Duben 2020

měsíčník ČÍSLO 4
OZNÁMENÍ
OBCE MOŘKOV

Oznamujeme občanům, že z důvodu pandemie koronaviru Covid-19
je obecní úřad od čtvrtku 19. 3. 2020 zcela pro veřejnost uzavřen.
Toto opatření činíme pro ochranu zdraví všech zaměstnanců obce až do odvolání.
Otevřeno je jen v pondělí a ve středu vždy od 14 do 17 hodin.
Z důvodu vzniklé mimořádné situace můžete Poplatky, zejména za odpady,
uhradit až do 30.4.2020,
preferujte bankovním převodem na účet obce Mořkov č. 1765767339 / 0800,
VS je stejný jako vloni, mimořádně můžete uvést číslo domu a do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno. Všem bude svoz odpadů zajištěn až do 30. 4. 2020
(i těm, kteří dosud poplatek neuhradili).
Potřebné informace k placení poplatků Vám sdělí:
paní účetní Jana Jakschová, jakschova@obec-morkov.cz
paní Zuzana Pítrová, pitrova@obec-morkov.cz, 556 715 674.

SLOVO STAROSTKY

v letošním roce tak klesne daň z příjmů právnických
osob (větší pokles bude pravděpodobně v roce 2021),
ale zároveň díky rozhodnutí vlády o odkladu přiznání
daně z příjmů, dojde i v příjmech územních samosprávných celků k posunu příjmů z této daně na druhé pololetí.
Daň z přidané hodnoty vykáže také propad (např.
téměř nulový cestovní ruch). Proto, jaký dopad bude
mít COV19 na hospodaření územních samosprávných celků, bude zejména odvislý od délky trvání
této celosvětové pandemie. Pokud nebude tento kritický stav trvat neúměrně dlouho (více jak 3 měsíce),
lze očekávat propad ve výši příjmu ze sdílených daní
mezi 7-10 %.

Vážení Mořkovjané,
v současné době procházíme těžkým
obdobím, které nás zkouší, kolik toho
vydržíme. Nikdo z nás neví, odkud na
nás nemoc koronavirus Covid19 zaútočí. Všichni se jistě chováme zodpovědně nejen k sobě, ale i ke svému okolí,
kdy povinně nosíme od 18. března
2020 roušky. Děkuji, že toto nařízení dodržujete.
Jsou mezi našimi občany dobrovolníci, kteří pro
nás šijí tyto roušky a zdarma je poskytují, abychom se mohli všichni před nemocí bránit. Moc
jim za jejich práci děkuji a jsem potěšena, že dobrovolníků, kteří je šijí, přibývá.
V souvislosti s koronavirem rozhodla rada obce uzavřít od 16. 3. 2020 do odvolání provoz MŠ. Omezili
jsme také provoz na obecním úřadě. Občané mohou
své neodkladné záležitosti vyřídit jen v pondělí a ve
středu od 14 hodin do 17 hodin. Prosíme, abyste
řešili své záležitosti přednostně emailem a telefonicky.
Lhůtu platby za odpad jsme prodloužili
do 30. 4. 2020.
Poděkování a obdiv si od nás všech zaslouží lékaři,
sestřičky, pečovatelky, prodavačky, pracovnice pošty, úřednice obecního úřadu, pracovníci v sociálních
službách, energetici, dopravci a mnozí další. Společně vše musíme zvládnout, těžkou dobu překonáme a
zase se budeme ve zdraví společně těšit při různých
společenských a sportovních akcích. Musíme však
být trpěliví a chovat se velmi zodpovědně.
Děkuji všem našim občanům, že v této těžké době
stojíte při sobě a navzájem se k sobě chováte slušně, vstřícně a že pomáháte potřebným, dětem a
starším lidem.

Zdroj AQE advisors, a.s.

