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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

V současné době připravujeme aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce do roku 2022. Na jeho
tvorbě se podílí všichni členové zastupitelstva obce.
1. pracovní jednání se zpracovatelem Ing. Pavlem
Jančálkem proběhlo 25.2.2020, kdy jsme si upřesnili
termíny realizací dokončených akcí a jejich finanční
náklady, předala jsem mu fotografie z jednotlivých
investičních a neinvestičních akcí. Dne 9.3.2020 se
k tomuto tématu sejdeme na pracovním jednání zastupitelstva a pak se ještě znovu sejdu s panem Ing.
Jančálkem, kde mu sdělím výsledek z pracovního
jednání zastupitelů. Následně bude aktualizace významného dokumentu obce projednána v ZO.

Vážení spoluobčané,
v průběhu února proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele Brouzdaliště na
letním koupališti v Mořkově. Nejvýhodnější nabídku podala společnost
Vast Tercia spol. s.r.o., Valašské Meziříčí s cenou 5 472 331,83 Kč. Práce
budou spočívat v odstranění starého brouzdaliště,
vybudování nového se zpevněnými plochami, vybudování budovy technologie a dodání této technologie, vybudování elektro přípojky, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky. Pro stavbu bude přístup po
provizorním mostě, který se v rámci stavbu vybuduje
v horní části ulice Květná. Technický dozor a BOZP
bude pro obec zajišťovat pan Miroslav Slezák
z Frýdku-Místku. Všech kontrolních dnů se budu
účastnit také já a pan místostarosta.

Ve spolupráci panem Ing. Ivanem Mičkou, odborníkem na vodohospodářské stavby, pokračujeme
v realizaci projektové dokumentace, jež řeší odvedení dešťových vod z ulice Polní (a částečně i Beskydské). Pan Ing. Mička byl přítomen na radě obce,
kde nás seznámil s postupem projektových prací a
zdůvodnil návrhy v projektu. Zároveň Ing. Mička
projektuje obci prodloužení splaškové kanalizace
v zeleném pásu na ulici Polní (obec má již PD kratšího úseku z roku 2012, vč. stavebního povolení) a
prodloužení vodovodního řádu. Realizace všech tří
akcí je plánována na jaře 2021.

Připravujeme projektovou dokumentaci na Zateplení společenského domu. Na její realizaci jsem podala žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj. Věřím, že nám dotaci odsouhlasí, můžeme získat až
208 000,- Kč. Celkové náklady PD přesahují částku
348 000,- Kč. Realizaci projektu zateplení SD máme
naplánován na roky 2021-2022 a uplatníme jej
v rámci návratných bezúročných půjček, které jsou
poskytovány občanům v projektu kotlíkových dotací.

Intenzivně také pracujeme na projektové dokumentaci, která řeší bezbariérový vstup na obecní úřad.
Ten bude řešen výtahem, který bude vystavěn
k budově v místě od vstupu do kotelny. Výtah bychom chtěli postavit z dotace v roce 2021.
Zajišťujeme potřebné podklady pro realizaci výběrového řízení na výstavbu nového plotu sběrného
dvoru a na úpravy místních komunikací asfaltem.
V letošním roce budou opravy prováděny v daleko
menší míře, než jsme byli za poslední roky zvyklí,
protože už není mnoho míst, které by opravy urgentně vyžadovaly. Letos se tudíž bude jednat o úpravu
asfaltem v ulici Zahradní (odbočka k č.p. 281 a 428),
v ulici Nádražní (odbočka k č.p. 728 a 315), v ulici
Horní (odbočka k č.p. 551, 552 a 778).

Začátkem března jsem se společně s panem místostarostou zúčastnila konference Dne malých obcí
v Olomouci, kde jsme se seznámili s přípravou nového stavebního zákona, s legislativními aktualizacemi,
s novinkami, které nás neminou v odpadovém hospodářství, zhlédli jsme prezentace dodavatelů komunální techniky, bezpečnostních prvků, atd.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Uvnitř plastové obálky je formulář, na kterém jsou
uvedeny nejdůležitější informace o osobě žijící v domácnosti:
• zdravotní stav - nemoci
• seznam užívaných léků
• kontakt na osobu blízkou
• kontakt na ošetřujícího lékaře a další

Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci se v naší obci
odehrála obrovská tragédie, při
které přišly o život dvě ženy.
Kromě plynu se mohou stát zabijákem také zplodiny, které vznikají při špatném spalování či požáru. K ochraně v tomto případě
slouží hlásiče požáru či CO, které Moravskoslezský
kraj distribuuje prostřednictvím SeniorPointů mezi
seniory bezplatně. Za poslední tři roky se podařilo
do seniorských domácností vydistribuovat 8 100 ks
těchto hlásičů v hodnotě více jak 4 miliony korun. I
v letošním roce bude možno si tyto hlásiče vyzvednout v polovině roku na SeniorPointu v Novém Jičíně či Kopřivnici. Jakmile budou k dispozici budeme vás o tom informovat.
Další aktivitou Moravskoslezského kraje pro ochranu obyvatelstva jsou tzv. INFO obálky, které mají
občané umístit do svých ledniček.

Po vložení obálky
do lednice, umístíte na dveře lednice nálepku či
magnetku, která
upozorní na to, že
obálka se v lednici nachází.
O této aktivitě
jsou informovány složky Integrovaného záchranného systému - zdravotníci, policie, hasiči, kterým tyto informace mohou velmi
pomoci při prvních minutách při záchraně života.

Dovoluji si Vás požádat, neberte tyto věci
na lehkou váhu a přijďte si vyzvednout
bezplatně tuto obálku na podatelnu našeho
obecního úřadu v Mořkově.
Tyto obálky jsou určeny pro seniory či osoby samostatně žijící v domácnosti.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce
3

USNESENÍ
z 26. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 12. 2. 2020

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 25. schůze RO.
Zápis z metodické návštěvy místní knihovny,
Sportovní 258, 742 72 Mořkov.
Žádost o finanční příspěvek Domova Hortenzie,
p.o., Frenštát pod Radhoštěm.
Došlou nabídku do VŘ Letní koupaliště Mořkov,
Brouzdaliště, technologický objekt a zpevněné
plochy.
Plán financování obnovy kanalizací pro období
2019-2028.
Přípravu aktualizace strategického plánu rozvoje
obce Mořkov do roku 2022.
Schvaluje:
Program 26. Rady obce Mořkov.
RO schvaluje dotaci pro JUNÁK – český skaut,
středisko Bojkovice, z.s., se sídlem Chmelnice
958, 687 71 Bojkovice, zast. Ing. Radomírem
Stašem, vedoucím střediska, IČ: 60371897, ev. č.
722.09 určenou pro činnost oddílu Atlantida
v Mořkově a Smlouvu č. 82020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov.
Dar ve výši 2000,- Kč na podporu volnočasových
aktivit mentálně postižené mládeže, Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z. s., Klub Kamarád, 741 03 Nový Jičín, Za Korunou 207, IČ: 72033657.
Dar 1650,- Kč paní N., na zaplacení 50 % výdajů
za lyžařský kurz jejího syna M.
Dotaci ve výši 15000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Mořkov, Horní 385,
742 72 Mořkov, IČ: 62331027, zast. Janem Zubíkem a Smlouvu č. 92020 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Mořkov.
Dohodu o úpravě vzájemných vztahů
v souvislostí s realizací stavby Společná stezka
pro chodce a cyklisty na k.ú. Mořkov číslo
NJ/58/2020/Na mezi smluvními stranami MSK
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zast. SSMSK, p.o. se sídlem Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 00095711 a Obcí Mořkov se sídlem Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou
Váňovou, MBA , starostkou obce.
Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 017/98 uzavřený mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA,
starostkou obce, IČ: 00298191 na straně objednatele a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se
sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00,
zast. Mgr. Romanem Mužíkem

