Červenec 2021

měsíčník ČÍSLO 7
Jménem obce a jejich zaměstnanců
přejeme všem Mořkovjanům,
aby prožili v letním období
krásnou a pohodovou dovolenou.
Dětem přejeme
hodně sluníčka, koupání, výlety
a spoustu dobrodružství.
Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta

SOBOTNÍ LETNÍ VEČER
S MONIKOU BYRTUSOVOU
(HANKOVOU)
a kapelou

Areál výletiště Mořkov
Sobota 31. 7. 2021
od 19 hod.
Vstup zdarma
Přijďte posedět s přáteli
a společně se pobavit
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zvou pořadatelé:
Obec Mořkov a Kulturní komise obce Mořkov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v TV Sněženka můžete shlédnout reportáž, co máme v rámci investic dokončeno a co ještě na dokončení čeká. Přesto
Ti, kteří pravidelně nenavštěvují místa
uvedená v reportáži, si mohou udělat
představu, jak ta díla vypadají. Myslím
si, že se vcelku daří vylepšovat životní
úroveň v naší obci, což pocítí především naši občané,
mládež a děti, ale i turisté, kteří k nám do obce zavítají a stráví zde i několik dní.
Ve zkratce Vám nyní sdělím, o jaké investice se za
poslední dobu jednalo a které jsou dokončeny:
Brouzdaliště – zahájen zkušební provoz v červnu
2021 (dokončeno v roce 2020)
6.000.000,- Kč
Dětské herní prvky u brouzdaliště

134.000,- Kč

Založení trávníků okolo brouzdaliště 226.000,- Kč
2 nové dvoulůžkové chatky v kempu

400.000,- Kč

Elektrobox pro nabíjení kol a mobilů

53.000,- Kč

2 trampolíny u workout. hřiště

205.000,- Kč

Oprava střechy na budově garáže a kotelny MŠ
60.000,- Kč
Příčné odvodňovací žlaby s nosností do 60 t na ulici
Padol a Družtevní
147.547,- Kč
(Právě ta tonáž je rozhodujícím faktorem ceny žlabů.
Žlaby musely být ve zmíněných místech umístěny,
protože v zimě vozovky ve svahovitém terénu silně
namrzají z vody tekoucí z polí. Z ulice Padol mohou
hasiči při zásahu na polích, popř. v lese využívat tento
přejezd a totéž platí o ulici Družstevní, kde navíc
v budoucích letech může probíhat výstavba RD. Těžké nákladní vozy by jiný typ žlabů zničily).
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Tyto investice se realizují nebo budou zahájeny:

Rekonstrukce tělocvičny
(dokončena bude v srpnu 2021).

V neděli 16. května a 6. června 2021 se konalo Vítání občánků. Mezi přítomnými dětmi byly i ty, narozené v roce 2020, protože jsme díky pandemii nemohli tuto krásnou společenskou akci na podzim konat. Vítání 31 nejmenších občánků proběhlo v sále
SD za dodržení bezpečnostních rozestupů. Jménem
všech občanů přeji dětem šťastné dětství prožité
v láskyplné rodině.

4.423.875,- Kč

Projektová dokumentace na rekonstrukci chalupy na koupališti
470.000,- Kč
(Rekonstrukce je rozpočtem, který tvoří součást PD
vypočtena na 16 mil. Kč. V červnu jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR. Pokud uspějeme a dotace nám bude přidělena,
byla by spoluúčast obce při rekonstrukci cca 3,5 mil.
Kč. Přesná čísla budou upřesněna až po výběrovém
řízení. Informaci o možném získání dotace se dozvíme cca koncem října 2021 a až následně bychom
vypsali výběrové řízení. Realizace by pak byla naplánována v roce 2022 – 2023, ovšem jen za předpokladu získání dotace).

