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POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI

Vážení spoluobčané,
v pátek 7. května 2021 jsem navštívila ředitelku Slezské diakonie paní Zuzanu Filípkovou, která mě seznámila
s 53 poskytovanými službami Slezské diakonie. Paní ředitelka a zaměstnanci, kterých je cca 1200, velmi
vstřícně a láskyplně vykonávají svou práci, každý klient se v jejich péči jistě cítí bezpečně, spokojeně a nadějně.
Mimo jiné mě velmi zaujala možnost nabídky Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám. Tento
projekt je podporován Ministerstvem zemědělství ČR (skladovací prostory, haly),
MPSV ČR (potraviny, toaletní potřeby,
atd.) a Evropskou unií v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.
Pročtěte si pozorně leták, včetně kompletní nabídky potravin, toaletních potřeb,
textilu, průmyslových potřeb, školních
potřeb (vybavené pouzdro, desky na knihy).
Pokud skutečně někdo z Vás potřebuje
tuto formu pomoci, která je zaměřená na
všechny věkové skupiny obyvatel, neváhejte se na mě obrátit, stačí, když přinesete z Úřadu práce potvrzení o hmotné nouzi (není vždy povinné) a následně Vám
zajistím dodání Vámi požadovaného balíčku. V případě zajištění většího počtu
balíčků, můžeme zřídit v obci výdejní
místo, kdy pracovníci Slezské diakonie
přijedou osobně a sami balíčky vydají.
Mohou to být např. jen potraviny, nebo
kombinace Vámi zvolených produktů.
Pomoc se k Vám může dostat např. 1 x za
14 dní, nebo 1 x za měsíc, nebo podle dohody.
Každý z nás se může dostat do složité životní situace, co je však podstatné, je kam
se obrátit a požádat o pomoc. Nikdo nemusí hladovět, či jinak strádat. Diskrétnost je zajištěna, nemusíte se ničeho obávat, či mít ostych.
Ivana Váňová, starostka obce

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
i přes deštivé květnové počasí se nám podařilo zvládnout údržbu sečení trávy na obou hřbitovech, v areálu Mateřské školy, před Společenským domem, Zdravotním střediskem, v okolí workoutového hřiště, pomníků a postupujeme se sečením dalších obecních ploch.
Dokončili jsme výrobu opalovacích roštů k brouzdališti, zajistili jsme zahradníky, kteří upraví
okolní plochu brouzdaliště. Bohužel vzhledem k neustále nevhodnému počasí nemohly být práce
se založením trávníku realizovány. Potřebujeme alespoň 14 dní pěkné počasí, aby zahradníci
mohli vstoupit do silně podmáčeného terénu.
Připravujeme brouzdaliště k zahájení zkušebního provozu. Zakoupili jsme nový bazénový vysavač.
Podhorskou chalupu jsme již zaevidovali jako brownfield a zajistili jsme celkové vyklízení chalupy.
S Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spolupracujeme ohledně podání žádosti o dotaci. Již jsme podali žádost „A“ a do konce června musíme podat žádost „B“, na jejichž přílohách intenzivně pracujeme
(projektová dokumentace, znalecký posudek, dokument z Úřadu práce, ze Životního prostředí, apod.). Do konce roku bychom měli obdržet zprávu, zda nám bude dotace na rekonstrukci Podhorské chalupy přidělena či
nikoliv.
U brouzdaliště máme nové herní prvky pro nejmenší děti, pro
mládež máme u workoutového hřiště dvě zemní trampolíny.

V kempu jsme realizovali nové základové desky pod nové dvě dvoulůžkové chatky, které nám byly dodány
a smontovány 27. a 28. května 2021. Ostatní chatky dostanou brzy nový nátěr.
Z důvodu zatékání z ploché střechy do objektu kotelny MŠ (řešíme s pojišťovnou) máme naplánovanou
opravu, kterou provede klempíř pan Rýc ze Životic u Nového Jičína. Díky deštivému počasí jsme zjistili, že na
některých střechách máme větry poškozené oplechování. V krátké době bude vše opraveno.
Práce na rekonstrukci tělocvičny pokračují, čekáme na dodání obkladů stěn.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Je nám to moc líto, ale již podruhé za sebou rada obce rozhodla s konečnou platností, že ani letos kvůli
protipandemickým opatřením Den obce Mořkov neproběhne.

