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Slovo starostky
Vážení Mořkovjané,
považuji za velmi důležité připomenout vám, jak velká změna se v letošním roce dotkne nás
všech. Poprvé jsem vás o zvýšení Daně z nemovitosti informovala ve zpravodaji 4/2012.
Na jednání 10. zastupitelstva obce dne 8. 3. 2012 jsme schválili v bodu 3.5 Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Koeficient jsme stanovili ve výši 3 (ZO může stanovit výši koeficientu na 2, 3, 4 nebo 5). Tato
OZV nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2013, tzn., že v letošním roce zaplatíme domovní daň 3x vyšší než vloni.
Nyní zdůvodním, proč jsme se takto rozhodli:
Zákon nám ukládá připravovat rozpočet obce a zastupitelé jej schvalují. V průběhu roku na jednáních
zastupitelstva schvalujeme úpravy rozpočtu, kde jsou zapracovávány veškeré finanční změny, které se
postupně do rozpočtu zapracovávají a tím pádem aktualizují. Rozpočet tvoří část příjmů a část výdajů. Zásadní
vliv na rozpočtové příjmy mají tyto daně:
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Na to, v jaké výši budou příjmy do našeho rozpočtu od státu průběžně zasílány, máme nepřímý vliv.
Zastupitelstvo obce může zásadním způsobem ovlivnit pouze daň z nemovitostí, proto jsme tuto pravomoc
využili. Daň z nemovitostí, kterou občané platí příslušnému finančnímu úřadu je v plné výši přeposílána
do rozpočtu příslušné obce, kde se nemovitost, za kterou platíme, nachází. Tzn., že kolik občané Mořkova
zaplatí na domovní dani FÚ, tolik nám FÚ pošle do rozpočtu obce Mořkov. V roce 2012 nám přišla tato daň
ve výši asi 650 000,- Kč. V roce 2013 tak počítáme s finanční částkou cca 1.400.000,- Kč (nelze násobit 650
tis. x 3, protože zákon o dani z nemovitosti některé pozemky osvobozuje od násobení koeficientem, apod.)
Zastupitelé rozhodli, že navýšené příjmy z této daně budou rozděleny 50-ti % podílem na plánované opravy
komunikací a majetku obce a 50-ti % podílem na školství – na činnost kroužků, opravy a úpravy zahrady MŠ
a ZŠ. Šetřit budeme na opravu střechy staré budovy školy.
Díky tomu, že máme v obci splaškovou kanalizaci, všem bez rozdílu vzrostla hodnota stavebních pozemků
a nemovitostí. Abychom měli zlepšené životní prostředí, museli jsme si vyřídit vysoký úvěr – cca 33 mil. Kč.
Bez vaší pomoci bychom nemohli v potřebné míře investovat do oprav a úprav, o které nás žádáte. Chápejte,
prosím, toto zvýšení daně jako hodnotný příspěvek na zvelebování obce, kde žijeme a chceme mít patřičný
komfort. Slibuji vám, že finanční prostředky, získané z této daně, v plné výši investujeme do potřebných oprav
a úprav obce a do školství.

V současné době připravujeme žádosti o dotace z MSKÚ, ROP Moravskoslezsko, MMR, zvažujeme OPŽP dosud výzva nebyla vypsána, ale plánuje se její zveřejnění v ½ roku 2013:
- rekonstrukce přístupového chodníku a oprava písma pomníku v Říkách
- stavba cyklostezky
- rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Mořkov
- rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
Ivana Váňová, starostka

Pomoc občanům ve složitých životních situacích
Kontakty na úřady a organizace
Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Vedoucí:
Telefon:
E-mail:

Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
556 768 222
e-podatelna@novyjicin-town.cz
www.novyjicin.cz
Mgr. Antonín Urban
556 768 240
urban@novyjicin-town.cz

Koordinátorka pro komunitní plánování: Mgr. Lenka Galiová
Telefon:
556 768 338
E-mail:
galiova@novyjicin-town.cz
Členění odboru:
oddělení sociální a bytové
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Čtvrtek
12:00 –14:00
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín
950 139 111
posta@nj.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/novy jicin

