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ČÍSLO 10

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce září pokračovaly stavební práce na ulici Zahradní. Po celé délce měl být dle projektu
otevřený příkop. Nejprve musely být řádně opraveny a upraveny úseky vstupů a vjezdů do jednotlivých
domů. Po upozornění tamního obyvatele jsem zjistila, že by v důsledku odbagrování příkopu zůstaly
některé vodovodní přípojky nedostatečně kryté zeminou. To by způsobilo, že by hrozilo nebezpečí zamrznutí vodovodní přípojky, a lidem by vznikly nemalé problémy. Okamžitě jsem na tuto skutečnost
upozornila zhotovitele, a rozhodla jsem o změně projektu spočívající v zatrubnění příkopu, obsypem
štěrkem a o úpravě povrchu zásypem zeminy. Při větším dešti jsme určili místa - pro ideální vytvoření čtyř uličních
vpustí - které zaústíme do zatrubněného příkopu. Po celé délce komunikace budou v okraji vozovky zabetonovány silniční obrubníky, které rovněž nasměrují dešťovou vodu tak, aby řízeně tekla tam, kam má a ne lidem do dvorů.
Hloubka vybagrovaného příkopu byla nutná v takovém rozsahu, jak ji navrhl projektant, poněvadž jsme museli brát zřetel na různá vyústění z přilehlých domů. Menší hloubka příkopu by neumožnila napojení do stávající dešťové kanalizace
v dolním úseku ulice. Žlaby, které byly již v příkopu umístěné, již používáme na opravu příkopu v jiné části obce.
Pokračovali jsme v úpravách poničených povrchů, konkrétně na ulici Dolní, Zuberské a Nádražní. Stavební a asfaltérské
práce provedla firma Plynstav z Nového Jičína. S odvedenou prací jsme velmi spokojeni.
Od 25. září 2013 máme možnost využívat služby sběrného dvora. SD je určen výhradně pro občany Mořkova, dále chataře a chalupáře, kteří mají na území Mořkova nemovitost. Pokud ve SD plánujete odložit odpad, je žádoucí, abyste si
s sebou vzali občanský průkaz, kterým prokážete své bydliště. Chataři a chalupáři s sebou navíc přinesou výpis z listu
vlastnictví k dané nemovitosti.
Provozní doba sběrného dvora:
Středa
Sobota

10:00 - 18:00
7:00 - 12:00

Připomenu vám, co můžete do SD vyvážet a co od vás nesmíme odebírat.
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v našem zařízení přijímány:
Katal. č. Název odpadu
odpadu
16 01 03 Pneumatiky
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky, keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 07 Objemný odpad
Kategorie O – jedná se o ostatní odpad

