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Vážení Mořkovjané,
jménem svým i jménem zaměstnanců obce
Vám přejeme v novém roce 2020 hodně štěstí, zdraví,
lásky a spokojenosti. Ať se Vám splní všechny Vaše přání a očekávání.
Ze srdce
Ivana Váňová, starostka

Jiří Navrátil, místostarosta

Kalendář pro rok 2020 si můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě Mořkov, podatelna - referentka Kamila Steculová.
Odběr možný kdykoliv během úřední doby.

Příklad třídění odpadů

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
vláda prodloužila možnost skládkování
odpadů z roku 2024 na rok 2030,
ovšem poplatek za skládkování se má
zvýšit na čtyřnásobek. Tzn., že
v nejhorším případě by měl být zvýšen
poplatek za odpady na 2000,- Kč,
z dnešních 500,- Kč.
Rozhodně neplánujeme zavést tento drastický krok
zdražení, přesto již mnohá města k pozvolnému zdražování poplatku za odpady přistoupila. To proto, aby
pro občany nebyl v dalších letech razantní nárůst výdaje za tento poplatek. Jak jsem již uvedla, v naší obci nechceme zdražovat, avšak nutně k tomu potřebujeme, abyste kvalitně třídili odpady. Díky tomu, že
budeme mít vytříděný větší podíl odpadů, jež se dá
ještě vytřídit z popelnic pro směsný komunální odpad, můžeme dosáhnout na finanční bonusy, které
mohou kompenzovat pro nás zvýšený poplatek za
skládkování. Přesto, že již mnohé domácnosti věnují
třídění odpadů nemalé úsilí a moc jim za to děkuji,
patříme mezi obce, které mají v třídění odpadů velké
rezervy. Právě proto jsme se rozhodli, věnovat tomu
maximální pozornost.

V současné době se zabýváme přípravou rozpočtu
na příští rok. Mimo běžné výdaje, zajišťující běžný
chod obce, jako je např. veřejné osvětlení, dopravní
obslužnost, údržba majetku obce, úklid veřejných
prostranství, sečení trávy, údržba hřbitovů, svoz odpadů, atd., plánujeme výstavbu nové garáže pro osobní auto, rekonstrukci garáže ve dvoře u hasičské
zbrojnice, rekonstrukci veřejného osvětlení horního
konce (letos proběhla rekonstrukce dolního konce,
díky níž již při větrech nezhasínají světla VO), plánujeme výstavbu dětského vyhřívaného brouzdaliště na
místním koupališti, vč. budovy pro technologii, opravy místních komunikací, nové oplocení sběrného
dvora, zábradlí v areálu TJ, připravujeme projektové
dokumentace na zateplení společenského domu, včetně projektové dokumentace na osobní výtah do OÚ
Mořkov, rekonstrukce odpadů ve zdravotním středisku, opravy stolů ve společenském domě, atd.
Zapojili jsme se do projektu MěÚ Nový Jičín, ORP,
ohledně plánování sociálních služeb v roce 2020.
Našim občanům budou nadále k dispozici veškeré
sociální služby (domovy důchodců, ubytovny, noclehárna, Strom života, denní stacionář, atd.), včetně
poradenských míst. Právě poradny jsou ve velké míře
vyhledávané. Poradenské služby jsou pro občany
zdarma. Pokud se tato spolupráce s ORP Nový Jičín
osvědčí, budeme v ní pokračovat. V každém případě
jsme zajistili našim občanům, kteří danou pomoc potřebují, že se mají kam obrátit.
Vánoční výzdoba již od 1. adventní neděle bude svícením zdobit místa v obci. Vánoční strom před
obecním úřadem bohužel usychá, přesto jsme jej
ještě pro letošní období adventu a vánočních svátků
nechali nazdobit. V období vegetačního klidu (do
31.3.2020) jej necháme pokácet a na jeho místo vysadíme nový vzrostlejší strom, aby v dalších letech
znovu krášlil naši obec a dělal všem radost.