Členění pracoviště:
zprostředkování zaměstnání – Msgr. Šrámka 8, 741 01 Nový Jičín
nepojistné sociální dávky (státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním
pojištěním) – Tyršova 5, 741 01 Nový Jičín
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek 8:00 – 13:00
Pátek
8:00 – 13:00
Okresní správa sociálního zabezpečení
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:

Svatopluka Čecha 15, 741 01 Nový Jičín
556 769 111
posta.nj.@cssz.cz
www.cssz.cz
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Nemocnice Nový Jičín a.s.
Adresa: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
556 773 111
Web:
www.nemnj.cz
Policie ČR – Obvodní oddělení Nový Jičín
Adresa: Vančurova 44, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
974 735 651
E-mail: njoop@mvcr.cz
Web:
www.policie.cz
Městská policie Nový Jičín
Adresa: Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
556 768 277
E-mail: mpolicie@novyjicin-town.cz
Web:
www.novyjicin.cz
Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém Městské policie
Záchranná lékařská služba
Hasičský záchranný sbor
Policie ČR
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Telefonická pomoc dětem – linka bezpečí
(volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů)
Rodičovská linka
Linka vzkazů domů
Linka důvěry

156
155
150
158
112
116 111
840 111 234 nebo 606 021 021
840 111 113 nebo 724 727 777
596 318 080

Na všech uvedených pracovištích Vám ochotně pomohou odborně vyškolení pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se na ně obrátit. Veškeré poradenství je zcela zdarma.

OBČANSKÁ PORADNA
Adresa: Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
556 709 403
E-mail:
czp.novyjicin@czp-msk.cz
Web:
www.czp-msk.cz
Občanská poradna je ambulantní služba, jejímž posláním je podporovat uživatele z cílové skupiny v tom, aby znali svá
práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba se poskytuje zcela zdarma.
Komu je služba určena: osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jsou touto situací ohroženy, a nedokážou ji řešit vlastními silami bez potřebné pomoci a podpory. Minimální věk uživatele je 15 let.
Oblasti, ve kterých pomáhají: sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo a další.
Konzultační hodiny
Nový Jičín
Středa
Čtvrtek

9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (objednaní)

Kontaktní místo Kopřivnice (Štefánikova 1163 – budova MěÚ)

Pondělí
Úterý

9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (objednaní)
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Rada obce zřídila v roce 2010 sociální komisi. Její členy můžete požádat kdykoliv o pomoc. Jsme připraveni vám poradit také na OÚ Mořkov. Mnozí z vás již této možnosti několikrát využili. V případě,
že vaše záležitost bude vyžadovat konzultaci u odborníka, domluvíme vám s ním schůzku.
Sociální komise při OÚ Mořkov
Ivana Tomanová
předseda komise
Ing. Jiří Hrček člen
Ing. Jaroslav Tesař člen
Anna Geryková člen
JUDr. Věra Skurková člen
Informace zpracovala: Ivana Váňová po konzultaci s vedoucím odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín Mgr.
Antonínem Urbanem
Vážení spoluobčané,
cyklostezka Nový Jičín—Hostašovice se nám rýsuje čím dál tím víc k zdárnému podání žádosti
o dotaci. V měsíci lednu jsme se sešli společně se zástupci projekční firmy CAD-PRO s.r.o.,
Valašské Meziříčí, zástupci ČD Cargo a SŽDC na posledním úseku odstraňování bývalého kolejového svršku na Hostašovickém nádraží. Zde jsme se dohodli na úpravě trasy cyklostezky,
která na výše zmiňovaném nádraží má končit. Stojí před námi ještě jeden velký úkol a to odstranění výhybky, která sloužila pro bývalou trať. Po jejím odstranění musíme ještě vytvořit tzv. obloukovou
kolej, která bude sloužit k napojení na dnešní složiště. Současně jsme také již vybrali společnost ProFaktum
s.r.o., která pro náš svazek zpracuje žádost o dotaci pro projekt Cyklostezka NJ - Hostašovice.
Od ledna 2013 jsme zavedli u naší pracovní čety dvousměnný provoz z důvodu pravidelné údržby komunikací
v obci po dobu sněhové pokrývky. Naši zaměstnanci pracují ve střídavých směnách od 04:00 do 12:00 hod.
a od 10:00 do 18:00 hod. Tímto krokem jsme docílili sjízdnost komunikací již od časných ranních hodin, kdy
většina občanů odjíždí do zaměstnání a kdy do obce přijíždějí první ranní autobusové spoje. Věříme, že jste
tuto provozní změnu zaregistrovali a kladněji hodnotíte.
V současné době máme zpracovány všechny podklady o produkci a nakládání s odpady za rok 2012. Dovoluji
si Vám pro informaci přiblížit několik čísel, jak jsme na tom s tříděním a produkcí odpadů ve srovnání
s rokem 2011 a 2010.
Druh odpadu
Odpadní barvy
Kompozitní obaly
Obaly s nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Papír
Sklo čiré
Sklo barevné
Plasty
Biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Množství 2010
0,00 t
4,45 t
6,28 t
5,10 t
9,63 t
0,00 t
19,09 t
19,81 t
9,68 t
446,75 t
0,00 t

