LISTOPAD 2019

745 let od založení obce

Pozvánka na školní vánoční jarmark
Vážení občané Mořkova a okolí,
Zveme Vás na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční
ve středu 27. listopadu 2019 od 14.30 do 17.00 hodin
ve společenském domě.
Součástí jarmarku bude i vystoupení žáků naší školy
v 15.00 a v 16.00 hodin.
Na jarmarku si můžete vyrobit a zakoupit drobné vánoční dekorace, ozdoby a dárky.
Finanční výtěžek bude použit na adopci zvířete v ostravské zoo a na školní výlety.
Těšíme se na Vás.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Mořkov

měsíčník ČÍSLO 11

SLOVO STAROSTKY

USNESENÍ
z 19. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 25. 9. 2019

Vážení Mořkovjané,
v září jsme úspěšně zkolaudovali Společnou stezku pro chodce a cyklisty.
Výstavba byla zahájená na podzim roku 2018 rekonstrukcí propustku pod
silnicí II/483. Následně byla stavba
v zimním období přerušena a pokračovala od jara 2019. Měsíc květen 2019
patřil mezi velmi deštivý a díky tomu byla výstavba
stezky složitější. Museli jsme řešit nad rámec projektu odvodnění, neboť jako gejzír působily meliorace
z polí. Nebýt této zkušenosti při výstavbě stezky,
v dalších letech by byla velkým množstvím vody ničena. Sešli jsme se proto s projektanty a Ti navrhli po
poradě se zhotovitelem a technickým dozorem účinné řešení, které bylo realizováno. Funkčnost opatření
již byla při velkém dešti v srpnu odzkoušena. Od prosince 2019, kdy dojde k pravidelné změně jízdního
řádu, budou autobusové zastávky obslouženy, občané
z ulice Nové domky, a nejen ti, se bezpečně dostanou
pěšky domů. Po dlouhých letech je úsek osvětlený.
Tímto jsme vyhověli všem požadavkům našich občanů. Věřím, že se Vám dílo líbí. Konečná cena díla
činí 12 593 806,- Kč.

1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 18. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 19. 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, 422019 – M.

V Mořkově 25. 9. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Sběrný dvůr a pneumatiky
Z důvodu navyšujícího se množství odevzdaných
pneumatik na sběrném dvoře v Mořkově
zvyšujeme od 1. 11. 2019 poplatek za její uložení
na 50,-Kč/ ks.
Zveme Vás na slavnostní otevření v pátek 1. listopadu 2019. Se zástupci poskytovatelů dotace SFDI a
Moravskoslezským krajem přestřihneme pásku a tímto oficiálně předáme stezku do užívání široké veřejnosti.
Dne 9. října 2019 jsme zahájili společné řízení na
plánovanou stavbu na letním koupališti – brouzdaliště s vyhřívanou vodou, technologický objekt a
zpevněné plochy. Po vydání rozhodnutí stavebního
úřadu vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele. Příští
rok bychom chtěli stavbu realizovat. Po výstavbě tak
bude na našem koupališti využití i pro menší děti.

Toto razantní navýšení má vést k tomu, aby motoristé při přezouvání pneumatik ponechávali staré pneumatiky uložené v pneuservisech, které Vám provedly
výměnu a odeberou je od Vás zdarma. Výrobci a
dovozci pneumatik jsou ze zákona povinni zřizovat
místa zpětného odběru pneumatik – autoservisy a
pneuservisy.
Obec za vývoz platí nesrovnatelně vysoký poplatek
za jejich odvoz oproti tomu, kolik od občanů za tuto
likvidaci vybere.
OÚ Mořkov

Ivana Váňová, MBA, starostka
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dne 23. 10. 2019 ve složení: pan Tomáš Černoch– předseda, pan Jiří Navrátil a paní Eva
Hegarová – členové.

USNESENÍ
z 20. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 23. 10. 2019

1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
3.
Splnění všech bodů usnesení 19. schůze RO.
3.1
Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3.2
263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 20. Rady obce Mořkov.
Vyřazení položky DHM 022 kopírka Minolta
EP 1054 z majetku ZŠ a MŠ Mořkov. Pro
nefunkčnost a nemožnost opravy nebude nabí3.3
zená k prodeji či dalšímu využití.
Bezplatné propůjčení sálu pro výuku tanečve výši 3,408.962,00 příjmy celkem 57,187.713,00
ních, 6 kurzů v čase 19:30 – 21:30 hodin.
příjmů
Kč
Kč
Dotaci ve výši 5000,- Kč Fondu pro opuštěné
ve výši 3,408.962,00 výdaje celkem 69,430.725,19
výdajů
Kč
Kč
a handicapované děti a mládež, Za sušárnou
třídy 8 0 Kč
financování
12,243.012,19
391, 742 72 Mořkov, IČ: 27019195 na pořáfinancelkem
Kč
dání akce 6. ročníku přehlídky kulturně spolecování
čenských aktivit postižených a opuštěných
dětí z MSK – Tvůrčí dílna.
Dodatek č. 1284/C1/2019/1 ke Smlouvě o po- Plné znění VII. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění
jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu
součástí usnesení ZO.
SFDI na rok 2019 uzavřený mezi SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 na straně poskytoIvana Váňová, MBA
Jiří Navrátil, MBA
vatele a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořstarostka
místostarosta
kov na straně příjemce, týkající se projektu
Společné stezky pro chodce a cyklisty, Mořkov.
LISTOPAD
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2019.
Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Termíny obřadních dnů na rok 2020.

