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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v září jsme zajistili další asfaltování vybraných úseků
místních komunikací. Původně jsme tyto práce plánovali na začátek května 2020, ale z důvodu nepříznivé
situace a nejasnosti, jak to bude s rozpočtovými příjmy
obce, jsme odložili konečné rozhodnutí na srpen. Příjmová situace se výrazně zlepšila atak bylo možné odloženou akci v září realizovat.
Na žádost občanů byla zaasfaltovaná odbočka do ulice k č.p. 728 a
314 (odbočuje se do ní z ulice Nádražní), odbočka z ulice Huštýnská
k č.p. 116, odbočka z ulice Zahradní k č.p. 281 a 428, do asfaltu byla
zapravena parkovací plocha u katolického hřbitova, opraveny byly
výtluky a propady na ulici Družstevní u č.p. 76, Dolina u č.p. 547, U
kaple u č.p. 442, Horní u č.p. 18 a Beskydská u č.p. 324.
Plánovali jsme rovněž opravit místní komunikaci, odbočující z Horní
ulice za č. p.21, ale sousedé z č. p. 22 s rozsahem asfaltování nesouhlasili. Chceme však zajistit slušný příjezd k domům všem našim občanům, a proto i asfaltování této uličky, jež slouží jako přístup
k domům č.p. 551, 552 a 778 bude realizováno. A to na jaře 2021. Do
té doby se jistě vzájemně se všemi dohodneme.

V obci plánovaně, většinou v květnu, opravujeme
místní komunikace. Bereme do úvahy žádosti občanů
a sledujeme stav vozovek v obci. Jsme rádi, když i
Vy, občané nás upozorníte, že je někde propad, díra,
zarostlá dopravní značka, apod. Nemusíte posílat
anonymní (byť slušné) dopisy, nebo emaily, ale
můžete přijít, či se do dopisu podepsat, a obci daný
problém ohlásit. Proto bych i anonymnímu pisateli
sdělila, že propad, na ulici Beskydská před č. p. 324,
na něž upozorňuje, je letos zahrnut do plánovaných
oprav. Snažíme se občanům vycházet vstříc a pokud
je to možné, vždy vyhovíme. Pokud na někoho působím při jednání přísně, a máte obavu za mnou přijít,
je to skutečně jen pouhý dojem. Záleží mi na tom,
abyste v obci byli spokojeni, a měli, pokud možno
kvalitní zázemí ve všech ohledech. A proto musím
být věcná a přímá k řešení daných úkolů. Vás všech
si vážím a je mi ctí pro Vás pracovat, věřím, že
k Vaší spokojenosti. Anonymní dopisy jsou opravdu
zbytečné, byť jsou slušně psané. Děkuji všem za pochopení.
O tom, že vycházíme občanům maximálně vstříc
svědčí i to, že majitel při rekonstrukci domu zjistil, že
je v úseku cca 25 metrů léty zničená obecní dešťová kanalizace do níž jsou napojeny rodinné domy na
ulici Horní. Oprava byla hotová od nahlášení za 5
dní. Pán, který závadu zjistil přišel poděkovat za
rychlou opravu a pochválil společnost Doprastav
Perútka s.r.o. za kvalitně odvedenou práci.
Pochvalu této firmě a poděkování obci sdělili i majitelé domu z ulice Úzká, kteří mě rovněž upozornili na
déletrvající problém s dešťovou vodou, která jim ničila oplocení. I této žádosti jsme vyhověli, opravu
jsme zajistili a občané jsou spokojeni.
Netvrdím, že vše se dá vyřešit okamžitě, ale kde to
jen trochu jde, reagujeme rychle.
Letitý problém s dešťovou vodou, který však nebyl
jednoduchý k řešení a zde musel přijít na pomoc odborník Ing. Ivan Mička, který zpracoval projektovou
dokumentaci na odvedení povrchových vod z celého
území ulice Beskydská a Polní, řešíme v tomto roce. Realizaci odvodnění plánujeme na jaře roku
2021.
Ještě letos vyřešíme odvodnění nad horním obchodem, kdy přívalová dešťová voda pravidelně zatopuje
jeden z rodinných domů. Za pomocí projektanta jsme
nalezli doufám vhodné řešení a realizaci provede rovněž společnost Doprastav Perútka, s.r.o., jež má zkušenosti v tomto oboru.
Výstavby garáží jak za společenským domem, tak u
hasičské zbrojnice probíhají podle plánu, stejně tak i
dokončující práce stavby dětského brouzdaliště.
V blízkosti dětského brouzdaliště osadíme na jaře
lezecký lanový prvek a starý kolotoč vyměníme za
nový. Ostatní průlezky, které zde jsou natřeme novým nátěrem. Bude zde skutečně krásné místo pro
rodiny s dětmi, které v létě využijí naše koupaliště.
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Naše školní mládež si přeje někde v obci trampolínu, kterou také v příštím roce zakoupíme a umístíme
ji v blízkosti workoutového hřiště. Nebude to nadzemní trampolína, kterou můžete vidět po zahradách, ale bezpečnější verze zemní trampolíny, která
se umísťuje na venkovní prostranstvích.
Dne 9. září 2020 se konala již druhá veřejná schůze
ohledně projektu Lesů ČR, s. p., kteří připravují
projekt opravy břehů koryta Papákova potoka,
jehož realizace by měla být zahájena v roce 2022.
Nyní jsou ve fázi příprav projektové dokumentace,
se kterou seznámili dotčené vlastníky přilehlých pozemků a s budoucími zábory. Soukromí vlastníci se
do konce září měli k projektu vyjádřit, vznést své
připomínky a udělit souhlas či nesouhlas s realizací.
Obec se bude finančně podílet na stavbě mostu na
ulici Potoční a lávky pro pěší k podhorské chalupě.