Množství 2011
1,00 t
2,40 t
2,72 t
2,08 t
14,67 t
7,94 t
17,63 t
26,77 t
17,75 t
450,77 t
28,53 t

Množství 2012
1,22 t
2,40 t
0,52 t
1,25 t
14,65 t
11,60 t
24,54 t
22,65 t
9,57 t
443,90 t
8,23 t

Třídění v naší obci je na stále se zlepšující úrovni. Tato skutečnost i při zvyšujících se cenách za svoz a nakládání s odpadem nám stále umožňuje zachování ceny
poplatku za odpady na stejné úrovni i s osvobozením od poplatku pro děti do 5 let
a pro občany nad 80 let.
Jiří Navrátil, místostarosta
4

U S N E S E N Í z 43. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 9. 1. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 42. schůze RO.
Žádost o dotaci pro Domov pro seniory OASA, Seniorcentrum OASA, s.r.o., Petřvald 2 – Petřvaldík 68, 742
68 Petřvald u Nového Jičína, IČO 27857018.
Program 15. zasedání zastupitelstva obce Mořkov.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2013 v obci Mořkov.
Termín konání dětského maškarního plesu dne 24. 3.
2013 v sále SD Mořkov.
Konání Dne dětí v areálu koupaliště - výletiště Mořkov v
neděli 2. června 2013.
Schvaluje:
Příspěvek žákům 8. tříd ZŠ Mořkov na dopravu v plné
výši na Přehlídku technických profesí ve dnech 24. a 25.
4. 2013 v Kopřivnici.
Dar KČT na výstavbu nové Bezručovy chaty na Lysé
hoře – „Daruj paletu cihel“ ve výši 3700,- Kč.
Oslovení 3 firem na výměnu oken v MŠ Mořkov. RI
OKNA, a.s., Tyršova 15, 741 01 Nový Jičín, IČ
60724862; PVC OKNA, s.r.o., Nová Ves 139, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ 26844168; DEC-PLAST,
spol. s r.o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČ 61943592.
Dar ve výši 500,- Kč organizátorům plesů.
Stanovuje:
Hodnotícím kritériem pro výběr firmy na výměnu oken
v MŠ Mořkov nejnižší cenu.
Ivana Váňová

