Březen 2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v únoru jsme podali na MMR žádost o
dotaci na opravy místních komunikací. Žádostí se tam sešlo velké množství,
proto pokud bychom dotaci obdrželi,
považovala bych to skoro za zázrak. I
když dotaci neobdržíme, přesto některé
vybrané opravy budeme letos realizovat.
Jedná se o úsek ulice Horní k ulici Křivá a úsek komunikace za č. p. 21 na ulici Horní k domu č. p. 551.
Dále opravíme vzniklé prohlubně na ulici Mostní,
Horní, rozšíříme místní komunikace v omezené šíři na
ulici Najštef a Padol. Další úseky by byly opraveny
pouze za předpokladu získání dotace.
Obdrželi jsme dodávku žlutých popelnic na plasty a
vydali jsme 800 ks v průběhu tří dnů našim občanům,
kteří byli vyzváni a informováni, aby si je vyzvedli.
Bohužel asi 50 občanů nezareagovalo, a tak nyní mají
zbytečně méně komfortní přejímku této popelnice.
Musí dojí na obecní úřad, podepsat smlouvu a s ní
zajít buď ve středu nebo v sobotu na sběrný dvůr, kde
jim bude vydána. Děkuji ostatním občanům, kteří vyslyšeli výzvu obce a pro popelnici si došli nebo přijeli
v termínu.
Na obci jsme v průběhu února vyřizovali vyúčtování
dotací přijatých v minulých letech, podávali monitorovací zprávy a vedli a odesílali agendy s tím spojené.
Podávali jsme hlášení o odpadech za rok 2020 a řešili
spoustu dalších úředních záležitostí.
Výběrové řízení na zhotovení odvodnění ulice Polní
a prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu
na ulici Polní a Nádražní vyhrála společnost AROWANIE STAV s.r.o., která zmíněné práce zhotoví za
3 346 900,- Kč vč. DPH. Realizace proběhne
v měsících červenec – říjen 2021.
Spolupracujeme s projektanty, kteří zhotovují projektovou dokumentaci na zbourání a výstavbu nové
Podhorské chalupy. Projektant pan Ing. Krátký pro
nás zhotovuje projekt oplocení sběrného dvora. Jak

měsíčník ČÍSLO 3
jej budeme mít k dispozici, vyhlásíme VŘ a až pak
budeme moci akci nového oplocení realizovat. Věřím, že se nám stavba plotu podaří ještě v jarních měsících.
V březnu plánujeme demolici dvou dvoulůžkových
chatek v kempu. V dubnu zhotovíme nové základové desky a následně postavíme dvě nové chatky, velmi žádané dvoulůžkové.
Jsme již v kontaktu se zahradnickou firmou, která pro
nás zhotoví výsadbu trávníku v okolí dětského
brouzdaliště. V blízkosti brouzdaliště navíc přibydou
dětské herní prvky. Zaměstnanci obce zhotoví
k brouzdališti opalovací rošty.
U workoutového hřiště přibude na přání mořkovské
mládeže trampolína.
V poslední době za mnou přichází spoustu lidí, kteří
poukazují např. na poničené víceúčelové hřiště, na
poničené dříve upravené cesty, na stojící auta na
chodnících, zvláště na ulici Nádražní, na neuklizené
kobylince na vozovkách, a mrzí je to, že se obecní
majetek ničí. Nejen pro děti ze školky jsme upravili
cestu k lípové aleji. Zajděte se tam podívat dnes, ani
ne po roce provedených úprav. Auta a čtyřkolky
cestu rozjezdily, takže je tam zase spousta bláta a
děti tudy opět neprojdou.
Lidé oceňují, že obec upravuje a vylepšuje co se dá,
na druhou stranu se najdou tací, kterým je to jedno a
přistupují ke všemu lhostejně.
Prosím, aby rodiče s dětmi mluvili, vysvětlovali a
nabádali, aby nedevastovali své okolí. Snad si časem
nejen děti, ale i dospělí začnou vážit práce druhých.
Chtěla bych tomu uvěřit.
Rada obce ocenila jako každoročně 8 dobrovolných
dárců krve. Věřím, že v příštím roce, se již budeme
moci s dárci krve osobně setkat v obřadní síni při
slavnostním aktu.
Ivana Váňová, MBA, starostka

