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ČÍSLO 4

V sobotu 4. května 2013 pořádá odbor Klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci s obecním úřadem
již 39. ročník turistického pochodu „OKOLO MOŘKOVA“
Letošní ročník je pořádán na počest 125. výročí založení KČT.
Trasy: 35 km Mořkov, Hlásnice, Životice, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy, podél Huštýna,
přes Krátkou a Dlouhou, do Padolí a do cíle v autokempu Mořkov.
25 km Mořkov, Hlásnice, Životice, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy, podél Huštýna,
sedlo pod Krátkou a do Mořkova.
16 km Mořkov, Říky, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy, podél Huštýna, sedlo pod Krátkou
a do Mořkova.
10 km Mořkov, Říky, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy a do Mořkova.
5 km Mořkov a do CHKO Beskydy pro rodiče s malými dětmi zpestřená o soutěže a hry se sladkou
odměnou - můžou se zúčastnit i rodiče s kočárky, cesta v lese je nově opravená!
Start všech tras je v autokempu, na 35 km v 7—8 hod., ostatní trasy od 7—9,30 hod.
S prezentovaných účastníků budou vylosování výherci drobných věcných cen.
Občerstvení všeho druhu bude zajištěno.
Zveme všechny příznivce , občany, rodiče i prarodiče s dětmi, školní mládež k vycházce jarní přírodou v krásném okolí naší obce.
Výbor OKČT

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,

Jak jsem vás již informovala v lednovém zpravodaji
„Mobilní kompostovací stanice“ se skládá z biodrtiče –
míchače odpadu, komponovacího stroje pro výtlačné plnění vaků, bubnového prosévacího síta, systému na měření a
regulaci teploty, monitorovacího systému, váhy, manipulační techniky (traktoru) a dvou kusů kontejnerů.

v úterý 26. března 2013 proběhlo
v prostorách obecního úřadu tradiční
slavnostní setkání učitelů s vedením
obce u příležitosti oslav Dne učitelů. Poděkovali jsme pedagogům ZŠ a MŠ Mořkov za jejich práci, která je velmi náročná a zasluhuje si
naši úctu. Vyznamenání Jana Ámose Komenského jsem
v tomto roce předala paní učitelce Ivaně Macíčkové, za
její příkladnou a obětavou práci v předškolním zařízení.
Má velmi ráda děti, je k nim milá a má s nimi trpělivost.
Paní učitelku Ivanu Macíčkovou mají děti z MŠ velmi
rády. Přejeme nejen jí ale i celému pedagogickému kolektivu hodně úspěchů a radosti z dětí.

Ve středu 27. 3. 2013 jsme mnohé z Vás informovali o
tom, kdy s největší pravděpodobnosti budeme kolaudovat
splaškovou kanalizaci. Odhaduji, že termín kolaudace bude stanoven na červenec. Mnozí se právem ptáte, zda
smlouva o poskytnutí materiálu (potrubí + kolena) je platná, když je v ní uvedeno, že musíme mít kanalizaci napojenou nejpozději do 30. 6. 2013. Odpověď: „Smlouva je a
bude nadále platná, ovšem termín možného napojení bude
o tři měsíce prodloužen, a to až ode dne, kdy vyhlásíme,
že lze nemovitosti napojovat.“ Například bude vyhlášeno,
že 15. 7. lze zahájit napojování na kanalizaci, tak termín
vašeho napojení bude prodloužen do 15. 10. Uvedené termíny 15. 7. a 15. 10. jsou smýšlené. O skutečném termínu
napojení vás budeme včas informovat.
Již 170 občanů má připravenou svou nemovitost na přepojení na splaškovou kanalizaci. Vím, že všichni nemůžete
provést přípravu na pozdější přepojení, protože to není
vždy technicky možné. Kdo však můžete „předpřípravu“
provést, udělejte to, prosím, v maximální možné míře.
V naší obci je plánováno 738 přípojek, ty musíme zkontrolovat, změřit a vyfotit. Po kontrole zakresluji do výkresu
plánek skutečného provedení a zakládáme fotodokumentaci do příslušné (Vaší) složky, to vše pro následné předání
SmVaK, a. s. Začněte s předpřípravou co nejdříve. Pro
plánovanou kontrolu volejte: 739 623 891 (místostarosta)
anebo 739 623 882 (starostka). Kontroly mohou dle délky
přípojky proběhnout i na 2x, kontroly lze plánovat také o
víkendech.