Chtěla bych požádat ty, kteří si plánují pořídit psa, aby
dobře zvážili, zda budou schopni dát svému čtyřnohému příteli péči, kterou potřebuje. Evidentně tohoto psa
někdo vypustil, protože na něj nestačil, či ho nebyl
schopen uživit. Bylo to totiž velké, silné plemeno, které vyžaduje fyzicky zdatného pána.
Přeji všem hodně zdraví.
Ivana Váňová, MBA, starostka
Takový obyčejný psí den

V září jsme realizovali dvě výběrová řízení. Otevírání obálek a hodnocení provedla rada obce dle směrnice o veřejných zakázkách pod vedením administrátorek obou projektů. Ve VŘ na akci Řešení sběru
separovaných odpadů v obci Mořkov (žluté popelnice) zvítězila společnost NAODPAD s.r.o., 549
31 Hronov, Nádražní 158, IČ: 05822726 s částkou
1 292 171,10 Kč vč. DPH. Na dodání žlutých 240 l
popelnic na plasty a dalších velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadů mají od podpisu smlouvy 6
měsíců. Až popelnice obdržíte, (bude to v průběhu
března 2021), budeme je svážet v intervalu 1x měsíčně, počínaje měsícem duben 2021. V současné
době vyvážíme měsíčně cca 2 tuny plastů. Auto
dokáže vyvézt 2,2 tuny plastů – auto je uvnitř ihned
lisuje. Tzn. měl by nadále stačit vývoz 1 x měsíčně.
Ale to vše ukáže praxe, zda to bude takto stačit a
vyhovovat. V každém případě bude v průběhu příštího roku zrušen pytlový svoz plastů. Velkoobjemové
kontejnery na plasty po obci budou nadále zachovány.

Stává se téměř pravidlem, že každý týden řeším osud nějakého pejska a někdy i jeho pána.
Ten poslední se udál ve středu 7. října 2020. Pes ráno napadl svého pána a zaměstnanci obce ho s pomocí jeho majitele zavřeli do kotce ve sběrném dvoře. Pes vztekle až do odpoledních hodin nepřetržitě štěkal a dorážel. Nikdo neměl
odvahu se k němu přiblížit, dát mu vodu a granule. Jeho
majitel se odmítl nechat ošetřit a odešel.
Protože se psa stále nedařilo uklidnit, radila jsem se
s Městskou policií Nový Jičín, zda by psa naložili do auta a
odvezli do psího útulku do Kopřivnice-Vlčovic. Souhlasili,
a tudíž jsem volala pánovi, který má psí útulek na starost.
Oznámil mi, že psy, kteří útočí a jsou nebezpeční, do útulku
nepřijímají, ale po konzultaci se zvěrolékařem (pokud je to
nevyhnutelně nutné) utrácejí. K takovým útočným psům
obsluha útulku nepřistupuje, neriskují zranění člověka.
Tak jsem tedy na jejich radu volala zvěrolékaři. Ten souhlasil, že s Městskou policií Nový Jičín, jež má prostředky
na odchyt psů, k nám přijede a psa injekcí uklidní. To se
také stalo.
A v tom se u kotce objevil majitel, domáhal se vydání psa a
odnesl jej, zřejmě na místo do boudy pod železniční tratí,
protože doma ho mít nesmí, rodina mu to nedovolí.
A tak pes bude v dalších dnech obtěžovat naše spoluobčany
vzteklým štěkotem, lidé z ulice Nádražní se po noční směně
nevyspí, a to v tom lepším případě. Budu jen doufat, že na
nikoho pes nezaútočí a nepokouše člověka.
Nepochopím, proč si někdo vezme psa z útulku, když ho
nemá kde umístit. Jsem na takové nezodpovědné páničky
opravdu velmi rozzlobená. Bohužel to je tak vše, co mohu
dělat. V každém případě si dávejte dobrý pozor, aby se nikomu nic nestalo.

