Květen 2013

ČÍSLO 5

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
mnohým z vás není zcela jasné, co je kolaudace splaškové kanalizace a co je kontrola domovní části kanalizační přípojky.
Kolaudace splaškové kanalizace je legislativní proces, kdy se dává do souladu dokumentace skutečného provedení se všemi potřebnými dokumenty. V průběhu stavby často dochází k nuceným změnám, a tyto změny musí být podloženy např. souhlasnými
stanovisky vlastníků parcel, jichž se vyvolaná změna týká, apod. Jak bude tato dokladová část
v souladu s dokumentací skutečného provedení, proběhne za účasti pracovnic vodoprávního stavebního úřadu kontrola šachet a stok přímo v terénu. Všem těmto popsaným aktivitám předcházela technologická kontrola ze strany zástupců společnosti SmVaK, a.s., kteří v terénu kontrolovali šachty a potrubí. Následně kontrolovali (u počítačů) kamerové zkoušky a tlakové zkoušky.
Abychom umožnili občanům Mořkova napojování kanalizačních přípojek v co nejkratším termínu,
rozhodli jsme se na jednání zástupců Svazku, že budeme preferovat kolaudaci hlavní stoky
v Životicích u NJ. (V Životicích u NJ bylo v důsledku povodně vyvoláno mnohem více změn při stavbě splaškové kanalizace, a tak bude proces kolaudace zřejmě časově delší než u Mořkova). Mořkov
nemůže zahájit kolaudaci dříve, dokud nebude zkolaudována hlavní stoka v Životicích u NJ, protože
nemůžeme vypouštět splašky do stoky, která není oficiálně povolena.
Kontrola domovních částí kanalizačních přípojek je kontrola vaší „předpřípravy“ pro budoucí napojení na splaškovou kanalizaci. V současné době ještě nelze provést konečné propojení, a to z výše
popsaných důvodů. 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. Pro plánovanou kontrolu volejte alespoň
s denním předstihem 739 623 891 (místostarosta) anebo 739 623 882 (starostka). Kontroly mohou
dle délky přípojky proběhnout i na 2x, kontroly lze plánovat také o víkendech.
Smlouvy o poskytnutí materiálu jsou nadále platné, přesto, že je v nich uvedeno, že musíte přípojku vybudovat do 30. 6. 2013. Ve smlouvě je dále psáno, že pokud přípojku nevybudujete do tohoto
termínu, budete odebraný materiál obci povinni zaplatit.
Prozatím jsme vám neumožnili napojení, a proto z logiky věci nemůžeme od vás poplatek za odebraný materiál požadovat. Termín požadovaného 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.
Ivana Váňová, starostka

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 20. března 2013 v 17 : 00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1.

ZAHÁJENÍ

2.

VOLBA KOMISÍ

3.

KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO

4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 44, 45, 46

5.

III. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013

6.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE MOŘKOV K 31. 12. 2012 A PŘEVOD HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

7.

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:

8.

KUPNÍ SMLOUVA – 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
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.

9.

10. SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY
11. INTERPELACE
12. DISKUSE
13. PŘIJETÍ USNESENÍ
14. ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva.
Z dnešního jednání se omluvil Ing. Jan Kyselý, který je v zahraničí, Ing. Martin Mička – z pracovních důvodů.
Přítomno:
13 zastupitelů
Nepřítomno: 2 zastupitelé
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili upravený program 16. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl přednesen starostkou obce paní
Ivanou Váňovou (bod 3.1. usnesení ZO).
2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
Mgr. Antonín Patka – předseda, pan Jaroslav Mikunda a paní Ing. Jana Slabá, členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 13 proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 15 zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky, budou považován za schválené.
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání ZO p. Jiřího Kociána a p. Petra Jorpalidise podali souhlasnou zprávu (bod 1.1. usnesení).
Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání ZO jsou určeni: p. Jiří Navrátil a p. Oldřich Kunc.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová
3.KONTROLA USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 15. zasedání ZO.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 44,45,46
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (č. 44-46) a
neměli žádné dotazy.
5. III. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2013
Jsou v ní zapracovány všechny změny, které nám jsou momentálně známé. Tato úprava je jasně rozepsána v tabulce, kterou obdrželi
zastupitelé před jednáním ZO.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.2. usnesení 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.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1 (p. Jorpalidis)

Zastupitelé berou na vědomí (bod 1.4. usnesení ZO) 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.
Zastupitelé berou na vědomí (bod 1.5. usnesení ZO) 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.
6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE MOŘKOV K 31. 12. 2012 A PŘEVOD HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
Je to poprvé, co zastupitelé obce schvalují účetní závěrku, za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky povinnost
schvalovat účetní závěrky podle platné legislativy. Návrh vyhlášky je v současné době v legislativním procesu a předpokládaný termín registrace vychází na květen 2013.
Zastupitelé neměli k bodu žádné dotazy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.3.usnesení ZO) účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2012 dle novely zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v rozsahu Výkazů zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1 (p.Jorpalidis)