Jiří Navrátil

starostka

místostarosta

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného
dne 23. ledna 2013
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kašpárka.
1.2
Zprávu ověřovatele zápisu paní JUDr. Věry Skurkové.
1.3
Kontrolu usnesení 13. a 14. zasedání zastupitelstva obce.
1.4
Zprávu o činnosti rady obce za období od 13. zasedání
zastupitelstva obce (č. 42 - 43).
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení
15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 1.
2013 ve složení: Jiří Kyselý – předseda, Ing. Martin
Mička a Jiří Navrátil – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 15. ZO.
3.2
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 jako oprávněná z věcného břemene a Obec
Mořkov, IČ 00298191, se sídlem Mořkov, Horní 10,
PSČ 742 72 jako zavázaný z věcného břemene, elektrická přípojka „NN č. IP-12-8009818“ Mořkov, Kučera.
3.3
Podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje
na Válečné hroby a pietní místa.
3.4
Investiční záměr k realizaci akce – oprava písma na pomníku a renovace přístupového chodníku k pomníku
padlého rudoarmějce Ilji Karaměnka Pjotrije.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Oznámení o platbách a pronájmu hrobů v Mořkově
S ohledem na to, že většině uzavřených smluv o pronájmu hrobových míst, ať už na katolickém, či evangelickém hřbitově, skončila platnost k datu 31. 12. 2012, rozhodla Rada obce Mořkov, že nové smlouvy budou
vyhotovovány ve II. etapách – polovina v letošním roce, druhá polovina v roce příštím.
Nájemcům hrobových míst, kde platnost smlouvy skončila, budou zaslány dopisy a ti by se měli následně
dostavit na Úřad obce Mořkov podepsat prodloužení této smlouvy, případně ukončení, pokud o místo nadále
nebudou mít zájem.
Pokud víte, že se Vás tato záležitost týká a nechcete čekat až na vyzvání úřadu, samozřejmě se můžete dostavit na obecní úřad a vyřešit záležitost ihned na místě, aniž byste čekali na obeznámení poštou.
Smlouvy o pronájmu hrobových míst vyřídíte u referentky OÚ paní Vladany Hořelkové, č. dveří 16.

Obecní úřad
děkuje všem občanům,
kteří přispěli finanční částkou
na Zpravodaj.
Příspěvek je dobrovolný
a pomáhá nám uhradit náklady
na výrobu a distribuci měsíčníku.

POZVÁNKA
na přednášku a besedu o RODOPISNÉM BÁDÁNÍ
s Martinem PYTREM, odborníkem na genealogii.
KDY ? ve čtvrtek 7.2. 2013 v 17 hodin
KDE ? v sále SD v Mořkově
Po loňském úspěšném vystoupení Martina Pytra na Pizzapárty
opakujeme tuto akci pro klub důchodců a další zájemce.
Přijďte se dozvědět, jak a kde hledat své předky.
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Narodil se
Šimon Papák

Karolina Marková

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Karolínce a Šimonovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
84 let
85 let

Jan Mička
Libuše Nečasová
Marie Bartoňová
Jarmila Pýtrová
Jan Mach
Ludmila Pítrová
Jana Kyselá
Alois Kučera
Jan Pítr
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Rosina Kramolišová
Jarmila Kuncová

František Pítr
Marie Černochová
Danuše Cabáková
Helena Mičková
Vlasta Zubíková
Marie Machová

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.

