Listopad 2014

740 let obce

ČÍSLO 11

Poděkování starostky a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za podporu, kterou jste nám projevili v komunálních volbách
ať už vedení obce či kandidátům nominovaných za KDU-ČSL. Vaše hlasy
jsou pro nás všechny jistým druhem vyznamenání, kterého si velmi vážíme
a jsme připraveni od prvních dnů plnit náš volební program. Chceme s vámi
intenzivně komunikovat a řešit vaše podněty. Těšíme se na spolupráci s vámi
občany.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

POZVÁNKA
na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hod.
v sále Společenského domu v Mořkově

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Složení slibu členů zastupitelstva
Volba komisí
Určení uvolněných funkcí (§ 71 zákona o obcích)
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Volba členů rady obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů FV a KV
b) volba předsedy FV
c) volba předsedy KV
d) volba členů FV
e) volba členů KV
Přijetí usnesení
Závěr

MÁME SE RÁDI A CHCEM SE VZÍT…
CO VŠECHNO MUSÍME ZAŘÍDIT?
Potkali jste toho pravého partnera pro život a chtěli byste svou lásku potvrdit slavnostním aktem – svatbou?
Na následujících řádcích se dočtete, co je pro to nutné udělat.
Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká
na základě svobodného a úplného souhlasného projevu vůle muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé
životní společenství. Občanský zákoník vyžaduje, abyste své prohlášení o uzavření manželství učinili před obecním
úřadem veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků.
Církevní sňatek můžete uzavřít po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání
neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že jste splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného
manželství. Uzavřít manželství mohou podle právního řádu ČR občané, kteří dosáhli 18 let. Nezletilí snoubenci
musí požádat o povolení sňatku u příslušného městského nebo okresního soudu. K dotazníku o uzavření manželství
předložíte oba občanské průkazy a oba rodné listy. Rozvedení pak soudní rozhodnutí o rozvodu manželství
opatřené doložkou o nabytí právní moci, vdovec/vdova – úmrtní list manžela/ manželky, nezletilí – rozsudek soudu
o povolení uzavřít manželství. V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání
osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství
uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen.
K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.
V případě uzavření manželství s cizincem předložte
• Rodný list.
• Doklad o státním občanství.
• Potvrzení o bydlišti a rodinném stavu.
• Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší
7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU).
• Doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz k povolení pobytu pro cizince.
• Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, nebo doklad vydaný příslušným orgánem domovského
státu cizince o tom, že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní způsobilosti nevydává.
Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními.
To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a jsou superlegalizovány českým
zastupitelským úřadem, popř. Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl
doklad vydán orgánem státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.
Cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními musí být úředně přeloženy do českého jazyka.
Snoubenci předloží doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Pokud
snoubenci již spolu mají dítě před uzavřením manželství, přiloží k dotazníku také rodný list tohoto dítěte. Pokud
některý ze snoubenců změní trvalé bydliště mezi dobou podání dotazníku o uzavření manželství a datem sňatku,
je povinen tuto změnu ohlásit matrice.
Jinak by nemuselo dojít k uzavření manželství. Svědkem může být pouze osoba starší 18 let. Může být i cizinec,
pokud neumí česky, musí být u sňatku soudní tlumočník. Sňatek mimo obcí schválený oddací den či oddací místo
je zpoplatněn správním poplatkem 1.000 Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu
stanovenou radou obce a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají. Sňatek s cizincem
je zpoplatněn správním poplatkem 2.000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, pak uhradí
3.000 Kč. Svatební obřad je v Mořkově doprovázen živou, popř. reprodukovanou hudbou, po domluvě lze i jinak.
V Mořkově nabízíme pro uzavření manželství obřadní síň OÚ Mořkov. Pokud jde o samotný průběh obřadu, pak
ten může být v každé obci či městě odlišný.
Na co nezapomenout po Vašem svatebním dni
• Vyzvednout oddací list na matrice, případně si ho nechat zaslat na adresu Vašeho trvalého bydliště.
• Změnili jste bydliště a ještě jste jej nenahlásili příslušné ohlašovně obecního či městského úřadu, nebo jste jej
měnili až po Vaší svatbě? Teprve po této případné změně bydliště si požádejte o nový občanský průkaz.
• Zažádat si do 15 pracovních dnů od vydání oddacího listu o nový občanský průkaz, protože jste změnili stav
na ženatý/vdaná (a máte jej uveden v občanském průkazu) a došlo u Vás zřejmě z jedné strany ke změně příjmení.
• Je nutné si také vyřídit nový pas, pokud jej vlastníte. Ovšem to můžete udělat až po svatební cestě, nevěsta bude
moci ještě cestovat na starý cestovní pas. Stačí, když uvede dřívější příjmení.
• Nahlásit změnu stavu a jména, popřípadě bydliště zdravotní pojišťovně.
• Nahlásit v bance změnu jména. Je možno si i založit společný účet.
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• Změnu stavu, bydliště i příjmení musíte nahlásit i svému zaměstnavateli.
• Změnit příjmení na domovních dveřích a na zvonku u bytu či domu.
……………………………………………………………………………………………………….

NARODILO SE NÁM MIMINKO…
CO VŠE NÁS ČEKÁ NA ÚŘADECH?
Narození děťátka je jedna z nejradostnějších událostí v lidském životě. Rodiče zaplaví hromada hormonů
štěstí a hlavu mají plnou nového človíčka. Jsou ale i další nezbytnosti, které je třeba zařídit, aby si mohla
rodina v klidu užívat společných chvilek. Nabízíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co vás čeká před a po
narození vašeho miminka.

Vystavení rodného listu
Narození děťátka je příslušnému matričnímu úřadu (podle místa narození dítěte) povinen sdělit lékař
(prostřednictvím zdravotnického zařízení), který dítě rodil a ošetřoval po porodu. Jinak je povinen tak učinit rodič
či ten, kdo se o narozeném miminku dozví. Toto sdělení má být provedeno do tří pracovních dnů po porodu.
Příslušný matriční úřad vám následně vystaví rodný list. Je možné, že ne všude se postupuje při vyřizování rodného
listu dítěte stejně. Například je možné, že někde si na matrice vyžádají od rodičů i hlášení o narození dítěte, které
vystavují v porodnici. K vystavení rodného listu jsou potřeba tyto dokumenty, které po vás budou chtít už
v porodnici (každá porodnice ale postupuje také malinko odlišně, je proto dobré zjistit si tyto informace ještě před
porodem):
souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte,
občanské průkazy rodičů dítěte nebo cestovní doklady,
u dětí narozených za trvání manželství – oddací list rodičů,
u dětí narozených mimo manželství:
svobodné matce – rodný list,
rozvedené matce – rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
ovdovělé matce – rodný list, úmrtní list manžela,
případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti. Většinou tedy při odchodu z porodnice dostanete již
sepsaný doklad pro vystavení rodného listu, s kterým se musíte po propuštění dostavit na matriku příslušného
úřadu, do které spadá porodnice, kde se vaše děťátko narodilo, a tam vám bude rodný list vydán. Rodný list mohou
převzít:
rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti),
prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti, rodného nebo oddacího listu),
zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci).