První změna, která nás v roce 2020 čeká, bude to, že
již nedostanete barevnou nálepku na popelnice, ale
nálepku s QR kódem. Díky čtečce, budeme moci
zjistit, komu popelnice patří, zda má majitel uhrazen
poplatek za odpady, jaká je v daném úseku svozu naplněnost popelnic, kolik kg odpadů bylo jejich obsahem, a co je zásadní, pravidelně se bude vyhodnocovat, co je obsahem popelnic (zda tam není např. stavební suť, sklo, plast, kov, atd.) a dotyčného majitele
na nevhodné třídění upozorníme a vysvětlíme mu,
jak má odpad třídit. Tento způsob kontrol je již několik let praktikován v Trojanovicích. V současné době
patří Trojanovice na špičku obcí, kde se nejlépe třídí
odpad. Věřím tomu, že společným úsilím se nám podaří dosud nepříznivou situaci zlomit.
Při této příležitosti děkuji občanům, že uposlechli
naší výzvy ve zpravodaji ohledně nevhodného obsahu odpadů v hnědých popelnicích (dráty, řetězy,
plasty, hadry, apod.). Poslední dva svozy nám ukázaly mimořádné zlepšení kvality bio odpadů.

Ivana Váňová, MBA, starostka
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USNESENÍ
z 21. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 13. 11. 2019
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 20. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 21. 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, 432019 – Č.
Uzavření Pojistné smlouvy platné od 1. 12. 2019 s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45272956, na straně Pojišťovna, a Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně Pojistník.
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Mořkov, IČ: 00298191, DIČ: CZ00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou na straně povinný a GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27995567, DIČ: CZ27295567, zast. na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zast. na základě plné moci Jaromírem Volným, vedoucím připojování a
rozvoje PZ-Morava sever a Beatou Kucherko, senior specialistou plynových zařízení-Morava sever. (Služebné pozemky
parc. č. 176/3 a parc. č. 1675, ve kterých je uloženo plynárenské zařízení PREL, Mořkov, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800088352 v celkové délce 1,57 m).
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu Přípojky kanalizace a vodovodu pro novostavbu RD na p.č. 47/3 a 47/6 v k.ú. Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov, zast. starostkou obce Ivanou Váňovou, MBA, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně budoucí povinný a S. a S., na straně druhé, jako budoucí oprávnění.

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. ip-12-802489 uzavřenou mezi Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně budoucí povinná a
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zast. ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou 28, 742 33, IČ: 26821621, DIČ: CZ26821621, zast. ve věcech smluvních Žemla
Pavel, jednatel, na straně budoucí oprávněná.
Návrh VIII. úpravy rozpočtu obce Mořkov na rok 2019

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

23.178,00 Kč
23.178,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

57,210.891,00 Kč
69,453.903,19Kč
12,243.012,19 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.8
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinci 2019.
2.9
TJ Mořkov vybudovat ochranné sítě za brankami fotbalového hřiště.
2.10
Proplácení faktury PM a TM obchod s.r.o., Mlýnská 353, 742 72 Mořkov, IČ: 05958016, DIČ: CZ 05958016 ve výši
35 000,- Kč za práce související s rozšířením prodejny Hruška.
2.11

Cenu do tomboly na Hubertský večer ve výši 700,- Kč MS Beskyd Mořkov.

3.
3.1

Souhlasí:
Se zapojením do projektu Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín pro rok 2020.

4.
4.1

Doporučuje:
ZO schválit Smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín pro rok 2020.

V Mořkově 13. 11. 2019

Ivana Váňová, MBA
starostka

Vojtěch Vereš
radní
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USNESENÍ
z 22. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 4. 12. 2019

1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 21. schůze RO.
Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1255/1 v k. ú. Mořkov.
Přípravu programu 6. ZO, které se bude konat 18.12.2019.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 22. 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,
442019 Č., 452019 K.
Dar Ondrášku, Novojičínskému sboru ZUŠ, Derkova 1, 741 01 Nový Jičín, ve výši 15000,- Kč, vyplácený v roce 2020 a vystavení objednávky pro kulturní vystoupení v naší obci v roce 2020.
Návrh IX. úpravy rozpočtu obce Mořkov na rok 2019

2.3
2.4

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

40.740,00 Kč
40.740,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

57,251.631,00 Kč
69,494.643,19Kč
12,243.012,19 Kč

Plné znění IX. úpravy rozpočtu na rok 2019 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí
usnesení RO.
2.5
Návštěvu jubilantů v měsíci lednu 2020.
2.6
Dar členům JSDH za odvedenou práci v roce 2019 obci Mořkov a našim spoluobčanům.
2.7
Dar pořadatelům plesů v roce 2020 ve výši 700,- Kč/ ples.
2.8
Zhotovení studie rekonstrukce interiérů chodeb a obřadní síně ve společenském domě.
2.9
Dar členům kulturní komise dle přílohy č. 1.
3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou jednáním ve věci zhotovení studie rekonstrukce interiérů chodeb a
obřadní síně ve společenském domě s Ing. arch. Eugenem Točíkem, Ateliér TRIGNIS.