Zastupitelé schvalují (bod 3.4. usnesení ZO )
– Nerozdělený zisk minulých období.
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1 (p.Jorpalidis)

hospodářský výsledek ve výši +540.694,02 Kč a jeho převod na účet 432 0312

Závěrečný účet budeme schvalovat na příštím zastupitelstvu, protože byl doručen pozdě a nedodrželi bychom zákonnou lhůtu zveřejnění na úřední desce. Audit proběhl bez závad.
7. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
KUPNÍ SMLOUVA – 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
Starostka p. Ivana Váňová informuje:
Zastupitelé obdrželi informace před jednáním zastupitelstva obce k záměru koupi uvedených pozemků. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Frenštátské lesní a.s., cena vyjednávaná s Frenštátskou lesní a.s. cca 175 Kč/ m2. Zatím nemáme k těmto pozemkům přístup,
neboť nejsme vlastníky okolních parcel a museli bychom jako přístupovou cestu použít cizí parcelu. Oslovila v této věci Lesy ČR ,
SŽDC a Frenštátskou lesní, a.s.. Oslovila Lesy ČR s návrhem odkoupit určitou část pozemku nebo sjednání věcného břemene. Další
dopis byl odeslán Frenštátské lesní, a.s. také s návrhem odkupu pozemku před budovou ve vlastnictví obce č. 1080/1 (nad horním
vlakovým nádražím). Souhlasí s odkupem asi za 150-200 Kč /m2. Třetí žádost byla odeslána na SŽDC, a žádala jsem o věcné břemeno přístupu návaznost na naši komunikaci, kterou obec vlastní. Je náš zájem sjednat věcné břemeno přístupu, abychom navázali
na naši komunikaci. Jedná se tedy o více variantách, dosud máme odpověď od JUDr. Michny ze SŽDC, který sdělil, že je třeba ověřit, zda návaznost není už daná pasportem o místních komunikacích. Podle jeho vyjádření se zde nikdy věcné břemeno neřešilo, protože všechny pozemky patřily státním organizacím. Domnívá se, že k této věci je třeba přistupovat podle zákona o pozemních komunikacích, který říká, že každý má v tomto případě právo komunikaci užívat a dostat se ke svým pozemkům. Pokud bychom dále trvali na získání tohoto pozemku, je to možné na základě kupní smlouvy anebo sjednat se SŽDC nájemní smlouvu. Nesjednávají věcná
břemena, prodeje mohou dělat. Pokud tedy nedopadne jednání s Lesy ČR úspěšně, je ochoten s obcí dále jednat. Celá plocha je vedena jako manipulační plocha. Tím, že se určené pozemky stanou majetkem obce, vidí v tom pozitivum, okolní pozemky jsou rov3