Registrace u zdravotní pojišťovny
Děťátko je dnem narození pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako jeho maminka. Je však nutné, aby do 8 dnů
od narození buď matka, nebo jiný zákonný zástupce dítěte provedl ohlášení na příslušné pobočce zdravotní
pojišťovny. K tomuto je potřeba rodný list dítěte.
První 3 měsíce musí být dítě přihlášeno u pojišťovny jako matka dítěte. Změnit pojišťovnu můžete až po uplynutí
tří měsíců. Při podání přihlášky je tedy třeba předložit následující doklady:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz rodiče.
Při prvním lékařském vyšetření děťátka v ordinaci pediatra je vhodné, aby již mělo podanou přihlášku na veřejné
zdravotní pojištění. Kopie přihlášky slouží jako náhrada kartičky zdravotního pojištění do doby, než tuto kartičku
rodič obdrží poštou, nebo si ji vyzvedne na pobočce zdravotní pojišťovny.

Návštěva dětského lékaře u vás doma
Telefonicky, ihned po návratu z porodnice domů informujte o narození vašeho děťátka jeho dětského lékaře
(kterého jste si vybrali a kontaktovali, popř. se u něho zaregistrovali již před porodem). A ten vás osobně
v následujícím dni doma navštíví a provede prohlídku děťátka.

Nahlášení narození dítěte svému zaměstnavateli
Máte povinnost nahlásit narození dítěte i zaměstnavateli – od skutečného data porodu se odvíjí i doba, do kdy trvá
mateřská dovolená. Po skončení mateřské dovolené nezapomeňte písemně požádat o rodičovskou dovolenou.
Zároveň může váš manžel (otec dítěte žijící ve společné domácnosti) u svého zaměstnavatele uplatnit miminko do
odpočtu od základu daně. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, rodný list předkládáte vaší správě
sociálního zabezpečení. Jestliže v současné době nejste zaměstnána, je vhodné nahlásit narození děťátka úřadu,
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který vám vyplácí peněžitou pomoc v mateřství. K tomuto je potřeba též rodný list dítěte.

Platba odpadu (TKO)
Děťátko obvykle není nutno nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu (postup se však může v každé obci
lišit, a proto je i v tomto případě vhodné se informovat na konkrétním obecním či městském úřadu). Místní
poplatek se (na většině úřadů dle místa trvalého bydliště) platí již od následujícího měsíce po narození dítěte.
V Mořkově je prozatím praxe taková, že děťátko není nutno přihlašovat, informace získá správce poplatku
automaticky z ohlašovny. Od platby za TKO jsou v Mořkově děti do 5 roku věku osvobozeny, to je dáno místní
vyhláškou.

Sociální dávky
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
Tuto dávku laicky nazývanou „mateřskou“ má většina matek přiznanou již 6 týdnů před porodem, pokud porodila
předčasně, lékař jí vyplní ke dni porodu. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, na kterou má nárok žena, která
byla v posledních dvou letech alespoň 270 dnů účastna nemocenského pojištění. PPM se poskytuje po dobu
6 týdnů před porodem a 22 týdnů po porodu. Při narození více dětí současně (např. dvojčata) se PPM poskytuje po
dobu 31 týdnů po porodu. Její výše závisí na výdělku matky, činí 70 % denního vyměřovacího základu, maximálně
však 1.027 Kč za den.
Rodičovský příspěvek
Pokud matka nemá nárok na PPM, požádá si na úřadu práce – oddělení státní sociální podpory o rodičovský
příspěvek ode dne porodu. V tomto případě může pobírat tuto dávku pouze 4 roky v pevných částkách 7.600 Kč do
9. měsíce věku dítěte a poté 3.800 Kč do 4 let věku dítěte. Matka, která pobírala nejdříve PPM, může si pružně
volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši, celkem může vyčerpat až 220.000 Kč. Rodičovská má
maximální strop na hrubém měsíčním příjmu 16.429 Kč. Na rodičovské dovolené může být i otec dítěte, pak pobírá
rodičovský příspěvek on.
Porodné
Na tuto dávku má nárok pouze matka, která porodila své první dítě, a rozhodný příjem v rodině nepřevýšil
2,4násobek životního minima. Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní čtvrtletí. Žádost se podává na oddělení
státní sociální podpory úřadu práce v místě trvalého bydliště. Předložíte pouze váš občanský průkaz a rodný list
dítěte, nebo dětí. Výše porodného je 13.000 Kč, při narození vícerčat činí porodné 19.500 Kč.
Přídavek na dítě
Náleží na nezaopatřené dítě do 26 let věku, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než 2,4násobek
životního minima rodiny. Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní rok. Žádost se podává na oddělení státní
sociální podpory úřadu práce.
Výše přídavku:
• do 6 let 500 Kč,
• 6 - 15 let 610 Kč,
• 15 - 26 let 700 Kč.

Nezletilá matka
• Porodné – matka může žádat, pokud jí již bylo 16 let,
• rodičovský příspěvek – může žádat pouze zletilá osoba – může i otec dítěte, pokud žije v domácnosti s dítětem,
nebo může jiná osoba (např. babička), ale až po soudním svěření do péče, nezletilá matka může požádat soud
o přiznání rodičovské zodpovědnosti před dovršením 18 let.

Výživné a poměry dětí
Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, je dobré (v případě pobírání dávek, nebo při rozvodu manželství nutné) mít
vyřešené poměry dětí – tedy to, komu budou svěřeny do péče (jeden z rodičů, střídavá péče apod.) a také
vyživovací povinnost – alimenty. Soudně je také možné mít upravený styk s nezletilými dětmi – kdy bude dítě
trávit čas s druhým rodičem, pokud se rodiče nejsou schopni domluvit. Jak výživné, tak i styk dětí s druhým
rodičem, upraví okresní soud na základě vámi podaného návrhu.

