Červenec 2014

740 let obce

ČÍSLO 7

Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
začátkem ledna jsem podala žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH a mladé hasiče SDH Mořkov. Osobně jsem svou žádost
zdůvodnila předsedovi komise bezpečnostní a pro IZS JUDr. Josefu Babkovi. Komise bezpečnostní
a pro integrovaný záchranný systém při svém jednání dne 13. 5. 2014 doporučila orgánům kraje
poskytnout obci Mořkov účelovou investiční dotaci 300.000,- Kč na pořízení devítimístného
dopravního automobilu. Dne 12. června 2014 zastupitelstvo kraje odsouhlasilo dotaci pro naši obec.
Velkým argumentem, proč byla dotace ZK doporučena, je skutečnost, že mladí hasiči z Mořkova jsou velmi aktivní
v regionu celého MSK. Pořízením devítimístného automobilu bude zajištěna dobrá bezpečnost při přepravě dětí
na hasičské soutěže. Automobil bude zároveň zařazen do aktivního výjezdu JSDH Mořkov a kdykoliv bude potřeba,
bude povolán Integrovaným záchranným systémem MSK k požáru, povodni, či jinému nebezpečí.
V dubnu jsem podala na MSK další žádost o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu místní okružní křižovatky
(MOK) sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov. Před podáním žádosti jsem si sjednala schůzku
s náměstkem hejtmana Mgr. Danielem Havlíkem a vedoucím odboru dopravy Ing. Ivo Murasem, na které jsem
předložila a objasnila projektovou dokumentaci kruhového objezdu. Panu náměstkovi se náš záměr velmi líbil. Zná naši
nepřehlednou křižovatku a vybudování kruhového objezdu by bylo dle jeho názoru vhodným řešením. Dne 12. června
2014 rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout obci Mořkov účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000,
- Kč, max. však ve výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu MOK s časovou
použitelnosti do 30. 11. 2014. Tento termín dodržíme, protože Rada obce Mořkov při svém jednání dne 11. 6. 2014
rozhodla, že nejvhodnější nabídku na realizaci MOK podala firma DOPRASTAV Perútka z Žiliny u Nového Jičína.
Nabídka na provedení prací je ve výši 296.000,- Kč. V návaznosti na realizaci kruhového objezdu žádám všechny
účastníky dopravního provozu (řidiče i chodce), aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu a průchodu stavbou. Termín
zahájení prací bude včas oznámen rozhlasem a na webu obce. Předpoklad zahájení prací je 14. července 2014.
Další projekt, který plánujeme v brzké době realizovat je umístění zpomalovacího semaforu na ulici Nové domky.
Málokterý řidič v tomto úseku dodržuje rychlost 50 km/h. Rozhodli jsme se pro umístění červené zóny, tzn., že semafor
bude svítit červeně. Když se však k danému úseku bude přibližovat auto povolenou rychlostí, semafor včas přepne
na zelenou a řidiče nikterak průjezd ulicí nezdrží. V případě, že řidič pojede rychleji, než je povoleno, bude muset
zastavit vozidlo a počkat, až se rozsvítí zelené světlo. Projekt zpomalovacího semaforu již máme hotový a v současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zpomalovací semafor bude dobrou investicí, která pomůže ke zlepšení
bezpečnosti provozu v dané lokalitě. Zpomalovací semafor, bude jistě vhodným bezpečnostním prvkem i pro uživatele
cyklostezky, která by měla být zprovozněna koncem září. Za tímto účelem podám na MSK žádost o dotaci.
Veškerou kompostovací techniku pro mobilní kompostárnu jsme již převzali. Proběhlo odborné zaškolení pracovníků
a postupně získávají v obsluze strojů potřebnou praxi. Pojedeme na tzv. zkušenou ke kolegům do Horních Moštěnic,
kteří mají stejné stroje a obsluhují je již třetím rokem. Tamní starosta Ing. Vladimír Martínek nám ochotně vyšel vstříc.
Prozatím ponecháváme v obci rozmístěny hnědé kontejnery. Můžete také sami vozit trávu a větve na určené místo nad
vlakové nádraží v blízkosti sběrného dvora. Úložné místo bude označeno cedulí s pokyny obce.
V průběhu prázdnin vyměníme staré vstupní dveře do MŠ za nové. Stávající dveře jsou zcela nevyhovující, děti často
zakopávají o 4 cm soklík. Stavební práce budou zahájeny 14. července a ukončeny nejpozději 22. července, tj. v době,
kdy ve školce budou pouze správní zaměstnanci.

Ivana Váňová, starostka

Vážení spoluobčané,
jménem obecního úřadu Vám přeji krásné prožití letní dovolené. Dětem a studentům přeji
nezapomenutelné prázdniny se spoustou zážitků. Odpočinek vám všem jistě zajistí načerpání nových sil
do další práce a studia.
Ivana Váňová, starostka

DEN OBCE dne 11. - 12. července 2014
Přijměte pozvání na oslavy 740 let vzniku obce Mořkov. Kulturní komise ve spolupráci s Obcí Mořkov si dala velmi
záležet na přípravě programu, který vás jistě zaujme.
Věříme, že si každý z nabídky vybere, na co těší a co jej zajímá. Přijďte se všichni společně pobavit.
Pozvánka s programem je vložena v tomto Zpravodaji.