něž státní a tím jsou jednání snadnější. O parcele č. 1080/1 dále budeme jednat o odkupu s Lesy ČR, s.p..
JUDr. Skurková - je dobré sdělit, jaký je záměr a proč chceme odkoupit pozemky?
p. Ivana Váňová - záměrem je vybudování sběrného dvora, který byl původně plánován za Orlovnou.
Kocián- nad nádražím je CHKO Beskydy, máme jejich souhlas?
p. Ivana Váňová – Ano, máme od CHKO souhlas., máme souhlas i MSK se změnou parcely, kdy původní dotace byla určena na
plochu za Orlovnou. Mobilní kompostárna, na kterou jsme získali dotaci 7 mil Kč, je pojízdná, a také ji bude možno v tomto novém
prostoru využívat, nejen tedy na staré skládce na ul. Zuberská, kde bude oficiálně její sídlo. Osvětlení sběrného dvoru je řešeno, jedná se o zpevněnou plochu, pozemek je z velké části oplocen, byl tam sklad OHL při budování kanalizace, oplocení se stavebně zlegalizuje, firma OHL ŽS, a.s. jej obci zdarma přenechala. Plocha je však daleko větší než jen projekt sběrného dvora, dá se využít na
garáže, sklady, atd.. Koupili jsme novou plechovou garáž 6 x 6 metrů, a ta tam bude také umístěna. Firma, která nám na sběrný dvůr
připravovala projekt, kontejnery naplánovala na kapacitu obce, nebude tam nebezpečný odpad chemikálie, barvy. Tento odpad budeme nadále řešit svozovými sobotami jednou nebo dvakrát ročně. Pokud se rozhodneme pozemky koupit, začnu ihned jednat o možnostech přístupu k našim pozemkům, podle dosavadních informací jsou nám společnosti nakloněny. Největší zájem je tedy o koupi
pozemků před a vedle naší budovy, tj. parc. č. 1080/1 a parc.č. 1078/1, což by pro obec bylo nejvýhodnější. Touto koupi by byl zajištěn bezproblémový přístup ke všem nemovitostem nad vlakovým přejezdem.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.5. usnesení ZO) 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.
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1 (JUDr. V. Skurková)
8. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.
Každoročně navrhujeme zástupce a náhradníka na valnou hromadu společnosti Aspomo. Nebyly od zastupitelů jiné návrhy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.6.usnesení ZO) 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 pana/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 / panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
9. SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY
K tomuto bodu programu předá slovo panu místostarostovi.
Pro rekapitulaci informuje zastupitele, že cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice bude mít 9,77 km.
Po dobu 5 let máme uzavřený nájem se SŽDC, nájem byl dohodnut na 262 tis. Kč ročně pro všechny obce svazku dohromady s tím,
že za dobu 5 let splatíme kupní cenu a vláda může projednat převedení pozemků na obce zapojené do cyklostezky. 26.279,- Kč ročně platí z toho nájmu Mořkov.
Na provoz svazku platíme všichni poměrné náklady ve výši 20%, je to na provoz svazku jako takového, letos asi 24.000,- Kč pro
jednotlivé obce. Letos čerpáme dotaci 1 mil. Kč., z které se provedla dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavební rozhodnutí,
odstranění kolejového svršku, který je v celé délce již snesen. Mimo malé části kolejové výhybky v Hostašovicích, které jsou poměrně nové a jsou v majetku v SŽDC a tito je žádají zpět do svého majetku.
Dále z dotace MSK byla k dnešnímu dni provedena dokumentace pro provedení stavby, studie proveditelnosti a bude se zpracovávat
dále dokumentace pro provedení výhybky. Navíc se bude muset provést tzv. oblouková kolej, která spojí komunikaci a umožní nakládání dřeva v Hostašovicích, tak jako doposud.
Regionální operační program MSK bude vyhlašovat v letošním roce již naposledy dotace na nepáteřní cyklostezky, tj. ty
které nenavazují na cyklostezky, ale pouze na cyklotrasy. Poslední možnost podání žádosti do získání dotace je 17. 6. 2013. Náklady
budou před výběrovým řízením činit asi 30 mil, samozřejmě tato cena ještě může klesnout. Dotace je ve výši 85 % z ROP a 15 % je
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počítáno s financováním z prostředků cyklosvazku ( 4,5 mil Kč z vlastního financování).Rada svazku zasedala předminulý týden,
projednávalo se několik návrhů výpočtu financování např. podle délky trati, podle délky vystavěné cyklostezky, podle pozemků,
počtů obyvatel, podle využitelnosti přes jednotlivá území atd. Poslední shoda, kterou navrhujeme zastupitelstvům obcí je spolufinancování vlastních nákladů 4,5 mil Kč v poměru Hostašovice a Životice u NJ 4%, Mořkov 8%, Hodslavice 19%, NJ 65%. Cyklostezka
bude mít určitou udržitelnost provozu po dobu 5-10 let a po tuto dobu se bude muset Svazek starat o spravování cyklostezky, tj. sečení trávy v okolí cyklostezky, údržba odpočívadel a rozhodli jsme se také využívat cyklostezku v zimním období jako běžeckou
dráhu. Roční náklad na udržitelnost projektu rada svazku navrhuje rozdělit v poměru Hostašovice 7%, Životice u NJ a Mořkov
10%, Hodslavice 28% a Nový Jičín 40%. Pro Mořkov by to znamenalo roční náklad ve výši asi 30 tis. Kč. Cena údržby není konečná a bude dále ještě soutěžit. Pokud nebudeme schopni vysoutěžit rozumnou cenu, možná si budeme udržovat cyklostezku vlastními