O
O
O
O
O

Druhy odpadů, které nemohou být v našem zařízení přijímány:
Veškerý nebezpečný odpad – chemikálie, barvy, oleje, maziva, atd.
Tento odpad budete moci odevzdat při sobotním svozu Nebezpečného odpadu, který zorganizujeme v ½ příštího roku.
Kanalizace
Od pondělí 9. září 2013 máte možnost napojit své nemovitosti na splaškovou kanalizaci.
K datu 30. září 2013 bylo řádně napojeno 134 nemovitostí. Prosím, nenechávejte napojování na splaškovou kanalizaci
na poslední chvíli. Využijte k realizaci nadcházející pěkné dny, jež jsou meteorology předpovídány.
Informace pro občany, kteří budou z důvodu napojení na splaškovou kanalizaci rušit ČOV
Občané, kteří budou rušit ČOV (septiky, žumpy) a napojovat se na kanalizaci, by dle legislativy měli provést následující:
1. Nechat zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci ohledně zrušení
ČOV, která by měla obsahovat situaci + jednoduchý popis. Případný kontakt na projektanta, který dokumentaci zhotoví,
je možno získat na OÚ u referentky Vladany Hořelkové.
2. Požádat Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (jmenovitě
p. Jarmilu Maršálkovou, telefon 556 768 317) o „zrušení vodního díla (DČOV) z důvodu přepojení na kanalizaci
pro veřejnou potřebu“ – toto je přesná citace, která by v žádosti měla být uvedena, dále musí žádost obsahovat č. p. objektu, kterého se rušení týká, č. parcely a kontaktní údaje osoby, která žádost podává.
Nové domky:
V důsledku odstranění železničního přejezdu v Nových domcích jsme požádali o úpravu dopravního značení, spočívající
ve zrušení dopravních značek omezujících rychlost na 70 a 50 km/hod. V současné době požadujeme umístění dopravních značek vymezujících část Mořkova, Nové domky – OBEC. Dopravní policie již vydala souhlasné stanovisko. Postoupili jsme žádost na SSMSK a následně na odbor dopravy MěÚ Nový Jičín.
Pro zvýšení bezpečnosti v této části obce plánujeme v příštím roce umístění signalizujícího radaru.
V úterý dne 1. října 2013 jsme od 17 hod. pořádali pro občany Mořkova – Nových domků besedu, při které jsme je informovali o plánovaných údržbových, bezpečnostních, kulturních aj. aktivitách. Spolu se mnou se besedy zúčastnil také
pan místostarosta a vedoucí pracovní čety obce pan Jaksch.

V souvislosti s bezpečností v obci upozorňuji a připomínám řidičům, že omezující rychlost na 30km/h stále v naší obci platí!!! Dodržujte ji a nepředvádějte se rychlou jízdou!!!
Ivana Váňová, starostka

Tradiční beseda s důchodci
s představiteli obce
se uskuteční
v pátek dne 18. října 2013 od 17 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.
Bezplatné vstupenky si prosím vyzvedněte
na OÚ v Mořkově

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PROBĚHNE V NEDĚLI 17. LISTOPADU 2013.

od 7. října 2013

Rodiče obdrží pozvánku
začátkem měsíce listopadu.

u referentky OÚ paní Kamily Steculové
kancelář č. 20.
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U S N E S E N Í z 55. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 27. 8. 2013
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
4.
4.1

4.2
4.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 54. schůze RO.
Zaslaný dopis Asociace nositelů legionářských tradic.
Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových kanalizací (Projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínsko“) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Informaci starostky o probíhající kontrole FÚ pro MSK, oddělení dotací a finanční kontroly na obci.
Schvaluje:
SOD č. IWWE/PD/18/07/2013 – vypracování PD na akci Změna využití území pro areál mobilní kompost. stanice
v rozsahu DUR a PD na akci Elektro přípojka pro areál MKS v obci v rozsahu DSP.
Zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení haly pro obecní techniku a umístění 2 plechových kontejnerů
v areálu Sběrného dvoru Ing. arch. Jana Siudu, Podříčí 107, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
Provozní řád Sběrného dvoru Mořkov a návrh informační tabule.
Smlouvu o nájmu NP, č. p. 385, Mořkov mezi obcí Mořkov a společností 4M Rožnov spol. s r.o. Videčská 473, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2013.
Navržený program na jednání ZO dne 11. 9. 2013.
Vybrala:
Nejvhodnější nabídku na dodávku kontejnerů do SD firmu Fripos mont s.r.o., Hemy 830, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
278 17 369.
Doporučuje:
ZO souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 Svazkem
obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
ZO souhlasit s uzavřením mandátní smlouvy mezi městy Novým Jičínem, Kopřivnicí, obcemi Životice u Nového Jičína,
Mořkovem a Svazkem obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
ZO schválit uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 56. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 11. 9. 2013
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 55. schůze RO.
Poděkování představitelů Fondu pro opuštěné a postižené děti a mládež.
Zprávu o provádění prací na ulici Zahradní a změnu projektu.