Vážení Mořkovjané,

v sobotu 8. 5. 2021 uspořádali pro
všechny naše občany a hlavně ty
nejmenší, členové KČT a turistického kroužku „minipochod Okolo
Mořkova“, který alespoň částečně
měl nahradit Pochod okolo Mořkova, na který se všichni každoročně moc těšíme. Velké
poděkování patří hlavní organizátorce letošního minipochodu paní Lence Kociánové a taky všem, kteří jí s
organizací pomohli. Společně s paní starostkou jsme
účastníky pochodu pozdravili v lese u „Strážnice“,
kde jsme těm úplně nejmenším za obec předali ovocné kapsičky, těm starším dětské vitamíny, a vitamín
dostali i ti nejstarší. Celkem se u stánku zastavilo 197
dospělých a 188 dětí.

Dlouhodobá liknavost naší vlády a zejména pak ministerstva kultury ke stanovení jasných pravidel pro
konání kulturních akcí během letošního léta nás dovedla do situace, že je druhá polovina května a stále
nejsou přesné podmínky oficiálně schválené. Plán na
obnovení kulturního života, který minulý týden zveřejnilo Ministerstvo kultury ČR na svých webových
stránkách mkcr.cz, nám nezaručuje, že by jsme mohli
náš den obce uskutečnit bez omezení kapacity vstupu, ani není v našich silách, abychom prováděli kontroly, kdo a kdy prodělal covid, kdo je očkován, nebo
že by jsme zajišťovali testování na místě samém.
Uvažujeme o tom, že v létě uspořádáme alespoň dvě
představení letního kina a uspořádáme letní večer s
Monikou Byrtusovou (Hankovou), se kterou je to již
předjednáno.
Věříme, že to pochopíte a budeme se společně těšit
na Den obce v roce 2022, na který se již dnes snažíme přeložit celý program, který již byl s účinkujícími
domluven.
V červencovém zpravodaji vás budeme informovat o
termínech letních akcí.

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

Minipochod Okolo Mořkova
V sobotu 8. května pořádal Klub českých turistů ve
spolupráci s turistickým kroužkem " minipochod
Okolo Mořkova ". Za krásného slunečného počasí
se do přírody vydalo 164 dětí a 182 dospělých. Děti
i rodiče plnili různé úkoly: zpívali písničky, dřepovali, házeli šiškami do stromu. Na naučných
tabulích se dověděli informace o přírodě, jak třídit
odpad, jak se chovat v přírodě. Odměnou za sportovní výkon byl malý dárek a vitamínový nápoj.
Děkujeme Obecnímu úřadu Mořkov, restauraci U
ogaru za sponzorský dar a věříme, že příští rok se
pochod Okolo Mořkova uskuteční v plném rozsahu.

KČT Mořkov a turistický kroužek
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USNESENÍ
z 53. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 5. 5. 2021

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.7
2.8

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 52. schůze RO.
Znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem (Cyklostezka).
Schvaluje:
Program 53. Rady obce Mořkov.
Umístění Z-BOXu v obci Mořkov. (Zásilkovna).
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 371/7 v k.ú. Mořkov.
Pořízení dobíjecí stanice pro elektrokola, mobilní telefony a dalšího elektronického zařízení.
Podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MSK, odvětví krizového řízení (bezpečnost
– IZS) pro Jednotku SDH Mořkov – na pořízení 9. zásahových obleků, obuv, přilby, LED svítilny pro
přilby, kukly, rukavice, reflexní polepy přileb.
Podání žádosti o dotaci na zhotovení projektové dokumentace na Podporu rozvoje cykloturistiky
v MSK pro r. 2021+
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2021.
Nákup vitamínů pro děti absolvující Pochod okolo Mořkova.

3.
3.1

Doporučuje:
ZO schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem (Cyklostezka).