Otcovství
Svobodná matka – na matrice je možno podepsat prohlášení o otcovství, než se dítě narodí.
Pokud nestihnete, lze i později. Na matriční úřad se musí dostavit oba rodiče a s sebou si vezmou rodné listy,
občanské průkazy a nastávající maminka těhotenskou průkazku.
Dítě narozené v manželství – jako otec je automaticky zapsán manžel, pokud není otcem dítěte, může matka,
manžel nebo i otec dítěte podat k soudu návrh na popření, nebo určení otcovství. Manžel může popřít u soudu své
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otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho
manželce. Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.
Dítě narozené během rozvodu nebo do 300 dní po rozvodu – jako otec je zapsán manžel (bývalý manžel) – pak
je nutné podat k soudu žalobu na popření otcovství (může podat matka nebo zapsaný otec). Před soudem je zároveň
možné souhlasným prohlášením určit otce dítěte. Na popření otcovství je lhůta 6 měsíců od narození dítěte (u otců
v nesezdaných párech). Sporné situace vždy řeší soud.

Daňový bonus
Nárok na daňový bonus může uplatnit poplatník (rodič, většinou otec dítěte), který vyživuje nezaopatřené dítě
a který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. O částku
daňového bonusu se snižuje daň. Nárok na daňový bonus si rodič uplatňuje u svého zaměstnavatele, u kterého musí
mít podepsané Prohlášení k zdanění příjmů ze závislé činnosti. Přinést musí rodný list dítěte. Daňový bonus si
může uplatňovat měsíčně či na konci roku při podání přiznání. Pokud jde o samostatně výdělečně činnou osobu, ta
si uplatní daňový bonus po skončení zdaňovacího období v rámci daňového přiznání.
Milým zvykem je v České republice Vítání občánků. To probíhá tradičně také v Mořkově, zpravidla 2x ročně.
Obvykle se sejdou dvě skupiny rodičů s dětmi, kde k nim promluví starosta obce, a v krátkém kulturním programu
vystoupí děti z mateřské školy. Narozené děti obdrží malý dárek a 2.000,- Kč v případě jednoho narozeného dítěte,
5.000,- Kč v případě narozených dvojčat.

------------------------------------------------------------------------------------OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE
V životě člověka se nesetkáváme jen s příjemnými události, jako je narození dítěte, první den ve škole,
svatební den, různá životní jubilea oslavena v kruhu rodiny, ale také se setkáváme se situacemi, kdy musíme
čelit nepřízni osudu. A ani v těchto tíživých životních situacích nemusíme být sami. Mohou nám pomoci
přátelé, rodina, ale rovněž můžeme požádat o pomoc různé odborné instituce k tomuto účelu zřízené, nebo
můžeme požádat o pomoc přímo poskytovatele sociálních služeb. A proto vám dnes přinášíme stručný
přehled těch nejvyhledávanějších sociálních služeb nebo zařízení poskytujících speciální péči nebo
poradenství v nejbližších okolních městech.
…………………………………………………………………………………………………….

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
Občanská poradna Nový Jičín, kterou zřídilo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.,
poskytuje bezplatně odborné sociální poradenství v oblastech pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, sociální
pomoci a sociálních dávek, pojištění, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady
škody, ve finanční a rozpočtové problematice (dluhové poradenství), zdravotní problematice, občansko-soudních
řízeních, v oblasti veřejné správy, trestního práva, ústavního práva a ochrany spotřebitele.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon/fax:
+420/556 709 403
Kontaktní osoba:
Mgr. Richard Pešat
E-mail:
czp.novyjicin@czp-msk.cz
Webové stránky:
www.czp-msk.cz
Úřední hodiny:
úterý 13:00 do 16:00 hodin
(čtvrtek 13:00 – 16:00 hodin pro objednané klienty)

………………………………………………………………………………………………………………………….
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK KOPŘIVNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem s takovou úrovní rozumových schopností
a postižením, která jim nedovolují prospívat na běžné základní a mateřské škole včetně souvisejících služeb hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, masáže, plavání, svozy dětí a žáků do zařízení, pobyty
dětí a rodičů u moře, speciálně pedagogická péče a rehabilitace. Zařízení rovněž poskytuje individuální
a skupinovou logopedickou péči.
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Kontaktní údaje:
Adresa:
Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice
Telefon:
556 810 242
Kontaktní osoba
Mgr. Dagmar Jančálková, ředitelka
E-mail:
info@detske-centrum.cz
Webové stránky:
www.detske-centrum.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Hlavním cílem organizace je poskytování poradenských služeb pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné
zástupce a pro školská zařízení.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Žižkova 3, 742 21 Nový Jičín
Telefon:
556 771 144
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Novák
E-mail:
reditel@pppnj.cz
Webové stránky:
www.pppnj.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN, CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ
POMOCI, P. O.
Poradna je určena pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, pro osoby v krizi (bez omezení věku). Poskytované služby jsou bezplatné. Klienti
mohou vystupovat anonymně. U nezletilých dětí se předpokládá spolupráce dalších členů rodiny. Pro objednání
nejsou třeba žádná doporučení.
Odborné sociální poradenství
Poradna nabízí odborné sociální poradenství psychologické a sociální (manželské a párové, rodinné, individuální,
krizové, rozvodové, porozvodové, atd).
Oblast náhradní rodinné péče
Rovněž poradna nabízí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (odborné psychologické posouzení žadatelů
o náhradní rodinnou péči, kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny, osvojitele a děti, psychologické a sociální
poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče atd.).
Kontaktní údaje:
Adresa:
Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
556 702 265, 777 499 633
Kontaktní osoba:
Bc. Ivana Dorotíková
E-mail:
nj@cepp.cz
Webové stránky:
www.cepp.cz
……………………………………………………………………………………………………….

Diakonie ČCE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí
Specializovaná paliativní péče a odlehčovací služby
Hospic Citadela poskytuje specializovanou paliativní péči a odlehčovací služby pro klienty v terminálním stádiu
onemocnění, v neterminálním stádiu onemocnění, pro klienty ve stabilizovaném stavu s pomalou progresí
onemocnění a se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
571 629 084
Bc. Vojtěška Gregorková,
Bc. Ester Palová
socialni@citadela.cz
www.citadela.cz
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Domov pro seniory
Domov pro seniory je určen pro osoby od 65 let se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu
(zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří z důvodu věku nebo v důsledku svého onemocnění potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby od 50 let s chronickým duševním onemocněním, zejména
s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy demencí nebo postižením po mozkových příhodách, s poruchou paměti
a orientace, se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti),
kteří v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:
571 629 084
Kontaktní osoba:
Bc. Lenka Dobiášová
E-mail:
socialni@citadela.cz
Webové stránky:
www.citadela.cz
……………………………………………………………………………………………………….