2.
2.1

Schvaluje:
Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Mořkov, dle § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
Bezúplatné zapůjčení sálu pro lekce tanečních pro žáky 9. třídy ZŠ Mořkov.
Smlouvu o dílo mezi obcí Mořkov a Architektonickou a projekční kanceláří Ing. arch. Jana Siudy, IČ 63719436.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s udělením souhlasu provést stavbu – kanalizační přípojka pro provozní objekt Mořkov hl. trať na parc. č. 1082/6 v k. ú. Mořkov mezi obcí Mořkov a SŽDC, s.o.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s udělením souhlasu provést stavbu – vodovodní přípojka
pro zahradní domek na p.č. 895/30, v k. ú. Mořkov mezi obcí Mořkov a paní D. R.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – umístění dešťové kanalizace při stavbě nového RD,
dotčená parc. č. 1053/3, v k. ú. Mořkov mezi obcí Mořkov a panem M. M.
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – Přípojka vody pro bytový dům Mořkov č. p. 522 na ulici Obchodní uzavřenou
mezi Obcí Mořkov a Stavebním bytovým družstvem Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
Návštěvu jubilantů v měsíci září 2013.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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1.
1.1

U S N E S E N Í z 57. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 12. 9. 2013
Ukládá:
Dle § 31, odst. 2, písm. c zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převod finančních
prostředků ve výši 712.000,- Kč z Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov do rozpočtu obce Mořkov, za účelem financování Revitalizace zahrady MŠ.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konané dne 11. 9. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatele zápisu ze 17. ZO pana Jiřího Kociána.
1.2
Kontrolu usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 17. zasedání zastupitelstva obce (č. 50 - 55).
1.4
Úpravu rozpočtu č. 5 schválenou na zasedání RO 26. 6. 2013 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 200.000,- Kč, výdajů
200.000,- Kč a financování 0,- Kč.
1.5
Úpravu rozpočtu č. 6 schválenou na zasedání RO 31. 7. 2013 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 250.000,- Kč, výdajů
250.000,- Kč a financování 0,- Kč.
1.6
Úpravu rozpočtu č. 7 schválenou na zasedání RO 7. 8. 2013 – usnesení č. 2.4 ve výši příjmů 70.000,- Kč, výdajů 70.000,Kč a financování 0,- Kč.
1.7
Žádost manželů Q. o koupi pozemků parc. č. 263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov.
1.8
Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových kanalizací (Projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínsko“) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.9
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.10
Zprávu revizní komise o výsledcích hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2011.
1.11
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2012.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 9. 2013 ve složení: Jaromír Jaksch – předseda, Jiří Kyselý a Ing. Jan Kyselý – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 18. ZO.
3.2
VIII. úpravu rozpočtu obce na rok 2013
ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1

4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1

5.3.2
6.
6.1

808.197,00 Kč
808.197,00 Kč
Kč

tj. příjmy celkem
tj. výdaje celkem
financování celkem

39,956.614,51 Kč
43,866.515,47 Kč
3,909.900,96 Kč

Plné znění VIII. úpravy rozpočtu na rok 2013 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Prodej pozemku parc. č. 1642/2, ostatní plocha, o výměře 20 m2 v k. ú. Mořkov, dle GP č. 1187-39/2013, panu Lacinovi
Zdeňkovi a Lacinové Marii, bytem 742 72 Mořkov, Dolina 191, za cenu 100,- Kč /m2, plus pořizovací náklady za GP.
Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“.
Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“.
Souhlasí:
S uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 Svazkem obcí regionu
Novojičínska, IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ
45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
S uzavřením mandátní smlouvy mezi městy Novým Jičínem, Kopřivnicí, obcemi Mořkov, Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
Ukládá:
zástupci obci Mořkov v radě Svazku na jednání rady Svazku
Projednat a vzít na vědomí Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska - Smluvní dokumenty související s provozem nových kanalizací ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Projednat a vzít na vědomí Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
Hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení:
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 Svazkem obcí regionu Novojičínska,
IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na
straně Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.
Mandátní smlouvy mezi městy Kopřivnice, Novým Jičínem, obcemi Mořkov, Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí
regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
Neschvaluje:
Prodej parcel č. 263/2 a 263/3 v k. ú. Mořkov do doby zpracování územní studie Z16.
Ivana Váňová—starostka
Jiří Navrátil—místostarosta
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Topení a komíny
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a
provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly
splněny zákonné požadavky platné v České republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?

Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
revizním technikem komínů
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí
posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a
předmětů, posouzení komína, zejména z
hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním
místům a posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol
spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na
lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů
ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně
je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce
ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně
považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje—územní odbor Nový Jičín
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Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Na přelomu července a srpna jsme s oddílem strávili 14 dní na okraji vojenského újezdu Libavá nedaleko
vesnice Velký Újezd spolu s oddílem skautů a skautek
z Bojkovic. Tábor „Les Mytág“ byl velmi vydařený i přes
tropická vedra, která nás sužovala téměř celý pobyt.
Nový skautský rok jsme v září slavnostně zahájili s družinami
mladších Myšek a starších Dračic v klubovně v 1. patře hasičské zbrojnice,
kterou můžeme díky paní starostce Ivaně Váňové využívat.
Tímto jí velmi děkujeme.
Časy družinových schůzek jsou rozepsány na oddílových webových stránkách
(viz níže).
Dovolujeme si Vás pozvat na cestovatelský večer a besedu o českých rozvojových projektech „MOLDÁVIE – nejchudší země Evropy?“, která se ve skautské
klubovně uskuteční v pátek 11. 10. 2013 v 18:30 h.
Jste srdečně zváni.
http://oddilskautek.webnode.cz/

Zpravodaj obce Mořkov vydává
Obecní úřad Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz,
www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 9. 2013.
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o.,
Rožnov pod Radhoštěm
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OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Robert Změlík a Roman Šebrle se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak všestrannosti
olympijských vítězů – OVOV. Medailisté z Olympijských her, Mistrovství
světa a Mistrovství Evropy byli patrony celého projektu. Letos již proběhl
čtvrtý ročník této soutěže. Naše škola se ve školním roce 2012/2013 zapojila poprvé a okamžitě dosáhla výrazných úspěchů. Mezi disciplíny OVOV
patří běh na 60 metrů, skok daleký, hod medicinbalem, shyby na lavičce (2
minuty), plavání (2 minuty), skákání přes švihadlo (2 minuty), trojskok
z místa, kliky (2 minuty), lehy-sedy (2 minuty), hod míčkem, běh na 1000
m a driblink (2 minuty). V okresním a krajském kole se soutěží v sedmi
disciplínách a v republikovém finále soutěžící absolvují ve dvou dnech
deset disciplín. V okresním kole se soutěžilo v družstvech (4 dívky a 4
chlapci) a v krajském a republikovém finále proběhla soutěž jak družstev,
tak i jednotlivců. Soutěž jednotlivců probíhá podle jednotlivých ročníků
narození.
Okresní kolo proběhlo dne 7. 6. 2013 v Odrách. Na průběh soutěže
dohlížela atletka Šárka Kašpárková s partnerem Michalem Pogánym. Naši
školu reprezentovalo družstvo ve složení Nelly Eliášová, Darina Marková,
Eliška Nováková a Adriana Skalková, Vincent Skurka, David Černoch,
Jiří Daňhel a Ondřej Kunc. V konkurenci sedmi škol se naše škola umístila na pěkném třetím místě, ale bohužel do krajského kola postupovalo
pouze družstvo z prvního místa. V kategorii jednotlivců chlapci ročník
narození 2001 se na 1. místě umístil Vincent Skurka, dívky ročník narození 2001 se na 3. místě umístila Nelly Eliášová. Ti si automaticky zajistili
postup do krajského finále. Na body postoupili David Černoch a Ondřej
Kunc. Vincent Skurka byl vyhlášen za absolutního vítěze celého okresního kola.
Krajské kolo proběhlo 14. 6. 2013 v Opavě. Naší školu reprezentovali
v kategorii jednotlivců Nelly Eliášová, Vincent Skurka, David Černoch a
Ondřej Kunc. Zde už měla soutěž vysokou výkonnostní úroveň. Nelly Eliášová se umístila na
11. místě, David Černoch na 18. místě a Ondřej
Kunc v nejvíce obsazené kategorii na 27. místě.
Vincent Skurka skončil na 5. místě a na základě
výkonů v okresním a krajském kole postoupil do
republikového finále.
Republikové finále proběhlo ve dnech 5.- 8.
9. 2013 v Praze. Šlo o velkolepou akci probíhající na dvou stadionech. Účastnili se také soutěžící
ze Slovenska, Maďarska a Polska. Po dobu soutěže zde byly legendy našeho sportu. Celou akci
pomáhali organizovat nejen tým OVOV, ale také
policie a armáda. Do republikového finále postoupilo 35 nejlepších družstev z České republiky a 30 nejlepších jednotlivců v jednotlivých
ročnících narození. Vincent zde předvedl skvělé
výkony, především druhý závodní den byl pro něj úspěšný. Vylepšil si hned několik osobních rekordů v jednotlivých disciplínách
a s celkovým počtem 7158 bodů se umístil na úžasném 2. místě v kategorii chlapců ročníku 2001.
Chtěla bych poděkovat žákům za skvělou reprezentaci školy a především Vincentu Skurkovi za úžasné výkony v jednotlivých
disciplínách. Poděkování patří také panu M. Skurkovi, který během prázdnin dohlížel na přípravu Vincenta a doprovázel svého
syna na republikovém finále. Dík také patří obci, která projekt OVOV finančně podpořila.
Lenka Hlavinková