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
díky dotaci jsme mohli rozšířit třídění odpadů v naší obci o popelnice na plasty o obsahu
240 l. Tak, jak již psala ve svém článku paní starostka, patří všem občanům, kteří si během
3 dnů vyzvedli 800 ks těchto nádob velké díky.
Chci Vás všechny upozornit, že od měsíce dubna již nebude probíhat pytlový sběr, na
který jste byli zvyklí, ale vývoz plastů bude prováděn výhradně prostřednictvím žlutých popelnic. Ke zrušení pytlového sběru jsme přistoupili ze dvou důvodů. Tím hlavním byla stále
rostoucí cena pytlů, kdy se cena pořízení vyšplhala za poslední rok na 4,84 Kč/ks. Druhým
důvodem byl také jejich svoz, kdy jednou v měsíci pracovníci naší čety museli objíždět obec, tyto pytle sbírat
a někdy se až velmi nebezpečně pohybovat na vlečce traktoru, což je z bezpečnostních důvodů nepřípustné.
I přesto, že jsme službu občanům přiblížili blíže k domovu, nechceme zvyšovat poplatek za odpady a i nadále
jej chceme udržet na částce 500,- Kč za poplatníka/rok, včetně úlev pro děti do 5 let a seniorů nad 80 let, kdy
tyto obě skupiny jsou osvobozeny od poplatků za odpady.
To, jak se bude vyvíjet cena, je však na každém z nás. Čím více se nám podaří vytřídit komodity (papír, plasty,
sklo) o to míň bude směsného komunálního odpadu. Prioritou tedy je, aby objem směsného odpadu na osobu
se z dnešních 168 kg/rok snížil na 140 kg/rok. Podívejme se tedy společně na porovnání roku 2019 a 2020.
2019
2020
Směsný komunální odpad
408,46 t
419,60 t
Papír a lepenka
131,59 t
126,12 t
Sklo
42,03 t
40,56 t
Oděvy
7,66 t
6,66 t
Plasty
38,53 t
53,84 t
Biologicky rozložitelný odpad
1 094,70 t
1 075,00 t
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
7,50 t
6,56 t
Objemný odpad
152,13 t
154,87 t
Pneumatiky
5,65 t
2,44 t
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouš. nebo jiné nebezpečné látky
2,42 t
2,37 t
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
0,19 t
0,08 t
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
0,28 t
0,90 t
Kovy - šedé kontejnery umístěné na sběrných místech třídění nově od roku 2020
——
0,60 t
Na tomto místě vám všem děkuji, že jsme společně tříděním docílili nárustu vytříděného plastu o cca 15 tun. Je
vidět, že vám ekologie není lhostejná. Věřím, že právě výše zmiňované nádoby na plast nám pomůžou v letošním roce toto číslo ještě zvýšit.
Rychlá rekapitulace.
Sběrná místa po obci:
- žluté kontejnery: PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin a drogistického zboží, nápojové krabice,
ostatní plastové předměty, polystyrén (nikoliv stavební)
- modré kontejnery: noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, krabice, kartony, kancelářský papír
- bíle kontejnery:
POZOR ČIRÉ SKLO láhve od nápojů, skleněné střepy
- zelené kontejnery: POZOR BAREVNÉ SKLO láhve od nápojů, skleněné střepy
- šedé kontejnery: nápoj. plechovky, plechovky a konzervy od potravin, ostatní kovové předměty z domácnosti
Sběrná místa u domácnosti:
• žluté popelnice: PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin a drogistického zboží, nápojové krabice,
ostatní plastové předměty, polystyrén (nikoliv stavební)
• hnědé popelnice: všechen rozložitelný odpad z domácnosti, slupky od zeleniny i ovoce, tráva, drobné větve,
papír pouze novinový, kancelářský, kartony a krabice. NEVKLÁDEJTE ZDE ČASOPISY,
REKLAMNÍ LETÁKY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZBYTKY JÍDEL
• černé popelnice: směsný odpad, mělo by zde být jen opravdu to co nelze vytřídit !!!

