Srpen 2020

měsíčník ČÍSLO 8

Přes obec Mořkov
projedou cyklisté
v sobotu 8. 8. 2020
v cca 13:28 - 13:39 hod.
Tento čas je orientační
a vychází
z minulých ročníků.
Přijďte společně
povzbudit cyklisty
v tomto 12. ročníku
Mezinárodního

cyklistického
etapového závodu.
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8. srpna 2020 od 20:00 hodin uskutečníme.
Můžete se těšit na
komedii VLASTNÍCI, ve které
hrají Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus,
Pavla Tomicová,
Ondřej Malý, Klára
Melíšková,
Kryštof
Hádek,
Stanislav Majer,
David Novotný,
Andrej Polák, Ladislav Trojan, Jiří Černý, Maria Sawa, Halka Třešňáková.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v červenci jsme obdrželi tři dobré
zprávy.
První zpráva je, že nám Ministerstvo
pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve
výši 250 000,- Kč na již opravenou
místní komunikaci ulice Horní a Nádražní, jejíž realizace proběhla v roce 2019 a na jejíž
opravu jsme žádali o dotaci. Vloni nebyla naše žádost podpořena, mohla však být dodatečně podpořena letos. Protože jsme dodrželi všechny podmínky
pro její získání, byla nám tudíž poskytnutá.
Druhou pozitivní zprávou bylo, že obdržíme dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
tělocvičny, a to ve výši 2 430 675,- Kč. Celkové náklady stavby jsou ve výši 3 845 946,- Kč. Tzn. přibližně 1,415 mil. Kč dofinancujeme z rozpočtu obce.
A třetí zprávou, která nás potěšila je, že obdržíme
dotaci na pořízení žlutých popelnic na plasty ke
každé nemovitosti. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 1 423 444,- Kč, z OPŽP obdržíme 843 473,Kč, z rozpočtu obce dofinancujeme 579 971,- Kč.
Nyní připravujeme podklady pro výběrová řízení,
po němž budou ceny podle výsledku upraveny
v souladu se smlouvami o dílo.
V červenci jsme upravili příkopy na ulici Polní, Dvořiska a Na Bochetě. Brigádníci natírají zábradlí podél
potoků. Na budově pracovních čet u sběrného dvoru
jsme zhotovili nový hromosvod.
Projektanti dokončují projektové dokumentace na
rekonstrukci koryta Papákova potoka, na bezbariérový přístup do obecního úřadu a společenského domu,
na zateplení společenského domu, na rozšíření veřejného osvětlení v okolí společenského domu, na odvodnění ulice Polní, na realizaci prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu ulice Polní a Nádražní.
Zahájili jsme rekonstrukci garáže u hasičské zbrojnice. Dokončujeme výstavbu dětského vyhřívaného
brouzdaliště.

Další pozvánka je již na termíny v září, kde si Vás
dovoluji srdečně pozvat na zajímavá a atraktivní místa v Moravskoslezském kraji. Navštívit budete moci
nově zrekonstruovaný Zámek Nová Horka, Malý svět
techniky v DOV, Hrad Sovinec, Archeopark v Chotěbuzi, Hrad Hukvaldy, Zámek Kravaře a to ZDARMA.
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Ivana Váňová, MBA
starostka

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
zažíváme v posledních dnech, že epidemiologická nařízení Krajské hygienické stanice v Ostravě se mění z hodiny na hodinu a my nemáme jistotu zda
se daná akce bude moci konat či nikoliv, přesto jsme se rozhodli, že plánované „L e t n í k i n o“ v areálu Výletiště - koupaliště
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USNESENÍ
z 36. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 1. 7. 2020
1.
1.1
2.
2.1
2.2

2.3

DŮLEŽITÉ – VĚNUJTE POZORNOST!
NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC –
VÝMĚNA KOTLE

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 35. schůze RO.
Schvaluje:
Program 36. Rady obce Mořkov.
Smlouvu č. 132020 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Mořkov č. 132020 uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce,
IČ: 00298191 na straně poskytovatele a Středisko
sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká
320, 742 21 Kopřivnice, zast. Ing. Evou Mündleinovou, ředitelkou, IČ: 60798891 na straně příjemce.
Smlouvu o zřízení VB služebnosti č. IV-128016332, VB-001 uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191 na straně povinná, a ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, DIČ
CZ24729035, zast. na základě plné moci č.ev. PM/
II – 054/2019 ze dne 28.1.2019 spol. ADEN LP,
s.r.o., Jeseník n/O. č.p. 28, 742 33, IČ: 26821621
zast. zmocněncem spol. RJGEO, s.r.o., Hradišťsko
3033, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ.
25871781, DIČ CZ25871781 na základě udělené
plné moci na straně oprávněná.