Malé ohlédnutí za prvním pololetím v naší MŠ
Po letních prázdninách se v září opět naplnila naše školka dětmi - z toho 20 předškoláčků začalo navštěvovat nově
otevřené oddělení Zajíčků v budově ZŠ.
Na první podzimní akci v říjnu nazvanou „Hledáme Podzimníčka“ jsme odpoledne pozvali rodiče s dětmi na zahradu
MŠ, kde byla pro děti připravena trasa s úkoly. Po splnění jednotlivých disciplín (poznávání ovoce a zeleniny, hod šiškou na cíl, stavění úkrytu pro ježka…) se začalo v jednotlivých odděleních s výrobou Podzimníčků. Výtvory se všem
moc povedly a ještě v dalších dnech zdobily chodby MŠ.
V dalším měsíci – listopadu – již tradičně proběhla v MŠ „Broučkova noc“, tentokrát určena pro odvážné předškoláky.
Ti si během týdne nejprve vyrobili lucerničky, které jim pak při večerním programu vytvářely tu správnou atmosféru.
Nejprve však děti čekalo malé posezení s dobrotami připravenými jejich maminkami a také předávání „mokrého vysvědčení“, které děti v tomto týdnu dostaly od svých učitelek plavání na plaveckém kurzu v Novém Jičíně. A když nastal ten
správný čas, musely děti překonat strach a vydat se na malou stezku odvahy kolem MŠ. Projít kolem svítících lucerniček, zazvonit na zvoneček a rychle zpátky do školky…Odměnou za splnění úkolu byly dětem svítící neonové tyčinky,
kterými si zasvítily na cestu do připravených spacáků a také diplom za statečnost. Všechny děti noc bez maminky
a tatínka zvládly na výbornou a určitě mají na co vzpomínat.
Na první adventní neděli se děti podílely na doprovodném programu při rozsvěcování vánočního stromu před obecním
úřadem. Po vystoupení s pásmem vánočních koled posílaly děti balónky se svými přáníčky Ježíškovi.
Své vystoupení zopakovaly děti také na Adventním koncertu v sále společenského domu. Koledami a básničkami
pomohly navodit tu správnou předvánoční atmosféru.
Poslední adventní týden patřil ve školce vánočnímu tvoření. Děti si společně se svými rodiči mohly při poslechu vánočních koled vyrobit vánoční ozdoby, dekorace či svícny. Nakonec si všichni společně zazpívali u nazdobeného stromečku
a naladili se tak na blížící se Vánoce.
Nový rok ve školce začal přípravou na tříkrálové koledování. Ve vyrobených kostýmech tří králů putovaly děti po zasněžených mořkovských uličkách. Za své zpívání si děti vysloužily sladkou odměnu. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem stálým sponzorům a také rodičům, kteří na koledu přispěli.
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ŠKOLA NARUBY
Projektu ,,Škola naruby“ se zúčastnily rodiny dětí z I. a II.třídy ZŠ.
Cílem projektu bylo prohloubit zájem žáků o četbu knih.
Po domluvě s žáky a rodiči jsme odstartovali projekt 1. 11. 2012. Rodiče,
prarodiče
a další rodinní příslušníci četli nahlas dětem knihy dle vlastního výběru. Rodiny
zaznamenávaly do čtenářské tabulky údaje o četbě (datum, kdo četl a kolik minut, popř. co se
četlo). Po zimních prázdninách děti odevzdaly čtenářské tabulky k vyhodnocení.
V hodinách čtení představili žáci přečtené knihy v krátkých referátech.
Průměrně se v rodinách četlo přes 9 hodin, ale nezapojily se úplně všechny rodiny. Nejvíce
času při čtení společně prožila rodina Honzíka Macháče. Vítěz byl odměněn knihou Jana Svěráka „Kuky se vrací“.
Celkem se dětem podařilo do čtení zapojit 127 osob. Devíti žákům četlo 5 rodinných příslušníků. Sladkou odměnu pro
svou rodinu získala Kačenka Pavelčáková, která z těchto devíti nejúspěšnějších v počtu zapojených osob měla nejvíce
hodin četby.
Je potěšitelné, že se v některých rodinách čte dětem nahlas i po ukončení našeho projektu.