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA
Ranou péči mohou bezplatně využít rodiny vychovávající děti se zrakovým a kombinovaným postižením, a to od
doby narození dítěte nejvýše do 7 let. Pracovníci služby rané péče dojíždějí za rodinami do jejich domovů. Cílem
služby rané péče je provázet rodiče v obtížné životní situaci a pomoci jim k tomu, aby si v této situaci věděli rady.
Služba rané péče zároveň podporuje zdárný vývoj dětí s postižením.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Telefon:
596 112 473, 774 567 236
Kontaktní osoba:
Bc. Vladimíra Salvetová
vedoucí střediska
E-mail:
ostrava@ranapece.cz
Webové stránky:
www.ranapece.cz
……………………………………………………………………………………………………….

OSOBNÍ ASISTENCE NOVOJIČÍNSKO, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, O. P. S.
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je
určena osobám od šesti let věku. Mezi základní činnosti poskytované služby patří pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí atd.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
556 709 403
Kontaktní osoba:
Mgr. Richard Pešat
E-mail:
czp.novyjicin@czp-msk.cz
Webové stránky:
www.czp-msk.cz
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, OBLASTNÍ
ODBOČKA NOVÝ JIČÍN (SONS ČR)
Služby jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem, nebo jsou zcela
nevidomí, či mají zrakový deficit kombinovaný s dalším zdravotním postižením. Organizace poskytuje bezplatné
odborné sociální poradenství v oblasti sociálních a dalších služeb pro zrakově postižené, dávek hmotné nouze,
sociální péče, státní sociální podpory, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, pracovního práva
a zaměstnanosti, vzdělávání, přípravy na povolání, rekvali ikace, v oblasti odstraňování bariér z hlediska potřeb
zrakově postižených (pomoc při sepsání žádostí, odvolání a jiných právních úkonů). Organizace zapůjčuje speciální
pomůcky pro zrakově postižené, vč. zaškolení v jejich používání.
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Kontaktní údaje:
Adresa:
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
Telefon:
732 248 200, 776 488 164
Kontaktní osoba:
Bc. Martin Hyvnar, DiS.
E-mail:
novyjicin-odbocka@sons.cz
Webové stránky:
www.sons.cz
……………………………………………………………………………………………………….

ŠKOLA ŽIVOTA, O. P. S.
Stacionář je určen osobám se zdravotním postižením od 18 do 65 let. Ve stacionáři se rádi setkávají lidé
s obdobným osudem, kteří zde mohou najít druhý domov, spoustu přátel a kamarádů. S pomocí zaměstnanců
stacionáře se mohou mnohému naučit, jak trávit aktivně volný čas, jak se navzájem podporovat, jak řešit různé
životní situace a naučit se být připraveni na to, co život přináší. Provozní doba denního stacionáře: pondělí až pátek
od 7 do 15 hodin.
Kontaktní údaje:
Adresa:
Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 732 683 593
Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Holáň
E-mail:
reditel@skola-zivota.cz
Webové stránky:
www.skola-zivota.cz
……………………………………………………………………………………………………….
TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJIČÍNSKU, RENARKON, O. P. S.
Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů
nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat rizika spojená s užíváním nealkoholových drog
a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. Svými aktivitami usilují o motivaci
uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí.
Poradenská místa
Posláním Poradenského místa je poskytování služeb základního poradenství pro osoby závislé na nealkoholových
drogách, nebo drogami ohrožené, pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Poradenské místo je
součástí Terénního programu na Novojičínsku.
Poradenské místo v Novém Jičíně je otevřeno každou středu a pátek od 8:00 do 11:00 hodin.
Kontakt: 602 492 871, 775 614 376.
Poradenské místo v Kopřivnici je otevřeno
každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin. Kontakt: 723 946 507.
1
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Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
723 946 507
Mgr. Vít Svozil
vedtpn@renarkon.cz
www.renarkon.cz

……………………………………………………………………………………………………….

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ MOŘKOV
Dům pokojného stáří v Mořkově provozuje Charita Kopřivnice od jeho otevření 1. 7. 1995. Cílovou skupinou
zařízení jsou senioři a lidé se zdravotním či mentálním postižením z Mořkova. Jedná se o dům s pečovatelskou
službou, kde je poskytována také domácí zdravotnická péče.
Senioři zde nachází domov ve společenství svých vrstevníků. Každý z nich má samostatnou bytovou jednotku – tj.
kuchyňku, pokoj a sociální zařízení, vybavenou vlastním nábytkem. V domě je 11 bytových jednotek, sesterna,
kulturní místnost, společná koupelna a výtah. Dům je situován v centru obce, poblíž se nachází nákupní i zdravotní
středisko, obecní úřad, kostel i zastávky autobusu, což je pro starší občany velmi výhodné.
Žádosti o umístění v Domě pokojného stáří Mořkov zařízení směřujte na Obecní úřad, Horní 10, 742 72 Mořkov.
O umístění v tomto zařízení je velký zájem, v pořadníku je vždy kolem dvaceti zájemců. Výběr z pořadníku při
uvolnění místa se provádí ve dvou kolech. V prvním kole vybere sociální komise tři nejvhodnější kandidáty, s
ohledem na jejich zdravotní stav a celkovou rodinnou situaci. Z tohoto zúženého pořadníku pak ve druhém kole
vybírá Rada Obce Mořkov nejpotřebnějšího uživatele.
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Kontakt:

Charita Kopřivnice
Charitní ošetřovatelská služba
Horní 13, 742 72 Mořkov
vedoucí: Čípová Dagmar DiS.
tel.: 556 759 324, 731 625 703
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
……………………………………………………………………………………………………….