Obdrželi jsme dotaci z Moravskoslezského kraje
ve výši 200 000,- Kč na pořízení kompletního vybavení (přilby, kukly, svítilny, rukavice, boty, karabiny) vč. zásahových obleků pro 9 členů výjezdové
jednotky SDH Mořkov, kteří již mají své zásahové
vybavení za hranici životnosti. Dalších 9 členů, kteří
tvoří naši hasičskou výjezdovou jednotku má předmětné vybavení funkční. Zisk dotace nás velmi těší,
protože nám získané finanční prostředky velmi pomohou spolufinancovat toto vybavení, které musíme
ze zákona zajišťovat. Bez předepsané výstroje nesmí
hasiči zasahovat u požáru, či u jiného zásahu ke kterému je vyzve IHS – Operační středisko. Spoluúčast
obce bude cca 150 000,- Kč, tzn. celkové náklady na
pořízení 9. zásahových obleků a všeho s tím souvisejícího činí 350 000,- Kč.

Projekt zateplení Společenského domu Mořkov
máme podán do dvou dotačních programů, a to na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a na Státní fond
Životní prostředí ČR. Projekt obsahuje nejen zateplení obvodových stěn a střechy, ale i celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení v okolí SD, vybudování bezbariérového přístupu do SD na Obecní úřad
a do restaurace, bezbariérové cesty vně budovy a
pergoly vpředu i vzadu, sloužící pro návštěvníky
restaurace. Celkové náklady jsou rozpočtem stanoveny na 22 mil. Kč. Realizaci plánujeme v roce
2022 – 2023.
V červenci 2021 zahájíme práce na prodloužení
vodovodního a kanalizačního řádu, včetně odvedení dešťových vod na ulici Polní a Nádražní
2.800.000,- Kč
Opravy vybraných úseků místních komunikací
plánujeme v měsíci září – říjnu 2021
cca 1.700.000,- Kč

Umístění 3 retardérů
cca 30.000,- Kč
(Padol a Najštef) plánujeme v červenci 2021. Tyto
finanční prostředky by nemusely být vynakládány,
kdyby řidiči dodržovali v obci rychlost 30 km/h. Neustále přicházejí další a další žádosti o umístění
retardérů, protože se rodiče obávají o bezpečnost
svých dětí. Proto retardéry tam, kde je to možné
umísťujeme, a to i přesto, že za jeden retardér přijde
poděkovat 5 lidí a 20 nám přijde za jeho umístění
vynadat. Jako řidička sama nemám retardéry
v oblibě, ale budu raději snášet nadávky, než aby
nějaký řidič srazil dítě.

Jménem obce děkuji členům jednotky SDH Mořkov za každodenní zalévání založeného trávníku okolo
brouzdaliště. Bez Vaší pomoci bychom nebyli schopni práci zahradní
firmy zachovat.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Sběrný dvůr

Vážení Mořkovjané,

Vážení občané,

v červnu zasedla Kulturní komise
obce Mořkov a schválila program na
léto 2021, těšit se tedy můžete na
Letní večer s Monikou Hankovou a
kapelou, který se bude konat v sobou
31. 7. 2021 od 19 hod. v areálu Výletiště Mořkov. Letní kina se budou
konat dvě a to vždy v sobotu:
7.8.2021 – Poslední aristokratka
21.8.2021 – Bábovky

žádáme Vás, abyste dodržovali nařízení sběrného
dvora v Mořkově. Pokud přivezete na sběrný dvůr
odpad, je Vaší povinností uposlechnout pokynů obsluhy a na určená místa Váš dovezený odpad vytřídit
a uložit ho.
Poplatek za odpad, který platíme ročně ve výši 500,Kč nám nedává možnost zaměstnat ve sběrném dvoře
dalšího člověka. Podmínky přijetí odpadů jsou
v každém sběrném dvoře odlišné. Co platí u nás, zase
nemusí platit jinde a obráceně. Chování některých
našich občanů bývá mnohdy zbytečně agresivní. Děkujeme za pochopení a Vaše slušné chování.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi přáteli.
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