ProChrist 2013 (Pochybnosti a Úžas)
Je název evangelizačních večerů, které se na začátku března budou konat na mnoha místech Evropy. Jejich
smyslem je přiblížit víru v Boha dnešnímu člověku i netradičními způsoby, jako jsou různé hudební vstupy, scénky,
pantomimy, svědectví, ap. A také hledat odpovědi na palčivé otázky dneška.
čtvrtek 7. března
18.00 hod.
Orlovna Mořkov
Téma: Kde najdeme štěstí?
Úsilí (snaha) o dosažení štěstí je považováno za jedno ze základních práv člověka. Je tím také zaručeno, že štěstí
nalezneme? Můžeme se štěstí naučit? Jak může existovat štěstí ve světě, kde už splasklo tolik snů? Ježíš má ale udivující
výroky o štěstí.
pátek 8. března
18.00 hod.
Orlovna Mořkov
Téma: Kolik sítí potřebuje člověk?
Sítě jsou pro nás životně důležité ať už jde o elektrickou síť, sítě pro komunikaci, pro sociální zajištění našeho
života. Ten, kdo je dobře propojen se správnými lidmi, může dosáhnout mnohé. Jak důležité je spojení s Bohem? A kdo
to všechno opraví, až se sítě zhroutí a spojení se přeruší?
sobota 9. března
18.00 hod.
Společenský dům Hodslavice
Téma: Co mají peníze společného s vírou?
Kdo nám může dát nezbytnou jistotu a vytoužené uznání? Proč Ježíš tvrdí, že není možné sloužit Bohu a penězům současně? Peníze nejsou jen platebním prostředkem, mají zjevně velkou moc – a to jak ty peníze, které máme, tak i
ty peníze, které nemáme ale chtěli bychom mít.
neděle 10. března
18.00 hod.
Společenský dům Hodslavice
Téma: Co pomůže, když jsme zahořklí z utrpení?
V utrpení voláme: Proč? Ale utěší nás nějaké teoretické výklady? Jsme vydáni napospas osudu? Existuje nějaký
lék proti otravující hořkosti? Proč Ježíš křičel: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“
Za organizátory všechny srdečně zve L. Červenka

TJ Mořkov, oddíl kopané
Nejlepší hráči ,,PODZIM 2012“
dle sdělení vedení jednotlivých mužstev.
Starší přípravka:
Trenér: Miroslav Strnadel
Nejlepší hráči: Jan Hegar, Jan Jašek, Jan Křížek

Starší žáci:
Trenér: Marek Pop
Trenér: Radek Vodolán
Nejlepší hráči: Daniel Černý, Petr Gold, Tomáš Křížek

Dorostenci:
Trenér: Rostislav Pop
Asistent trenéra: Richard Macíček
Vedoucí mužstva: Ing.Petr Kučera
Nejlepší hráči: Jiří Gold, Denis Beňovič, Radim Poledník

Muži:
Trenér: Jan Pítr
Vedoucí mužstva: Petr Jančálek
Nejlepší hráči: Jan Mička, Zdeněk Mička,
Radek Vodolán, Vojtěch Vereš
Za oddíl kopané Zdeněk Vodolán
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V ÝTVAR N Ý K R O U Ž E K
působí v Mořkově už neuvěřitelné čtyři desítky let! Na jeho
začátku byly oslavy 700 let Mořkova v roce 1974 a možnost
přispět dětskými obrázky ke zkrášlení tehdejších rozsáhlých
oslav a výstav (mimochodem - dalo by se něco podobného podniknout příští rok, jsme o 40 let starší, moudřejší a zkušenější,
stejně, jako naše krásná obec), co vy na to? Našlo by se dost
nadšenců a vlastenců pro obětavou a náročnou práci?
Řeč je však o výtvarném kroužku, který tehdy začínal ve dvou
malých místnostech dnešního bistra U ogaru pod hlavičkou
Osvětové besedy. Potom jsme se scházeli ve větší místnosti
současné České pošty a nakonec v prvním poschodí Hasičské
zbrojnice obce Mořkov. Na dva roky nás vystrnadila Policie
ČR, ale zájem dětí o volnočasové výtvarné aktivity zvítězil, a
tak jsme se vrátili k hasičům zpět. Jsme rádi, že nás tu trpí i se
skříněmi na výtvarné pomůcky. Za to tady vytíráme podlahy a vynášíme koše.
Velké pochopení jsme našli i u Obecního úřadu v Mořkově, který nám na výkresy a pomůcky
přispívá.
Za čtyři desítky let prošlo "mýma rukama" a mým výtvarným dozorem mnoho nadaných
chlapců a děvčat. Několik z nich využilo svého talentu i pro svou profesi, ostatní kreslí a malují pro zábavu svou a už i svých vnoučat ! Tak ten čas letí a nechce se zastavit... Výtvarnému
tvoření zde podlehlo i několik dospělých, kteří se mezi námi občas "protáhli" a ukázali těm
začínajícím svoje tvořivé a výtvarné schopnosti.
Již několik let naše výtvarné práce vystavujeme na zcela netradičním místě, našli jsme
však právě zde vstřícnou náruč - je to Řeznictví "Jan". Záležitosti živočišného světa tu
zkrášlujeme vlastním estetickým uměním vznikla tak na dvou panelech naše galerie HASIČÁRNA, kde se děti mohou pochlubit, co se už všechno naučily. Rádi tu však nahlížejí
i nakupující občané a vzpomínají na svoje dávné výtvory ve škole. Zúčastňujeme se také různých soutěží a zasíláme výkresy do novin a časopisů. V poslední době jsou naše výtvarné práce zveřejňovány a oceňovány v týdeníku TÝDEN + 2 dny, kde nedávno v kategorii nad 10 let zvítězila Klára Mrózová z Mořkova.
Děti z naší obce jsou výtvarně nadané a mají potřebné tvořivé nadšení. Potřebují ale někoho, kdo jim obětuje svůj volný
čas a svoje odborné znalosti. Moje diplomová práce měla název "Výchova uměním", mám proto radost, že se mi s dětmi
ve výtvarném kroužku a výstavami obrazů ve SD daří tuto myšlenku beze zbytku naplňovat.
Připravila M.Hromádková

