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Hledáme lékaře – lékařku do zubní ordinace v Mořkově
Do zavedené zubní ordinace ve zdravotním středisku hledáme lékaře – lékařku.
Nástup možný od 1. 4. 2020, popř. dohodou.
Podmínky pronájmu dohodou. Bližší informace na OÚ Mořkov, 739 623 882.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
těm z Vás, kteří jste obdrželi
z Moravskoslezského kraje zprávu, že
jste úspěšnými žadateli o kotlíkovou
dotaci oznamuji, že již máme
k dispozici finanční prostředky na Vaše kofinancování. Je v našem zájmu
Vám plynule zajistit dofinancování,
proto těm z Vás, kteří stihnete doložit na Obec potřebné dokumenty k čerpání bezúročné půjčky
v termínu do příštího zastupitelstva, vyjdeme vstříc.
Zastupitelstvo obce je plánováno 18. března 2020,
další až 17. června.2020. Prosím, v předstihu si přijďte vše potřebné vyřídit a doložit nám, dle instrukcí
paní účetní Jany Jakschové, 556 715 674, jakschova@obec-morkov.cz, která Vám ochotně poradí.
Pro zvýšení bezpečnosti v silničním provozu jsme ke
konci ledna umístili na místních komunikacích dopravní zrcadla a další dopravní značení. Toto
opatření děláme na základě znalosti místních poměrů, žádosti občanů a dopravní policie.
Máme v plánu akci rekonstrukce tělocvičny v ZŠ
Mořkov. V současné době MMR ČR přijímá žádosti
o dotace na Podporu obnovy a rozvoje venkova Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Žádost o
dotaci musíme předložit do 17. 2. 2020. Předpokládaná výše investice je cca 4 mil. bez DPH, max. výše
dotace činí 70 % způsobilých výdajů, cca 2,8 mil. Kč
bez DPH. Pokud bychom dotaci získali realizovali
bychom novou podlahu, obložení, zabudované sportovní vybavení (basketbalové koše, volejbalové tyče
pro upevnění sítě, branky na fotbal, zrcadlovou stěnu,
žebřiny, atd.), zastínění oken, nové LED osvětlení
nejvyšší kategorie – nutné pro stolní tenis, rekonstrukci elektriky, výměnu radiátorů, nové vstupní
dveře do tělocvičny. Na projektu spolupracujeme jak
se stavebním projektantem, tak s projektantem elektro.

Rada obce schválila finanční dar 4000,- Kč jednotlivým fyzickým osobám, kteří mají na území obce
Mořkov včely, a to na nákup nových včelstev. Vloni
byli nejen naši včelaři postiženi velkým úbytkem
včelstev. Díky včelařům a jejich obětavé práci máme
užitek všichni. Proto jistě souhlasíte, že je tato podpora na správném místě. Finanční dar obce umožní
každému z nich nákup jednoho včelstva.

USNESENÍ
z 24. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 8. 1. 2020

1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 23. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 24. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 3000,- Kč Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 4765790 na
provoz záchranné stanice v Bartošovicích a darovací smlouvu č. 22020.
2.3
Dotaci ve výši 15000,- Kč a smlouvu č. 32020 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov jednotě Orla Mořkov, Dolní 310, 742 72 Mořkov,
IČ: 45215031 na zajištění sportovní činnosti a
nákup cvičebního nářadí.
2.4
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, 12020 M.
2.5
Darovací smlouvu na kompozitní tlakovou láhev
pro JSDH Mořkov, uzavřenou mezi Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 70218 Ostrava, IČ:
70890692 na straně dárce a Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně obdarovaného.
2.6
Administraci výběrového řízení na akci Letní
koupaliště Mořkov, brouzdaliště, technologický
objekt a zpevněné plochy společnosti Výběrovka,
s.r.o., OFFICE CENTER ZÁRUBEK, Podzámčí
482/62, 710 00 Ostrava, IČ: 04124847 a znění
Příkazní smlouvy č. 301/2020.
2.7
Ocenit dárce krve MP., DJ., SD., UJ., JS., KM.,
JM., dne 5. 2. 2020.
2.8
Návštěvu jubilantů v měsících únoru a březnu
2020.
2.9
Bezúplatný pronájem sálu na akci Dětský maškarní karneval.
2.10 Dotaci ve výši 5300,- Kč a smlouvu č. 42020 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov,
Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ: 26613549 na
financování akce pro děti Dětský maškarní karneval.
V Mořkově 8. 1. 2020