OÚ Mořkov

Zahradní slavnost Palmový olej
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 proběhla na školní zahradě základní školy zahradní slavnost věnovaná problematice
palmového oleje. Žáci prostřednictvím kampaně informovali veřejnost o vlivu používání palmového oleje na
životní prostředí a na životy lidí v jihovýchodní Asii, ukázali možnosti snížení spotřeby palmového oleje v
každodenním životě. V programu vystoupily děti z mateřské školy , scénku s tématem nakupování na oslavu
zahráli žáci základní školy. Návštěvníci si ozdobili plátěnou tašku, mohli si koupit deskovou hru Palmový
olej, záložku do knížky a ochutnat sušenky bez palmového tuku.
Dobrovolný příspěvek 3.780,- Kč byl zaslán společnosti Prales dětem k zakoupení 4 arů tropického deštného
pralesa na Sumatře.
Fotky z akce jsou ve fotogalerii ZŠ i MŠ. Žáci vyhlásili výzvu Týden bez palmového oleje. Více informací
se dozvíte v prezentaci na www.zsmorkov.cz. Těšíme se na vaše zapojení a vaše příběhy.
Žáci MŠ a ZŠ Mořkov
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USNESENÍ
z 55. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 2. 6. 2021

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 54. schůze RO.
Návrh Programu 14. ZO, které se bude konat 9.6.2021.
Přehled financování sociálních služeb v letech 2018–2020 vynaložených Obcí Mořkov.
Schvaluje:
Program 55. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru mezi smluvními stranami REMA Systém, a.s., se
sídlem Praha, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO 64510263, a Obcí Mořkov, se sídlem Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191.

2.3

Smlouvu č. 152021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov,IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, na straně poskytovatele a Střediskem sociálních služeb města Kořpivnice , p. o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60798891, zast. Ing. Evou
Mündleinovou, ředitelkou.

2.4

Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:
28408306.

2.5

Smlouvu o spolupráci za účelem „Společný nákup silové elektřiny pro rok 2022“ uzavřenou mezi Obcí
Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, zast. Ing. Antonínem Minaříkem, starostou,
na straně centrálního zadavatele a Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou
Váňovou, starostkou, na straně zájemce a ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, IČ: 70982830, se sídlem
Sportovní 258, 742 72 Mořkov, zast. Mgr. Yvonou Šindlerovou, ředitelkou, na straně zájemce.

2.6

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8025419 Mořkov, p.č. 83/7, 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. Veronikou
Krotilovou, na straně Oprávněná.

2.7

Nákup dárků pro žáky 9. třídy, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do
600,- Kč na žáka.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
USNESENÍ
z 56. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 16. 6. 2021

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 55. schůze RO.
Žádost 5. subjektů o řešení přístupu k pozemkům v k.ú. Mořkov.
Žádost o odkoupení části parc. č. 1198/1 v k.ú. Mořkov.
Schvaluje:
Program 56. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřenou mezi ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČ: 27257843,
zast. Ing. Romanem Tvrzníkem a Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast.
Ivanou Váňovou, starostkou.
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
3.
3.1

Cenovou nabídku na kompletní zpracování žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci projektu z MMR ČR Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů 2022 od společnosti INNOVA Int. s.r.o., IČ: 27857255, Stodolní 29, 702
00 Ostrava – Moravská Ostrava.
Zadávací dokumentaci pro VŘ – Interaktivní tabule a displeje pro ZŠ a MŠ Mořkov.
Oslovit pro VŘ Interaktivní tabule a displeje pro ZŠ a MŠ Mořkov tyto společnosti: SCHOLATAB
s.r.o., sídlo 28. října 802/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 24175307, DIČ: CZ24175307, kancelář: Jezuitská
237/7, 712 01 Litoměřice, info@scholatab.cz; VMS VISION, s.r.o., Chrudichromská 13, 680 01 Boskovice, IČ: 47909391, DIČ: CZ47909391, vms@vms.cz; TANA school s.r.o., Dlouhá 564/1, 735 42
Těrlicko, IČ: 03035298, DIČ: CZ03035298, info@tabule-nabytek.cz.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ akce Interaktivní tabule a displeje pro ZŠ a MŠ
Mořkov ve složení Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula,
Jitka Kyselá. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Návštěvu jubilantů v měsíci červenci 2021.
Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou vystavením objednávky společnosti INNOVA Int. s.r.o., IČ:
27857255, Stodolní 29, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na zpracování žádosti o dotaci, administraci VŘ a administraci projektu z MMR ČR Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 2022.
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 9. června 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 13. ZO paní Jany Machové a pana Tomáše Černocha.
1.2
Kontrolu usnesení 13. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 13. zasedání zastupitelstva obce (č. 50 – 54)
1.4
IV. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
1.5
V. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
1.6
VI. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
1.7
VII. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
1.8
Závěrečné finanční vypořádání dotace Obce Mořkov na podporu sociální oblasti v roce 2021.
1.9
Vydání Věstníku MŽP Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z: Aktualizace 2020.
1.10 Informace č.5/2021 – hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti
s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům.
1.11 Návrh plánu investic ASOMPO, a.s. 2021-2025.
1.12 Vyúčtování dotace ORP Nový Jičín obci Mořkov - spolufinancování základní sítě sociálních služeb.
1.13 Podnikatelský záměr – nabídka odkupu bývalého drážního domku a pozemku u cyklostezky.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 6.
2021 ve složení: paní Lenka Jurášová – předseda, pan Tomáš Černoch a pan Jaromír Kašpárek – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 14. ZO.
3.2
VIII. Úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

