Květen 2021

měsíčník ČÍSLO 5
Květy pro mámu
Všechny květy do rukou mámy,
vkládám jako drahokamy.
Za Tvou lásku, plno něhy,
za zelené dětské břehy.
Za Tvou štědrost, starost v hlavě,
za dny šťastné, za dny hravé,
za pohádky nad kolíbkou,
za to, že vždy stojíš blízko.
Maminky, babičky, tetičky,
přejeme Vám všechno nejlepší ke Dni matek.

Pochod Okolo Mořkova 2021
V sobotu 8. května 2021 se měl uskutečnit 46. ročník pochodu Okolo Mořkova. Z důvodu pandemie
můžete pochod absolvovat individuálně. KČT připraví trasu vhodnou pro děti a starší občany.
Začátek: Mateřská škola Mořkov ( od 8 hodin )
Cíl: Sběrný dvůr Mořkov ( do 15 hodin )
Trať bude značena žlutými fábory . Bude kopírovat naučnou stezku Objevování a záchrana přírody. Délka
trasy 4,5 km ( uzpůsobíme podle počasí), je vhodná i pro malé děti. Po trase budou připraveny zábavné
úkoly. V cíli obdrží každý účastník malý dárek.
V případě velmi nepříznivého počasí se akce uskuteční o
týden později - v sobotu 15. května 2021
Výbor KČT Mořkov ve spolupráci s turistickým kroužkem

SLOVO STAROSTKY

Rekonstrukce tělocvičny probíhá rychlým tempem,
zabetonovaná podlaha je díky dennímu vysušování a
topení zbavena vlhkosti a připravena na barevný nátěr. Máme hotové moderní osvětlení splňující náročné požadavky pro stolní tenis a sporty, je hotová
elektroinstalace, jsou vyspraveny omítky, celkově je
opravený strop, máme již nové venkovní žaluzie, je
připravena konstrukce pod obklad, jsou namontovány
různé úchyty, které budou jistit zvolené cvičební
nářadí. Bohužel dodavatelé dřevěných obkladů prodloužili dodávku panelů o 9 týdnů a zhotovitel nátěrů
podlah také prodloužil termín realizace. Oba případy
jsou způsobeny koronavirovou pandemií. Díky tomu
nemůže zhotovitel dokončit svou práci. Mohli jsme
mít tělocvičnu hotovou ve značném předstihu, ovšem
děti ani sportovci by ji nesměli využívat. Takže nezbývá, než počkat až výrobci své produkty dodají. Po
dokončení všech prací budeme mít vskutku krásnou a
moderní tělocvičnu.

Vážení spoluobčané,
v dubnu jsme zbourali dvě staré dvoulůžkové chatky v kempu. V současné
době nám pan Doubravský z ART BETONU s.r.o. zhotovuje nové základové
desky pod nové chatky. Ty by měly být
dodány koncem května. Pobyt ve dvoulůžkových chatkách v kempu je velmi
žádaný, proto jsme přistoupili k jejich postupné výměně.
U brouzdaliště jsme vybudovali odvodňovací žlab,
aby bezpečně odváděl povrchovou vodu. Veškeré práce s tím související musely být zhotoveny ručně, protože okolí brouzdaliště je silně podmáčeno vodou.

Protože máme od letošního roku na koupališti i
brouzdaliště pro nejmenší děti, museli jsme zhotovit
nový provozní řád a podle něho musí provozovatel
dodržovat vše, co je s provozem spojeno. Nejprve
proběhne zkušební provoz brouzdaliště a po cca 2 měsících provozu budeme tuto stavbu kolaudovat.
K brouzdališti dokončujeme výrobu nových deseti
opalovacích roštů, odstranili jsme starý kolotoč nad
brouzdalištěm, renovujeme průlezky a začátkem
května již budou zabudovány herní prvky – houpadla, houpačky a skluzavka.
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Při kontrolním dni na tělocvičně jsem se opět prošla
kolem víceúčelového hřiště. Zase jsou potrhány
ochranné sítě, krytá lavice je vylepšena už dlouho
obrazci sprejerů, z branky trčí zdemolovaná kovová
tyčka, která měla držet ukotvení sítě v brance. Tomu, kdo z Vás tam nechodí, tak jsem pořídila několik fotek, abyste si udělali představu, jak to tam máme hezké.