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12
3.
3.1

4.
4.1

Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., jednateli, zast. na
základě plné moci Ing. Radimem Tesařem, regionálním ředitelem, ve věcech technických zastoupena Ing.
Michalem Koňařem, poradcem pro ekologii, IČ:
49356089 na straně zhotovitele.
Smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou
mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, jednající starostkou Ivanou Váňovou na
straně klienta a Mgr. Lenkou Hersheyovou, advokátkou, osvědčení ČAK č. 11773, se sídlem v Brně,
Sukova 49/4, 602 00, IČ: 71465197 na straně advokát,
řešící majetkové vztahy v ÚS Z16 Machačky.
CN na TDI a BOZP na akce Stavební úpravy a přístavba garáže, Novostavba garáže, Letní koupaliště –
brouzdaliště; pana Miroslava Slezáka, Na Přehradou
2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47196408 a vystavení objednávek ze strany obce Mořkov.
Aktualizaci informací k poskytování darů rodičům
(zákonným zástupcům) dítěte – nástup do 1. třídy ZŠ
Mořkov o bod bezdlužnost vůči obci Mořkov, jako
podmínku k vyplácení daru.
Slavnostní akt Den učitelů.
Nátěr chatek v areálu autokempu a pořízení nového
motoru do čerpadlovny koupaliště.
Rozhodla:
O poskytnutí dotace ve výši 40000,- Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov
mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce, IČ: 00298191 na straně poskytovatele a
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zast. prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, IČ: 70890692.
Doporučuje:
ZO schválit Plán financování obnovy kanalizací
pro období 2019-2028.

V Mořkově 12. 2. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 27. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 19. 2. 2020
1.
1.1
1.2

Schvaluje:
Program 28. Rady obce Mořkov.
Záměr prodeje pozemku parcela 1198/82 - ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře 57 m2, dle
GP.

V Mořkově 21. 2. 2020

Ivana Váňová, MBA
starostka
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Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 3. února 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 6. ZO paní Miluše Goldové a pana Miroslava Sokola.
Kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 6. zasedání zastupitelstva obce č. 23,24,25.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 2. 2020 ve složení: pan Jaromír Kašpárek – předseda, pan Tomáš Černoch a paní Eva Hegarová – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 7. ZO.
Návrh I. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

1,570.000,00 Kč
- 6,157.049,33Kč
4,587.049,33 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

45,238.800,00 Kč
53,177.349,33 Kč
7,938.549,33Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Investiční a neinvestiční akce obce Mořkov 2020-2021, (2022):
Opravy vybraných úseků MK 2020; výstavba výtahu pro bezbariérový přístup do Obecního úřadu Mořkov; rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Mořkov; odvodnění povrchových vod na ulici Polní; oprava odpadů na zdravotním středisku; výstavba nového oplocení sběrného dvoru; obnova zábradlí na hřišti TJ; rekonstrukce obřadní
síně OÚ; zhotovení studie obnovy interiérů společenského domu;
3.4
Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu – 117D8210B – Podpora obnovy a rozvoje venkova na Podporu
obnovy sportovní infrastruktury. (Rekonstrukce tělocvičny ZŠ).
3.5
V případě získání dotace na Podporu obnovy sportovní infrastruktury v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova s kofinancováním akce. (Rekonstrukce tělocvičny ZŠ).
3.6
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 202001 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč panu K.
V Mořkově 3. 2. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Děkujeme
bezplatným dárcům krve
Ve středu 5. února 2020 ocenila starostka obce
paní Ivana Váňová při slavnostním aktu bezplatné dárce krve, kteří darovali krev 40x, 80x
a 120x.
Tímto velmi záslužným postojem jsou dárci
krve vzorem pro společnost a mořkovské spoluobčany. Jako projev úcty jim rada obce
schválila finanční dar. Společně s ním obdrželi
dárci pamětní list, který jim bude připomenutím na tento den.
Přejeme všem, aby byli zdraví a mohli i nadále
pomáhat těm, kdo pomoc potřebují.
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Zveme občany
na jednání 8. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 18. 3. 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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Informace o koronaviru
Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu
s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.
Krajský úřad je připraven operativně řešit a koordinovat vzniklou epidemiologickou situaci se zainteresovanými složkami integrovaného záchranného systému.
Jak se chránit?
Důležité je vyvarovat se šíření paniky, stačí postupovat jako při klasické chřipkové epidemii:
•

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

•

dodržovat základní hygienická pravidla

•

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

•

nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

•

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží
či rukávem, nikoliv rukou! Kapénky se pak totiž mohou přenést dál.
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Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19!
Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn., daný jedinec
byl v ohnisku nákazy a vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění. Typická je
teplota nad 38 °C a suchý kašel.
Jak postupovat při podezření na infekci koronavirem?