Poděkování paní Marii Hromádkové
Ve dnech 20. – 22. července 2014 jsme mohli shlédnout výstavu
obrazů, Mořkov kreslí, maluje a tvoří. Výstava se uskutečnila
díky velkému nasazení a obětavosti paní Marie Hromádkové,
kronikářky naší obce a paní učitelky, která předává své
pedagogické a malířské zkušenosti dětem i dospělým. Již 40 let
každé pondělí maluje s dětmi v hasičské klubovně a učí je správně
zvládat malířskou techniku.
Děkuji Vám, paní Hromádková, za všechny občany a zvláště za
naše děti, které k Vám do kroužku rády chodí a pod Vaším
vedením rozvíjejí svůj talent.
Ivana Váňová, starostka

VEŘEJNÁ SBÍRKA
K dnešnímu dni tj. 23. 6. 2014, tedy přesně za měsíc konání veřejné sbírky na opravu—nátěr fasády
kostela sv. Jiří v Mořkově se podařilo na účtě nashromáždit 309.813,05 Kč. Jménem farnosti chci
poděkovat všem dosavadním dárcům—občanům Mořkova, ale také i společnostem, ketré na území
obce podnikají, za jejich štědrost.
Sbírka dále pokračuje a finanční prostředky se mohou zasílat 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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U S N E S E N Í z 73. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 11. 6. 2014
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 72. schůze RO.
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených.
Žádost o odkup části par. č. 259/5 v k.ú. Mořkov.
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Rozdělení pozemku 1045/16 na 2 parcely.
Finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč Klubu důchodců Mořkov na zájezd do Kroměříže.
Výběrové řízení – zpomalovací semafor pro Mořkov – ulice Nové domky.
Složení výběrové komise 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 – zpomalovací semafor pro Mořkov – ulice Nové domky 6 firem: DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Sportovní 15,
741 01 Nový Jičín, IČ 29462223; Dopravní značení, Vladimír Zdráhal, Na Lani 266, 741 01 Nový Jičín, IČ 74303091;
DOPIS Servis, s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ 27720713; Bártek ROZHLASY s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00
Praha2 – Nové Město, IČ 27781275; AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 48029483; ELTODO
dopravní systémy s.r.o., Novodvorská 101/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 27945651.
Smlouvu o zřízení služebnosti č. IV-12-8008347, Mořkov, Horák.
Smlouvu o právu provést stavbu – vodovod a splašková kanalizační přípojka mezi obcí Mořkov a manžely M. a K. D.
Smlouvu o právu provést stavbu – vodovod a splašková kanalizační přípojka mezi obcí Mořkov a manžely D. a M. H.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Mořkov na straně budoucího povinného a D.
M., D. K., D. H. a M. H. na straně budoucích oprávněných.
Nákup dárku pro žáky, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do 500,- Kč na žáka.
Poděkování paní L. M.

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na akci MOK Sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov podala firma Doprastav Perútka
s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ 286 06 370.

4.
4.1

Doporučuje
ZO schválit dodatek č. 3 ke Stanovám Svazku obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 74. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 18. 6. 2014
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 73. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Ponechat částku na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014.
Složení výběrové komise pro akci elektropřípojka nnk 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 – na akci elektropřípojka nnk, Mořkov – kompostárna 5 firem: Jurák Pavel, Elektroinstalace, Janáčkova
70/13, 742 21 Kopřivnice, IČ 43624359; Plošiny – Zelenka, Vlastimil Zelenka, Svatopluka Čecha 13, 741 01 Nový Jičín,
IČ 45157693; Elektra, Milan Mikula, Svatopluka Čecha 13, 741 01 Nový Jičín, IČ 25901796; Mička Jaroslav Mlýnská 443,
742 72 Mořkov, IČ 45158495; Jeřábek Lubomír, Veřovice 171, 742 73, Veřovice, IČ 70317810.
Složení výběrové komise pro akci zabudování silniční váhy 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 – na akci zabudování silniční váhy 6 firem: Novojická stavební společnost, spol. s.r.o., ul. K Nemocnici
21, 741 01 Nový Jičín, IČ 47668431; Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 27817717;
Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín – Žilina, IČ 28606370; Fabriko Morava s.r.o., Jugoslávská 26,
741 01 Nový Jičín, IČ 28632761; MRK pozemní práce, s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27847233; Josef
Slavík, stavební firma, Veřovice 246, 742 73 Veřovice, IČ 68343418.
Smlouvu o dílo - MOK sil II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní mezi obcí Mořkov a Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138,
741 01 Nový Jičín – Žilina, IČ 28606370.
Podanou nabídku na vypracování projektové dokumentace společně s inženýrskou činností na rekonstrukci střechy původní

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
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budovy školy, Mořkov Projekční a inženýrskou kanceláří, ing. Pavlem Krátkým, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava –
Poruba, IČ 47684577 dle předložené cenové nabídky.
3.
3.1

Ruší:
VŘ – na akci novostavba skladových objektů v areálu sběrného dvora z důvodu neobdržení nabídek.

