Prosinec 2021

měsíčník ČÍSLO 12
Vážení Mořkovjané,

jménem Obecního úřadu v Mořkově,
jménem všech zaměstnanců obce i jmény svými vám
všem přejeme příjemné a klidné prožití adventního času
a radostně prožité vánoční svátky
v kruhu svých nejbližších, které máme rádi,
a hlavně buďte všichni hodně, hodně zdraví.
Ivana Váňová, starostka
Jiří Navrátil, místostarosta

Stolní kalendář na rok 2022
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Mořkově
v kanceláři podatelny u paní Renáty Kyselé.

I v letošním roce každý žák či dítě
v ZŠ a MŠ obdrželo od Obce Mořkov kolekci na vánoční stromeček.
Děti ve školce a v 1. – 3. třídě ještě
obdržely
adventní
kalendář
s pozvánkami.
Mrzí nás, že jsme opět nemohli
kolekci předat osobně, tak jsme
alespoň prostřednictvím paních
učitelek vyřídili všem žákům
a dětem pozdrav.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v minulém Zpravodaji jsem vás informovala, že plánujeme výměnu všech
vnitřních dveří ve společenském domě. Chybně jsem uvedla nabídkovou
cenu a to 850 000,- Kč. Správně má být
426 500,- Kč. Protože jsem zjistila, že
můžeme na tuto akci čerpat dotaci z MMR ČR až 80
% uznatelných nákladů, odsouhlasili jsme na radě obce, že podáme žádost o dotaci a zároveň že rozšíříme
náš projekt o následnou výmalbu chodeb, a ještě o
výměnu původního PVC na balkóně, jež tvoří součást sálu. Celkové náklady tohoto projektu dle nabídek případných zhotovitelů činí celkem max. 550 000,
- Kč. Žádost, kterou máme již připravenou musíme
podat na MMR ČR do 17. 12. 2021, přičemž ji ještě
musí odsouhlasit Zastupitelstvo obce Mořkov, které
se bude konat 8. 12. 2021 a na které vás zvu.

Dolní ul. mezi Orlovnou a APS

Horní nad č.p. 21

Stavební práce na stavbě odvodnění, prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace pokračují podle harmonogramu. Po konzultaci se zástupci SMVaK a.s. již
došlo k propojení vodovodního řádu a splaškové kanalizace na ulici Polní. Na ulici Nádražní je vše připraveno k provedení protlaku pod komunikací, kde se
Jistě jste zaregistrovali, že jsme v listopadu zhotovili bude připojovat vodovodní řád. Pravidelné kontrolní
další asfalty v místech, které ještě nebyly do tohoto dny se konají každou středu v 8:30 hodin přímo na
povrchu upraveny, popř. stavbě.
za dobu užívání byly výrazně poškozeny. Celkové náklady na asfaltování
těchto úseků místních
komunikací
přesáhly
částku 1,5 mil. Kč. Pro
připomenutí, kde se asfaltovalo zveřejňuji několik
fotografií.
Horní ulice
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

V srpnu 2021 jsem zaslala dopis Lesům ČR s.p., kde
jsem je informovala o velmi špatném stavu cesty
v lese. Jednala jsem tak především s ohledem na hojné využívání cesty turisty a cykloturisty. Na dopis mi
odpověděli, že situaci prošetří a podle finančních
možností opravy provedou. A mám pro všechny dobrou zprávu, neboť největší díry již opravili cca v září
a nyní Lesy ČR s.p. zahájily opravu cesty ve směru
na Veřovice. Snad se pak vydají i směrem na Domorac.

Vážení spoluobčané,

v Mořkově se snažíme o maximální
vytřídění odpadu. Pořídili jsme
kompostárnu a ke každému domu
hnědou popelnici na bio odpad, dále
jsme zajistili dotaci na žluté popelnice na ukládání plastů. Aby jste
měli komfort na třídění doma, jsou pro vás na obecním úřadě připraveny barevné tašky na třídění odpadu.

