Duben 2014

740 let obce

ČÍSLO 4

Slovo starostky obce
Vážení Mořkovjané,
zdá se, že po teplé zimě k nám přišlo krásné, slunečné jaro. Lákají nás zahrádky a zvelebování okolí
domků. Na čerstvém vzduchu s již teple sálajícím sluncem v zádech načerpáváme spoustu potřebné
energie. Rázem mnozí zapomenou, že je bolí v křížích, že je pobolívají kolena, kyčle, apod. A to je
moc dobře. Pobyt a práce v krásných zahradách stojí za to.
Na úpravě veřejných prostranství a okolí veřejných budov, nám společně s pracovní četou pomáhají
lidé, kteří jsou v evidenci ÚP. V letošním roce jsme opět získali dotaci na mzdy pro 6 nových uchazečů
o veřejně prospěšné práce, které začnou od 1. dubna a skončí 30. září 2014. Pracovníci budou udržovat plochy veřejné
zeleně, čistit chodníky a komunikace v obci, natírat chatky v kempu, pomáhat při svozu tříděného odpadu, apod. Těší
nás, že můžeme střídavě pomáhat našim spoluobčanům, kterým se mnohdy nedaří najít vhodné zaměstnání a jsou delší
dobu v evidenci ÚP. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům VPP, kteří v naší obci pracovali. S jejich
pomocí se nám daří daleko lépe zvládat veškerou údržbu v obci. Zároveň jim přeji hodně štěstí, aby brzy našli nové
vhodné zaměstnání.
Již od 1. dubna 2014 zahájíme revitalizaci sportovních ploch v areálu TJ. Zmíněnou revitalizaci zhotoví, firma MRK
s.r.o., Frýdek-Místek, která podala do výběrového řízení nejvýhodnější nabídku. Bude renovován běžecký ovál, pískové
doskočiště a provedeno zpevnění plochy pro výcvik mladých hasičů. Práce by měly být hotovy do konce měsíce dubna.
V průběhu dubna bude provedena oprava části břehu Králova potoka, jež je velmi těžce přístupný. Opravu provede
firma Stavební mechanizace Valašské Meziříčí.
Pracovní četa obce bude pokračovat s opravami kanálových,
dešťových vpustí, které jsou časem zborcené, betonáž okolo litinových
poklopů či mříží je vydrolená, apod. V areálu výletiště a kempu
musíme postavit nový plot v délce cca 125 metrů, natřít chatky,
opravit lavičky a dětský herní prvek u bazénu. Musíme také zasypat
septiky a žumpy v areálu koupaliště a TJ. Na ploše vedle sběrného
dvora máme připravenou hromadu větví na štěpkování.
V areálu sběrného dvora máme 2 nové kotce, kde můžeme umístit na
nezbytně nutnou dobu toulavé psy. Stává se, že v útulcích není vždy
okamžitě místo, tak jsme to vyřešili tímto způsobem. Kotce vyrobil
pan Jaromír Jaksch se svými spolupracovníky.
POZVÁNKA NA JEDINEČNOU VZPOMÍNKOVOU AKCI
Dne 6. května 2014 proběhne u pamětní desky ppl. Josefa Černého vzpomínkový akt na tohoto hrdinu 2. světové války.
Zároveň si připomeneme výročí 100 let založení československých legií. Při této příležitosti přivítáme v naší obci velmi
vzácné hosty. Budou zde zástupci ČsOL z Nového Jičína, Ostravy, Opavy a Mostu. Účast přislíbila dcera arm. generála
Ludvíka Svobody, paní Zoe Klusáková – Svobodová, místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská, vojsko v činné
službě i historická skupina v dobových uniformách východních i západních osvoboditelů, historici z novojičínského
muzea, zástupci Moravskoslezského kraje a mnoho dalších hostů. Záštitu nad akcí převzal plukovník Ing. Jaroslav
Hrabec, ředitel Krajského vojenského velitelství. V tento významný den, kdy si zároveň připomeneme 69. výročí

osvobození naší obce proběhne pro žáky v ZŠ přednáška o novodobých vojenských misích. Přednášet bude veterán rtm.
Petr Kaška, voják v činné službě VÚ Přáslavice. V 11 hodin zahájíme slavnostní akt u pamětní desky ppl. Josefa
Černého, dále bude následovat kladení věnců k pomníkům obětem 2. světové války. Pro umocnění slavnostního aktu
nastoupí k pomníku čestná stráž v dobových uniformách. Jednáme také o možné účasti vojenské hudby z Olomouce. Na
školním dvoře bude vystavena vojenská technika, vojenská policejní technika, ruční zbraně, k dispozici bude optická
střelnice, kde si vyzkouší střelbu žáci i široká veřejnost. Výstava techniky se střelnicí potrvá do 16 hodin. Celá akce je
jedním z bodů programu připraveného k oslavám 740. výročí vzniku obce Mořkov. Plakáty budou včas zveřejněny.
Srdečně vás zveme k účasti.
Den učitelů – pozvání na OÚ
V úterý 25. března 2014 jsme pozvali na Obecní úřad Mořkov pedagogické
pracovníky ze ZŠ a MŠ Mořkov, abychom jim poděkovali za jejich náročnou práci
a za pomoc při organizování kulturních akcí v obci. Jsme rádi, že máme v obci
velmi aktivní a ochotné pedagogy, kteří nacvičují s dětmi programy na akce vítání
občánků, zlaté a diamantové svatby, den matek, adventní koncert, posílání přáníček
Ježíškovi, apod.
U příležitosti odchodu do důchodu jsme ocenili tři pedagogy za jejich aktivní
pedagogickou práci a rozvoj zájmové činnosti ve škole i v obci. Plaketu J. A.
Komenského jsem předala paní učitelce Mgr. Daně Špačkové, paní učitelce
Taťjaně Blišákové a panu učiteli Antonínu Cinkovi.
Všem pedagogům přejeme do další práce hodně štěstí, úspěchů a radosti.

Zlatá svatba
Sobota 29. března 2014 se stala nezapomenutelným zážitkem pro manžele Zdeňka a Jindřišku Černochovy z Mořkova.
Manželé oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu v Obřadní síni Obecního úřadu v Mořkově. Slavnostního aktu
se zúčastnili také jejich dva synové s rodinami. Slavnostní obřad pod vedením starostky obce Ivany Váňové zpestřily
svým vystoupením děti ze ZŠ Mořkov.
Manželům Černochovým přejeme do dalších společných let hodně lásky a pevné zdraví.
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Jménem Obecního úřadu v Mořkově
vám všem přeji krásné prožití velikonoc
a nádherné jarní slunné dny.
Ivana Váňová, starostka

U S N E S E N Í z 66. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 26. 2. 2014
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení č. 64. a 65. schůze RO.
Zavedení poplatku na Sběrném dvoře od 1. 3. 2014.