4.
4.1

Rozhodla:
O přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci investičního
projektu „MOK sil. II/483 x ul. Zahradní x ul. Horní v obci Mořkov.
O přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup 9 místného
automobilu.

4.2

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 19. června 2014.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Jany Slabé a pana Oldřicha Kunce.
Kontrolu usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 21. zasedání zastupitelstva obce (č. 72 - 73).
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 6. 2014
ve složení: JUDr. Věra Skurková – předsedkyně, Ing. Martin Mička a Jaromír Kašpárek – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 22. ZO.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2013 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce, hospodářský
výsledek obce ve výši 6 362 151,37 a jeho převod na účet 432 Nerozdělený zisk minulých období.
V. úpravu rozpočtu obce na rok 2014 ve výši:

3.3
3.4

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

613.060,00Kč
613.060,00 Kč
0,00 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

34,085.306,00 Kč
38,086.685,55 Kč
4,001.379,55 Kč

Plné znění V. úpravy rozpočtu r. 2014 (tabulka č. 2) je nedílnou součástí usnesení ZO.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1

Prodej pozemku parc. č. 1609 v k. ú. Mořkov manželům Š. za kupní cenu 40,- Kč/m2.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou,
starostkou na straně prodávající a manžely Š. na straně kupující.
Prodej pozemku PK 1137/4 v k. ú. Mořkov manželům M. za cenu 10,- Kč/m2.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou,
starostkou na straně prodávající a manžely M. na straně kupující.
Dodatek č. 3 ke Stanovám svazku obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.
Stanovuje:
Počet členů zastupitelstva dle §67 a 68 zákona č. 128/20000 Sb., o obcích na 15.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Zprávy z ZŠ a MŠ Mořkov

Pěvecká soutěž
V prvním červnovém týdnu proběhla na 1. stupni ZŠ pěvecká soutěž
s těmito výsledky:
kategorie 1. a 2. třída
1. místo Aneta Syptáková
2. místo Dorota Skalková
3. místo Lukáš Hegar

kategorie 3. - 5. třída
Štěpán Macíček
Magdaléna Jurášová
Ondřej Volek

Druháci a čtení
Ve školním roce 2013/2014 se žáci 2. třídy zúčastnili projektu ČTENÍ POMÁHÁ. Cílem projektu je spojit potěšení ze čtení
s radostí z pomoci druhým (více na http://www.ctenipomaha.cz/).
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih
a po splnění testu o knize kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Ke dni 17.6.2014 se
našim druhákům podařilo věnovat na charitu 7 900 Kč.
Děti také soutěžily, kdo v tomto školním roce přečte nejvíce stran. Vítězem se stal Honza Macháč
s 3 125 přečtenými stranami.

Celostátní kolo soutěže Eurorebus
V pátek 6. června 2014 se v Praze konalo celostátní kolo soutěže
Eurorebus, do kterého postoupily po úspěchu v krajském kole
3 týmy z naší školy. Díky tak početnému zastoupení, ale i díky
celoroční práci 3. až 9. třídy jsme se umístili v soutěži O pohár pro
nejlepší ZŠ na 5. místě v republice.
Z týmů byli už potřetí za sebou úspěšní Junioři, kteří ve složení
Tobiáš Geryk, Klára Kramolišová a Denis Kyselý obsadili
8. místo.
Tým 7. třídy ve složení Nelly Eliášová, Darina Marková a Kryštof
Skalka obsadil 48. místo, tým 9. třídy ve složení Nikola Hrbáčková,
Renata Tarabášová a Dominik Hoďák obsadil 46. místo, ale
soutěžili v těžké konkurenci víceletých gymnázií.

Angličtina naostro
V rámci projektu „Angličtina naostro“ proběhl v prvních čtrnácti dnech měsíce června kurz konverzace s rodilou
mluvčí. Kurzu se zúčastnilo 11 zájemců z deváté třídy, vždy jeden
týden jedna skupina 20 vyučovacích hodin. Lektorka – rodilá
Angličanka – Thato Manare – zábavnou formou
s žáky
konverzovala v přirozených situacích.
A reakce žáků? „Bylo to super. Škoda, že to není ještě déle. Super,
konečně jsem zkusila na vlastní kůži zjistila, že jsem schopná
rozumět i rodilému mluvčímu…..“
Děkujeme tímto OÚ v Mořkově za poskytnutí podpory při
organizaci kurzu prostřednictvím finančního příspěvku
na platbu kurzovného.
V rámci téhož projektu v pátek 6. 6. 2014 měli žáci 9., 8. a 4. třídy
možnost vyzkoušet své jazykové schopnosti při konverzaci
s jihokorejským studentem Jae Il Lee, který je navštívil v hodinách
angličtiny.
5