UPOZORNĚNÍ O ÚPLNÉ UZAVÍRCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
NA ULICI NÁDRAŽNÍ V MÍSTĚ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Z důvodu celkové rekonstrukce železničního přejezdu a nástupiště na vlakovém nádraží Mořkov dochází
v termínu od 21. 10. 2013 do 2. 11. 2013 k úplnému uzavření komunikace vedoucí přes vlakový přejezd
do lesa. Z tohoto důvodů bude v tomto termínu také uzavřen SBĚRNÝ DVŮR OBCE MOŘKOV.
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Sportovní kvarteto
Dne 26. 6. 2013 proběhla v Ostravě
na soukromé základní škole PORG soutěž Sportovní kvarteto. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků prvního
stupně ve složení Adéla Černochová,
Kristýna Pavelčáková, Marek Černoch a
Jan Hegar. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a to v běhu na 60 metrů, trojskoku, hodu medicinbalem a driblinku mezi metami po dobu dvou minut. Kromě těchto disciplín se konal i štafetový běh. Do čtyřboje družstev se zapojilo 18 škol. Naše škola se v součtu bodů umístila na prvním místě.
Adéla Černochová vyhrála kategorii dívek a Jan Hegar obsadil v kategorii chlapců
třetí místo. Během závodu jsme měli podporu z řad fanoušků J, neboť nás povzbuzovali žáci loňské deváté třídy s p. učitelkou Lenkou Kociánovou. Do Ostravy se
v tomto období sjela spousta vynikajících atletů z celého světa, protože následující
den po Sportovním kvartetu začal probíhat atletický závod Zlatá tretra. Původně měl
být jejím hostem Usain Bolt, ale na poslední chvíli zrušil svou účast kvůli přípravě na
mistrovství světa. Nakonec byl hostem jamajský sprinter Asafa Powel a dálkařská
legenda Bob Beamon. Během závodu proběhla v aule školy tisková konference
s výše uvedenými atlety. Chtěla bych poděkovat žákům loňské deváté třídy za podporu a soutěžícím za skvělé sportovní výkony.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Starostka obce Mořkov v souladu s ustanovením § 14c, písm. f), zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek
v sobotu

dne 25. října 2013
dne 26. října 2013

od 1400 hod. do 2200 hod.
od 800 hod. do 1400 hod.