náklady, např. vlastními pracovníky nebo z veřejně prospěšných prací. Dnes bychom měli odsouhlasit spolufinancování cyklostezky
za obec Mořkov.
Dotaz p. JUDr. Věra Skurková – jakým způsobem se stanovuje, že různá kritéria mají různá procenta. Někdy se uvádí 8% a někdy
10%,? Proč se nevychází z jednotného kritéria, který by byl určen. Pak je to velmi nepřehledné.
P. Jiří Navrátil odpovídá, že se některým obcím nelíbilo, že by museli zaplatit ze svého rozpočtu vysoké procento nákladů
v porovnání s jejich rozpočty, např. Hodslavice by musely zaplatit 28% ze svých nákladů v porovnání s Novým Jičínem. Mořkov
10% máme stanoveno na udržitelnost, např. proto, že získáme na svém území odpočívadlo v Nových domcích, jiné obce zase nemají
odpočívadlo. Taktéž pozemky jsou daleko větší pro Mořkov, není to čistě liniová stavba, kde bychom určili 3 m šíře a vyměřili metry, ale získáváme i další pozemky v okolí cyklostezky. Do udržitelnosti projektu patří i mosty, které mají hodně Hodslavice a u nás
máme zase hodně propustků. Jednoznačně spravedlivě nelze dělit.
Stavba likvidace přejezdu by měla začít letos v dubnu letos, rozpočet 3-5 mil., vše platí MSK. Stavba bude v délce 70 m a celý
sklon kopce se bude odsekávat, aby tam nebyl „zub“.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.7. usnesení ZO) 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.
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2 (Mg. Patka, p. Kunc)
10. INTERPELACE
Není
11. DISKUSE
p. Pítrová (host) dotaz- termín pro vybudování domovních kanalizačních přípojek ve smlouvách mají občané do 30. 6. 2013, co bude
dále, když se vlastně dosud nemohou občané napojovat. Zda obec chce využít uplanění nějakých sankcí?
p. Ivana Váňová - probíhá proces přípravy ke kolaudaci, smlouvu o materiálu jsem diskutovala s JUDr. Vykydalem, který nám ze
společnosti Mott Mac Donald zajišťuje mj. i poradenství. Jeho stanovisko je takové, že občan dle smlouvy se má napojit do 30. 6.
Ovšem je tam také ustanovení, že obec je povinna po tomto termínu vystavit daňový doklad. Občanovi však napojení do 30. 6. Nebude umožněno, a proto dáme občanům možnost prodloužení lhůty o 3 měsíce a to až ode dne, kdy bude možné začít přípojky napojovat do veřejné části kanalizace. Tzn., že termín budou mít občané posunutý. V současné době se občasné na toto dotazují. Tato
problematika bude dále vysvětlena na veřejné schůzi občanům 27. 3. 2013.
Pítrová (host) dotaz ke sběrnému dvoru nad horním vlakovým nádražím. Zda zastupitelé posoudili, že budou kontejnery s odpadem
jezdit přes celou obec, a tím zatíží cesty a provoz. Nebyla by lepší plocha někde na okraji obce např. mezi Konkysem a hřbitovem,
kdy už by pak auta odjížděla mimo obec?
p.Ivana Váňová odpovídá- mezi Konkysem a hřbitovem je soukromý pozemek, není pro tento účel nijak připravený, je nezpevněný,
časté zaplavování vodou z polí. Jenom návoz materiálu na tento pozemek by byl velmi drahý, pozemky se neustále zaplavují a jsou
„problémové“. Ani firma Konkys tam neplánuje další výstavbu. Nemyslím si, že by sběrný dvůr vedle hřbitova byl vhodný.
p. Navrátil Jiří – počítejme s tím, že nebudeme sběrný dvůr vyvážet každý týden, nebo každý měsíc. Vývoz bude občasný.
Dotaz Mgr. Antonín Patka- jak vypadá stav kanalizace v Životicích u NJ?
Staroska obce p. Ivana Váňová – jsou na tom asi tak jako Mořkov, máme v pátek jednání s pracovnicemi vodoprávního odboru, kde
budou přítomni správce stavby, starostové obcí, Mott Mac Donald. Měli bychom si vyjasnit situaci, co vlastně tento odbor požaduje,
aby nevznikaly nejasnosti. Budeme jednat o tom, že spuštění kanalizace je priorita pro občany a obce. Museli jsme podat žádost na
stavební odbor, ohledně změny přípojek na stoky. Jednalo se v Mořkově o 8 případů a v Životicích o 10 případů. Dnes přišlo schválení a rozhodnutí. Pokud to půjde hodně dobře, tak se budeme moci připojovat v červenci.
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Dotaz p. Oldřich Kunc- pergola za pečovatelským domem pod stromy nekope se moc daleko od budovy pro starší občany?
p. Jiří Navrátil - příjezdová cesta bude přijatelnější, bude to dále od budovy, tak aby se nedívali do „zdi“: Místo bude s hezkým výhledem. MSK nám přislíbil, že na pergolu přispěje částkou asi 30 tis. Kč, na tesařské práce počítáme s částkou 65.000,- Kč. Nato
ještě střešní krytina, chodník, atd. Celkový odhad 110. tis. Kč.
Dotaz p.Kladivová –– přispívá na výstavbu pergoly i Charita? p. Ivana Váňová – ne, charita nepřispívá žádnou částkou.
Dotaz p. Petr Jorpalidis- by bylo možné letos dohlédnout na sečení příkop kolem cest. Správa a údržba silnic neplní co má a je to
špatné, nikdo to nečistí, příkopy a kanály se ucpávají a zaplavují se pozemky. Zaměřit se na na ně a pohlídat to.
p. Ivana Váňová odpovídá, že ví o tom problému a zavčas správu a údržbu silnic vyzveme k včasné údržbě.
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesla předsedkyně návrhové komise Ing. Jana Slabá.
13. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 18:08 hod. ukončila.
Přílohy: Listiny přítomných
Hlasovací listina
Usnesení 16. ZO
Zapsala:
Romana Kladivová
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Navrátil
Oldřich Kunc

