Červen 2014

740 let obce

ČÍSLO 6

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
přesto, že byl měsíc květen deštivější, podařilo se nám zdárně dokončit opravu těžce přístupného
úseku Králova potoka. Firma Stavební mechanizace odvedla kvalitní práci, a my tak máme o jednu
starost se sesouvajícím břehem potoka míň. Na opravy břehů a koryt potoků nejsou vypsány pro
náš účel žádné dotace. Ministerstvo životního prostředí vypisuje dotace, při nichž oprava musí být
vedena v souladu s přírodou. Papákův potok však potřebuje tzv. technickou úpravu koryta, protože
tok protéká zastavěným územím. V souladu s přírodou bychom měli tok volně rozlévat do krajiny.
To však není možné, protože by na ulici Květné byli občané velmi často vytopeni. Dotace na technické opravy
však mohou získat Lesy ČR a Povodí. Jednala jsem na ministerstvu zemědělství o možnosti převedení správcovství
toku z obce na Lesy ČR, které vlastní tok Jičínky od začátku Životic u NJ a dále v jeho celé délce. Obdržela jsem
písemné stanovisko MZ, že nám bude vyhověno a zároveň radu, jak máme ohledně převedení správcovství
postupovat. Věřím tomu, že poté dojde i k opravě Papákova potoka, protože břehy potoka jsou vymleté a sesouvají
se pozemky zahrad.
Dokončujeme asfaltování vybraných úseků, které nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Toto asfaltování není
poslední. Také v dalších letech budeme pokračovat s doasfaltováním dalších úseků.
V úterý 27. 6. 2014 nás znovu potrápil vydatný déšť. Velké množství vody způsobilo problémy v Nových domcích,
na ulici Sportovní, Obchodní, Osvobození, Dolina, Družstevní a Dolní. Zatopena byla školní kotelna, kde se voda
vyčerpávala ještě druhý den a víceúčelové hřiště. Znovu jsme po 5-ti letech byli svědky valícího se blátivého
potoka po hlavní komunikaci, již od místa penzionu Šimonka. Museli jsme tento úsek komunikace ve směru na
Životice u Nového Jičína na 1 hodinu uzavřít. Jindy vyschlé potůčky se změnily v řeku. Pro Mořkov byl v tento
den vyhlášen 3. povodňový stupeň. V Novém Jičíně povodňový systém hlásil už od 13 hodiny, že od Mořkova se
na město valí voda, která i v Novém Jičíně dosáhne 3. stupně povodňové aktivity. Situaci jsme u nás zvládli za
pomoci našich hasičů, kteří občanům pomohli vyčerpávat vodu. Nezbytně nutnou dobu monitorovali situaci i
profesionální hasiči z Nového Jičína a policie. Chtěla bych všem touto cestou poděkovat, za dobře zvládnutou
situaci. Na obci máme k dispozici vysoušeče, které nám zapůjčilo Město Nový Jičín. Pokud někdo potřebuje
vysušit místnosti, či garáž apod., přijďte na OÚ a vysoušeč vám na nezbytně nutnou dobu poskytneme. Naštěstí se
nezopakovala povodeň z roku 2009. Musíme doufat, že se nám obdobné neštěstí na dlouhou dobu vyhne.
V současné době máme vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kruhového objezdu, který plánujeme vystavět
v červenci – srpnu.
V květnu jsme podali žádost o dotaci na MMR na stavbu ocelové skladovací haly. V současné době máme vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele. Hala bude vystavěna v zadní části sběrného dvora.
V brzké době budeme muset opravit střechu na budově staré školy. Za tímto účelem jsem jednala s Ing. Krátkým,
který nám vypracoval již v roce 2009 studii a projekt na opravu budovy staré školy. Ing. Krátký je také autorem
projektu zateplení budov ZŠ, včetně návrhu fasády. V současné době nám zhotovuje projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na opravu stropu v 1. patře ZŠ s vytvořením podkroví se střešními okny, výměnu krovu a střešní
krytiny.
Postupně probíhají práce na výstavbě plotu v campu. Firma Fabriko s.r.o. nám provede výměnu rýn a okapů
na objektu č. p. 489 - zelenina a obchod Hruška.
Ivana Váňová, starostka

