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Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
v sobotu 15. června 2013 jsem společně s panem místostarostou osobně předala finanční dar
ve výši 64.000,- Kč panu starostovi Města Hostinné, Bc. Karlu Klímovi od občanů Mořkova a od
Obce Mořkov. V průběhu týdne se podařilo vybrat 44.000,- Kč od vás, občanů, a dar ve výši
20.000,- Kč schválila rada obce. Pan starosta vám vzkazuje, že si nesmírně váží naší pomoci
a solidarity, a s dojetím finanční dar přijal. Finance od nás, budou použity na opravu zničeného
dětského hřiště u Mateřské školy. Jako symbol letošních povodní přibude na dětském hřišti velká loď (hrací prvek), která bude dětem připomínat letošní povodeň a zároveň symbolizovat záchranu. Jsem hrdá
na to, že jsem občankou této obce, ve které žijí lidé, kterým není lhostejný osud českých rodin postižených letošní ničivou povodní. Dovolte, abych vám i já za váš zájem poděkovala. Nyní vám ve stručnosti přiblížím město, kam směřovala
naše pomoc.

Řeka Čistá
si vybrala daň
i na obytných
domech

Zcela zničenou zahrádkářskou kolonii,
se občané Hostinného rozhodli po opakujících se povodních již neobnovovat.

Dnes již klidný soutok řeky Labe s Čistou

Město Hostinné patří mezi nejstarší města nacházející se na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš. Vznik je datován okolo roku 1270. Ve městě žije cca 5000
obyvatel. Městem protéká řeka Labe a do Labe se v Hostinném vlévá řeka Čistá.
Právě ta stojí za letošní lokální povodní. Labe způsobilo velmi ničivou povodeň
v roce 1813, 1882, 1897, pak v roce 1997 a 2002. Lokální záplavy jsou časté, za
posledních 20 let pustošily město 5 x. Protože městem protéká velká řeka Labe,
byla zde již v roce 1842 založena papírna firmy Eichmann. Papírny jsou
v provozu dodnes, pod firemní značkou KRPA Holding CZ, a.s..
Město Hostinné je rodištěm K. V. Klíče
(1841-1926) – vynálezce hlubotisku a akademického malíře, Dr. E. Votočka (1872-1950) – významného chemika a hudebního skladatele, F. Krejčího (1858-1934) – psychologa a filosofa a V. F. Maiwalda
(1862-1951) – kněze a botanika.
Město Hostinné v roce 2007 odkoupilo od františkánského řádu františkánský klášter do svého majetku. V letech 2009 – 2011 byla provedena celková rekonstrukce
klášterního konventu a klášterní zahrady v hodnotě 50 milionů korun. Klášter je
cenným dokladem raně barokního stavebního stylu, který se dochoval ve své téměř
původní podobě až do dnešních dnů. Rozlehlý areál františkánského kláštera se nachází v městské památkové zóně a byl
prohlášen národní kulturní památkou. V nádherné budově je umístěná městská
knihovna, muzeum lidového umění, stálá expozice galerie antického umění, muzejní válečné a poválečné exponáty a koncertní sál.
Doporučuji všem návštěvu tohoto krásného města, ve kterém bylo historické centrum prohlášeno městskou památkovou zónou v roce 1992.