Nový zákon o odpadech stanoví snížení netříděného odpadu na osobu. V loňském roce to bylo
200 kg/osobu. Toto číslo tvoří součet Směsného a Objemného odpadu, který se následně vydělí
počtem obyvatel. V konkrétním případě Mořkova za rok 2020 to vypadá takto: 419 600 kg + 154
870 kg / 2 487 obyvatel. Výsledek je 231 kg na osobu. Letošní úkol je snížit množství odpadu na
obyvatele o 31 kg za rok.

Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta
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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.
BÍLÁ NÁLEPKA Z LOŇSKÉHO ROKU S QR KÓDEM
MŮŽE ZŮSTAT NA POPELNICI I V LETOŠNÍM ROCE.
3
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USNESENÍ
z 48. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 17. 2. 2021
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 47. schůze RO.
Přípravu a program 13. ZO.
Žádosti o prominutí nájemného za únor a březen.
Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky. V naší obci bylo vybráno 54 192,- Kč.
Další postup přípravy k prodeji bývalého drážního domku u cyklostezky.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 48. Rady obce Mořkov.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ulici Polní a Nádražní, Odvodnění ulice
Polní podala AROWANIE STAV, s.r.o., Bohumínská 439/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 07949782 s cenou
2 766 033,55 Kč bez DPH.
2.3
Prominutí zaplacení nájemného za únor 2021 ve SD – provozovna kadeřnictví, nájemkyni R., z důvodu nuceného zavření
kadeřnictví v souvislosti s pandemií koronaviru.
2.4
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc únor 2021, ve ZS – F. z důvodu nuceného zavření obchodu v souvislosti
s pandemií koronaviru.
2.5
Darovací smlouvu 12021 uzavřenou mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou
Váňovou, MBA, starostkou obce na straně dárce a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901, zast. Petrem Orlem, předsedou.
2.6
Smlouvu č. 32021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně poskytovatele a JUNÁK – český skaut,
středisko Bojkovice, z.s., se sídlem Chmelnice 958, 687 71 Bojkovice, zast. Klárou Macíčkovou, pověřenou plnou mocí,
IČ: 60371897 na straně příjemce.
2.7
Smlouvu č. 42021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně poskytovatele a Myslivecký spolek Beskyd
Mořkov se sídlem Sportovní 500, 742 72 Mořkov, zast. Milanem Macháčem, finančním hospodářem, IČ: 48808245 na straně příjemce.
2.8
Smlouvu č. 42021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně poskytovatele a Orel jednota Mořkov, se
sídlem Dolní 310, 742 72 Mořkov, zast. Františkem Macíčkem, starostou jednoty Orla, IČ: 45215031 na straně příjemce.
2.9
Dar L. na úhradu stravného dětí L a L. Dar bude poskytnut přímou úhradou faktur vystavených ZŠ a MŠ Mořkov Obci
Mořkov za obědy od 12/2020 do 6/2021 za podmínek daných obcí.
2.10
Rada obce schvaluje II. úpravu rozpočtu obce na rok 2021
ve výši příjmů
-Kč příjmy celkem
41,294.640,95 Kč
ve výši výdajů
750.000,00 Kč výdaje celkem
53,682.740,95 Kč
třídy 8 financování
750.000,00 Kč financování celkem
12,388.100,00Kč

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
2.16
2.17
3.
3.1

Plné znění II. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce uzavřenou mezi
smluvními stranami Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. se sídlem Masarykovo náměstí 20, 741 00 Nový Jičín, IČ:
47998261, zast. Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou a Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zsat.
Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce.
Smlouvu o užívání movité věci (žlutá popelnice) uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191,
zast. Ivanou Váňovou na straně poskytovatele a občanem, na straně Uživatele, vlastníkem nemovitosti.
Ocenit dárce krve R.M.; L.E.; A.K..; P.J.; J.D.; L.P.; D.J.; I.S.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB služebnosti inž. sítě a Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně budoucí povinná a paní P. a
panem K., na straně budoucí oprávnění.
Servisní smlouvu uzavřenou mezi JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57, IČ: 27797007, na straně zhotovitele a
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně objednatele.
Návštěvu jubilantů v měsíci únor 2021.
Návštěvu jubilantů v měsíci březen 2021.
Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA k podpisu SOD na realizaci Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na
ulici Polní a Nádražní, Odvodnění ulice Polní s AROWANIE STAV, s.r.o., Bohumínská 439/46, Slezská Ostrava, 710 00
Ostrava, IČ: 07949782.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

