Březen 2014

740 let obce

ČÍSLO 3

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v průběhu února jsem intenzivně jednala s úřady ohledně projektů, jejichž realizace plánujeme
v letošním roce a v letech příštích. V průběhu 14-ti dnů očekávám vydání stavebního povolení na výstavbu ocelové haly, která bude postavena v areálu sběrného dvoru. Vzhledem k tomu, že rozpočet
na ocelovou halu je spočítán na částku cca 5,4 mil. Kč, chtěla bych požádat o případnou dotaci např.
Ministerstvo pro místní rozvoj. Nová ministryně MMR však pozastavila veškeré výzvy za účelem vyhlášení výzev na projekty, kde zároveň vzniknou nová pracovní místa. Dotace by měly směřovat především do Ústeckého a Moravskoslezského kraje, tedy do krajů s největším počtem nezaměstnaných. Téma výzev bude
zveřejněno koncem března. Musíme proto počkat za jakých podmínek a zda vůbec bude pro náš účel vhodná výzva zveřejněna. V případě, že bychom na dotaci nedosáhli, vystavěli bychom ocelovou halu na dvě etapy, I. etapu v roce 2014
a II. etapu v roce 2015.
Výstavbou víceúčelové ocelové haly vnikne soustředěné místo pro parkování obecní techniky, skladovací prostor a dílna. Současně s rozvody elektriky v hale bude realizováno venkovní osvětlení sběrného dvoru. V průběhu dubna budeme
vypisovat výběrové řízení na zhotovitele.
Koncem března nám bude dodáno zařízení pro mobilní kompostárnu, na niž jsme dostali dotaci z OPŽP. Součástí dodávky bude biodrtič míchače odpadu, kompostovací stroj pro výtlačné plnění vaků, bubnové prosévací síto, systém
na měření a regulaci teploty, monitorovací systém, traktor, váha, a 2 vanové kontejnery. Na stavebním úřadě v Novém
Jičíně již máme podanou žádost a předložen projekt pro vydání stavebního povolení na vybudování elektro přípojky
na starou skládku, kde budou mobilní stroje bioodpad zpracovávat.
Další akcí, která nás čeká v průběhu května – června letošního roku jsou opravy místních komunikací, které nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Do asfaltového povrchu budou opraveny spojky komunikací v horní části obce na ulici Dělnická, Huštýnská a Mostní. Proběhne doasfaltování místní komunikace na Malé straně, na ul. Družstevní, ul. Za sušárnou, ul. Obchodní mezi bytovkami, v areálu výletiště před podhorskou chalupou, plocha za společenským domem, plocha před evangelickým hřbitovem, cesta za závorou na katolickém hřbitově, oprava asfaltu v areálu TJ, a další drobné
opravy asfaltových ploch. Ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma ALPINE Bau CZ s.r.o., která práce
provede.
Brzy zjara provedeme rekonstrukci oválu okolo fotbalového hřiště a opravíme pískové doskočiště. Zároveň provedeme
vydláždění prostoru cvičiště mladých hasičů s odvodněním do jednoho z kanálků u oválu. Jednali jsme již s firmou, která tyto zemní práce provádí. V současné době nám připravují cenovou nabídku.
V průběhu 14 dní budou dokončeny projektové práce kruhového objezdu. Následně podáme žádost o povolení jeho výstavby na odbor dopravy v Novém Jičíně. Současně s projektem kruhového objezdu nám projektant připravuje projekt
na umístění zpomalovacího signalizačního semaforu v Nových domcích. Nejprve jsme měli záměr vybudovat přechod
pro chodce přes hl. cestu, avšak legislativa je v tomto případě velmi přísná. Vnik přechodu pro chodce, je podmíněn vybudováním souvislého chodníku po obou stranách vozovky v celé délce. Proto jsme se dohodli při jednání na dopravním
inspektorátu v Novém Jičíně s vedoucím oddělení npor. Mgr. Bc. Jaromírem Steculou a dopravním inženýrem Londinem, že v lokalitě Nové domky můžeme umístit zpomalovací signalizační semafor. Věřím, že umístěním semaforu dojte
k výraznému zpomalení projíždějících vozidel a bude tímto docíleno větší bezpečnosti našich občanů.
Ve dnech 19. a 20. února jsem měla v Praze společně s panem místostarostou několik důležitých pracovních jednání.
Mezi jedno z nejdůležitějších jednání patřila sjednaná pracovní schůzka s ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou
o možnosti převedení správcovství toků naší obce do správcovství státní organizace Lesů ČR, s. p. V minulosti to byly
právě Lesy ČR, s. p., které měly Králův i Papákův potok ve správě. Správce toků má povinnost provádět případné opra-

