovodný program. Součástí akce bude také
komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci využít k bližšímu seznámení s celou problematikou.
Bližší informace lze také najít na webových stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Dovolte mi, abych Vás na tuto akci pozval, ať už jako
možné budoucí náhradní rodiče, pěstouny a nebo jen
jako návštěvníky Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
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USNESENÍ
z 15. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 31. 7. 2019
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 17. schůze RO.
Poděkování RO od velitele JSDH pana Kudělky za umožnění výcviku školy smyku s naší CAS Tatrou na smykovém polygonu fa Libros Ostrava.
Dopis Stavebního bytového družstva Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 14614871 o sdělení ceny
Obcí Mořkov nabízeného pozemku parc. č. 372/20, ostatní plocha, jiná plocha.
Termín 19. RO dne 25.9.2019.
Schvaluje:
Program 18. 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, 382019 – D., 402019 Š., 412019 – K.
Poskytnutí daru ve výši 5000,- Kč a smlouvu č. 182019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Slezské diakonii, středisko EDEN Nový Jičín, denní stacionář, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín, IČ: 65468562.
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2019.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci Stavební úpravy a přístavba garáže podala společnost JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411;
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci Novostavba garáže osobních vozidel podala společnost JVAgro Morava, Jaroslav
Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411;
Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Stavební úpravy a přístavba garáže se společností JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411;
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem SOD na akci Novostavba garáže osobních vozidel se společností JVAgro
Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411;

V Mořkově 11. 9. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 4. 9. 2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 3. ZO paní Jany Rýdlové a paní Miluše Goldové.
1.2
Kontrolu usnesení 3. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 3. zasedání zastupitelstva obce (č. 12 – 16)
1.4
Závěrečný účet SORNJ – kanalizace, schválený bez výhrad, včetně souvisejících příloh.
1.5
Závěrečný účet Svazku obcí cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice, schválený bez výhrad, včetně souvisejících příloh.
2.

Volí:

2.1

Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 9. 2019 ve složení: paní
Eva Hegarová– předseda, pan Jaromír Stecula a paní Lenka Jurášová – členové.

3.

Schvaluje:

3.1
3.2

Program jednání 4. ZO.
Návrh VI. Úpravy rozpočtu obce na rok 2019

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

4 998 108,00 Kč
1 998 108,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

53,778.751,00 Kč
66,021.763,20 Kč
12,243.012,19 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
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3.3
3.4
3.5

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 10484/11/LCD uzavřený mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ: 45244782 a Obcí Mořkov, Mořkov, Horní 10, PSČ 742 72, IČ: 00298191.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10485/11/LCD uzavřený mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ: 45244782 a Obcí Mořkov, Mořkov, Horní 10, PSČ 742 72, IČ: 00298191.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní K., panu L., panu G. a panu G., a znění smluv o poskytnutí NFV 4201901,
4201902, 4201903 a 4201904.

V Mořkově 4. 9. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Charitativní bazar hraček pokračuje
Máte doma nějakou hračku, která jen leží ve skříni nebo na půdě? Chtěli byste ji dát nový život?
Darujte ji na náš bazar hraček.
Hračky můžete nosit do místní knihovny vždy
ve čtvrtek v době od 15:30 do 18:00 hodin.
Zde si také můžete vybrat novou hračku.
Výtěžek charitativního bazaru věnujeme organizaci Člověk v tísni. V červenci jsme zaslali 500Kč na akci Postavme školu v Africe a 200 Kč na akci Lepší škola pro všechny.
Tak přijďte ! Vyměňte, darujte a potěšte nejen sebe, ale i někoho dalšího.
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Narodili se
Tereza Geryková
Sofie Jiříková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Terezce a Sofince
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2019
50 let
55 let
60 let
65 let

70 let
75 let
80 let
82 let
85 let
86 let
89 let
90 let
92 let

Eva Navrátilová
Miroslav Pítr
Věra Szkanderová
Anna Bartoňová
Miroslav Kučera
Jitka Krumpochová
Pavel Jančálek
Antonín Skalka
Anežka Kučerová
Věra Machová
Anežka Drozdová
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Marie Hoďáková

Anna Jančálková
Petr Rýdel
Alena Škrblová
Miloslav Sváček

Renata Grznárová

Marie Kyselá
Robert Janek
Terezie Pítrová

František Kyselý

Helena Horáková
Růžena Kyselá

Jozefa Jahodářová

Úmrtí
Jan Lacina

Marie Pítrová
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Alena Rýcová

Zprávičky z MŠ Mořkov
Předplavecký výcvik
Tak jako každý rok i letos absolvují předškolní děti z mateřské školy plavecký výcvik na bazéně v Novém Jičíně. Společně se desetkrát vydají na plavání,
kde zažijí spoustu her ve vodě, potrénují dýchání do vody, splývání, potápění
a zlepší tak své plavecké dovednosti.

