Květen 2020

měsíčník ČÍSLO 5

SLOVO STAROSTKY
Vážení mořkovjané,
od 27. dubna 2020, můžete
v úředních hodinách na Obecním
úřadě v Mořkově opět vyřítit vše potřebné. Přesto Vás prosíme, abyste
řešili, pokud možno, své záležitosti
telefonicky, popř. emailem, pokud to
lze.
Zaměstnanci obecního úřadu jsou připraveni Vám
vyhovět s vašimi žádostmi. Situace s nemocí Covid19 je dosud stále vážná, a proto preferujte neosobní
jednání pro ochranu zdraví jak zaměstnanců obce,
tak vás, občanů. Děkujeme za pochopení.
Budoucí budova technologie
Každý čtvrtek se účastníme se stavebním dozorem
a zhotovitelem kontrolních dnů na stavbě dětského Ve čtvrtek 30. dubna 2020 jsme předali staveniště na
brouzdaliště na mořkovském koupališti.
výstavbu nové dvougaráže za společenským domem a
Práce probíhají zdárně, jak se můžete přesvědčit pro rekonstrukci garáže ve dvoře u hasičárny zhotoviteli, stavební firmě JVAgro Morava s.r.o.. Tzn., že od
s následujících fotografií.
tohoto data budou na obou místech probíhat stavební
práce.

V pondělí 27. dubna 2020 jsme dokončili opravu dešťové kanalizace na ulici U kaple. Práce zhotovila
společnost Doprastav Perútka s.r.o., viz foto po finálních úpravách.
Informovala jsem Vás v dubnovém zpravodaji, že jsme
obdrželi z Moravskoslezského kraje polotovary na ušití
roušek. Zručné švadlenky z Mořkova je ušily, a my
jsme zajistili jejich roznos do vašich dopisních schránek. Věřím, že Vám dobře slouží.

Budoucí brouzdaliště

V Nových domkách budeme mít brzy novou čekárnu
autobusů, na pravé straně, ve směru na Hodslavice.
Zaměstnanci obce již připravili vše potřebné, aby se
čekárna mohla na místě ukotvit.
Pokračování na 2. str.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to velmi těžké, ale i na tomto místě Vám musíme sdělit nepříjemné
skutečnosti. V návaznosti na oznámení náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly Rada obce
Mořkov rozhodla o nekonání Dne
Matek. Ministerstvo také oznámilo,
že přes léto se budou moct konat
akce maximálně do 200 lidí z tohoto důvodu jsme rozhodli o zrušení letošního Dne obce Mořkov.
Stejné rozhodnutí padlo z vedení Spolku rodičů a přátel
ZŠ a MŠ Mořkov i tito se rozhodli plánovaný Den dětí
Poté, co ukončila činnost paní zubařka, jsme začali zrušit.
s rekonstrukcí odpadů a vody ve zdravotním středisku. Instalatérské práce zhotovuje pan Zdeněk Nyní budeme čekat jak dopadne vývoj s onemocněním
Mička z Mořkova. Doufáme, že se brzy přihlásí o koronaviru a jak se budou měnit nařízení Vlády ČR a
tyto prostory nový pan zubař nebo paní zubařka. Ministerstva zdravotnictví ČR a na základě toho se rozV každém případě, budeme tento nebytový prostor hodneme o pořádání letního kina.
V případě, že by bylo možné konat větší akce na podrezervovat pro zubní ordinaci.
Stále platí nabídka pro starší občany obce Moř- zim, zvažujeme, že bychom uspořádali jako malou náhradu alespoň nějaké vystoupení skupiny v areálu výlekov, kdo potřebujete z jakéhokoliv důvodu pomoc
tiště.
s nákupem, se zajištěním dovozu obědů, apod..
Neváhejte se obrátit na starostku obce Ivanu Vá- Věříme, že vše překonáme a společně se setkáme na
ňovou, 739 623 882, popř. starosta@obec- některé kulturní akci a budeme na tyto dny jen vzpomímorkov.cz. Zajistíme Vám dle možností vše po- nat.
Velké poděkování Vám všem patří i za to, že dodržujetřebné.
te všechny hygienické nařízení i díky tomu hlásí MořIvana Váňová, MBA kov 0 nakažených.
Jiří Navrátil, MBA
starostka
místostarosta obce