5

PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO SOUDU

Vážení občané,
v letošním roce končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně. Předseda okresního soudu
JUDr. Vít Veselý se na nás obrací s žádostí o provedení nové volby přísedících zastupitelstvem naší obce.
Kandidovat na funkci přísedícího mohou jak stávající přísedící, tak nově navržení občané. Přitom musí jít o
občana České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou funkci řádně zastávat a v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30
let, souhlasí se svým ustanovením přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu v Novém Jičíně (§ 60 odst. 1
zák. č. 6/2002 Sb. Ve znění novel). Současně musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení § 60 odst. 4 cit.
zákona a ustanovení § 1 odst. 4, ustanovení § 2 odst. 1 a),b).d) až h) zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a volí je obecní zastupitelstvo z řad občanů,
kteří v jeho obvodu mají trvalé bydliště nebo pracoviště. K navrženým kandidátům si obecní zastupitelstvo
vyžádá vyjádření předsedy soudu.
U nově navržených kandidátů, kteří doposud funkci nevykonávali je nutno přiložit:
údaje o navrhované osobě (jméno, příjmení, data narození, bydliště, pracoviště)
souhlas s ustanovením přísedícím (tiskopisy jsou přílohou této zprávy)
osvědčení o lustraci (§ 2 odst. 1 písm. a/,b/ zák. č. 451/91 Sb. ve znění novel),
výpis z rejstříku trestů,
„čestné prohlášení“ dle § 2 odst. 1, písm d) až h) cit. zákona (tiskopis je přílohou této zprávy)
Prosím, v případě, že máte o přísedícího soudu zájem, kontaktujte v té věci kteréhokoliv zastupitele,
popř. přijďte přímo na OÚ Mořkov za mnou, starostkou obce, v termínu do 31.3.2021.
Ivana Váňová, starostka
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AKTUÁLNĚ v ambulanci realizujeme SEZNAM ZÁJEMCŮ o očkování.
Pokud chcete být očkováni u obvodního lékaře,
NEREGISTRUJTE se do celostátního systému!
Kdo se může u nás nahlásit?
- osoby starší 70 ti let, které jsou v naší ambulanci registrováni (každý se může hlásit POUZE U SVÉHO
obvodního lékaře)
Pokud již JSTE registrováni k očkování v centrálním registračním systému a chcete se registrovat u
nás, musíte svou stávající registraci zrušit - volejte na číslo 1221. Až poté nás kontaktujte. NELZE vás u nás
zapsat dříve!!! Nemůžeme registraci v centrálním systému zrušit za vás. Musíte tak učinit sami.
- osoby s chronickým onemocněním mladší 70 ti let, které jsou v naší ambulanci registrováni a jsou léčení pro
- diabetes mellitus (cukrovka) léčeným inzulinem nebo léky (netýká se pacientů na dietě)
- obezita (BMI > 35 kg/m2)
- závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním
kyslíku v domácím prostředí)
- závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
- závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
- onkologické onemocnění
- stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
- závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
- vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léky
- závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací
systém
- vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně
ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
- vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
- léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
- osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

Jak se nahlásit?

- nejlépe zašlete email na adresu jana.irsakova@email.cz, kde zašlete svoje jméno, datum narození a číslo telefonu
- telefonicky na číslo 725 725 485, kde nahlásíte své jméno, rok narození a číslo telefonu a to:
pondělí - čtvrtek v ORDINAČNÍ DOBĚ ambulance v Mořkově
pátek v čase 9 - 11 hod.

Kdy bude očkování probíhat?
Aktuálně probíhá pouze vytváření seznamů, až očkovací látku dostaneme, budeme vás kontaktovat. NEVÍME
a nedokážeme ani předpovědět kdy to bude!!!

Očkování po prodělání nemoci Covid19.