Z výše popsaných důvodů musíme v naší obci přijmout uvážlivá a nadmíru zodpovědná rozhodnutí,
zejména v otázkách investic.
• Některé původně plánované akce, na které dosud
nemáme uzavřené smlouvy odložíme a odsuneme
jejich realizaci na vhodnější dobu.
• Omezíme provozní výdaje, které nejsou nezbytné.
• Snížíme zbytné provozní výdaje o cca 3 %.
• Budeme pečlivě sledovat vývoj příjmů ze sdílených daní a na jejich pokles reagovat dalšími
opatřeními na výdajové straně rozpočtu.
Musíme všichni přijmout daň, která na nás nečekaně
zaútočila. Společnými silami ji však zdoláme.
Všem přeji pevné zdraví a pozitivní myšlení.
Ivana Váňová, MBA
starostka
Pokud někdo z osamělých starších občanů
potřebuje nakoupit, popř. zajistit jinou pomoc,

EKONOMICKÉ DOPADY COV19 NA HOSPODAŘENÍ MUNICIPALIT V ROCE 2020
Musíme si uvědomit, že nejdůležitější příjmovou
složkou v rozpočtu municipalit jsou sdílené daně a
z nich daň z příjmů fyzických osob placená plátci,
daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty.
Prvně zmíněnou daň ovlivňuje zaměstnanost občanů
a výše platu, druhou výkonnost zejména výrobních
podniků a třetí, mimo jiné „chuť“ obyvatel utrácet.
Dá se předpokládat, že bude růst počet nezaměstnaných a pravděpodobně budou určitou dobu klesat
mzdy, a také z tohoto důvodu budou občané méně
utrácet.

volejte na mobil
739 623 882 – starostka Ivana Váňová.
Snažte se využít pomoci Vašich sousedů a známých.
Jistě Vám nikdo neodmítne pomoci.

Restaurace Kunc (manželé Kuncovi)
zajistí podle jídelního lístku Rozvoz na stránkách
www.restauracekunc.cz
obědy,
které si objednáte 1 den předem do 11:00 hodin
a to do jednorázových boxů.
Cena hlavního jídla i s polévkou a rozvozem
je 100,- Kč.
Telefon 556 759 424. Nabídka platí do odvolání.

Je zřejmé, že podniky z různých příčin pozastavují,
nebo budou pozastavovat výrobu. Z těchto všech důvodů vyplývá, že poklesne daň placená plátci,
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Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19
nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování
takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění
mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav
tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže,
bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu
linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.
Co má dělat osoba v karanténě?
Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
• důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
• při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
• hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
• aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
dále:
často větrat
• izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici,
lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití
společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
• čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
(dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)
• měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte
Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta
• nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
• přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně
nutnou dobu)
• pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
• venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
• v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.
Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a
bydlím v panelovém domě:
• cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické
roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob,
které nemají příznaky onemocnění
• nepoužívat výtah
• nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
• dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
• důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.
Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např.
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containmentfor-coronavirus-disease-(covid-19)

Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/
KAN.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané Moravskoslezský kraj zřídil telefonní linku dobrovolnické pomoci
pro seniory, kteří nemají přístup k internetu. Ke krajskému dobrovolnickému portálu Spolu to dáme – spolu.msk.cz, na kterém mohou jednotlivci i organizace nabízet dobrovolnickou pomoc, zřídil Moravskoslezský kraj navíc telefonní linku pro seniory, kteří nemají
přístup k internetu a nejsou zběhlí v nových technologiích.
Linka začala fungovat v úterý 24. března, k dispozici seniorům je každý všední den včetně
víkendů. Podnět na zřízení linky jsme na kraji dostali přes krajský facebook od seniora,
který je aktivní na internetu, ale zná spoustu starších lidí, kteří nejsou zběhlí surfovat na
internetu přes sociální
sítě nebo webové stránky. Pracovnice krajského úřadu, které telefonní linku obsluhují, pomohou seniorům vyhledat dobrovolnickou pomoc z krajského portálu Spolu to
dáme.
Nová telefonní linka ke krajskému dobrovolnickému portálu Spolu to dáme – spolu.msk.cz pro seniory: 595 622 595
Provozní doba infolinky:
Každý den od 8:00 do 18:00 hodin.
Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce
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USNESENÍ
z 29. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 9. 3. 2020

