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DOTACE Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
PRO JSDH MOŘKOV
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mořkov má celkem 16 členů. 9 členů této jednotky obdrželo v říjnu 2021
kompletní nové zásahové vybavení, včetně zásahových obleků a všeho, co k výbavě dobrovolného hasiče patří. Máme tak plně vybavenou celou jednotku, která je zařazena do kategorie JPO: III. Dalších 7 členů jednotky
obdrželo kompletní vybavení před 2 roky a je ještě plně funkční. Celkové pořizovací náklady činily 337 339,Kč. Moravskoslezský kraj přispěl dotací ve výši 200 000,- Kč a 137 339,- Kč přispěla obec Mořkov
z vlastních rozpočtových příjmů. Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci a přejeme
našim hasičům hodně zdraví a úspěchů v jejich mnohdy náročné práci.
Ivana Váňová, starostka obce Mořkov

SLOVO STAROSTKY

Další projekt, který plánujeme realizovat v roce 2022
je Rekonstrukce obřadní síně. Rozpočet na tuto akci
je vyčíslen na max. 918 777,- Kč vč. DPH. Věřím, že
po výběrovém řízení cena ještě mírně klesne.

Vážení Mořkovjané,
velmi mě těší, že Vám mohu sdělovat
převážně dobré zprávy. Jednou
z dalších je, že naše přání se stalo skutečností a že nám Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dotaci na Rekonstrukci
chalupy
Mořkov,
(Podhorská chalupa), ve výši 85 % uznatelných nákladů, což je 10 014 286,- Kč. V brzké době proto
vyhlásíme VŘ, abychom na jaře mohli zahájit rekonstrukci. Ta by měla být dle časového harmonogramu
dokončena k 31.12.2023, a do 30.6.2024 musíme
předložit dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení
na MPO. Celkové náklady stavby, včetně projektové
dokumentace a vypracování všech potřebných dokumentů, podání žádosti, a celková administrace činí
cca 16 mil. Kč. Projekt jsme zpracovali v obdobném
duchu, jako je stávající již nefunkční chalupa, ovšem
s použitím moderních materiálů pro již celoroční provoz, ne, jen sezónní.

Dalším plánovaným projektem na rok 2022 je výstavba Výtahu na Obecní úřad a do restaurace společenského domu. V projektové dokumentaci je řešena
také bezbariérová venkovní úprava přístupu k výtahu.
V současné době běží lhůty výběrového řízení na zhotovitele. Celkové náklady by neměly přesáhnout částku 4,1 mil. Kč vč. DPH.

Návrh exteriéru chalupy

Návrh budoucího využití interiéru chalupy
V příštím roce bychom chtěli vyměnit všechny vnitřní vstupní dveře ve společenském domě, tzn.
v přízemí do salonku, do restaurace, druhé vstupní
prosklené dveře, do salonku v 1. patře, do obřadní
síně, na balkon, na obecní úřad a do místnosti č. 29.
Již máme zhotovenou nabídku, částka za kompletní
výměnu činí 850 000,- Kč.
Stavení práce na výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace na ulici Polní a Nádražní pokračují podle
harmonogramu. V říjnu byly zahájeny práce na rekonstrukci oplocení sběrného dvoru a rovněž asfaltujeme další úseky místních komunikací v obci.
Upozorňuji občany, že pokud vstupují do blízkosti
uvedených míst všech tří staveb, že se pohybují
v daném místě na vlastní nebezpečí. Proto se uvedeným místům raději vyhněte, pokud to není nezbytně
nutné. Děkuji za pochopení.
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V současné době intenzivně pracujeme na projektu
úpravy centra obce, jež řeší vytvoření parkovacích
míst před nákupním střediskem, přechod pro chodce,
krytou plochu pro kontejnery na tříděný odpad, místo
pro trh. Pokud se podaří získat na tento projekt stavební povolení cca do 30.6.2022, tak i tuto realizaci
zahájíme pravděpodobně v roce 2022.
Ivana Váňová, MBA, starostka
Situace návrhu úpravy centra

Rekonstrukce oplocení SD od pole, jsou připraveny
díry pro sloupky.