ZTRÁTA BLÍZKÉHO ČLOVĚKA
JAK POSTUPOVAT V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Ztráta nejbližší osoby je pro každého velkou citovou ranou. Namísto přemýšlení o lidském
osudu však musí pozůstalí hned po smrti rychle a rázně jednat. Smrt osoby blízké může přinést velmi dramatické
změny do osobní a bezpochyby i majetkové situace pozůstalých. Pokud jste se ocitli v této nelehké situaci, kterou
život bohužel také přináší, pak vám přinášíme souhrn rad, které by vám ji měly alespoň malinko ulehčit.
Došlo-li k úmrtí doma, je nutno přivolat lékaře, který provede ohledání zesnulého a dle výsledku určí, zda bude
provedena pitva, nebo zda lze provést pohřeb v zákonné lhůtě. Následně byste měli přivolat pohřební službu
(důležitou informací je, že nejste povinni zajistit pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána k odvozu
zesnulého lékařem rychlé
záchranné služby nebo Policií ČR). Pokud dojde k úmrtí v nemocnici nebo podobném zařízení určeném pro
dlouhodobě nemocné, nemusí se pozůstalí bát, že by k zesnulému
nebyl přivolán lékař. V nemocnici je běžné, že krátce po úmrtí vyhotoví lékař zprávu o smrti konkrétní osoby
(ohledací list). Následně nebožtík buď putuje na patologii, anebo je připraven na převzetí pohřební službou. Je
obvyklé, že při neúčasti blízkých pracovníci nemocnice objednají pohřební službu dle svého uvážení. Počítejte s
tím, že pohřební ústav,
již vyřizující pohřeb, bude chtít znát totožnost zemřelého, vaši totožnost a zároveň bude chtít smuteční šaty určené
pro obřad. Bude nutné odevzdat také občanský průkaz
zemřelého, případně průkaz zdravotního pojištění, tyto doklady odevzdá zaměstnanec pohřební služby příslušné
matrice (dle místa úmrtí). Měli byste s sebou mít, pokud možno i kopii rodného listu, případně oddacího listu. Co
se týče ohledacího listu (potvrzení lékaře
o úmrtí), tak to na matriku posílá právě tento lékař. Matrika následně vyhotoví úmrtní list a zašle jej bez
zbytečných odkladů objednateli pohřbu. Další doklady je možno odevzdat
následovně: řidičský průkaz na dopravní inspektorát, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – příslušné zdravotní
pojišťovně (případně přímo pohřební službě), cestovní pas – oddělení občanských průkazů a cestovních pasů
příslušného městského úřadu dle místa trvalého pobytu zemřelého, vojenská knížka – vojenské správě. Jestliže byl
zemřelý starobní důchodce, tak jeho úmrtí ohlásit na poště, která vyplácí starobní důchody. Jste-li vdova/vdovec do
15 dnů po obdržení úmrtního listu je nutno požádat městský úřad dle místa trvalého pobytu o nový občanský
průkaz. Vdovský (vdovecký) důchod vyřídíte na
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K sepsání je nutno předložit občanský průkaz, úmrtní list, oba
důchodové výměry nebo stvrzenky, oddací list.
Pokud jste zaměstnáni, pak vás zaměstnavatel musí uvolnit jak na pohřeb, tak na jeho přípravu. Pracovní volno s
náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, b) 1 den k účasti na
pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela
sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče
jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době
úmrtí v domácnosti, a na další den,
jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž
zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce. Dost často po vás bude mzdová účtárna požadovat dokumenty
osvědčující fakt, že připravujete pohřeb. O ně požádejte příslušnou pohřební službu, která vydá potvrzení.
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Pravidla zodpovědného zadlužování
Mgr. Richard Pešat,
vedoucí detašovaného pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o. p. s., Nový Jičín
Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní událostí. Záleží na okolnostech,
ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná část závazků našich klientů je tvořena kategorií
tzv. špatných dluhů. Zde platí pravidlo, že není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba
splácení. Typickým příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí se někdy i celý rok). Příkladem opačným v této
oblasti může z obecného pohledu být dluh na zakoupení nového bytu.
Pravidla chování zodpovědné domácnosti
1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.
2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v přebytku cca 20 %).
3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc, apod.) a má pro ně vytvořenou inanční rezervu
(rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních příjmů nebo šestinásobku měsíčních výdajů).
4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile).
5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. špatné dluhy).
6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází řádná kvalitativní analýza.
7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytloukání klínu klínem).
Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít si půjčku
1. Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo úvěr, pro mě tak důležitý a je
jeho koupě výhodná? Opravdu tedy půjčku potřebuji?
2. Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny? Nebude výhodnější, když si na danou
věc raději našetřím? V obou případech ušetříte nemalé finanční prostředky na úrocích, poplatcích, sankcích při
nesplácení apod.
3. Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet z vypracovaného
rodinného rozpočtu, který reflektuje veškeré vaše příjmy, výdaje i potřebnou rezervu.
Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanovenou částku odkládali alespoň čtyři měsíce,
a když to bezproblémově zvládnou, teprve potom si „mohou“ jít požádat o půjčku. Zároveň
tím dojde k vytvoření finanční rezervy pro případ neschopnosti splácet.
4. Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla negativní vliv na mou schopnost
splácet? Může se jednat o pokles příjmů vzniklý ztrátou zaměstnání, nemocí, invaliditou. Rovněž
připadá v úvahu zvýšení nákladů na bydlení, studium dítěte na vysoké škole apod. I když nelze
všechna rizika předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není vhodné brát si půjčku v situaci, kdy mi ještě
nevypršela zkušební lhůta u nového zaměstnavatele, stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, kdy se u
zaměstnavatele hovoří o možnosti propouštění.
5. Mám vytvořenou dostatečnou finanční rezervu? Tato rezerva nám právě slouží ke krytí rizik spojených
s neschopností splácet. Doporučujeme vytvořit si rezervu alespoň ve výši trojnásobku
měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních výdajů.
Co nás může v průběhu splácení potkat (rizika)
V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva typy událostí. Na ten první se nelze předem dost dobře
připravit (lze jej však do jisté míry v některých případech předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na
ten druhý se můžeme předem připravit. V každém případě
se níže uvedená hlediska doporučuje vzít v úvahu před tím, než si vytvoříme závazek u finanční společnosti.
Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/ rozchod s manželem/partnerem, úmrtí
manžela/partnera.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Ve čtvrtek 9. října jsme se sešli u mateřské školy, abychom společně s dětmi a jejich rodiči hledali skřítka
Podzimníčka, který ukrýval pro děti překvapení. Děti nejprve musely splnit sedm úkolů:
1. poznat a ochutnat ovoce a zeleninu
2. hrát si na Popelku – třídit přírodniny
3. projít uměle vytvořenou pavučinou
4. třídit listy ze stromů podle barev
5. házet šiškou na cíl
6. poznávání přírodnin (šípků, žaludů, kaštanů,…) a přiřazování ke správnému stromu
7. zpívat píseň ,,Běží liška k Táboru“, zatímco je rodiče nesli ke školce na zádech

Po splnění těchto úkolů děti hledaly na zahradě mateřské školy ukrytého Podzimníčka. Když ho s velkou
radostí našly, zazpívali jsme společně písničku a děti dostaly sladkou odměnu. Poté následovala
tvořivá dílnička – výroba skřítků z přírodnin. Vyrobení Podzimníčci nyní zdobí prostory mateřské školy.