Velikonoční svátky jsou již za námi a nyní nezbývá než
doufat, že se konečně dočkáme krásných jarních dní prosvícených teplým sluníčkem. Rázem mnozí zapomeneme
na různé bolesti a trable. Pěkné počasí láká k aktivitám
na zahradách a také nás nutí zkrášlovat okolí svých domů.
Ve většině případů je skutečně na vaše zahrady pěkná podívaná. Všem těm občanům, kteří udržují své nemovitosti
v pořádku, děkuji, protože přispíváte k tomu, že je naše
obec pěkná a turistům a návštěvníkům obce se zde líbí.
Všichni jste si jistě všimli, že již nestojí dům bývalé
moštárny na ulici Dolní. Dům již delší dobu nevypadal
pohledně, oprava z důvodu špatného technického stavu
nepřipadala v úvahu, a proto jsme se rozhodli pro jeho
demolici. Zvládli jsme ji svépomocí. Děkuji touto cestou
pracovní četě obce za dobře a zodpovědně odvedenou práci.
Na podzim jsme nezvládli všechny úpravy po budování
kanalizace, a proto budeme v průběhu celého roku
s údržbou a úpravami v celé obci pokračovat. Jakmile pominou mrazivé dny, umístíme do dvou úseků místních
komunikací (ul. U kaple a Za sušárnou) příčnou silniční
vpusť, která bude odvádět dešťovou vodu do přilehlých
dešťových kanalizací.
Dne 20. 3. 2013 zastupitelstvo obce schválilo koupi 4566
m2 zpevněné plochy od společnosti Frenštátská lesní a.s.,
vybudované nad vlakovým nádražím. Pozemek je zčásti
nově oplocen (bývalá plocha zařízení staveniště při budování kanalizace). Musíme dodělat cca 6 plotových polí
a to v místě, kde stávaly Unimo buňky, ve kterých měli
techničtí pracovníci stavby své kanceláře. Na tomto místě
již brzy vnikne nový sběrný dvůr obce, který přispěje občanům k většímu komfortu v odpadovém hospodářství.
Budeme stavět také novou mobilní kompostovací stanici,
na kterou jsme žádali o dotaci ve výši 7 mil. korun SFŽP.
Obdržela jsem zprávu, že máme dotaci ve výši 90%
schválenou.
10-ti% musíme akci spolufinancovat. Brzy budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele kompostárny. Mobilní kompostárna bude umístěná na místě bývalé staré
skládky na ulici Zuberská. Protože je „mobilní“ budeme ji
moci využívat i v místě nové oplocené plochy.

Dalším
tématem,
o kterém jsem informovala občany na
veřejné schůzi, je příprava pro zapojení se
občanů do elektronické aukce, kdy se soutěží o lepší smluvní
podmínky na dodávky
elektrické energie a
zemního plynu. Řada
lidí již hojně využívá
různé slevové servery
či srovnávače, jež se
také začínají objevovat i pro právnické osoby. O možnosti
vysoutěžit si prostřednictvím elektronické aukce ještě lepší
ceny, než jsou nabízeny prostřednictvím srovnávačů, ví
však jen málokdo. Věřím, že tato nabídka bude pro mnohé
z vás zajímavá.
Ivana Váňová, starostka
2

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 20. 3. 2013

Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu z 15. ZO pana Jiřího Kociána a pana Petra Jorpalidise.
Kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (č. 44 - 46).
Úpravu rozpočtu č. 1 schválenou na zasedání RO 6. 2. 2013 – usnesení č. 2.9 ve výši příjmů 182.400,- Kč, výdajů 250.000,Kč a financování 67.600,- Kč.
Úpravu rozpočtu č. 2 schválenou na zasedání RO 27. 2. 2013 – usnesení č. 2.9 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 80.000,- Kč a
financování 80.000,- Kč.
Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 3. 2013 ve složení: Mgr.
Antonín Patka – předseda, Jaroslav Mikunda a Ing. Jana Slabá – členové.
Schvaluje:
Program jednání 16. ZO.
III. úpravu rozpočtu na rok 2013