Lesy ČR s.p. dodaly na OÚ Mořkov hotovou projektovou dokumentaci na Opravu koryta Papákova potoka. Dotčení vlastníci pozemků jsou
s projektem seznámeni a podepsali souhlas
s navrženou opravou. Další fází bude jednání na
stavebním úřadě k vydání stavebního povolení. Realizace akce je plánovány Lesy ČR s. p. na 2/2 roku
2022. Investorem jsou Lesy ČR s.p..
V dubnu byla provedena celková rekonstrukce
rozhlasu. V brzké době bude rozhlas v obci rozšířen o 7 míst, které byly vyhodnoceny jako hluché.
Problém se zvukem je na ulici Obchodní. Hlášení se
rozléhá tak, že není slyšitelné. Zvuk naráží do vysokých domů a tím vzniká tento problém. Technici
dostali od nás za úkol, aby navrhli vhodné technické řešení.

V dubnu jsem se účastnila schůzky svozové oblasti ve
společnosti ASOMPO, a.s.. Jak jste jistě zaznamenali
ze zpráv, tak v letošním roce začal platit nový Zákon o
odpadech. Bohužel jeho dopad v průběhu 10. let zaznamená každý z nás, a to zdražením poplatků za odpady a časem jistě i zpoplatněním vyvezeného velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře.
U nás v obci zatím držíme poplatek na částce 500,- Kč
a nebudeme jej ani pro příští rok zvedat. Ovšem právě
letošní rok ukáže, na kolik budeme muset tento poplatek už v roce 2023 navýšit. Rozhodujícím kritériem
bude zodpovědné třídění odpadů maximálním možným
způsobem. Proto Vás prosím, třiďte odpad tak, aby
směsného komunálního odpadu bylo minimálně.
Pokud bude množství tohoto odpadu neustále narůstat,
budeme platit za ukládání směsného komunálního odpadu opravdu ohromné sumy za překročení tonáže stanovené na obyvatele / rok a do toho se započítává i
odpad velkoobjemový odpad ze sběrného dvora.
V současné době platí obec Mořkov 500,- Kč za tunu
uloženého směsného a velkoobjemového odpadu na
skládce. Za poplatek 500,- Kč smíme vyvézt 77,38 t.
Jak tuto tonáž překročíme, tak už budeme platit poplatek 800,- Kč. Tento stav zvýšení poplatku nastane pro
nás v závislosti na množství uloženého odpadu obce
Mořkov už v ¾ letošního roku. To, že je letos poplatek
pro obec Mořkov po překročení 77,38 uložených tun
800,-Kč, tak další rok už bude 1000,- Kč, další 1200,Kč a vyšplhá se až na konečných 1850,- Kč. Smyslem
tohoto poplatku je, aby bylo co nejméně odpadů uloženého na skládkách. Zaznamenali jsme nepříznivý
trend, který ublíží nám všem, že naši občané s trvalým
pobytem v obci často vyvážení velkoobjemový odpad
svým známým z jiných obcí na náš sběrný dvůr. Pak
dochází k tomu, že limit za 500,- Kč je rychleji vyčerpán a my začneme platit dříve poplatek 800,- Kč. Pro
obce to bude představovat značně vysoké finanční prostředku vynaložené do odpadového hospodářství, proto
budeme muset na tuto skutečnost reagovat. Některé
obce a města již 3 roky postupně zdražují poplatky za
odpady svým občanům. My jsme zatím k tomu nepřistoupili.

V neděli 16. května 2021 se bude konat
tradiční Vítání občánků. Budou pozvány všechny děti, které se narodily do
konce února 2021. Pozor – pozvánku
zasíláme na adresu trvalého pobytu
matky. Děti narozené v březnu 2021 budou pozvány na vítání 6. června 2021.
Moc se na Vás těšíme.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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Svoz nebezpečného odpadu

Vážení mořkovjané,

i v letošním roce jsme po zimě obnovili svoz bioodpadu a jeho zpracování. Nyní mi dovolte několik
informací ke kompostárně – na
fotografii vidíte, jak se někdo zbavil
pařezů ze stromů. Prosíme všechny
občany, aby nám do kompostárny pařezy nevozili,
my je nedokážeme zpracovat a nebereme je. To
jsme již několikrát sdělovali a protože někteří, nechtějí respektovat určitá pravidla musíme přistoupit k určitým krokům, které nám pomohou k řádnému provozu naší kompostárny.

15. května 2021
od 8:00 hod. do 15:00 hod
proběhne v naší obci plánovaný
odběr nebezpečných odpadů od občanů
•

chemikálie, barvy, ředidla.

