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Vážení Mořkovjané,
dovolte mi, abych vás osobně pozval na některou z prvních tří zářijových nedělí, které budou
v Moravskoslezském kraji patřit DNŮM RODIN.
Odpolední akce se uskuteční v atraktivních lokalitách na hradě Sovinec a zámcích ve FrýdkuMístku a Kuníně. Nabídnou zábavný program pro celou rodinu, ale také upozorní na náhradní
rodinnou péči. Cílem těchto akcí konaných v rámci kampaně Dejme dětem rodinu je informovat o pěstounství a motivovat k němu další ochotné lidi.
Na Dnech rodin budou moci rodiny s dětmi i ostatní výletníci zdarma navštívit zajímavé kulturní památky.
První z akcí se bude konat 5. září na hradě Sovinci, další 12. září na zámku Frýdek-Místek, poslední v neděli
o týden později, 19. září, na zámku Kunín, vždy od 13 do 17 hodin. Můžete se těšit na speciální prohlídky památek, loutková představení, vystoupení dětí z dětského domova, klauny, kreativní dílničky, skákací hrady
a další zábavu. Samozřejmě nebude chybět edukační program zaměřený na náhradní rodinnou péči a její propagaci. Kromě toho nabídneme registrační stánky výhodných slevových Rodinných pasů a Senior pasů, starší
lidé si budou také moci odnést IN.F.Obálku, která v případě nenadálých situací informuje záchranáře
o zdravotním stavu seniora a pomáhá zefektivnit jejich zásahy.
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce Mořkov

SLOVO STAROSTKY

Začátkem srpna
jsme umístili na
přání občanů další 3 retardéry,
dva na ulici Najštef a jeden na
ulici Padol. Za
poštou jsme vyměnili dopravní
zrcadlo za nové,
protože to původní již dosloužilo.
Životnost kvality
zrcadla se pohybuje okolo osmi
let. Úprava svislého a vodorovného dopravního
značení proběhla

Vážení Mořkovjané,
nedostatek stavebních materiálů na
trhu a dlouhé dodací lhůty se projevily
v posunu termínů začátku staveb Rekonstrukce oplocení sběrného dvora a
při zahájení výstavby prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu a odvodnění na ulici Polní a Nádražní. Co je
podstatné, smlouvy o dílo jsou postaveny tak, že se
práce jistě podaří v termínech zhotovit.
Ve středu 18. 8. 2021 jsme doprovázeli kontrolu
z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) při prohlídce zaregistrovaného brownfieldu chalupy Mořkov, která se nachází v areálu výletiště a koupaliště.
Kontrola úředníků MPO je pravidlem na základě námi podané žádosti o dotaci na Rekonstrukci chalupy
Mořkov. Kontrolují, zda je budova prázdná a zda v ní
není provozována žádná činnost. Posuzují také současný stav budovy, který se zvenčí může zdát celkem
dobrý, ovšem vnitřní prostory svědčí o tom, že budova již dosloužila svému účelu.
Koncem září – začátkem října snad budeme mít jasno,
jestli dotaci dostaneme, či nikoliv.
Ve čtvrtek 19.8.2021 jsme převzali dokončenou Rekonstrukci tělocvičny ZŠ Mořkov. Od září bude
opět denně k dispozici jak žákům ZŠ a MŠ, tak oddílům TJ a veřejnosti. Věříme, že se dílo za více než 6
mil. Kč podařilo, a že zejména uživatelé budou
s kvalitou podlahy, osvětlení a veškerého moderního
vybavení spokojeni.