Sbor dobrovolných hasičů v Mořkově děkuje všem
sponzorům a složkám za dary a příspěvky do tomboly
na letošním hasičském plese.
Všem, kteří se pak účastnili, děkujeme za vytvoření
skvělé atmosféry.

Za SDH Mořkov starosta sboru Hoďák Josef
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Praktiky podomních prodejců energií jsou často za hranicí zákona
Brno - S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za elektrickou energii
a plyn. Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb
a sazeb za dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává i změna sazby DPH z 20% na 21%.
Takové množství změn s sebou přináší i riziko neetického prodeje energie prostřednictvím podomního prodeje. „Právě v tomto období a po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci
nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Snadno se tak mohou stát obětí podomního
prodeje, při kterém v konečném důsledku mohou prodělat“, uvádí analytik Martin Koutný z portálu
snizujeme.cz.
Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy a dobře naučenými argumenty obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Často se tito obchodníci
vydávají za zástupce dominantních dodavatelů nabízející slevy nebo upozorňující na krach stávajícího dodavatele a s tím související odpojení elektřiny. Dominantní dodavatelé, na které se většinou
tito prodejci odkazují, k tomu dodávají:
„Za zákazníkem, který má své závazky vůči PRE v pořádku, se nikdy naši zaměstnanci domů nevydají,“ uvádí tiskový mluvčí Petr Holubec z Pražské energetiky.
„Každý prodejce má několik snadno rozpoznatelných znaků. Při příchodu se prokazuje průkazkou, ženy mají oranžový šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na průkazce je číslo, které se shoduje s číslem na
certifikátu, který má k předložení každý obchodník u sebe“, komentuje tisková mluvčí Barbora Půlpánová ze společnosti ČEZ.
„Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich partnerů, tak
obchodníků, kteří mají smlouvu přímo s naší společností. Každý obchodní zástupce má identifikační
kartu informující o tom, že zastupuje naši společnost (jeho identifikaci je možné si také ověřit na naší
Zákaznické lince 840 111 333)“, zmiňuje Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E. ON.
„Přestože se řada alternativních dodavatelů přihlásila k etickému kodexu obchodníka, můžeme být svědky
toho, že ne vždy jsou tato pravidla uplatňována“, uvádí Martin Koutný ze snizujeme.cz.
Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu přitom mluví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností zřetelně
stoupá. Jen za první tři čtvrtletí roku 2012 je evidováno přes 6500 stížností.
Je nutné si uvědomit, že ani krach dodavatele neznamená přímé odpojení od elektřiny. Komoditu ze zákona dodá vždy dodavatel poslední instance. V případě elektřiny je to tedy ČEZ, PRE nebo společnost E.
ON.
Profesionální prodejce by neměl při prodeji vyvolávat nátlak, nabízet neexistující a nepodložené slevy a
měl by vždy profesionálně a odborně odpovědět na kterýkoliv dotaz. V neposlední řadě by se měl na vyzvání vždy prokázat služební kartou nebo certifikátem prodejce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Snižujeme.cz
Portál Snižujeme.cz přináší jednoduché a nezávislé porovnání cen služeb za energie na českém trhu. Zabývá se analýzou a publikováním odborných článků a krátkých informací z oblasti energií. Portál nabízí své služby nejen zákazníkům z řad domácností, ale i zákazníkům z podnikatelské sféry.
Kontakt pro novináře
Ing. Martin Koutný, Ph.D.
Snižujeme CZ s.r.o.
tel.: 731 93 94 26
email: koutny@snizujeme.cz
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V následující tabulce jsou
uvedeny výsledky sbírky
jednotlivých obcí
v oblasti působení
Charity Kopřivnice.

