Únor 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
i když jsme museli v polovině ledna
zcela uzavřít z důvodu karantény Obecní úřad Mořkov, neznamená to, že se na
obci nic neděje, že nepracujeme. Právě
naopak. Pracovnice OÚ mají naštěstí
technicky vyřešenou možnost pracovat
z domu, totéž platí i o mně a panu místostarostovi. Všichni jsme neustále v pracovním kontaktu a vyřizujeme všechny agendy, které bychom jinak vyřizovali z kanceláří úřadu. Jen osobní styk
s veřejností bohužel nebyl možný. Právě leden je měsíc, kdy se musí odeslat různé povinné hlášení za
předchozí rok a nikdo a nic nás neomluví, pokud bychom je neodeslali. Odesíláme průběžná hlášení
k dotacím, platíme faktury, řešíme odpadové hospodářství, podáváme žádosti o dotace, administruji výběrová řízení, řešíme ve spolupráci s panem Ing. Ivanem Mičkou inženýrskou činnost pro odvodnění ulice
Polní, prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici
Polní a Nádražní, spolupracujeme s geodety, projektanty, se zhotoviteli, s úřady, atd.
V termínu do 12. února 2021 lze podat žádost o dotaci
na opravy místních komunikací 2021. Proto intenzivně připravuji žádost, abychom zvýšili šanci získat
z MMR až 60 % finančních prostředků, uznatelných
nákladů na plánované opravy. V žádosti budou uvedeny 3 úseky MK, a to ulice Horní x propoj na ulici Křivá, prodloužení ulice Dvořiska a komunikace ulice
Nádražní, nad železničním přejezdem.
V únoru již zahájíme spolupráci s projekční společností, která podala do výběrového řízení Projekční
práce na odstranění stavby a výstavbu Podhorské chalupy Mořkov nejvýhodnější nabídku. Stala se jím Quality Group s.r.o. z Brna. Projekty, včetně inženýrské
činnosti, zhotoví za 389 000- Kč bez DPH. Je to velmi
solidní nabídka. Za společností stojí již velmi pěkné
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realizované projekty, proto věřím, že svou práci pro
nás odvedou stejně kvalitně.
V zimním období techničtí zaměstnanci obce provádějí servis strojů a veškerého technického vybavení.
Velkým technickým servisem prošla během prosince
a ledna Multikára, Bobek, traktor Kubota a všechny
stroje pro kompostárnu. Nyní je vozový park
v prvotřídním stavu. Zaměstnanci, častěji než předešlé roky, kdy bylo velmi málo sněhu, zajišťují odhrnování sněhu a posyp komunikací. Věřím, že k všeobecné spokojenosti nás všech. Rádi bychom
v letošním roce pořídili nový menší traktor, který
zvládne odhrnovat sníh z chodníků a společné stezky
pro chodce a cyklisty. Odhrnovat tyto dlouhé úseky
menšími ručními stroji je velmi fyzicky namáhavé a
pomalé. Jeden náš starší traktor to s obtížemi dokáže,
ovšem je už velmi starý a není v dobré kondici. Opravami tohoto traktoru se už nikdo nezabývá a sehnat
nějaký náhradní díl dá pořádně zabrat. Tak se stává,
že je traktor dlouho nepojízdný, než se oprava podaří.
Prostě dosluhuje a je opravdu třeba koupit nový, který bude sloužit další roky.
Ivana Váňová, MBA, starostka

A ZASE TI PSI
Žádáme majitelé psů, aby měli kvalitně zajištěné
ploty a ohrady před únikem psů. Často po obci běhají větší i menší nebezpečná plemena, která i útočí na
lidi.
Děti ze školky a rodiče s dětmi často chodí na procházky. Doufejme, že se nikdy nic zlého nestane.
Jsme přesvědčeni, že když někomu pes utekl, že ho
nevypustil schválně.
Avšak každý pak musí počítat s tím, že důsledky po
napadení člověka psem, nese jeho majitel.
OÚ Mořkov

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v prosinci jsme v naší obci uskutečnili 1 denní akci sběru potravin pro „Potravinovou banku“, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili moc poděkoval. Objem sbírky (495 kg), který
se nám podařilo během jednoho dne nashromáždit, je ojedinělý a značí to, že našim občanům není
lhostejný osud těch nejpotřebnějších. Dovolte mi tedy vyslovit Vám všem za představitele obce velké
„DÍKY“. Přikladám také poděkování manažerky skladu Potravinové banky pobočka Ostrava:

„Rádi bychom poděkovali obyvatelům Vaší obce Mořkov za projevenou ochotu, štědrost a aktivní zapojení do sbírky potravinové pomoci.
S Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a
hladu,
pomáhat
lidem
v nouzi, ale také podporovat
solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé sociální
situaci.
Také bych Všem občanům
obce popřála do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a
optimismu.
Spolu s poděkováním za potraviny zasíláme také certifikát, který máte v příloze.“
S úctou
SABINA KEPRDOVÁ
manažerka skladu

Potravinová banka v Ostravě, z.s.