Ivana Váňová
starostka obce

U S N E S E N Í z 47. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 3. 4. 2013
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
4.
4.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 46. schůze RO.
Přípravu na průběh pouti ve dnech 27. 4. 2013 a 28. 4.
2013.
Schvaluje:
Úhradu přepravy děti MŠ Mořkov na dopravní hřiště ve
Valašském Meziříčí dne 3. 5. 2013.
Zapůjčení stánku na mořkovskou pouť ve dnech 27. 4.
2013 a 28. 4. 2013 paní Ivetě Skybové za cenu 300,Kč.
Zapojení se do elektronické aukce na nákup elektrické
energie pro obecní objekty se společností Organizačně
správní institut o.p.s., Pellicova 2c, 602 00 Brno.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2013.
Záměr zveřejnění pronájmu bytu na ulici Sportovní 258.
Rozhodla:
O zhotoviteli na odvodnění ulice Zahradní firma OHL
ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, Divize 2 Ostrava,
Hlávkova 1/492, 702 04 Ostrava.
Doporučuje:
Spolupráci s neziskovou organizací (obecně prospěšnou
společností) v oblasti nákupu elektrické energie prostřednictvím burzy.“

Ivana Váňová
starostka

U S N E S E N Í z 48. schůze Rady obce Mořkova
konané dne 3. 4. 2013
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1

Jiří Navrátil
místostarosta

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 47. schůze RO.
Zprávu ze zasedání školské komise.
Schvaluje:
Finanční příspěvek základní organizaci Českého svazu
včelařů Mořkov ve výši 10.000,- Kč.
Přerušení provozu MŠ Mořkov v době hlavních prázdnin
v termínu od pondělí 15. 7. 2013 do pátku 23. 8. 2013.
Částku 3.000,- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované
děti a mládež zastoupené předsedou Fondu PhDr. Mgr.
Vítězslavem Černochem.
Výši kauce pro pronájem bytu v ZŠ Mořkov, ulice Sportovní 258 ve výši 15.690,- Kč.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2013.
Doporučuje:
ZO odprodej části pozemku 1198/32.
Rozhodla:
Nejlepší nabídku na „Revitalizaci zahrady u MŠ Mořkov“ podala firma Brückner Aleš, Horní 1334, 742 21
Kopřivnice, IČ 74853015.
Potvrzuje:
Ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Yvonu Šindlerovou ve funkci ředitelky na následující období 6 let.
Ivana Váňová
starostka
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Jiří Navrátil
místostarosta

Oznámení obecního úřadu občanům
Ve dnech 3. 6. 2013 – 7. 6. 2013 nebude na OÚ Mořkov přítomná referentka
paní Kamila Steculová a paní Vladana Hořelková.
Obě zaměstnankyně se v tomto termínu účastní povinného vzdělávání úředníků v Ostravě.
Zástup na podatelně a pokladně – referentka paní Libuše Hegarová.
Informační zástup stavební – starostka Ivana Váňová.

Obecní úřad
srdečně zve
všechny maminky, babičky, tetičky,
zkrátka ženy z Mořkova
na tradiční oslavu
DNE MATEK.
Přijďte v neděli 12. května v 14:00 hodin
do sálu Společenského domu v Mořkově.
Program pro Vás připravily děti ze ZŠ.
Dále vystoupí s programem Operetka z Opavy.
Těšíme se na Vaši návštěvu

-

Možnosti zapojit se do elektronické aukce na nákup elektrické energie
a zemního plynu, kterou jsme nabízeli prostřednictvím firmy Marandis využilo
121 domácností obce Mořkov.
Očekáváme úsporu nákladů za silovou elektřinu a zemní plyn ve výši 10—20%.
bez předčasného závazku
smlouvu budete uzavírat až po ukončení aukce a stanovení ceny
za neměnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy
se žádnými skrytými poplatky a neúměrnými sankcemi ve smlouvě
bez poplatků za zprostředkování

Pokud jste nestihli 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 můžete tyto podklady zaslat naskenované na email: obchod@marandis.cz

Kontaktní osoba: Bc. Eva Anders
Tel. 777 344 341
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M A G I C KÁ