vy. Po povodni roku 2009 jsme obdrželi na opravu Králova potoka mimořádnou dotaci na opravy po živelných pohromách. Na tento druh dotace obec dosáhne jedině tehdy, pokud se našim územím prožene např. přívalový déšť a pokud
vláda vyčlení finanční prostředky na tento druh oprav. Takové neštěstí si však nikdo z nás nepřeje. Obec však nemá na
žádnou státní dotaci na opravu potoka nárok, protože dotace, které vypisuje např. MŽP, musí mít projekty vypracované
v souladu s přírodou. Tzn., že se potok musí při deštích přirozeně rozlévat do krajiny, musí být na toku splávky apod.
Realizace takového projektu není v případě Papákova potoka možná, protože potok protéká zastavěným a trvale obydleným územím. V úvahu připadá pouze technická úprava koryta. Tuto skutečnost zhodnotil a potvrdil i pracovník z MŽP.
O dotace, které vypisuje MZ, však mohou žádat pouze státní organizace, a to výhradně Lesy ČR, s. p. nebo Povodí Odry. Proto potřebujeme najít cestu, jak správcovství našich toků převést zpátky na Lesy ČR, s. p., které mají reálnou šanci
dotaci na náročnou opravu Papákova potoka získat. Další jednání se týkalo příprav dotací na roky 2014 – 2020. Díky
znalostí plánovaných výzev můžeme v předstihu připravovat projekty, na které máme šanci v budoucnu získat finance
pro rozvoj.
V únoru proběhla oprava víceúčelového hřiště. Vyměnili jsme brankové sítě a 3 ks prasklých mantinelů v celkové hodnotě 24 578,- Kč. Hřiště je denně využíváno do pozdních večerních hodin sportovci všech věkových kategorií, převážně
z Mořkova.
Ivana Váňová, starostka
U S N E S E N Í z 64. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 5. 2. 2014
1.
1.1

Rozhodla:
Nejvhodnější nabídku na opravy vybraných úseků místních komunikací podala ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13,
757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286.

2.
2.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 63. schůze RO.

3.
3.1

Schvaluje:
Finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00
Ostrava – Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín.
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Úhradu nákladů na lyžařský výcvik a zimní školu v přírodě ve výši 2.500,- Kč L. P.
Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení Beskyd Mořkov.
Proplacení autobusu na dopravu dětí 1. a 2. třídy ZŠ Mořkov na loutkové divadlo v Ostravě dne 10. 2. 2014.
Směrnici 1/2014 – pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 65. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 10. 2. 2014
1.
1.1

Schvaluje:
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska, v části rehabilitace, Dolní č. p. 74.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Informace pro občany

V roce 2013 byla ukončena digitalizace pozemků v Obci Životice u Nového Jičína. Všichni známí majitelé
pozemků byli pozváni na jednání s geodety, kteří digitalizaci prováděli, aby vlastníky informovali o případných nových skutečnostech. Jsou také pozemky, jejichž majitelé zemřeli, pozemky při projednávání dědictví
byly opomenuty, a tudíž na katastru není znám nový majitel. Doporučujeme proto, abyste si kontrolovali svůj
majetek. Sledujte úřední desky obecních úřadů v místech, kde máte nemovitosti a pozemky.
V měsíci květnu, popř. v červnu bude firma ALPINE Bau CZ, s.r.o. opravovat v naší obci místní komunikace.
Pokud máte zájem o asfaltování vjezdů apod., můžete se již v předstihu obrátit na vedoucího střediska
pana Ing. Romana Slaného, tel. 604 226 441.
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Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než v minulých letech a v této souvislosti dojde
i k urychlení jarních zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných
domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce
do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět
v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami
obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je
umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje
v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.

Koupaliště Mořkov
Přijme na sezónu 2014 brigádníky
na následující pozice:

Servírky, číšníky (do Podhorské chalupy a Bufetu na
koupališti) – nutná praxe v oboru, věk nad 18 let
Kuchaře
Uklízečku do Bufetu na koupališti
Recepční (vhodné pro místní, znalost cizího jazyka vítána, nutná časová flexibilita, spolehlivost, mobilní telefon
k dispozici)
Obsluhu čističky bazénu
Plavčíka (věk nad 18 let, nutno absolvovat kurz)
Plánovaný nástup červen 2014. Informace u p. Skybové –
provozovatelky areálu na tel. 732 252 953 nebo email.
koupaliste.morkov@seznam.cz , popř. FB Koupaliště
Mořkov
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Pozvánka na tradiční běžecký závod
Mořkovský zajíc si našel stabilně své místo v běžeckém kalendáři. Dne 15. března se uskuteční sedmý ročník tohoto závodu. Punc této akce obohatí Běhy dětí pod hlavičkou Mořkovský zajíček. Bude se závodit v sedmi běžeckých kategoriích, na tratích od 50 do 720 metrů nad místním železničním nádražím.
Dospělí poběží desetikilometrový obrátkový závod, lesní cestou směrem na Hodslavice. Držitelem traťového rekordu
v kategorii mužů je Petr Bětík ( KVS Pozlovice) časem 33: 39 min. V loňském roce ustavila traťový rekord v kategorii žen Petra
Pastorová ( MK Seitl Ostrava) 39:07 min. Pro kondiční běžce je připravena tříkilometrová trať. Přijďte si zaběhat anebo povzbudit běžce. Na tuto akci Vás srdečně zvou pořadatelé závodu.
Jiří Harašta
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VÝ ZVA
pro naše místní kreslíře a malíře
Všichni, kdo se ve volném čase věnujete různým kreslířským
a malířským technikám a vytváříte menší i větší obrázky pro potěšení,
věnujte pozornost této výzvě.
Od 20. do 22. června 2014 se můžete svými výtvory pochlubit
na výtvarné výstavě
M O Ř K O V KRESLÍ A MALUJE ,
která se uskuteční v salónku i sále SD v Mořkově.
Výstavy se zúčastní i děti MŠ a ZŠ a výtvarných kroužků.
Pokusíme se tak vlastní tvořivostí přispět k důstojným oslavám
740 let naší krásné obce.
Za všechny zájemce a organizátory Marie Hromádková
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Aktuality ze školy

Školní ples a maškarní ples
Na přelomu ledna a února se
uskutečnily oba již tradiční školní plesy, které organizuje a připravuje Sdružení rodičů a přátel
školy. Při obou plesech byl sál
plný, mnozí si byli užít zábavu
v pátek večer na plese pro dospělé
a pak znovu vyrazili
v neděli odpoledne se svými
dětmi.
Chtěly bychom poděkovat žákům 9. třídy a paní učitelce Rýdelové za přípravu předtančení a
všem členům SRPŠ za skvěle
odvedenou práci.
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Sněhuláci pro Afriku
Děti a učitelé ze MŠ a ZŠ se v únoru zapojili do akce Sněhuláci pro Afriku. S velkým nadšením děti vyráběly
sněhuláky z různých materiálů –z papíru, odličovacích tampónů, ubrousků, nafukovacích balónků, hroznového vína, ze svých těl. Objevil se i živý sněhulák a sněhulák ze sněhu. Celkem děti a učitelé postavili a vyrobili
56 sněhuláků a přispěli na akci částkou 3900Kč.
Ve škole proběhla tipovací soutěž. Tomáš Černoch z 5.třídy odhadl přesně počet sněhuláků. Všechny děti se
zapojily do hlasovací soutěže o nejpěknějšího sněhuláka. Dětem se akce moc líbila. Jejich tvořivost a nápaditost si můžete prohlédnout na stránkách www.zsmorkov.cz.

Zimní škola v přírodě a lyžařský kurz 3.2.-7.2.
V pondělí ráno jsme se všichni sešli u obchodního střediska v Mořkově. Naložili jsme kufry a lyže do autobusu a vyrazili do Velkých Karlovic. Ubytovali jsme se v penzionu Školka ve 4-8 lůžkových pokojích. Po obědě
jsme šli lyžovat na Razulu. Seznámili jsme se s instruktorkou Jitkou z 1. družstva. Po výborné večeři jsme měli informační schůzku a před večerkou jsme si zahráli společenské hry. Unavení jsme usnuli a nechali si zdát
o dalším dnu. V úterý jsme se rozdělili – 2. a 3. skupina lyžovala na Horalu a 1. skupina na Razuli. Odpoledne
jsme se zdokonalovali na Horalu. Večerní program jsme si připravili vzájemně – soutěže v oblékání, stavění
modelů ze špejlí. Program se vydařil. Ve středu jsme lyžovali jen dopoledne. Odpoledne jsme navštívili okolí
penzionu. Večerní přednáška o bezpečnosti při lyžování a různých sportech na lyžích byla pro nás zajímavá.
Den jsme ukončili oslavou narozenin Magdalénky, diskotékou a zpěvem Karaoke. Ve čtvrtek nás čekaly závody. 1. a 2. družstvo lyžovalo na Machůzkách, 3. družstvo na Horalu.
Výsledky závodů:

1. místo: Šimon Jakubu, Vincent Skurka, Tomáš Tobola
2. místo: Klára Machová, Ladislav Kučera, Veronika Jančálková
3. místo: Marek Černoch, Lukáš Macháč, Darina Marková.