Fotografie z investičních akcí,
které v současné realizujeme.

Vybourání rampy, plocha pod ní bude vyasfaltována.

Rekonstrukce oplocení sběrného dvora
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Příprava na asfaltování místních komunikací

Milí Mořkovjané,

Horní

jak jistě víte, dostal jsem od vás a
dalších voličů z Moravskoslezského
kraje důvěru, abych hájil zájmy našeho kraje v dalším čtyřletém volebním období v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Moje umístění na kandidátní listině bylo 8 místo, 6 607 preferenčních hlasů konečný výsledek pozměnil a já jsem
se díky této velké podpoře posunul na místo 6 a tím
i získal mandát poslance. Děkuji Vám a s pokorou
to přijímám. Bude mi ctí být vašim poslancem a slibuji, že budu práci poslance dělat zodpovědně a se
svým nejlepším vědomím a svědomím. Kdykoliv
budete potřebovat radu, pomoc či cokoliv jiného,
můžete se na mě s důvěrou obrátit. Nadále jsem váš
„Jirka“ a jak jsem již několikrát zopakoval novinářům, Mořkov je pro mě srdcovka a tak to i zůstane.
Bc. Jiří Navrátil, MBA

Dolní, k hřišti TJ

místostarosta

Parkování vozidel po obci – Nepřehlížejte
dopravní značení

K jatkám
Macháč

Od jara 2016 máme v obci dopravní značky, které
jsou umístěny v těch místech, jež určil dopravní
audit. Upozorňuji řidiče, kteří nezaregistrovali
ZMĚNU, že v Mořkově na místních komunikacích platí ZÁKAZ STÁNÍ. Na ten upozorňuje při
vjezdu na místní komunikace – dopravní značka
zóna zákaz stání. Tzn., že všichni řidiči, kteří parkují na MK, se dopouštějí přestupku, za který mohou být pokutováni.
Byli jsme upozorněni dispečinkem integrovaného záchranného systému na to, že je to jen otázka času, kdy se záchranáři nedostanou k místu
zásahu včas, právě z důvodu překážejícího zaparkovaného vozidla. Apelovali na náš úřad, abychom vyzvali řidiče k dodržování dopravních předpisů a ke sjednání nápravy.

Také pro rok 2022 připravujeme pro vás
14. denní stolní kalendář Mořkov.
O termínu k vyzvednutí budete informováni

prostřednictvím rozhlasu, webu a facebooku.

Mnohé okolní obce se již obrátily s žádosti na Policii ČR, aby sankcionovala řidiče, kteří nerespektují
zákony. Dosud jsme žádost na Policii ČR nezasílali,
abychom Vám umožnili vybudování parkovacího
stání na vašich pozemcích.
Řidiči, v případě, že však nebudete respektovat
zákaz stání, budeme nuceni požádat Policii České republiky o nekompromisní řešení.
Za OÚ Mořkov Ivana Váňová, starostka
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M IKULÁŠSK Á
NADÍLKA

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní
k rozsvěcení vánočního stromu

s pohádkou

NENÍ PEKLO JAKO PEKLO

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 28. listopadu 2021 v 16:00 hod.
Vystoupení si pro nás připravily
děti z MŠ Mořkov.
Součástí programu bude také již tradiční
posílání přáníček Ježíškovi pomocí balonků.
Každé dítě na místě obdrží balonek.
Pro dospělé bude i něco na zahřátí.

v SOBOTU 4. 12. 2021 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé
MO KDU-ČSL Mořkov

Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí“
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u

státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za
zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví.
Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního
podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na
více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu –
milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro
obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a
další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady
dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by se tato podaná ruka
státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity,
občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800,
přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za
Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které se nám podařilo ve
sněmovně v končícím období prosadit.
Marek Výborný, poslanec PS PČR
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USNESENÍ
z 63. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 6. 10. 2021
1.
1.1
1.2
2.
2.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 62. schůze RO.
Poděkování za gratulaci manželů P.
Schvaluje:
Program 63. Rady obce Mořkov.