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

11,267.517,51 Kč
12,218.988,47 Kč
951.470,96 Kč

tj. příjmy celkem
tj. výdaje celkem
financování celkem

38,308.417,51 Kč
42,218.318,47 Kč
3,909.900,96 Kč

Plné znění III. úpravy rozpočtu na rok 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2012 dle novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v rozsahu Výkaz zisků a ztrát,
Rozvaha, Příloha a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Hospodářský výsledek ve výši +540.694,02 Kč a jeho převod na účet 432 0312 – Nerozdělený zisk minulých období.
Kupní smlouvu mezi Frenštátskou lesní a.s. se sídlem Místecká 97, Frenštát pod Radhoštěm PSČ 744 01, IČ: 45193142,
jednající Ivo Tvardek, člen představenstva a Barbora Kremerová, člen představenstva jako strana prodávající
a
Obec Mořkov, se sídlem Horní 10, Mořkov, PSČ 742 72, IČ: 00298191, jednající Ivana Váňová, starostka obce, jako strana
kupující.
Obchodní společnost Frenštátská lesní a.s. jako strana prodávající, prodává touto smlouvou Obci Mořkov, jako straně kupující pozemky v k. ú. Mořkov
- parcela č. 1080/5 ( díl 1) o výměře 905 m2
- parcela č. 1081/2 ( díl 1) o výměře 2930 m2
- parcela č. 1087/2 o výměře 713 m2
- parcela č. 1088/1 o výměře 18 m2
za dohodnutou kupní cenu ve výši 800.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní
225, 742 72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více
valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 1. června 2013 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Spolufinancování projektu ve výši 8 % z celkových výdajů projektu a podíl ve výši 10 % na spolufinancování provozu
projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Realizace
projektu je plánována v letech 2013-2014. Obec zajistí pro tyto účely vlastní finanční zdroje v dostatečné výši minimálně
na celou dobu realizace projektu a po období povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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U S N E S E N Í z 46. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 13. 3. 2013
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 45. schůze RO.
Schvaluje:
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 dle zákona č. 128/2008 o obcích
v platném znění, v rozsahu zisku a ztrát, Rozvaha a Příloha.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za rok 2012 ve výši 668 646,80 Kč a
jeho převod v celé výši do rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov.
Vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2013 u příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu.
Vyhlášení VŘ na akci „Revitalizace zahrady u MŠ Mořkov“.
Složení komise na výběrové řízení Revitalizace zahrady u MŠ ve složení: Slabá Jana, Navrátil Jiří, Skurková Věra, Kladivová Romana, Hořelková Vladana.
Náhradníci: Šindlerová Yvona, Váňová Ivana, Jaksch Jaromír, Kunc Oldřich, Hegarová Libuše.
Pro oslovení do výběrového řízení na Revitalizaci zahrady u MŠ tyto firmy: BOCHETA, stavební společnost, s.r.o., Císařská 88, 741 01 Nový Jičín-Loučka, IČ 61943061; Hepa group s.r.o., M. Knesla 4024, 760 01 Zlín, IČ 26855071; Hybaj
s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČ 28633474; Brückner Aleš, Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ 74853015.
Smlouvu o dílo – Digis, spol. s.r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 19012276.
Zvýšení ročního členského příspěvku pro zajištění správy Svazku "Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice" ze 7.000,- Kč na
24.000,- Kč za člena obce.
Stanovuje:
Hodnotící kritérium k podání nabídky na Revitalizaci zahrady u MŠ nejnižší cenu.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

POZVÁNKA
„DŮLEŽITÉ JE UMĚT PORADIT,
KDE LZE NEPŘÍZNIVOU SITUACI VYŘEŠIT“
Zveme širokou veřejnost na přednášku na téma
„POMOC

VE SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
A ČINNOST OBČANSKÉ PORADNY“
Přednášející: Mgr. Richard Pešat
Místo konání: Salonek v přízemí Společenského domu
Datum: 30. dubna 2013
Začátek: v 17 : 00 hodin
Vstup zdarma
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Pořádáno pod záštitou obce Mořkov a Životice u Nového Jičína

SPOLUOBČANÉ
zapojte se do elektronické aukce
na nákup elektrické energie
a zemního plynu a ušetřete!