Elektronická aukce na nákup energií pro domácnosti již proběhla a její výsledek je nad očekávání příznivý. Na plynu
ušetříte až 35% a na elektřině až 16 % - viz zveřejněný článek firmy Marandis, s.r.o., dále ve Zpravodaji. Konkrétní pomoc, ve formě úspor za energie jsme nabídli všem rodinám Mořkova. V obdobných pomocných aktivitách, které přinesou občanům úspory (čímž se zlepší většině rodin životní úroveň), budeme nadále pokračovat. Nebojte se obdobné nabídky, které vždy s předstihem zveřejníme a doporučíme, přijmout. Doporučení od obce je zárukou toho, že nejsou podvodného charakteru.
Od stavebního úřadu v Novém Jičíně jsme obdrželi povolení na realizaci Sběrného dvora. Přála bych si, aby v září říjnu 2013 byl provoz Sběrného dvora v naší obci zahájen. V současné době uzavíráme pro obec výhodné smlouvy
o zpětném odběru elektrospotřebičů všeho druhu. Brzy přibudou i v obci kontejnery na zpětný odběr malých elektrospotřebičů. Velké elektrospotřebiče budete odvážet přímo do sběrného dvora v době jeho provozu. Musíme také vytvořit
směrnici, která bude řešit celkový jeho provoz a vytvořit provozní řád. V září ještě připravujeme svoz velkoobjemového
odpadu, dle zavedených zvyklostí. V srpnovém zpravodaji bude zveřejněn termín svozu.
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice podal žádost o poskytnutí dotace na vybudování cyklostezky
na ROP Moravskoslezsko. Evropská unie může z fondu ROP poskytnout dotaci ve výši až 85%. Spoluúčast ve výši 15%
plus náklady, které nelze hradit z dotace, musí každá členská obec svazku hradit z vlastních prostředků.
Celkové náklady na výstavbu jsou vyčísleny na 32 mil. korun. Kromě výstavby samotné trasy pro cyklisty zahrnuje cena
projektu výstavbu odpočívadel s mobiliářem a zhotovení cyklistických map.
Pokud bude naše žádost úspěšně vyhodnocena, vzniklo by na místě zničené a zrušené trati sportovní vyžití pro cyklisty,
inline bruslaře a také pro běžkaře, kteří by mohli vzniklý úsek využívat v zimním období.
Kanalizace – kolaudace hlavní stoky „A“ a stok, které můžou být kolaudovány v Životicích u NJ, proběhla 28. a 29.
června 2013. Výsledek kolaudace ještě v době přípravy našeho Zpravodaje nebyl znám. Věřím však, že kolaudace byla
úspěšná. Po vydání kolaudačního rozhodnutí ihned podáváme žádost o kolaudaci na všechny stoky v Mořkově. Kolaudace by mohla proběhnout do ½ srpna 2013. Je čas dovolených, a tak doufám, že se kolaudace podaří bez časových prodlev včas zvládnout.
Dle legislativních zásad můžeme podat žádost o kolaudaci mořkovské stavby teprve tehdy, když bude provedena kolaudace hlavního sběrače (stoky „A“) v Životicích u NJ. Vodoprávním úřadem musí být povoleno využívání stavby nejprve
v sousední obci.
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Vážení občané, pokud se ocitnete v jakékoliv tíživé situaci, neváhejte včas přijít na OÚ, kde jsme společně s panem
místostarostou a odbornou referentkou ve věcech sociálních paní Hegarovou připraveni vám pomoci s řešením vaší situace.
Nenechávejte, prosím, své problémy přerůst do neřešitelných rozměrů a včas přijďte. Vaši situaci vyřešíme přímo
na našem úřadě anebo vám sjednáme návštěvu kvalifikovaného pracoviště v Novém Jičíně či v Kopřivnici. Kompletní
seznam kvalifikovaných pracovišť byl zveřejněn v únorovém zpravodaji, a stále je k dispozici na webu obce Mořkov.
Mnoho občanů již této možnosti využilo a vždy se podařilo nalézt řešení.
V neděli 23. června 2013 se konala na hřišti TJ hasičská soutěž mladých hasičů „O pohár starostky obce“. Soutěž byla
součástí Moravskoslezské ligy v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo 41 družstev z celého Moravskoslezského kraje.
Po celý průběh soutěže bylo krásné počasí, ještě před deštěm jsme zvládli vyhlášení výsledků a ocenili jsme nejlepší
družstva poháry a medailemi. Nechyběly ani dárkové balíčky s pamlsky.
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Mořkov, za bezvadně zorganizovanou sportovní akci, při které šlo především o to,
abychom příjemně strávili nedělní den s cílem věnovat se dětem, které byly hlavními aktéry soutěžního dne.
Výsledky:
starší žáci