Dle stávajících doporučení mají být osoby, které prodělali toto onemocnění, očkovány nejdříve 3 MĚSÍCE
po prodělání nemoci. Poznatky o nemoci a očkování jsou stále předmětem sledování, doporučení se dle nich
může změnit.
MUDr. Jana Irsáková, www.irsakova.cz
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Informace pro občany
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na
1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky,
připadá konec lhůty na 3. května 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí
lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také
splatná.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí aplikace na
www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky,
že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením
do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.
Tiskopisy jsou v papírové podobě k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Od 28. února 2021 je možno přiznání vyplnit a elektronicky podat také pomocí portálu Moje daně. Podrobné
informace naleznete na www.financnisprava.cz nebo na stránkách ministerstva financí. K telefonickým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena speciální infolinka 225 092 392.
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí a na minimum je omezena také možnost
osobních konzultací k vyplnění přiznání, které lze v budovách územních pracovišť realizovat jen v případech
předběžného telefonického sjednání termínu osobního jednání se zaměstnancem územního pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně, v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku jsou pro veřejnost z epidemiologických důvodů zcela uzavřena.
Finanční úřad proto prosí občany, aby k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e
-mailové adresy.
Územní pracoviště finančního
úřadu

E-mailové adresy
pro příjem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů
k
dani z příjmů fyzických osob
(DPFO)

ÚP Ostrava I,

podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

podatelna3202@fs.mfcr.cz

596 705 111

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 111

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

Úp v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 111

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

Úp v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska www.financnisprava.cz
V Ostravě 1. března 2021
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí
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Zprávičky ze ZŠ Mořkov

Školáci Základní i Mateřské školy v Mořkově stavěli
Sněhuláky pro Afriku
Do 9. ročníku celorepublikového projektu Sněhuláci pro Afriku,
jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání, se
zapojili děti a studenti naší mateřské i základní školy.
Letošní zima nám opravdu přála a tak nám poskytla dostatek stavebního materiálu. Sněhuláci vyrostli na zahradě mateřské školy,
před základní školou, žáci stavěli na svých zahradách, hřišti.
Všichni si práci náležitě užili a ani nevadilo, že zábly prsty. Děti
hřálo totiž vědomí, že pomáhají dobré věci.
Celkem jsme vybrali 2400 Kč, které pošleme na konto společnosti Kola pro Afriku. Tím přispějeme na převoz starších kol do
Afriky. Na kolech se pak africké děti vydají do školy a získané vzdělání jim umožní prožít lepší život.
Lenka Kociánová
koordinátorka projektu

Víceúčelové hřiště
Shlédněte několik fotografií, jak mládež ničí víceúčelové
hřiště. Zarážející na celé věci je fakt, že zařízení ničí žáci
a dorostenci, bývalí i současní. K poškození mantinelů došlo
dle svědků v sobotu 18. a v neděli 19. února 2021.
Obec nakoupí na výměnu nové bílé panely, správce areálu je
vymění. Jistě by ocenil, kdyby mu ničitelé přišli pomoct
a zachovali se chlapsky.
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Narodili se
Valentýna Tomanová, Mikuláš Rada, Josef Sedláček,
Tomáš Kahánek, Michal Nečas, Eliška Bradnová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Valentýnce, Mikuláškovi, Pepíkovi, Tomáškovi, Míšovi a Elišce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let

83 let
86 let
87 let
88 let
90 let
91 let

Tomáš Slačálek
Jana Bajgarová
Jiří Vágner
Pavel Günther
Vlasta Popová
Anna Juráčková
Margita Golová
František Roubal
Alois Gold
Josef Tvrdoň
Božena Macháčová
Marie Jančálková
Marie Kašíková
Marie Štěpančíková
Marie Rýdlová
Marie Horáková
Hedvika Macháčová
Jan Mička

Petr Horák

Pavel Macíček

Milan Schindler

Jaroslav Rýdl

Lidmila Hoďáková
Jiří Šefl
Jan Pučan

Jiří Veselý

Věra Pítrová
Zdenka Cabáková
Anna Kuncová

Stanislav Marek
Zdenka Rýdelová

Božena Kučerová
Marie Pítrová

Úmrtí
Marie Mičková (94 let)