Ivana Váňová, MBA, starostka

Ivana Váňová, MBA
starostka
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Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 25. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 22. 1. 2020
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 24. schůze RO.
Žádost Andělů stromu života p.s., Nový Jičín.
Schvaluje:
Program 25. Rady obce Mořkov.
Žádost o dotaci ve výši 15000,- Kč pro MS Beskyd Mořkov, Sportovní 500, 742 72 Mořkov, IČ:
48808245 a Smlouvu č. 52020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov.
2.3
Dar VOŠ, SOŠ SOU Kopřivnice, p.o., Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00601624, ve výši 3000,Kč na podporu svozu žáků 8. tříd na Přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“ a zajištění propagace akce.
2.4
Žádost o dotaci ve výši 10000,- Kč Farnímu sboru Československé církve evangelické, Hodslavice 96, 742
71, IČ: 47862904 a Smlouvu č. 72020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov.
2.5
Žádost o dotaci ve výši 20000,- Kč FO K. a smlouvu č. 62020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov
na podporu aktivit Klubu důchodců Mořkov, na kulturní a vzdělávací činnost.
2.6
Dar ve výši 4000,- Kč jednotlivým fyzickým osobám, dle přílohy č. 1, kteří mají na území obce Mořkov
včely, na nákup nových včelstev.
2.7
Nabídku služeb dle přílohy č. 2 za účelem Získání dotace z fondů MMR ČR na realizaci akce rekonstrukce
tělocvičny ZŠ Mořkov a vystavení objednávky Ing. Tomáši Ruprichovi – dotační a realitní kancelář, Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 40145018.
2.8
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce uzavřenou mezi smluvními stranami Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 20, 741 00 Nový Jičín, IČ: 4799826, zastoupenou Bc. Ivou Pollakovou a Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou.
2.9
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce „Letní koupaliště Mořkov – Brouzdaliště, technologický objekt
a zpevněné plochy“.
2.9
Oslovit pro VŘ akce „Letní koupaliště Mořkov – Brouzdaliště, technologický objekt a zpevněné plochy“
tyto firmy: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Jaroslav Bolcek, IČ:
26826411; DIAMANT UNIPOOLs.r.o., Bynina 186, 757 01, Valašské Meziříčí, Jaroslav Lukáš, IČ:
25353209; VAST TERCIA spol. s.r.o., Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziřící, Břetislav Krutílek,
IČ:25857541.
2.10 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.
2.11 Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu – 117D8210B – Podpora obnovy a rozvoje venkova na
Podporu obnovy sportovní infrastruktury.
2.12 V případě získání dotace na Podporu obnovy sportovní infrastruktury v rámci Podpory obnovy a rozvoje
venkova kofinancováním akce.
V Mořkově 22. 1. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Nabízíme k prodeji krajní řadový rodinný dům.
Dům je celý podsklepený s garáží.
Přízemí 2+1+ sociálky, v patře se nachází 4+kk+sociálky.
Cena nemovitosti 2.500.000 Kč.
Kontakt 739400488.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Zprávičky z MŠ Mořkov

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto
cestou poděkoval za Vaši štědrost. Díky Vám jsme zaslali na
účet Fakultní nemocnice Ostrava
částku ve výši 24.847,- Kč. Peníze z tohoto účtu budou rozděleny
mezi pozůstalé a oběti po tragické události, ze dne 10. 12. 2019, kdy střelec Ctirad
Vitásek v čekárně této nemocnice zavraždil 6 lidi a 2
zranil.
Pro upřesnění peníze jste mohli přispívat na třech
akcích v naší obci. Na Adventním koncertu se vybralo 10.134,- Kč, na Živém Betlému 8.163,- Kč a na
divadelním představení Noc na Karlštejně 6.550,Kč.

Na svátek Tří
králů jsme si
s dětmi připomněli, kdo to
byli tři králové,
kam šli a jaké
dary
s sebou
nesli. S dětmi
jsme
vyrobili
královské koruny, naučili se
písničku
a
s písní My tři
králové jdeme
k Vám, navštívili sponzory a
popřáli jim do
Nového
roku
mnoho dobrého.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

Všechny děti byly na oplátku obdarovány pěknými
dárky.
Děkujeme firmě Kon-Kys a restauraci Kunc za poskytnuté dary a i všem ostatním mnohokrát děkujeme
za koledy pro děti.