Druhé VŘ na akci Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Mořkov vyhrála společnost JVAgro Morava s.r.o.,
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 26826411 s částkou 4 423 875,48 vč. DPH. Na
tuto akci obdržíme dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 63,2 %.
Realizace bude zahájena v dubnu 2021, ukončena
31.8.2021.
Pes, kterého jsme měli umístěného po odchytu
Městské policie Nový Jičín téměř měsíc v kotci ve
sběrném dvoře jsme 25.9.2020 odvezli do psího
útulku do Vlčovic. Majitel se k němu nepřihlásil,
takto bude mít snad větší šanci najít si nového pána.
Za dobu pobytu v kotci, kde dostával pravidelnou
stravu a pohyb při venčení se výrazně zlepšil jeho
stav, a to především zásluhou pana Jaksche a dalším
zaměstnancům obce, kterým tímto děkuji.

Ivana Váňová, MBA, starostka
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vážení Mořkovjané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vámi odevzdané hlasy
pro KDU-ČSL v Krajských volbách 2020.
Vaši podporu odevzdaných hlasů vnímám do jisté míry jako poděkování za práci, kterou pro Vás vykonáváme především z pozice starostky
a místostarosty naší obce, ale i všech mořkovských zastupitelů.
Zvláště Vám děkuji za preferenční hlasy, které jste mi dali.
Vždyť z celkového počtu 2402 preferenčních hlasů v rámci Moravskoslezského kraje udělených pro mou osobu, bylo 404 od Vás
z Mořkova.

Velice si toho vážím. Je to velká vzpruha do mojí další práce, kterou
vykonávám se vší vážnosti a zodpovědnosti.
Váš Jiří Navrátil
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USNESENÍ
z 38. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 26. 8. 2020
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11
2.12

2.13
2.14
2.15

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 37. schůze RO.
Schvaluje:
Program 38. Rady obce Mořkov.
Zveřejnění záměru pronájmu prostor Rodinného centra provázek v hasičské zbrojnici pro další využití, za podmínek zachování a nenarušení provozu Rodinného centra Provázek.
Finanční dar paní R. výši 2000,- Kč na nákup potřeb pro kroužek výtvarného tvoření.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018908 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, IČ: 00298191, Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov na straně budoucí povinná a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ: 405 02, zast. na zákl. plné moci ev. č. PM/II-049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, OstravaPřívoz, 702 00, zast. Alešem Pokludou, zplnomocněnec Marian Kachel, na straně budoucí oprávněná.
Cenovou nabídku od společnosti ENDUM, Dělnická 336, 742 72 Mořkov, IČ: 03852024, DIČ: CZ03852024, zast. Ing. Davidem Zubíkem na podání žádosti o dotaci a administraci projektu Zateplení Společenského domu Mořkov.
Smlouvu o nájmu pozemku – skladovací / manipulační plochy parc. č. 83/1 v k. ú. Mořkov, uzavřenou mezi Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně pronajímatele a M. na straně
nájemce.
V souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z Rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Mořkov do Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
Zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu pro VŘ Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov.
Oslovit pro VŘ Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov společnost NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, 549 31
Hronov, IČ: 05822726; TBA plastové obaly s.r.o., Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod; ELKOPLAST CZ s.r.o., 760 01
Zlín, Štefánikova 2664, IČ:25347942.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov ve složení
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Zadávací dokumentaci na zakázku pro VŘ Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Mořkov.
Oslovit pro VŘ Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Mořkov tyto firmy: BERNOLD s.r.o., Ocelářská 240/23, 703 00 OstravaVítkovice, IČ: 26878496, email: bernoldml@bernold.cz; S WHG s.r.o., 40. pluku 1355, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ:
63321271, email: swhg@swhg.cz; JVAgro Morava, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411,
email: jvagromorava@jvagromorava.cz.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Mořkov ve složení Ivana Váňová, Jiří
Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Zuzana Pítrová.
Příjem dotace ve výši 1 811 521,- Kč, na již zrealizovanou akci v roce 2019 Obnova místní komunikace ulice Nádražní –
Mořkov.
Návrh V. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