K Ř I Ž OVAT KA V M O Ř K OVĚ

Úcta k magickým místům a svatyním našich předků, kde je příjemné
pobývat, čerpat sílu, myšlenky a
inspiraci, se přenáší přes staletí…
Již v dávných dobách lidé věděli,
že je možné zesílit účinek těchto
míst, a proto navrhovali tajemné
útvary v krajinách, tvořili obrazce
v polích a stavěli megalitické stavby.
Dalo by se i v naší obci Mořkov
najít něco tajemného, kouzelného,
nadpřirozeného – prostě magického?
Začněme třeba naší hlavní křižovatkou – tou, která je v centru obce
a vytvářejí ji půdorysně čtyři hlavní
světové strany: na východ jsou Veřovice, na západ Hodslavice, na sever Životice a jih naší obce vytvářejí severní stráně jižních Beskyd. Ty jsou příčinou toho, že sídlíme v závětří od jihu a jsme zcela otevřeni k severu do Oderského úvalu. Drsné
severní větry tak silně ovlivňují naše klima.
Hřebeny blízkých hor dokonce tvoří hlavní evropské rozvodí mezi Odrou a Dunajem – náš Králův potok tak od hřebenů
jižních Beskyd sbírá všechny vody pro severní veletok Odru. Svahy Beskyd ve směru na Rožnov a Vsetín napájejí Bečvu a
ta zásobuje přes řeku Moravu jižní veletok Dunaj.
Mořkov je nejjižnější okrajovou obcí okresu Nový Jičín a má půdorysně tvar víceméně nepravidelného čtverce, jehož plošná
míra je 10,72 km2 ( v roce 1898 je uváděna rozloha 10,85 km2 – úbytek pochází z r. 1984/85, kdy došlo k menšímu narovnání hranice se Zašovou).
Při troše fantazie nás může napadnout, že tvar půdorysu naší obce připomíná rozevlátou košili s krátkým rukávem nebo tričko ve větru vlající …A téměř středem, možná páteří celého tvarovaného čtverce, protéká Králův potok - od jihu
k severu: pramení pod Huštýnem (749m)a ubírá se k soutoku s Jičínkou, která tvoří dolní příčnou hranici tvaru naší obce.
Příčných přečmárnutí čtverce je více – pod hřebenovkou od Trojačky po Dlouhou je to také strategická lesní cesta
od Hostašovic do Veřovic, pak železniční trať od Hostašovic na Ostravu a několik ulic směřujících ze západu na východ a
opačně…
Při současném pohledu na zalidněnou a zastavěnou obec Mořkov můžeme obdivovat další zajímavý obraz viděný shora: od
mostu u benzínové pumpy Holz směrem k horám si nelze nevšimnout podoby krásného košatého stromu – možná je to
dobře urostlá švestka, jejíž kmen tvoří Králův potok se dvěma cestami po obou jeho březích s názvy Dolní – Horní – Nádražní a Družstevní – Dolina – Mlýnská – Malá strana – Křivá – Horní – Nádražní…. Jejími větvemi jsou četné ulice a uličky směřující od kmene – potoka - a obou hlavních cest na obě strany a končící většinou v okolních polích a lukách.
Konečně docházíme k té magické poloze naší hlavní křižovatky. Pomyslný kmen stromu se tu protíná s příčným zdobením čtverce, a to dost významně: vedla tu již dávná pěší stezka starých Keltů za jantarem. Měli své sídliště na nedaleké Požaze u Straníka a v místech našeho mostu U ogaru museli překonávat brod přes dnešní Králův potok.
Před 1150 lety, kdy bylo zdejší území pokryto hlubokými lesními hvozdy, prošli po této již v historii zapsané stezce také
patroni našeho národa - bratři Cyril a Metoděj. Začátek jejich cesty z řecké Soluně měl politický, náboženský i literární
cíl – šířili křesťanství a písmo mezi severními Slovany na Velké Moravě a konkurovali tak západní latinské liturgii a francké
rozpínavosti. Do Velkomoravské říše vstoupili 5. července roku 863 a postupovali přes Velehrad a Hostýn až na Radhošť – tehdy ještě zasvěcený pohanskému bohu Radegastovi. V cestě se jim objevil mohutný horský masív Beskyd, bylo
nutno ho obejít, aby se na Radhošť brzy, ještě za letního času, dostali…
Jejich družina postupovala starou keltskou stezkou až došla k výše zmíněnému brodu naší magické křižovatky. Blížil se
večer, bylo třeba se posilnit.V průzračné vodě potoka si ulovili ryby, v křoví chytili několik jeřábků. Nad ohništěm si vše
připravili k chutné večeři, kterou zapili vodou i medovinou. Mladší z bratří Konstantin( 37 let) již měl v té době také své
řeholní jméno – Cyril. Působil původně jako profesor filozofie v byzantské Konstantinopoli, proto jeho přezdívka byla „
filozof“. Zamyslel se po dobrém jídle a svému staršímu bratru Metodějovi ( 48 let) možná zamyšleně řekl: „Mám pocit, že
na tomto příhodném místě budou jednou žít lidé, kteří se budou mít čím pochlubit: pracovitostí, dobrosrdečností, křesťanskou vírou a láskou, ale i paličatostí a medovinovým veselím...“
Budoucí 1.moravský arcibiskup Metoděj třeba dodal: „Myslím si, že se nacházíme na místě, kde jednou spatří světlo světa historik, který sepíše nejen dějiny lidu moravského…“
Blaženě poté usnuli pod širým hvězdným nebem našeho budoucího rozvětveného stromu mořkovského...
Osudy okolních míst a domů Magické křižovatky v Mořkově zase někdy příště.
Připravila M.Hromádková - omlouvám se za trochu fantazie
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Moravská vlajka na počest 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje
V letošním roce si připomínáme významné výročí – uplyne 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu. Tato událost měla obrovský kulturní a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro velkou
část Evropy. Tuto důležitou událost v našich dějinách si připomeneme vyvěšením moravské vlajky na naší
radnici.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě,
později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici
vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy
jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je
žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv
Zemské barvy a znak Moravy, 1900 události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme
o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky
začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle
oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou
historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí
a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
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Narodil se
Jakub Mička
Tereza Bartoňová Sabina Kvardová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Jakubovi, Terezce a Sabince přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Vítání občánků
Již tradiční vítání občánků připravujeme na neděli dne 2. června 2013 v obřadní síni Společenského domu v Mořkově. Prosíme rodiče dětí narozených v době od 25. 11. 2012 do dnešního dne, aby předložili na matrice obecního úřadu rodné listy. Rodné listy potřebujeme
k tomu, abychom vás mohli pozvat společně s dítětem na slavnostní vítání nových občánků.
Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na setkání v obřadní síni.