V lednu do naší mateřské školy zavítalo maňáskové
divadlo s pohádkou O Sněhurce. I když mnohé děti
pohádku znají, byli i tak zvědavé jestli bude mít šťastný konec. Zlá královna chtěla Sněhurce uškodit a tak
ji donesla nejdříve pásek do šatů, poté hřebínek avšak
děti během pohádky dávaly trpaslíkům rady, aby se
Sněhurce nic zlého nestalo a z prokletí ji společně vysvobodily. Nakonec zlá královna donesla Sněhurce
otrávené jablko, ale s tím si už nevěděly děti ani trpaslíci rady. Jak už to ale v pohádkách bývá, tak i v této
se objevil princ a Sněhurku ze zlé kletby vysvobodil.
V pohádce opět zvítězilo dobro nad zlem a zlou královnu potrestalo zrcadlo.
Za kolektiv MŠ Mořkov, Bc. Ivana Váňová
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Narodili se
Filip Juhár, Petra Křižanová, Lukáš Macíček,
Karolína Števuliáková, Jakub Lacina
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Filípkovi, Petřičce, Lukáškovi, Karolínce, Kubíkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
84 let
85 let
90 let
92 let

Milan Macháč
Leona Kučerová
Monika Irschiková
Jana Škarpová
Danuše Vojtášová
Jan Rýc
Danuše Vojtková
Bohumila Černochová
Jiřina Palacká
Helena Mičková
Libuše Lacinová
Lidmila Bartoňová
Božena Kyselá
Jarmila Kuncová

Bronislava Černochová

Zdeněk Černoch

Eva Ondrejková
Jana Hoďáková

Eva Černochová

Anna Hyklová
Jiří Géryk
Růžena Mičková
Jan Pítr

Zdenka Hoďáková

Marie Machová

Úmrtí
Jiří Poledník

Vlastimil Háza
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JÁ SE TAM VRÁTÍM…

Pro Klub radostného stáří, který v roce 1998 spoluzakládal, byl celých prvních
pět let nepostradatelný – a stejně tak to cítil i on - Vratislav Hanzelka (1927 –
2020), když se několikrát octl v nemocnici, lázních či na doléčení u své rodiny v
Brně: „Vzpomínal jsem i v nemocnici, jak se vám vydařil ples a co první čtvrtky,
jak probíhají? Moc mi chybí ta kladná energie, kterou jsem získával vždy z těch
akcí, kde jsem viděl spokojené lidi plné radostné pohody….
A proto mi dovolte, abych vás ujistil s básníkem Františkem Halasem:
Až jednou na velikém sněmu ptačím, v čase mezi skřivánkem a sovou, bude jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím!
Až budou vyhřáty všechny pelíšky, vytlačené koleny dětí a hlavami dívek, já se tam
vrátím!
Ale svět stárne a strach položen je mezi tam ty a mne… Ale až se tam vrátím navždycky, nepřestanu, dokud se neskamarádím i s tím sýčkem, který mne vyzve:
Půjď! Půjď! Naposled! Proto se tam vrátím! Proto se tam vrátím!“
Kvůli čím dál častějším zdravotním problémům, hlavně se srdcem, opustil náš
KRS definitivně v říjnu roku 2003. Pak se už jen občas objevil na našich větších
akcích, naposled o svých devadesátinách v květnu 2017. Zazpíval si s námi, popil milovaného vína a odjel naposled.
Miloval poezii, kromě Františka Halase také Jiřího Wolkera. Proto není divu, že i
jeho synové mu věnovali jeho verše na parte: „Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a
lásky zůstanou…“ Také sám psal verše, které zveřejňoval i v časopisech pod
pseudonymem Jan Vratislav. Báseň PODZIM naleznete na straně 7. v knize, která ho možná stála zdraví – MOŘKOV podhorská vesnice: „…Podzime, podzime.
Bojím se vždy, když přicházíš. Přec tě mám rád, teď, když jsem mlád. Bojím se, až
si budeme podobni.“
Narodil se sice ve Straníku, ale od roku 1929, kdy měl dva roky, bydlel v Mořkově. Ten opustil jen během studií na Velehradě a v Praze. Jako učitel nastoupil nejdříve ve Fulneku, pak v Pohořelicích a Brně, kde měl manželku a čtyři syny. Z politických důvodů tzv. normalizace musel odejít v roce 1969 a vrátil se do milovaného
Mořkova. Nejdříve učil ve Frenštátě, pak ve Veřovicích a Hodslavicích. Na ZŠ Mořkov nastoupil až v roce
1975, ale aktivně již dříve spolupracoval na přípravě velké kulturní akce v roce 1974 – 700 let obce Mořkov.
První infarkt ho stihl v roce 1988, poté odchází do důchodu. Nesložil však ruce do klína – sbíral po archívech
podklady pro svou velkou knihu, která má své chyby, ale nemáme zatím nic lepšího.
Během jeho třiceti plodných let v obci Mořkov jsem pro něho byla vždy „pravou rukou“ při různých kulturních akcích v Osvětové besedě (výtvarné výstavy, výtvarný kroužek, besedy o umění apod.), pak i v Klubu
radostného stáří. Nezapomenu také na jeho originální způsob vyhoštění neoblíbeného ředitele ZŠ Mořkov Rudolfa Horáka v roce 1987. A nezapomenu na jeho houslové doprovody při písních v našem Klubu seniorů. Miloval život a žil vždy naplno. Miloval také víno, ženy a zpěv – byl to prostě šoumen, jehož následovníka jsme
v Mořkově zatím nenašli.
Připravila M. Hromádková
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
První měsíc nového roku je za námi. A co se
v průběhu