213 720,55 Kč
213 720,55 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

47 888 278,55 Kč
55 826 827,88 Kč
938 549,33Kč

Plné znění V. 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.
2.16
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2020.
3.
3.1

Ukládá:
ŽS a MŠ Mořkov příspěvkové organizaci odvod z Fondu reprodukce majetku do rozpočtu obce Mořkov ve výši 700 000,Kč.

3.2

Starostce obce Ivaně Váňové, MBA, uzavřít smlouvu se společností ENDUM, Dělnická 336, 742 72 Mořkov, IČ:
03852024, DIČ: CZ03852024, zast. Ing. Davidem Zubíkem na podání žádosti na akci Zateplení Společenského domu Mořkov a administraci této akce.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 9. 9. 2020
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 38. schůze RO.
Přípravu a program 10. ZO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 39. Rady obce Mořkov.
Odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov paní Š. za období březen – červen 2020 (Covid-19).
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.3.2020 Letní koupaliště Mořkov – Brouzdaliště, technologický objekt a zpevněné
plochy uzavřený mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ. 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na
straně zadavatele a VAST TERCIA spol. s r.o., Husova ul., 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 25857541, zast. Břetislavem
Krutílkem, jednatelem, na straně zhotovitele.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019302 uzavřenou mezi
Obec Mořkov, IČ: 00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov 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.
Nevýhodnější nabídku podala společnost JVAgro Morava, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411,
email: jvagromorava@jvagromorava.cz s cenou 4 423 875,48 Kč vč. DPH.
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2020.

2.4

2.5
2.6
3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podepsat s vítěznou společností JVAgro Morava, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 26826411, email: jvagromorava@jvagromorava.cz smlouvu o dílo na Rekonstrukci tělocvičny Mořkov.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Romana Kladivová
radní

USNESENÍ
z 40. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 22. 9. 2020
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 39. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program 40. Rady obce Mořkov.
Dodatek č. 1 Smlouvy 162020 uzavřený mezi Obcí Mořkov a K., který mění termín realizace poskytnuté dotace.
Na základě žádosti občanů umístění zpomalovacího retardéru na ulici Na Bochetě nad č. p. 140.
Nevýhodnější nabídku do VŘ Řešení sběru separovaných odpadů v obci Mořkov podala společnost NAODPAD s.r.o., 549
31 Hronov, Nádražní 158, IČ: 05822726 za částku 1 067 910,- Kč bez DPH.

3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podepsat s vítěznou společností NAODPAD s.r.o., 549 31 Hronov, Nádražní 158, IČ:
05822726 Smlouvu o dílo.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Mgr. Bc. Jaromír Stecula
radní

Tento hrníček přivezl otec pana Aloise Tomana
z ulice Nové domky, z Orelského sletu roku 1922,
který se konal v Brně.
Děkujeme za možnost zveřejnění.
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USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
konaného dne 16. 9. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelek zápisu 9. ZO paní Jany Machové a paní Jany Rýdlové.
1.2
Kontrolu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 9. zasedání zastupitelstva obce č. 35 - 38.
1.4
V. Úpravu rozpočtu na rok 2020 provedenou RO.
1.5
Závěrečný účet SORNJ – kanalizace.
1.6
Závěrečný účet Svazek obcí cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2020 ve složení: paní
Jana Rýdlová– předseda, paní Lenka Jurášová a pan Vojtěch Vereš – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 10. ZO.
3.2
Návrh VI. Úpravy rozpočtu obce na rok 2020
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

1 583 187,85 Kč
-2 415 208,85 Kč
832 021,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