2. a)

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je sál v přízemí Společenského domu v Mořkově pro voliče, bydlící na ulicích:
Dolina, Dolní, Družstevní, Dvořiska, část ul. Horní, Ke kapli, U kaple, Květná, Mlýnská, Najštef, Nové domky, Obchodní,
část ul. Pastelník a Potoční, Sportovní, V říkách, Zahradní, Za sušárnou, Záhumenní.
2. b)
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je salonek č. 4 v přízemí Společenského domu v Mořkově pro voliče bydlící
na ulicích:
Beskydská, Boční, Dělnická, Dílky, část ul. Horní, Huštýnská, Krátká, Křivá, Malá strana, Mlýnská, Mostní, Na Bochetě,
Na rolici, Nádražní, Nová, Osvobození, Padol, část ul. Pastelník a Potoční, Pod dráhou, Polní, Příčná, Řadová, Úzká a
Zuberská.
Přesné rozdělení volebních okrsků bude vyznačeno na orientačním plánu obce, který bude ve dnech voleb vystaven ve
vestibulu Společenského domu.
3.
Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.
4.
Každému voliči budou nejpozději 1 den před konáním voleb doručeny hlasovací lístky, které si přinese do volební místnosti. Spolu s nimi bude voličům doručen i informační lístek, na němž budou seznámeni s údaji pro realizaci volebního
práva. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
5.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
a členů okrskové volební komise.
6.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
7.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad (tel. 556 715 654) a v den voleb okrskovou
volební komisi (okrsek č. 1 tel. 739 623 908, okrsek č. 2 tel. 739 623 883) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou a umožní mu
volbu provést.
V Mořkově dne 25. záři 2013
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Narodil se
Patrik David

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

Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2013
50 let
55 let

Jiří Gaži
Anna Pučanová
Ladislav Babinec
Petr Hrabovčín
František Mička
Helena Navrátilová
Stanislav Zdráhal
Hana Tomanová
Jan Hoďák
Vlasta Kociánová
Růžena Štefková
Vojtěch Mička
Jozefa Jahodářová
Marie Hoďáková

60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
83 let
84 let
86 let

Jiří Macíček
Josef Cabák

Jana Janíčková
Jaroslav Balický

Josef Kučera
Anna Vahalíková
Zdeňka Macháčová
Eva Lacinová
Vojtěch Vereš

Anna Filipová
Ludmila Jančálková

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

Úmrtí
Vlasta Zubíková
Poděkování Obecnímu úřadu Mořkov
Dne 7.září 2013 se uskutečnilo v country městečku Barton City v Suchdolu nad
Odrou 5.setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského
a Olomockého kraje.Akce se zúčastnilo na 200 dětí,kterým jsme připravili velmi
nadstandartní a hodnotný celodenní program s plným servisem .Ohlasy na tuto
akci byly velmi pozitivní jak formou poděkování dětí přímo na místě akce, ale také
v médiích.Tuto akci bychom v tak vysoké
kvalitě nemohli realizovat bez partnerů,kteří
se rozhodli nám pomoci srdcem.Bylo jich
z obou krajů mnoho.Patří mezi ně i vedení
obce Mořkov,kterému touto cestou děkujeme za sebe ,ale i za postižené a opuštěné
děti.Jsme rádi,že jsme také mohli dobře zviditelnit obec Mořkov v celostátních mediích,jelikož Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež má sídlo
v Mořkově.Přejeme vedení obce Mořkov,radě obce i zastupitelstvu v jejích práci
mnoho zdaru.
Za organizátory
Vladimír Hron