V Mořkově 4. 12. 2019
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2019 otevřen pro veřejnost
naposledy ve čtvrtek 19. prosince do 14 hodin.
Pokladna bude uzavřena ve čtvrtek 19. prosince v 11 hodin.
Poté již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov přijímat ani vyplácet hotovost.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad bude v roce 2020 otevřen
od čtvrtku 2. ledna 2020 od 8 hodin.
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2019 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2019 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
5/2019 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek bude od 19. 12. 2019 k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě
na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámi-

li.

Výběr informací k některým místním poplatkům
Poplatek ze psa – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč,
za jednoho psa, za dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Poplatek
se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.
Je povinností občana ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Poživatel uvedených důchodů
musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit ve lhůtě 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost nahlásit údaj pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených OZV, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Upozorňujeme občany na povinnost ohlášení užívání veřejného prostranství vyplývající z této OZV např. při
provádění výkopových prací, za umístění skládek. Povinnost ohlášení je 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství.
Poplatek z pobytu
Předmětem poplatku je pobyt v délce nejvýše 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým může být i nepodnikající osoba.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2020 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2019, nebo si jej zjistíte na OÚ. U
poplatku za odpad je možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obec-morkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2019, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2020 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2019 platí do 31. 3. 2020.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte: jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref.
Jana Jakschová.

Zveme občany na jednání
6. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 18. 12. 2019
v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.
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Vážení rodiče, nepodceňujte
bezpečnost svých dětí!
Nastala doba brzkého stmívání – z bezpečnostního hlediska opatřete svým
dětem reflexní prvky nejen na zimní oblečení. Rozdávali jsme každému
dítěti v základní i mateřské škole reflexní pásky. Minimálně ty používejte.
Dále prosím, abyste jim zajistili světla a reflexní prvky na jízdní kola. Je
velmi nebezpečné, když se děti vracejí večer z tréninků a nejsou dobře viditelné v provozu na komunikacích.
Děkujeme, že Vám osud vašich dětí není lhostejný.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Na sloupu veřejného osvětlení u hřbitova jsme umístili válec
s jednorázovými reflexními prvky. Máte tak možnost reflexní kolečko
snadno přilepit na svůj oděv. Díky němu budete dobře viditelní při pohybu
na komunikacích. Budeme doufat, že je vandalové nebudou úmyslně ničit.

Vandalismus dětí je v naší obci na vzestupu
Rodiče, zajímejte se o to, jak Vaše děti tráví svůj volný čas, zvláště na víceúčelovém hřišti, ale nejen
tam. Je smutné, když společným úsilím obec vybuduje hřiště, které pak děti ničí. Motají se do ochranných sítí
a trhají je, propalují je cigaretami, pohazují velké množství odpadků okolo a na hřiště. Přitom mají možnost
odpadky vhodit do popelnic a odpadkových košů, které jsou v těsné blízkosti. Pokud je správce napomene,
bývají většinou drzé.
Poučte své děti o tom, jak se mají na veřejnosti chovat a aby neničily náš společný majetek, který je budován i z vašich daní. Přece nebudeme policejní obcí, s neustálým sledováním prostřednictvím kamer. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
OÚ Mořkov

TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA
Josef Vavřín, OŽP
S příchodem chladnějších dnů nám naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění
dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí
různé opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem
v odpovídající kvalitě.
Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu, je
povinnost nechat jednou za tři roky zkontrolovat zdroj vytápění tj.kotel nebo kamna odborně způsobilou
osobou. Veškeré dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány orgánem ochrany
ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní třídy je možné používat
pouze do konce roku 2022.
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při kontrolách zjistit ze vzorku
popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.
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Narodili se
Vannesa Goldová, Štěpán Váňa

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Vannesce a Štěpánkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2019
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
90 let
94 let

Petr Černoch
Milena Mičková
Miroslav Hoďák
Alena Bartoňová
Štěpán Bartoň
Drahomíra Kejvalová
Pavel Kyselý
Jindřich Kudělka
František Mach
Marie Rýdlová
Marie Hromádková
Alois Kučera
Berta Macháčová
Božena Rýcová
Anastázie Černochová