49 471 466,40 Kč
58 242 036,73 Kč
8 770 570,33Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu na rok 2020 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně poskytovatel a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zast. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje, na straně příjemce.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Š. ve výši 131 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202016.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní F. ve výši 150 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202017.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Z. ve výši 200 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202018.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu M. ve výši 150 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202019.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní L. ve výši 130 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202020.
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765767339/20 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
Praha 140 00, IČ: 45244782, (Banka) a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, (Klient).
Smlouvu o úvěru č. 0632946179 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00, IČ:
45244782, (Banka) a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, (Klient).
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ: 00298191 zast. Ivanou Váňovou, starostkou
obce na straně prodávající a Č., na straně kupující, pozemek parc. č. 1029/22 v k.ú. Mořkov, druhem trvalý travní porost o
výměře 68 m2 za kupní cenu 106,- Kč/m2, tj celkem za 7208,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem H., na straně prodávající, a Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ: 00298191
zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, na straně kupující, pozemek parc. č. 367/5 v k.ú. Mořkov, druhem zahrada o výměře 2357 m2, za dohodnutou kupní cenu 353,- Kč/m2, tj celkem za 832 021,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi panem K., , na straně prodávající, a Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ: 00298191
zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, na straně kupující, pozemek parc. č.252/11 v k.ú. Mořkov, druhem trvalý travní
porost o výměře 96 m2 za dohodnutou kupní cenu 153,- Kč/m2, tj. celkem za 14 688,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou dle GP č. 2113-30/2020 mezi paní Č., jako prodávající a zároveň kupující a panem M., jako prodávající a zároveň kupující a Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ: 00298191 zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, na straně kupující a zároveň prodávající.
Kupní smlouvu uzavřenou dle GP č. 2112-28/2020 mezi paní T., jako prodávající, a paní F., jako prodávající a Obcí Mořkov, Horní 10, 74272 Mořkov, IČ: 00298191 zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, na straně kupující.
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rozšíření sběru separovaných odpadů v obci Mořkov ve výši
833187,85 Kč z MŽP.

V Mořkově 16. 9. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Narodil se
Alžběta Doubravská
Terezie Jančálková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Bětušce a Terezce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v říjen 2020
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
83 let
86 let
87 let
90 let
91 let
93 let

Monika Macíčková
Tomáš Pítr
Ludmila Pítrová
Zdeněk Hromádka
Miroslav Ondrejka
Jana Černochová
Jaroslav Mička
Miluše Kučerová
Slanislav Jadovnický
Anežka Kučerová
Věra Machová
Anežka Drozdová
Jan Hoďák
Růženka Štefková
Vojtěch Mička
Marie Hoďáková

Libor Byrtus

Jaromír Stecula

Anna Doláková

Eva Vodolánová

Jaroslav Janošek
Zdenka Erleová

Marie Pýtrová
Jan Čáň

Jaroslav Lacina
Eva Černochová
Terezie Pítrová

Jozefa Jahodářová

Poděkování
Děkujeme touto cestou vedení obce Mořkov za podporu 12. setkání
opuštěných a postižených dětí, které se uskutečnilo v neděli 13. 9. 2020
v naší obci. Naše poděkování patří i těm ,kteří nám pomohli finančně ,
materiálně a logisticky, paní Renatě Pítrové majitelce restaurace U ogaru a desítce skvělých organizátorů, kteří i přes přísná hygienická opatření dokonale zvládli bezproblémovou organizaci. Akci zahájili náměstek hejtmana MSK a místostarosta naší obce Bc. Jiří Navrátil, MBA a
Mgr. Dana Váhalová, poradkyně ministra kultury ČR, kteří popřáli dětem mnoho zdraví, pohody a radosti nejen z této akce ,následoval
atraktivní program, který děti přijímaly s nadšením. V závěru setkání
děti i jejich vychovatelé akci označili jako ,,druhé vánoce,, což je pro
nás, kdož jsme akci formátovali velmi vysoké ocenění o které bychom
se chtěli podělit se všemi, kdož naši práci fandíte a pomáháte nám.
Vladimír Hron, patron Fondu
PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MOŘKOV