2.2

Rada obce schvaluje Návrh XIV. úpravy rozpočtu obce na rok 2021

ve výši příjmů

78.582,20 Kč

příjmy celkem

46,704.986,77 Kč

ve výši výdajů

78.582,20 Kč

výdaje celkem

63,375.513,93 Kč

třídy 8 financování

- Kč

financování celkem

16,670.527,16 Kč

Plné znění XIV. 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
Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8019302, Mořkov, p.č. 142/10, NNk uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou na straně povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 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, zast. zplnomocněncem Veronikou Krotilovou.
2.4
Dodatek č. 21 ke Smlouvě o zneškodňování komunálních odpadů v obci Mořkov č. 017/1998, uzavřený mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089 na straně zhotovitel a
Obec Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, na straně objednatel.
2.5
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1079/10, trvalý travní porost, o výměře 12 m 2 a parc. č. 1080/26 v k. ú. Mořkov, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
USNESENÍ
z 64. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 27. 10. 2021

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 63. schůze RO.
Informaci ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Yvony Šindlerové o udělení ředitelského volna ve dnech 25. a 26.10.2021.
Schvaluje:
Program 64. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, jako povinná z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a paní S., jako oprávněná z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024891, VB 003 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, se
sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, jako povinná a ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, zastoupená na základě udělené PM
společnosti ADEN, s.r.o., Střelniční 214, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 26821621 v zastoupení jednatelem Martinou Hájkovou, zast. zmocněncem společností RJGEO, s.r.o., Hradišťko 3033, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 25871781, na základě PM v zast. na základě pověření jednatelem společnosti Ing. Romanem
Janurou, na straně oprávněná.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Moravskoslezský kraj, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou
Váňovou, MBA, starostkou na Podporu rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
Dohodu o ukončení nájmu s dohodou o narovnání uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ: 00298191, na straně pronajímatel a Falcons Trans s.r.o., IČ: 06120261, se sídlem Osvobození 579, 742 72
Mořkov na straně nájemce.
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ.
00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA na straně pronajímatele a paní S., IČ: 10986502, na straně nájemce.
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2.7
2.8

2.9

2.10

Zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu pro VŘ přístavba výtahu a související stavební úpravy.
Oslovit pro VŘ přístavba výtahu a související stavební úpravy tyto firmy: BERNOLD s.r.o., Ocelářská 240/23,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 26878496, email: bernoldml@bernold.cz; S WHG s.r.o., 40. pluku 1355, 757 01
Valašské Meziříčí 1, IČ: 63321271, email: swhg@swhg.cz; JVAgro Morava, Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČ: 26826411, email: jvagromorava@jvagromorava.cz.
Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek pro VŘ přístavba výtahu a související stavební úpravy ve složení
Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci Vladana Hořelková, Jana Jakschová.
Návštěvu jubilantů v měsíci listopad 2021.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2021
50 let

Romana Kladivová

55 let

Blanka Drozdová

Radka Šindlerová

60 let

Jarmila Pobořilová

Miroslav Cabák

Hana Hromádková

Stanislava Mičková
65 let

Jaroslav Kyselý

75 let

Pavel Černoch

81 let

Věra Rýcová

82 let

Jaroslava Pítrová

83 let

Zdenka Kyselá

84 let

Anna Mičková

87 let

Marie Rýcová

89 let

Anna Kyselá

91 let

Alžběta Mičková

Alois Kyselý

Růžena Macháčová

Úmrtí
Božena Kyselá ( 91 let )
Alois Černoch ( 64 let )