U S N E S E N Í z 70. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 7. 5. 2014
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 69. schůze RO.
Uděluje:
Souhlas s přerušením provozu MŠ v době od 14. 7. 2014 do 22. 8. 2014.
Schvaluje:
Dar ve výši 2000,- Kč paní M.K., dobrovolné dárkyni krve na základě uskutečněných odběrů a dar ve výši 5000,- Kč panu
J.K., dobrovolnému dárci krve na základě uskutečněných odběrů a dar ve výši 5000,- Kč panu J.G., dobrovolnému dárci
krve na základě uskutečněných odběrů.
Uzavření Smlouvy č. 123134424 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. PK 1137/4 v k.ú. Mořkov.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. KN 1609 v k.ú. Mořkov.
Uzavření Smlouvy o užívání veřejného prostranství na umístění pouťových atrakcí mezi obcí Mořkov a panem Břetislavem
Fucimanem, Na Rybníčku 54, 746 01 Opava, IČ 10628762 na léta 2015-1018.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 71. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 14. 5. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 70. schůze RO.
Negativní reakci na článek Mysliveckého spolku Beskyd Mořkov.
Nesouhlas se záměrem Obce Mořkov s výstavbou sociálních bytů ze strany občana T. H..
Připomínky k projektu sociálního bydlení pro seniory v obci Mořkov ze strany M. M..
Zájem paní L. M. o koupi pozemku parc. č. 161/1, 1645 a 1236/2 v k. ú. Mořkov.
Zájem pana P. L. o koupi pozemku parc. č. 161/1, 1645 a 1236/2 v k. ú. Mořkov.
Informaci o poptávkovém řízení SŽDC ve věci otevírání a zavírání čekárny objektu železniční zastávky Mořkov hl.tr.
Popis způsobu sestavení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle důvodové zprávy.
Schvaluje:
ZŠ Mořkov nákup jazykové laboratoře Omnneo dle cenové nabídky.
Poskytnutí příspěvku ve výši 7 tis. Kč na kurs konverzace s rodilým mluvčím pro žáky 9. třídy ZŠ Mořkov.
Finanční příspěvek SRPŠ ve výši 4.000,- Kč na Dětský den, který se bude konat v neděli 1. 6. 2014.
Bezúplatný pronájem sálu SD SRPŠ.
Povodňový plán na stavbu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“.
Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky mezi panem Z. K., Mořkov a obcí Mořkov.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi panem Z. K., Mořkov a obcí Mořkov.
Doporučuje:
ZO prodej parc. č. ZE 1137/4 v k.ú. Mořkov panu A. M. za 10,- Kč/m2.
ZO prodej parc. č. 1609 v k.ú. Mořkov manželům Š. za 40,- Kč/m2.
ZO schválit plán financování obnovy uvedený v příloze.
ZO schválit nákup traktorové sekačky pro TJ Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Poděkování
Dovolte mi, abych poděkoval organizátorům milého setkání, které proběhlo dne
24.5.2014 v restauraci U ogaru v Mořkově. Příjemné pro mne bylo setkání se
starostkou obce paní Váňovou a dalšími, pošmákli jsme si na velmi kvalitní večeři
v salónku , kterou připravila paní Renata Pítrová s pomocníky. Určitě se do vaší
krásné obce brzy vrátím.
Vladimír Hron
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USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 21. května 2014.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu paní JUDr. Věry Skurkové a pana Jaromíra Jaksche.
1.2
Kontrolu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 20. zasedání zastupitelstva obce (č. 66 - 71).
1.4
Informaci o výsledku hlasování metodou Per Rollam ve věci revitalizace ploch v areálu TJ.
1.5
Úpravu rozpočtu č. III schválenou na zasedání RO 26. 3. 2014 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů
736.752,- Kč, výdajů 736.752,- Kč a financování 0,- Kč.
1.6
Průvodní dopis Obce Veřovice – návrh na pořízení změny ÚP Mořkov.
1.7
Návrh investičního záměru paní L. M. v obci Mořkov.
1.8
Popis způsobu sestavení plánu financování obnovy kanalizací (pro období 2014 – 2023) Obce Mořkov
dle důvodové zprávy.
1.9
Vývoj územní studie lokality Pastelník Z44.
2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 5.
2014 ve složení: Jaroslav Mikunda – předseda, Jiří Kocián a Oldřich Kunc – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 21. ZO.
IV. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
6,265.994,00Kč příjmy celkem
výdajů
6.265,994,00 Kč výdaje celkem
třídy 8 financování
0,00 Kč financování celkem