Nový školní rok jsme zahájil i 1. září i u nás v mateřské škole. Spolu s ním jsme přivítali řadu nových kamarádů.
Po letních prázdninách se děti těšily na své kamarády ze školky a my věříme, že stejně tak i na spoustu zážitků, které je také letos ve školce čekají.
Již v úterý 8.9. se předškoláci zúčastnili první lekce plaveckého výcviku v Novém Jičíně. Dětem se věnuje
zkušená instruktorka plavání, která je hravou formou vede k rozvoji základních plaveckých dovedností. Mimo
to si děti užijí ve vodě spoustu legrace a zábavy, mnohé z nich tak překonají i obavu a strach z vody.
V druhé polovině září jsme pro starší děti připravily projektový den. Vyrazili jsme na Jarošův statek do
Studénky. Děti měly možnost prohlédnout si a seznámit se se všemi obyvateli statku – koník, poník, králíci,
kočky, morčata……Největším lákadlem a zároveň odměnou byl pro děti přímý kontakt se zvířátky – mazlení,
krmení a jízda na poníkovi .Veškeré činnosti probíhaly pod dohledem odborníka z praxe, takže kromě spousty
příjemných zážitků si děti odvezly i řadu nových poznatků a vědomostí.
A aby mladší děti nepřišly zkrátka, paní učitelky si pro ně připravily sportovní dopoledne plné her a soutěží
v areálu zahrady mateřské školy.
Kolektiv MŠ touto cestou děkuje panu PhDr. Mgr. V. Černochovi za zdravé mlsání, které poskytl dětem v MŠ.
Kolektiv MŠ
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+Aktivity Orla v roce Covidu
Vážení Mořkovjané, chtěli bychom Vás pozdravit a představit naši
práci v roce 2020.
Na začátku roku jsme spoluorganizovali již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. I letos byla akce velmi úspěšná
– výtěžek přesáhl 77 000 Kč a výrazně podpořil aktivity České katolické charity.
V lednu jsme také stihli uspořádat společenský ples. V létě se zapojili naši členové do Orelské pouti na Svatém Hostýně a v září jsme opět uspořádali pochod k obrázku Panny Marie v mořkovských horách, kde na nás
čekali orli ze Zašové a společně jsme vykonali krátkou pobožnost. Do dalších aktivit ale zasáhl koronavirus a
stejně jako jiným organizacím i nám překazil plánovanou činnost. Cvičení v tělocvičně probíhá, ale vždy podle aktuálně nařízených podmínek a omezení.
I když nám doba nedovolí organizovat sportovní a společenské aktivity, nezahálíme a nabytý čas věnujeme
údržbě budovy Orlovny. V průběhu roku proběhla výměna osvětlení v tělocvičně. Tuto výměnu jsme mohli
realizovat díky dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 60 000 Kč. Z dotace bylo pořízeno šest nových reflektorů, které nejen zkvalitní osvětlení tělocvičny, ale také budou šetřit spotřebu elektrické energie. Další zásadní
prací byla výměna okapů a svodů vody. Jednalo se o předem neplánovanou opravu, která však byla nevyhnutelná. Cena celé opravy se vyšplhala na téměř 60 000 Kč. Finanční náklady spojené s výměnou jsme hradili
z vlastních zdrojů a z dotace obce Mořkov, která v letošním roce dosáhla výše 15 000 Kč. Dále jsme provedli
výmalbu kuchyňky, chodeb a schodiště Orlovny, která byla spolufinancována s druhým vlastníkem budovy –
Společností katolického domu. V současné době se věnujeme úpravám kuchyňky, do které přidáváme úložné
prostory na nádobí. Chtěli bychom poděkovat Moravskoslezskému kraji a obci Mořkov, bez jejichž podpory
bychom nemohli provést tak zásadní opravy této velké a dominantní budovy, která dle svých možností nabízí
prostory pro aktivity občanů Mořkova i místních spolků.
Letošní rok je tedy pro Orlovnu časem oprav. Pevně věříme, že se brzo dočkáme i doby, kdy se budeme moci
pochlubit aktivitami, které budeme realizovat pro malé i velké, mladé i starší občany Mořkova. Chtěli bychom
se opět zapojit do Tříkrálové sbírky, uspořádat společenský ples ( termín je 23.1.2021), ale v současné době

jsou všechny plány ve hvězdách. Doufáme, že příhodná doba nastane již brzy a s mnohými z Vás se budeme
moci opět setkat osobně. Všem Mořkovjanům přejeme pevné zdraví, dostatek trpělivosti i naděje, které jsou
v současné situaci velice potřebné.

Za jednotu Orla František Macíček
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Topná sezóna je před námi
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů
a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Poznámka: Za sezónní
provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním
roce.
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí
oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Revizi spalinových cest
může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení
revizního technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10 pracovních
dnů písemnou zprávu o provedení práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na
odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku
150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor!
Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování
kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Několik rad na závěr:
dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy.
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Ostrava 7. října 2020
„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně
apelovat na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou
viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého
ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé části těla,
nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim se stal
viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí školních brašen či batohů. Zejména
mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce
viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či
Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou
jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu tak
může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali
jim reflexní pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém
oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají
jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého
deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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ROZPIS
UTKÁNÍ
STOLNÍHO TENISU

Kolo
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.