PODNIKATELÉ,
CHTĚLI BYSTE USPOŘIT AŽ 30% NÁKLADŮ
NA PROVOZ
VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU?
VYBÍRÁTE NOVÝ NEBO OJETÝ VŮZ
PRO SVÉ PODNIKÁNÍ?

Mgr. Petra Valčíková Boráková
advokátka a mediátorka
Poskytování právních služeb v oblasti občanského,
rodinného, obchodního i správního práva.
Sepis smluv o převodu nemovitostí a bytů a o jiných právních
úkonech, posouzení smluvních vztahů, zastupování
v soudních a exekučních řízeních, vymáhání pohledávek,

POKUD ANO, JSME TADY PRO VÁS!
7 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU.
Jsme schopni zajistit nejlepší podmínky na trhu.
Šetříme Vám peníze a Váš čas.
Máme lidský přístup, jsme profesionální a platba za naše služby je
minimální.
Ing. Bc. Dalibor Valčík, Hostašovice 269, 741 01 Nový Jičín
702 201 553, www.fleet-expert.cz, info@fleet-expert.cz
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Mediace
(oproti soudnímu řízení značná finanční úspora
a výrazné urychlení)
Sídlo: Nový Jičín, K Nemocnici 1
Pobočka: Hostašovice 269
Tel: 607 924 659
Email: info@advokat-borakova.cz
www.advokat-borakova.cz
Nutno objednat předem.

Blíží se nám konec letošní plesové sezony 2013
a tak Vám za přispění organizátorů přinášíme pár fotografií

4 fotografie v levé části
Řeznický ples
3 fotografie v pravé části
Orelský ples
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ZVYŠTE SI NÁVŠTĚVNOST SVÝCH FIREMNÍCH
I OSOBNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK.
PROFESIONÁLNÍ WWW STRÁNKY
VČETNĚ DESIGNU JIŽ ZA 4900 Kč.
(možnost rozložení do splátek)

Zpravodaj obce Mořkov
vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
podatelna@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.

CHTĚLI BYSTE PRODÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM
E-SHOPU A NECHCETE DO NĚJ VKLÁDAT VELKOU
INVESTICI?
E-SHOP JIŽ ZA 19 900 KČ (NEBO MĚSÍČNĚ ZA 1658 KČ)
VČETNĚ DESIGNU, ZAŠKOLENÍ A PODPORY NA 1 ROK.

Uzávěrka tohoto čísla 23. 1. 2013

NÁVRH ZPRACUJEME DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
ZDARMA.

Neprošlo jazykovou úpravou

Ing. Bc. Dalibor Valčík, Hostašovice 269, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 702 201 553

Tisk Grafia Nova s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm

14