33,472.246,00 Kč
37,473.625,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění IV. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.3
Cenu za možný prodej pozemku parc. č. 1609 v k. ú. Mořkov 40,- Kč/m2.
3.4
Cenu za možný prodej pozemku PK 1137/4 v k. ú. Mořkov 10,- Kč/m2.
3.5
Prodej 3/8 pozemku parc. č. 63/1 – dílu „a“ o výměře 3m2, která je GP č. 1187-39/2013
sloučena do parc. č. 64, manželům L., bytem Mořkov do jejich společného jmění manželů za cenu 100,
- Kč /m2 za tento podíl a darování 5/8 pozemku parc.č. 63/1 – dílu „a“ o výměře 3m2 panu L., bytem
Mořkov.
3.6
Prodej pozemku parc. č. 1268/3 – ostatní plocha - o výměře 125 m2 v k. ú. Mořkov dle GP č. 120840/2013 panu Č., bytem Mořkov, do jeho výhradního vlastnictví za cenu 65,- Kč /m2, tj. celkem za
8 125,- Kč.
3.7
Koupi pozemku parc. č. 978/5 – ostatní plocha – o výměře 152 m2 dle GP č. 1208-40/2013 od manželů
K., bytem Mořkov, za dohodnutou celkovou kupní cenu 8 125,- Kč.
3.8
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 965/4 – zahrada – o výměře 19 m2 dle GP č. 1208-40/2013 od pana
Č.,, bytem Mořkov, jako dar do vlastnictví Obce Mořkov.
3.9
Změnu územního plánu dle požadavku Obce Veřovice za předpokladu uhrazení veškerých finančních
nákladů souvisejících s pořízením Změny územního plánu Mořkov ze strany obce Veřovice, včetně
aktualizace v programu Digis, pokud se bude týkat nového umístění ČOV.
3.10 Plán financování obnovy kanalizací (pro období 2014 až 2023) Obec Mořkov.
3.11 Úpravu rozpočtu č. II schválenou na zasedání RO 18. 3. 2014 – usnesení č. 2.3 ve výši příjmů 0,- Kč,
výdajů 726.000,- Kč a financování 0,- Kč.
4.
Revokuje:
4.1
Bod 3.6. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 11. prosince 2013 ohledně prodeje
pozemku parc.č. 64/1 – díl „a“ – 3m2 manželům L., bytem Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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U S N E S E N Í z 72. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 28. 5. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 71. schůze RO.
Prezentaci dotovaného komunitního bydlení pro seniory.
Informaci předsedy KČT při TJ Mořkov Aloise Tomana o uskutečněném 40. ročníku turistického pochodu „okolo
Mořkova“.
Informaci o vyhlášení 3. Stupně povodňové aktivity dne 27. 5. 2014 a informaci o povodňových škodách.
Schvaluje:
Dar ve výši 5.000,- Kč Slezské diakonii, středisko – Eden Nový Jičín.
ZŠ Mořkov rekonstrukci podlahy ve školní jídelně.
Přijetí daru od I.Č. ve výši 3.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci.
Výběrové řízení – MOK Sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – MOK Sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov ve složení
Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Slabá Jana, Jaksch Jaromír, Skurková Věra, náhradníci: Hořelková Vladana, Kladiva Petr,
Mička Pavel, Kyselý Jiří, Černoch Josef.
Pro oslovení VŘ – MOK Sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov Jankostav, s.r.o., Štěpaňakova 714/31, 719 00
Ostrava-Kunčice, IČ 258 555 81; Toramos, s.r.o., Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín, IČ 619 44 327; Doprastav
Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ 286 06 370.
Výběrové řízení – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvara v Mořkově ve
složení Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Slabá Jana, Jaksch Jaromír, Skurková Věra, náhradníci: Hořelková Vladana, Kladiva
Petr, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Černoch Josef.
Pro oslovení VŘ – Novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora v Mořkově: ELORA GROUP s.r.o., Oprechtice
71, 739 21 Paskov, IČ: 253 655 17; Dořičák Jan, 742 72 Životice u Nového Jičína 48, IČ: 130 17 900; OHL ŽS, a.s.Divize
2, Hlávkova 592/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 463 427 96; Josef Slavík, 742 73 Veřovice 246, IČ: 68343418; FEMONT
OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ: 471 54 918.
Provozní řád Mobilní kompostárny.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2014.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje bylo naší farnosti povoleno
konat veřejnou sbírku na opravu—nátěr fasády kostela
sv. Jiří v Mořkově. Všechny domácnosti naší obce
dostaly na konci měsíce května do schránky dopis,
ve kterém jim vysvětlujeme náš záměr k zvelebení
našeho kostela a jeho okolí. Finanční prostředky se
mohou zasílat pouze na účet, který k tomu byl zřízen.
Na stránkách farnosti:
http://www.farnostmorkov.estranky.cz/
v odkazu VEŘEJNÁ SBÍRKA najdete celkově vybranou
částku a z důvodu transparentnosti výši jednotlivých darů.
Bankovní účet je zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 3509474309/0800
Na přijatý dar Vám na přání vystavíme potvrzení, které lze následně použít jako doklad k odečtu ze základu
daně z příjmu.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit telefonicky 739244464 nebo emailem:
rkf.morkov@doo.cz
Za Vaši štědrost k tomuto dílu moc děkuji.