Moravskoslezský kraj má zpracován krizový plán, jehož součástí je i „Plán
a protiepidemických opatření“, který vychází z Pandemického plánu České republiky.

hygienických

Na všech příjmových ambulancích krajských nemocnic byl navýšen počet osobních ochranných pomůcek,
jsou také přichystány desinfekční prostředky. Zdravotníci jsou proškoleni, jak v případě podezření na nákazu
koronavirem postupovat.
V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené
pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve
Fakultní nemocnici v Ostravě.
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Senioři – pojďte si zacvičit pod vedením paní Aleny Kudělkové
Hřiště pro seniory (za Orlovnou a před Společenským domem) je poseto cvičebními prvky nebo stroji,
na kterých se může senior zabavit a zároveň zlepšit svou kondici. Stroje jsou určeny k protahování, posilování pomocí vlastní váhy či ke zlepšení motoriky. Pomáhají zpevnit záda a jiné pro seniory problematické
partie nebo třeba udržovat stabilitu a rovnováhu. U každého cvičebního prvku je návod, jak se dá tento prvek
využít.
Řada důchodců ve městech hřiště využívá každý den, i když jdou třeba jen vynést odpadky, zastaví se a protáhnou. Výhodou je, že tato hřiště mají podobu parků, tudíž se jedná o velice příjemné a klidné prostředí.
Vstup je zdarma a nikde není psáno, že jsou určena pouze seniorům, stejně dobře se zde může protáhnout i
mladý člověk.
Paní Alena Kudělková Vám ráda pomůže a vysvětlí, jak cvičební stroje využívat. Zájemci o pravidelné (ale i
nepravidelné) cvičení, přijďte se přihlásit na Obecní úřad (podatelna@obec-morkov.cz, 556 759 387,
739 623 887). Jak se ukáže pěkné počasí, můžete se pravidelně na vyhrazených místech scházet a zpestřit si
zábavnou formou všední den.
V těsné blízkosti cvičebních strojů jsou lavičky k odpočinku. Pokud se Vám cvičení zalíbí, rádi zakoupíme
další stroje, které si budete přát. Tak s chutí do toho.
O zahájení cvičení Vás budeme informovat v dubnovém zpravodaji.
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Obec Mořkov

Jak se doma chovají Vaše děti?
Dvě fotografie = ukázka práce "místní mládeže", která takovýmto způsobem krášlí obecní majetek. Na domluvy mládež nereaguje, odhazování cigaretových nedopalků po areálu výletiště je dle nich zcela normální.
Dělají to Vaše děti i u Vás doma?

Vážení rodiče,
připravili jsme pro vás besedu na téma e-bezpečí. Zaměříme se na
nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Beseda se uskuteční v pondělí 23.3.2020 v 15.30 hodin v knihovně v základní škole.
Témata:
a) kyberšikana a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax a spam,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Oznámení pošty o omezení provozu pošty Mořkov
Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu
dne 25. 3. 2020 od 13:30 do 17.00 hodin z provozních důvodů.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny
provozovnou pošty Nový Jičín 1,
K Nemocnici 206/11, Nový Jičín, v rámci otevírací doby.
Pondělí - Pátek 8:00 - 18:00 hodin, sobota 8:00 - 12:00 hodin
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Zprávičky z MŠ Mořkov
V únoru se děti z MŠ Mořkov mohly těšit na zábavný
program, který pro ně připravili studenti Gymnázia
v Novém Jičíně, pod názvem Po stopách zimy.
Nejdříve studenti zahráli divadelní představení a poté
pro děti následovalo několik úkolů, kterými je provázely pohádkové postavy.

Poděkování za dar včelařům
ZO ČSV, z.s. Mořkov děkuje Radě obce Mořkov
za dar pro včelaře na nákup nových včelstev
a pomoc při obnově včelstev v naší obci.
Po nečekaně vysokých ztrátách v loňském roce
nám zůstalo v organizaci pouze 26 % včelstev.
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Zprávy ze ZŠ Mořkov
Recitační soutěž
V úterý 4. února proběhlo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže s těmito výsledky:
kategorie 1. a 2. třída
kategorie 3. - 5.třída
1. místo
Vojtěch Slavíček
Tatiana Géryková
2.místo
Veronika Jeřábková
Tereza Kuncová a Filip Černoch
3.místo
Ondřej Blaha
Eliška Navrátilová a Šarlota Mičková
Poděkování a uznání patří všem, kteří se zúčastnili.
Kateřina Bartková
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Narodili se
Max Günther,
Vanesa Pokutová, Anna Lacinová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Maxíkovi, Vanesce a Aničce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
85 let
86 let
87 let
89 let
90 let