2.4

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128018908 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně budoucí
povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zast. na základě PM/II-049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00
Otrava-Přívoz, jako budoucí oprávněná.

2.5

Nájemní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, zast. starostkou Ivanou Váňovou, IČ: 00298191, DIČ: CZ00298191, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov na straně pronajímatel a
M. na straně nájemce, týkající se bytu v budově
hasičské zbrojnice.

2.6

Návštěvu jubilantů v měsíci červenci a srpnu 2020.

2.7

Pořádání Sobotního podvečera s živou hudbou na
výletišti v podání Moniky Hankové a Flašinetu.

Na základě zájmu z řad občanů, požádala Obec Mořkov Státní Fond životního prostředí o dotaci na poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům (dále
NFV) na výměnu nevyhovujícího typu kotle.
NFV může obdržet občan, který obdržel dotaci
v rámci Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva.
Z informace od MSK víme, že se připravují
Smlouvy o poskytnutí dotace do pořadového čísla
8060.
Žádáme občany, kteří se přihlásili do projektu
NFV, a kteří již obdrželi podepsanou smlouvu o
dotaci s MSK, aby kontaktovali OÚ, a informovali se o náležitostech podání Žádosti o NFV.
Dále žádáme občany, kteří se přihlásili do projektu NFV a přesto o NFV nebudou žádat, aby nás
informovali, abychom volné prostředky mohli nabídnou dalším zájemcům.
Máme připraveny prostředky pro 56 zájemců o
NFV. Dosud jsme NFV poskytli 15 zájemcům.
Volné prostředky můžeme nabídnout také občanům, kteří splní podmínky Programu (zveřejněn
na www.obec-morkov.cz) a původně o NFV neuvažovali.

Kontaktní pracovník obce je paní Jakschová Jana, jakschova@obec-morkov.cz, 556 715 674.

Dovolujeme si Vás informovat o omezení provozu
pošty Mořkov. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu od 24.8.2020 do 28.8.2020 ze stavebních důvodu.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby
zajištěny provozovnou pošty Nový Jičín 1, K Nemocnici 206/11, Nový Jičín 1, v rámci otevírací doby.
Pondělí - Pátek
8:00 - 18:00 hodin
Sobota
8:00 - 12:00 hodin
Na provozovně Nový Jičín 1 bude možné po dobu
uzavření pošty Mořkov, vyzvednout uložené zásilky.
Odnosné důchody splatnosti 24 budou doručovány
doručovateli na adresu.

V Mořkově 1. 7. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Narodil se
Tadeáš Mička
Kristýna Matějková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tadeáškovi a Kristýnce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
88 let
92 let

Monika Dorotíková
Věra Rýcová
Dagmar Sváčková
Zdeněk Lacina
Jiřina Kociánová
Josef Lacina
Anna Machačová
Božena Machová
Miroslav Hoférek
Vladimír Jeřábek
Mária Kučerová
Anna Bartošková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Anna Lacinová

Jan Kyselý
Sylvie Doubravská
Zdenka Černochová
Petr Mička
František Bartoň

Antonín Navrátil
Antonín Macháč

Ludvík Toman

Josef Gold

Zdeňka Hromádková
Anna Jeřábková

Úmrtí
Růžena Bolcková

Bohuslava Macháčová
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Marie Kyselá