Odpoledne jsme hráli na zahradě hry a večer nás pobavily paní učitelky. V pátek už většina nechtěla lyžovat
a tak šli na bowling. Jedno družstvo lyžovalo na Machůzkách. Po obědě jsme se sbalili, uklidili pokoje a hurá
domů.
Celý pobyt byl skvělý, moc jsme si ho užili. Děkujeme panu vedoucímu, paní kuchařce a provozní a všem učitelům za báječný týden.
Žáci 4. a 7. třídy
Informace firmy eCENTRE
Oznamujeme občanům, že firma eCENTRE bude ve dnech 6. 3. 2014 a 10. 3. 2014 od 13 do 17 hod.
v Hostašovicích. Občané Mořkova, pokud budou mít zájem, se mohou ještě zde přihlásit do e-aukce na dodavatele plynu a elektřiny.
Ing. Karel Kozelský, obchodní partner eCENTRE

Sběrný dvůr
Oznamujeme občanům, že od 1. března bude sběrný dvůr opět otevřen v letním provozním čase, tzn. ve středu
od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 8: 00 hod- do 13:00 hod.
Od 1. března 2014 je zpoplatněno na sběrném dvoře uložení pneumatik (odebíráme pouze bez disku) 1 ks 10,- Kč
a uložení stavební suti – menší přívěsný vozík za os. automobil za 100,- Kč.
Sběrný dvůr není skládka a my nemáme oprávnění stavební suť skládkovat. Za tímto účelem využívejte skládky k tomu
určené. Sběrný dvůr slouží k uložení stavební suti jen jako doplňková služba, tzn., že např. provádíte opravu v koupelně
a musíte odsekat pár obkladaček, včetně omítky a uklidit hromádku suti. Toto množství suti je pak obvyklé množství,
které můžete přivést na sběrný dvůr. Pokud budete dělat rekonstrukci celé koupelny, pak musíte stavební suť odvést
na skládku k tomuto účelu zřízenou. Děkuji za pochopení.
Obecní úřad
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MLÁDEŽ POTŘEBUJE POHYB
Domů se má člověk vracet jen kvůli spánku, jak tvrdí odborníci na zdravý životní styl. Většinu dne bychom proto měli trávit
v přírodě a v pohybu… Současný trend života je však zcela opačný – kromě pobytu ve škole či zaměstnání zalézáme za hlavní dvéře
bytu nebo domu a na svět se díváme jen přes okna, obrazovky televize, počítačů, tabletů, mobilů apod.
Není divu, že pak čím dále častěji navštěvujeme lékaře, hledáme medicínu, která nás uzdraví a zregeneruje…Jsou určitě výjimky, na
které se díváme s respektem, někdy obdivem, jindy se slepou závistí. „Je to blázen! Proč raději neodpočívá v teple a klidu domova?“
Ale naše obec Mořkov byla ale odedávna nadšená sportem, možná ještě stále je. Počtem členů v TJ (kolem 400) patříme
k největším v regionu. Turistika, fotbal, volejbal, cyklistika, stolní tenis, aerobic, tanec, voltiž i jízda na koni – takto a podobně jsou
u nás zaměřeny skupiny sportovců a oddíly, kterým je pohyb blízký a užitečný a vedou k němu i své potomky. Někteří slaví obdivuhodné úspěchy a jsou ostatním vzorem: Jaroslav Pyter, Jan Jančálek, Eliška Kociánová, Šimon a Vincent Skurkovi, Patrik Rýc, Markéta Vaňková, Lucie Svobodová, Lucie Kopecká a další. Kdo byste o sobě chtěli více sdělit, ozvěte se!
Mezi odvážné chlapce z Mořkova, kteří si oblíbili
dokonce adrenalínový sport, patří KRYŠTOF
ČERNOCH. Miluje od útlého dětství SKATEBOARDING (čti skejbordink).
Kryštofe, jak ses k tomuto odvážnému sportu
dostal?
Přivedli mě k němu rodiče – maminka pochází
z hodslavské rodiny Bartoňčíků.U nich jsem poprvé
zkusil jízdu na U-rampě. Pak mě tatínek zavezl na
speciální kurz do Nového Jičína a dědeček se mnou
několikrát jel trénovat až do Prahy.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Jezdím se svým prknem na kolečkách na různé soutěže, kde jsem byl v regionálních kolech dvakrát
třetí. Nejvíc si ale vážím 6.místa v kategorii mládeže do 15 let v národním kole, které se konalo
v Praze v roce 2012.
Kde trénuješ jízdu na skateboardu, abys byl na
soutěže dobře připraven?
Jezdil jsem do Hodslavic, ale teď už mám U-rampu
i doma za garáží a pokud je počasí příznivé, trénuju.
Občas mě můžete vidět i u nákupního střediska, kde
trénuju jízdu po schodech – občas se tam se mnou
objeví i další nadšenec skateboardingu Lukáš Černoch. Rád bych zkusil sjíždět i zábradlí, ale nemám
zatím vhodný objekt. Můj strýc Radim Bartončík
chystá vybudovat u Hasičské zbrojnice
v Hodslavicích SKATEPARK (čti skejtpark) – tam
bude pro moje sportovní vyžití všechno!
Čím je tento sport nebezpečný?
Než si nacvičíte ten správný grif, můžete si několikrát narazit lokte, kolena i zadek. Hlavu mi chrání
helma. Také nácvik základních a oblíbených cviků
– triků dá zabrat: kick flip, 360 flip, ollie a dalších…Prkno se ve vzduchu různě otáčí, ale já musím včas správně došlápnout.
Viděl jsi Šárku Pančochovou na Olympiádě
v Soči?
Ano, ta se věnuje podobnému sportu – SNOWBOARDINGU (čti snoubordingu). Já mám na spodní straně prkna 4 kolečka, ona má
prkno upraveno jako širší lyži. Na ní má chodidla lehce upevněna a provádí odvážné akrobacie na sněhu. Z ošklivého pádu se rychle
„otřepala“ a po několika neúspěšných sjezdech na U-rampě se těší na příští olympiádu. Snad bude mít úspěch.
Ty také uvažuješ o sportovní budoucnosti?
Jsem zatím v 5. sportovní třídě na ulici Komenského v Novém Jičíně. Od 6.třídy mě čeká náročný volejbalový trénink s vynikajícím
trenérem René Bártou, který každoročně připravuje
na naše i zahraniční zápasy vybrané školní družstvo. Byla v něm na ZŠ i moje sestra Karolína.
Skateboardingu bych se ale chtěl věnovat i nadále- třeba se jednou dostanu i na olympiádu!
Připravila Marie Hromádková
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Narodili se
Josefína Kutláková, Daniel Šnerch, Veronika Rýdlová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Josefíně, Danielovi a Veronice přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
88 let