PhDr.Mgr.Vítězslav Černoch,předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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TJ Mořkov - oddíl šachu Kalendářní plán Mistr. utkání 2013/2014
Doma:
1.kolo OP TJ Mořkov "B" - Volno

2.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Frenštát p.R. "B"
2.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - TJ Studénka "A"

4.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK Petřvald "A"

Vánoce
5.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - TJ Mariánské Hory "B"

7.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK ASK Kopřivnice "A"

8.kolo OP TJ Mořkov "B" - ŠK ASK Kopřivnice "C"
9.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - TJ Nový Jičín "A"

10.kolo OP TJ Mořkov "B" - TJ Nový Jičín "B"
11.kolo KS "A" TJ Mořkov "A" - ŠK Hošťálkovice "A"

Datum:
20.10.2013
3.11.2013
10.11.2013
17.11.2013
24.11.2013
1.12.2013
8.12.2013
15.12.2013
22.12.2013
29.12.2013
5.1.2014
12.1.2014
19.1.2014
26.1.2014
2.2.2014
9.2.2014
16.2.2014
23.2.2014
2.3.2014
9.3.2014
16.3.2014
23.3.2014
30.3.2014
6.4.2014

Všechny soutěže družstev mají začátek v 9.00 hodin

Vánoční bleskový Turnaj
Okresní Mládežnická Liga:

27.12.2013
27.12.2013
Listopad
7.prosince.2013

Leden
15.února 2014

Venku:
1.kolo KS "A" ŠK ASK Kopřivnice "B" - TJ Mořkov "A"

3.kolo OP ŠK ASK Kopřivnice "C"

- TJ Mořkov "B"

3.kolo KS "A" VOKD Poruba "C"- TJ Mořkov "A"

4.kolo KS "A" ŠK Šenov "A" - TJ Mořkov "A"

Silvestr
5.kolo OP TJ Nový Jičín "B" - TJ Mořkov "B"
6.kolo KS "A" TJ Frenštát p.R. "A" - TJ Mořkov "A"
6.kolo OP TJ Mořkov "B" - Volno

7.kolo OP TJ Frenštát p.R. "B" - TJ Mořkov "B"
8.kolo KS "A" TJ Fulnek "A" - TJ Mořkov "A"

9.kolo OP ŠK Petřvald "A" - TJ Mořkov "B"
10.kolo KS "A" TJ Ostrava "C" - TJ Mořkov "A"

Zápas 9.kola OP v Petřvaldu má začátek v 10.00hodin

Mládež ve 14.00hodin
Dospělí v 16.00 hodin
Frenštát p.R
Mořkov
Petřvald
Kopřivnice

PŘIPOMÍNKA MAJITELŮM VOZIDEL—od 1. listopadu je povinnost používat zimní pneu.
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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

spol. s r.o.
mob. 605925932 MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,
pevná linka 556709032 , www.tranas.wz.cz ,
E-mail :kamenictvi@post.cz
na zhotovení pomníku, rámů a krycích desek se nyní
poskytne
PODZIMNÍ SLEVA 20%
vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku

nabízí kompletní zhotovení
kanalizačních přípojek
Jan Kudělka
Hlavní 478
756 63 Krhová
tel.č. +420 604 459 911
Ič: 68897359
jkudelka@email.cz

Výkopové práce
pásovým minibarem Bobcat
hloubkový dosah 2,1m lžice 100,60,40,30,20 cm
a pásovým minibagrem Yanmar
hloubkový dosah 1,7m lžíce 50,30 cm,
nepoškodí terén ani chodníky,
minibary jsou vhodné také na práci ve stísněných
prostorech i budovách, garážích apod.
Odvoz zeminy a dovoz písku Multicarem
Email: loucka.minibarg@seznam, tel:731924115
Loučka Pavel Hostašovice 79
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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. 9. 2013.
Neprošlo jazykovou úpravou
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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