Škola života
V letošním školním roce připravili žáci naší školy
pod vedením p. učitelky Raabové a Rýdelové v rámci
projektu „Škola života“ dvě aktivity pro klienty Edenu
Nový Jičín, což je denní stacionář pro klienty se středně
těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením.
12. 12. 2013 zahrál dramatický kroužek v budově stacionáře
pro klienty dvě pohádky „ O Sněhurce“ a „Vánoční koleda“
a žáci 4. třídy zazpívali vánoční koledy.
Na středu 11. 6. 2013 pak žáci 9. třídy připravili „dopoledne
plné aktivit“, kdy každý žák pracoval ve dvojici s jedním
klientem, procházeli jednotlivými stanovišti a pomáhali
s jednotlivými aktivitami, opékali společně párky.
Účastí na tomto projektu žáci na vlastní kůži zažili,
že pozornost a pomoc ostatních potřebují nejen lidé žijící
ve vzdálených chudých zemích, ale především lidé žijící
v naší blízkosti.
Chceme tímto poděkovat Řeznictví p. J. Kučery a p. Skalkové, kteří nám při organizaci červnového dopoledne poskytli
párky na opékání pro všechny zúčastněné.
Poděkování
S koncem školního roku bychom chtěli velmi poděkovat Obecnímu úřadu v Mořkově, SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov,
místním hasičům, firmě KON-KYS, Řeznictví J. Kučera, Restauraci SD O. Kunc, Stolařství Lukáš Macíček, PhDr.
Vítězslavu Černochovi a mnoha dalším sponzorům, kteří nás v našich aktivitách v průběhu školního roku podpořili.
Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním hezkou dovolenou!
Vedení ZŠ a MŠ Mořkov

A opět zprávičky z naší mořkovské školičky …
Školní rok se přehoupnul do své druhé poloviny, a to pro naše předškoláky znamenalo jediné - že už jsou na ně zvědavé
paní učitelky ze školy a čekají je u zápisu do 1. třídy. Doufáme, že paní učitelky ocenily snahu dětí a odpovědnost,
s jakou se děti na zápis ve svých odděleních se svými učitelkami připravovaly a taky, že už se děti do školy moc těší…
Ale škola je ještě daleko, a tak se mohly děti, nejen ty předškolní, vydovádět na tradičním únorovém Maškarním plese,
který jako každoročně proběhl ve velkém sále kulturního domu. Na děti opět čekala spousta aktivit a soutěží a děti při
nich nenechaly sedět ani své rodiče…
Novinkou pro tento rok bylo zapojení ZŠ a MŠ Mořkov do celorepublikové akce „Sněhuláci pro Afriku“. Úkolem dětí
bylo postavit co nejvíce sněhuláků, ale jelikož nám letos nepřálo počasí, vytvářely děti sněhuláky ze všech různých
materiálů. Peníze získané za „startovné“ putovaly na převoz jízdních kol pro africké děti.
A protože sněhu bylo letos opravdu málo, probíhaly také naše letošní „Zimní sportovní hry“ na víceúčelovém hřišti
„nasucho“. Děti plnily úkoly s nasazením bez ohledu na počasí, a tak např. obíhaly a proskakovaly sněhuláky z obručí
nebo běžely „čepicovou štafetu“. Samozřejmostí za splnění všech disciplín byla sladká medaile.
Ani březen už nás sněhem nepřekvapil, naopak nás lákal více ven, a tak se děti mohly účastnit se svými rodiči již
známého běžeckého závodu „Mořkovský zajíc“. Zde změřily síly se svými vrstevníky, ale hlavně dokázaly, že mají chuť
udělat něco pro své zdraví. Tentokrát byla účast hojná, a tak i soupeřů bylo více, a o to více se muselo zabojovat. Všem
dětem, které se zúčastnily, přejeme, aby jim chuť ke sportování i nadále vydržela!!!
A aby toho sportování nebylo málo, mohly děti o měsíc později prokázat své sportovní a pohybové dovednosti,
tentokrát na zahradě MŠ. Čekaly je „koloběžkové“ závody, ve kterých ukázaly nejen, co umí, ale některé také musely
překonat strach či nejistotu, za což byly právem odměněny.
No a do třetice všeho sportování se mohly děti se svými rodiči vydat v květnu na tradiční Pochod okolo Mořkova. Letos
počasí výšlapu příliš nepřálo, a tak se děti při aktivitách připravených na trase alespoň trošku zahřály.
Měsíc květen, ten už patřil maminkám…Děti pilně nacvičovaly, vyráběly a připravovaly sladké pohoštění, aby
maminkám k jejich svátku udělaly radost. A my doufáme, že se jim povedlo…
Také na svůj svátek ale děti nezapomněly a přišly ho se svými rodiči oslavit na výletiště u koupaliště. Na „Dětském dnu“
už na ně čekaly úkoly na jednotlivých stanovištích - chůze na chůdách, skákání v pytli, skládání geometrických tvarů,
hmatová krabice, shazování kuželek a další. Jednotlivé úkoly si pro děti připravilo SRPŚ. Hlavní program ovládli
„Klauni na volné noze“, kteří svými zábavnými aktivitami upoutali všechny děti… a tak ve vzduchu létaly stovky bublin
a snad každý malý oslavenec domů odcházel s nějakým tím „balónkovým“ zvířátkem.
Zajímavým zpestřením akce byla ukázka techniky Policie ČR - možnost nahlédnout do policejního vozidla využili
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nejen děti, ale i někteří zvídaví rodiče.
V prvním červnovém týdnu se už děti nemohly dočkat školního výletu na zámek Lešná u Valašského Meziříčí.
Tentokrát jsme si lepší počasí nemohli přát, a tak jsme strávili krásný den nejen na zámku, kde se v rámci prohlídky děti
zapojily do pohádkového příběhu Hraběnčiny nové šaty, ale i v zámeckém parku.
Poslední sportovní předprázdninovou akcí byl „Netradiční pětiboj“. Jak název napovídá, děti plnily disciplíny u pěti
stanovišť. Postupně sbíraly značky, které jim za zvládnuté úkoly kreslily paní učitelky na sportovní náramky. Ti velcí se
ukázali jako správní kamarádi a pomáhali těm menším obcházet jednotlivá stanoviště.
V posledním červnovém týdnu se za dětmi z MŠ přišli podívat deváťáci ze ZŠ, kteří si pro ně připravili akci „Z pohádky
do pohádky“. Žáci převlečení za pohádkové bytosti provázeli děti jednotlivými zastávkami s úkoly.
A loučili se s námi nejen deváťáci, ale i naši předškoláci, kteří po prázdninách zasednou poprvé do školních lavic.
Rodičům zazpívali a přednesli připravené pásmo a poté byli slavnostně pasováni na školáky. Děti si domů na památku
odnesly knížku, aby na svoji školku vždy rády vzpomínaly.
Děkujeme všem, kteří naši MŠ v tomto školním roce podporovali.
A dětem přejeme co nejkrásnější a nejdelší prázdniny plné zážitků!!!