Vzhledem k nepříznivému vývoji koronaviru se neuskuteční adventní koncert, který by se konal v sále
SD. Nechceme však, aby se kulturní život v obci zastavil, jako tomu bylo vloni a začátkem letošního roku. Proto jsme se rozhodli, že akce, které jdou konat venku, tak zorganizujeme. Bude to již
28.11.2021 v 16 hodin, kdy rozsvítíme vánoční
strom a děti pustí balónky s přáním Ježíškovi. Těšíme se při této akci na vystoupení dětí z mateřské školy. Následně 4.12.2021 přijede v 15 hodin před společenský dům Mikuláš, čert a anděl na voze taženými koňským spřežením a rozdá dětem dárky –
tzv. Mikulášskou nadílku. Bohužel se neuskuteční
se ani výstava betlémů v Orlovně, která by musela
být ve vnitřních prostorách. Uskuteční se dne
26.12.2021 v 16 hodin Živý Betlém. Plánujeme
uskutečnit také 1.1.2022 v 15 hodin Novoroční
koncert v kostele sv. Jiří. O všech akcích budete ještě včas informováni rozhlasem, facebookem a popř.
webem. BUDEME SE V DANOU DOBU MUSET
ŘÍDIT NAŘÍZENÍMI VLÁDY ČR A PODLE TOHO REAGOVAT. Věřte, že se moc těšíme na to,
že se společně na uvedených akcích setkáme a budeme se společně s našimi nejmenšími radovat.

Protože jsme rozšířili třídění také na kovy, požádali
jsme Moravskoslezský kraj také o tašky na plechovky, které by měly být doručeny na náš úřad v lednu
2022. Cílem třídění je minimalizovat množství směsného komunálního odpadu, jež je rozhodujícím kritériem ke stanovení poplatku za odpady.
Bc. Jiří Navrátil, MBA, místostarosta obce

Ivana Váňová, MBA, starostka obce

Zveme občany na jednání
17. zasedání
Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 8. 12. 2021
v 17:00 hodin v sále SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu
na úřední desce, webu obce
a výlepových plochách.
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USNESENÍ
z 65. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 10. 11. 2021
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 64. schůze RO.
Žádost o koupi pozemku parc. č. 259/7 v k. ú. Mořkov.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program 65. Rady obce Mořkov.
Směrnici pro stanovení poplatku za užívání tělocvičny ZŠ Mořkov.
Cenovou nabídku Innova Int. s.r.o., IČ: 27857255 na realizaci komplexních služeb spojených s realizací výběrového řízení
Rekonstrukce chalupy Mořkov.
Nabídku společnosti Innovy Int. s.r.o., IČ: 27857255 na komplexní zpracování žádosti o dotaci na MMR ČR PORV- DT
„E“ – Vnitřní rekonstrukce objektu KD – obec Mořkov.
Podání žádosti o dotaci na MMR ČR PORV- DT „E“ – Vnitřní rekonstrukce objektu KD – obec Mořkov.
Podání žádosti na MMR ČR Podpora rozvoje regionů 2022 - Obnova místní komunikace.
Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavřenou mezi smluvními stranami Městem Nový Jičín, zast. Mgr. Stanislavem Kopeckým,
starostou, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00298212 a Obcí Mořkov, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191 pro řešení přestupků a záležitostí s tím spojených.
Dodatek č. 2 Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva.
Záměr prodeje oddělené části z parcely č. 1198/1, ost. plocha/ost. komunikace, o ploše cca 63 m2.
Záměr prodeje oddělené části z parcely č. 1236/1, ost. plocha/ost. komunikace, o ploše cca 1 m2.
Záměr prodeje oddělené části z parcely č. st. 94, druh zastavěná plocha a nádvoří, o ploše cca 19 m2.

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

Ivana Váňová, MBA
starostka

Vojtěch Vereš
radní
Oznámení Obecního úřadu Mořkov

Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2021 otevřen pro veřejnost naposledy v úterý
21. prosince 2021 od 8 do 11 hodin. Pokladna bude uzavřena v 11 hodin.
Poté již nebude možné na pokladně přijímat ani vyplácet hotovost. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Mořkov bude v roce 2022 otevřen od pondělí 3. ledna 2022 od 8 hodin.