čas

mladší žáci

čas

1. Trojanovice

12,365

1. Nová Ves „B“

13,891

2. Petřvaldík

13,179

2. Nová Ves „A“

13,499

3. Paskov „A“

13,269

3. Trojanovice ml.

14,780

7. Mořkov

15,426

8. Mořkov

17,432

Družstvo starší žáci Mořkov

Družstvo MINI Petřvald

MINI
z
Klimkovic
Slavnostní nástup—vyhlášení výsledků

Sestřik na terče— družstvo mladší žáci Mořkov

Přeji všem krásné prožití dovolených, a dětem nezapomenutelné prázdniny plné pohody a radosti.
Srdečně vás zvu na „Den obce“, který se bude konat v areálu výletiště dne 13. července 2013. Přijďte se pobavit a příjemně strávit sobotní odpoledne a večer.
Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané,
v krátkém čase v naší obci otevřeme SBĚRNÝ DVŮR (září – říjen). Aby nedošlo k jeho zaplnění hned
v prvních dnech, uskutečníme ve čtvrtek 12. 9. 2013 po celý den a v pátek 13. 9. 2013 do 10:00 hod.
sběr velkoobjemového odpadu do kontejnerů na místech obvyklých. O přesném rozmístění a druhu odpadů, který budete moci do těchto nádob odložit, vás budeme informovat v srpnovém zpravodaji. Svoz
v místní části Nové domky proběhne ve středu 11. 9. 2013 v odpoledních hodinách našimi pracovníky
OÚ Mořkov.
S ohledem na plánovaný Sběrný dvůr budou v naší obci v průběhu letních měsíců rozmístěny kontejnery společnosti
ELEKTROWIN, se kterou jsme uzavřeli Smlouvu o zajištění zpětného odběru malých elektrospotřebičů. V rámci tohoto
projektu budete moci do těchto nádob odkládat malé elektro spotřebiče, se kterými nebudete muset navštěvovat Sběrný
dvůr. Větší elektro např. ledničky, televize, monitory, počítače atd. budeme také prostřednictvím společnosti ELEKTROWIN a společnosti ASEKOL odebírat, ale tyto spotřebiče budete muset již dopravit přímo do Sběrného dvora. Bližší informace o celém provozu sběrného dvora a třídění odpadů v rámci obce budou včas oznámeny.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím v rámci naší obce a jeho co nejekonomičtějšímu využití si vás dovolujeme
požádat, aby jste maximálně a přednostně využívali pro třídění plastů žluté pytle, které jsou 1x měsíčně sváženy pracovníky naší obce. V případě, že máte málo pytlů, je možnost si je kdykoliv vyzvednout na OÚ u referentky paní Hořelkové. Tzv. zvony na plasty, které jsou rozmístněny po obci chápejte jako doplňkovou službu. Vývoz zvonů obec zatěžuje
finančně více, než výše zmiňovaná separace prostřednictvím pytlů. Snažíme se společně s vámi maximálně snížit náklady spojené s odpadovým hospodářstvím tak, abychom nemuseli ani v dalších letech přistoupit k navýšení poplatku za
odpady. Naše obec má v rámci okolních obcí nejnižší poplatek za odpady a zároveň nám ještě systém, který jsme zavedli
umožňuje nadále zachovat osvobození od poplatků dětem do 5 let a občanům nad 80 let. Například obec Ženklava má
poplatek na občana 550,- Kč bez jakéhokoliv osvobození.
Dalším úspěšným projektem separace se ukázal i kontejner na oděvy, boty a hračky. Od srpna 2012 do konce roku 2012
se sesbíralo 2.479 kg této komodity což činí průměrně 413 kg na měsíc. Rok 2013 je ještě úspěšnější než rok předešlý.
Za prvních 5 měsíců máme sesbíráno 2.643 kg, průměr na měsíc činí 528,6 kg.
Jiří Navrátil, místostarosta
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U S N E S E N Í z 50. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 29. 5. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 49. schůze RO.
Zprávu odboru KČT při TJ Mořkov o průběhu 39. ročníku turistického pochodu „Okolo Mořkova“.
Doložení příjmů domácnosti V. S.
Vyjádření Jednoty, spotřební družstvo Hodonín k petici občanů obce Mořkov.
Schvaluje:
Zveřejnění záměru prodeje části par. č. 223 a parc. č. 63/1 v k.ú. Mořkov.
Finanční příspěvek SRPŠ na „Dětský den“ ve výši 5.000,- Kč.
Uzavření darovací smlouvy mezi SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov na straně dárce a ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, p.o. na
straně obdarovaného.
Zadávací dokumentaci na dodávku „Mobilního kompostovacího zařízení pro obec Mořkov a partnerskou obec“.
Žádost obce o pořízení územních studií ve smyslu §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pro zastavitelnou plochu Z 22, Z44 a Z 49, kdy pořízování
územních studií bude pro obec Mořkov zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona úřad územního plánování Městského úřadu Nový Jičín.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu stavby IP-12-8012930, Mořkov, Šimečková.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu.
Zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 1268 – ostatní plocha (ost. komunikace), v místech sousedících s parc. č. 965/1 a
965/3 v k.ú. Mořkov o ploše cca 65 m2.
Program jednání 17. ZO, které se bude konat dne 12. června 2013 v 17 hod. v salonku SD.
Rozhodla:
Vítěznou nabídku na „Odvodnění ulice Zahradní“ podala firma Multip stav, s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín,
IČ 496 110 89.
Na základě ustanovení § 74 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), o jmenování hodnotící komise v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném nadlimitním řízení ve složení hodnotící komise: Ivana Váňová, JUDr. Věra Skurková, Ing. Jana Slabá, Jiří Navrátil, Jaromír Jaksch
a náhradníky hodnotící komise Vladana Hořelková, Ing. Jan Kyselý, Jiří Kocián, Romana Kladivová, Miloš Mička a současně stanovuje v souladu s § 71 odst. 3 zákona, že hodnotící komise bude plnit úkoly spojené s otevíráním obálek s nabídkami a s posouzením splnění prokázání kvalifikace uchazečů dle § 59 odst. 3 zákona.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 51. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 12. 6. 2013
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 50. schůze RO.