Chcete nižší ceny elektrické energie a zemního plynu pro Vaši domácnost?
Pojďte do společného nákupu energií!
Čím více se nás nyní zapojí, tím výhodnější ceny můžeme získat.
Očekávaným přínosem je Vaše úspora nákladů za silovou elektřinu a zemní
plyn ve výši 10-20%.
Garantujeme Vám:
žádné předčasné závazky
smlouvu můžete uzavřít až po ukončení aukce a stanovení ceny
neměnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy
žádné skryté poplatky a neúměrné sankce ve smlouvě
vyřízení veškeré administrativy
žádné poplatky za zprostředkování
smlouvu na dobu určitou - 24 měsíců
A co je zapotřebí? Přinést Vaši

SOUČASNOU SMLOUVU

s dodavatelem elektrické energie

a zemního plynu (včetně všech dokladů a obchodních podmínek) a

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Vaší

spotřeby elektrické energie a zemního plynu na kontaktní místo dne 19. 04. 2013 nebo 20. 04.
2013.
Kontaktní místo:

Obecní úřad Mořkov
Horní 10, Mořkov, přízemí, společenský sál
Pátek od 9:00 do 17:00 hod. a sobota od 9:00 do 15 hod.
Kontaktní osoba: Bc. Eva Anders
Email: obchod@marandis.cz
(podklady a žádost o účast
lze zaslat také elektronicky na emailovou adresu)
Tel. 777 344 341
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Pozor na jarní práce!
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak
i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze
na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to
ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství
(dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844,
nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního
odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné
pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000 Kč.

Biologicky rozložitelný odpad
Zahájení sběru a svozu BRO proběhne v pondělí 15. 4. 2013.
Kontejnery budou rozmístěny po obci
na obvyklých místech jako v minulých letech.
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Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Začátek jarních prázdnin jsme se členy oddílu strávili
ve valašské obci Lidečko na pobytové akci Jarní chalupa,
kde si starší členové kromě jiného také vyzkoušeli adrenalinové slaňování stěny Čertových skal se zkušeným instruktorem, což vyžadovalo notnou dávku odvahy, ale vše jsme zdárně zvládli. Fotky z této
akce jsme poslali do redakce časopisu Skaut a získali za ně box plný lízátek.
V březnu proběhla tradiční sbírka Velikonoční skautské kuřátko na jarmarku ZŠ Mořkov, kde naše skautky a světlušky prodávaly rozličná rukodělná kuřátka. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, výtěžek je uveden na webových stránkách oddílu http://oddilskautek.webnode.cz/ a bude
převeden na konto sbírky Pomozte dětem.

ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se přijímají
ve čtvrtek 16.5.2013 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin v kanceláři MŠ
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
evidenční list dítěte
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout ve čtvrtek 9.5.2013 v kanceláři MŠ v době od 12,00 hodin
do 16,00 hodin. Ke stažení jsou rovněž na webu MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na http://skolka.morkov.cz
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Začíná
nová sezóna
Dne 20.února 2013 se
konalo v Beskydském
divadle v Novém Jičíně
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu
Nový Jičín za rok 2012.
Mezi devět oceněných
jednotlivců se zařadila
Eliška Kociánová za TJ
Slovan Frenštát p.R.
jezdectví - voltiž.
Ve čtenářské anketě „Sportovní hvězda Deníku“ se
umístila na druhém místě za Petrem Španihelem
z KVS Laguna Nový Jičín.

Jménem obce Mořkov Elišce gratulujeme
a přejeme v roce 2013 hodně úspěchů a co nejvíce
ocenění.
Vedení obce Mořkov
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Přípravka v Zašové na třetím místě!!!!
V sobotu 2.2. 2013 se konal ve sportovní hale v Zašové halový turnaj přípravek, který pořádal fotbalový oddíl
TJ Juřinka. A naše přípravka na něm vybojovala skvělé třetí
místo, když prohrála pouze jednou a to těsně o gól s přípravkou Frýdku - Místku. Dalším velkým úspěchem bylo, že
nejlepším střelcem turnaje se stal se sedmi zásahy Kudělka
Vojtěch.