Datum
Pá 25.09.2020 18:00
Pá 25.09.2020 19:00
Pá 02.10.2020 18:00
Pá 02.10.2020 19:00
Pá 09.10.2020 17:30
Pá 09.10.2020 19:00
Pá 16.10.2020 19:00
Pá 23.10.2020 19:00
Pá 23.10.2020 18:00
Pá 30.10.2020 19:00
Pá 30.10.2020 18:00
Pá 06.11.2020 19:00
Pá 06.11.2020 18:00
Pá 13.11.2020 19:00
Pá 13.11.2020 17:30
Pá 20.11.2020 19:00
Pá 20.11.2020 18:00
Pá 27.11.2020 19:00
Pá 27.11.2020 19:00
Pá 04.12.2020 19:00
Pá 04.12.2020 19:00

Domácí utkání
Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A
TJ Mořkov "A"
TJ Frenštát pod Radhoštěm D
TJ Mořkov "B"
TJ ODRY C
TJ Mořkov "A"
TJ Mořkov "B"
TJ Mořkov "A"
Tělocvičná jednota Sokol Příbor B
TJ Mořkov "B"
Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A
TJ Mořkov "A"
Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B
TJ Mořkov "B"
TJ ODRY C
TJ Mořkov "A"
Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s.
TJ Mořkov "A"
KST NOVÝ JIČÍN D
TJ Mořkov "B"

Venku
TJ Mořkov "B"
Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B
TJ Mořkov "A"
TJ Frenštát pod Radhoštěm C
TJ Mořkov "B"
Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s.
TJ Mořkov "A"
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B"
TJ Mořkov "B"
KST NOVÝ JIČÍN D
TJ Mořkov "A"
TJ Frenštát pod Radhoštěm C
TJ Mořkov "B"
TJ Frenštát pod Radhoštěm D
TJ Mořkov "A"
Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s.
TJ Mořkov "B"
TJ Mořkov "B"
Tělocvičná jednota Sokol Příbor B
TJ Mořkov "A"
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice"B"

Pá 08.01.2021 19:00 TJ Mořkov "B"
Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A
Pá 08.01.2021 18:00 Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B TJ Mořkov "A"
Pá 15.01.2021 19:00 TJ Mořkov "A"
TJ Frenštát pod Radhoštěm D
Pá 15.01.2021 18:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm C
TJ Mořkov "B"
Pá 22.01.2021 19:00 TJ Mořkov "B"
Pá 22.01.2021 18:00 Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s.

TJ ODRY C

Pá 29.01.2021 19:00 TJ Mořkov "A"
Asociace sportovních klubů Tatra KopřivniPá 05.02.2021 18:00
ce"B"
Pá 05.02.2021 19:00 TJ Mořkov "B"
Pá 12.02.2021 19:00 KST NOVÝ JIČÍN D

TJ Mořkov "B"

Pá 12.02.2021 19:00 TJ Mořkov "A"
Pá 19.02.2021 18:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm C

Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s A

Pá 19.02.2021 19:00 TJ Mořkov "B"
Pá 26.02.2021 18:00 TJ Frenštát pod Radhoštěm D

Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s. B

Pá 26.02.2021 19:00 TJ Mořkov "A"
Pá 05.03.2021 19:00 Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s.

TJ ODRY C

Pá 05.03.2021 19:00 TJ Mořkov "B"
Pá 12.03.2021 19:00 TJ Mořkov "B"

Tělovýchovná jednota Fulnek, z.s.

Pá 12.03.2021 18:00 Tělocvičná jednota Sokol Příbor B
Pá 19.03.2021 19:00 TJ Mořkov "A"
Asociace sportovních klubů Tatra KopřivniPá 19.03.2021 18:00
ce"B"

TJ Mořkov "A"

TJ Mořkov "A"

TJ Mořkov "A"
Tělocvičná jednota Sokol Příbor B
TJ Mořkov "B"
TJ Mořkov "A"
TJ Mořkov "B"
TJ Mořkov "A"
Tělovýchovná jednota Sokol Slatina, z.s.
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KST NOVÝ JIČÍN D
TJ Mořkov "B"

TJ Mořkov - oddíl šachu - Kalendářní plán Mistr. Utkání 2020/2021
Doma:
1.kolo OP TJ Mořkov "C" - TJ Mořkov "B"
1.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" - TJ Ostrava
"C"
2.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK Petřvald