na kruhovém objezdu.
V ZŠ jsme koncem srpna instalovali nové interaktivní tabule a displeje pro kvalitnější a zajímavější výuku. Vybavení bylo pořízeno obcí Mořkov za 319 440,
- Kč a dodala je společnost SCHOLATAB s.r.o.
z Litoměřic.
Opravu střechy si nutně vyžádala budova na hřišti
TJ, kde do prostor chodeb při deštích zatéká. Pan Lukáš Rýc ze Životic u NJ nám pokrývačské práce co
nejdříve zhotoví.
Na hřiště TJ do vstupní budovy u brány jsme umístili
el. zásuvky. Ty budou sloužit nejen pro volejbalisty,
ale i ke komfortnější údržbě areálu TJ. Na podzim
pokácíme uschlý modřín u volejbalového hřiště a provedeme ořez větví okolních bříz.
Se zhotovitelem oprav vybraných úseků místních
komunikací společností POOR s.r.o. jsme prošli plánované úseky, které budou cca v září upraveny do
asfaltu. Pokud budete požadovat asfaltování nad rámec obcí prováděných prací, kontaktujte přímo
stavbyvedoucího pana Michálka, 733 164 471.
Ve středu 1. září 2021 jsme přivítali v sále společenského domu do 1. třídy 26 prvňáčků. Žáci se do
školy moc těšili a my jim přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby měli rádi svou hodnou paní učitelku,
a aby se radovali ze svých pokroků a úspěchů společně se svými rodiči. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a porozumění.
Všem žákům přejeme hodně úspěchů a štěstí v novém
školním roce 2021/2022. Pedagogům přejeme pohodu
a radost z dobrých výsledků žáků a také hodně zdraví.
Těšíme se na spolupráci nejen při kulturních akcích.

Ivana Váňová, MBA, starostka
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Organizační upozornění Obce Mořkov
Sečení hřbitovů
Jménem pracovníků technické čety obce prosíme občany, abyste pokud možno nenechávali za svými hroby
sklenky, vázy, či jiné předměty. Při sečení se pak může stát, že se Vaše věci poničí, což není našim úmyslem.
Sběrný dvůr
Žádáme občany, pokud vyvážíte na sběrný dvůr nábytek, dveře apod., aby byl rozebrán na desky a zbaven
kování.
Děkujeme za pochopení.
Zveme občany na jednání 16. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 8. 9. 2021
v 17:00 hodin v sále SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.

Zahájení staveb Prodloužení splaškové kanalizace, vodovodního řádu a dešťové kanalizace
Obec Mořkov oznamuje, že od 6.9.2021 je plánována výstavba prodloužení splaškové kanalizace, vodovodního řádu a dešťová kanalizace na ulici Polní a Nádražní.
Nejdříve se bude realizovat dešťová kanalizace a cca za 3 týdny i splašková kanalizace a vodovod.
Stavbu realizuje společnost AROWANIE STAV s.r.o., jednatel a stavbyvedoucí pan Ing. Radim Lukáš,
mob. 607 182 968, která běžně tyto typy staveb realizuje. Technický dozor a BOZP na stavbě bude vykonávat
Ing. Roman Koželuha. Pravidelné kontrolní dny stavby budou každou středu na místě stavby. Těch se budeme
za obec účastnit také.
Vzhledem k tomu, že stavba dešťové kanalizace bude realizována při okraji vozovky v místě původní příkopy, nemělo by docházet k dopravním omezením. Totéž platí i výstavbě kanalizace a vodovodu, který bude
realizován v zeleném pásu. V každém případě však bude v daném místě výskyt bagrů a nákladních aut. Prosíme Vás proto o Vaši toleranci a zejména žádáme, abyste byli v místě stavby opatrní a dávali pozor nejen na
sebe, ale zvláště na děti.
Postupně bude zahájena stavba prodloužení kanalizačního řádu a vodovodního řádu na ulici Nádražní směrem
do zeleného pásu.
Obě stavby byly plánovány již od roku 2012, kdy byla v obci realizována splašková kanalizace, ovšem budování kanalizace do dosud nezastavěného území nebylo podpořeno dotací. Nyní je v obou lokalitách zájem o
výstavby rodinných domů, v územním plánu je více než 20 let území určeno k výstavbě, proto bylo Zastupitelstvem obce rozhodnuto o této investici, která bude činit pro oba úseky celkem 6,5 mil. Kč.
Ivana Váňová, MBA, starostka, 739 623 882
13.setkání opuštěných a postižených dětí.
Na neděli 19. září je připravováno 13. setkáni opuštěných a zdravotně postižených dětí. Jako tradičně setkání
proběhne v kulturní domě a jeho okolí. V bohatém programu pro cca 200 dětí vystoupí například Vladimír
Hron, přední český malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek a další. Akce pořádána díky podpoře vedení
Moravskoslezského kraje, Obce Mořkov a partnerů z naší obce a dalších. Záštitu převzali náměstci hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a Bc. Jiří Navrátil, MBA. Dovolte mi, abych poděkoval touto cestou všem, kdož jakýmkoliv způsobem s přípravami byli a jsou nápomocni .
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Bezplatné vstupenky si vyzvedněte
na Obecním úřadě v Mořkově
od středy 8. 9. 2021 do pondělí 20. 9. 2021
na podatelně u paní Kyselé.