Zápasy ve skupině
TJ MOŘKOV vs. TJ Juřinka 3:2
Branky: 2x Jašek Jan, Kudělka Vojtěch
- vyrovnaný zápas do poslední vteřiny. I přesto, že jsme prohrávali se nám podařilo velmi rychle zápas vyrovnat a pár minut před koncem přidat i třetí branku. Nakonec jsme těsné vedení ubránili a mohli jsme slavit
první body do tabulky skupiny "B"...
MFK Frýdek - Místek vs. TJ MOŘKOV 2:1
Branka: Kudělka Vojtěch
- další velmi pěkné utkání z obou stran. Soupeř to byl sice těžký, ale hratelný. Taky jsme se ujali vedení 6
minut před koncem. Ovšem soupeř potvrdil své kvality a do konce střetnutí stačil zápas otočit. Kluci bojovali dál, ale nakonec těsně prohráli. Ale nutno říct že nevyhrál ten lepší, ale ten šťastnější.
TJ Kateřinice vs. TJ Mořkov 1:4
Branky: 2x Jašek Jan, 2x Kudělka Vojtěch
- V tomhle zápasy jsme soupeři nedali žádnou šanci a celkem s přehledem jsme zvítězili vysokým rozdílem...
TJ Mořkov vs. FC Zašová 3:0
Branky: 2x Kudělka Vojtěch, Jašek Jan
- v tomto posledním zápase ve skupině už bylo rozhodnuté o tom jak skupina "B" dopadne, tudíž to byl pohodový zápas a kluci si ho už jen užívali a těšili se na zápas o třetí místo s Velkými Karlovicemi - Karolinkou....

Zápasy o umístění
o 9. místo --- Ratiboř vs. FC Zašová 1:0
o 7. místo --- Choryně vs. TJ Kateřinice 1:2 po pen.
o 5. místo --- 1. Valašský FC vs. TJ Juřinka 3:2 po pen.
o 3. místo --- Velké Karlovice - Karolinka vs. TJ MOŘKOV 1:2 po pen.
Branka: Kudělka Vojtěch
- v zápase jsme po třech minutách prohrávali. Ovšem kluci se nevzdali a tři minuty před koncem se jim podařilo vyrovnat a poslat tak tenhle zápas do rozhodnutí v podobě pokutových kopů. V těch jsme byli úspěšnější my a mohli jsme tak slavit celkové třetí místo na turnaji.
- Úspěšní exekutoři: Kudělka Vojtěch, Jašek Jan a Křížek Jan
o 1. místo --- FC Valašské Meziříčí vs. MFK Frýdek - Místek 3:1
Další informace o zimní přípravě všech mužstev najdete na stránkách www.tjmorkov.estranky.cz
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Petra ozdobila Mořkovského zajíce traťovým rekordem
Mořkovští turisté si v sobotu tradičně přivstali. V osm hodin již mají postavený
stan, který bude sloužit jako bufet pro závodníky. Postupně se začínají houfovat děti
s doprovodem rodičů. S paní ředitelkou závodu dětí Lenkou Kociánovou procházíme trať, lemovanou haldou zeminy a sutě. „ Bude to alespoň zpestření jednotvárných tras“- souhlasně konstatujeme při obchůzce. Malí caparti si krátí chvilku volna šplháním na pahorek haldy zeminy. Škoda, že se nepoběží přes tento kopeček“s lítostí se svěřuje prcek. Zřejmě nepohoda odradila maminky od účasti na první
atraktivní disciplíně – běhu s kočárky. Další kategorie již startují podle harmonogramu. Děti svádějí mezi sebou urputné souboje. I když dívky a kluci jsou hodnoceni zvlášť, upoutají mě jejich prestižní souboje.
Punc atraktivity dodává fakt, když některé dívky vycházejí z těchto soubojů vítězně.
Řada běžců si pro jistotu otestuje trať, aby si zvolila do tohoto zrádného terénu vhodnou obuv. Jejich pocity se liší. Někteří mi s úsměvem
sdělují: „ Je to dobré.“ Jiní zase konstatují:„ Při doběhu to bude
klouzačka. Zavání to drštkopádem!“ Je půl jedenácté, startuje hlavní
závod. Mezi favority je dvojnásobný vítěz Jakub Ambros, Vašek Bitala. Moc informací nemám o polákovi Damanu Zawieruchovi., který
se řadí mezi širokou plejádu běžců, kteří přijíždějí testovat závody
v našem regionu.
Vašek Bitala (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice) doběhl na druhém
místě