Životní jubilea občanů Mořkova v květen 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
89 let

Danuše Strnadlová
Radek Pítr
František Mička
Marie Kučerová
Jan Hoďák
Jarmila Pítrová
Pavel Hoďák
Ludmila Tvrdoňová
Aloisie Jašková
Marie Doubravská
Stanislav Kučera
Blažena Hoďáková
Josef Rýc
Marie Pítrová
Miroslav Černoch
Marie Černochová

Jiřina Guntherová
Oldřich Kunc
Pavel Mička
Jan Kučera
Jaroslav Bartoň
Marie Kuncová
Jiří Křenek
František Géryk

Josef Macháč
Marie Zdráhalová

Jiřina Galasovská
Anna Rýdlová
Marie Jančálková

Jan Kyselý

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

Úmrtí
Marie Hráková

Marie Melichárková
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Jiřina Burgetová

Jiří Mička

Obecní úřad navštívil v minulém měsíci pan Stanislav Pítr s paní Armeanovou. Přinesli ukázat
několik zajímavých fotografií ze vzpomínkové akce z Ukrajiny, která se konala 8—9. 3. 2013.
V letošním roce si připomínáme 70. výročí bitvy u Sokolova.

Otevření muzea
se účastnilo více jak
3000 lidí.
K památníku u Sokolova položily kytice a věnce nejen významné
osobnosti z politického
života, ale této akce se
zúčastnilo mnoho
rodinných příslušníků
hrdinných vojáků.

KAMENICTVÍ
NA BÍZ ÍM E:
- vý ro ba a m ont áž p o m n íků p o u ze z kva litn ích žu lovýc h m at e riá lů
- ren o vac e st áva jíc ích p o m n íků
- b ro uš ení r ám ů,s o klů ,k ry cích d es ek, im p r egnac e p roti vodě ,m ec hu
- ko p ání a be tonová n í zá klad ů , p o k lád á n í d la žby
- se kán í, p ísko ván í a m o n táž p ísm a (z la cen í , st ř í břen í, ba rve ní)
- p ro de j a vým ěna lam p , vá z, vit rín z n e re zu , br o nzu i žu ly
- z aká zku p řij edem e sj e d n at d o m íst a Va šeh o b y dlišt ě zd a rm a!
- o d v ádím e p rofe sio n á ln í p rác i j iž ví c n e ž 12 let ! !!
O BJ ED N Á VK Y u: Pet r Ja n ek,M ách o va 61, No v ý J ič ín,te l.:7 77 223 17 1
e - m ai l: kam e n ict vij an ek @ se zna m .cz , I Č: 649 731 82

Nejlepší ceny kamenických prací i žulového materiálu!
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Výkopové práce výkonným
strojem TEREX
Hloubkový dosah 2,8m.
Možnost vybudování
kompletní přípojky.
Cena za kompletní připojení
800Kč za běžný metr.
p.Lacina
Tel. 773 747 261

Koupaliště Mořkov
přijme na letní sezonu 2013
brigádníky na následující pozice:

KVĚTINÁŘSTVÍ
Pavla Veselská

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)

Nabízí:
- řezané květiny
- hrnkové květiny
- sazenice (rajčata, paprika)
- letničky (muškáty, lobelky, surfínie, petúnie ...)
- keramiku a dárkové předměty