Radomíra Kravčenková ( 61 let )
Alžběta Černochová ( 83 let )

Marcela Benešová /Plešková/ ( 55 let )
Vlasta Bartoňová ( 81 let )
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ

ŠKOLIČKY

HLEDÁNÍ PODZIMNÍČKA
Na začátku října jsme se vydali s dětmi hledat
skřítka Podzimníčka. Cestou musely děti vyřešit
několik hádanek a splnit řadu úkolů např. roztřídit
správně přírodniny, nasbírat barevné listy, projít
nastraženou „pavučinou“. Po splnění těchto úkolů
je čekal ten nejtěžší – na zahradě školky najít Podzimníčka a jeho skrytý poklad. I tento úkol děti
snadno zvládly a sladká odměna je tak neminula.
Chodby školky pak ozdobili Podzimníčci, které si
děti vyrobily doma společně s rodiči.
O pár dnů později jsme pro děti a jejich rodiče
uspořádali ve školce DRAKIÁDU. Počasí bylo
v ten den pro tuto akci ideální, a tak se nebe nad
polem proměnilo v přehlídku nádherných pestrobarevných draků.
Děkujeme touto cestou panu Jaroslavu Perútkovi a
manželům Martině a Oldřichu Kuncovým za sponzorský dar pro děti z naší mateřské školy.
Kolektiv MŠ
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ZPRÁVY Z

NAŠÍ ŠKOLY

Projekt 72 hodin Pomáháme obnovit památky
Ve dnech 15.10. - 16.10. jsme se zapojili do projektu 72 hodin.
V pátek i sobotu jsme pracovali v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Obnovovali jsme závlahové mísy u mladých stromků,
zametali cesty ve Smutné aleji, okopávali růže, zalévali stromy
a keře. Paní zahradnice Lenka nám vše doplnila zajímavým
výkladem. V sobotu jsme v blízkosti fontány Amorků vysadili
motýlí keř, jasmín a šeřík.
Akce byla super, všichni jsme si ji užili a rádi ji příští rok
zopakujeme.
Žáci 6., 7. a 9. třídy ZŠ, Lenka Kociánová a Jana Slabá

Projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech
7. října se žákyně 6. třídy Adéla Mičková a Šarlota Mičková
zúčastnily v Olomouci v Pevnosti poznání přehlídky kampaní
škol zapojených do projektu Aktivní občanství v globálních
souvislostech. Žákyně zastoupily žákovský tým, který se podílel
na realizaci zahradní slavnosti na téma Palmový olej kolem nás,
která proběhla v červnu na školní zahradě. Své zkušenosti
děvčata sdílela s žáky ostatních 12 škol zapojených v projektu.
Jejich prezentace byla odměněna velkým potleskem. Získala
pro naši školu ocenění za odhodlání ukázat téma palmového
oleje v celé jeho šíři. Připomínáme, že se stále mohou občané
připojit do výzvy „Omezte ve svém životě, alespoň na jeden
týden používání palmového tuku“. Své příspěvky můžete stále zasílat na adresu zsmorkov@zsmorkov.cz.