Dopravní hřiště a Sportovní dopoledne
V září navštívily předškolní děti dopravní hřiště v Novém Jičíně, kde na ně čekali příslušníci Policie ČR, kteří
dětem zábavnou a praktickou formou vysvětlili základní pravidla silničního provozu. Děti se dozvěděly, jak se
mají chovat na chodníku a přechodech a jaké bezpečnostní prvky musí mít účastníci silničního provozu. Dále
si vyzkoušely jízdu na koloběžce, odrážedle i kole, při kterých se procvičovaly dopravní značky a pravidla
v praxi. Nakonec policisté předali dětem spoustu dárků s dopravní tématikou, které dětem udělaly velkou radost.

Mladší děti v mateřské škole nezahálely a vyrazily na víceúčelové hřiště, kde zodpovědně plnily sportovní
úkoly. Během dopoledne děti absolvovaly skákání z kroužku do kroužku, podlézání lana, slalom a přeskakování překážek, při kterých si zlepšovaly hrubou motoriku.
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Zprávy ze ZŠ Mořkov
Hřbitov odpadků – Enviromentální zahrada u ZŠ a MŠ Mořkov
V úterý 24.9.2019 zasadily děti ze všech ročníků ZŠ a MŠ Mořkov na enviromentální zahradě na hřbitově odpadků konkrétní věci – papír, sklo, plechovku, sáček, slupku od banánu, boty, ohryzek od jablka, dětskou plenu, a další.
Za rok provedou odkopání hlíny a posoudí, jak dalece se konkrétní věci rozložily. Pak žáci vyhodnotí důsledky, jak která věc je pro přírodu zatěžující.
Z celé akce můžete shlédnout TV reportáž v obecní televizi Sněženka.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Poděkování
Za účasti paní starostky obce Mořkov paní Ivany Váňové, MBA a pana Jiřího Navrátila, MBA, náměstka hejtmana MSK a místostarosty obce Mořkov se uskutečnila v naší obci dne 14. 9.2019 velká charitativní akce pro
postižené a opuštěné děti. Již 11. setkání těchto dětí mělo vynikající úroveň a dětem se v Mořkově velmi líbilo.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali vedení obce za výraznou podporu, ale také místním podnikatelům za pomoc, bez níž bychom se neobešli. Děkujeme i Vám, kteří naši práci fandíte.
Vladimír Hron, patron Fondu
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež

CHCETE SE NAUČIT KRESLIT A MALOVAT?
VÝTVARNÝ KROUŽEK V HASIČÁRNĚ
nově každý pátek od 16 hodin do 17 hodin
pod vedením Jany Macháčové a Marie Hromádkové
Doneste si výkresový blok A3 a 50,- Kč
na ostatní výtvarné potřeby.
Začínáme 11. října 2019.