Uložení odpadů je ve sběrném dvoře Mořkov.

Na příjezdové cestě ke kompostárně brzy umístíme
uzamykatelnou závoru a umístíme kameru. Musíme
se před nájezdy nezodpovědných lidí bránit. BIO odpad tudíž budete smět ukládat jen na prostranství u
sběrného dvora, které je monitorováno 24 hodin denně. Hlínu si budete moci odvážet jen po telefonické
domluvě.

Zveme občany
na jednání 14. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,

Bc. Jiří Navrátil, MBA

které se koná
ve středu 9. 6. 2021
v 17:00 hodin v sále SD.

místostarosta obce
Koupím dům,
nebo

Program bude zveřejněn
v řádném termínu
na úřední desce, webu obce
a výlepových plochách.

stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Tel: 607275418.
Nejsem realitní kancelář.
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USNESENÍ
z 51. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 14. 4. 2021

1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 50. schůze RO.
Žádost pachtýřky S. o prominutí nájmu za 2Q/2021.
Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 51. Rady obce Mořkov.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc březen a duben 2021 ve SD – provozovna kadeřnictví, nájemkyni paní R., z důvodu nuceného zavření kadeřnictví v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc březen a duben 2021, ve ZS – outfit, F., z důvodu nuceného
zavření obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru.
Nejvýhodnější nabídku do VŘ na akci Oprava oplocení sběrného dvora Mořkov podala společnost
BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 03748901, která práce
provede za 1 364 347,21 Kč bez DPH.
V. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021:

2.3
2.4
2.5

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

124 200,00 Kč
124 200,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

42,726.682,95 Kč
59,397.210,11 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění V. 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.
2.6
Smlouvu o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi smluvními stranami Obec Mořkov,
se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, jako povinná z věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě a manž.O., jako oprávnění z věcného břemene – služebnosti in
ženýrské sítě.
2.7
Záměr prodeje pozemku dle GP č. 2152-13/2021.
2.8
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1198/1 o výměře 5 m2, která bude mít parc. č. 1198/84.
2.9
Záměr prodeje pozemku dle GP č.5154-18/2021.
2.10 Záměr pronájmu pozemků pro umístění pouťových atrakcí.
2.11 Dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru a přepravě biologicky rozložitelného odpadu č.
S/61/5003384/012/2015 obec Mořkov uzavřenou mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IČ:
49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, na straně zhotovitel a Obec Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, na straně objednatel.
2.12 Dodatek č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů v obci Mořkov č. 017/98 uzavřenou
mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102
00 Praha 10, na straně zhotovitel a Obec Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, na straně
objednatel.
2.13 Objednávku na zhotovení ekologického auditu společnosti UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00
Ostrava-Hrabová, IČ: 45192260 – potřebnou k žádosti o dotaci na Rekonstrukci podhorské chalupy
Mořkov.
2.14 Doplnění rozhlasu v 7. místech obce Mořkov a vystavení objednávky společnosti JD Rozhlasy.
3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou, MBA k podpisu SOD na realizaci akce Opravy oplocení sběrného
dvora Mořkov se společností BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 OstravaHrabůvka, IČ: 03748901.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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USNESENÍ
z 52. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 21. 4. 2021

1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 51. schůze RO.
Žádost pachtýře K. o prominutí nájmu za 2Q/2021.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 52. Rady obce Mořkov.
VI. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021:

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

42,728.682,95 Kč
59,399.210,11 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění VI. 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.
2.3
Záměr prodeje pozemku dle GP č. 2159-31/2021.
2.4
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu MŠ v době hlavních prázdnin v termínu od pondělí
12.7.2021 do pátku 20.8.2021.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Zápis do MŠ
pro školní rok 2021/2022
Letos proběhne zápis distanční formou, tedy doručením
nezbytných dokumentů mateřské škole v termínu