Naděžda Jahodová
Miroslava Doubravská
Yvona Šetková
Heda Kučerová
Miroslav Slabý
Miroslav Kocián
Jan Macháč
Vlastimil Geryk
Josef Tvrdoň
Božena Macháčová
Marie Jančálková
Marie Kašíková
Růžena Bolcková
Marie Rýdlová
Marie Horáková
Marie Pítrová
Jan Mička

Tomáš Kudělka
Zdeněk Kučera
Pavel Černoch
Tomáš Marek
Miluše Kučerová
Vladivoj Kyselý
Jiřina Kufová
Zdenka Cabáková
Anna Kuncová

Jan Macíček
Zdeněk Černoch

Marie Mičková
Zdenka Rýdelová

Marie Štěpančíková
Božena Kučerová
Hedvika Macháčová

Úmrtí
Jan Macíček

Bohumila Černochová

Anna Kučerová

Josef Černoch

Jarmila Lidaříková

Rostislav Černoch
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POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v neděli 14.3.2020 od 8.00 hodin
v prostorách myslivecké chaty v Mořkově.
Navržený program jednání Valné hromady Honebního společenstva Mořkov:
1. Zahájení
2. Schválení návrhu programu
3. Schválení finančního hospodaření za rok 2019
4. Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2020
Diskuse a závěr
Pozvánka je určená pro všechny majitele pozemků v katastrálním území obce Mořkov, obce Životice u
Nového Jičína a obce Hodslavice, které jsou součástí honitby spravované Honebním společenstvem Mořkov.

SDH v Mořkově a pan Vratislav HANZELKA:

Pan Vratislav Hanzelka byl také od r. 1971 členem Sboru dobrovolných hasičů v Mořkově. Od r. 1972 do r. 1990 byl pokladníkem této organizace.
Aktivně se zúčastňoval akcí pořádaných SPO. Nejvíce se na naší práci podílel v r. 1989,
kdy náš sbor slavil 100. výročí trvání - papučový bál, zájezd do Prahy na Ořechovku
a další akce v průběhu roku.
Členem SDH byl do r. 2003, kdy se odstěhoval za svojí rodinou do Brna.
Pan Hanzelka na fotkách:

1. fotka - členové výboru v r. 1988-1989
2. fotka - slavnostní schůze v r. 1984 - 95 let trvání spolku hasičů
Kyselá Ludmila, jednatelka SDH Mořkov
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Dobrý den, vážení Mořkovjané.
Dovolte mi, abych Vás alespoň krátce seznámila s
výsledkem tříkrálové sbírky. Když začínáme den
něčím pozitivním, je hned ten den lepší. Pevně věřím, že když začneme dobrým skutkem rok, bude
lépe celý rok. A tak jsem se rozhodla, že využijeme
soboty 4. 1. 2020 k pořádání Tříkrálové sbírky. Tuto
sobotu se sešlo v orlovně 23 malých koledníků a deset vedoucích skupinek. Mohlo nás být i více, ale už v
této chvíli začaly řádit první infekce a nehody. Ale, podařilo se sestavit 10 skupinek a po požehnání otce
Pawla, jsme se mohli vydat do obce. Vím, že se vždy objeví nějaké malé komplikace, jako jsou nefungující
zvonky, že třeba nestihneme rychle otevřít dveře, protože Vás něco doma zdrží, pobíhající velký pes na zahradě....., ale opravdu jsem se snažili za klepat na všechny domy v Mořkově. Pokud jsme to nějak nezvládli
fyzicky, chci i v této chvíli popřát - Kristus ať žehná tomuto domu i v roce 2020. A teď, jak jsme si vedli. V
loni se vybralo 75 400 Kč a, jelikož to bylo o 200 Kč menší než v roce 2018, myslela jsem si, že částka nebude o moc větší. Opět jsem byla překvapena. V roce 2020 jste v Mořkově darovali České katolické charitě
77 689 Kč. Celkově se oblastní charitě Kopřivnice podařilo vybrat přes 1 120 000, což je opět o něco větší
částka, než v loňském roku. Věřím, že tyto dary budou výraznou podporou v péči o potřebné. Dovolte mi,
abych na závěr poděkovala: Nejprve koledníkům, za jejich čas a ochotu roznést přání všeho dobrého do celé
vesnice. Potom také každému z Vás za milé přijetí koledníků, za všechny sladkosti, kterými jste koledníky
obdařili a v poslední řadě i za finanční dar, který bude dále pomáhat. S přáním všeho dobrého v celém roce
2020 za Českou katolickou charitu Vám to přeje ze srdce Jana Pítrová
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych poděkoval celém týmu
SRPŠ za přípravu a organizaci Školního plesu
a Dětského maškarního karnevalu. Velké dík
patří také našim sponzorům za dary do tomboly. Děkujeme také všem návštěvníkům za vytvoření skvělé plesové atmosféry a doufáme,
že se jim ples líbil. Zisk z obou plesů bude
opět rozdělen mezi Základní a Mateřskou školu v Mořkově a finanční částkou také přispějeme vybranému Dětskému centru.
Poděkování za spolupráci na Dětském maškarním karnevalu, kde se zábavy a soutěží zúčastnilo 100 dětí, patří partnerům karnevalu:
Obecnímu úřadu Mořkov, Tomáši Machačovi
– řeznictví a uzenářství Machač, Autodopravě
FalconTrans Miroslavu Sokolovi, restauraci
Společenský dům Oldřichu a Martině Kuncovým, firmě Kon – Kys, Tomspedit Tomáši
Skalkovi a Tomáši Černochovi a Podbeskydské agentuře Vitězslava Černocha.
Moc děkujeme!
Za SRPŠ při ZŠ a MŠ
Zbyšek Pítr
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Březen
První květy
V březnu na zahradě rozkvétají jarní cibuloviny, ale
také okrasné keře. Vedle sněženek, krokusů, bledulí,
hlaváčků, kosatců se těšíme z květů vrby (kočiček),
mandloní, dřínu a zlatice. Podle počasí z trvalek a růží
odstraníme zimní kryt, také odumřelé části rostlin,
sestřihneme trávy.
Pokud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější období
pro výsadbu růží, živých plotů a všech okrasných keřů i stromů.
Na zeleninové zahradě vyséváme salát, ředkvičky,
pastinák, kedlubny a špenát. V 2. polovině měsíce vyséváme jarní ředkev, černý kořen, kopr, na konci měsíce vysadíme cibuli sazečku a jarní česnek.
V případě chladného počasí si pomůžeme bílou netkanou textilií. Do výsevních truhlíků vyséváme celer, lilek, majoránku, rajčata a papriku, pokud jsme ji již nevyseli
koncem února.
Na záhony, na které nemáme v plánu hned něco vysévat, rozhodíme semena rostlin pro zelené hnojení
(hrách, peluška, lupina, hořčice, řepka a jejich směsi).
Provádíme průklest ovocných stromů a jarní postřik
proti přezimujícím škůdcům. Nezapomeneme na postřik proti kadeřavosti broskvoní! Již při 7°C nad
nulou je tato houba aktivní, a čím jsou teploty vyšší,
tím rychleji se šíří, napomáhá tomu i vlhké počasí.
Stříkáme tedy v předjaří aspoň 3x , v rozmezí zhruba 1
týdne, kdy začínají rašit vrcholové pupeny. Ke kontaktním přípravkům je vhodné přidat smáčedlo. Ovocné druhy přihnojujeme kompostem, případně granulovaným hnojem.
Podle počasí přihnojíme kombinovaným hnojivem i
trávník, který jsme nedříve vyhrabali, provzdušnili.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrady, Zahradní
centrum Pod Kloboukem Valašské Meziříčí
UŽ JSTE SI VŠIMLI
NOVÝCH
KONTEJNERŮ
V NAŠÍ OBCI?
ROZŠÍŘILI
JSME SBĚR
O KOVY
plechovky,
víčka,
alobal,
konzervy.
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Oznámení
Sděluji, že ke dni 29. 2. 2020 jsem ukončila výkon advokátní praxe.
Děkuji mým klientům za projevenou důvěru.
Věra Skurková, Mořkov, Dolní 221

Koupaliště Mořkov
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice:
Kuchaře
Uklízečky
Pekaře pizzy

Číšníky
Pomocné práce do kuchyně
Rozvoz pizzy

Servírky
Brigádníky do výdejního okýnka
Správce (sekání trávy, údržba areálu)

Info u pí. Skybové 732 252 953 nebo mail. koupaliste.morkov@seznam.cz

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. 3/2020, vydáno dne 5. 3. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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