Datum:
11.10.2020
18.10.2020

2.kolo OP ŠMKA Kopřivnice - TJ Mořkov "C"
25.10.2020 v 10.00 hodin
08.11.2020

3.kolo OP TJ Mořkov "C"- TJ Spartak Bílovec
"A"
3.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" - TJ Frenštát
"A"
4.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Nový Jičín "B"

Venku:

2.kolo KS "B" TJ Nový Jičín "A" - TJ Mořkov
"A"

15.11.2020 3.kolo OP

volno - TJ Mořkov "B"

22.11.2020
29.11.2020 4.kolo OP ŠK Kopřivnice "D" - TJ Mořkov "C"
4.kolo KS "B" ŠK Kopřivnice"B" TJ Mořkov
06.12.2020
"A"

5.kolo OP TJ Mořkov "C"- TJ Spartak Bílovec
"B"

13.12.2020 5.kolo OP TJ Frenštát "B" - TJ Mořkov "B"

5.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" - BŠŠ FrýdekMístek "E"

10.01.2021

6.kolo OP TJ Mořkov "C" - ŠK Petřvald
7.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠMKA Kopřivnice
7.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" - Sokol Brušperk
8.kolo OP TJ Mořkov "C" - TJ Nový Jičín "B"
9.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK Kopřivnice "D"
9.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" - ŠK Kopřivnice
"C"

6.kolo OP TJ Spartak Bílovec "B" - TJ Mořkov
17.01.2021 "B"
6.kolo KS "B" Slavoj Poruba "E" - TJ Mořkov
24.01.2021
"A"
31.01.2021
07.02.2021 31.1.2021 7.kolo OP volno - TJ Mořkov "C"
8.kolo OP TJ Spartak Bílovec "A " - TJ Moř14.02.2021 kov "B"
8.kolo KS "B" TJ Ludgeřovice - TJ Mořkov
21.02.2021
"A"
28.02.2021 9.kolo OP TJ Frenštát "B" - TJ Mořkov "C"
07.03.2021
14.03.2021
28.03.2021

10.kolo KS "B" ŠK Hošťálkovice - TJ Mořkov
"A"

11.kolo KS "B" TJ Mořkov "A" TJ Fulnek
18.04.2021
Začátky utkání KS "B" v 9.00 hodin
Začátky utkání OP v 9.00 hodin Pozor vyjímka 25.10. 2020 v 2 kole
Krajské přebory mládeže - budou zveřejněny po vydání rozpisu jednotlivými pořadateli.
Vánoční Bleskáč - mládež
28.12.2020 zahájení ve 14.00 hodin
Vánoční Bleskáč - dospělí
28.12.2020 zahájení v 16.00 hodin
Okresní přebor žákovských družstev Z Š - v Mořkově - čtvrtek 17.prosince 2020
Okresní Mládežnická Liga 2020 / 2021 :

1.kolo dne: Sobota 17.10. .2020 Frenštát p.R.
2.kolo dne: Sobota 21.11.2020 Mořkov
3.kolo dne: Sobota 12.12.2020 ŠMKA Kopřivnice
4.kolo dne: Sobota 30.1.2021 Petřvald u N.J.
5.kolo dne: Sobota únor 2021 Kopřivnice
6.kolo dne: Sobota 13.3. 2021 Bílovec
16

Vyčistím koberce, sedačky, interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů, automobilů ozónovým generátorem.
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje záchap)
MAREK JIŘÍ 739 640 626
Oznámení občanům:
Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína 103 upozorňuje občany
na každoroční výdej naturálií (pšenice, oves), který proběhne v čase od 8:00-12:00 hod. v těchto termínech:
středa (7. 10. , 14. 10. , 21. 10. , 4. 11. , 11. 11. 2020),
sobota (10. 10. , 17. 10. , 24. 10. 2020).
Hotovostní vyplácení pachtovného za rok 2020 bude probíhat v měsíci leden – březen 2021, a to každou středu v čase od 8:00 – 12:00 hod., příp. dle telefonické dohody na tel.č. 556759367.

Radim Kristek - serves.cz
rizikové kácení, nabízí své služby,
které jsou v tomto čase aktuální:
pokácení nebo ořez nebezpečných,
suchých a jinak poškozených stromů.

•

V případě zájmu volejte na tel. číslo
733 398 777, 733 398 777,
více informací na www.serves.cz.
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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. 10/2020, vydáno dne 9. 10. 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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