2.
2.1

Schvaluje:
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro akci „Křiž. Sil. II/483 x ul. Horní x ul. Zahradní – návrh dopravního řešení (studie proveditelnosti) na výstavbu okružní křižovatky“ od firmy Jiří Břenek, projektová činnost, Na
Obecní 10, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 11550937.
2.2
Pronájem nebytových prostor v budově občanské vybavenosti na ulici Horní č. p. 385 o ploše 10 m2 firmě 4M ROŽNOV
spol. s r. o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45195579, DIČ CZ45195579.
2.3
Úhradu výdajů šipkovému klubu U Ogaru Mořkov ve výši 2.000,- Kč.
2.4
Použití znaku obce Mořkov s jejím názvem na dresech šipkového klubu U Ogaru Mořkov.
2.5
Pronájem nebytových prostor v budově občanské vybavenosti na ulici Dolní č. p. 489 paní Pavlíně Markové, Pastelník 677,
742 72 Mořkov pro umístění prodejny potravin za účelem rozšíření nabídky pro občany obce Mořkov v této oblasti.
2.6 – 2.21 Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi Obcí Mořkov, IČ 00298191, se sídlem Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov jako
„oprávněnou“ z věcných břemen a vlastníky pozemků, dotčených výstavbou splaškové kanalizace jako „povinnou“
z věcných břemen dle GP.
2.22
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8011048 Mořkov, p.č. 1083/11, Kyselý, NNK.
2.23
Smlouva o zřízení věcného břemene – napojení novostavby na inženýrské sítě – novostavba Štefanička.
2.24
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavby IV-12-8008347, Mořkov, Horák.
2.25
Nákup dárků pro žáky, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do 350,- Kč na žáka.
2.26
Zveřejnění záměru prodeje pozemku par. č.. 1642/2, ostatní plocha, v k.ú. Mořkov o výměře 20 m2.
2.27
Dar Městu Hostinné ve výši 20.000,- Kč na zmírnění následků Povodní 2013.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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U S N E S E N Í ze 17. Zastupitelstva obce Mořkov, konané dne 12. 6. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu pana Jiřího Navrátila a Oldřicha Kunce.
1.2
Kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 16. zasedání zastupitelstva obce (č. 47 - 50).
1.4
Stanovisko sociální komise.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 6. 2013 ve složení:
JUDr. Věra Skurková – předseda, Ing. Jan Kyselý a Jiří Kyselý - členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 17. ZO.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012 bez výhrad.
IV. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2013 ve výši:

3.3

příjmů

720.000,00 Kč

příjmy celkem

39,028.417,51 Kč

výdajů

720.000,00 Kč

výdaje celkem

42,938.318,47 Kč

třídy 8 financování
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

0,00 Kč

financování celkem

3,909.900,96 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu na rok 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Prodej pozemku parc. č. 1642/3, ostatní plocha, o výměře 8 m2 v k. ú. Mořkov, dle GP č. 1187-39/2013, panu L. Z. a L. M.
Prodej pozemku parc. č. 1198/32, ostatní plocha, o výměře 27 m2 v k. ú. Mořkov, panu M. A. a M. J.
Prodej objektu vodojemu 2 x 100 m3 a jeho příslušenství v k. ú. Veřovice obci Veřovice, se sídlem 742 73 Veřovice 70, IČ:
00298531 za cenu 50.000,- Kč – viz Kupní smlouva.
Smlouvu o umístění zařízení SUZB/204/2013 mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČ: 24729035, „Poskytovatel“ a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, „Uživatel“.
(Souhlas se zřizováním a provozováním zařízení Uživatele Optické napojení obce Mořkov na vedení NN).
Smlouvu o výstavbě, provozování, servisu a údržbě optické sítě elektronických komunikací SEK obce Mořkov mezi Obcí
Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a 4M Rožnov spol. s r.o. Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 45195579.

4.
4.1

Souhlasí:
S GP č. 1208-40/2013 pořízeným za účelem zajištění průjezdu po místní komunikaci mezi ulicemi Potoční a Zuberská.

5.
5.1

Ukládá:
V souvislosti s GP 1208-40/2013 zajistit uzavření smluv ohledně prodeje pozemků mezi vlastníky Obec Mořkov, manžely
K. a panem Č. F. v rámci narovnání hranice komunikace z ulice Potoční na ulici Zuberskou s tím, že náklady obce budou
nulové.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Oznámení o platbách za pronájem hrobů v Mořkově
Upozorňujeme nájemce, kterým skončila platnost smlouvy o nájmu hrobového místa k 31. 12. 2012,
ať již na katolickém či evangelickém hřbitově a dodnes neprovedli úhradu na další léta,
aby se dostavili k prodloužení této smlouvy,
případně ukončení, pokud o pronájem nadále nebudou mít zájem.
Agendu vyřizuje referentka OÚ Vladana Hořelková,
č. dveří 16, telefon 556 719 098, případně 739 623 908.
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Dne 7.6. 2013 uspořádala společnost Marandis elektronickou aukci na dodávky elektrické energie a zemního
plynu pro občany města Kopřivnice a okolních obcí. Cílem bylo maximálně snížit náklady na energie všem
zúčastněným domácnostem. E-aukce byla velmi úspěšná, neboť se podařilo snížit ceny elektrické energie o
16% a zemního plynu dokonce o neuvěřitelných 35%!
Do e-aukce byli zapojeni občané Kopřivnice, Příbora, Hodslavic, Hostašovic, Mořkova a Petrovic u Karviné.
Levnější elektrickou energii poptávalo celkem 775 domácností a zemní plyn 483 domácností. Celkový počet
byl tedy více než 1250. Ve finančním vyjádření se soutěžilo o objem nákupu energií ve výši 33,5 mil. Kč. Finanční úspora všech domácností je zhruba 9 mil. Kč. Tyto peníze domácnosti podpisem nových smluv ušetří.
Společnost Marandis bude během následujících dnů informovat emailem nebo telefonicky
všechny zapojené domácnosti o konkrétním výsledku a dalším postupu.
Smlouvy s vítězným dodavatelem budou pro občany připraveny v červenci opět na obecním úřadě, a to na
stejném místě, kde se občané hlásili do sběru dat. Na zmíněném kontaktním místě se budou moci lidé informovat o konkrétní úspoře jejich domácnosti a podepsat nové smlouvy. O záležitosti týkající se výpovědí a
převodu smluv se již postará společnost Marandis ve spolupráci s vítězným dodavatelem.