2.
2.1

Schvaluje:
Uzavření smlouvy mezi obcí Mořkov a Městským kulturním střediskem Nový Jičín o zabezpečení nákupu, zpracování
a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.
Úhradu nákladů na lyžařský výcvik a zimní školu v přírodě ve výši 2.870,- Kč paní R. G.
Pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku v části rehabilitace na ulici Dolní č.p. 74, o ploše 32,83 m2
a společných prostor o ploše 11,7 m2 panu Mgr. M. H., za účelem provozování rehabilitační praxe.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Mořkov a manželi Č.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Mořkov a manželi Č.
Podpis smlouvy o dílo na opravu části koryta Králova potoka uzavřenou mezi obcí Mořkov a Stavební mechanizací VM,
s.r.o., Za dráhou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26831368.
Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2014.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 67. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 12. 3. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 66. schůze RO.
Poděkování předsedy TJ Slovan Frenštát pana JUDr. Čeňka Šrubaře, za možnost uspořádání významné akce ve SD
Mořkov, jakou bylo Vyhlášení jezdce a koně roku ve voltiži za rok 2013.
Dopis ředitele Školy života Nový Jičín.
Schvaluje:
Využití místní komunikace při silničním běhu Veřovská desítka.
Finanční příspěvek kynologickému klubu Veřovice ve výši 3.000,- Kč.
Finanční příspěvek ZO ČSV Mořkov ve výši 10.000,- Kč na činnost a podporu včelařství.
Bezúplatný pronájem sálu SD Mořkov MO KDU-ČSL za účelem sehrání divadelní hry Večer tříkrálový, divadla Pod věží
Štramberk dne 15. 3. 2014.
Dar na obnovu objektu Libušín na Pustevnách ve výši 10000,- Kč.
Vyhlášení výběrového řízení na revitalizaci sportovních ploch v areálu TJ.
Pro oslovení do VŘ – revitalizace sportovních ploch v areálu TJ tyto firmy: ŠVRČEK & GLAJC, s.r.o., Kozlovice 930, 739
47, IČ: 26803208; Štěpán Vašinka, Baška 120, 739 01, IČ: 60292849; MRK pozemní práce s.r.o., Palkovická 2111, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 27847233.
Složení komise na výběrové řízení – revitalizace sportovních ploch v areálu TJ: Členové: Ivana Váňová, Jiří Navrátil,
Jaromír Jaksch, Jana Slabá, Věra Skurková. Náhradníci: Petr Kladiva, Vladana Hořelková,Pavel Mička, Jiří Kyselý, Josef
Černoch.
Věcný dar ve výši 1.000,- Kč panu M. K.
Záštitu Obce Mořkov nad akcí 6. setkání opuštěných a hendikepovaných dětí z Moravskoslezského kraje, dne 6. 9. 2014
v Mořkově, pořádanou charitativním fondem se sídlem v Mořkově.
U příležitosti konání akce 6. setkání opuštěných a hendikepovaných dětí z Moravskoslezského kraje, pořádanou dne 6. 9.
2014 v Mořkově bezúplatný pronájem sálu a salonku ve SD Mořkov.
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2.12
2.13
2.14

2.15
3.
3.1

Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč charitativnímu fondu se sídlem v Mořkově na akci 6. setkání opuštěných
a hendikepovaných dětí z Moravskoslezského kraje, pořádanou dne 6. 9. 2014 v Mořkově.
Finanční příspěvek na pohoštění u příležitosti Dne učitelů ve výši do 4.000,- Kč.
Zřízení Mobilní kompostovací stanice v obci Mořkov na části parc. 990/1 – PK č. 984/7, 905/10, 905/11, 905/12 a 905/15,
vše v k.ú. Mořkov o celkové rozloze 8 192 m2. Náklady budou hrazeny 90-ti % z dotace SFŽP a 10-ti % z rozpočtových
příjmů obce. Kapacita zpracování biodpadu je 1835 t/ rok. Zpracovávat se bude zeleň a dřevní hmota. Mobilní kompostárna
bude využívána obyvateli obce Mořkov a partnerské obce Životice u Nového Jičína. Využití nebude komerčního
charakteru.
Zřízení elektropřípojky pro areál Mobilní kompostovací stanice v obci Mořkov v předpokládané hodnotě 200 000,- Kč
na parc.č. 994/1 a 994/2. Tato investice bude hrazena z rozpočtových příjmů obce.
Rozhodla:
Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o přijetí investiční dotace
z Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,- Kč na nákup osvětlovacího teleskopického stožáru pro požární automobil
CAS 20 a nákup elektrocentrály.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 68. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 26. 3. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 67. schůze RO.
Žádost o příspěvek na provoz organizace a údržbu areálu Sokolák ze Suchdolu nad Odrou.
Interní směrnici č. 2/2014, Spisový a skartační řád Obce Mořkov, kterou vydala starostka obce s účinností od 1. 1. 2014,
která nahrazuje Spisový a skartační řád Obce Mořkov ze dne 10. 1. 2001.
Směrnici č. 3/2014 pro zvláštní způsob určení platového tarifu dle § 123 odst. 6, písm. e) zákoníku práce, kterou vydala
starostka obce s účinností od 1. 3. 2014, která nahrazuje směrnici č. 2/2012 stejného názvu.
Žádost o ukončení nájmu k 31. 3. 2014 pana J. K.
Schvaluje:
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace v rozsahu Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy vše k 31. 12. 2013, Inventarizační zprávy ZŠ a MŠ k 31. 12.
2013 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 25. 11. 2013.
Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín k 31. 12. 2013
ve výši 878 898,49 Kč do rezervního fondu organizace.
Bezúplatné propůjčení sálu SD ZŠ a MŠ Mořkov, ve dnech 20 6. a 21. 6. 2014, kdy vystoupí divadelní dramatické kroužky
žáků.
Přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od Obce Životice u Nového Jičína na podporu vzpomínkového aktu hrdiny II. sv.
války ppl. Josefa Černého, který se bude konat dne 6. 5. 2014.
Přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od Obce Životice u Nového Jičína na podporu mladých hasičů z Mořkova.
III. úpravu rozpočtu obce ve výši
příjmů 736 752,00 Kč, tj. příjmy celkem 27 206 252,00 Kč

ve výši výdajů 736 752,00 Kč, tj. výdaje celkem 31 207 631,55 Kč
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13