Josef Geryk
Jana Pítrová
Jaroslav Číp
Bohuslava Macháčová
Josef Černoch
Josef Kudělka
Božena Macháčová
Marie Jančálková
Vladislav Kyselý
Marie Horáková
Jan Macháč
Marie Pítrová
Marie Hoďáková
Anna Geryková
Vlasta Kopecká

Oldřich Kuba
Jana Horáková
Josef Pítr

Zdenka Štěpánová

Bohumila Macháčová
Josef Macíček
Anna Kuncová

Jan Jančálek

Marie Merendová
Božena Kučerová

Josef Dýnka

Hedvika Macháčová
Jan Mička

Jaroslav Kyselý

Marie Máchová

Zdenka Rýdelová

Anděla Kučerová

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

Úmrtí
Petr Kopřiva

Miroslav Černoch

Josef Kašík

Divadelní spolek Pod Věží Štramberk
uvede veselohru Williama Shakespearea

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Společenský dům Mořkov
Sobota 15. března 2014 v 18 hod.
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL
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PIZZA
z Koupaliště Mořkov
Kvalitní ingredience, šamotová pec
a příprava správného těsta
Vám zaručují lahodnou pizzu.
PIZZU VÁM DOVEZEME AŽ DOMŮ
Objednávky na

tel.: 608 967 302
Po-Čt, Ne 11 – 21 h.
Pá-So 11 – 22 h.
V úterý pizzu nepečeme
Bufet otevřen denně od 14 – 22 h.
Pizzu si můžete dát i přímo
v Bufetu na Koupališti.
Nekuřácký prostor.
ČEKÁME NA VÁS!!!

KALENDÁŘ OBCE MOŘKOV NA ROK 2014
Oznamujeme občanům,
že kalendáře na rok 2014
je možno ještě zakoupit na obecním úřadě.
Cena 50,- Kč/ kus.
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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 25. 2. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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