Beseda s představiteli obce
B I N G O - hra o věcné ceny
Dechová hudba Stráňanka

Program:

pátek 24. 9. 2021 od 16 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.

„S T R Á Ň A N K O U“

s představiteli obce
a dechovou hudbou ze Strání

TRADIČNÍ BESEDU
S DŮCHODCI

Obec Mořkov pořádá

USNESENÍ
z 59. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 11. 8. 2021

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 58. schůze RO.
Žádost pana M. o odkup pozemku p. č. 259/7 v k.ú. Mořkov.
Zprávu o množství vytříděných odpadů a odměně od systému ECO-COM za období od 1.4.2021 –
30.6.2021.
Kladné vyjádření k navrhovaným kandidátům na funkci přísedících okresního soudu v Novém Jičíně.
Schvaluje:
Program 59. Rady obce Mořkov.
Dar Nadačnímu fondu Skupiny ČD – Železnice srdcem, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7Holešovice ve výši 5000,- Kč.
Objednávku Studie na estetizaci společných prostor Společenského domu Mořkov a interiéru obřadní
síně, zhotovenou Ing. Petrem Jiříkem, Lubina 570, 742 21 Kopřivnice, IČ: 074370058.
Umístění do volného bytu v DPS a Nájemní smlouvu o Nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS)
pro nájemkyni paní L. Pronajímatel je Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce.
Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8019708/2, Mořkov, p. č. 255/1, NNk, uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou na straně
budoucí povinná, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV
-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zast. TRABBAU a.s., IČ: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120
00 Praha 2 – Vinohrady, předsedou představenstva Ing. Martinem Bartečkem, na základě plné moci č.
PM/II-258/2019 na straně budoucí oprávněná.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu Novostavba RD na parc. č. 38/5, Mořkov, k.ú. Mořkov, uzavřenou mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce na straně budoucí povinný a J. a J., na straně budoucí oprávnění.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu
RD na parc. č. 267/9, 267/12, k.ú. Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
zast. starostkou obce paní Ivanou Váňovou, MBA, IČ: 00298191 na straně budoucí povinný a V. a
J.,na straně budoucí oprávnění.
Zajištění hasičské hlídky JSDH Mořkov dne 25.9.2021 na akci v obci Hostašovice.
Rada obce schvaluje Návrh XI. úpravy rozpočtu obce na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

750.000,00 Kč
750.000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

44,775.207,57 Kč
61,445.734,73 Kč
16,670.527,16 Kč

2.10

Plné znění XI. 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.
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu 2021.

3.
3.1

Neschvaluje:
Prodej pozemku parc. č. 259/7 v k. ú. Mořkov.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Romana Kladivová
radní
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Narodili se
Simona Jiříčková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Simonce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2021
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
86 let
88 let
89 let
93 let

Libor Jašek
Alena Gřesová
Pavel Černoch
Jana Adamčíková
Václav Hoďák
Jana Čáňová
Jaromír Babinec
Vladislava Macíčková
Jaroslava Géryková
Josef Kučera
Vlasta Bartoňová
Marie Kučerová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Božena Pítrová

Pavla Mikundová

Pavel Černoch

Petr Hoďák

Richard Bartoň

Jaromír Hromádka
Antonín Rýdel

Marie Tarabášová
Jana Kyselá

Milan Harbula
Josef Černoch
Emilie Erleová
Josef Horák
Karla Jeřábková

Marie Pítrová (86 let)

Úmrtí

Anna Bartošková (85 let)