P. Paweł Dobija
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Fyzioterapie v obci Mořkov
Dne 2. 6. 2014 dojde k otevření rehabilitační praxe panem Mgr. Martinem Hlouškem, který ji převzal po paní
Lidmile Morocové.
Místo praxe zůstává zachováno, a to v prostorách přízemí Zdravotního střediska, na adrese Mořkov, Dolní 74.
Praxe je přístupná nejen pro klienty okresu Nový Jičín a okolí.
V ordinaci bude poskytována jak rehabilitační péče hrazená ze zdravotního pojištění, tak také služby, které nejsou
hrazené zdravotními pojišťovnami, a to wellness a ergonomické poradenství.
Mgr. Martin Hloušek je původem z Hodslavic. Vystudoval:
Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor fyzioterapie (titul Bc.)
Libera Universitá degli studi di science umane e tecnologiche, Lugano (Švýcarsko),
Physiotherapy - Double diploma (titul B.Sc.)
Palackého Univerzitu v Olomouci, obor fyzioterapie (titul Mgr.)
Praxi v oboru získal jak v České republice - Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Rehabilitace MUDr. Přemysl
Norský, Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Avica, s.r.o. Ostrava, Lázně Darkov, a.s., tak také
v Německu - Sozialstiftung Saludis Bamberg.
Pravidelné ordinační hodiny:
Pondělí – Pátek
6:30 – 15:00, mimo ordinační dobu dle domluvy
Bližší informace a objednávání:
Osobně v ordinaci
Na telefonním čísle: 737 340 695
Web: www.fyzio-mobility.cz
E-mail: martin.hlousek@ymail.com
Mgr. Martin Hloušek
U příležitosti letošních oslav 740 let od založení obce jsme nechali vyrobit několik
propagačních materiálů, některé z nich jsou i prodejné a lze je zakoupit na obecním úřadě.
Cena pohlednice á 4,- Kč; igelitové tašky á 7,- Kč; propiska á 14,- Kč; odznak á 15,- Kč.