Ve čtvrtek 16. října jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali Drakiádu. Odpoledne jsme se společně vydali na
pole za mateřskou školu a tam za mimořádně příznivého počasí pouštěli draky, které jim rodiče přinesli
z domova. Draci cestovali po obloze a jen občas se nějaký utrhl a ulétl, nebo se zamotal do korun nedalekých
líp. Akce se vydařila a děti si převzaly na cestu domů malý dáreček.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávičky ze Základní školy Mořkov
Nocování ve škole
Ve čtvrtek 9. 10. 2014 jsme přespali
s žáky 8. třídy ve škole. Tady jsou naše
zážitky.
„Osmáci nás vzali na záda a odnesli do
třídy. Ve tmě jsme hráli na upíry a rytíře.
Mně se líbilo strašidlo Nelly. Kryštof
ležel na zemi a byl mumie. Darča byla
pěkná, měla pomalovaný obličej. Já
jsem byla ve dvojici s Láďou. Líbilo se
mi, jak jsme tancovali. Radek byl jako
socha, ale nejlepší byl Tomáš. Všude
bylo plno příšer, prostě zábava a dobrá
stezka odvahy. Poznala jsem nové
kamarády. Paní učitelka byla suprovní.
Ráno jsme museli osmáky budit.“
Děkujeme paní učitelce I. Raabové
a osmákům za program – žáci 2.třídy
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vánoční jarmark
Vážení občané Mořkova a okolí,
žáci základní školy Vás srdečně zvou na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční
v pondělí 24. listopadu 2014 od 14.00 do 17.00 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.
Součástí jarmarku bude i vystoupení žáků naší školy v 15.00 a v 16.00 hod.
Na jarmarku si můžete zakoupit drobné vánoční dárky. V sále rovněž budou probíhat
dílny a Fair trade. Finanční výtěžek bude použit na adopci zvířete v ostravské zoo a na
školní výlety. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jednota Orel Mořkov
pořádá

FLOR BALOVÝ TU RNAJ
22. 11. 2014 v tělocvičně ZŠ Mořkov
Prezentace hráčů proběhne od 8:30 – 9:00 hod.
Hrát se bude v kategorii: do 15 let, 15 +,
v případě většího počtu týmů v kategorii do 15 let bude kategorie rozdělena na mladší a starší
Startovné na osobu činí: v kategorii do 15 let 30,- Kč

v kategorii 15 + 50,- Kč

Turnaj je otevřen pro všechny amatérské zájemce Brankářská výstroj zajištěna!!!
Hraje se na 3+1 a tým MUSÍ mít alespoň 1 dívku stabilně na hřišti!!!
Úspěšné týmy budou odměněny cenami
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé
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40. let turistiky v TJ Mořkov
Na setkání příznivců turistiky na stadionu v říjnu 1974 byl založen odbor turistiky při TJ Mořkov. Odbor byl zaregistrován
při tehdejším Svazu turistiky ČSTV. Od počátku měl odbor 42 dospělých členů a 36 v turistickém oddílu mládeže. Již v roce 1975 se
započalo s organizovanou pěší a lyžařskou turistikou v naší obci. Byl pořádán i 1. ročník pochodu „Okolo Mořkova“. Též v dalších
letech je činnost úspěšná, zejména aktivní je v 80 letech pod vedením MUDr. Vlasty Hromádkové. Členská základna však v průběhu
let kolísá.
V roce 1990 byl obnoven Klub českých turistů, do kterého se rovněž přihlašujeme. Činnost v Klubu získává novou náplň,
věrnou starým dobrým tradicím. Počet členů se každoročně zvyšuje. V současné době má náš odbor 99 členů. Činnost je pestrá.
Členové se věnují pěší, vysokohorské, lažařské a cyklo turistice. Každý rok je pořádáno průměrně 25 akcí, jedno i více denních
autobusových zájezdů a týdenních pobytů do různých míst po České republice. Naši členové se zúčastňují i akcí vysokohorské
turistiky v horách Evropy. S přibývajícím věkem členů máme v odboru, v posledních letech, i oddíl seniorů s úspěšnou činností.

Z historie pochodů „OKOLO MOŘKOVA“
Naší každoroční hlavní akcí je pořádání, tohoto již v široké turistické veřejnosti známého pochodu. Již 10. 5. 1975 byl
pořádán 1. ročník na trase 13 km a to převážně za účasti žáků místní ZŠ a též občanů obce, bylo 123 účastníků. Na 2. ročníku
8. 5. 1976 se pochodovalo na trase 18 km za účasti 380 turistů. V dalších ročnících se zlepšovala, dle tehdejších možností, propagace
i organizace akce, upřesňovaly se trasy a účast na pochodech se postupně zvyšovala. Od 3. ročníku se pochodovalo na trasách 13 km
a 25 km. Od 5. ročníku na 10 km, 16 km a 25 km, od 8. ročníku 9. 5. 1982 již na trasách 10 km, 16 km, 25 km a 35 km. Za prvních
10. ročníků byla celková účast 5.100 turistů. Velká účast byla na 11. ročníku v roce 1985—1.113 turistů a také na 13. ročníku v roce
1987—1.123 turistů. Vůbec největší účast ze všech našich pochodů byla na 14. ročníku v roce 1988 a to 1.376 turistů. Celkem za
20. ročníků to bylo již 13.648 účastníků. Od 1. až do 14. ročníku býval start na stadionu TJ a cíl v areálu autokempu. Od 15. ročníku
8. 5. 1989 je již start i cíl vždy v areálu autokempu. Součástí pochodu byl od 9. ročníku v roce 1983 i dálkový běh na 35 km. Od
roku 1994 až do roku 1996 pak na 25 km za účasti běžců převážně ze severní moravy.
Počet účastníků na turistických pochodech kolísá, ovlivňuje je ho hodně počasí. Průměrná účast na našich pochodech od
6. až 39. ročníku bývá 800 turistů, z toho místních bývá 40—45 %.
Za 30. ročníků se zúčastnilo pochodu 21.744 turistů. Letošní jubilejní 40. ročník se konal 3. 5. 2014 a byl pořádán jako
významná akce KČT v ČR. Ovlivnilo jej nepříznivé počasí, účast 675 turistů. Celková účast za 40 ročníků je 29.291 turistů.
Výbor OKČT

M I K U LÁ ŠS K Á
NAD Í LKA

Zveme všechny rodiče s dětmi u příležitosti
1. neděle adventní

k rozsvěcení vánočního stromu

s pohádkou
„Švec a čert“

u Společenského domu v Mořkově,
které se uskuteční
v neděli 30. listopadu 2014 v 16:00 hod.