MĚLI JSME JI RÁDI…

PROČ? Pro její přátelské
a společenské chování,
úsměv i podanou ruku ve
1.
Bere na vědomí:
chvíli, kdy jsme to potře1.1
Splnění všech bodů usnesení 27. a 28. schůze bovali.
RO.
O KOM JE ŘEČ? O nejstarší občance Mořkova
2.
Schvaluje:
Jarmile Lidaříkové (97),
2.1
Program 29. Rady obce Mořkov.
s níž jsme se na začátku
2.2
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcné- března naposled rozloučili.
ho břemene – služebnosti inženýrské sítě a Odešla, protože ji síly začaly opouštět a ona tolik
smlouva o právu provést stavbu rodinného milovala přírodu! Ta se
domu a inženýrských sítí na parc. č. 1695, právě začínala probouzet,
52/1 a 52/2 v k.ú. Mořkov uzavřenou mezi ale ona na práci v zahrádce
smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, – květinky, bylinky, zeleninu i milované králíčky 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou mohla už jen vzpomínat.
Váňovou, MBA, starostkou obce na straně Mrzelo ji to.
jedné, jako budoucí povinný a Š., na straně „To se babičce fakt poda- Paní Jarmila Lidaříková vzpořilo, měla na pohřbu úplně míná na mládí pod obrazem O.
druhé, jako budoucí oprávněný.
plnou evangelickou mod- Kumorowského učitele v Moř2.3
SOD uzavřenou mezi smluvními stranami litebnu, což je v jejím vě- kově se kterým se znala.
Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: ku zázrak,“ svěřila se mi
vnučka
Eva.
00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, sta- její
Paní
Jarmila
Lidaříková
se narodila v listopadu roku 1922
rostkou obce na straně objednatele a Digis,
v rodině Kyselých v Mořkově. Otec byl válečný invalida,
spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Moravská Os- tesař a včelař. Matka se vyznala v hospodářství a byla švatrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zast. dlena. Rodiče vedli své tři děti k práci, zodpovědnosti,
Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společ- vzdělání a vlastenectví. Do 1. třídy začala ale Jarmila chodit s dalším ročníkem – 1923. A je to možná také „zázrak“,
nosti na straně zhotovitele.
protože v Domově DUHA v Novém Jičíně ještě stále žije
její spolužačka Anna Geryková. Ta měla 97 let letos osméV Mořkově 9. 3. 2020
ho března. Ráda ukazuje fotografie ze svého dětství, na jedIvana Váňová, MBA
Jiří Navrátil, MBA
né z nich je první třída Obecné školy v Mořkově. Poblíž
starostka
místostarosta
sebe tu sedí v roce 1930 dvě drobná děvčátka.
„Jo, jo, to jsme tehdy vůbec netušily, že se ještě v roce
2020 budeme žít a dívat na ten boží svět …,“ říká tiše paní
Geryková. V této pohnuté době však asi ještě neví, že už
zůstala sama. Velice ji však před dvěma roky potěšilo, že
USNESENÍ
na místě zbouraného rodného domu teď roste Pamětní lípa
z 30. schůze Rady obce Mořkov
zasazena tu k 100. výročí vzniku naší republiky.
konané dne 13. 3. 2020
Paní Lidaříková se v mládí zúčastnila Všesokolského sletu,
neboť ji bavil i sport. Ten jí, jako věrné Sokolce, pomáhal
1.
Schvaluje:
až do pozdního stáří udržovat si krásnou postavu. Kromě
1.1
Program 30. Rady obce Mořkov.
zahrádky a sběru bylin se věnovala také šití, za což na ni
rádo vzpomíná mnoho vděčných zákaznic. A protože milo2.
Rozhodla:
vala společnost lidí a cestování, zúčastňovala se s naším
2.1
Z důvodu
šířením
nemoci
Covid-19
Klubem důchodců mnoha akcí i zájezdů. Dokonce s námi byla v dost
(coronavirus) na území České republiky přerupozdním věku několikrát i u moře
šit od pondělí 16. 3. 2020 provoz MŠ Mořkov
v
Chorvatsku.
do odvolání.
Když jsem jí nesla na konci února
žlutou primulku a chtěla si s ní popovídat, zastihla mě již jen krutá zpráva:
V Mořkově 13. 3. 2020
„Maminka právě zemřela…“
Čest památce na tuto vzácnou ženu,
která nám budiž neskonalým vzorem!
Ivana Váňová, MBA
Jiří Navrátil, MBA
Připravila M. Hromádková
starostka
místostarosta
Zájezd Klubu důchodců v roce
2001 do Trenčína
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Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
88 let
89 let