Rádi bychom upozornili na to, že nové smlouvy budou k dispozici pouze na obecním úřadě,
takže by občané neměli podepisovat žádné nové smlouvy s podomními obchodníky,
kteří se mohou vydávat za zástupce vítězného dodavatele.

Důležitá informace!!!!!
Elektronická aukce na nákup energií pro občany
Zástupci firmy MARANDIS, s.r.o. oznamují občanům, kteří se zapojili
do elektronické aukce na nákup energií, že budou s občany sepisovat smlouvy
ve dnech:
čtvrtek 25. července 2013 v době od 13:00 hod. do 17:00 hod.
a v sobotu 27. července 2013 v době od 9:00 hod. do 14:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově.
Zároveň zástupci firmy sdělují, že pokud budou mít další občané zájem
využít výhodné ceny z již uskutečněné aukce, mají ještě možnost zaslat své
smlouvy a roční vyúčtování firmě Marandis, s.r.o. do 15. července 2013
na emailovou adresu obchod@marandis.cz, tel. 777 344 341. Později došlé
smlouvy a vyúčtování již nebude možné firmou z časových důvodů zpracovat a nebudou již vyřízeny. Proto, kdo máte o tuto službu zájem, neotálejte.
V případě, že nemáte jak naskenovat a odeslat svou smlouvu s vyúčtováním,
můžete využít služeb OÚ - konkrétně prostřednictvím pracovnice podatelny,
která Vaše smlouvy naskenuje a odešle na společnost MARANDIS, s.r.o..
POZOR JEN DO 15. ČERVENCE 2013!!!!!!!
OÚ Mořkov
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Informace ze Základní školy Mořkov
Aktuality ze školy
V celostátním kole vědomostní soutěže Eurorebus, které se konalo 14. června 2013 v Praze, nás reprezentoval tým
ve složení Klára Kramolišová (3. třída), Renáta Volková (4. třída) a Jakub Obadal (5. třída). Ve své kategorii Junior získali
skvělé 11. místo. Celkově škola skončila na 86. místě v republice se ziskem více než půl milionu bodů – pořadí se určuje
společně pro všechny základní a střední školy v republice.
Projekt ČTENÍ POMÁHÁ
V průběhu školního roku jsme ve 2. třídě přečetli 12 047 stran, a to ze 137 knih. Jako společnou četbu jsme si vybrali Honzíkovu cestu, Povídání o pejskovi a kočičce, Z deníku kocoura Modroočka a Děti z Bullerbynu. Četli jsme ve škole i doma. Nejpilnějším čtenářem se stal Ondřej Volek, který přečetl 1133 stran ze 12 knih. Na druhém místě skončil Jan
Křížek (919 stran) a třetí Ondřej Černoch (877 stran). Čtením jsme se snažili pomáhat druhým. Pokud jsme správně odpověděli na otázky, získali jsme kredit, který jsme věnovali na charitativní účely. Celkem jsme přispěli částkou 3550 korun.
Malé ohlédnutí za druhým pololetím v MŠ
Školní rok se nám přehoupnul do druhé poloviny a s ním přišla hned v lednu doba zápisu do 1. třídy ZŠ. Ještě předtím ukázaly děti svým rodičům, co všechno se s paní učitelkou ve školce „učí“, a to na třídních schůzkách s ukázkou činností v běžném dni v oddělení. Pár dnů nato mohli předškoláci z oddělení Zajíčků a Motýlků dokazovat paním učitelkám
u zápisu, že je od září mohou bez obav nechat zasednout do školních lavic. A tak našim předškolákům nastane nová etapa
jejich života, ve které jim určitě všichni můžeme popřát hodně štěstí a úspěchů.
Únorové počasí nám přálo, a proto jsme mohli uspořádat naše tradiční „Sněhovánky“ – zimní olympijské hry na kopci za mateřskou školkou, kde mohly děti závodit v mnoha disciplínách na sněhu (např. nejdelší jízda na bobech,