Vzpomínka
20. července zemřela po krátké nemoci paní Mgr. Libuše Haklová, dlouholetá ředitelka MŠ v Mořkově.
Do mořkovské školky přišla v roce 1974 z Nového Jičína. Novou mat. školu budovala spolu s kolektivem do podoby moderní –
na tu dobu vyjímečně dobře vybavenou školku. Mořkovská MŠ byla známá jako vzorně vedená škola a často zde praktikovaly
studentky ped. škol z celé severní Moravy. Pro učitelky se v Mořkově vedly ukázkové hodiny apod.
Paní ředitelka se vždy snažila uplatňovat nové metody výuky, záleželo jí na dobrém jméně mořkovské MŠ, na tom, aby děti
byly spokojené a šťastné. Za jejího vedení se rozšířila MŠ z trojtřídní na čtyřtřídní.
Až do odchodu na důchod bydlela v Mořkově a mnoho let pracovala v kulturní komisi při OÚ. Pomáhala zajišťovat kulturu v
obci jak dětí, tak i dospělých. Jejíma rukama a vedením prošla velká spousta dětí.
Byla veselá a svým způsobem jedinečná. V Mořkově žila ráda. A tak, i když už není, její lidská a pedagogická stopa v Mořkově zůstala.
Vedení ZŠ a MŠ a bývalé kolegyně
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„Jste zdraví tak, jak jsou zdravé vaše cévy“
Obec Mořkov pořádá v rámci Dne zdraví

Diagnostiku cév
lékařským přístrojem
TensioMed ARTERIOGRAPH
……………………………………………
Ateroskleróza? Zúžení cév? Infarkt?
Mozková příhoda?
TOMU VŠEMU MŮŽETE PŘEDEJÍT
Jak? 30-ti minutovou bezbolestnou diagnostikou
s konzultací
Kdy? 16. 9. 2021 od 9 do 17 hod.
Kde? salónek Společenského domu
Cena? 200,- Kč / měření

Nabízíme zavedenou restauraci
Orlovna – Katolický dům Mořkov k okamžitému
pronájmu.
Prostory lze také využít k dalším účelům podnikání – výrobna, prodejna, kanceláře, sklad.

Termín si rezervujte u Ing. V. Nečase
tel. 778 440 664
vladane@seznam.cz

Bližší informace a možná prohlídka po domluvě
na tel. č.: 603 913 707

Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po jedenácté nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku!
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spojující jedince usilující o lepší životní
prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý ročník ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí
v Čechách.
Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí české krajiny. Z přírodního i kulturního hlediska jsou nenahraditelné. Právě

prostřednictvím ankety Alej roku se snaží sdružení Arnika na význam alejí a stromořadí upozornit a přispět tak nejen
k jejich zachování, ochraně a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich nové výsadbě.
Na fotografii: Vítězná Alej roku 2019 - Památná alej u Rakovnického potoka. (Autor: Jan Mudra).
Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, když
zašlete 1-3 fotografie vyfocené aleje nebo stromořadí spolu
s krátkým popisem či příběhem prostřednictvím nominačního formuláře na www.alejroku.cz. Vaši alej nebo stromořadí můžete nominovat do 26. 10. 2021, poté o vítězce rozhodne široká veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2022. Bude vyhlášeno 14 regionálních vítězek
a jedna celonárodní Alej roku 2021. Na nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů. Nominující celonárodní vítězky vyhraje let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři nejkrásnější fotografie, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.
Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou jste objevili na svých cestách po české
krajině a která vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety Alej roku 2021.
Klára Ondrigová
koordinátorka ankety Alej roku 2021
Arnika - centrum pro podporu občanů
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Hledáme paní, která se stará o hrobní
místo rodiny Kratochvílů (viz. fotografie). Pan Lubomír Kratochvíl, který měl na paní kontakt, nám jej bohužel nepředal. Rádi bychom se s paní
setkali osobně a poděkovali. Předem
děkujeme za zavolání, za rodinu Kratochvílů Gabriela (tel. 731 108 306)

Koupím dům

realitní kancelář.

Restaurace
Společenský dům v Mořkově
Kuncová Martina,
přijme
uklízečku
na poloviční úvazek
číšníka nebo servírku
na plný úvazek.

Děkuji za nabídky.

Nástup možný ihned.

Tel. 607 275 418

Informace na tel. čísle 731 162 067,
nebo osobně v restauraci u vedoucího.

nebo
stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem

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. 9/2021, vydáno dne 1. 9. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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