Magnetku obdrží každý návštěvník
Dne obce 12. 7. 2014 ke vstupence
zdarma.
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Výsledky hasičské soutěže v požárním útoku mladých hasičů
„O POHÁR STAROSTKY OBCE“ ze dne 25. 5. 2014
MLADŠÍ
Start. pořadí Družstvo

MSL MH Levý proud Pravý proud Výsledný čas Umístění

1 Mořkov
2 Bruzovice
3 Ostravice
4 Nýdek
5 Lubno
6 Jistebník A
7 Příbor
8 Krmelín A
9 Oprechtice
10 Malenovice

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

23,08
15,57
21,96
22,18
24,04
14,35
19,94
17,38
N
13,92

25,59
15,79
19,69
18,93
22,03
14,12
18,28
16,74
N
13,69

25,59
15,79
21,96
22,18
24,04
14,35
19,94
17,38
N
13,92

17
6
14
15
16
3
11
7
N
2

11 Krmelín B
12 Nová Ves A
13 Nová Ves B
14 Lučina
15 Brušperk
16 Tichá
17 Petřvald
18 Trojanovice
19 Řepiště
20 Klimkovice
21 Jistebník B

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Ne

17,39
13,36
24,46
N
20,35
41,71
18,29
14,57
15,46
18,62
17,85

21,37
13,16
31,39
N
21,27
44,03
19,01
14,38
15,59
18,69
17,67

21,37
13,36
31,39
N
21,27
44,03
19,01
14,57
15,59
18,69
17,85

13
1
18
N
12
19
10
4
5
9
8

ANO
ANO
ANO
ANO

STARŠÍ
Start. Pořadí Družstvo
1 Nýdek A
2 Mořkov
3 Nová Ves
4 Nýdek B
5 Petřvaldík
6 Příbor
7 Lubno
8 Jistebník
9 Malenovice
10 Oprechtice
11 Bruzovice
12 Paskov A
13 Fryčovice A
14 Brušperk A
15 Paskov B
16 Brušperk B
17 Fryčovice B
18 Hukvaldy
19 Michálkovice
20 Tichá
21 Trojanovice
22 Řepiště