Poskytnutí
příspěvku pohřebného
fyzickým osobám
vypravujícím pohřeb

Přejeme všem
maminkám,
babičkám,
tetičkám
vše nejlepší k svátku MATEK

Obec Mořkov vyplácí pohřebné ve výši 5.000,- Kč
vypraviteli pohřbu občana s trvalým pobytem
v obci Mořkov.
Podmínky poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím pohřeb, byly schváleny
Radou obce Mořkov dne 02. 12. 2014 bod 2.17
s účinností od 01. 01. 2015.
Žádost + Podmínky jsou zveřejněny na webu obce
www.obec-morkov.cz, odkaz OBECNÍ ÚŘAD –
Formuláře, tiskopisy – Tiskopisy, nebo si je můžete
vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Žadatel o poskytnutí příspěvku předkládá žádost +
přílohy na matrice OÚ, kanc. č. 23.
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USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Mořkov konané dne 9. 3. 2020
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 29. a 30. schůze RO.
Došlé nabídky 3 společností na provedení oprav místních komunikací 2020 v obci Mořkov. Nejvýhodnější nabídku podala společnost PORR, a.s., IČ: 43005560. O realizaci oprav MK bude rozhodnuto radou obce v měsíci
srpnu 2020, s ohledem na vývoj daňových příjmů obce.
Žádost o odkup části parcely č. 1198/13 v k. ú. Mořkov.
Schvaluje:
Program 31. Rady obce Mořkov.
Úhradu ve výši 11500,- Kč za zajištění obcí požadovaného zvýšeného příkonu elektřiny na koupališti, zákazníkovi (odběrateli) el. energi.
Zaslání daru 2000,- Kč do veřejné sbírky pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Broumov, IČ:
49289977, na účet České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800.
Dotaci Domovu Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48804886 ve výši
40000,- Kč za služby poskytující našim 7. občanům a Smlouvu č. 112020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Mořkov.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben a květen 2020, ve zdravotním středisku –
prodejna květinářství, nájemkyni V. z důvodu poklesu tržeb v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben a květen 2020, ve SD – provozovna kadeřnictví, nájemkyni R., z důvodu nuceného zavření kadeřnictví v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben 2020, ve SD – provozovna restaurace, nájemci K., z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben a květen 2020, ve ZS – outfit, F.T, z důvodu
nuceného zavření obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben 2020, nájemkyni areálu koupaliště a výletiště, včetně bufetu S., z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Kopřivnice, IČ 00298077, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova
1163/12, PSČ 742 21, Městem Nový Jičín, IČ 00298212, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ
741 01, Obcí Mořkov, IČ 00298191, se sídlem v Mořkově, Horní 10, PSČ 742 72, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ 48804711, se sídlem Životice u Nového Jičína 128, PSČ 742 72, jako příkazcem a Svazkem obcí regionu
Novojičínska, IČ 71240357, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, jako příkazníkem,
jejímž předmětem je obstarání administrace, tzn. přípravy a realizace koncesního řízení na výběr provozovatele
vodohospodářské infrastruktury, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.
Návrh II. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

210.579,00 Kč
210.579,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

45,449.379,00 Kč
53,387.928,33 Kč
7,938.549,33Kč

Plné znění II. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
2.12
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2020.
3.
3.1

Vyslovuje:
Poděkování paní MUDr. Petře Arátorové, za provozování zubní ordinace v obci Mořkov v období od 1.2.1991
do 31.3.2020 a přeje jí hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

4.
4.1

Pověřuje:
Paní Vladanu Hořelkovou uzavíráním a podepisováním smluv o nájmu hrobových míst na evangelickém a katolickém hřbitově v Mořkově.

V Mořkově 1. 4. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 32. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 8. 4. 2020
1.
1.1
2.
2.1

Schvaluje:
Program 32. Rady obce Mořkov.
Rozhodla:
Nepořádat z důvodu Sněmovnou prodlouženého nouzového stavu do 30. dubna 2020 ve dnech 24.4., 25.4. a
26.4.2020 kolotočové atrakce a stánkový prodej související s termínem mořkovské pouti. V předstihu zaplacené
poplatky z místa budou poplatníkům vráceny.

V Mořkově 8. 4. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 33. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 29. 4. 2020
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 31. a 32. schůze RO.
Přípravu a program 8. ZO.

2.
2.1
2.2

2.5

Schvaluje:
Program 33. Rady obce Mořkov.
Prominutí zaplacení nájemného a zálohy na služby za měsíc duben a květen 2020, panu H., z důvodu poklesu
objednávek v souvislosti s pandemií koronaviru.
Dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ: 270 19 195,
ve výši 8000,- Kč na částečné krytí nákladů a podporu 12. setkání postižených a opuštěných dětí a Smlouvu č.
122020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov.
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti číslo 2020/02833 uzavřenou mezi Česká pošta, s.p., se sídlem
Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983, zastoupená Ing. Romanem
Knapem, generálním ředitelem a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou,
MBA, starostkou obce.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2020.

3.
3.1

Obnovuje:
Od 25.5.2020 provoz MŠ Mořkov.

4.
4.1

Rozhodla:
Nepořádat v návaznosti na vývoj pandemie koronaviru Den matek a Den obce 2020.

2.3

2.4

V Mořkově 29. 4. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sobota 16. 5. 2020 od 8 hod. do 13 hod.
ve sběrném dvoře v Mořkově.
Co můžete vyhodit do nebezpečného odpadu?

Dne 28. května 2020
bude znovu obnoven

PLECHOVKY A SKLENICE

pytlový svoz plastů.