Katarína Kučerová
Radomíra Kravčenková
Marie Jančálková
Eliška Nováková

Jaroslav Slabý

Marie Rýcová
Josef Geryk

Jiří Mička

Ludmila Machová

Anna Rýdlová

Marie Rýcová
Anna Polachová

Úmrtí
Jarmila Kyselá

Josef Vahalík
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Marie Pítrová

MO KDU-ČSL Mořkov
ve spolupráci s Orlem Mořkov
pořádá

Výstavu betlémů
Čtvrtek 12.12.2019 až neděle 15.12.2019
vždy od 9:00 hod. – do 18:00 hod.
v sále Orlovny
Prosíme vlastníky betlémů a jiných vánočních
dekorací o jejich zapůjčení
k obohacení výstavy.
Přejímka betlémů a dekorací v pondělí 9.12.2019 od 17:00 do 19 hod. v sále Orlovny.
Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá

ADVENTNÍ
KONCERT
v neděli 15. prosince 2019 od 14:30 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově
Program:
Vystoupení dětí ze Základní školy Mořkov
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Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá

VÁNOČNÍ
KONCERT
Hana Lounová

s kapelou COUNTRY Steel
v sobotu 28. prosince 2019 od 15:00 hod.
v kostele sv. Jiří v Mořkově

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pořadatelé plesů
Vás srdečně zvou
na plesovou sezonu 2020
v obci Mořkov
Sobota
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota

18. 1.
1. 2.
7. 2.
9. 2.
22. 2.

Hasičský ples
Orelský ples
Školní ples
Dětský maškarní karneval
Pochování basy

Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům

Děkujeme občanům Mořkova
za přízeň a za nákupy ovoce a zeleniny v našem
prodejním stánku.
I v příštím roce se můžete těšit na čerstvou zeleninu
a ovoce od nás a my Vám do roku 2020 přejeme
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Manželé Valentovi
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Informace ke Tříkrálové sbírce.
Dobrý den, Vážení spoluobčané,
je to k nevíře, ale již jsme opětovně zde i s informacemi o Tříkrálové sbírce.
Na začátku letošního roku se podařilo Kopřivnické charitě vybrat přes
1 milión korun a naše obec k této částce přispěla sumou 75 409 Kč. Obrovským přínosem této sbírky je, že, to co se vybere, se z velké části investuje do
potřeb lidí
v místě. Jedná se především o sociální, ošetřovatelské a pečovatelské projekty. I díky výtěžkům Tříkrálové sbírky se může prodlužovat doba, kterou postižení, nemocní a starší lidé mohou strávit ve svém přirozeném
domácím prostředí. Charita zajišťuje péči i Domově s pečovatelskou službou v
Mořkově. To všechno vyžaduje větší finanční nároky, než které může Charita
nárokovat ze státních příspěvků a příspěvků zdravotních pojišťoven. A tak se
Tříkrálová sbírka stala významnou finanční podporou pro každé charitativní dílo.
V roce 2020 bychom chtěli sbírku zorganizovat v sobotu 4.ledna 2020. Na začátku letošního roku se
zúčastnilo sbírky téměř 30 malých koledníků a 10 vedoucích. Aby Vám popřáli koledníci všechno dobré i v
roce 2020, je potřeba opětovně podobného počtu účastníků. Osobně vím, že mnozí na koledníky čekáte,
radostí je vítáte a chcete do sbírky přispět, a že jste zklamaní, když k Vám koledníci nedorazí.
Velice ráda příjmu a zaúkoluji jakoukoliv osobu, která se bude chtít sbírky zúčastnit. A to nejen malé koledníky, tak mnohem více jsou třeba vedoucí skupinek, kterým musí být alespoň 15 let.
Pevně věřím že i v roce 2020 se najde dost odvážlivců, kteří přinesou požehnání do každého domu a zároveň Vám umožní přispět na užitečnou věc.
A tak všichni, kdo se chcete zapojit do dobré aktivity - organizace Tříkrálové sbírky, ať už jako koledník nebo vedoucí skupinky (je potřebné, aby vedoucí skupinky měl alespoň 15 let a byl držitelem občanského průkazu), kontaktujte prosím do 23.12.2019:
Janu Pítrovou
telefonní kontakt 732 634 553
popřípadě 725 099 418
na mailovou adresu: jpitrova@seznam.cz.
S výsledky Tříkrálové sbírky 2020 a přesným vyúčtováním za rok 2019 budete seznámeni v únorovém
zpravodaji.
Již nyní Vám Jménem České katolické charity děkuji za pomoc i finanční dary. Jana Pítrová