MSL MH

Levý proud Pravý proud Výsledný čas Umístění

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

14,42
27,87
18,62
19,45
12,1
15,52
20,25
nebyl

16,56
28,03
18,85
21,21
12,36
14,7
19,29

16,56
28,03
18,85
21,21
12,36
15,52
20,25

10
19
13
16
1
6
15

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
Ano
ANO

29,73
19,88
13,61
12,98
13,85
15,29
24,44
16,24
22,94
15,17
16,11
N
13,29
12,59

24,37
20,01
18,82
13,07
15,64
15,88
13,87
15,79
21,91
14,9
16,59
N
12,18
12,18

29,73
20,01
18,82
13,07
15,64
15,88
24,44
16,24
22,94
15,17
16,59
N
13,29
12,59

20
14
12
3
7
8
18
9
17
5
11
N
4
2

6

Zhodnocení sezóny 2013/2014 za oddíl stolního tenisu TJ Mořkov
Družstvo "A"
Hrálo krajskou soutěž II. třídy sk. A, která byla co se kvality našich soupeřů týká jednou z nejtěžších
jakou jsme kdy hráli,což nikdo z nás nečekal vzhledem k tomu, že minulou sezónu došlo k rozdělení
krajských soutěží na soutěž 1 a 2 třídy. Po celou sezónu jsme se pohybovali ve spodní části tabulky,
protože většina soupeřů byla nad naše síly. Mnohdy zase chybělo kousek sportovního štěstí, abychom
zápasy dokázali zvrátit na svou stranu. V polovině soutěže již bylo jasné, že pro nás rozhodující budou
zápasy s družstvy Českého Těšína, Paskova, Komorní Lhotky, Nového Jičína a Frenštátu pod
Radhoštěm. A také to, že budeme muset bojovat o udržení. Jsem opravdu rád, že se nám to podařilo.
Přestože jsme nakonec skončili na 10 místě z 12 mužstev, museli jsme ještě sehrát barážové utkání s
Bolaticemi, které jsme porazili a zachránili pro Mořkov krajský přebor i pro příští sezónu. Áčko stavělo na hráčských oporách
Vítkovi Kravčenkovi a Jirkovi Porubovi, na závěr družstvu výrazně pomohl Patrik Kunc, který začal nastupovat a bodovat v druhé
polovině soutěže.
Družstvo "B"
Hrálo okresní přebor I. třídy, kde bylo bohužel o vítězi rozhodnuto dříve, než jsme soutěž začali hrát. Stačil K tomu pouhý pohled na
soupisku hráčů Kopřivnice B, která nasadila do této soutěže hráče hrající v minulé sezóně divizi spolu s hráči, kteří pravidelně
nastupovali za jejich A družstvo hrající třetí ligu. Přesto si myslím, že to byla vyjímečná a úspěšná sezóna, na kterou budeme ještě
dlouho vzpomínat a ve které se nám dařilo téměř vše, na co jsme sáhli. Sehráli jsme ji v pohodové a kamarádské atmosféře,
vybojovali jsme řadu nádherných utkání a pinec jsme si užívali na vítězné vlně. Celou dobu jsme se pohybovali na čelních místech
tabulky, dva hráči družstva i v první desítce úspěšnosti jednotlivců okresu Nový Jičín. Před posledním kolem jsme byli na druhém
místě právě za Kopřivnicí B a až v tom posledním, pro nás smolném kole nás v tabulce přeskočila družstva Příboru a Studénky a to o
pouhý jeden bod.
Družstvo "C"
Hrálo okresní přebor druhé třídy. Po prvním, zcela zbytečně prohraném utkání s družstvem Příboru, jsme se sešli a určili pro toto
družstvo cíl, který nebyl nikterak malý….. a sice vyhrát tuto soutěž a postoupit do O.P.I.třídy, kde by hráči mohli sbírat zkušenosti a
zahrát si s lepšími soupeři. Pro tento úkol bylo ovšem nutné vybrat vedoucího, který by dal družstvu řád a celou sezónu ho táhl a šel
mu příkladem. Důvěru oddílu dostal Rosťa Černoch, který se do toho pustil s vervou sobě vlastní. Mořkov "C" se po několika
utkáních ocitl na prvním místě tabulky, které až do konce soutěže neopustil a právem postupuje do okresního přeboru první třídy.
Kromě Rosti, který hrál za družstva "B" i "C" je třeba vyzdvihnout také výkony Radima Kyselého a Zdeňka Vilímka, kteří
pravidelně bodovali a mají tedy na tomto úspěchu lví podíl.
Mimo tyto soutěže jsme od září loňského roku 2x týdně pravidelně trénovali, zahráli si i Český Pohár, v kterém se nám příliš
nedařilo, přesto jsem přesvědčen o tom, že je dobře, že tuto soutěž v posledních letech pravidelně hráváme. Zúčastnili jsme se
okresních přeborů ve Fulneku, kde jsme dosáhli hezkých výsledků. Zorganizovali jsme nejen jubilejní 40 ročník Vánočního turnaje,
ale i turnaje pro žáky ZŠ a oddíl ASPV. Opět jsme měli stánek na dni obce a vydělali prostředky, které byly použity ve prospěch
oddílu. Závěrem bych chtěl jménem všech členů poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za každoroční, pro nás velmi významnou
finanční výpomoc a podporu, základní škole za používání tělocvičny a vstřícný přístup vzhledem k našim potřebám. Děkuji rovněž
všem, kdo se jakkoliv podíleli na chodu oddílu v uplynulé, dle mého názoru úspěšné sezóně.
S pozdravem …. sportu zdar a stolnímu tenisu zvláště !
Tomáš Kudělka - předseda odd.st.tenisu