4

INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ
V ROCE 2022
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2019 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
1/2021 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
2/2021 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě. Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
INFORMACE K NĚKTERÝM MÍSTNÍM POPLATKŮM
POPLATEK ZE PSA – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši
200,- Kč, za jednoho psa, za dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné
výši. Poplatek se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.
Je povinností občana ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Poživatel uvedených důchodů
musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku.
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ („ZA ODPAD“) – ve výši
500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana nahlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů, pokud si je obec nemůže zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má přístup. Automaticky
jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v daném roce 80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit ve lhůtě 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost nahlásit údaj pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených OZV, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Upozorňujeme občany na povinnost ohlášení užívání veřejného prostranství vyplývající z této OZV např. při
provádění výkopových prací, za umístění skládek. Povinnost ohlášení je 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství.
POPLATEK Z POBYTU
Předmětem poplatku je pobyt v délce nejvýše 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Plátcem poplatku je
ubytovatel, kterým může být i nepodnikající osoba.

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2022 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2021, nebo si jej zjistíte na OÚ. U
poplatku za odpad je možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obec-morkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2021, nemusí se
znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2022 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2021 platí do 31. 3. 2022.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte:
jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref. Jana Jakschová.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
letos netradičně

v SOBOTU 4. 12. 2021 v 15:00 hod.
přijede Mikuláš s čertem a anděly na voze taženém koňmi
před Společenský dům v Mořkově,
kde dětem rozdá jejich dárky.
Příjem dárků v pátek 3. 12. 2021
od 17:00 hod. do 18:30 hod. v kuchyňce v Orlovně.
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Novoroční koncert s vánoční inspirací

1. ledna 2022, kostel sv. Jiří v Mořkově, 15:00 hod.
Trio barokní hudby
Pavel Hromádka – trubka
Dušan Foltýn – hoboj
Tomáš Thon – varhany

Program:
Václav Karel HOLAN ROVENSKÝ Spanilé z archy holubičky pro trubku, hoboj a varhany
(1644–1718)
(z kancionálu Capella Regia Musicalis, 1693)
Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ Toccata C dur
(1684–1742)
Fuga F dur na téma Laudetur Jesus Christus
Václav VODIČKA
(1715?–1774)

Sonáta F dur, op. 2, č. 5 pro hoboj a varhany
Siciliana – Allegro moderato – Tempo di Minuetto

Josef Ferdinand Norbert SEGER
(1716–1782)

Pastorale in D
Fuga na téma Christus nobis natus est

William CORBETT
(cca 1675–1748)

Sonáta in C, op. I, č. 12 pro trubku, hoboj a varhany
Adagio – Largo – Vivace. Pastorale – Allegro

František Xaver BRIXI
(1732–1771)

Preludium C dur
Pastorale C dur

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ
(1640?–1693)

Balletti pro tabula (1670) pro trubku a varhany (výběr)
Allemande – Courante – Sarabande – Canario

Jan Křtitel VAŇHAL
(1739–1813)

Fuga I in C „Zur weinacht zeiten“ Wei XVI: 30, (publ. 1814?)

Bohumír FINGER
(1656?–1723)

Sonáta C dur pro trubku, hoboj a varhany
Andante – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro
***
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TRIO BAROKNÍ HUDBY
vzniklo koncem 90. let minulého století jako sdružení tří sólistů, kteří se spojili k provozování staré hudby.
Od počátku soubor vyhledává skladby starých mistrů pro nástrojové složení trubka, hoboj a varhany, které dají
vyniknout kombinacím trubky a hoboje, nebo umělci přistupují k úpravám skladeb dle dobových zvyklostí.
Kompaktní disky souboru – Barokní hudba v Českých zemích z chrámu Sv. Ducha v Opavě, Češi a barokní Evropa z farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně (Studio Matouš, Praha) a Barokní hudba napříč Evropou
z chrámu sv. Václava v Ostravě (Radioservis, Praha) se setkaly s vynikajícím hodnocením odborných časopisů
Harmonie, Varhaník a Českého rozhlasu. Poslední CD s názvem Staří čeští mistři za hranicemi země z chrámu
sv. Valentina v Příboře (Stylton, Ostrava) získalo v roce 2021 Cenu Jantar.