-126 989,00 Kč příjmy celkem
-126 989,00 Kč výdaje celkem
- Kč financování celkem
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43,240.207,57 Kč
59,910.734,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění VIII. 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.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2020 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok
2020.
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2020 ve výši 11 259 288,58 Kč a jeho převod na účet
432 - hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu R. ve výši 150 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí
NFV 4202132.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu V. ve výši 200 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí
NFV 4202133.
Dotaci ve výši 310.583,00,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov - zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP
Nový Jičín.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc duben a květen 2021, areál koupaliště a výletiště, včetně bufetu pachtýřce paní S. z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Prominutí zaplacení nájemného za měsíc duben a květen 2021, ve SD – provozovna restaurace, pachtýři panu K. z důvodu nuceného zavření restaurace v souvislosti s pandemií koronaviru.
Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „Provozování vodohospodářské infrastruktury – kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska“
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem uzavřenou mezi smluvními stranami Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí
1/1, 741 01, zast. předsedou rady Svazku JUDr. Václavem Dobrozemským, IČ: 72545691 na straně
převodce a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, IČ: 00298191 na
straně nabyvatele.
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava,
Moravská Ostrava, 702 00, zast. Mons. Mgr. Martinem Davidem, apoštolským administrátorem, IČ:
65468953 na straně dárce a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, IČ: 00298191 na straně obdarovaná, (nemovité věci v obci Mořkov a k.ú. Mořkov parc. č.
1053/26 – vodní plocha a parc. č. 1053/28 – ostatní plocha).
Kupní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami M., jako kupující a zároveň prodávající a Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou obce, jako prodávající a zároveň kupující pozemky dle GP č. 2152-13/2021.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi O., na straně kupující a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 IČ: 00298191,
zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně prodávající pozemky dle GP č. 2159-31/2021 a dle GP č.
2154-18/2021.
Dohody o provedení práce se zastupiteli: a) Kašpárkem Jaromírem – DPP manipulační dělník sběrného
dvora od 1.7.2021-31.12.2021; b) Váňovou Ivanou – DPP stavební činnost nad rámec pracovních povinností od 10.6.2021 – 10.9.2021 na 40 hod.;
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1765767339/21 uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00, IČ: 45244782, (Banka) a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ: 00298191, (Klient).
Smlouvu č. 162021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně Poskytovatele a Římskokatolickou farností Mořkov, Dolní 250, 742 72 Mořkov, IČ: 47998288 , zast. Mgr. Pawlem Piotrem
Dobijou, farářem, na straně Příjemce.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Zprávy ze spolků v Mořkově
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Činnost ASPV v roce 2021
Vzhledem k pandemii není možné realizovat cvičení pro děti, ženy, muže v tělocvičně. Pravidelně probíhá
každou středu ve večerních hodinách cvičení on line pro ženy.Cvičitelky se účastní seminářů pořádaných
ASPV. Na podzim plánujeme jednodenní zájezd pro děti, závod v běhu Mořkovský zajíc. Věříme, že opět
začneme cvičit v nově zrekonstruované tělocvičně.
Lenka Kociánová, ASPV
Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2020-2021
My mořkovští stolní tenisté jsme si v uplynulé sezóně moc nezahráli.
Soutěž jsme zahájili 25.9.2020 ale kvůli pandemii Covid 19 jsme stihli odehrát pouhá dvě kola, než byly
všechny sporty hrající se ve vnitřních prostorách vládou ČR pozastaveny. Malá naděje nám svitla v listopadu,
kdy se na svazu řešilo, že by mohl k zápasům nastupovat omezený počet hráčů, za přísných hygienických
podmínek. Nakonec však i tato snaha o odehrání alespoň části soutěže ztroskotala na neochotě drtivé většiny
družstev plnit vládní nařízení hrát v rouškách či respirátorech.
Vyčkávali jsme tedy a doufali, že se situace s Covidem zlepší, což se bohužel nestalo a soutěž byla v průběhu
měsíce března definitivně zrušena s tím, že družstva přijatá do soutěží v ukončené sezóně mají právo startovat
i sezóně následující.
Těšíme se tedy na novou sezónu, na nově zrekonstruovanou tělocvičnu a přejeme si, abychom se opět co
nejdříve potkali za zelenými stoly nejen se spoluhráči, ale i kamarády z ostatních oddílu našeho okresu. Pravděpodobně to nebude takové jako dříve, už teď se diskutuje o tom, že se budeme muset prokazovat očkovacím
průkazem čí negativním testem.
Věříme, že o prázdninách dojde k rozvolnění hygienických opatření a mohly by proběhnout tzv. letní kempy
stolního tenisu, na které bychom rádi vyslali naše dorostence.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, kterou používáme na
nákup tréninkového a materiálního vybavení. Velmi si vážím podpory, které se nám od obecního úřadu dostává.
Přeji všem občanům hezké prožití letních dnů, buďme optimističtí, věřme že brzy bude lépe a budeme se moci
vrátit k činnostem a životu na který jsme byli před pandemií zvyklí.
Tomáš Kudělka, předseda oddílu stolního tenisu
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TJ Mořkov - oddíl šachu - Kalendářní plán činnosti 2021 - 2022
Tento kalendářní plán bude dále upřesňován dle rozlosování soutěží a dispozic pořadatelů
Mistr. Soutě.družstev
Datum
Tréniky
Mládež + turnaje
Červenec 2021
Srpen 2021
1.kolo Grant prix MKŠS Září 2021
Září
2.kolo Grant prix MKŠS Říjen 2021
Říjen
KS - 1.kolo
17.10.2021
1.kolo OMŠL - Říjen
3.kolo Grand prix MKŠS OP - 1.kolo
24.10.2021
Listopad
31.10.2021
2.kolo OMŠL - Listopad
1.kolo Přeboru ZŠ ČR místní ZŠ Mořkov - Září KS - 2.kolo
7.11.2021
říjen
4.kolo Grand prix MKŠS OP - 2.kolo
14.11.2021
Prosinec
KS - 3.kolo
21.11.2021
3.kolo OMŠL Prosinec
2.kolo Přeboru ZŠ ČR OP 3.kolo
28.11.2021
okresní kolo Prosinec
5.kolo Grand prix MKŠS KS - 4.kolo
5.12.2021
Leden 2022
OP - 4.kolo
12.12.2021
4.kolo OMŠL Leden 2022
3.kolo Přeboru ZŠ ČR KS - 5.kolo
19.12.2021
krajské kolo Leden - únor
6.kolo Grand prix MKŠS 27.12.2021
Vánoční Bleskáč
Únor
2.1.2022
Rapid Bílovec
5.kolo OMŠL - Únor
OP - 5.kolo
9.1.2022
7.kolo Grand prix MKŠS
KS - 6.kolo
16.1.2022
Březen - duben
OP - 6.kolo
23.1.2022
6.kolo OMŠL - Březen
KS - 7.kolo
30.1.2022
OP - 7.kolo
6.2.2022
KS - 8.kolo
13.2.2022
OP - 8.kolo
20.2.2022
KS - 9.kolo
27.2.2022
OP - 9.kolo
6.3.2022
KS - 10.kolo
13.3.2022
OP - 10.kolo
20.3.2022
27.3.2022
KS - 11.kolo
3.4.2022
10.4.2022
17.42022
Velikonoce