od 3. května do 14. května 2021.
Dokumenty pro zápis jsou ke stažení na stránkách školy:
https://sites.google.com/a/zsmorkov.cz/msmorkov/
(Nemáte-li možnost vytisknout si potřebné dokumenty, můžete si je po domluvě vyzvednout ve škole).
Možnosti doručení:
1) podáním ve škole - do schránky u vchodu do MŠ
2) poštou
3) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
4) datovou schránkou
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Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla (John Ruskin)
50 LET PÉČE o mořkovskou OBECNÍ KNIHOVNU, která se v minulosti stále stěhovala
U příležitosti Světového dne knihy (23. 4.) jsem telefonicky položila několik otázek paní Miladě Kuncové,
která se o OBECNÍ KNIHOVNU v Mořkově 50 let vzorně starala.
Ahoj Milado, kdy se zrodil Tvůj vztah ke knize a literatuře?
„Určitě již v útlém dětství. Milovala jsem pohádky, báje, příběhy – nejdříve v podání rodičů a prarodičů.
Později jsem se stala horlivou čtenářkou, zvláště pohádek Boženy Němcové, K. J. Erbena a H. CH. Andersena. Již tehdy jsem navštěvovala místní Obecní knihovnu, o kterou se starala paní Anna Hromádková. Sháněla jsem zde a poctivě četla „povinnou četbu“ – nejdříve pro ZŠ a pak střední školu (SVVŠ Valašské Meziříčí). Tu jsem zapisovala do „Čtenářského deníku“.“
Kdy ses dostala k práci v Obecní knihovně?
„Pamatuju si to docela přesně – bylo to v červnu roku 1971. Tehdy jsem po maturitě pracovala jako účetní v
Jednotě Nový Jičín, později jako referentka na OÚ v Mořkově. Obecní knihovna se tehdy tísnila v malé
místnosti Katolického domu (dnešní Orlovny), kde se prodávaly lístky do kina. To bylo v té době navštěvováno velkým počtem lidí, stejně tak byla oblíbená i Obecní knihovna. Po čase byla přestěhována do dnešního
Zdravotního střediska, kde se v 1. poschodí uvolnily dvě třídy bývalé Národní školy. Starší žáci totiž začali
chodit do nově vybudované panelové školy (1968) a ti menší byli všichni umístěni v původní základní škole
(dnes Sportovní ulice). Po vzniku Zdravotního střediska jsme se museli vystěhovat do přízemí (dnes Rehabilitační středisko). Naproti se přestěhovala Pošta Mořkov, která byla předtím rovněž v přízemí dnešní Orlovny. Brzy jsme se opět stěhovali, a to do uvolněného bytu dnešního Bistra U ogaru. Měli jsme zde jednu místnost v zadní části domku, vepředu působila Osvětová beseda Mořkov s výtvarným kroužkem.
Nakonec, po otevření Společenského domu v Mořkově (1985), nás přestěhovali do zasedací místnosti bývalého Obecního úřadu v Hasičské zbrojnici (dnes Provázek). Zde se knihy půjčovaly, později i s internetem,
až do generální opravy původní ZŠ na Sportovní ulici. Dne 6. 10. 2016 došlo v 1. poschodí ke slavnostnímu
otevření Obecní knihovny Mořkov, kde byly konečně vytvořeny ty nejlepší podmínky pro práci knihovníka a
půjčování knih už v současném moderním pojetí.“
Jak se za ty roky změnil vztah občanů k půjčování knih?
„Dokud nebyla televize, internet, notebooky a čtečky či mobily, byla návštěvnost vysoká a zájem o nové
knihy veliký. Ale starší občané, zvláště ženy, zůstaly Obecní knihovně věrny. Vzpomínám na paní Fabíkovou, Bartoňovou, Hyklovou, Macíčkovou, Jančálkovou… Po jejich odchodu do věčného nebe je situace složitější a náplň volného času jednodušší… Stačí si do ruky vzít ovládač, mobil, „myš“ či sluchátka. Cesta za
knihami zůstala dost opuštěná. Přitom je péče o Obecní knihovnu za posledních dvacet až třicet let obrovská
a perfektní.“
A co prostředí nové Obecní knihovny na ZŠ?
„Úroveň knihovny zvyšují soubory nových knižních novinek, které v hodnotě 30 tisíc putují z Nového Jičína
(dříve z Frenštátu p. R.) do Mořkova, některé po 1,5 roce dále do Suchdolu nad Odrou. Přes počítač se dá
snadno zjistit, zda se kniha nachází v prostorné a bohaté knihovně, či se dá sehnat na základě meziknihovních výpůjček. Je zde také spousta časopisů a bohatší výběr nových knih. Dobré romány, beletrie, detektivky, naučná literatura, historické knihy, vojenská tématika, kuchařky, knihy o přírodě, zvířatech, životopisy
herců… Přístup do současné Obecní knihovny je nyní trochu náročnější, zvláště pro občany špatně chodící.
Problémy jim dělá schodiště do 1. patra. Řešila jsem to osobními objednávkami a donáškou knih „až domů“.
Také jsem měla v jednom regálu knihy, o které byl vždy největší zájem, zvláště u čtenářek ( E. Jakoubková,
A.Christie, A. Mornštajnová, T.Keleová - Vasilková, „harlekýnky“, „červená knihovna“ apod.). Prostě jsem
věděla, co čtou občané nejraději.
Roční půjčovné je pro dospělé 50,- Kč, pro děti a mládež 10,- Kč.
Otevřeno je každý čtvrtek od 15.30 do 18 hodin, vchod do ZŠ na Sportovní ulici.
Stavte se, nebudete zklamáni.
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Péči o Obecní knihovnu jsem po 50 letech předala paní Janě Jakschové. Hned na první otevření OK Mořkov
(15. 4. 2021) ji čekal velký houf lidí, kteří měli zájem o dobrou knihu pro volné chvíle – i s COVIDEM – 19.“