Radim Gřes
Dana Macháčová
Alena Mičková
František Černoch
Milan Jašek
Josef Stašek
Vlasta Pítrová
Jiřina Kyselá
Miloslav Hromádka
Alžběta Černochová
Zdeňka Hanková
Marie Cabáková
Anna Mič- ková

Miroslava Lešková
Jarmila Mičková

Jarmila Horáková

Anna Jeřábková

Josef Pýter

Liduše Machačová
Helena Hrušková

Jan Kučera

Jiřina Hoďáková

Zprávičky z MŠ Mořkov
Na konci února jsme pro děti
připravili „netradiční olympiádu“ bez sněhu, kde děti na
čtyřech stanovištích plnily
sportovní disciplíny.

Nejdříve se snažily vhodit
drátěnku do kyblíku, proskočit obruče a nakonec si zahrály na hokejisty a lyžaře.
Po sportování a zábavě čekala na každé dítě odměna
v podobě malé sladkosti. Budeme se těšit, že příští rok
nám zima nadělí více sněhu a
my si užijeme pravou zimní
olympiádu.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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18 let pomáháme postiženým a opuštěným dětem
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež
více
jak
18
let
pomáhá
postiženým
a handicapovaným dětem. Za tuto dobu jsme zrealizovali zdarma více jak 100 akcí pro cca 11000
dětí, hodnota akcí činí 5 500 000 Kč. Fond pracuje
na principu dobrovolnosti, nemáme žádný placený
aparát, financování naší práce je z darů od sponzorů, obcí, měst apod. Hlavní cíl naší práce je pomáhat začleňovat postižené a opuštěné děti do běžného života. Fond jsem založil se zpěvačkou Heidi
Janků, první akce se uskutečnila v Novém Jičíně,
kdy kromě postižených a opuštěných dětí-bylo jich
tehdy cca 100 se akce zúčastnili členové Rady Moravskoslezského kraje se svým hejtmanem Ing. Evženem Tošenovským. Mnozí z nich přiznali ,že
jsou poprvé v životě na takovéto akci ,kde převážná část dětí se potýkala s neuvěřitelně krutým osudem a těžkým zdravotním postižením…..Později naši práci
podpořila další řada osobností-například tenistka Petra Kvitová, před 12 lety byl mezi nimi Vladimír Hron,
který se s Heidi Janků stal patronem Fondu .Fond
pořádal a pořádá akce na různých místech, několik let jsme naši prioritní akci –Setkání opuštěných a postižených dětí-začali pořádat v naší obci,
kde jsme nalezli ideální podmínky, výbornou součinnost s vedením obce Mořkov, velkou zásluhu
na skutečnosti, že v Mořkově je pořádaná špičková
akce má kromě vedení obce Mořkov v čele se starostkou obce paní Ivanou Váňovou má také pan
Jiří Navrátil, místostarosta obce Mořkov a náměstek
hejtmana
MSK
,který
napomáhá
v součinnosti naší práce s Moravskoslezským krajem, která je pro naši práci klíčová. V letošním
roce připravujeme v naší obci dvě akce -12.setkání
opuštěných a postižených dětí-13.9.2020 a
v závěru roku 6.ročník Tvůrčí dílny. Naší práci
v Mořkově bychom nemohli kvalitně realizovat bez skvělé spolupráce s osobami, které mám vydatně pomáhají jak v přípravě, tak zajišťování stravy aj., pomáhají nám finančně.
Pokud se chcete blíže seznámit s naší práci, máte tak možnost učinit na našich stránkách www.fond-heidi.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům a podporovatelům.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,předseda Fondu

Vyčistím koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů ozónovým generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
M A R E K J I Ř Í 739 640 626
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. 4/2020, vydáno dne 1. 4. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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