2.6

V Mořkově 5.5.2021

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 19. 5. 2021

1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 53. schůze RO.
Návrh Programu 14. ZO, které se bude konat 9.6.2021.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 54. Rady obce Mořkov.
Smlouvu č. 142021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov Fondu pro opuštěné a handicapované
děti a mládež, IČ: 27019195, zast. PhDr. Mgr. Vítězslavem Černochem, Za sušárnou 391 ve výši
10 000,- Kč na podporu pořádané charitativní akce pro děti a mládež v roce 2021.

2.3

RO schvaluje VII. Úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021:

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

638 513,62 Kč
638 513,62 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

43,367.196,57 Kč
60,037.723,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění VII. 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.
2.4

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026332 Mořkov, p.st. 1694, NNk, uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na
straně Povinná, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zast. na základě plné moci Firmou ARPEX MORAVA s.r.o., se
sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 26809559, DIČ: CZ26809559, zast. Radkou Malouškovou na straně Oprávněná.
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2.5

Smlouvu o užívání veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí v období pouti uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 0029819, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou a panem
Břetislavem Fucimanem, Na Rybníčku 485/545, 746 01 Opava, IČ:88329551.

2.6

Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742
72 Mořkov, IČ: 00298191 zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně povinný, a GasNet, s.r.o.,
IČ: 27295567 zast. na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, zast. na základě plné moci Ing. Václavem Kuchtou a Beatou Kucherko, na straně oprávněný a T., na straně Investora.

2.7

Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku Základní a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše
k 31. 12. 2020 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnosprávní kontroly. Přeúčtování výsledků hospodaření ve výši 601 404,84 Kč do rezervního fondu organizace.

2.8

Nájemní smlouvu uzavřenou mezi účastníky Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou
obce, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně Pronajímatele a P., na straně Nájemce.

2.9

Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy MSK pro část dopravní a
technické infrastruktury obcí uzavřenou mezi Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast.
Ing. Ivo Vondrákem, CsC., hejtmanem, IČ: 70890692 a Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast.
Ivanou Váňovou, MBA, IČ: 00298191.

2.10 Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2021.
3.
3.1

Ruší:
Na základě stále přísných podmínek vyhlášených MZ ČR pro pořádání sportovních a kulturních akcí
nepořádat Den obce 2021.

V Mořkově 19.5.2021

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

„Jste zdraví tak, jak jsou zdravé vaše cévy“
Obec Mořkov pořádá v rámci dne zdraví

Vyšetření cév

počítačovým TensioMed ARTERIOGRAPH přístrojem

Zveme občany
na jednání 14. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,

……………………………………………………………
Ateroskleróza? Zúžení cév? Infarkt? Mozková příhoda?

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

MŮŽETE TOMU PŘEDEJÍT

Jak? 30-ti minutovou bezbolestnou diagnostikou s konzultací.
Kdy? 16. 6. 2021 od 9 do 17 hod.
Kde? Salónek Společenského domu
Cena? 200,- Kč

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

Termín si rezervujte u Ing. V. Nečase
tel. 778 440 664
vladane@seznam.cz
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JAK ŠLY DĚJINY KOLEM PŘEDSTAVITELŮ OBCE MOŘKOV - 2. část (1900 – 1960)
Dvacáté století - ve Vídni nám stále vládl císař pán František Josef I., aniž tušil, že svět čeká století plné
zvratů a protikladů – dvě světové války, rozpad Rakousko – Uherska, nové formace států i vojenských bloků. Ale i vědecké objevy a cesty do vesmíru… Také úsilí o rozvoj demokracie, vznik kinematografie, televize a formování mnoha uměleckých směrů…
V roce 1900 přichází do Mořkova, do nově postavené katolické fary č. p. 250, po dvou stech letech farář P.
Klement Klusal, aby zde vykonával pastorační činnost. Jeho podrobné zápisy v Pamětní knize fary vypovídají o tehdejších poměrech a o životě lidí v obci. A právě z jeho zápisů se např. dovídáme, že v roce 1903
ještě 16. 4. silně sněžilo celé dva dny a na farní zahradě bylo 1,5m sněhu (trochu jako letos). Na podzim toho
roku (9. 11.) vyhořela za silného větru šindelem pokrytá stodola na č. p. 2 a ohroženy byly i střechy na č. p.
109 a 122. O dvě léta později (1905 odpoledne 5. 8.) opět za silného větru byl prý úmyslně založen požár na
č. p. 25 a ten se rychle rozšířil na dalších 8 stavení – č. p. 15, 21, 22, 23, 46, 47, 48, 55, které byly do té doby
většinou dřevěné. Zasahovalo 6 hasičských sborů – Mořkov, Životice, Hodslavice, Veřovice, Žilina a Nový
Jičín…