VÁNOČNÍ
JARMARK
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
MOŘKOV
2019
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NOC PLNÁ ZNAMENÍ
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Lukáš 2, 11-12
Jedné noci se na nebi objevila znamení, na která starý pastýř tak dlouho čekal. Hvězdy zářily jasněji
než obvykle a nad Betlémem svítila jedna zvlášť veliká. A pak se objevili andělé, kteří volali: „Nebojte se,
dnes se vám narodil Spasitel!“
Chlapec se rozběhl za světlem. Píšťalku měl zastrčenou za pasem a utíkal, jak nejrychleji dovedl. Doběh jako první. Pozorně si prohlížel dítě, které leželo v jesličkách zavinuté v plenkách. Jakýsi muž a žena se na
něj šťastně dívali a pastýři, kteří doběhli chvíli po chlapci, padli před novorozenětem na kolena. A dědeček se
mu poklonil. To tedy má být ten slibovaný král?
Ne, to musí být nějaký omyl.
Tady nikdy hrát nebude.
Zklamaně a s opovržením se obrátil. Zamířil do noci a nic nedbal na majestátní krásu nebes a anděly,
kteří se objevili nad chlévem.
A pak se dítě rozplakalo.
Nechtěl ho slyšet.
Zacpal si uši a rozběhl se pryč. Ale pláč ho pronásledoval, pronikal mu až do srdce a nakonec ho při
měl vrátit se k jesličkám.
A tak před ním stál té noci už podruhé.
Viděl, jak se Marie, Josef i pastýři snaží utěšit plačící dítě.
Ale nikomu z nich se to nedařilo.
Co si jen počít?
Chlapec neměl na vybranou. Vytáhl píšťalku a začal hrát. dítě se hned uklidnilo a přestalo vzlykat.
Podívalo se na chlapce a usmálo se.
V tu chvíli pocítil radost i chlapec – ten úsměv byl větší dar než všecko zlato a stříbro světa.
(z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše – Bruno Ferrero)
Vážení spoluobčané, sestry a bratři, přátelé! Za pár dní si společně znovu budeme připomínat tu úžasnou zvěst, že Bůh, Stvořitel a Pán veškerenstva, poslal do toho zkaženého světa svého jediného Syna Ježíše
Krista.
Dovolme této zprávě vstoupit do našich srdcí, myslí, domovů. Přemýšlejme o tom, jak úžasná musí být
ta Boží láska k nám lidem, když obětovala to nejcennější, co měla.
Možná jsme jako ten malý chlapec. Zdá se nám to celé jak bláznovství, nesmysl. Nevěříme, pochybujeme. A přece si ty události spojené s nebeským zvěstováním obyčejným pastýřům i vzdělaným mudrcům
z východu každý rok připomínáme. Vánoce bez zprávy o narození malého chlapečka v Betlémě by Vánocemi
nebyly. Neměly by nám co říct, byly by docela obyčejnou událostí, kterou si vymyslel člověk, aby se nějak
zabavil.
Přeji nám všem, abychom si během těchto svátků našli tichou chvíli pro sebe sama. Abychom přemýšleli, jak ta událost spojená s narozením Ježíše Krista v Betlémě ovlivnila světové dějiny, a hlavně, jak chce
ovlivnit mě, nás.
Mějte se pěkně! Žijte v pokoji! Šiřte naději! A Pán Bůh bude s Vámi!
Klidné a požehnané nejen sváteční dny všem přeje Lubomír Červenka, evangelický farář.
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SHROMÁŽDĚNÍ EVANGELICKÉHO SBORU V HODSLAVICÍCH
8. prosince

9.30 hod.
16.00 hod.
9. prosince 15.30 hod.
12.prosince 15.00 hod.
15. prosince 9.30 hod.
22. prosince 9.30 hod.
24. prosince 16.00 hod.
25. prosince 8.00 hod.
9.15 hod.
10.45 hod.
29. prosince 9.30 hod.

bohoslužby Mořkov – vánoční slavnost
Hodslavice - Adventní koncert – Moravskoslezská simfonietta
Tvoření – ve Staré škole
Misie ve sboru – Stará škola – br. f. Vlastislav Stejskal
bohoslužby Straník – vánoční slavnost
bohoslužby Hodslavice – vánoční slavnost
štědrovečerní bohoslužby Hodslavice
bohoslužby Mořkov – vysluhování sv. Večeře Páně
bohoslužby Hodslavice – vysluhování sv. Večeře Páně
bohoslužby Straník – vysluhování sv. Večeře Páně
zimní turistické bohoslužby - sraz 9.30 Straník, cíl Petřkovické
Lurdy, v případě nepříznivého počasí bohoslužby ve Straníku. Bližší
informace budou zveřejněny v oznámeních, na webu i facebooku.
31. prosince 16.00 hod. silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2019 - Hodsla
vice
1. ledna

9.30 hod.

novoroční bohoslužby Hodslavice – vysluhování sv. Večeře Páně

K TĚMTO SETKÁNÍM VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!