Vystoupení si pro nás připravily děti
z MŠ Mořkov.

Součástí programu bude také
již tradiční posílání přáníček
Ježíškovi pomocí balonků.
Děti v MŠ a nižších třídách ZŠ obdrží
přáníčka a k dispozici budou i na místě.
Každé dítě na místě obdrží také balonek.

v neděli 7. 12. 2014 ve 14:00 hod.
v sále ORLOVNY MOŘKOV

Pro dospělé bude i něco na zahřátí.

Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně

Srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov

Děti i rodiče
srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov
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Další mistrovský titul v Mořkově
Máme za sebou velice úspěšnou sportovní sezónu
Voltižní jezdci TJ Slovan Frenštát p/R se o víkendu 27.-28.9. 2014 zúčastnili vrcholu sezóny Mistrovství České republiky ze kterého si dovezli dvě zlaté medaile. V kategorii Skupin junior zvítězila
skupina TJ Slovan Frenštát p/R ve složení: Weronika Schönwaldová, Veronika Babincová –žákyně 9.třídy
naší ZŠ, Kristina Michnová, Sára Chroboková, Barbora Kyselá(Hodslavice) a Tereza Czyžová(Hodslavice)
a v kategorii Ženy junior zvítězila osmnáctiletá Weronika Schönwaldová. Na pátém místě se pak umístila
skupina malinkých dětí TJ Slovan Frenštát 2 ve složení: Kristýna Kyselá(Hodslavice), Nikola Třetinová,
Veronika Cábová(Životice), Adriana Pavlová, Michaela Milatová a Klára Kyselá(Hodslavice).
Těmto skvělým umístěním předcházela
dlouhá sezóna, která trvala od března.
Skupina 20 dětí reprezentovala město jak
na národních tak na mezinárodních
závodech, a i z těchto si vozili cenné
kovy. Skupina, která zvítězila na MČR,
se také zúčastnila Mistrovství Evropy v
maďarském Kaposváru a to ve dnech
29.7. – 3.8.2014, odkud si dovezla
8. místo, Weronika Schönwaldová
v kategorii ženy junior 19. místo. Ondřej
Svoboda byl vyhlášen nejlepším
lonžérem tohoto šampionátu.
Oddílu TJ Slovan Frenštát p/R se povedl
uspořádat také další ročník
mezinárodních závodů ve voltiži CVI***
přímo na půdě města v květnu letošního
roku. I přes nepřízeň počasí se tohoto závodu zúčastnili jezdci z 13 zemí světa konkrétně z Německa,
Rakouska, Itálie, Maďarska, Finska, Slovenska, Francie, Belgie, Velké Británie, Kolumbie, Nizozemska,
Polska a samozřejmě České republiky v čele s letošním mistrem světa v této jezdecké disciplíně Jacquem
Ferrarim z Francie. Zásluhou všech členů, rodičů členů a příznivců naši TJ se podařilo závod uspořádat na
velmi vysoké úrovni a doufáme, že i příští rok se nám podaří zorganizovat podobný závod. Nemalé úsilí
během celého roku při přípravě dětí odvedli trenéři Adéla Svobodová, Ondřej Svoboda a Lenka Holinková,
kteří tráví přípravou koní i dětí
každý den. Odměnou je jim pouze
dobrý pocit z výsledků, či jen
z toho, že děti mají nějaký zájem.
Poděkování za celou sezónu
patří hlavně vedení oddílu, v čele
s předsedou JUDr. Čeňkem
Šrubařem, který vyvinul veliké úsilí
při shánění finančních prostředků.
Poděkování samozřejmě patří všem
rodičům dětí, kteří byli nápomocni
při pořádání akcí v naši TJ a také
všem, kteří přispěli buď finančně,
nebo jen věcným darem, mezi něž
patří i obec Mořkov.

18

Přebor ZŠ Mořkov 2014 v Rapid šachu
Ředitel turnaje: Mgr.Šindlerová Yvona
Celkové konečné pořadí - Starší a Mladší žáci společně
Poř. St.č. Jméno
1

7

2

Věk

1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo

6.Kolo 7.Kolo Body

BH.

2001/8.tř.

17 b 1 12 č 1 13 b 1 8 č 1 2 b 0 3 č 1 9 b 1

6

29½

10 Mach Marek

2001/8.tř.

18 č 1 9 b 1 5 č 1 3 b ½ 1 č 1 7 b 1 4 č 0

5½

31

3

19 Thinius Dominik

1999/9.tř

4 č 1 20 b 1 8 b 1 2 č ½ 9 č 1 1 b 0 7 č 1

5½

29½

4

9

Křížek Tomáš

2001/7.tř.

3 b 0 21 č 1 18 b 1 13 č 1 10 b ½ 12 č ½ 2 b 1

5

24

5

3

Géryk Tobiáš

2004/4.tř.

15 b 1 10 č 1 2 b 0 12 č 0 18 b ½ 8 č 1 13 b 1

4½

24½

6

6

Kocián Vojtěch

2004/5.tř.

14 č 0 16 b 1 7 č 0 11 b ½ 20 b 1 18 č 1 12 b 1

4½

20

7

17 Pítr Patrik

2001/7.tř.

1 č 0 17 b 1 6 b 1 15 č 1 12 b 1 2 č 0 3 b 0

4

30

8

4

Hegar Lukáš

2005/3.tř.

16 č 1 11 b 1 3 č 0 1 b 0 17 č 1 5 b 0 14 č 1

4

28

9

5

Jašek Jan

2003/6.tř.

21 b 1 2 č 0 15 b 1 10 č 1 3 b 0 13 č 1 1 č 0

4

27

10

8

Křížek Jan

2005/4.tř.

19 č 1 5 b 0 14 č 1 9 b 0 4 č ½ 11 b ½ 16 č 1

4

25

11

21 Černoch Jan

2002/6.tř.

4

23

12

11 Machorek Tomáš

1999/9.tř.