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

Když krtek v listopadu ryje,
budou na Vánoce létat komáři.

V Mořkově 23. 10. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konané dne 23. 10. 2019

Listopadové hřmění pšenici v zlato mění.
Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

Schvaluje:
Program jednání 5. ZO.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV
„Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva“ Š. ve výši 130 00 Kč, Č. ve výši
150 000 Kč, M. ve výši 200 000 Kč, H. ve výši
150 000- Kč, M. ve výši 150 000,- Kč a R. ve
výši 150 000,- Kč, a znění smluv o poskytnutí
NFV 4201905, 4201906, 4201907, 4201908,
4201909, 4201910.
Návrh VII. úpravy rozpočtu obce Mořkov na
rok 2019

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 4. ZO pana Vojtěcha Vereše a pana Jiřího Navrátila.
Kontrolu usnesení 4. ZO.
Zprávu o činnosti rady obce za období od
4. zasedání zastupitelstva obce (č. 17 – 19)
Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce konaného
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Narodili se
Tomáš Szikriszt, Laura Čubová

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tomáškovi a Laurince
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2019
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
85 let
87 let
89 let
93 let
97 let

Jan Mička
Daria Rýdelová
Josef Günther
Věra Szotkowská
Josef Matalík
Marcela Skalková
Jaromír Kašpárek
Olga Kudělková
Jaroslava Pítrová
Zdenka Kyselá
Antonín Pítr
Růžena Černochová
Marie Krutílková
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Jarmila Lidaříková

Jan Pítr

Jaroslav Janiczek

Josef Jeřábek

Miroslav Szotkowski

Anna Mičková
Marie Rýcová
Anna Kyselá

Růžena Macháčová

Úmrtí
Jana Čajánková
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Zprávičky z MŠ Mořkov

Hledání Podzimníčka
V říjnu jsme chtěli společně s dětmi a jejich rodiči hledat skřítka Podzimníčka. Počasí nám ale nepřálo a tak jsme se ho vydali hledat až další
den. Při hledání skřítka musely děti splnit řadu úkolů, mezi které mimo
jiné patřilo rozpoznat různé druhy zeleniny po chuti, roztřídit plody přírody a další. Po splnění děti hledaly na zahradě mateřské školy ukrytého
Podzimníčka. A když ho s velkou radostí našly, zazpívaly si společně
písničku Tak jsme našli Podzimníčka a za odměnu dostaly sladkou odměnu.

Divadlo
Ve čtvrtek 10. října za námi do mateřské školy přijelo divadlo Koloběžka s představením ,,Jak šli indiáni za sluníčkem“. Děti se trošku bály
zlého čaroděje Zezuly, ale hlavně se pobavily s indiány a měly radost, že
se našlo začarované sluníčko.

Drakiáda
MŠ pořádala každoroční pouštění draků, kterého se
účastní rodiče s dětmi.
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Zprávy ze ZŠ Mořkov