Vánoční pořád bohoslužeb v kostele sv. Jiří v Mořkově
Úterý

24. prosince – Štědrý den
22:00 hod.
„půlnoční“ mše svatá

Středa

25. prosince – Boží hod vánoční
8:30 hod.
slavnostní mše svatá
15:00 hod.
sváteční nešpory a požehnání

Čtvrtek

26. prosince – svátek sv. Štěpána
8:30 hod.
mše svatá

Úterý

31. prosince
16:00 hod.

Středa

1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie
8:30 hod.
mše svatá

mše svatá na poděkování za uplynulý rok
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Zprávičky z MŠ Mořkov
Jízda na koloběžce při Slavnostním otevření cyklostezky.

Broučkova noc

V listopadu nastal dlouho očekávaný den, na který se těšil každý odvážný předškolák. Rodiče donesli dětem do mateřské
školy spacák, oblíbeného plyšáka a děti čekalo uspávání broučků spojené s nocováním v MŠ. Pro děti byl připraven po
celý den zajímavý a zábavný program.
Nejdříve navštívily místní ZŠ, aby se dozvěděly jak to ve škole chodí. Po jedné vyučovací hodině je čekalo sportování
v tělocvičně, při kterém plnily štafetové úkoly a protože při sportování vyhládne, v MŠ už je čekala bohatá hostina. Poté
následovalo dlouho očekávané předání mokrého vysvědčení, kterým děti úspěšně zakončily svůj předplavecký výcvik a
na kterém si děti mohly vybarvit kapříka a odnést si jej domů.

Jakmile se venku setmělo, byla pro děti připravena stezka odvahy na zahradě mateřské školy. Každý měl za úkol projít
stezkou a na konci zazvonit na zvoneček a dát tak znamení broučkům, aby se uložili do postýlky před nastávající zimou.
Než děti ulehly do svých spacáků a uložily se ke spánku, shlédly ještě pohádku O Ferdovi Mravenci.

Následující den dorazilo do MŠ divadlo Leonka se svým představením Loupežník a Slunečnice. Děti pohádku nejen
poslouchaly, ale si s ní i zazpívaly.
Děkujeme Restauraci Kunc za sladké odměny a řeznictví Jan Kučera za občerstvení pro děti J.
13

Zprávy ze ZŠ Mořkov

Strašidelná noc ve škole
Žáci 8. třídy si připravili pro kamarády z 2. třídy Halloweenskou noc. Ve čtvrteční podvečer se do školy nahrnuli kostlivci, čarodějnice a jiná strašidla, aby si užili atmosféru starobylé tradice uctění památky našich zesnulých předků. Po přivítání jsme děti rozdělili do skupin. Připravili jsme stanoviště – kvízy, žonglování, tancování, malování. Po večeři začala stezku odvahy. Počasí přálo a tak stezka proběhla v areálu hřiště. Všechny děti
projevily odvahu a šťastně se vrátily. Byli jsme všichni opravdu hodně unaveni a tak jsme se zavrtali do spacáků, společně si řekli pohádku na dobrou noc. Škola utichla.
Ve snech nás ještě honily strašidla, upíři, čarodějnice.
Myslíme si, že akce se nám povedla a rádi ji příští rok zopakujeme.
Žáci 8. třídy ZŠ Mořkov

Dopoledne na dopravním hřišti
Ve středu dne 23.10.2019 se žáci 4. tříd zúčastnili výuky na dopravním hřišti. Akce se konala v areálu ZŠ
Dlouhá v Novém Jičíně. První část výuky byla teoretická. Ve speciální učebně školy se děti seznámily s
dopravními značkami, křižovatkami a s dopravními předpisy, dozvěděly se, jak by mělo vypadat správné
vybavení jízdního kola. Následovala část praktická, která se odehrávala již na dopravním hřišti. Děti absolvovaly jízdy na kolech a koloběžkách, při nichž měly uplatnit znalosti získané v teoretické části. Tuto část si
děti velice užívaly. Velký podíl na této zdařilé akci mají také městští strážníci p. Czubok a p. Majorošová,
kteří na děti odborně dohlíželi a jimž patří náš velký dík.
Mgr. Lucie Halamíčková