Divadelní minifestival v Mořkově
Páteční odpoledne 20. června bylo v kulturním domě zasvěceno umění.
Obyvatelé Mořkova měli možnost zhlédnout několik divadelních představení a
výtvarné práce výtvarného kroužku, který vede paní učitelka Hromádková, a
žáků základní a mateřské školy.
Na Divadelním minifestivalu vystoupily jednak děti z dramatického kroužku
Mořkovská patnáctka, jednak
hosté, což byli žáci z Jubilejní
Masarykovy základní školy a
mateřské školy ze Sedlišť.
Festival byl zahájen v 15.00
hod. a první přestavení bylo
v rukou žáků 7. třídy. Viděli
jsme dog dancing, monolog
Hamleta, Pygmalion a pohádku Hrnečku vař. Tato třída také přichystala pro
účinkující a návštěvníky festivalu malé pohoštění.
Následovala dvě vystoupení dramatického kroužku ze Sedlišť. Nejprve
hrály mladší děti scénku
Ošklivé káčátko, starší žáci
nás pak pobavili vystoupením Dvě Maryčky. Děti působily na scéně
přirozeně a uvolněně a všichni jsme měli dojem, že vystupující nemají vůbec
trému.
Po přestávce předvedli žáci 8. třídy ze Sedlišť pohádku Lotrando a Zubejda.
Účinkující nejen hráli své úlohy v nápaditých kostýmech, ale také zpívali,
což přineslo do celého festivalu značné oživení.
Jako poslední vystupovala Mořkovská patnáctka, která nám předvedla
adaptaci známé detektivky Agathy Christie Deset malých černoušků. V sále
vládlo napětí, protože přicházela jedna vražda za druhou, ale diváci stále
marně pátrali, kdo je vlastně vrah. Celá záhada byla rozřešena až v závěru
celého představení tak, jak to má být ve správné detektivce. Na scéně jsme
měli
možnost
vidět
ztvárněnou řadu krásných postav. Děti zvládly zpaměti dlouhé texty.
Oficiální část festivalu končila před půl osmou večer. A pak následovala
část neoficiální. Děti po večeři ve škole hodinu a půl jednotlivá vystoupení
hodnotily a rozebíraly. Padala slova chvály, chybičky, které se vloudily,
byly zapomenuty, a několikrát se mezi dětmi objevila myšlenka, že takováto
akce by se měla napřesrok uskutečnit znovu. Po hodnocení následovala
noční procházka Mořkovem a pak se děti uložily ke spánku v tělocvičně.
Ráno 21. června po snídani hosté ze Sedlišť odjeli.
Festival se konal za finančního přispění Obecního úřadu v Mořkově a
Sedlištích, za což jim patří veliký dík. Škoda, že se na vystoupení dětí
nepřišlo podívat více diváků. Věřte – stálo to zato.