Financování 0, tj. financování celkem 4 001 379, 55 Kč.
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu v DPS na dobu neurčitou pro nájemce pana J. Č.
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Mořkov na straně „stavebník“ a T. A. a F. J., na straně „vlastníka“
nemovitosti.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi T. A. a F. J. na straně „budoucí povinni z věcného
břemene“ a Obcí Mořkov na straně „budoucí oprávněné z věcného břemene“.
Plnou moc pro advokáta JUDr. P. H.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 8800073079/1/VB mezi smluvními stranami Obec Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72, IČ: 00298191, DIČ:CZ00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce na straně „povinný“
a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, 401 17, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupena na
základě plných mocí panem I. B. a panem D. N. na straně „oprávněný“.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2014.
Finanční dar ve výši 3.000,- Kč D. Š., T. B. a A. C. u příležitosti odchodu do důchodu za jejich aktivní pedagogickou práci
a rozvoj zájmové činnosti ve škole i v obci.
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3.

Rozhodla:

3.1

Nejvýhodnější nabídku na revitalizaci sportovních ploch v areálu TJ podala firma MRK pozemní práce s.r.o., Palkovická
2111, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 27847233.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konaného dne 26. 2. 2014
Program:
ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 62-65
I. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2014
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI: odkup pozemků par. č. 1078/1, 1605/2, 1080/11 v k. ú. Mořkov
PREZENTACE PROJETKTU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI MOŘKOV
SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE MOŘKOV
CYKLOSTEZKA
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
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 celkového
počtu 15 členů je přítomno 11 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
Z dnešního jednání se omluvili p. Jiří Kocián, ing. Jan Kyselý, p. Oldřich Kunc, p. Petr Jorpalidis., dočasně chybí Ing. Martin Mička
Přítomno:
10 zastupitelů
Nepřítomno: 5 zastupitelů
Starostka navrhuje úpravu programu zasedání zastupitelstva obce - jako bod 8 jsme měli vzít na vědomí skartační řád obce Mořkov.
Tento spisový řád bychom projednali až příště, neboť je v něm ještě několik nejasností. Místo toho bychom projednali delegování
zástupce obce a náhradníka na valnou hromadu ASOMPO, a.s. V dalších bodech by zůstal program nezměněn.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili upravený program 20. 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:
pan Jiří Navrátil – předseda komise, p. Jaromír Kašpárek a paní Jana Slabá, členové komise.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
pro: 10 proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis ze 19. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání
připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání ZO Mgr. Antonín Patka a p Jaroslav Mikunda podali souhlasnou zprávu (bod 1.1. usnesení).
Ověřovatelé zápisu z 20. zasedání ZO jsou určeni: JUDr. Věra Skurková a p. Jaromír Jaksch
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Určená zapisovatelka: Romana Kladivová
3.KONTROLA USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 19. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí (bod 1.2. usnesení).
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 62-65
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce. Zastupitelé neměli žádný dotaz.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3. usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 19. zasedání zastupitelstva obce (č. 62-65).
5. ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2014
Zastupitelé obdrželi před konáním zastupitelstva materiály. K uvedenému neměli dotazy.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují 3.2 I. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

4.000,00 Kč
1,310.379,55 Kč
1,306.379,55 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

26,469.500,00 Kč
30,470.879,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Pro: 10 proti: 0

zdrželi se: 0

Dostavil se Ing. Martin Mička v 17.06 hod.
Přítomno: 11 zastupitelů, nepřítomno: 4 zastupitelé
6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Starostka p. Ivana Váňová informuje:
ZO obdrželi pracovní verzi kupní smlouvy, která ještě v průběhu tohoto týdne prošla kontrolou právníka. Dnes již projednáváme
platnou verzi KS upravenou podle nového občanského zákoníku.
Jedná se o kupní smlouvu týkající se 3 menších pozemků, které tvoří komunikaci nad vlakovým přejezdem. Abychom měli do
budoucna zajištěn přístup k budově 498, je toto pro nás nezbytný krok. Oslovila proto Frenštátskou lesní, a.s. Ti jsou ochotni nám
pozemky o celkové výměře 410 m2 prodat za cenu dle znaleckého posudku. Celkem tedy za 39440,- Kč. K dispozici je i nový
znalecký posudek.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují (bod 3.3.)
Kupní smlouvu mezi Frenštátskou lesní a.s. se sídlem Místecká 97, Frenštát pod Radhoštěm PSČ 744 01, IČ: 45193142, jednající
Ivo Tvardek, člen předseda představenstva a Dana Slováková, 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
- pozemek č. 1078/1 o výměře 203 m2
- pozemek č. 1080/11 o výměře 82 m2
- pozemek č. 1605/2 o výměře 125 m2
za dohodnutou kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 39.440,- Kč.
Pro: 11 proti: 0