Pavel Hromádka (*1969) – trubka
Rodák z valašského Mořkova. Vystudoval Konzervatoř v Ostravě a Janáčkovu akademii múzických umění
v Brně. Kromě těchto studií také absolvoval mezinárodní interpretační kurzy v Lübecku v Německu u
R. Friedricha. Jeho výrazný talent se projevil již v dětství, kdy opakovaně získával nejvyšší ocenění na celostátních soutěžích Základních uměleckých škol. P. Hromádka je laureátem několika interpretačních soutěží,
např. Concertino Praga – 2. cena; Soutěžní přehlídka konzervatoří – 3. cena; Interpretační soutěž Ministerstva kultury ČR – 1. cena.
Byl členem Janáčkovy filharmonie Ostrava, Ústřední hudby Ministerstva vnitra a v současné době je sólistou
Hudby Hradní stráže v Praze, kde také působí jako vedoucí komorních souborů a zajišťuje jejich účinkování
při státních ceremoniálech a celovečerních koncertech u nás i v zahraničí. Stylový záběr P. Hromádky je velmi široký. Je vyhledávaným komorním a sólovým hráčem. Založil Lašské žesťové kvinteto a následně Kvintet Hudby Hradní stráže, se kterým koncertuje při nejrůznějších příležitostech. Jako sólista se představil s
Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc a Janáčkovým komorním orchestrem.
Účinkuje rovněž s různými bigbandovými formacemi nebo dechovými orchestry, s nimiž provedl řadu virtuózních sólových skladeb (např. G. Dinicu: Horra staccato, N. Rimskij-Korsakov: Let čmeláka, H. James:
Trumpet Concerto). Pavel Hromádka pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Francie, Belgie, Holandsko, Izrael, Jordánsko, Čína, USA).
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Dušan Foltýn (*1963) – hoboj

Po studiu na ostravské konzervatoři pokračoval na AMU v Praze a své studium rozšířil absolvováním mezinárodních hobojových kurzů u B. Glaetznera ve Weimaru (Německo). V letech 1989-91, kdy byl stážistou Českého hudebního fondu, byl jeho konzultantem sólohobojista České filharmonie J. Mihule. Od roku 1989 působí jako sólohobojista Janáčkovy filharmonie Ostrava, je profesorem na Fakultě umění Ostravské univerzity,
kde vede hobojovou třídu a zastává funkci vedoucího katedry dechových nástrojů. Pravidelně pořádá Mezinárodní hobojové kurzy za účasti významných světových hobojistů (např. R. Killmer, N. A. King – USA, O. Zoboli – Švýcarsko, G. Hunt – Anglie, D. Walter – Francie). D. Foltýn byl hlavním lektorem mezinárodních hobojových kurzů v Katovicích a v Žilině a je také pravidelně zván do porot mezinárodních hobojových soutěží
(např. Pražské jaro 1996, 2001). Již během studia získal četné laureátské tituly: zvítězil v národním kole soutěže Concertino Praga, v mezinárodním kole pak obdržel 2. cenu a titul laureáta. Stal se rovněž vítězem Soutěžní
přehlídky konzervatoří. V roce 1986 získal 2. cenu v interpretační soutěži Ministerstva kultury ČR a v témže
roce také 2. cenu, Cenu České hudební mládeže a titul laureáta mezinárodní soutěže Pražské jaro. O dva roky
později se stal absolutním vítězem Soutěže soudobé hudby v Chomutově. Koncertuje u nás i v zahraničí
(Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Belgie, Řecko, USA) a jako sólista spolupracuje s řadou našich i zahraničních orchestrů. Významnou oblast jeho uměleckého působení tvoří pravidelná vystoupení na prestižních hudebních festivalech (např. Concertino Praga, Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy,
Mitte Europa, Pražské kulturní léto, Svatováclavský hudební festival).
Důležitou část jeho repertoáru, který zahrnuje díla všech stylových období, tvoří české soudobé skladby, které
často uvádí v premiéře (P. Čotek, E. Dřízga, V. Svatoš, A. Tučapský). Vedle sólové činnosti se věnuje také hře
v komorním ansámblu Musica per cinque, se kterým se stal v roce 1987 finalistou mezinárodní Soutěže dechových kvintet v Bělehradě.
Dušan Foltýn natočil kromě řady rozhlasových a televizních nahrávek také několik CD, z nichž prozatím poslední Česká hudba pro hoboj a komorní orchestr je unikátním záznamem všech skladeb ve světové premiéře.