20 č 1 1 b 0 11 č 1 5 b 1 7 č 0 4 b ½ 6 č 0

3½

28½

13

2

2006/3.tř.

17 č 1 14 b 1 1 č 0 4 b 0 16 č 1 9 b 0 5 č 0

3

28

14

16 Pítr Oto

2005/4.tř.

6 b 1 13 č 0 10 b 0 18 č 0 15 b 1 20 č 1 8 b 0

3

21

15

13 Mička Kristián

2006/2.tř.

5 č 0 19 b 1 9 č 0 7 b 0 14 č 0 -

- 1 21 b 1

3

19½

16

14 Obadal Jakub

2001/7.tř.

8 b 0 6 č 0 20 č 1 21 b 1 13 b 0 17 č 1 10 b 0

3

19½

17

12 Macháč Jan

2006/3.tř.

13 b 0 7 č 0 21 b 1 19 č 1 8 b 0 16 b 0 - - 1

3

18½

18

20 Vojtíšek Michal

2003/5.tř.

2 b 0 - - 1 4 č 0 14 b 1 5 č ½ 6 b 0 11 č 0

2½

28½

19

18 Stecula Adam

2006/2.tř.

10 b 0 15 č 0 - - 1 17 b 0 11 č 0 21 č 1 20 b ½ 2½

16

20

1

2005/3.tř.

12 b 0 3 č 0 16 b 0 - - 1 6 č 0 14 b 0 19 č ½ 1½

23

21

15 Pustějovský Robin 2006/2.tř.

9 č 0 4 b 0 17 č 0 16 č 0 -

20

Kuděka Jan

Géryk Matyáš

Geryk Adam

-

- 1 8 č 0 12 b 0 6 č ½ 19 b 1 10 č ½ 18 b 1

Přebor ZŠ Mořkov 2014 v Rapid Šachu - Pořadí dle
věku
Pořadatel: ZŠ Mořkov a Oddíl šachu TJ Mořkov Dne: 16.10.2014
Ředitel turnaje: Mgr. Yvona Šindlerová
Rozhodčí : Jan Fabík
Starší žáci 6 - 9. tř.
Pořadí
Jméno
Věk
Body
Bucholz
1 Kudělka Jan
2001/8.tř.
6
29,5
2 Mach Marek
2001/8.tř.
5,5
31
3 Thinius Dominik 1999/9.tř.
5,5
29,5
4 Křížek Tomáš
2001/7.tř.
5
24
5 Pítr Patrik
2001/7.tř.
4
30
6 Jašek Jan
2003/6.tř.
4
27
7 Černoch Jan
2002/6.tř.
4
23
8 Machorek Tomáš 1999/9.tř.
3,5
28,5
9 Obadal Jakub
2001/7.tř.
3
19,5

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 1 19 b 0 15 č 0

Mladší žáci 1 - 5 .tř.
Géryk Tobiáš
Kocián Vojtěch
Hegar Lukáš
Křížek Jan
Géryk Matyáš
Pítr Oto
Mička Kristián
Macháč Jan
Vojtíšek Michal
Stecula Adam
Geryk Adam
Pustějovský Robin

2004/4.tř.
2004/5.tř.
2005/3.tř
2005/4.tř.
2006/3.tř.
2005/4.tř.
2006/2.tř.
2006/3.tř.
2003/5.tř.
2006/2.tř.
2005/3.tř.
2006/2.tř.

1

4,5
4,5
4
4
3
3
3
3
2,5
2,5
1,5
1

24,5
20
28
25
28
21
19,5
18,5
28,5
16
23
20

Životní jubilea občanů Mořkova v listopadu 2014
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
84 let
88 let
89 let
92 let

Daria Rýdelová
Josef Günther
Věra Szotkowská
Jiří Novák
Marcela Skalková
Jaromír Kašpárek
Olga Kudělková
Jaroslava Pítrová
Růžena Černochová
Antonín Rýdel
Růžena Macháčová
Alžběta Mičková
Marie Mičková
Marie Jeřábková
Jarmila Lidaříková

Jan Pítr
Josef Matalík
Josef Jeřábek

Jaroslav Janiczek
Miroslav Szotkowski

Marie Rýcová
Marie Krutílková
Anna Novotná

Anna Kyselá

Anna Kyselá

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

Úmrtí
Čípová Ludmila

Dynka Josef

Rozsíval Miroslav

Vítání občánků
Již tradiční vítání občánků
připravujeme na neděli
23. 11. 2014 v obřadní síni
Obecního úřadu v Mořkově.
Prosíme rodiče, kteří dosud
nepředložili rodné listy svých dětí
a chtějí se zúčastnit vítání občánků,
aby je předložili v kanceláři
č. 23 na matrice. Rodné listy
potřebujeme k tomu, abychom vás mohli pozvat společně s dítětem na tento
slavnostní akt.
Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na vaši účast.
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Upozornění!
Neměli jste možnost se zúčastnit premiéry studentského
celovečerního detektivního snímku z období staré Anglie
pod režií Tomáše Vrány?
Chcete tento snímek shlédnout znovu či pozvat své známé?
Máte příležitost!
Ve středu 5. 11. 2014 v 17:30 hod.
v Kině Květen v Novém Jičíně
proběhne repríza promítání filmu
Myškinsův zatykač

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
HORAL Mořkov a.s. v reakci na uveřejněné nabídky na nájem půdy od vlastníků ze strany ZD Javorník Tichá
OZNAMUJE všem vlastníkům půdy, že společnost HORAL Mořkov a.s. je stabilním subjektem hospodařícím
na katastru obcí Mořkov a Životice u Nového Jičína a nadále hodlá svou zemědělskou činnost rozvíjet na pozemcích
vlastníků ve výše uvedených katastrech.
Kocián Lubomír, jednatel
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VTIP NA MĚSÍC LISTOPAD

Na cestě leží Indián s uchem na asfaltu
a trhaně říká:
"Je to modrá Mazda, hliníkové disky,
černé nárazníky, rychlost 90 kilometrů
v hodině, opilý řidič..."
Lidé se seběhnou okolo něj a nevěřícně
kroutí hlavou: "To všechno slyšíte?"
"Ne, to mě srazilo..."

PNEUSERVIS, PLNĚNÍ KLIMATIZACE
PŘÍPRAVA A PŘISTAVENÍ VOZU NA STK
NÁSTŘIK SPODKŮ a DUTIN
OPRAVY ALTERNÁTORŮ, STARTÉRŮ,
VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL a TRYSEK,
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. 10. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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