Terníny přeborů družstv jsou stanoveny kalendářním plánem Šachového Svazu ČR a MKŠS.
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Evropský den proti vloupání
Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším obdobím roku.
Mnoho občanů tráví své volné dny mimo domov,
například někde v zahraničí a jejich obydlí zůstává opuštěné. Letos připadl „Evropský den proti
vloupání“ na 16. června 2021. Cílem této informační kampaně je zintenzivnit potírání zločinu
vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů
způsobem, že veřejnost bude včas informována a
budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání
vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává
zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a
fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel může přispět k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí před odjezdem na dovolenou, vhodné
je mít na to větší časový prostor.
A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:
Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).
Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna zajištěna a pokud balkón disponuje
lodžiemi, i tyto uzamknout.
Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné takto nápadité místo).
Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů
Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí např. pravidelně vybírala
poštovní schránku.
Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více sofistikovaní).
Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla, televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte možnost bezpečnostních
schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.
Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si výrobní čísla.
Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku, raději předmětné uschovejte.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých vozidel v blízkosti obydlí.
Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo věc oznamte na nejbližší
policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
15. června 2021
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Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na
který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme
děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na
bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně
dbát na zajištění dohledu nad dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a
kam jít nesmí.
Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře
a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.
Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na
nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.
Bezpečné sportování a koupání
Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při sportování.
Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků
pro lepší viditelnost.
Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy,
hráze.
V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.
Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je
voda příliš studená.
Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.
Čas strávený u počítače
Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné,
plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují
v reálném životě.
V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat
ověřená fakta.
Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
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Narodili se
Julie Lacinová, Karolína Mičková, Mikuláš Urban
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Julince, Karolínce a Mikuláškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenec 2021
50 let