Ludmila Veselá (77 let)

Růžena Štefková (90 let)

Vítězslav Geryk (73 let)

František Čáň (92 let)

Marie Rýcová (87 let)

Zlatuše Kučerová (64 let)
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
NAD HROBEM, PŘEDNESENÉ MÍSTOSTAROSTOU
OBCE JIŘÍM NAVRÁTILEM, ZA OBEC, KLUB DŮCHODCŮ,
SPOLEČNOST
KATOLICKÉHO
DOMU,
LIDOVCE A SPOLUOBČANY …
Milá Liduško,
po 25 let jsme byli bratr a sestra
v jedné straně, od mého nastěhování do Mořkova jsme se často setkávali a řešili jsme nejen
problémy Lidové strany, Katolického domu, naší obce, ale
často jsme také vzpomínali na
naše společné přátele, spolupracovníky a zážitky. Byla jsi vždy
vášnivou cestovatelkou, turistkou, houbařkou a Tvůj elán
dokázal rozpohybovat lidi kolem Tebe. Málokdo znal tolik
lidí naší obce.
Už nebudou žádné plány. Už
nebude žádné řešení. Už nebudeme potkávat Lidku obklopenou občany, kterým nabízí účast
na zájezdu v Chorvatsku
Děkuji ti za Obecní úřad, jehož
součástí jsi byla i jako zastupitelka a radní obce.
Děkuji ti za Klub důchodců,
kteří jsou Ti nesmírně zavázáni
za Tvou dlouholetou spolupráci
při pravidelných čtvrtečních
setkáních a organizaci zájezdů.
Poděkování je na místě i za tvou práci předsedkyně Společnosti katolického domu, především Tvou zásluhou
bylo, že se budova Orlovny vrátila po revoluci do vlastnictví těm, kterým byla v minulosti ukradena.
Děkuji Ti za naší lidoveckou rodinu, kterou jsi byla součástí od dubna roku 1968. Tvůj život byl se stranou
spojený velmi úzce, vždyť jsi byla členkou Ústředního výboru naší strany, pracovala jsi dlouhá léta na sekretariátu lidové strany v Novém Jičíně v okresním i místním výboru.
Tvé velké srdce, zdravý selský rozum Tě vedly vždy tam, kde Tě bylo třeba.
Je symbolické, že dnes by jsme společně pořádali Tradiční akci Pochování basy, které si teď mnoho z nás bez
Tebe a Tvé pomocné ruky nedokáže představit. Místo toho zde v tento den stojíme nad Tvým hrobem.
Je to pro mne, Liduško, těžké rozloučení. Mrzí mě, že jsem ti ani za tvou neplacenou obětavou práci nikdy pořádně nepoděkoval. Snad mě slyšíš, tam nahoře.
Budeš nám, Liduško, moc chybět. Budiž ti lehká zem.
Čest tvé památce.
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Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové
problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet
problémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě
potřeby obrátit s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?
O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se mohou objevit např.
ve škole či při volnočasových aktivitách.
Buďte sami dětem dobrým příkladem.
Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých..., naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především o rizicích, kterou
jsou s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže uvedených, které se opakují nebo
se objevují společně.
Zhoršení školního prospěchu.
Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
Lhaní, snížená sebedůvěra.
Únava, zvýšená potřeba spánku.
Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci.
Pozdní návraty domů, útěky z domova.
Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se
zajištěním zdravotního dohledu.
Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné
vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o
kterém se můžete poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit
tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá žádnou šanci.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
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Den bezpečnějšího internetu
Bezpečné komunikaci v online prostředí se věnují při svých vzdělávacích aktivitách také moravskoslezští preventisté. V době kdy to epidemiologická situace ještě umožňovala, realizovali preventisté v loňském roce na
devět desítek přednášek s tématem bezpečnější komunikace v prostředí internetu. Autoři zcela nového projektu policie Tvoje cesta onlinem moravskoslezským preventistům vzdělávací program přiblížili už v lednu roku
2020 a ve stejný den projekt absolvovali i žáci jedné z ostravských škol. Detailněji k projektu viz https://
www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx, https://www.policie.cz/clanek/pozor-predator.aspx. Přednášky projektu Tvoje cesta onlinem byly v loňském roce pedagogy velmi žádány, v důsledku epidemie je i nadále