OD BAREV, CHEMIKÁLIÍ
A MOTOROVÉ OLEJE
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Narodili se
Justýna Kuncová
Berenika Kyselá
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Justýnce a Bereničce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2020
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
80 let
81 let
86 let
88 let
89 let
93 let

Pavlína Černochová
Zdeněk Vodolán
Eva Kučerová
Jaroslav Mička
Zdenka Pítrová
Jaroslav Kalický
Růžena Tomanová
Svatopluk Turek
Milan Mička
Ladislav Erle
Zdenka Doubravská
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Anna Rýdlová

Luděk Kučera
Hana Dřímalová
Růžena Šimečková

Jan Doubravský
Rostislav Macháč
Pavel Číp

Jaroslav Gold
Marta Pítrová
František Pítr

Zdeněk Mička

Věra Čípová

Úmrtí
Jiří Macháč

František Černoch

Blažena Hoďáková

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctili památku zesnulé paní Blaženy Hoďákové.
Děkujeme i těm, kteří ji doprovodili na její poslední cestě.
Zarmoucená rodina
5

Několik pěkných přání k svátku MATEK pro Vaši inspiraci
Když se něco nepovede, i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe, moje zlatá maminko.
Má milá maminko, nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila, z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti nesu Ti kytičku.

Maminka má dneska svátek,
koupil bych jí pestrý šátek,
ale dnes, ale dnes, úplně jsem bez peněz.
Moje milá matičko,
vytahuju přáníčko.
Stůj a velký pozor dej,
na mě vždycky vzpomínej.
Mám tě ráda, jaká jseš,
nikdy mi snad neumřeš.

Maminek den, bav se jen,
máme tě rádi, všechno nej, mami!

Maminko, jsem moc rád,
když úsměv ti můžu dát,
protože ty si ho plně zasloužíš,
jsi ta nejlepší na světě, víš.

Moje mamčo, maminko,
popřeji ti malinko.
Nebudu už zlobit, lhát,
chci se jenom s tebou smát.
S taťkou, se mnou žádný zmatek,
vždyť je dneska svátek matek.

Maminko má milá, postavím ti domek,
kolem plno kvítí, karafiát, zvonek.
Nahoře na střeše, tam bude anténa,
všechno tam budeš mít, maminko milená.

Dneska žádný zmatek,
dnes je svátek matek!
Sladkosti či kytičky,
dávají jim dětičky.
Kytičku Ti nepředám,
tak Ti SMS-ku posílám.
Mám Tě ráda maminko,
vždyť jsem Tvoje miminko!

Maminko, jsi jako z jiného světa,
na tebe nemá žádná teta,
mám tě strašně moc ráda
a dneska bych ti přála,
aby se ti všechno krásné splnilo,
co se ti kdy hlavou honilo.

Pro moji maminku nakreslím květinku
a pak jí na tvář dám slaďounkou pusinku.
Mami! Nemít Tě, co by se mnou asi bylo?!
Byl bych teď někde bez bundy, šilhal bych hlady
a měl bych na sobě špinavé spodní prádlo.
Všechno nejlepší k svátku matek!

Moje milá maminko,
štěstí není malinko.
Přejeme Ti ke dni matek,
ať máš dneska krásný svátek,
dneska je tvůj velký den,
my tě zlobit nebudem.
Kdyby chleba nebylo,
kdyby slunce nebylo,
kdyby všechny vody vyschly,
kdyby stromy navždy uschly,
maminčino dobré srdce
svět by opět stvořilo.

Máme tě hrozně moc rádi, mami,
a zasloužíš si to nejhezčí přání.
Jsi ta nejhodnější maminka z maminek,
máme na tebe moc krásných vzpomínek
a každá další minuta s tebou a s tatínkem
je tak báječná a pro nás jako sen.

zdroj: prani-pranicka.cz, tvojeprani.eu

Jsi nejlepší maminka,
jsem tvá velká fanynka.
Všechno skvěle zvládáš
a moc nenadáváš.
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Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén! Vyhnete se sousedským sporům
Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a
efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům
Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností,
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně
výrazně
stoupá
–
loni
se
téměř
zdvojnásobil.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je
voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít
jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce
poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek
v
podobě
rukavic,
roušek
a
odpovídajícího
oblečení,
nebo
bezkontaktní
způsob
platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc
vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Proto jich u domů
v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené
vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět
bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén
ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik
dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem,
které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským
sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto
službu
každoročně
roste,“
vysvětluje
Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu
projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt
vodu
do
téměř
90
bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400,
kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu
v
pracovní
dny
od
půl
osmé
ráno
do
osmi
hodin
večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu.
V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Vodotech
(www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění,
které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci
s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Vodotech Pavla Veselá.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Hotový sortiment pro Mořkov volejte 725 673 225 Petr Bršták

Vyčistím koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů, automobilů ozónovým generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
Marek Jiří 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. 5/2020, vydáno dne 4. 5. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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