Dovolujeme si Vás také informovat o průběžném výsledku Tříkrálové sbírky v naší obci. Letos
bohužel nemohli z důvodu epidemie chodit Tři králové po domácnostech a tak vám bylo umožněno přispět do této sbírky na 4 místech v naší obci:
Obecní úřad Mořkov
6 850,- Kč
Obchod Hruška
5 571,- Kč
Řeznictví Macháč
20 346,- Kč
Řeznictví Jan
21 225,- Kč
Pokladnička 5
200,- Kč
CELKOVÁ VYBRANÁ ČÁSTKA 54 192,- Kč
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE FYZICKÉ PODOBĚ JE SICE JIŽ UKONČENA, ON-LINE KOLEDOVÁNÍ ALE POTRVÁ
AŽ DO 30. 4. 2021 - bezhotovostním převodem na účet 66008822/0800, variabilní symbol pro Charitu Kopřivnice 77708009.

Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta
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USNESENÍ
z 45. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 16. 12. 2020
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 44. schůze RO.
Žádost na odkup pozemku parc. č. 367/5 zahrada o výměře 2357 m2.
Schvaluje:
Program 45. Rady obce Mořkov.
Přiznání odměny za rok 2020 pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov.
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 22.12.2016 uzavřený mezi Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, IČ: 00298191 na straně Propachtovatele a paní Ivetou
Skybovou, Květná 726, 742 72 Mořkov, IČ: 86993259, na straně Pachtýře.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby IV-12-8020330/3 Mořkov, p.č. 1217/3, NNk.
Návštěvu jubilantů v měsíci lednu 2021.

V Mořkově 16. 12. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 46. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 6. 1. 2021
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 45. schůze RO.
Žádost paní L.

2.
2.1
2.2
2.3

2.10

Schvaluje:
Program 46. Rady obce Mořkov.
Zadávací dokumentaci pro VŘ projekční práce Podhorská chalupa Mořkov.
Oslovit pro VŘ projekční práce Podhorská chalupa Mořkov tyto projektanty: Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 47684577; brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 28637968;
Beprodo s.r.o., Štefánikova 244/18a, 742 21 Kopřivnice, IČ: 07662432.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ akce Stavební úpravy a přístavba garáže.ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Zadávací dokumentaci pro VŘ prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici Polní a Nádražní, odvodnění
ulice Polní.
Oslovit pro VŘ prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici Polní a Nádražní, odvodnění ulice Polní tyto
společnosti: JVAgro Morava, Jaroslav Bolcek, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411;
COBBLER s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463; JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ akce Stavební úpravy a přístavba garáže.ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Aktualizaci Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v bodě 2 odst. 4 s účinností od 6.1.2021.
Žádost obce o pořízení Změny č.2 Územního plánu Mořkov ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizování Změny č.2 Územního plánu Mořkov bude pro obec Mořkov zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona úřad územního
plánování Městského úřadu Nový Jičín.
Návštěvu jubilantů – svateb v měsíci lednu 2021.

3.
3.1

Ruší:
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválená RO dne 13.9.2017.

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

V Mořkově 6. 1. 2021
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 47. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 27. 1. 2021
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 46. schůze RO.
Žádost pana K. o odpuštění nájmu za leden.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 47. Rady obce Mořkov.
Prominutí zaplacení nájemného za leden 2021 ve SD – provozovna kadeřnictví, nájemkyni R., z důvodu nuceného
zavření kadeřnictví v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc leden 2021, ve SD – provozovna restaurace, nájemci K., z důvodu nuceného
zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc leden 2021, ve ZS – outfit, nájemci F., z důvodu nuceného zavření obchodu
v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc leden 2021, nájemkyni areálu koupaliště a výletiště, včetně bufetu paní S.,
z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Nevýhodnější nabídku do VŘ – projekční práce Podhorská chalupa podal Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00
Brno, IČ: 08879737 s cenou 389 000,- Kč bez DPH.
Podání žádosti o dotaci na MMR – Opravy MK 2021 v obci, kde se těží dřevo napadené kůrovcem, společností ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČ: 24190853.
Nevýhodnější nabídku podanou na TDI a BOZP na akci Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Mořkov od pana Miroslava Slezáka, Na Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47196408 a souhlasí s vystavení objednávky ze strany obce
Mořkov.
Smlouvu o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově na ulici Dolní č. p. 74, uzavřenou mezi Obcí Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA na straně pronajímatele a Falcons Trans s.r.o.,
Osvobození 579, 742 72 Mořkov, IČ: 06120261, zast. Miroslavem Sokolem, na straně nájemce.
Z důvodu šířením nemoci Covid-19 v MŠ Mořkov přerušit od 26. 1. 2021 do 1.2.2021 provoz MŠ Mořkov.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
3.
3.1