Prodejní doba
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

8.00 – 11. 00
8.00 – 11. 00
8.00 – 11. 00
8.00 – 16. 30
8.00 – 10. 00

14.00 – 16.30
14.00 – 16.30
14.00 – 16.30

Veškeré informace podá
provozovatelka areálu
pí. SKYBOVÁ
mail :koupalistě.morkov@seznam.cz
mobil: 732252953

Tel. 732 273 143
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Zpráva oddílu stolního tenisu
za sezónu 2012-2013
Družstvo „A“ :
Hrálo krajský přebor skupinu C, ve které soutěžilo 12 mužstev. V první polovině
soutěže jsme se pohybovali v sestupových vodách, s napětím sledovali výsledky
družstev Palkovic, Skalice a Frenštátu, protože mezi námi a nimi, byl jen těsný bodový rozdíl.
Klíčovým se stal příchod nového hráče Jiřího Poruby, který nám v utkáních druhé
poloviny soutěže nejen zajistil tolik potřebné body za utkání, ve kterých vítězil, ale
dokázal družstvo vyhecovat, dodat mu nový náboj a také chuť bojovat jako tým.
Musím zde vyzdvihnout úžasné výkony mnohdy na hraně jeho fyzických možností Víktora Kravčenka a v závěru soutěže hráčskou formu, bojovnost a zarputilost Petra Černocha. Především díky těmto třem hráčům se nám letos podařilo
udržet v krajské soutěži. Celkově jsme skončili na 8 místě.
Družstvo „B“:
Hrálo již tradičně Okresní přebor I třídy s 11 družstvy, kde jsme se po celou dobu pohybovali ve středu tabulky. Zajímavý byl tento ročník snad jen v tom, že jsme celou sezónu kvůli zraněním některých hráčů odehráli jen ve čtyřech.
Což bylo vzhledem k tomu,že nám soutěž začínala už 14.9.2012 a skončila 29.3.2013 opravdu náročné. Celkově jsme
skončili na 7 místě. V příštím roce budeme mít vyšší cíle, vzhledem k tomu, že se do oddílu vrací po dvouleté pauze
dlouholetý hráč základního kádru.
Družstvo „C“ :
Jsem rád, že mohu letos pochválit družstvo hrající Okresní přebor II. třídy. Po rozpačité sezóně minulého ročníku, kdy
se kvůli zraněním a časové zaneprázdněnosti hráči jen těžko scházeli na utkání, se letos podařilo složit tým, který šel
do soutěže s cílem odehrát celou sezónu, stolním tenisem se bavit a sbírat hráčské zkušenosti, což se myslím podařilo.
Začátkem příštího školního roku plánujeme uspořádání náborového turnaje na ZŠ a v případě zájmu mezi dětmi znovu
obnovit oddíl žáků, kteří by se měli stát do budoucna základem právě pro družstvo „C“. Celkově jsme skončili na 8
místě. Tolik tedy k hodnocení družstev.
V létě jsme poprvé měli prodejní stánek s občerstvením na dni obce, letos by jsme rádi tuto akci zopakovali.
V prosinci jsme uspořádali další ročník Vánočního turnaje, který měl slušnou návštěvnost, tento turnaj pořádáme nepřetržitě od roku 1973. Oddíl byl přihlášen do celostátní soutěže Český pohár, kde jsme v prvním kole lehce postoupili, v druhém kole už byl ovšem soupeř nad naše síly. Na závěr sezóny jsme se zúčastnili okresních přeborů
v Kopřivnici. Dva postarší hráči náš oddíl i obec reprezentovali na Velké ceně českomoravského klubu veteránů, která
se konala v Havířově.
Závěrem bych rád poděkoval Obecnímu úřadu za finanční příspěvek na činnost oddílu,který nám hodně pomáhá hlavně po stránce nákupu materiálního vybavení. Děkuji také základní škole v Mořkově jejíž tělocvičnu používáme jako
hernu za vstřícnost a ochotu.Mé díky si zaslouží rovněž předseda TJ Milan Schindler a Jana Jorpalidisová, ze dobrou
spolupráci.Přeji Vám hezky prožité léto a těším se, na další spolupráci ve prospěch našeho krásného a dynamického
sportu.
Tomáš Kudělka
Předseda oddílu stolního tenisu

Termín odevzdání dotazníků z minulého
čísla Zpravodaje obce Mořkov na průzkum zaměřený převážně na sociální
oblast prodlužujeme do 15. 5. 2013.
Dotazníky si stále můžete vyzvednout
na OÚ Mořkov.
V prostorách chodby obecního úřadu
je připravena urna k anonymnímu
odevzdání.
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Zpravodaj obce Mořkov
vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 23. 4. 2013
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
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