Mgr. Ingrid Raabová, organizátorka Divadelního minifestivalu
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Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve vědomostních soutěžích v okresních a krajských kolech
ve šk. r. 2013/14
Název soutěže

Jméno žáka

Umístění

Matemat. olympiáda 6.tř.
Alice Rýdlová
19.
7.tř.
Petra Macíčková
14.
________________________________________________________________________________
Biologická olympiáda 6.tř.
Jakub Obadal
37.
7.tř.
Jakub Novotný
26.
_______________________________________________________________________________
Zeměp.olympiáda
6.tř.
Alice Rýdlová
17.
7.tř.
Kryštof Skalka
5.
9.tř.
Dominik Hoďák
6.
Český jazyk
9.tř.
Iveta Kučerová
51.
Marie Černochová
69.
Dějepis
9.tř.
Dominik Hoďák
28.
________________________________________________________________________________
Eurorebus
krajské kolo
6.tř.
Michal Kudělka, Jakub Obadal,
12.
Alice Rýdlová
7.tř.
Nelly Eliašová, Darina Marková
1.
Kryštof Skalka
9.tř.
Nikola Hrbáčková,Renata Tarabašová
5.
Dominik Hoďák
3.,4.,5.tř.
Klára Kramolišová,Denis Kyselý,
1.
Tobiáš Géryk
celostátní kolo v Praze
Klára Kramolišová,Denis Kyselý
8.
Tobiáš Géryk
Nelly Eliašová, Darina Marková
48.
Kryštof Skalka
Nikola Hrbáčková, Renata Tarabašová
46.
Dominik Hoďák
Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve sportovních soutěžích v okresních a krajských kolech
ve šk. r. 2013/14
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Praha republikové finále 6. – 7. 9. 2013
v kategorii chlapců ročník 2001 Vincent Skurka 2. místo

Přespolní běh – Frenštát pod Radhoštěm 26.9.2013
v kategorii družstev:
7. místo mladší dívky družstvo: Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Nelly Eliášová a Darina Marková
16. místo mladší žáci družstvo: Tomáš Křížek, Jan Géryk, Kryštof Skalka a Ondřej Kučera,
6. místo starší dívky družstvo: Iveta Kučerová, Maruška Černochová, Gabriela Štusková, Eliška Nováková a Adriana
Skalková
3. místo starší chlapci družstvo: Radim Gřes, Ondřej Kašík, Jiří Daňhel a Ondřej Kunc

Vybíjená - kategorie 4. – 5. tř. – Nový Jičín
Družstvo: Jan Černoch, Lukáš Dořičák, Jan Hegar, Lukáš Hrbáček, Jan Jašek, Denis Kyselý, Jan Kyselý, Roman Pavelčák,
Vladislav Pítr, Lukáš Svoboda, Adam Vahalík a Marek Černoch.
Okrskové kolo – 1.místo
Okresní kolo – 2. místo
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Mc Donalds cup – kategorie ročníky 2002 - 2004
22.dubna 2014 proběhlo v Bartošovicích oblastní kolo, kde se naše družstvo umístilo na 1.místě
29.dubna 2014 proběhlo v Bílovci okresní semifinále, kde jsme se umístili na 2.místě
13.května 2014 proběhlo v Lubině okresní finále, kde naše družstvo, ve složení Jan Hegar, Adam Vahalík, Marek Černoch,
Jan Křížek, Šimon Jakubů, Michal Vojtíšek, Vojtěch Kocián, Vojtěch Kudělka, Jan Jašek, Tobiáš Géryk, David Kunc,
Tomáš Černoch, Roman Pavelčák a Kryštof Cibulec, obsadilo 3.místo.

Mc Donalds cup – kategorie ročníky 2004 a mladší
23. dubna 2014 se konalo oblastní kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde naše družstvo obsadilo 1. místo
6. května 2014 proběhlo okresní semifinále, kde jsme skončili na 2.místě
14. května 2014 proběhlo v Bartošovicích okresní finále, kde naše družstvo, ve složení Adam Kudělka, Jan Křížek, Kryštof
Cibulec, Tobiáš Géryk, Matyáš Géryk, Vojtěch Kocián, Jakub Kramoliš, Kristian Mička, Kryštof Matýsek, Vojtěch Jašek,
Jakub Macháč, Jiří Doubravský a Klára Machová, obsadilo 4.místo

Šachy - 28. listopadu 2013 – KD Mořkov
- zúčastnilo se 23 žáků z 1. až 9.třídy
- každý z nich během dopoledne odehrál 7 šachových partií.
kategorie mladší žáci:
1. místo Tobiáš Géryk
2.místo Jan Jašek
3.místo Štěpán Kyselý.
kategorie starší žáci byli nejlepší: Tomáš Machorek, Jan Kudělka a Tomáš Křížek.