LÁSKO, BOŽE, LÁSKO, KDE ŤA LUĎA BERÚ …
aneb překvapení sobotního podvečera v Podhorské chalupě
Možná by to zrovna byl náš každoroční Den obce, ale letošní rok je vskutku výjimečný se vším všudy! Prostě a dobře –
letos se očekávaný Den obce výjimečně nekonal. A navíc - sobota 11. 7. 2020 propršela od rána až do večera. Náhrada
byla ale naprosto skvělá! Pozvání OÚ s kulturní komisí v červencovém Zpravodaji lákalo, takže nás neodradil ani hustý
déšť:
„Vystoupí Monika Hanková a její flašinet. Přijďte posedět s přáteli a společně se pobavit. Občerstvení zajištěno.“
Milovníky zábavy proudy vody neodradily a rozhodně nelitovali – ze strun kytary Moniky Hankové z Mořkova (!?)
se s plným nasazením zralé hudebnice linuly nádherné melodie. Mohli jsme si vyslechnout nejslavnější hity současné
populární hudby ze skupiny BUTY i LUCIE, zazněly písně od Vlasty Redla, Jarka Nohavici, M.Rottrové či L. Filipové… střídaly se i různé styly a žánry – folk, rock, pop i melodie z dětských pohádek. Nechyběla ani píseň na přání
„Lásko bože lásko“, kterou jsme si s chutí zazpívali všichni. Svým šarmem, úsměvem i milým vystupováním si nás
Monika Hanková okamžitě získala a my jsme úplně zapomněli na nepříznivé počasí.
Žákyně pana Tondy Cinka je naší další hudební hvězdou z horního konce Mořkova!
Poprosila jsem ji o pár vět, ve kterých by se přiznala ke své obdivuhodné lásce k hudbě.
„Hudbu jednoduše miluji, dostává mě do stavu radosti a naplnění.
Když zpívám a hraji, nic mi nechybí, jsem celistvá, jsem v nádherné přítomnosti. Obzvlášť, když mi píseň "prochází srdcem", to je
téměř nezbytné. Jedině tak může píseň zaznít, tak, jak si zaslouží,
protože věřím, že každý autor do ní vložil kus srdce, kus sebe.
Zpívám od malička. K hudbě mě a mé bratry vedla maminka, za to
jí patří velký dík, díky tomu mám doslova hudbu pod kůži. :) Sotva
slyším nějaký rytmus, už to se mnou šíje.
Zpívala jsem ve sboru na základní škole a ve 12 letech jsem přidala hru na kytaru pod vedením Tondy Cinka. Nicméně naplno důvěřovat svému hlasu a tomu, že je mé poslání zpívat a rozdávat tím
radost, jsem začala po mé třicítce. Díky práci na Islandu jsem byla
nějaký čas finančně stabilizovaná a nemusela jsem po návratu řešit práci. Dostala jsem čas a prostor pro seberozvíjení.
Nedlouho nato jsem začala vystupovat jako Živá hudba pro návštěvníky pizzerie ve vedlejší vesnici. A tím se vše rozjelo.
Začala jsem dělat to, co mě baví, bytostně naplňuje, a to vám povím - je to nádherný pocit! :) Myslím si, že je to nezbytné v životě každého člověka - najít si činnost, která ho baví a naplňuje radostí. Člověk má chuť do života a doslova
se těší z toho, co mu to přináší:)
Pro mě jsou nádhernou odměnou zářící pohledy posluchačů, kdy je na nich vidět, jak jsou šťastní! To mě nabíjí, chci
pokračovat v této činnosti dál. Dává mi to celé smysl života. :) Velmi ráda lidem také hraji písně na přání, když jsou to
ty, co procházejí srdcem. :) Neskutečně mě baví interakce s publikem. Vítám, když se chtějí ke mně posluchači přidat.
Pak je to taková spolutvorba celého hudebního večera. :) Často jsou mezi nimi šikovní muzikanti a zpěváci, a to se pak
na pódiu ději krásné hudební kousky. Někteří z nich se mnou začali více či méně pravidelně vystupovat. Jsem jim velmi
vděčná, za všechno. :)
Věřím, že v každé vesnici se rodí šikovní muzikanti a zpěváci, kteří dělají lidem radost. Je spousta talentů, kteří nejsou
ještě objeveni. Z každého mám radost. :)“
Za všechny účastníky sobotního podvečera v Podhorské chalupě moc děkuji. Hlavně Monice i mořkovskému obecnímu
úřadu a jeho kulturní komisi. Také Ivetě Skybové za perfektní pohoštění i obsluhu.
Připravila M. Hromádková
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Obec Mořkov prodá garážová vrata
o rozměrech š 345 x v 215 cm.
Rok výroby 2016.
Pořizovací cena 14500,- Kč, nyní cena dohodou.
V případě zájmu volejte 739 623 882, nebo piště starosta@obec-morkov.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. 8/2020, vydáno dne 1. 8. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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