„bobové spřežení“, hod sněhovou koulí,…). Konec února patřil malým odvážným sportovcům, kteří změřili své běžecké
síly a schopnosti na 6. ročníku dětského běžeckého závodu Mořkovský zajíček. I přes chladné počasí se i na lehké sněhové
pokrývce podařilo všem doběhnout do cíle. Ti nejlepší si za svůj výkon odnesli sladkou odměnu v podobě čokoládového
zajíčka.
Jaro mohly děti přivítat v rozličných maskách na Dětském maškarním karnevalu, který se konal v sále Společenského domu v Mořkově, pod záštitou Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ a agentury LENA +. Do maškarního dění byli tentokrát
zapojeni i rodiče, kteří pomáhali dětem plnit úkoly a tak se ani na chvíli nikdo z nich nenudil. Ani tentokrát neodešly děti
s prázdnou a zasloužily si za své snažení v maskách opět sladkou odměnu. Ve druhém jarním měsíci děti v rámci Dne Země
vyrazily se svými učitelkami na ekologickou vycházku, aby pomohly vyčistit okolí Králova potoka. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak mohou pomoci přírodě ve svém nejbližším okolí.
Začátek měsíce května je každoročně spojen s tradičním Pochodem okolo Mořkova. Pochodu zpestřeného několika
zastávkami s různými aktivitami pro nejmenší se zúčastnily i některé děti ze školky společně se svými rodiči a mohly se pak
pochlubit pamětním listem u své paní učitelky v MŠ. Ty zase nezapomněly na maminky a nacvičily společně s dětmi pásmo
na vystoupení ke Dni matek. Děti připravily pro maminky pohoštění a obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými dárečky
a přáníčky.
Na poslední měsíc před prázdninami se všechny děti určitě moc těšily, protože se přiblížil Den dětí a také čas výletu. Den dětí tentokrát proběhl na dětském hřišti u koupaliště.
Poslední společnou akcí byl náš školní výlet. Děti ze všech oddělení čekala cesta do Kunína, která je zavedla
na prohlídku s pohádkovým programem. Při ní vydržely aktivně poslouchat výklad paní průvodkyně a dozvěděly se tak
spoustu zajímavostí ze života na kunínském zámku. Tím, že si mohly vyzkoušet několik pohádkových masek a převleků,
byly zasvěceny do zákulisí pohádkového divadla. A ani samotná pohádka je nakonec neminula. Všechny děti se ale nejvíce
těšily na opékané buřty, připravené v zámeckém parku, ve kterém se mohly díky nakonec vydařenému počasí také pořádně
proběhnout.
Poděkování
V současnosti probíhá na školním pozemku výstavba učebny v přírodě. Materiál na stavbu je hrazen z grantu Ministerstva pro životní prostředí, svou prací přispívají rodiče zapojení do SRPŠ – zejména p. Jaroslav Mikunda, p. Jiří Kocián, p. Petr Kladiva, p. Pavel Marek a p. Pavel Kudělka. Pomáhají i zaměstnanci OÚ a žáci 9. třídy s natěračskými pracemi.
Všem za nespočet odpracovaných hodin děkujeme a těšíme se na využívání učebny od nového školního roku.
S koncem školního roku bychom chtěli velmi poděkovat Obecnímu úřadu v Mořkově, SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov,
místním hasičům, firmě KON-KYS, Řeznictví J. Kučera, Restauraci SD O. Kunc, PhDr.Vítězslavu Černochovi a mnoha
dalším sponzorům, kteří nás v našich aktivitách podpořili.
Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním hezkou dovolenou!!!
8

Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve sportovních soutěžích v okresních a krajských kolech
ve šk. r. 2012/13
Přespolní běh – Frenštát pod Radhoštěm 2.10.2012
v kategorii družstev:
8. místo mladší dívky
11. místo mladší žáci
15. místo starší dívky
v jednotlivcích jsme získali tato umístění:
6. místo Ondřej Kunc ze 7.třídy
11. místo Eliška Nováková ze 7.třídy
15.místo Jiří Daňhel ze 7. třídy
Vybíjená - kategorie 4. – 5. tř. – Nový Jičín
13.2. 2013 Okrskové kolo – 1.místo
6.3.2013 Okresní kolo – 7.místo
Mc Donalds cup – kategorie 4. – 5. tř. – Nový Jičín 24.4.2013
účast 6 družstev – ZŠ Mořkov 1. místo - postup do semifinále
Frenštátá pod Radhoštěm 9.5.2013 - účast 6 družstev – ZŠ Mořkov 2. místo - postup do finále
Bílovec 14.5.2013 - okresní finále - účast 6 družstev – ZŠ Mořkov 3. místo
Mc Donalds cup – kategorie 1. – 3. třída – Frenštát pod Radhoštěm 29.4.2013
účast 5 družstev – ZŠ Mořkov 2. místo - postup do semifinále
Kopřivnice7.5.2013 - účast 5 družstev – ZŠ Mořkov 3. místo - postup do finále
Bartošovice 15.5.2013- okresní finále - účast 6 družstev – ZŠ Mořkov 5. místo
Coca – cola cup – kategorie II. stupeň chlapci – 4.4.2013 - hala ABC Nový Jičín
účast 4 družstva – ZŠ Mořkov 3. místo
Šachy - 23.11. 2012 KD Mořkov školní přebor v šachu
V kategorii mladší žáci skončili:
1. místo Jan Černoch ze 4. třídy
2. místo Jan Jašek ze 4.třídy
3. místo Vojtěch Kocián ze 3. třídy
V kategorii starší žáci skončili:
1.místo Jan Kudělka ze 6.třídy
2. místo Marek Mach z 5. třídy
3. místo Tomáš Křížek z 5.třídy
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů
okresní kolo: Odry 7. 6. 2013
účast 7 družstev - ZŠ Mořkov 3. místo
postup 4 jednotlivců do krajského kola!Vincent Skurka, Nelly Eliášová, David Černoch, Ondřej Kunc
krajské kolo: Opava 14. 6. 2013
v kategorii jednotlivců školu reprezentovali:
chlapci ročník 2001
5.místo Vincent Skurka
chlapci ročník 2000
18.místo David Černoch
chlapci ročník 1999
27.místo Ondřej Kunc
dívky ročník 2001
11.místo Nelly Eliášová
Házená - 4. - 5.tř. - Nový Jičín 12.6.-2013
účast 5 družstev - ZŠ Mořkov 1. místo
Kvarteto - 3. - 4. tř. Ostrava - 26.6.2013
účast 10 družstev—ZŠ Mořkov 1. místo
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Překonané rekordy školy v roce 2012/2013:
II. stupeň
chlapci:
běh 800m
běh 1500m

2:241 min
5:04 min

Petr Kladiva
Petr Kladiva

dívky:
šplh

4,08 s

Eliška Nováková
I. stupeň
chlapci:
šplh
hod míčkem
skok z místa
dívky:
běh 60 m
skok z místa

5,46 s
48 m
185 cm
9,38 s
187 cm

Marek Černoch
Tomáš Křížek
Jan Géryk
Adéla Černochová
Adéla Černochová

Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve vědomostních soutěžích v okresních a krajských kolech
ve šk. r. 2012/13
Název soutěže

Jméno žáka

Umístění

Pythagoriáda

5.tř.
Adéla Biskupová
11.
6.tř.
Kryštof Skalka
20.
__________________________________________________________________________________________________________
Matemat. olympiáda
5.tř.
Marek Mach
15.
__________________________________________________________________________________________________________
Fyz.olympiáda
9.tř.
Petr Kladiva
7.
Krajské kolo
Petr Kladiva
46.
__________________________________________________________________________________________________________
Zeměp.olympiáda
6.tř.
Kryštof Skalka
14.
7.tř.
Gabriela Štusková
16.
8.tř.
Dominik Hoďák
10.
__________________________________________________________________________________________________________
Anglický jazyk
6.tř.
Pavlína Rýcová
16.
9.tř.
Lukáš Halamíček
21.
__________________________________________________________________________________________________________
Český jazyk
9.tř.
Veronika Doláková
20.
__________________________________________________________________________________________________________
Dějepis
9.tř.
Veronika Doláková
42.
__________________________________________________________________________________________________________
Eurorebus
krajské kolo
6.tř.
Petra Macíčková, Darina Marková
Kryštof Skalka
7.
8.tř.
3.,4.,5.tř.

celostátní kolo v Praze

Adéla Pítrová,Renata Tarabašová
Dominik Hoďák

14.

Klára Kramolišová,Jakub Obadal,
Renata Volková

2.