Tomáš Thon (*1962) – varhany
Je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-Malmaison v Paříži. Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se také finalistou mezinárodních soutěží ve Francii a Německu. Za interpretaci skladeb
Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista tohoto fondu studoval varhanní dílo P. Ebena přímo pod jeho vedením. Při svých koncertních vystoupeních se T. Thon zaměřuje zejména na barokní hudbu
se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století. Mimo koncertování v hlavních pařížských
chrámech provedl sérii koncertů s legendárním francouzským trumpetistou Mauricem André. K dalšímu významnému koncertnímu projektu patří zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Starý zákon v umění (1995),
kde provedl ve spolupráci s izraelským velvyslancem Moshem Yegarem skladbu Petra Ebena Job pro varhany a
recitaci. Tuto skladbu pak také nahrál pro vydavatelství Supraphon. Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořídil
nahrávky kompletního varhanního díla D. Zipoliho a J. K. Kuchaře. Opakovaně také účinkoval na festivalech
Janáčkův máj, na Brněnském varhanním festivalu a na Mezinárodním varhanním festivalu v Oliwě (Polsko),
Mezinárodním hudebním festivalu Petera Dvorského apod. Pravidelně zasedá v porotách národních
i mezinárodních soutěží (Opava, Vamberk, Řím, Katovice) a působí v rámci mistrovských interpretačních varhanních kurzů (Francie, Polsko, Rakousko, USA). Vyučoval na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě, Opavě a
Olomouci.
V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16. – 18. století a badatelsky se podílí na vydávaných titulech. V roce 2001–2008 vedl Mezinárodní varhanní
festival barokní hudby v Opavě. V roce 2017 na Ostravské univerzitě ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a
obhájil disertační práci na téma Vývoj ediční činnosti v oblasti staré české varhanní tvorby – oborová exegeze a
propedeutika, za kterou získal Cenu rektora. V roce 2018 na podkladě rigorózního řízení na Univerzitě Karlově
obdržel akademický titul PhDr. Koncertně Tomáš Thon vystupoval ve většině zemí Evropy, Alžírsku a USA.
(www.artthon.cz)
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Narodili se
Stanislav Kraus, Jaromír Horný, Jiří Kuběnka
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Staníčkovi, Jaromírkovi a Jiříčkovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2021
50 let

Martin Pytr

Pavel Zelenka

Tomáš Macháč

60 let

Zdeněk Korec
Zdenka Sedláková

Richard Doubravský

Věra Drozdová

65 let

Jan Hoďák

Jana Lacinová

70 let

Jaromíra Zubíková
Jiří Charenza

František Bartoň

75 let

Anna Macháčová

80 let

Otakar Doubravský

81 let

Jana Hoférková

82 let

Jindřich Kudělka

84 let

František Mach

85 let

Marie Rýdlová

86 let

Ludmila Machová

87 let

Alois Kučera

88 let

Berta Macháčová

92 let

Anna Poláchová

96 let

Anastázie Černochová

Josef Lacina

Jan Hruška
Josef Geryk

Jiří Mička

Anna Rýdlová

Úmrtí
Martin Mička ( 53 let )

Rostislav Hladký ( 35 let )

Marie Pítrová ( 90 let )

Jaroslav Hoďák ( 63 let )
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