Postupně sbírám informace z tratě. Dozvídám se, že závodník s číslem 10 peláší jako vítr. Odpoutal se od čelní skupiny běžců a
neustále zvyšuje svůj náskok. Tato informace se potvrzuje. Damian Zawierucha ( KB Mosir Jastrzebie Zdroj) dobíhá s náskokem do cíle v čase 33:58 min. Náš Vašek Bitala (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice) je druhý za 35:12 min. Třetí
je Tomáš Svoboda (Všechovice) má čas 37:40 min.
Ani další naši závodníci se neztratili v běžeckém poli. Jakub Ambros doběhl v hlavní kategorii čtvrtý. Mirek Vrobel zúročil výbornou formu a byl v kategorii C druhý. Maroda Pepika Kvitu úspěšně zaskočili v kategorii D další naši běžci. Čtvrtý byl Petr Jelínek a Jirka Bednařík doběhl pátý.
Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) byla v kategorii žen pasována za favoritku. Tuto roli potvrdila v dnešním závodě. Navíc se
jí podařil husarský kousek. Na této náročné trati výrazně pokořila svůj traťový rekord 40:32 min. Její dnešní čas 39:07 min.
není dílem náhody. Stojí za ním tvrdá dřina pod trenérským vedením trojnásobné české rekordmanky Aleny Peterkové. Na dalších
pozicích doběhly další dvě naše závodnice Kristina Čablová (AKEZK) za 44:10 min. a Darina Krausová (AKEZK )
v čase 44:27 hod.
Přestože se konala ve Frýdku-Místku konkurenční běžecká akce, hlavní
závod Mořkovského zajíce, absolvovalo 58 běžců. V kondičním závodě na 3 km si otestovalo formu 7 běžců. Běhu dětí se zúčastnilo 32
závodníků, z toho 17 jich bylo z Mořkova. Z Kopřivničanů první místa
obsadily Veronika Hajdušková, suverénní Nikola Chovanečková a Lucie
Šenkeříková.
Na závěr chci poděkovat za sponzoring místním firmám Machač –
Malokapacitní jatka a Oldřichu Kuncovi- restaurace Společenský
dům Mořkov. Děkuji za podporu Obecnímu úřadu v Mořkově.
Zvláštní poděkování patří početnému týmu KČT a ZŠ a MŠ
v Mořkově.
Výsledková listina bývá nejčastějším terčem poznámek a připomínek. Manželé Šádkovi ( AKEZK) se zhostili výborně role
rozhodčích. Podobně chci poděkovat organizačnímu týmu z Atletického klubu Emila Zátopka. Zvláštní obdiv u mne vzbudil Michal Keller, který si před samotným závodem vzal na sebe několik úkolů. Navíc těsně před startem hlavního závodu
si obul maratónky a vydal se na trať…
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Dne 23. března pořádala Jednota Orla Mořkov šachový turnaj pro veřejnost.
V tabulce jsou uvedeny výsledky.

Orel Mořkov 2013 - Turnaj v Rapid Šachu
Organizátor: Jednota Orla v Mořkově
Ředitel turnaje:
Mička Josef
Rozhodčí: Fabík Jan
Rating - o :
1469
Datum: 23. 3. 2013
Konečné pořadí po 7.kole

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno:
Holman
Radek
Mička
Norbert
Koleček
Jiří
Fabík
Jan
Hromádka
Jaromír
Adamčík
David
Babiš
Zdeněk
Thiel
Antonín
Polášek
Drahoslav
Bohdal
Karel

Klub:

Výsledky
jednotlivých
N.Elo. kol:

Celkem: BH.