Klára Kramolišová,Jakub Obadal,
Renata Volková
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Zprávy z TJ Mořkov
Dorostenci slaví postup do kraje!!!
Karty byly před posledním zápasem jasně rozdané. K tomu, aby jsme celou naši skupinu vyhráli jsme potřebovali v Libhošti bodovat za tři body. K utkání přistoupili všichni velmi zodpovědně a už jenom fakt, že k utkání bylo připraveno 19 hráčů mluví za vše. Do utkání jsme nastoupili pochopitelně v nejsilnější možné sestavě. A od prvních minut jsme na soupeře vlétli
a už ve druhé minutě jsme se ujali vedení po střele Golda J. Netrvalo dlouho a tentýž hráč přidal i druhou branku po krásné střele šajtlí z hranice šestnáctky. Na světelné tabuli svítila 15.
minuta a k míči se opět dostal Gold a střelou k tyči zkompletoval svůj hattrick během patnácti
minut. Poté už se hra uklidnila a i domácí Libhošť se probral a začal hru vyrovnávat. Ovšem
do poločasu se už nic významného nestalo a tak se šlo do kabin za velmi příznivého stavu.
Do druhého poločasu nastoupili lépe domácí. Byli aktivnější a měli i více ze hry. Ovšem jejich útoky dokázali naši obránci vždy
zastavit. Druhý poločas byl většinou ve znamení nakopávaných míčů směrem na útočníky. Ale většinou to končilo tak že míč získal
soupeř. Už to vypadalo, že žádná branka v zápase nepadne, když se dostal deset minut před koncem k odraženému míči kdo jiný než
Gold a svou střelou pod břevno zvýšil na rozdíl čtyř branek. Byla to navíc jeho čtvrtá branka v zápase a třicátášestá v sezóně. Díky
tomu se stal nejlepším střelcem okresu. Zápas už se jenom v klidu dohrával a všichni netrpělivě čekali na závěrečný hvizd. Ten přišel v 92. minutě a v ten okamžik propukla velká radost všech zúčastněných. Spolu s hráči slavili i fanoušci, kteří poctivě povzbuzovali po celý zápas. Jedinou kaňkou bylo to, že na zápas nedorazil nikdo z okresu předat pohár pro vítěze což je celkem ostuda. To,
ale nikomu už potom nevadilo, neboť hráči si to užívali i bez poháru!!! Uznání si zaslouží nejenom hráči ale i realizační tým, který
má taky velkou zásluhu na tomto úspěchu. Blahopřejeme!!!

FC Libhošť vs. TJM - 0:4 (0:3)
Branky: 4x Gold Jiří
Sestava: Beňovič D. - Černoch Jakub, Pop O., Kuba O., Gold P.
- Kladiva P., Poledník R., Kučera T., Černoch V. - Gold J., Poledník J.
Připraveni byli: Černý D., Černoch J., Kunc O., Kyselý M.,
Horák J., Kudělka T., Černoch L., Bajgar J.
Mužstvo vedli: Pop Rostislav, Macíček Richard, Kučera Petr

Velkého úspěchu dosáhli dorostenci oddílu kopané, když vyhráli
okresní přebor a postoupili
do krajské soutěže.
Na tomto úspěchu se podíleli
všichni hráči a realizační tým
ve složení: Rostislav Pop, Richard
Macíček, ing. Petr Kučera, Petr
Černoch a Luboš Kyselý.
Jiří Gold se stal nejlepším
střelcem soutěže.
Vedení oddílu kopané děkuje
všem za vzornou reprezentaci
obce a přeje hráčům
hodně úspěchů
v další fotbalové kariéře.
Za oddíl kopané TJ MOŘKOV
Zdeněk Vodolán
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Narodil se
Daniel Macíček
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Danielovi přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2013
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
90 let

Miluše Vaňková
Marie Mičková
Anna Urbanová
Marie Macíčková
Jindřiška Černochová
František Jeřábek
Josef Cabák
Růžena Jančálková
Antonín Bolcek
Božena Rýcová
Anna Jenčo-Kokošová
Anna Kučerová
Božena Macíčková
Anna Kučerová
Lidmila Macháčová
Vladimír Lacina

Evžen Falešník
Jaroslav Hoďák
Anna Bartoňová
Daniel Geryk
Emil Macháč
Růžena Pítrová
Margita Mičková
Anna Mičková
František Čáň

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

V 1. pololetí roku 2013 oslavili výročí sňatku

Zlatá svatba
50 let společného života
František a Libuše
Macíčkovi

Smaragdová svatba
55 let společného života
Josef a Zdenka
Cabákovi

Úmrtí
František Jančálek

František Géryk
13

Josef Fárek

Podhorská chalupa
v době
od 1. července 2013
do 31. srpna 2013
nabídne MENU
výběr ze 2 polévek
a 2 hlavních jídel
v ceně od 65,- Kč.
Rovněž přijímáme
objednávky
na rozvoz obědů
v tomto období
pro důchodce či nemohoucí
spoluobčany za tuto cenu.
INFO
SKYBOVÁ Iveta 732252953

Dětská lékařka
MUDr. Ivana Lušňáková oznamuje,
že v termínu od
1.7.2013 – 14.7.2013
NEORDINUJE
Zástup MUDr. Géryková
Nový Jičín – Loučka tel. 556 756 849

Výkopové práce výkonným strojem TEREX
Hloubkový dosah 2,8m.
Možnost vybudování kompletní přípojky.
(výkop, průraz,položení,obsyp,zahrnutí)
Po domluvě možný odvoz nadbytečné hlíny.
Cena za kompletní připojení 800 Kč bez DPH
za běžný metr.¨
Lacina Petr,
Polní 711, Mořkov
Tel. 773 747 261
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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 24. 6. 2013
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
16