Jinak se v Mořkově pokračovalo v budovatelském úsilí s modernějšími zděnými domy. V roce 1906 přišel do nově postavené vily č. p. 255 na odpočinek P. Ludvík Hoffman – v roce 1907 nechal namalovat nedávno popisované obrazy centra obce Mořkova. O rok později vznikl pod jeho vedením spolek Vesnická
omladina. Činnost vyvíjela v Mořkově od r. 1908 i Katolická omladina a Reiffeisenka. Nejstarší mořkovský spolek Sbor dobrovolných hasičů si postavil pro dokonalejší stříkačku v roce 1908 novou hasičskou
zbrojnici (v místě dnešní horní samoobsluhy – ta novodobá vznikla o 41 let později). V roce 1910 byla otevřena nová budova čtyřtřídní veřejné školy v Mořkově (dnes ulice Sportovní 258). Ředitelem se stal až do
vzniku ČSR Fr. Dušek.
Všeobecné rovné hlasovací právo (1907) zastihlo v Mořkově 13 členné Obecní zastupitelstvo v čele se starostou Janem Pítrem (č. p. 112) a 1. radním Josefem Gerykem (č. p. 2). Zastupitelstvo řídilo obec s 250
domy a 1597 obyvateli, jejichž počet během 10 let vzrostl o 103 a počet domů o tři. Vydání v rozpočtu obce
v roce 1905 činilo celkem 5 239 K a 11 h. Největší položka připadla na školu a školní potřeby (1240 K + 950
K), pak na opravu cest a kanálů (cesta na Najštef a oprava cesty Zašovské). V roce 1912 byla zřízena vlaková zastávka Mořkov – hlavní trať. Touto činností přispíval náš OÚ k rozvíjení národního uvědomění. Pomáhal i místní odbor Národní jednoty a od r. 1912 Orel.
I. světová válka (1914-18) byla pro Mořkov bolestná – místní muži umírali nejen na několika frontách, ale i
jako legionáři. V roce 1916 jim byl postaven pomník (vlevo směrem na Nové domky).
Těsně před vznikem republiky zemřel dne 17. 10. 1918 na španělskou chřipku dlouholetý starosta obce
Jan Pítr (č. p. 112), který tuto funkci vykonával od roku 1893. Nahradil ho do voleb (již v ČSR - dne 15. 6.
1919) radní František Černoch č. p. 51. Když proběhlo v roce 1921 sčítání lidu, bylo v Mořkově napočítáno jen 1522 obyvatel (úbytek 75 lidí za deset let: I. světová válka, španělská chřipka, velká bída a hlad);
dále 262 domů s chlévy a stodolami, 53 koní, 514 kusů hovězího dobytka, 305 prasat, 94 kozy, 2 ovce a 57
včelstev; (také 1 obecní býk a 1 kozel). Místo loučí se začaly používat petrolejové lampy.
Po volbách v roce 1919 se starostování ujal pan Josef Geryk (č. p. 2) s 24 členným OZ, člen vítězné volební strany lidovců a zakladatel Sokola v Mořkově (1920). Na druhém místě skončila sociální demokracie a
třetí byla strana republikánská. Pan Josef Geryk zahynul v lese dne 3. 4. 1923 a nahradil ho do voleb
v roce 1925 I. radní František Černoch č. p. 61 (dnes domek Pošty). Poté se v Mořkově stal starostou
pan Jan Bartoň č. p. 102, v jehož funkčním období (1925 – 1932) projel dne 23. 6. 1928 Mořkovem prezident ČSR T. G. Masaryk. Krátce se zastavil před naší školou (dnes ulice Sportovní), aby tu vystoupil s
krátkým proslovem.
V naší obci vznikla na č. p. 74 četnická stanice.
V roce 1930 tvořilo katastr naší obce 786 ha (dnes 1072 ha), 311 domů, 1902 obyvatel (15 rolníků – sedláků a 237 chalupníků). Mořkovjané pracovali především v zemědělství, ale i v lese a okolních továrnách.
Po dalších volbách v roce 1932 starostoval v naší obci až do roku 1939 František Pítr, opět z č. p. 112.
Za jeho působení proběhla důležitá akce- elektrifikace Mořkova (1933), které se jeho zastupitelstvo hodně
bránilo. Na telefonní spojení tehdy OZ nepřistoupilo…