Pověřuje
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA k podpisu SOD na projekční práce Podhorská chalupa Mořkov s Quality
Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08879737.

V Mořkově 27. 1. 2021
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

V Ý B Ě R P O P LAT K U ZA O D PA D Y
Poplatek za odpady lze uhradit převodem z účtu, je třeba kontaktovat referentku Janu Jakschovou
na tel. 556 715 674, která vám sdělí variabilní číslo platby.
Máte možnost také uhradit tento poplatek na pokladně OÚ a to prostřednictvím platební karty či hotově.
NUTNOSTÍ JE VYZVEDNUTÍ SAMOLEPKY NA POPELNICI TMAVĚ FIALOVÉ BARVY PRO ROK
2021, kterou vám předáme na OÚ Mořkov.
POZOR NÁLEPKU MUSÍTE UMÍSTIT NA SVOU POPELNICI NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2021.

POZOR BÍLÁ NÁLEPKA Z LOŇSKÉHO ROKU S QR KÓDEM
MUSÍ ZŮSTAT NA POPELNICI I V LETOŠNÍM ROCE.
Nabízíme volné zrekonstruované prostory
ve Zdravotním středisku v Mořkově, Dolní 74
Prostory nabízíme prioritně pro zubaře – zubařku a jsou ihned k dispozici. Rada obce je
připravena jednat o podmínkách pronájmu a možných dalších investicích ze strany obce pro
potřeby zubní ordinace. V ordinaci jsou provedeny nové rozvody vody, nové odpady, jsou
vyměněny radiátory. Další úpravy provedeme dle dohody a pokynů zubaře – zubařky.
Zájemci se mohou přihlásit na podatelna@obec-morkov.cz, popř. na 739 623 882.
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VĚŘÍM NA ZÁZRAKY…
Myšlenka na to, že by se ještě mohl vyskytnout
obraz od stejného autora z roku 1907, mě přísahám
vůbec nenapadla. A doufám, že ani nikoho z vás!
A přesto se na začátku letošního roku, o kterém se
říká, že bude naprosto přelomový, objevil před naší
brankou docela zahalený muž. Měl beranici, roušku, zimní oblečení, poblíž drobného psa
a s rukavicí mi před můj obličej ukazoval mobil.
O koho jde jsem pochopila až když přes roušku
zamumlal: „Mám ještě jeden obraz, visí na zdi
u mého otce. Ale má o něho strach, může ho jen na
pár dnů půjčit a pak ho chce poctivě vrátit.“ Poskočila jsem štěstím celá bez sebe… „Ano, ano.
Doneste ho, já s ním poběžím na obecní úřad, kde
ho okopírujeme, a pak vám ho hned vrátím!“
A skutečně, pan Jan Hoďák slovo dodržel a obraz
mi v pátek donesl. Pracovní doba na OÚ je teď ale jen v pondělí a středu, takže jsem v pondělí spíš klouzala než šla, nesla opatrně velký skleněný poklad v krutém mrazu ke dveřím OÚ. Jenže ouha! Pro karanténu zde bylo celý týden zavřeno… Tak honem opatrně zpátky a pořádně si obraz s lupou prohlédnout, abych dobře viděla každý detail. Ano, stejný
podpis Ignáta Lindauera, akademického malíře, s rozevlátým letopočtem 1907 je zcela zřetelný, stejný rukopis kresby z centra naší obce – tentokrát stál malíř uprostřed cesty na dnešní Dolní ulici. Přesně v místě, kde je teď autobusová
zastávka Mořkov – kostel. Výjev odsud kreslil asi v měsíci květnu, protože na zahradě č. p. 2 (u Kudělků, tehdy Geryků) vlaje „májka“ s drobným praporkem na špičce vysokého smrčku. Perspektivní zobrazení naší v současnosti významné ulice vyznělo dokonale – dominantou tu je štíhlá věž kostela sv. Jiří. Má kupodivu už i hodiny. Jen silnice vedoucí
z dolního konce na horní je asi hliněná, v době dešťů určitě špatně sjízdná.
Pro oživení naší tehdejší návsi zde nechybí muž se psem – možná směřují do „Šenku“, který i se vstupní obloukovou bránou tvoří podstatnou část levé strany obrazu (dnes sídlo firmy A.P. S.). Kolem roku 1800 nechala obec postavit