Zájezd na Praděd se vydařil
V neděli 3.10. pořádala Asociace sport pro všechny při TJ
Mořkov turistický zájezd na Praděd. Z lázeňské obce Karlova
studánka jsme se vydali po naučné stezce Bílá Opava náročným,
zato turisticky velmi zajímavým terénem. Při jejím procházení
jsme zdolávali kluzké skalní výchozy, několik žebříků, můstky,
přelézali popadané stromy. Odměnou za námahu nám byly fascinující peřeje, hluboké tůně, kaskády a vodopády na Bílé Opavě.
Nejvyšší vodopád měří 8 m.
Na 13 informačních tabulích jsme získali základní informace o
přírodě této jedinečné rezervace. Z Barborky jsme pak vyšplhali
po asfaltové silničce na nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd (1491
m).
Při zpáteční cestě jsme navštívili Ovčárnu. Lesem jsme pak sestoupili kolem kaple sv. Huberta k autobusu na Hvězdě.
Všichni účastníci zájezdu včetně dětí podali skvělý sportovní
výkon.
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Milí přátelé, dovolte nám, abychom vás pozvali do Zahradního centra pod kloboukem
na Víkend s ochutnávkou Vánoc
Do Vánoc sice zbývá ještě více než měsíc času, ale kdo je připraven, není zaskočen.
O tomto víkendu vám konečně představíme kompletní kolekci vánočních dekorací.
A aby toho nebylo málo, na veškeré vánoční zboží vám dáme startovní slevu 10 %.
V kavárně se předVánočně naladíte díky chutím a vůním, které pro vás připraví náš zkušený tým.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Zahradní centrum pod kloboukem
Valašské Meziříčí
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DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
V posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorářů, sražených chodců a dopravních nehod. Spotřeba krve je proto mimořádně velká a zásoby se tenčí. Krevní centrum FN Ostrava je
navíc jedním ze 7 krizových center v ČR, které mají za povinnost udržovat určité množství krve
pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných událostí.
Krevní centrum FN Ostrava proto žádá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Pro naše pacienty 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

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Policie
Hasiči
Záchranka

158
150
155

ČEZ poruchy elektřina
GasNet poruchy plyn
SmVaK poruchy

Dětská pohotovost 556 773 325
Lékařská pohotovost pro dospělé 556 711 299
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800 850 860
1239
800 292 300
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Sůl nad zlato? V solné jeskyni rozhodně

„Jste zdraví tak, jak jsou zdravé vaše cévy“

Spolek Proficio Active zahajuje na podzim provoz solné
jeskyně Siesta.
V jeskyni nově probíhají aktivity pro rodiče s dětmi,
pro děti, pro náctileté (hlavolamy, hry, přednášky, muzikoterapie) a mnohé další.
Na své si v rámci "klidových hodin" přijdou i ti, kteří si
chtějí užít pohodu a relax v příjemném prostředí solné
jeskyně.
Známá česká pohádka praví, že sůl je nad zlato a v solné
jeskyni to platí dvojnásob - její prostředí působí příznivě
na problémy se štítnou žlázou, zlepšuje látkovou výměnu,
snižuje krevní tlak, rovněž snižuje riziko srdečních onemocnění, působí antivirově a antibakteriálně, využívá se
při kožních onemocněních, zažívacích problémech, při
poruchách imunity i při poruchách nervového systému a
také jako prevence či léčba následků respiračních onemocnění.
Více informací o konkrétních programech a termínech
aktivit najdete na FB Solná jeskyně Siesta a tel.:
728189742, Žaneta Konopáčová

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? 23.11.2021 od 9 do 17 hod.
Kde? salónek Společenského domu
Cena? 200,- Kč / měření
Termín si rezervujte u Ing. V. Nečase
tel. 778 440 664
vladane@seznam.cz

Vážení přátelé, dne 19. 9. 2021
se uskutečnilo v Mořkově
13. setkání opuštěných a postižených
dětí.
Občas se mne sem tam někdo zeptá
jak to dopadlo a kdy to bude na internetu….. Pokud se chcete podívat na
průběh akce-televizní záznam cca 40
minut- pak doporučuji následující postup:
Do vyhledávače zadejte:
Obec Mořkov
Po otevření najeďte na
Dění v obci
Internetové vysílání
Otevře se Vám Mořkovjan 14/2021klikněte na odkaz
Chvilku bude reportáž z voleb…cca
10 minut
Samotný záznam začíná úvodem
s malířem Adolfem Dudkem……
Záznam je velmi kvalitní po všech
stránkách….a pokud vás to zajímá,
stojí za to se podívat.
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. 11/2021, vydáno dne 1. 11. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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