zimy

událo

v našem

oddíle?

V listopadu jsme si na Retro půlnočním bále připomněly, co
a proč se stalo Miladě Horákové a vyzkoušely si, jak se žilo
za minulého režimu.
Prosinec se nesl
v pozitivnějším
duchu. Stejně jako
každý rok

jsme

navštívily

obyvatele

DPS

v Mořkově a přinesly vánoční atmosféru písničkami a dárečky. Na vánoční oddílové schůzce si děvčata
vyzkoušela staré tradice, které se
s tímto svátkem pojí a dozvěděla se o životě zapomenuté významné ženy českého původu. Jmenovala se Bertha von Suttner a jako první žena na světě získala Nobelovu cenu, konkrétně za mír. Vánoce
jsou přece svátky lásky, pokoje a míru, že? Doufám, že jste je tak i prožili.

Poselství míru jsme i letos rozdávaly pomocí plamínku z Betléma, pro který si mnoho lidí přišlo i za velké nepřízně počasí.
V lednu jsme se vydaly na výpravu za zimním počasím. Zamlženou zimní krajinou jsme vystoupaly na poutní místo, svatý Hostýn. Tam vládlo krásné zimní
počasí, i když výhled byl nulový. Kromě toho, že jsme si protáhly tělo, měly holky možnost vyzkoušet si, co dělají youtubeři. Natáčely vlogy a různá videa, která
následně sestříhaly. Chtěly jsme tím ukázat, že být youtuberem a influencerem
rozhodně není pro každého a taky to není nic jednoduchého. Takže díky všem
děvčatům, která měla odvahu si vyzkoušet něco nového!

Za všechny členky oddílu
Vám přeji spokojený rok 2020!
Anna Macíčková – Sněhurka
https://skaut-morkov.webnode.cz/
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Únor 2020

DARUJI HLÍNU
VHODNOU K ZÁSYPU
NEBO VYROVNÁNÍ POZEMKU.
DOVOZ ZAJISTÍM VE VLASTNÍ REŽII.
Telefon: 721 062 027.

Únor – měsíc výsevů
Začínáme s výsevy zeleninových paprik. Vyséváme do
propařeného nebo supresivního výsevního substrátu.
Osivo klíčí nejlépe při teplotě dvacet osm až třicet
stupňů Celsia. Jakmile se rozvinou děložní lístky, přesadíme je do kontejnerů. Vyséváme rovněž salát, rajčata, celer, rané košťáloviny a majoránku s bazalkou.
Z balkónovek si můžeme z výsevu vypěstovat klasické muškáty, delší dobu potřebují i petúnie nebo gazánie a jiřinky.
Supresivní výsevní substrát je připraven ze směsi
rašeliny s upravenou pH reakcí a perlitem. Je vhodný
jak k setí semen, tak i k přepichování řízků rostlin.
Substrát je obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami, dále je obohacen o houbu Trichoderma
virens, která aktivně potlačuje původce houbových
onemocnění (rodů Fusarium, Pythium, Sclerotinia a
Rhizoctonia), které způsobují padání a odumírání klíčících a vzcházejících rostlin. Také je obohacen o houbu Metarhizium anisopliae, která představuje účinnou
prevenci před poškozením hmyzími škůdci, napadajícími kořenový systém rostlin, např. před larvami kovaříků (tzv. drátovců), lalokonosců, chroustů a
chroustků, krtonožek, osenic a řady dalších. Tato houba působí i na hmyzí škůdce, kteří v půdě prodělávají
pouze část svého vývoje (např. třasněnky).
Pokud nemrzne a není na záhonech vrstva sněhu, začneme s výsevy mrkve a petržele. Tyto zeleniny klíčí
velmi dlouho a časným výsevem získáme několik týdnů náskok.
Do studeného pařeniště můžeme podle počasí již začít
s výsevy ředkviček.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrady, Zahradní
centrum pod kloboukem Valašské Meziříčí
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