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice hledá své logo
Přestože do konce realizace stavby drážní cyklostezky vedoucí z Nového
Jičína do Hostašovic zbývá ještě několik měsíců, již nyní si stezka začíná
budovat svou značku.
Stejně jako jiné turistické atraktivity bude mít i cyklostezka své jedinečné
logo, které se pak objeví na různých propagačních předmětech,
na informačních tabulích podél cyklostezky, na mapách či na cyklodresech.
Vítězné logo má vzejít z veřejné soutěže. Svazek obcí tímto oslovuje
všechny nadané umělce z řad profesionálů i kreativní veřejnosti a vyzývá
je k účasti v soutěži, kde na autora vítězného návrhu čeká finanční odměna.
Termín pro podání návrhů je stanoven do 30. června 2014.
Bližší informace o podmínkách soutěže jsou uvedeny na webu http://www.obec-morkov.cz
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„OKOLO MOŘKOV“
40. jubilejní ročník turistického pochodu „Okolo Mořkova“ byl pořád odborem KČT při TJ
ve spolupráci s OÚ v sobotu 3. května 2014 jako významná akce KČT v České republice a Ms oblasti.
Letošní ročník byl rovněž zařazen do rámce oslav 740 let trváni obce.
V předcházející dny bylo teplé a slunečné počasí. Na sobotu se však výrazně ochladilo /5°C/,
ráno i slabý déšť, což ovlivnilo účast, zejména však místních, na letošním ročníku. Celkem se
na všech trasách prezentovalo 675 účastníků /155 mládeže, 520 dospělých/. Místních bylo 261, tj.39
% - 68 mládeže a 193 dospělých. Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce turistů na 10 km – 300 /
místních 112/ a 16 km – 225 /místních 77/. Pro rodiče s malými dětmi byla „BABY“ trasa na 5 km,
účast 94 /místních 60/, kde děti za soutěže a hry obdržely sladké odměny. Pro zabavení dětí
uspořádali žáci 6.třídy ZŠ „pohádkový les“. K radosti dětí přispěla i stáj „Jurášek“ povozila ,ty které
měly zájem,na ponících na kontrole u Machačovy skály. Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 64
pořadatelů.
Mezi ůčastníky byli turisté z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst Moravy, Slezska
i Čech. Nejvzdálenější byla Karolína Jirka-Kanada,Vancouver /návštěva u rodiny/. Nejstarší
Vlastislav Mokroš /*1929/ z F-M, nejmadší Veronika Rýdlová /*2/2014/ Mořkov, tito obdželi
odměny. Nejpočetnější skupina Klub důchodců Mořkov- 19 členů. Z prezentovalých účastníků byli
vylosováni výherci věcných cen. Celková účast za 40. ročníků na našich pochodech dosáhla 29.291
turistů!!
Odpoledne ustalo mrholení, bylo však nadále velmi chladno, přesto mohli účastníci využít
pěkného prostředí areálu výletiště, pod přístřeším velkých stanů, k odpočinku i občerstvení
připraveného pořadateli. K zlepšení dobré nálady přispěla i živá hudba. Chování účastníků v přírodě
bylo ukázněné, pohybovali se jen po vyznačených trasách. V průběhu akce nedošlo k úrazům.
Touto cestou děkujeme OÚ za spolupráci a našim příznivcům a sponzorům: Řeznictví Jan,
Malokapacitní jatka Machač, Dřevo Šigut, Pohostinství O. Kunc, U Ogaru Ren. Pítrová , firmě
Tomspedit a Kon-Kys za výpomoc. Jen s jejich přispěním mohla být pořádána tato akce prospěšná
pro děti, propagující turistiku, naší obec a krásnou přírodu v našem okolí. Rovněž děkujeme MŠ
za zapůjčení pomůcek ke hrám pro děti a za uvaření polévky, ZŠ za uvaření čaje. Paní Anně
Macháčové za výpomoc při pečení koláčů a za uvaření guláše D. Skalkovi.
Děkujeme našim občanům, školní mládeži a dětem za účast i při nepříznivém počasí, jež nás
letos postihlo.