nabízíme distančním způsobem https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx. A
právě v současné době online výuky, kdy děti tráví mnoho času v prostředí internetu, je téma bezpečné komunikace víc než aktuální.
Nicméně bezpečnější komunikaci na internetu moravskoslezští preventisté učí děti také formou hry. Jak se
bezpečně chovat při online komunikaci děti zjistí v didaktických hrách „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní
pohádky hrou“ či ve hře „Kterak se obětí nestáti.“ Obě hry mohou moravskoslezské školy v případě zájmu
získat zasláním požadavku na email krpt.prevence@pcr.cz. Pedagogům lze přiblížit detailní informace ke
hrám v odkazech https://www.policie.cz/clanek/kterak-se-obeti-nestati.aspx, https://www.policie.cz/clanek/
novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx.
Den bezpečnějšího internetu letos připadá na 9. února 2021. Další informace k tématu naleznete v odkazu
https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-den-bezpecnejsiho-internetu.aspx. Na nástrahy internetové komunikace upozorňuje i zcela nový preventivní spot ( https://m.facebook.com/PolicieCZ/
videos/456905328828659/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr), který byl
poprvé zveřejněn právě 9. února 2021 v rámci projektu KYBERKINO na facebookovém profilu Policie ČR.
Internet nemá jen růžové, ale také stinné stránky. V dnešní moderní době je pro nás kyber prostor velkým
pomocníkem a naši každodenní součástí. Pro komunikaci používáme počítač, konzoli, mobil, tablet. Denně na
internetu s někým komunikujeme, něco fotíme, pracujeme s PC, podnikáme, nakupujeme prostřednictvím eshopů apod. Jenže abychom využili potenciál těchto moderních technologií naplno a bez obav, musíme počítat
s hrozbami, které nás v tomto on-line prostředí mohou potkat. A co je nejdůležitější, naučit se těmto potencionálním hrozbám čelit.
Takzvaní “predátoři“ jsou ve střehu a všemi možnými způsoby nalézají nové a nové kličky, jak nás mazaně po
internetu okrást či podvést. Je to jejich “hrací pole“, kde se mnohdy stávají vítězi. Pohyb na internetu je právě
z tohoto důvodu hodně o zodpovědnosti, proto k němu tak přistupujte a myslete na prevenci pokaždé, když
usedáte k počítači. Buďte obezřetní a ověřujte si mnohá zde zjištěná fakta. Chraňte si své soukromí a věnujte
čas zabezpečovacímu nastavení. Používejte antivirové programy. Pokud uzavíráte obchod s nějakou firmou,
zjistěte si její pověst. Nesdělujte nikomu PIN kód karty nebo jiných osobních dokladů, na které může být proveden podvodný tah. Nezasílejte nikomu osobní fotografie, pomocí kterých Vás může začít někdo vydírat. Pokud máte děti, nezakazujte jim práci s počítačovou technologii, ale mějte pod kontrolou jejich aktivity. Nastavte si společné pravidla.
V tomto pouhopouhém malém výčtu jsme nastínili hlavní problémy, se kterými se můžete na internetu setkat a
které můžete znát jako: Hoaxy, Sexting, Kybergrooming, Pishing, stalking, cyberbullying. Jsou Vám tyto názvy cizí? Odpovědi na ně můžete nalézt zde: www.e-bezpeci.cz
Na závěr lze dodat, aby nejen den 9. února 2021 byl tím jediným dnem bezpečného internetu, ale abyste se
v kyberprostoru cítili bezpečně neustále.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Lucie Galiová
vrchní inspektor oddělení prevence
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KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem pomáhat dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. I nyní v době pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomůže vám
zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné
pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při
zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a
komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého
Moravskoslezského kraje, ve střediscích v Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, a Frýdku-Místku. Uživateli našich
služeb jsou dospělí a senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kafira.cz

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.

Daruji oblečení,
kuchyňské nádobí a obuv.
Zájemci volejte
na telefonní číslo 737641586.
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