Projekt 72 hodin – Pomáháme obnovit památky

Ve dnech 11.10. - 12.10. jsme se zapojili do projektu 72 hodin. V pátek jsme si prohlédli Květnou zahradu,
kde byl pro nás připraven zábavný interaktivní program. Dověděli jsme se zajímavosti o Květné zahradě, zahráli si hry, schovávali se v bludišti a besedovali s lektorkou. V sobotu jsme pracovali v Podzámecké zahradě.
Obnovovali jsme závlahové mísy u mladých stromků ve Smutné aleji, okopávali růže. Vše bylo opět doplněno
zajímavým výkladem. Na závěr jsme si zasadili svůj stromeček - jasan zimnář. Akce byla super, všichni jsme
si ji užili a rádi ji příští rok zopakujeme.
Žáci 7. a 8. třídy
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Babí léto je v plném proudu a spolu se začátkem školy začal i nový skautský rok, který bude jistě
plný zážitků a dobrodružství, než se ale do něj plně ponoříme, zavzpomínejme na to, co jsme zažili v létě… Jako každý rok jsme jeli na skautský tábor. Tentokrát byl plný novinek a jednou z nich bylo, že
jsme spali v indiánských tee-pee, což plně ladilo k našemu tématu – letošní tábor byl totiž indiánský. V naší
indiánské vesnici jsme společně dva týdny žili, pracovali, bavili se, zpívali, pozorovali hvězdy a jiskry létající
z táborových ohňů. Všichni zúčastnění indiáni se snažili žít indiánskými hodnotami a když jsme naši vesnici
museli opustit, jistě si domů odvezli plno společných zážitků a nových zkušeností… Děkujeme všem vedoucím, kteří se o děti starali i všem dětem, protože bez nich by tábor nebyl možný!
V září jsme stihli zahájit rok zahajovací oddílovkou, sdělili jsme si zážitky z léta a plni odhodlání se vrhli do
každoročních aktivit.
Přeji všem novým i „starým“ světluškám, skautkám a vedoucím, aby v letošním roce zažily plno zážitků, nových zkušeností, našly nová přátelství, a hlavně aby žily skautskými ideály!
Anna Macíčková – Sněhurka
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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MIKULÁ ŠSKÁ
NADÍLKA

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní

k rozsvěcení vánočního stromu

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 1. prosince 2019 v 16:00 hod.

Vystoupení si pro nás připravily
děti z MŠ Mořkov.

s pohádkou
JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE

Součástí programu bude také již tradiční posílání přáníček Ježíškovi pomocí balonků.

v SOBOTU 30. 11. 2019 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV

Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží přáníčka
a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.

Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé
MO KDU-ČSL Mořkov

Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků
pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás

všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže
při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady.
Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky
umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční
hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do
nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující
ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace
zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://
www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to
v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě.
Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše
v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.

Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne
nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany,
aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně
odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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Ostrava 15. října 2019
„Nebuďte neviditelní“
MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců

Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“.
Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se
zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité
nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy
z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci. (pozn. zákon
stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).

Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost
200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset krát menší. Realizace akce proběhla dnešního dne
v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany
policistů velmi pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra
Valašské Meziříčí
Listopad 2019

Listopad – než zalezeme do brlohu
Ještě sázíme!
Až do doby, než půda promrzne, je stále nejlepší čas na vysazování stromů a keřů. Nejlevněji pořídíte prostokořenné
dřeviny (s „nahými“ kořeny) nebo rostliny s kořenovými baly. Tak se vysazuje většina ovocných stromků, ale i větších
stromů. Podzimní výsadba je výhodnější z hlediska vlhkosti půdy – nemusíte mít strach, že vám stromek na jaře uschne,
protože už bude mít náskok v zakořenění.
Začátek měsíce je ideální pro výsadbu zimní cibule, jarního zelí a česneku. Stroužky by neměly přijít do země dřív, než
se teplota půdy ustálí pod 9 °C. Jen tak účinně předejdeme hnilobě česneku – fusariu. Proti této chorobě neexistuje žádné mořidlo, a tak je pozdní výsadba česneku jedinou účinnou obranou. Do konce měsíce je třeba stihnout vysázet cibuloviny (především tulipány a narcisy i všechny druhy lilií).
Zimujeme
Okrasné trávy svažte, aby nevymrzla báze rostliny. Stálezelené a jehličnaté dřeviny před příchodem mrazů důkladně
zalijte! Vodou nešetřete – nejméně 10 l na rostlinu. Růže přihrňte zeminou a přikryjeme chvojím, hortenzie zasypejte
listím do výšky 40 cm a překryjeme chvojím. Choulostivější druhy můžete zakrýt bílou netkanou textilií.
Trávník posečte na 3 - 4 cm, shrabejte listí a přihnojte hnojivem s větším podílem draslíku, který ovlivňuje růst kořenů,
podporuje tvorbu drnu, zlepšuje odolnost proti houbám a vymrzání.
Vápníme zpravidla 1x za 3 roky. Vápník zlepšuje drobivou strukturu, schopnost provzdušnění půdy a zabraňuje kyselé
půdní reakci.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, Zahradní centrum Valašské Meziříčí

Nabízím 1 - 2 děvčatům - např. studentkám - není podmínkou
• spolupráci na akcích pro děti - dětské maškarní plesy.
Co požaduji: spolehlivost, vztah k tancování a dětem, akce se budou konat většinou soboty a neděle
v zimě 2020, spolupráce je placena, jedná se o dobrý přivýdělek.
Další podrobnosti sdělím osobně.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, Mořkov, Za Sušárnou 391 - vedle mateřské školky - tel. 777 347 259
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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
(6. 11. 2019, 13. 11. 2019, 20. 11. 2019, 27. 11. 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. 11/2019, vydáno dne 28. 10. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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