Více fotografií na: www.kctmorkov.ic.czPochod Okolo Mořkova 2014.

Výbor OKČT při TJ
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Výsledek voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. 2014—24. 5. 2014
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Fotografie ze společenských akcí v měsíci květnu 2014

6. květen 2014
Oslava 69. výročí
osvobození obce Mořkov

11. 5. 2014
Oslava
svátku matek
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Narodila se
Barbora Mičková

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

Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
82 let
85 let
92 let

Radim Poledník
Ilona Mročková
Pavel Horák
Jana Hertlová
Ludmila Černochová
Alena Hýlová
Miluška Zichová
Ladislav Machač
Alois Kašík
Anna Černochová
Helena Pítrová
Jan Horák

Petr Kyselý
Pavla Pítrová
Jitka Mičková
Vlasta Janiczková
Anna Geryková

Vlasta Staňková
Roman Šetek
Petr Szkandera
Rudolf Matýsek

Miroslav Cabák

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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

MOŘKOV
ve dnech

KRESLÍ, MALUJE A TVOŘÍ

20. – 22. června 2014 v salonku

SD Mořkov

dopoledne od 9 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 17 hodin
Součástí výstavy budou i výtvarné práce dětí z výtvarného kroužku HASIČÁRNA

Upozornění.
Místní umělci donesou své výtvory ve čtvrtek 19.6. 2014 do salonku SD v průběhu odpoledne od 15 hodin.
V pátek 20.6. dopoledne proběhne instalace obrazů a odpoledne v 16 hodin bude vernisáž pro vystavující autory,
jejich příznivce a samozřejmě i pro celou veřejnost.
Prosba: naši obec Mořkov rád maloval a své obrazy zde rozdával i prodával dnes již nežijící pan učitel Oldřich
KUMMOROWSKI. Pokud jeho díla zdobí váš byt a jste ochotni zapůjčit je na výstavu, budu velmi ráda.
Děkuji předem.
M arie Hromádková
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Podhorská chalupa

Provozovatelka areálu koupaliště
přijme od 1.7. 2014
servírky, číšníky
do Bufetu a Podhorské chalupy –
pouze s praxí

Od 1. 7. 2014
budeme opět vařit MENU
a rozvážet pro zájemce
 výběr ze 2 polévek

2 druhů hlavních jídel.
 Cena od 67,- Kč.
Objednávky příjímá pí. Skybová
tel. 732252953

Info: pí. Skybová 732252953 nebo
mail: koupaliste.morkov@seznam.cz

Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené prodejny (od 5.5.2014)

Drogerie – papír v Mořkově.
Nabízíme papírenské zboží, drogerii, hračky, svíčky a jiné.
Kontakt:
Zuzana Pítrová
Pastelník 501 (křižovatka ulice Pastelník a ulice Na Rolici)
742 72 Mořkov
Tel. +420 739 497 919
Otevírací doba:
Po – Pá
8.00 – 11.00
Sobota
8.00 – 10.00

13.00 – 16.30

Mimo uvedenou otevírací dobu, prosím zvoňte. Pokud to bude možné, rádi Vás obsloužíme.
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JURAJ CHRAPKO
PASTELNÍK 486
742 72 MOŘKOV
IČO 876228856
TEL. 775 445 428
juraj.chrapko@centrum.cz
Svařování železa, nerez, titanu, litiny, ocelolitiny,hliníku (opravy výfuků apod)
Klempířství, oprava karosérií
Zámečnické práce
Výroba strojů a zařízení
Výroba kovových konstrukcí, kovodělných
výrobků (brány, ploty, balkóny)

Soukromá výuka
ANGLIČTINY,
konverzace,
příprava ke zkouškám, všechny úrovně.

OSOBNÍ PŘÍSTUP, RYCHLOST, KVALITA

776024728.

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 5. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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