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Od roku 1939 do roku 1945 se všechny válečné útrapy obce řešily s protektorátním starostou Františkem Bartoněm z č. p. 44. Pět mořkovských občanů bylo zatčeno a umučeno, mnozí ilegálně odešli, aby pomohli naší zemi v zahraničních armádách. Mezi nimi se vyznamenal i náš válečný hrdina Pplk. Josef Černý.
V
okolních
lesích
působili
partyzáni,
kterým
místní
lidé
odvážně
pomáhali.
Po osvobození obce Rudou armádou v roce 1945 (6. 5.) se situace již na Místním národním výboru
v Mořkově rychle měnila a stejně tak předsedové MNV: po osvobození to byl krátce Miroslav Rýdl a hned
po něm protektorátní starosta František Bartoň č. p. 44. Do voleb v roce 1946 to byl ještě Jan Mička č. p.
346, po volbách Jan Bartoň č. p. 231 a po něm do roku 1948 Jan Macíček č. p. 260 s 24 členným národním
výborem (MNV). Za jejich éry byl v naší obci zřízen místní rozhlas a lidé prožívali krutou zimu (1947 – mráz
-28°C a pak velké sucho).
Od roku 1945 se v naší obci odstraňovaly válečné škody - opravovaly se cesty, objekty, zajišťovalo se zásobování. Obec opustilo 500 občanů, kteří odešli hospodařit do vysídlených Sudet. Až do vytvoření Sboru národní bezpečnosti (SNB), působila v Mořkově Pořádková služba – dobrovolná národní milice s červeným
páskem na rukávu.
V roce 1948 se stal předsedou MNV znovu komunista Jan Bartoň č. p. 231, který po celostátním znárodnění
klíčového průmyslu v ČSR pomohl v naší obci zestátnit obchody, kino, Orlovnu, čtyři hostince i obě pily
(Merenda, Kyselý) a mlýn. Po ekonomické dvouletce přišla pětiletka (1949 – 1954), kdy v čele obce stál jako
předseda MNV Josef Filip č. p. 144 a brzy po něm Jan Mička č. p. 346 (krejčí). Patřili jsme tehdy do okresu Frenštát p. R. (po válce dokonce do okresu Valašské Meziříčí). Byla to doba politických „čistek“ a začátky
získávání půdy a dobytka do Jednotného zemědělského družstva Mořkov. Soukromí zemědělci začali být pro
veřejnost trnem v oku, stejně tak věřící, ať už katolíci či evangelíci. V roce 1949 byla slavnostně otevřena nová Požární zbrojnice, do níž se nastěhoval z č. p. 74 i MNV Mořkov. Po odkoupení pozemků byla zahájená
výstavba hřiště (1954), kde se pak konala I. čs. spartakiáda (1955). Od roku 1951 bylo zrealizováno pravidelné autobusové spojení do Nového Jičína a Kopřivnice. Úspěchy slavil místní ochotnický soubor a hudba Jana
Pytra.
Od roku 1954 – 1957 stál v čele obce jako předseda MNV Josef Kunc č. p. 141 (brýláč), po volbách ho
vystřídal Josef Macháč (1957 – 1960) z č. p. 175. Místo Obecního hostince vznikla MŠ. Z Národní školy
v Mořkově je nově Osmiletá střední škola, která měla 319 žáků. Děti od 5. třídy již nemusely po ukončení
Národní školy v Mořkově docházet do Hodslavic na tzv. měšťanku. Brzy poté se název změnil na Základní
devítiletou školu a za dalších 30 let na Základní školu Mořkov.
V roce 1959 začalo konečně fungovat Jednotné zemědělské družstvo Mořkov s 292 členy a 464 ha zemědělské půdy. Z politických a náboženských důvodů musel obec opustit oblíbený farář Mil. Nedbal i ředitel
školy Heřman Blaheta. Obec začala aktivně podporovat TJ Sokol, SDH,ČSŽ, ČSM,SČSP, OB a navázala
družbu se slovenskou obcí Blatnica. V přízemí Lidového domu (dnešní Orlovny) byl nově zřízen Poštovní
úřad a Knihovna.
Připravila Marie Hromádková; dokončení příště (posledních 60 let jsem v Mořkově zažila osobně)
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Narodili se
Stella Černochová, Matyáš Velička
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Stellince a Matyáškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červen 2021
50 let