zdržel se: 0

7. PREZENTACE PROJETKTU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO SENIORY V OBCI MOŘKOV
Přivítání hostů p. Lebeda a Ing. Kamil Mrva- prezentace projektu sociálního bydlení
Jedná se o záměr výstavby sociálního bydlení na pozemcích za domem s pečovatelskou službou.
Jedná se o pozemky určené v územním plánu k výstavbě sociálních služeb. Počítáno je s výstavbou 16 malometrážních bytů o
velikosti 50 m2, určené pro seniory, občany Mořkova, event. z přilehlých obcí. Stavby jsou řešeny formou řadové zástavby, každý
z bytů má samostatné vstupní zádveří. Na pozemku je dnes postaven altán, který by byl na náklady zhotovitele stavby přestěhován
blíže k současné DPS. Prioritně by měly být využity pro seniory, kteří jsou zdravotně hendikepovaní, byty budou bezbariérové, při
nenaplnění kapacity lze využít i jako startovací byty. Byty spadají do regulovaného nájemného 50,- Kč /1 m2. Při velikosti bytu 50
m2 vychází toto regulované nájemné na 2500,- Kč /1 měsíc. Což je bydlení s velmi nízkými provozními náklady.
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Ing. arch. Kamil Mrva- záměrem bylo vytvořit jednoduchý prostor, maximální využití zeleně, plynulý přechod z exteriéru do
interiéru, možnost využít venkovní i vnitřní prostor. Navrhujeme 2 bytové domy spojené tzv. pergolou, vybudování přístupové
komunikace k bytu – podloubí pro déšť, zimu. Navrhovali jsme různá řešení bytů - vždy se u každého bytu jedná o vstupní část,
koupelna, pokoj s kuchyní, bezbariérové přístupy v celém bytě, možnost řešení dispozice bytu pro 1 i 2 osoby. U každého bytu
balkón nebo lodžie s možností posezení. Poskytovatelem sociálních služeb by byla katolická charita Kopřivnice, možnost vytvoření
dalšího pracovního místa pro sociálního pracovníka, možnost odběru obědů z naší jídelny apod.
Důvod výstavby sociálního bydlení v Mořkově – aby nebyly přerušovány sociální vazby, řada občanů v Mořkově prožila celý život,
nadále kontakt s rodinou, přáteli, dostupnost služeb obecního úřadu, lékaře, obchodů, pošty, místní dopravy.
p. Váňová – za jakých podmínek mohou být byty postaveny?
p. Lebeda- počítáme asi za 24 měsíců, z toho značná část vyřizování administrativy, samotná realizace výstavby není tak časově
náročná. Je naprosto zásadní dodržet cenu 50,- Kč za 1 m2.
Dotaz starostka p. Váňová – s jakým zapojením obce byste počítali.
p. Lebeda- nepočítáme se zapojením obce, jedná se o nízkorozpočtový projekt. Máme zájem o koupi pozemku obce v hodnotě 50 Kč
za 1 m2. V tomto okamžiku jednáme s více obcemi, některé mají možnost nám nabídnout pozemek i zcela zdarma. Je nutné pro
financování z vlastních zdrojů a zejména z dotačních titulů být vlastníkem pozemků.
p. Navrátil – projekt je podpořen v rámci ministerstev, pro koho je primárně určen?
p. Lebeda- projekt je určen primárně pro seniory, občany nad 70 let, při nevyužítí je možné nabídnout i jiným lidem než důchodům,
např. občanům starším 18 let, v tomto případě je smlouva o nájmu uzavírána na dobu určitou na 1 rok.
Navrátil – postižený nad 60 let- je umístnění dříve možné a může dostat smlouvu na dobu neurčitou?
Lebeda- ano, pokud bude volná kapacita. Je možné zvětšit byt i úpravou bytu, sloučení např. 2 bytů.
Dotaz JUDr. Skurková- kdo bude vlastníkem pozemku?
p. Lebeda- já jako fyzická osoba nebo s.r.o, která bude vlastnit pouze tento dům, ještě zůstává otevřená tato otázka.
JUDr. Skurková- jaká bude záruka pro občany Mořkova, že bude tento účel dodržet. Bude nějaká smlouva mezi obcí a
provozovatelem tohoto projektu?
p. Lebeda- záruk je několik. Základní je, že příjemce dotace je vázán na 20 let regulovaným nájemným 50,- Kč/1 m2. Je možné dále
smluvně ošetřit.
JUDr. Skurková- záruka, že nebude pro občany z jiných lokalit, a že budou umísťováni občané Mořkova.
p. Lebeda- máme za povinnost zveřejňovat volné kapacity a pořadník, nejvhodnější transparentní formou je toto činit ve spolupráci
s obcí, např. na stránkách obce.
p. Kašpárek- pořád hovoříme o ceně 50,- Kč /m 2 za odkup pozemků, jakou nejvyšší cenu jste schopni nabídnout za pozemky?
p. Lebeda můžeme nabídnout max. 50,- Kč /m 2. Tento pozemek je určen územním plánem pro tuto výstavbu, prakticky jinou
hodnotu ani nemá. Nemůžeme si dovolit na ničem jiném profitovat, vše je striktně dáno. Toto je max. cena, kterou můžeme obci
nabídnout.
JUDr. Skurková – je pro Mořkov tento projekt jedinečný nebo i v jiných obcích budou vystavěny takového domy.
Ing. arch. Mrva- toto je zapracováno do terénu individuálně pro obec Mořkov. Není možné toto převzít a dát do jiných obcí. V obci
Staříč nyní děláme tento dům, prakticky je to princip hotelového pokoje, je možné je dále upravovat, je možné že převezmeme
model buňky, ale celou stavbu ne. Altán bude přesunutý na náklady firmy, možnost parkování pro klienty, princip zachovat co
nejvíce zeleně.
JUDr. Skurková - z jakých materiálů bude postaveno?
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Ing. arch. Mrva – přemýšlíme o dřevostavbě, základová deska, napojení i z hlediska parkování zatím není úplně dohodnuté, mírná
střecha na každou stranu, žlaby po obvodu, materiály dále z hlediska cenové politiky co nejvíce bezúdržbové, energeticky výhodné
podlahové topení, maximální průnik denního světla. Lodžie, přímý výstup do terénu, inspirace ze Švýcarska.
p. Navrátil – podobné stavby jsme viděli v Rakousku. Byla by i možnost jakési formy předzahrádky, jakási vlastní plocha např. 5x10
m?
Ing. arch. Mrva – nevidím problém, pokud ano, pak ale u všech bytů.
p. Váňová – byty budou vybaveny nábytkem nebo si občané nábytek donesou vlastní?
p. Lebeda- je možné obojí, vybavení architektem nebo vlastním nábytkem.
Dotaz host p. Macháč- co když nebude dotační titul vypsán nebo dotaci nezískáte? Budete financovat i přesto?
p. Lebeda- projekt je koncipován tak, aby dotaci získal. Když toto nebude, budeme řešit z jiných zdrojů.
p. Navrátil - samozřejmě smlouva by musela být postavena tak, aby v případě, že neproběhne výstavba, bude obec požadovat
pozemek zpět za prodejní cenu.
Váňová- navrhuji, abychom dnes vzali na vědomí prezentaci.
Zastupitelé obce berou na vědomí podle usnesení: bod 1.4 prezentaci projektu sociálního bydlení pro seniory v obci.
8. DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE A NÁHRADNÍKA NA VALNOU HROMADU ASOMPO, A.S.
Valná hromada společnosti ASOMPO a.s. se uskuteční 23.5.2014 v Životicích u NJ. V souvislosti s plánovaným konáním VH
společnosti nám byl zaslán od ASOMPA návrh usnesení. Jako zástupce obce navrhuje delegovat paní Ivanu Váňovou a zástupce
navrhuji delegovat pana Navrátila.
Hlasování o tom, zda zastupitelé delegují (bod 4.1.)
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní 225, 742 72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných
hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo
náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 1. června 2014 nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Pro: 11 proti: 0 zdrželi se: 0
9. CYKLOSTEZKA
p. Navrátil- bohužel zatím nemůžeme oznámit zhotovitele cyklostezky, zatím nemohu toto sdělit , všechny firmy byly vyzvány
k dodání dokumentace, mají možnost dodat do 28.2. 2014. Přihlásilo se 15 firem z celé republiky, na zhotovitele stavby, některé
vytvořily sdružení speciálně pro tuto akci. Ceny jsou různé, v pátek 28.2.2014 by měla být firma vybrána. Pak by měla být akce
zahájena v dubnu a cyklostezku bychom měli mít postavenou do září 2014. Jeden problém, který tam ještě budeme muset řešit je u
majitele pozemku, kde jsou dnes rybníky v prostorách bývalého koupaliště v Novém Jičíně. Majitel by si chtěl zajistit napojení
potrubí pod cyklostezkou v délce asi 500 - 700 m proti proudu, což by asi narušilo projekt, neboť je tam dnes ideální podloží pod
bývalou vlakovou tratí. Zatím dále řešíme.
Zastupitelé obce berou na vědomí podle usnesení: bod 1.5 informace o projektu cyklostezka.
10. INTERPELACE
není dotaz
11. DISKUSE
p. Mikunda – digitalizace obce?
p. Navrátil- kabely jsou roztaženy, první pilotní projekt se spustil v hasičárně, kde je srdce celé naší rozvodny, jako zkušební
fungují hasiči, knihovna. Firma se začne pouštět do dalších ulic. Vždy 14 dní před tím, než půjdou do ulice, dostanou do schránek
výzvu, dostanou informace o daném produktu, zda se chtějí nebo nechtějí připojit do té domácnosti. Měl by se spustit do ulic
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v 3 /2014.
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise p. Jiří Navrátil.
13. ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 17.50 hod. ukončila.
Přílohy:

Usnesení 20. ZO
Prezenční listiny
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
JUDr. Věra Skurková, Jaromír Jaksch

Ivana Váňová
starostka obce

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov konaného dne 26. 2. 2014
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu pana Jaroslava Mikundy a pana Mgr. Antonína Patky.
1.2
Kontrolu usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 19. zasedání zastupitelstva obce (č. 62 - 65).
1.4
Prezentaci projektu sociálního bydlení pro seniory v obci Mořkov.
1.5
Informace o projektu Cyklostezka.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2014 ve složení: pan
Jiří Navrátil – předseda, pan Jaromír Kašpárek a paní Jana Slabá – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 20. ZO.
I. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

4.000,00 Kč
1,310.379,55 Kč
1,306.379,55 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

26,469.500,00 Kč
30,470.879,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3

Kupní smlouvu mezi Frenštátskou lesní a.s. se sídlem Místecká 97, Frenštát pod Radhoštěm PSČ 744 01, IČ: 45193142,
jednající Ivo Tvardek, člen předseda představenstva a Dana Slováková, 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
- pozemek č. 1078/1 o výměře 203 m2
- pozemek č. 1080/11 o výměře 82 m2
- pozemek č. 1605/2 o výměře 125 m2
za dohodnutou kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 39.440,- Kč.

4.
4.1

Deleguje:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní
225, 742 72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více
valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných,
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 1. června 2014
nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a
to konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Sobotní služby na OÚ Mořkov, přítomná starostka nebo místostarosta
v době od 8:00 hod do 10:00 hod.:
12.4; 3.5; 17.5; 31.5; 14.6; 28.6;
V úterý 6. května 2014 bude Obecní úřad v Mořkově uzavřen.
V tento den přivítáme v obci u příležitosti
vzpomínky na hrdinu 2. světové války ppl. Josefa Černého, vzácné hosty.
Doprovodný program bude zajištěn v době od 11:00 hod. do 16:00 hod. v areálu ZŠ Mořkov, na který
zveme širokou veřejnost k prohlídce vojenské techniky a ručních zbraní, k vyzkoušení střelby v optické
střelnici. Zároveň zveme veřejnost k účasti na slavnostním aktu u pamětní desky.
Děkujeme za pochopení.
Vyzýváme podnikatele, kteří chtějí mít svou firmu zveřejněnou na webových stránkách naší obce,
aby doručili své kontaktní údaje
– název firmy, sídlo firmy, telefonní číslo, popříp. prodejní či otevírací dobu na Obecní úřad v Mořkově.
Tato výzva platí i pro podnikatele, kteří chtějí doplnit nebo změnit již zveřejněné údaje o své firmě.
Údaje zasílejte na adresu: podatelna@obec-morkov.cz.
Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?
Chcete dát rodinu a štěstí dětem,
které jsou samy bez mámy a táty?
Pokud ano, přijměte pozvání na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Místního klubu náhradních rodin
v sobotu 12.4.2014 v době od 14:00 do 18:00 hodin.
V průběhu akce budete mít možnost informovat se o pěstounské péči a
k Dohodám pěstounské péče.
Zároveň si můžete
prohlédnout
prostory Místního
klubu NR a jako
doplňkový program
je pro Vás
připravena dílnička,
kde si společně
s dětmi Místního
klubu NR můžete
vyrobit velikonoční
výzdobu.
Zázemí MK náhradních rodin je
v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela)
Pro více informací kontaktujte paní Alenu Štefkovou, předsedu klubu.
email.: alenastefkova@centrum.cz
mob.: 773 167 585
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Narodili se
Sofie Modláková a Nela Marie Sikorová

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Sofii a Nele Marii přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
82 let
83 let
84 let
87 let
92 let
93 let

Renata Pítrová
Vladislava Žerdíková
Miroslav Macháč
Anna Rýparová
Miroslav Rozsíval
František Kučera
Marie Černochová
Antonie Kučerová
Miloslav Hromádka
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslav Horák
Anna Kuncová
Marie Suchánková
Anna Jančálková