V listopadu 2019 jsme přivítali
v obřadní síni Obce Mořkov
11 nových občánků.
Do jejich života
jim všichni přejeme
hodně štěstí, zdraví, lásky.
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Poděkování
Děkujeme touto cestou vedení obce Mořkov za podporu akce pro postižené a opuštěné děti – 6. ročník Tvůrčí dílny, která se
uskutečnila v sobotu 2. 11. 2019 ve Společenském domě v Mořkově. Tvůrčí dílna
byla opět další zdařilou akci Fondu, které
se zúčastnila stovka postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského kraje. Cílem bylo naučit zapojovat tyto děti, které
často za svůj krutý osud nemohou, do běžného života. Děkujeme i vám, kdož jste
nám pomohli vytvořit logistickými, pořadatelskými a dalšími aktivitami skvělou
atmosféru a pohodu pro tyto děti, které
tuto špičkou akci velmi ocenily.
Heidi Janků, patronka Fondu svým vystoupením dokázala, že to s dětmi dokonale umí …..
Svou účastí na Tvůrčí dílně podpořili tuto
akci náměstek hejtmana MSK a místostarosta obce Mořkov pan Jiří Navrátil, MBA,
paní Ivana Váňová, MBA, starostka obce
Mořkov a pan Ing. Jiří Strýček, poslanec
Parlamentu ČR

Foto: Ondřej Kořenek
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a
mládež

Obec Mořkov zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu prostor sloužících podnikání

v budově občanské vybavenosti (zdravotního střediska) na ulici Dolní 74,
prostory bývalého second hand Outlet
o celkové ploše 25,4 m2, k.ú. Mořkov,
kterých je obec Mořkov vlastníkem.
Prostory mají svůj samostatný vchod, sociální zázemí, možnost připojení na internet.
V případě zájmu prosím volejte paní Hořelkovou – 739 623 908.
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Z činnosti oddílu stolního tenisu
V měsíci záři se rozehrála nová sezona 2019/20 a my jsme opět v soutěži zastoupení. Konkrétně hrají celkem 3
družstva.
Družstvo A: hraje pro tuto sezonu krajskou soutěž II. třídy v sestavě Jiří Poruba, Viktor Kravčenko, Zdeněk
Vilímek a Tomáš Kyselý. Družstvu se zatím moc nedaří a po 7. kolech se nachází na samém dnu tabulky. Příčinou je hlavně to, že se družstvo nesejde v nejsilnější sestavě a často je doplňováno žáky. Cílem družstva je
udržet krajskou soutěž i pro příští sezonu. Zcela jistě to nebude jednoduchý úkol.
Družstvo B: hraje letos okresní přebor l. třídy v sestavě Tomáš Kudělka, Patrik Kunc, Radim Kyselý a Petr
Černoch a Rostislav Černoch. Družstvo hraje v poklidu střed tabulky, kdy se nachází v současné době na 7.
místě. Cílem družstva je hrát první polovinu tabulky a dát příležitost také žákům, kteří ve vyšší soutěži sbírají
neocenitelné zkušenosti.
Družstvo C: hraje okresní přebor ll. třídy v sestavě Štěpán Kyselý, Ondřej Kyselý, Ladislav Jurišinec, Jan Macíček, Adam Kudělka a Ondřej Volek. Družstvo je stejně jako vloni sestaveno především z žáků, kdy v současné době se nachází na 7. místě tabulky. Vedoucím tohoto družstva je Petr Černoch, který výborně organizuje chod družstva a přípravu na zápasy. V tomto družstvu jsou dva nováčci a to Adam Kudělka a Ondřej Volek.
Cílem tohoto družstva je získávání co nejvíce zkušeností právě pro nové hráče, aby mohli rozvíjet své dovednosti i ve vyšších soutěžích.
Právě naši žáci dělají radost také na žákovských bodovacích turnajích. V sobotu dne 16.11.2019 se uskutečnil
turnaj mládeže v Novém Jičíně. Zde v konkurenci 63 hráčů z celého okresu byly naše barvy vidět. Turnaj byl
rozdělen do 7 výkonnostních divizí A – G. V divizi G. Ondřej Volek jako začínající hráč skončil na výborném
2. místě. Divizi C vyhrál Ladislav Jurišinec a v divizi B Štěpán Kyselý skončil na 2. místě. Je vidět, že práce s
mládeží v našem oddíle přináší své ovoce.
Závěrem bych chtěl uvést, že tréninky míváme každé úterý od 18:00 hod. v tělocvičně ZŠ. Pokud by měl někdo zájem zkusit hrát stolní tenis tak se může za námi zastavit. Případné zájemce rádi uvidíme.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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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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V Obci Mořkov je zákaz podomního prodeje.
Rekordní počet stížností na chování energošmejdů
Víc podnětů kvůli smlouvám na energie Česká obchodní inspekce neřešila.
Za poslední rok se na ni obrátilo 10 tisíc lidí. Dva tisíce případů se už řeší
„V Novém Jičíně obchází domácnosti seniorů člověk, který se představil jako zástupce České obchodní inspekce. A nabízí kontrolu a případný nový výběr poskytovatele energií. Následně dává podepsat dokumenty
již pod jinou hlavičkou,” píše se v jednom podnětu, který řeší Česká obchodní inspekce (ČOI). Jde o typicky
nekalé jednání. Tzv. energošmejdi míří hlavně na seniory, kterým vnucují nevýhodné smlouvy.
Podle mluvčího inspekce Jiřího Fröhlicha udělala ČOI od července do září sedm kontrol, a to v Praze, středních Čechách, na Pardubicku a Královéhradecku, i v jižních Čechách a na Vysočině. Ve všech sedmi případech firmy porušily zákon. „Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období celkem čtyři pokuty
ve výši 1 690 000 Kč,” dodal Fröhlich s tím, že kontroly budou pokračovat.
ČOI řeší ochranu spotřebitele a zprostředkování smluv. Aktuálně má na stole rekordní počet podnětů. Celkem
se na ni obrátilo deset tisíc lidí. Dva tisíce podnětů už je v řešení inspektorů. Na Energetický regulační úřad
pak míří podněty týkající se přímo dodavatelů.
Zdroj: Zuzana Černá, Seznam.cz
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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
ve věci zajišťování služby pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci
Oblastní ředitelství Ostrava, a to konkrétně otevírání a zavírání čekárny a veřejného
WC v objektu železniční zastávky Mořkov v době:
Po-Pá 04:30 – 16:00 hodin,
So-Ne 07:00 – 18:00 hodin, vč. státních svátků.
Předpokládaný termín zahájení je 01. 01. 2020, ukončení 31. 12. 2020.
zájemce o provozování této služby, a jednalo by se o právnickou osobu nebo osobu
s živnostenským oprávněním, nechť zašle cenovou nabídku v Kč/měsíc bez DPH,
vč. kopie živnostenského oprávnění
v termínu do 10. 12. 2019
na e-mailovou adresu Slimarova@szdc.cz
Zadavatel vybere nejnižší nabídku.
Smluvní vztah bude upraven smlouvou.
S dotazy je možné se obrátit na telefonní číslo: 972 766 231 pí Šlimarová.