Edita Černochová

Vlastimil Lacina

55 let

Milan Pýter

Pavel Géryk

Richard Křenek

60 let

Anna Bartoňová

Věra Pítrová

Alena Macháčová

Zdenko Cieslár

Dalibor Macháč

Libuše Černochová

Marta Matýsková

65 let

Jaroslav Tománek
70 let

Čípová Zdena

Anna Macíčková

75 let

Růžena Janková

Václav Fabík

82 let

Anna Daňhelová

Anna Kyselá

83 let

Růžena Pítrová

84 let

Ludmila Doubravská

86 let

Zdenka Černochová

87 let

Marie Geryková

92 let

Anna Mičková

93 let

Anna Kučerová

František Rýdel

Božena Macíčková

Úmrtí
Zdeňka Rýcová (69 let)
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Antonín Bartoň

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co
nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají.
Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo
online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
Prázdninový provoz 2021 - dětská ambulance, MUDr. Jana Machová:
V průběhu prázdnin omezen provoz pro nemocné pouze na dopolední hodiny.
Pondělí: 7-10
Úterý: 10-12.30
Středa: 8-11
Čtrvrtek: 7-9
Pátek: 7-10
Od 23.8.2021 běžný provoz, jak je uvedeno na stránkách ordinace (www.ordinacemachova.cz)
Řádná dovolená ve dnech: 12.-18. července a 2.-15. srpna
Zástup: MUDr. Jana Geryková, Nový Jičín – Loučka, Za Potokem 90
Pondělí, středa a pátek: 8.00-10.00
Úterý, čtvrtek: 10.00-12.00
Děti budou ošetřeny vždy až po předchozí telefonické konzultaci: tel. 556 756 849.

Rodina koupí dům nebo chalupu se zahradou,

Koupím dům nebo stavební pozemek

případně stavební pozemek v obci Mořkov.

v Mořkově a okolí.

Za nabídky děkujeme.

Nejsem realitní kancelář.

Tel. kontakt 731 257 138.

Děkuji za nabídky.
Tel. 607 275 418

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. 7/2021, vydáno dne 1. 7. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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