František Macíček

Jana Macíčková

Roman Kučera
Anna Pítrová
Zdeněk Géryk
Zdeněk Jančálek

Dalibor Bartošek
Vladimír Kunc
Ludmila Kyselá

Ludmila Černochová
Helena Hrušková

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

Úmrtí
Jiřina Galasovská Miroslava Tomanová
Josef Cabák

Anna Macháčová
Marie Macháčová
Kateřina Silliková

ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se přijímají
ve čtvrtek 22.5.2014 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin v kanceláři MŠ
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh)
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout ve čtvrtek 15.5.2014 v kanceláři MŠ v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin.
Ke stažení jsou rovněž na webu MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na http://skolka.morkov.cz
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OKOLO MOŘKOVA
Odbor klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci s Obecním úřadem
u příležitosti 740 let vzniku obce
pořádá v sobotu 3. května 2014
40. ročník turistického pochodu OKOLO MOŘKOVA.
Letošní jubilejní ročník je z pověření ústředí a oblasti Moravskoslezské KČT pořádán jako
významná turistická akce KČT v České republice !
Budou připraveny trasy na 35,25,16,10 km a rovněž BABY trasa na 5 km pro rodiče s malými
dětmi i s kočárky -cesta v lese opravená- soutěže a hry se sladkou odměnou v cíli.
Pro zabavení dětí na trase bude i "pohádkový les". V postavách z pohádek budou učinkovat
žáci 6. třídy ZŠ.
Start v autokempu na 35 km 7-8 hod., ostatní trasy průběžně 7-9.30 hodin.
Podmínkou účasti na 35 km je dovršení 15 let věku, u ostatních tras mládež do 15 let
v doprovodu dospělé osoby. Z prezentovaných účastníků budou vylosováni výherci věcných
cen.
Zveme občany, školní mládež, příznivce turistiky a milovníky přírody !
Rodiče příjďte s dětmi, prarodiče s vnoučaty a seznamte je s krásným
okolím naší obce, při příjemné procházce jarní přírodou !
Na Vaší účast se těší pořadatelé.
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Úspěchy naši mládeže!!!
Po velkém boji nakonec čtvrtí.
V sobotu 15. 2. se zúčastnili mladší žáci halového turnaje
v Zašové, který pořádal fotbalový oddíl TJ Juřinka.
V základní skupině jsme odehráli čtyři zápasy, ve kterých
jsme ani jednou neprohráli, přesto nás jeden inkasovaný gól,
dvě minuty před koncem, odsoudil "pouze" k boji o třetí
místo. Kde jsme odehráli také skvělý zápas, ovšem na čtvrté
místo nás odsunul opět gól dvě minuty před koncem. Náplastí
na "bramborové" umístění bylo, že nejlepším brankářem
turnaje byl zcela po zásluze zvolen Honza Hegar.

Skupinová fáze
Podlesí vs. TJM - 0:0
TJM vs. FK Staříč - 0:0
FC Hošťálková vs. TJM - 0:1
TJ Juřinka vs. TJM - 1:1

o 3.místo
TJM vs. Ústí u Hranic - 0:1
Turnaje se zúčastnili:
Hegar Jan, Křížek Tomáš, Křížek Jan, Kudělka Vojtěch, Mach Marek, Černoch Marek, Černoch David, Jašek Jan, Geryk Jan,
Vojtíšek Michal