Hledám pronájem rodinného domu v Mořkově.
Informace prosím na telefonním čísle 605 201 063
nebo na ulici Huštýnské č.p. 317 v Mořkově.
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra
Valašské Meziříčí
Prosinec 2019
Vánoční hvězda je rostlinou z čeledi Pryšcovitých (Euphorbiaceae) a pochází z Mexika a Střední Ameriky. V domovině tvoří letité polodřevnaté keře o výšce 1- 4 metry.
Rostlina je krátkodenní, k založení květů je potřeba krátký den (12hodin a méně),
pak asi za 2 měsíce vykvétá drobnými nenápadnými květy uprostřed růžice barevných (červených, růžových, bílých,…) listenů. Pokud se i příští rok chcete těšit
z těchto barev, musíte od poloviny října pravidelně zatemňovat nejméně na 12 hodin denně (tmavým kornoutem či papírovým pytlem).
Při nákupu a přenášení ji chraňte před nachlazením (zabalit do balicího papíru a nenechávat dlouho v nevytopeném autě).
Vánoční hvězda vyžaduje v pokojových podmínkách pravidelnou, spíše menší, zálivku, substrát nemusí být
plně nasycen vodou; ideální je pokud je rostlina „polosuchá“, případně když ji plně zalijete, je vhodné, aby
měla před další zálivkou období, kdy substrát zčásti vyschne. Je zcela zásadní, aby byla po zalití přebytečná
voda z podmisky do cca 15minut vylita – kořeny nesmí stát ve vodě. Vánoční hvězda snese lépe občasné mírné zavadnutí než „přelévání“, jehož následkem jí může odumřít část kořenů.
Ideálním místem pro Vánoční hvězdu je místo blízko oken s dostatkem denního světla. V pokojových podmínkách není potřeba květinu chránit před přímým světlem. Běžná pokojová teplota je ideální, současné moderní odrůdy snášejí bez problémů i teploty chladného pokoje (cca16-18°C), jen je potřeba úměrně omezit zálivku.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrady, Zahradní centrum Pod Kloboukem Valašské Meziříčí

22

23

24

25

26

27

28

29

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. 12/2019, vydáno dne 29. 11. 2019.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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