Děkuji za rozhovor a přeji za OÚ i všechny vděčné čtenáře Mořkova hodně zdraví do dalších let.
Se svou bývalou žákyní Miladou Kopeckou - Kuncovou rozmlouvala její dávná třídní učitelka Marie Hromádková.

Obec Mořkov se připojuje s poděkováním paní Miladě Kuncové za její lidsky a zodpovědně odvedenou
práci v Obecní knihovně Mořkov. To, že zde působila neuvěřitelných 50 let svědčí o tom, že svou práci dělala ráda a s potěšením, ale co je podstatné, měli ji rádi čtenáři, kteří si chodili a chodí půjčovat knihy.
Všichni na Vás, paní Miládko vzpomínáme, a za vše Vám děkujeme. Do dalších let přejeme hlavně pevné
zdraví a veselou mysl.
Za občany Mořkova
Ivana Váňová,
starostka
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Narodili se
Tobiáš Milo, Rozálie Valošková, Julie Lacinová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tobiáškovi, Rozálce a Julince
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v květnu 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
82 let
87 let
89 let
90 let
94 let

Libor Macíček
Helena Hanzelková
Rostislav Kučera
Milan Adamčík
Josef Mička
Lidmila Kyselá
Jana Geryková
Danuše Kyselá
Ladislav Erle
Věra Čípová
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Anna Rýdlová

Radek Macháč
Vlastimil Jeřábek
Jaroslava Vágnerová
Jiří Sedlák
Jana Mičková
Jiřina Kučerová
Anna Ritzová

Irena Macíčková

Vladimír Bača
Věra Lacinová
Mária Melichárková

Dodatečně gratulujeme také paní Martě Matulové,
která oslavila v dubnu 75 let života

Úmrtí
Marie Goldová (52 let)
Zdenka Doubravská (86 let)
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Nabídka brigády
Koupaliště v Mořkově příjme brigádníky
na následující pozice:
Servírky, číšníky (praxe nutná)
Kuchaře (praxe nutná)
Pizzaře
Rozvoz pizzy
(pouze místní, vhodné
i pro důchodce)
------------------------------------------------Platové podmínky a ostatní informace
podá paní Skybová te. 732252953
nebo mail. koupaliste.morkov@seznam.cz
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Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět a na co si dát pozor před a při jízdě?
•

Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná hustota vzduchu
v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního kola je rovnoměrný po celé
délce kola. Pokud si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti.
Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje.

•

Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení a vybavení.

•

Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.

•

Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává, že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný
manévr.

•

Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet
rovně. Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí
a motorkář může lehce přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě vybízí
k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem. V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit
na hraně možností (tzv. nadoraz).

•

•

Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy,
které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze stejného důvodu není vhodné sedat na
motorku rozzuřený nebo jinak psychický rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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Cyklistická sezóna začíná
Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je pryč a ranní
teploty jsou také stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou na
cestách stále častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou
po dlouhé zimě by každý cyklista měl navštívit nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do stavu, ve
kterém může bezpečně vyjet na cestu.
Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, a tak je třeba po zimě
připomenout povinnou výbavu jízdního kola:
přední odrazka bílé barvy
zadní odrazka červené barvy
dvě na sobě nezávislé brzdy
oranžové odrazky ve výpletu kol
oranžové odrazky na obou stranách pedálů
Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o:
- světlomet s bílým světlem
- zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při
snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá
cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.
A závěrem pár připomenutí:
-

cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly
jiné účastníky silničního provozu
- na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou
- jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro jízdu na
jízdním kole
- je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným pro
vozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít
- cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla ja
ko pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídít ka jízdního kola
Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem silničního provozu
a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.
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