Přípravka v Zašové bronzová!!!
Starší přípravka se zasloužila o velký úspěch našeho klubu. V sobotu 22.2. se zúčastnila halového turnaje v Zašové. Turnaj byl velmi
kvalitně obsazený. Mezi favority patřilo mužstvo Sigmy Olomouc a Vítkovic. Právě celek Vítkovic porazila naše přípravka v boji
o konečně třetí místo. V základní skupině prohráli naši kluci pouze s Olomoucí. Zároveň jsme sbírali i další úspěchy. Nejlepším
střelcem se stal se šesti brankami Jašek Jan a nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Strnadel Dominik.
Zápasy ve skupině:
TJM vs. Olomouc - 0:3
Valašské Meziříčí vs. TJM - 2:2
TJM vs. Valašská Bystřice - 3:2
Opava vs. TJM - 0:2
o 3. místo
TJM vs. Vítkovice - 2:0
Naši střelci:
6x Jašek Jan, Kudělka Vojtěch, Kunc David, Černoch Marek
Turnaje se zúčastnili:
Strnadel Dominik, Křížek Jan, Černoch Marek, Černoch Tomáš, Cibulec Kryštof, Kudělka Vojtěch, Černoch Tomáš, Jašek Jan,
Černoch Jan, Kunc David
V Příboře o skóre druzí.
Na začátku měsíce února se mladší přípravka zúčastnila halového turnaje v Příboře, kde obsadila velmi dobré druhé místo, když je
na druhé místo odsunulo pouze horší skóre.
Více na www.tjmorkov.estranky.cz
Pop Marek
TJ MOŘKOV
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MLÁDEŽ POTŘEBUJE POHYB - tentokrát o bratrech Skurkových
Vincent Skurka, 13 let, žák 7.třídy ZŠ Mořkov
Šimon Skurka, 17 let, student 4.ročníku šestiletého oboru Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí
Co bylo na začátku vašeho společného sportování, Vincente?
Rodiče pro mě hledali vhodný kroužek. Mamka chtěla, abych jezdil na koni, to mě ale nezaujalo. Otec mi navrhnul judo - jako
základ ostatních bojových sportů. Začínal jsem ve Štramberku.
Na nábor do oddílu Kotouč Štramberk se šel se mnou ze zvědavosti podívat i bratr Šimon a od té doby se věnujeme judu oba.
Judo znamená v překladu jemná cesta – je to styl japonského bojového umění a také sport. Mezi jeho techniky patří chvaty ve stoje,
chvaty na zemi, páky a škrcení. Závodníci jsou oblečeni do kimona a podle úrovně svých dovedností mají pásky různých barev.
V letech 2009 – 2012 jsme chodili do oddílu Kotouč Štramberk, kde nás vedl trenér Josef Štábl. Pan Štábl klasl důraz na dokonalé
zvládnutí techniky jednotlivých chvatů, z toho oba těžíme dodnes.
Šimone, kde jsi pokračoval jako dorostenec?
Ve Štramberku nebylo dorostenecké družstvo, proto jsem v květnu 2012 přestoupil do oddílu Železo Hranice k trenérovi Marku
Nádvorníkovi a Vincent mě následoval do oddílu Judo
femax engineering Hranice, kde ho trénuje Olga Chytrá.
Z časových důvodů nebylo možné, aby každý z nás dojížděl
do jiného oddílu.Takže teď dvakrát týdně jezdíme oba
do Hranic na trénink (já někdy i do Olomouce),kde nás vozí
náš taťka autem. O víkendech bývají závody a soustředění,
o prázdninách judocampy. Několikrát týdně jezdíme cvičit
do posilovny – základní vybavení na posilování máme
i doma. Věnujeme se i plavání, v zimě jezdí Vincent na
snowboardu a já na běžkách. V létě oba jezdíme na kole.
S kým jste už za těch pět let svedli urputné boje?
Vincent i já jezdíme na závody v rámci České republiky,
Slovenska, Polska a Rakouska. Doposud jsme se prali
s Čechy, Slováky, Poláky, Ukrajinci, Maďary, Rusy, Litevci,
Němci a Rakušany. V průběhu závodní sezóny jsou
nejdůležitějšími závody Velké ceny – České poháry (Ostrava, Brno, Chomutov, Jablonec nad Nisou a Teplice), na nichž závodníci
sbírají nominace na přebor či mistrovství republiky.
Šimone, vzpomeň na svoje největší úspěchy!
Jsem dorostenec, váhová kategorie – 73 kg, mám modrý pásek, 2.kyu, mým oblíbeným chvatem je sumi gaeshi. Od roku 2013 jsem
rozhodčím juda III.třídy. V září loňského roku jsem při závodech v Brně utrpěl vážné zranění – vykloubení lokte levé ruky.
Několik měsíců jsem nemohl trénovat, teprve nyní začínám znovu se závoděním.
Moje největší úspěchy:
1.místo Grand Prix Michlovce (SR) 2012
1.místo Dorostenecká liga ČR 2013 (soutěž družstev)
Vincente, pochlub se také ty svými úspěchy v judu!
Jsem ještě žák, váhová kategorie – 42 kg, mám oranžovozelený pásek, 3/4 kyu, mým oblíbeným chvatem je seoi nage,
mým oblíbeným judistou je Rozhod Sobirov z Uzbekistánu.
V letošním roce jsem zařazen do regionálního výběru žáků,
kde jsou soustředěni judisté z krajů Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského.
Moje největší úspěchy:
2.místo Grand Prix Myslowice (PLR) 2013
3.místo Grand Prix Povážská Bystrica (SR) 2013
Co je pro judo podstatné?
V judu je důležitá fyzická kondice i technika chvatů. Často je
však těžké skloubit tento sport s přípravou do školy a
domácími povinnostmi.
Vincente, tys vloni zažil velkou slávu také v atraktivním
pohybovém programu OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), vzpomínáš?
Ano, reprezentoval jsem ZŠ Mořkov v družstvu i jednotlivcích – v okresním a krajském kole se soutěžilo v 7disciplínách,
v republikovém kole bylo ve dvou dnech dokonce 10 disciplín.
V okresním kole jsem byl vyhlášen absolutním vítězem, v krajském kole jsem byl pátý. Po prázdninách se konalo republikové
kolo v Praze. Ze 30 chlapců – jednotlivců z ČR ročník 2001 jsem se za 7 158 bodů umístil na 2.místě!
Oběma vám blahopřeji a i do budoucna přeji mnoho sportovních úspěchů!
Zpracovala: Marie Hromádková
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Soutěže
V pondělí 24. února 2014 proběhla i letos soutěž ve Šplhu na tyči žáků
1. až 5.ročníku, které se zúčastnilo celkem 27 chlapců a děvčat.
1. místo Marek Černoch ze 4.třídy 5,04 s
2. místo Vojtěch Kocián ze 4.třídy 5,85 s
3. místo Lukáš Dořičák z 5.třídy
7,58 s
Věříme, že i v budoucnu se naše děti do této soutěže zapojí a své
výkony opět vylepší.
Ve středu 26.února 2014 se konala Recitační soutěž chlapců a děvčat z
1. - 5.třídy ve školní knihovně. Celkem se do soutěže zapojilo 22 dětí:
11 chlapců a 11 dívek.
Na 1.místě se umístili tito žáci:
z 1. třídy Anička Šmondrková
ze 2. třídy Adam Géryk
ze 3. třídy Radek Macíček
ze 4. třídy Klára Kramolišová
z 5. třídy Denis Kyselý
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.
Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Na konci jarních prázdnin jsme odjeli do Bílých Karpat na tradiční
akci Jarní chalupa, zahráli si večerní hru s místními skauty
z Bojkovic, navštívili zámek Nový Světlov a podívali se na zajímavá
místa v okolí.
Letošní velikonoční období bude patřit stejně jako v předchozích letech skautské
sbírce Velikonoční skautské kuřátko, kdy budeme vyrábět zajímavé jarní
dekorace a prodávat je na velikonočním jarmarku. Výtěžek z prodeje bude
zaslán na konto Pomozte dětem.
Srdečně zveme členky a také širokou veřejnost na 2. cestovatelskou besedu
v klubovně s názvem LITVA, LOTYŠSKO A ESTONSKO – pobaltské státy bílých
nocí, která se uskuteční v pátek 11. 4. 2014 od 19:00 h v naší klubovně (hasičská
zbrojnice, vedle knihovny). Těšit se můžete na tipy na netradiční dovolenou, spoustu fotek i ochutnávku tradičního jídla.
Slunečné jarní dny přeje skautský oddíl Atlantida
http://oddilskautek.skauting.cz/

Služba na OÚ Mořkov
v neděli dne 13. 4. 2014
a ve státní svátek dne 8. 5. 2014
Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zák. č. 62/2003 Sb. O volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského
parlamentu“), je pro občana jiného členského státu Evropské unie,
který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR u obecního
úřadu v jehož správním obvodu je přihlášen k tvalému nebo
přechodnému pobytu, nejzašší lhůta pro podání žádosti o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den
přede dnem voleb, tj. neděle 13. dubna 2014 do 16 hod. Z tohoto
důvodu bude na obecním úřadě zajištěna služba zaměsnance v době
od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Obdobné platí pro konec lhůty pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu, který připadá na státní svátek dne 8. 5. 2014.
I v tento den bude zajištěna služba zaměstnance na obecním úřadě
v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod..

15

Přes nepřízeň počasí padl traťový rekord
Je těsně před startem závodu. Z temné oblohy začínají padat studené kapky deště, fouká nárazový vítr.Tento fakt běžci moc
nevnímají a pomalu se přemísťují ke startovní čáře. Z jejich obličejů čiší soustředění. V půl jedenácté vyráží na trať houf
běžců…

Vašek Bitala z našeho Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se po chvilce odlepil od startovního pole a běžel si svůj
závod. O tom že má výbornou fazonu, dokazuje jeho čas v cíli 33:21 min. Pokořil letitý traťový rekord (2009) Petra
Bětíka (33:39 min.).

Po doběhu mi řekl:,, Chvíli jsem čekal že poběžím s některým ze svých soupeřů, ale protože se ke mne nikdo nepřipojil,
hlídal jsem si tempo s cílem pokořit dosavadní traťový rekord, co se mi povedlo.“ Druhého v pořadí, Marka Zemana (X Air
Ostrava) porazil Vašek s zvýrazním rozdílem (35:34 min). Třetí byl Kuba Lukáš (Julbo Way) za 35: 45 min.