Holešov

1902

1

1

1

1

1

1

1

Mořkov

1719

1

0

1

1

1

% 1

5,5

Starý Jičín

1000 %

1

0

1

0

% 1

4

Mořkov

1601 %

1

0

1

0

0

1

3,5

27,5

Mořkov

1877

1

1

0

0

0

% 1

3,5

26,5

Mořkov

1499

0

1

1

0

1

% 0

3,5

24,5

Bílovec

1566

1

0

1

0

%

% 0

3

23

Bílovec

1000

0

0

1

0

1

1

3

19,5

Bílovec

1540

0

0

0

1

0

% 0

1,5

Bílovec

1000

0

0

0

0

%

0

0,5

0

0
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Máte rádi královskou hru?
Šachový oddíl obnovuje tréninkový hrací den, který je stanoven na každý čtvrtek,
od 16:00 hod. do 22:00 hod. ve SD /salonek 1. patro / . Je možnost zahrát si, zdokonalit se v této hře, popřípadě rozšířit naše řady, nebo si jen tak zarelaxovat.
Zveme širokou veřejnost, včetně mládeže!
Za ŠO Jaromír Hromádka
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Den učitelů—Slavnostní setkání s pedagogy ZŠ a MŠ
Mořkov a představiteli obce dne 26. března 2013

U příležitosti
svátku Dne učitelů

Ocenění za příkladnou
a obětavou práci pedagoga
v předškolním zařízení
převzala
z rukou starostky obce
vedoucí učitelka
MŠ Mořkov
paní Ivana Macíčková.

vyslovujeme tímto
všem
pedagogickým
pracovníkům,
kteří vyučují v našich
školských zařízeních
poděkování
za jejich práci.

Zpravodaj obce Mořkov
vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 2. 2013
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
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Životní jubilea občanů Mořkova v duben 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
83 let
86 let
91 let
92 let

Jarmila Lacinová
Lenka Rýdlová
Marie Sokolová
František Macíček
Helena Goldová
Věra Lacinová
Josef Geryk
Marie Hromádková
Alžběta Černochová
Marie Cabáková
Ludvík Toman
Jaroslav Horák
Zdeňka Rýcová
Marie Suchánková
Anna Jančálková

Marie Macíčková
Věra Navrátilová
Josef Černoch
Marie Kyselá
Vladislav Hruška

Anna Mičková
Anna Kuncová

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

Úmrtí
Vladislav Kunc

Sbor dobrovolných hasičů
pořádá
sběr elektroodpadů
ledničky, mrazničky
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, mikrovlné trouby apod.
televizory, monitory
drobné elektrospotřebiče - fény, kulmy, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, pily
apod.
Odevzdané elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. i s elektromotory.
Sběr se uskuteční
V sobotu 13. dubna 2013
v době od 8,00 do 10,30 hod
před hasičárnou v Mořkově.
Za SDH Mořkov Robin Kučera
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V areálu firmy Art Beton
je nově otevřena prodejna
STAVEBNIN.
Zveřejňujeme nabídku akčního zboží
a tímto Vás také zveme k nákupu.
Na Vaší návštěvu se těší
pracovníci firmy Art Beton.
Za Art Beton s.r.o. Rostislav Černoch
605 703 497
556 857079
artbeton@tiscali.cz
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Koupaliště Mořkov
přijme na letní sezonu 2013
brigádníky
na následující pozice:
Uklízečky
Servírky, číšníky
(nutná praxe v oboru věk nad 18
let, zdrav. průkaz podm.)
Kuchaře
(nutná praxe v oboru)
Správce areálu
Recepční
(znalost min. 1 svět. jazyka a bydliště v Mořkově)
Plavčíka
(nutnost absolvování kurzu)
Veškeré informace podá
provozovatelka areálu
pí. SKYBOVÁ
mail :koupalistě.morkov@seznam.cz
mobil: 732252953
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PROVÁDÍME KOMPLETNÍ
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE.
KONTAKT:

TEL.:
MAIL:

ROMAN KŘÍŽEK
VEŘOVICE 644
742 73

777 233 255
krizekr@seznam.cz
www.krizek-strechy.cz
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Děkujeme za spolupráci.
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