Stolní tenis - 22. března 2014 tělocvična ZŠ Mořkov
- zúčastnili se žáci 5. - 9. třídy
- turnaj organizoval oddíl TJ stolního tenisu v Mořkově.
Nejlepších výsledků dosáhli:
kategorie chlapců:
1.místo Lukáš Dořičák z 5.třídy
2.místo David Dořičák z 8.třídy
3.místo Štěpán Macíček z 5.třídy
kategorie dívek:
1.místo Aneta Hromádková z 6.třídy
2.místo Adéla Šmídová z 6.třídy
3.místo Martina Křesálková z 5.třídy

Šplh - 24.února 2014 tělocvična ZŠ Mořkov
- soutěže ve šplhu na tyči se zúčastnilo celkem 27 chlapců a děvčat 1. až 5. třídy
1. místo Marek Černoch ze 4.třídy 5,04s
2. místo Vojtěch Kocián ze 4.třídy 5,85s
3. místo Lukáš Dořičák z 5.třídy
7,58s

Skok vysoký – 20.12.2013 " Memoriál Otakara Michálka".
- soutěže se zúčastnilo 153 závodníků z 11 škol
- akci podpořil svou účastí známý český skokan do výšky Jaroslav Bába
- naší školu reprezentovalo 15 žáků, kteří dosáhli těchto výsledků:
přípravka hoši:
Vojtěch Kocián
2.místo
přípravka dívky:
Magda Jurášová
6.místo
nejmladší žákyně:
Adéla Černochová 4.místo
Tereza Kučerová 12.místo
Lucie Jančálková 14.místo
Jana Fiurášková 17.místo
nejmladší žáci:
Denis Kyselý
2.místo
Vladislav Pítr
5.místo
Marek Černoch
10.místo
mladší žákyně:
Alice Rýdlová
13.místo
mladší žáci:
Kryštof Skalka
Tomáš Křížek

4.místo
19.místo
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Jan Géryk
starší žákyně:
Eliška Nováková
Gábina Štusková

25.místo
4.místo
7.místo

Halová kopaná - 1.listopad 2013 ŽS Emila Zátopka Kopřivnice
- družstvo ve složení: Jan Hegar, Adam Vahalík, Jan Jašek, Vojtěch Kocián, Vojtěch Kudělka, Marek Černoch, Marek
Mach, Tomáš Křížek, Jan Géryk, Kryštof Skalka a David Černoch.
- turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev
 naše družstvo se umístilo na 3.místě


Pohár rozhlasu –

2014 – ZŠ Záhuní Frenštát pod Radhoštěm – okrskové kolo

- na základě okrskových kol se umístila naše družstva takto:
mladší dívky
5. místo – postup do okresního finále
mladší žáci
10. místo

Pohár rozhlasu - 17. 6. 2014 – Nový Jičín – okresní finále
mladší dívky – družstvo ve složení: Tereza Kučerová, Alice Rýdlová, Jana Fiurášková, Nelly Eliášová, Lenka Novotná,
Veronika Jančálková
umístění: místo

Atletický čtyřboj - letošního ročníku jsme se nezúčastnili!
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů – 19. 5. 2014 – ZŠ Pohořská Odry – okresní kolo
- naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Nelly Eliášová, Darina Marková, Jan
Géryk, Vincent Skurka, Tomáš Křížek a Jan Heger
- družstvo se v konkurenci 6 škol umístilo na 2.místě a zajistilo si postup do krajského kola
- v soutěži jednotlivců naši školu reprezentovali: Ondřej Kunc, Jiří Daňhel, Marek Černoch, Vojtěch Kocián, Lukáš
Dořičák, Denis Kyselý, Gabriela Štusková a Eliška Nováková.
Do konečného pořadí soutěže jednotlivců se zařazovali i soutěžící z družstev.
Výsledky jednotlivců:
chlapci ročník 1999
Ondřej Kunc
2.místo
Jiří Daňhel
5.místo
chlapci ročník 2001
Vincent Skurka
1.místo
Tomáš Křížek
7.místo
Jan Géryk
10.místo
chlapci ročník 2002
Jan Hegar
1.místo
chlapci ročník 2003
Denis Kyselý
1.místo
Marek Černoch
2.místo
Lukáš Dořičák
3.místo
chlapci ročník 2004
Vojtěch Kocián
1.místo
dívky ročník 1999
Eliška Nováková
9.místo
Gabriela Štusková 12.místo
dívky ročník 2000
Darina Marková
2.místo
dívky ročník 2001
Nelly Eliášová
2.místo
Alice Rýdlová
3.místo
dívky ročník 2002
Adéla Černochová 1.místo

OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů - 5.červen 2014 – Havířov – krajské kolo
- družstvo: Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Nelly Eliášová, Tereza Kučerová, Jan Géryk, Tomáš Křížek, Vincent Skurka
a Jan Heger - obsadilo 10.místo.
- v jednotlivcích jsme dosáhli těchto výsledků:
chlapci ročník 1999
Ondřej Kunc
5.místo
chlapci ročník 2001
Vincent Skurka
1.místo
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Tomáš Křížek
15.místo
Jan Geryk
19.místo
chlapci ročník 2002
Jan Hegar
7.místo
chlapci ročník 2003
Denis Kyselý
2.místo
Marek Černoch
4.místo
chlapci ročník 2004
Vojtěch Kocián
1.místo
dívky ročník 2002
Adéla Černochová 4.místo
Tereza Kučerová 14.místo
dívky ročník 2001
Nelly Eliášová
21.místo
Alice Rýdlová
24.místo
Na republikové finále do Prahy zatím postupují z prvních míst Vojtěch Kocián a Vincent Skurka. Na základě zaslaných
výsledků z okresního a krajského kola je zde ještě možnost postupu. Uzavření nominace na republikové finále je 23.6.2014.

Miniházená - žáci 4. - 5.třídy – soutěž probíhá během celého školního roku – 3 kola a finále
naši školu reprezentovala dvě družstva "Ogaři“ a „Mořkovjáci".
Družstva ve složení: Marek Černoch , Adam Vahalík, Jan Macíček, Vladislav Pítr, Jan Kyselý, Denis Kyselý, Jan Hegar,
Roman Pavelčák, Tomáš Černoch, Kristýna Pavelčáková, David Kunc, Vojtěch Kudělka, Tomáš Macíček, Šimon Jakubů,
Lukáš Hrbáček, Lukáš Černoch, Jan Jašek, Jan Černoch, Štěpán macíček a Lukáš Černoch.
Do finále, které proběhlo 13.6.2014 v Novém Jičíně postoupilo 8 nejlepších družstev okresu včetně našeho družstva „Ogaři“
a ti se umístili na skvělém 2. místě.

Sportovní kvarteto - 3. - 4. tř. ZŠ PORG Ostrava
Letos soutěž neproběhla.

Překonané rekordy školy v roce 2013/2014:
I. stupeň
chlapci:
šplh
5,04 s
běh 400 m
1:17 min
běh 60 m
7,31 s
skok z místa 192 cm
skok daleký 401 cm
skok vysoký 120 cm

Marek Černoch
Jan Jašek
Jan Jašek
Lukáš Svoboda
Vojtěch Kocián
Denis Kyselý
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Narodili se
Mikuláš Černoch, Natálie Černochová, Mikuláš Pytr
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Mikulášovi, Natálce a Mikuláškovi
přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2014
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
86 let
87 let
88 let
91 let

Jan Kučera
Emil Vojtáš
František Číp
Miloslav Macíček
Anna Daňhelová
Marie Geryková
Růžena Jančálková
Antonín Bolcek
Božena Rýcová
Anna Mičková
Anna Kučerová
Božena Macíčková
Anna Kučerová
Lidmila Macháčová
Vladimír Lacina

Jaromír Rýc
Božena Harbulová
Marie Schumová
Jarmila Šindlerová
Anna Kyselá

Vlastimil Schuma

Margita Mičková
František Čáň

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

Taneční pro dospělé
- začátečníky

Taneční pro dospělé
- mírně pokročilé

jsou určeny párům všech věkových generací,
kteří se chtějí naučit tančit pod vedením
tanečního mistra Miroslava Gillara.

jsou určeny párům všech věkových generací,
kteří rádi tančí a chtějí se zdokonalit v tancích
pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara.

KDY? čtvrtky – 18. 9., 25. 9., 2.10., 9.10.,
16. 10. 2014, vždy od 19.15 – 21.15 h,
24. 10. - závěrečná

KDY? čtvrtky – 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.,
27. 11., vždy od 19. 15 – 21. 15h,
závěrečná 5. 12. 2014

KDE? sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce,
600,- Kč na osobu

KDE? sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK? 5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce,
600,- Kč na osobu

Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast
do 12. 9. 2014 u D. Rýdelové

Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast
do 16. 10. 2014 u D. Rýdelové

(tel. 774020913, email: dusan.rydel@seznam.cz).

(tel.774020913, email: dusan.rydel@seznam.cz).
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JURAJ CHRAPKO
PASTELNÍK 486
742 72 MOŘKOV
IČO 876228856
TEL. 775 445 428
juraj.chrapko@centrum.cz

Prodám byt v Mořkově 4 + 1.
Byt je po rekonstrukci, nová koupelna + WC, plastová
okna, nové topení. Velký balkon.
Sklepové prostory, k dispozici zahrádka.
Byt se nachází v klidné lokalitě.
Cena: 1 100 000,- Kč
Telefon: 603 953 989

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)

OSOBNÍ PŘÍSTUP, RYCHLOST, KVALITA

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 6. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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