Kategorii žen ovládla Adéla Esentiérová ( Baláž Extréme Team Ostrava) která zvítězila v čase 41: 40 min. Výborně jí
sekundovala Andrea Krstevová ( SSK Vítkovice), která doběhla druhá za 41:53 min. Za povšimnutí stojí účast Kláry
Rampírové ( Adidas Outdoor Team) byla v třetí v symbolickém čase 42:42 min. Klára sklízí úspěchy na náročných
vytrvalostních závodech jako jsou B sedmička, Adidas 24 hodin Lysá hora, Pražská stovka. Tento závod brala jako trénink.
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Ani další naši běžci se neztratili v početném závodním poli.Darina Krausová doběhla druhá ve své kategorii. Z našich mužů
byli ve své kategorii druhý Standa a Jirka Zátopkovi. Ve veteránské kategorii nad šedesát let uspěl náš Pepík Kvita, který
obsadil třetí místo.

Pozávodní pohodička. Autor všech záběrů v komentáři a fotogalerie: J. Harašta

Přes nevlídné počasí jsme zaznamenali na sedmém ročníku druhou nejvyšší účast, celkem 94 běžců. Navíc ozdobou je nový
traťový v kategorii mužů. Běžci, děkuji Vám za účast na 7. ročníku tohoto závodu a rádi Vás přivítáme v Mořkově
v příštím roce.

Povzbudivým impulsem byla vstřícnost pana Machače majitele Malokapacitních jatek, který od počátku podporuje tento
závod. Poděkování patří Obecnímu úřadu Mořkov a místnímu spolku KČT. Téměř desítka jeho členů se přihlásila k
výpomoci na postech pořadatelské služby.

Jiří Harašta, Atletický klub Emila Zátopka.

Mořkovský zajíček s rekordní účastí
V sobotu 15.března se konala soutěž v běhu Mořkovský zajíček. Velkým
překvapením byla účast 94 dětí. Nejobsazenější byly nejmladší věkové kategorie.
Děti a maminky s kočárky sváděli mezi sebou urputné souboje. Všichni účastníci
obdrželi v cíli sladkou odměnu a ti nejlepší na stupních vítězů obdrželi symbolický
dárek – keramického zajíčka.
Umístění našich dětí:
1.místo: Geryková Zuzana, Macíček Radek, Jančálková Lucie, Jašek Jan,
Černochová Zuzana, Hegar Jan
2. místo: Navrátilová Jana, Doubravský Jiří, Černoch Marek
3. místo Zelenková Sofie
Děkujeme OÚ, firmě Machač, KČT , ZŠ a MŠ za sponzorství a pomoc
pří realizaci závodu.
Fotografie ze závodu můžete najít na adrese www.zsmorkov.cz,
www.atletikakoprivnice.cz
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Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit
zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty.
Zákon o myslivosti č. 449/2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, uvádí:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými
zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana
mysliveckých zařízení.
Odst.2: každý kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo
zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy nechat volně pobíhat v honitbě – tzn., že
musí být na vodítku.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku) je
v rozporu s § 10, odst.1 uváděného zákona: „ je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových
chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na
účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden
v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být na vodítku.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody
uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy
není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušování ustanovení § 9 a 10 uvedeného zákona je naplněním skutkové podstaty správního deliktu a musí být za něj uložena
sankce ve správním řízení projednávaném orgánem státní správy, v našem případě odborem životního prostředí Městského úřadu
Nový Jičín, za nějž může být uložena pokuta do výše 30 000,- Kč při opakovaném porušení až do výše 60 000,- Kč. Ukládat
a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zákona o přestupcích může i myslivecká stráž.
Myslivecká stráž je podle zákona o myslivosti orgánem státní správy ustanovena pro každou honitbu k ochraně myslivosti. Při
výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna mimo jiné v honitbě usmrcovat psy, kteří mimo vliv
svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění
se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.
Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale je třeba respektovat určitá
pravidla. Chodit po polích s volně pobíhajícím psem ve skutečnosti znamená bezcitné vyhánění zvěře, která sem vždy patřila a my
se snažíme ji zde udržet
Závěrem bychom chtěli požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. Je nutno se v přírodě chovat
tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.
Myslivecký spolek Beskyd Mořkov
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Firma Dřevo-uhlí Jerlochovice oznamuje,
že právě probíhají jarní slevy. Kupte si včas
hnědé uhlí, černé uhlí, koks, brikety a palivové
dřevo. Uhlí je skladováno v kryté hale.
Zvýhodněná doprava zajištěna. Vážíme
na digitální váze. Těšíme se na vaše zavolání
po-pá od 8 do 16 hod.
tel. 737 089 812.

Dovolujeme si Vás pozvat
do nově otevřené prodejny
otevřena od 1.4.2014

„Pekárna Turkův mlýn Tichá„
rádi bychom Vám nabídli široký výběr pečiva
KVÁSKOVÝ CHLÉB
pečený podle staré receptury,
ručně zpracovaný,z třístupňového kvasu,
bez jakýchkoliv konzervantů a tzv. é-ček
dále u nás můžete koupit klasické světlé pečivo,
cereální,vícezrnné,frgály,koláčky,zákusky,
kávu na cestu a spoustu jiných dobrot …
Po
Út
St
Čt
Pá
So

OTEVÍRACÍ DOBA
5:30 - 11:00
13:00 – 15:00
5:30 - 11:00
13:00 – 15:00
5:30 - 11:00
13:00 – 15:00
5:30 - 11:00
13:00 – 15:00
5:30 - 11:00
13:00 – 15:00
6:00 - 9:00

Kadeřnictví Dita Pospíšilová-Bartončíková
Hodslavice 161 Obecní dům
Oznamuje návrat po mateřské dovolené
Pracovní doba: Po-Pá:8.00-20.00
SO: na objednávky
Telefon: 605 95 96 22

prodejna se nachází v budově vedle ordinace
obvodního lékaře Mudr. Michalského
na ulici Sportovní čp.2
těšíme se na Vaši náštěvu Pekárna Tichá
a prodávající paní Renáta Kudělková
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JARNÍ PROHLÍDKA 96,VÝMĚNA OLEJE ZDARMA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA A PŘISTAVENÍ VOZU NA STK
NÁSTŘIK SPODKU a DUTIN
OPRAVY ALTERNÁTORŮ, STARTÉRŮ,
VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL a TRYSEK, TURBODMYCHADEL
KVALITNÍ AUTODÍLY ZA DOSTUPNÉ CENY TURBODMYCHADEL
KVALITNÍ AUTODÍLY ZA DOSTUPNÉ CENY

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 3. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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