Fotografie z historie

Pan Grym, který se zhlídl
v minulosti naší obce, zaslal
paní kronikářce Marii Hromádkové zajímavou fotografii
z roku 1930. Zachycuje pole za
dnešním transformátorem tam, kde jsou nyní ulice Obchodní a Za sušárnou. Tomu
území se říkalo "Makytí", podle rostlin, kterých tu bylo požehnaně.
Na fotografii je vidět, že to bylo vždy území bažinaté a tak je
tomu dodnes. Před školou je
vidět domek (dnes již zchátralý), kterému se říká "U Horníků" - těžila se tam kdysi železná ruda, která byla a
je podložím celému "Makytí".
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Zahradní centrum slaví 25 let
V Zahradním centru naproti
Deze momentálně finišují
s přípravami oslav. Jako dík
svým zákazníkům připravili
víkendovou
slavnost
v prostorách prodejny. Co si
máme představit pod nabídkou našlapaného programu
pro děti i dospělé jsme se zeptali Filipa Klímy, majitele
společnosti.
Zahradní centrum má 25 let a
vy jste si připravili pro své
zákazníky víkendovou oslavu,
na které budete dárky rozdávat vy, je to tak?
Ano, ve dnech 4. – 6. října
2019 slavíme čtvrtstoletí a jako
dík jsme pro naše zákazníky
nachystali bohatý program a
řadu příjemných překvapení.
Můžete být konkrétní?
Samozřejmě! V pátek mezi 18.
a 22. hodinou u nás vystoupí
např. kapela LÁŽO PLÁŽO a
sváteční atmosféru dne podpoří Boca Fuego se svou ohňovou show.
Pátečním programem jste nasadili vysokou příčku! Čím zákazníky překvapíte v sobotu a neděli?
Během celého víkendu čeká naše zákazníky celá řada překvapení,
které bych nechtěl dopředu prozrazovat, ALE na sobotu a neděli plánujeme také velmi zajímavý program. Během obou dnů se mohou
návštěvníci např. inspirovat floristickou show Mirky Fojtů. A mysleli jsme také na děti – mimo kreativního tvoření, malování na obličej,
soutěží a her se již nyní mohou těšit na balónkového klauna. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na bohaté občerstvení.
Mimo programu bude možné v Zahradním centru i nakupovat,
že? Co všechno si mohou u vás zákazníci pořídit?
Celoročně máme v nabídce široký sortiment pokojových i venkovních rostlin a zahradnických potřeb, zákazníci mohou vybírat
z mnoha dekorací, součástí prodejny je bohatě zásobený food koutek
s jedlými dárky, víny, čaji, kávou, kořením a v neposlední řadě nabízíme rozvoz květin po Valašském Meziříčí ZDARMA.

Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí

Říjen 2019

Konečně nadešla polovina října a v nabídce se objevují prostokořenné ovocné stromky.
Vysazujeme od poloviny října a skončit můžeme až se zamrzlou půdou. Jedině broskvoně, ořešáky
a meruňky jsou choulostivější a potřebují před mrazy zakořenit, proto neotálíme až do zámrazu.
Při výběru sazenic sledujte především zdraví kořenů, přičemž každý stromek by měl mít rovný kmen
s jednou hlavní větví a alespoň třemi větvemi postranními. Kořeny před výsadbou zkrátíme a namočíme na několik hodin do vody. Jestliže máme méně kvalitní půdu, vykopeme jámu kolem jednoho metru širokou, hlubokou 60 až 70 cm.
Spodek jámy můžeme porýt a pohnojit organickým hnojivem. Ke kořenům vysazovaného stromku si připravíme sypkou
jemnou ornici bez hnojiv, zlepšíme ji přidáním kompostu nebo zahradnického substrátu. Dáme pozor na to, aby stromek
nebyl nasazen roubovaným místem pod úroveň půdy. Po stranách dáme zeminu s průmyslovým hnojivem, nezapomeneme na zastřihnutí, kůl, ochranu proti okusu a zálivku.
Výsadbu prostokořenných růží lze od podzimu do jara provést kdykoli, kdy není půda zamrzlá. Výhodou podzimní výsadby je půda vyhřátá létem a dostatek vláhy, růže tak do jara dobře zakoření. Na konci měsíce je čas na vysazení česneku. Na stejné místo ho vysazujte nejdříve po pěti letech. Před výsadbou česnek rozdělte na stroužky a sadbu namořte
proti houbovým chorobám a háďátku zhoubnému.
Trávník v průběhu října sekejte již velmi zřídka a porost ponechte vyšší. Velmi nízký porost by mráz snadno poškodil.
Pro správné zimování je třeba změnit hnojivo za podzimní.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, Zahradní centrum Valašské Meziříčí
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Oznámení občanům:
Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s.,
Životice u Nového Jičína 103
upozorňuje občany na každoroční výdej naturálií
(pšenice, oves),
který proběhne v čase od 8:00-12:00 hod.
v těchto termínech:
středa
(9. 10. 2019 a následně každou středu do 27. 11. 2019),
sobota
(12. 10. 2019, 19. 10. 2019, 26. 10. 2019).
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. 10/2019, vydáno dne 1. 10. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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