Vladislav Macíček

60 let

Marcela Křenková
Jaromír Štěpán

Daniela Babincová

Pavel Bolcek

65 let

Josef Geryk
Jaromír Černoch

Jan Fojtík

Zdeněk Navrátil

70 let

Anežka Kyselá

Alena Macíčková

Jan Fabík

81 let

Marie Mičková

Josef Pítr

Libuše Macíčková

83 let

Ludmila Slačálková

84 let

Božena Fidlerová

86 let

Marie Pítrová

Úmrtí
Ladislav Zicha (67 let)
Václav Podlezl (81 let)
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Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům
ve vodovodní síti i sousedským sporům
Ostrava, 12. 5. 2021 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností,
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je
výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu byl v uplynulých letech vysoký – předloni šlo
o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 260. Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet
obyvatel.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je
voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít
jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce
poznamenaném v naší zemi pokračující epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc
vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti (letošní rok je v tomto
ohledu výjimkou). Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto, které budeme trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-19. Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času u
svých domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky tuzemské ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě
zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén
ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik
dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem,
které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským
sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto
službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu
do 50 bazénů, na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava
800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemu bazénu.
V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech
(www.vodotech.cz).

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
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Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena
24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu

návštěvy otevírají zákaznická centra a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava pro veřejnost
Ostrava, 13. 5. 2021 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-Místku pro
veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové a Vítkově zůstávají
prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena.
Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.
„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická centra pro veřejnost při dodržování přísných hygienických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem koronaviru. Návštěva je možná pouze po předchozí
rezervaci termínu prostřednictvím online nástroje na našich internetových stránkách. To platí také pro oddělení vyjadřování, které bude pro veřejnost otevřeno ve stejnou dobu jako zákaznická centra. Přísně vyžadováno je dodržování
ochrany dýchacích cest zákazníků rouškami, nebo respirátory, respektování dvoumetrových rozestupů nebo zákaz kumulace více osob v zákaznických centrech,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava pro veřejnost:
Pondělí
9:00 12:00
13:00 - 17:00
Středa
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu
nebude návštěva umožněna.
Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:
Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška nebo respirátor),
Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň SmVaK
Ostrava,
Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně dva metry,
jak určuje příslušné značení.
„Nadále upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců vyřizování záležitostí neosobní formou – emailem
na adresách smvak@smvak.cz a zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a
využitím bezhotovostní platby. Zvažte proto, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznického centra opravdu nezbytná,“ říká
ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez nutnosti osobního
kontaktu:
Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává
v provozu non stop.
Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz.
Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách www.smvak.cz,
sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
Oddělení vyjadřování - Lidé mohou podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní
nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace přes internetové stránky www.smvak.cz bez nutnosti
fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra. S dotazy je možné se obracet na bezplatnou zákaznickou linku
800 292 400.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů/mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
Telefon: 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti
bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané
tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a
to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také
pro lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi
ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím
levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet vedle
sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní.
Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen
používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost
řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.
Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na
zápěstí, lokty a kolena.
Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na
silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
17.května 2021
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Darujeme 4 - 5 Tater zeminy vhodné pro zásyp a terénní úpravy.
Kontakt 607 651 766
Koupím
dům nebo stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky.
Tel. 607 275 418
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