tuto vrchnostenskou panskou hospodu z bývalých stájí tereziánského manského statku. Prodala ji Janu Jiřímu Jeřábkovi.
Hostinec zde vydržel až do roku 1950, kdy byl vyvlastněn pro obchody. Těsně vedle kostela byl ze stájí vybudován
i obytný dům, který tehdy vlastnil František Kyselý. Nedávno v něm bydlel i pan učitel Vratislav Hanzelka.
Pravou stranu obrazu tvoří nejdříve dřevěný můstek pro vjezd na statek s přezviskem “Tómě“ – byl zbourán r. 1987
kvůli stavbě Domu služeb (dnes rovněž firma A.P.S.). Za tímto vjezdem
již září svou krásou a čistotou nová katolická fara a Hoffmanova vila. Za
nimi je vidět štít Gerykova statku s „májkou“ v zahradě. Výjev na konci
naší Dolní ulice (v místě křižovatky) uzavírá dřevěná stodola Jaškova
gruntu (č. p. 4 – přezvisko „Balonek“), který zde vydržel až do roku 1975.
Stodola i domek byly zbořeny kvůli výstavbě nákupního střediska Jednota. Horní ulici je vidět jen jako zahradní část obce, kterou zřejmě procházela docela obyčejná cesta. Pozadí obrazu doplňují jižní svahy Beskyd,
které
tvoří
krásný
rámec
Mořkova
dodnes.
Tento obraz, na rozdíl od prvního, nebyl na půdě, a tak má velmi zachovalý 114 let starý rám se secesními ozdobami. Oba obrazy zřejmě zachránila před zkázou kuchařka od pana faráře Klementa Klusaly „Marjana
Zacharová“ z Mořkova (od Bartoňů č. p. 24). Pan farář zemřel roku 1949
a ona pochopila, že další léta nebudou pro církevní život příliš příznivá.
My jsme tak získali dva
pohledy na naši obec z roku 1907, kdy ještě neexistovala budova naší „staré školy“ (až 1910) a evangelická škola byla
jen přízemní (1895). Nebyla ani Orlovna (1929) a nejstarší farní škola (dnes zdravotní středisko) byla jen jednopatrová
(1844, 1879). Nevím jak vy, ale docela by mě lákalo projít se tehdejší obcí Mořkov a porovnat ji se současnou
téměř
dokonalou podobou moderní vesnice
z roku 2021. I
pan malíř
by zíral…
Za skvělé naskenování minulého obrazu bych chtěla poděkovat paní Libuši Hegarové a tentokrát za nouzovou fotografii
z chytrého mobilu synovi Tomáši Hromádkovi.
Připravila Marie Hromádková
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Narodili se
Tomáš Kyliánek, Josef Byrtus, Martin Púček
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tomáškovi, Pepíčkovi a Martínkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
83 let
85 let
86 let
91 let

Lenka Horáková
Jiří Ducheček
Jana Bartoňová
Karel Horák
Jiří Geryk
Josef Černý
Oldřiška Jeřábková
Jiřina Palacká
Helena Mičková
Libuše Lacinová
Lidmila Bartoňová
Božena Kyselá

Petr Gold
Radek Kyselý
Ludmila Mičková
Vlastimil Zubík

Jan Beňovič
Ladislav Černoch
Zdeněk Šídlo

Jarmila Jadovnická
Růžena Mičková
Jan Pítr

VÝROČÍ SŇATKU
Diamantová svatba - 60 let společného života
František Mach a Božena Macíčková

Úmrtí
Milan Mička (80 let) zemřel v prosinci
Vlastimil Geryk (75 let)
Marie Krutílková (85 let)

Eva Kučerová (68 let)
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11. 2. 1961
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Koupím dům nebo stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky.
tel. 607275418

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. 2/2021, vydáno dne 2. 2. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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