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SLOVO STAROSTKY
PLATEBNÍ TERMINÁL NA OÚ MOŘKOV
Od 30. 3. 2015 je k dispozici nejen našim občanům
na pokladně OÚ Mořkov platební terminál pro příjem
platebních karet. Občané mají možnost zaplatit veškeré
poplatky bezhotovostně, svou platební kartou. První kdo tuto
službu využila byla paní Pavla Goldová.
V průběhu měsíce března provedla opavská firma odvlhčení
zdiva budovy zdravotního střediska. Vzlínající vlhkostí byly
zasaženy stěny rehabilitace a prodejny outlet.
Po zásahu odborné firmy jsou již prostory ve vyhovujícím stavu.
Dále jsme provedli „pročištění“ vodovodního potrubí ve zdravotním středisku.
Díky speciální metodě jsme odsunuli výměnu vodovodních trubek na pozdější
období cca 2 – 3 let.
Firma specializující se na opravy betonů, opravy schodišť, podlah, ramp apod.
ze Starých Hamrů opravila rampu do restaurace společenského domu.
Pracovní četa pokračuje v úklidu obce po zimních měsících. Opravena byla
branka na evangelickém hřbitově. Je dokončena oprava chodníku na ulici
Dolní u autobusové zastávky – místo po opravě dešťové kanalizace.
Pracovníci vyčistili nános pod mostem na Malé straně.
Po obci jsou umístěny nové dopravní zrcadla, na ulici Družstevní je nový
retardér a další zpomalovací retardéry přibudou v brzké době na ulici Malá
strana 2x a Osvobození 1x.
Budovu nad vlakovým nádražím, která slouží pracovní četě, jsme vybavili pracovními skříňkami pro 16 osob. Své
skříňky budou mít také pracovníci, kteří na obci pracují v rámci veřejně prospěšných prací.
Vyhlásili jsme výběrové řízení na výměnu oken a vstupních dveří ve staré budově školy. Okna a vstupní dveře budou
vyměněny o letních prázdninách.
Podali jsme žádosti o dotace na novou multikáru, workoutové hřiště, dětské hřiště a připravujeme žádost o dotaci
na ocelovou halu, jejíž výroba začala 1. dubna. Firmě Femont Opava, s.r.o. jsme již předali staveniště (lokalita ve
sběrném dvoře).
Dokončili jsme panelovou plochu pro činnost kompostárny. Občané již obdrželi nádoby na bio odpad. 10. dubna
proběhne jejich první vývoz.
Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele přípojky NN do kompostárny, nové výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce záchodů ve společenském domě a výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce WC chlapců a dívek
ve staré budově školy. Tato rekonstrukce proběhne rovněž o letních prázdninách.
Opravili jsme část veřejného osvětlení na ulici Dolina. Dráty, které byly zarostlé ve stromech, způsobovaly zhasínání
světel při silných větrech na ulici Dolní a Sportovní. Přidali jsme veřejné osvětlení u budovy č. p. 498 – objekt
pracovních čet.
Ivana Váňová, starostka

USNESENÍ
z 6. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 3. 2015
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 5. schůze RO.
Zprávu o výsledku Zápisu dětí do ZŠ Mořkov.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program jednání 6. Rady obce Mořkov.
Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Mořkov od SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov.
Výběrové řízení Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen ve složení: Váňová Ivana,
Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý
Jiří,Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen oslovit tyto firmy: Severomoravská stavební společnost,
s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849; JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ 25824783; FABRIKO MORAVA s.r.o., ul. Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ 28632761; GMP
MIX a.s. stavební společnost, Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava – Heřmanice, IČ 25519786.
Cenovou nabídku Ing. Pavla Krátkého, Projekční a inženýrská kancelář, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ
47684577 na vypracování PD – Stavební úpravy původní budovy školy Mořkov.
Žádost obce o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Mořkov ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pořizování Změny č. 1 Územního plánu Mořkov bude pro obec Mořkov zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona úřad územního plánování Městského úřadu Nový Jičín.
Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2015.
Cenovou nabídku na zpracování a podání žádosti na projekt „Zavedení separace a svozu bioodpadu pro obec Mořkov“
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.
Podání žádosti projekt „Zavedení separace a svozu bioodpadu pro obec Mořkov“ pro potřeby podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 7. schůze Rady obce Mořkov konané dne 18. 3. 2015
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 6. schůze RO.
Rozhodnutí o prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím č.j.:40643/14/7000-70470-010362.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program jednání 7. Rady obce Mořkov.
Příspěvek ve výši 5 tis. Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti.
Smlouvu o poradenské činnosti č. 2015079 – mezi ZŠ a MŠ Mořkov a INNOVA Int. s.r.o. (kamerový a bezpečnostní
systém).
Smlouva o úpravě práv a povinností při provozování cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice.

3.
3.1
3.2

Rozhodla:
Zrušit výběrové řízení – Kulturní dům, rekonstrukce záchodů žen z důvodu nejasnosti zadávacích podmínek.
O záměru pořízení pasportu místních komunikací s pasportem dopravního značení v digitální podobě v roce 2015.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

INFORMACE PRO OBČANY – ASFALTOVÁNÍ
Oznamujeme občanům, že v měsíci dubnu a květnu budeme v obci asfaltovat další úseky komunikací, které
nebyly dotčeny výstavbou kanalizace. Ve výběrovém řízení pro provedení asfaltování zvítězila firma Alpine.
Pokud budete mít zájem o soukromé asfaltování, můžete kontaktovat zástupce firmy Alpine pana
Ing. Michálka, tel. 733 164 471, email: petr.michalek@alpine.cz. Vaši objednávku si poznačí a následně
v termínu, kdy budou v naší obci zakázku provedou.
Koupím v Mořkově stavební pozemek o rozloze cca 1300 - 2000 m2. Nejsem realitní kancelář. Telefon 730 895 659
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DŮLEŽITÁ INFORMACE – NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Obec Mořkov před dvěma lety nabídla občanům možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a zemního plynu formou
elektronické aukce, a to společně s městy Kopřivnice, Příbor a obcemi Hodslavice, Hostašovice a Petrovice u Karviné. Zapojeným
domácnostem se podařilo na energiích ušetřit dohromady zhruba 9 milionů korun. Vzhledem k úspěšnosti a zájmu obyvatel
o zapojení do e-aukce se chystáme v letošním roce tuto akci opakovat. Na obecním úřadě bude opět otevřeno kontaktní místo
poradenské společnosti Marandis s.r.o., která bude pro občany organizovat společný nákup elektřiny a zemního plynu. Cílem je
umožnit domácnostem opakovaně se zapojit do e-aukce a zajistit si nižší ceny energií na následující období. A co je zapotřebí?
Přinést v níže uvedených termínech současné smlouvy s dodavatelem elektřiny/plynu a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny/
plynu.
Pokud chcete nižší ceny elektrické energie a plynu i Vy, přidejte se.
Podmínky:
- Žádné předčasné závazky (smlouvu s novým dodavatele uzavíráte až po ukončení e-aukce a porovnání Vašich stávajících cen
s cenami z e-aukce)
- Ceny z e-aukce jsou garantovány po celou dobu trvání smlouvy
- Administrativu spojenou s přechodem k novému dodavateli za Vás vyřídí
organizátor a nový dodavatel
- Zapojení do e-aukce a proces změny dodavatele je ZDARMA
Harmonogram otevření kontaktního místa ve společenském domě Mořkov:
13.5.2015
12.00 - 17.00 hodsalonek v přízemí
21.5.2015
10.00 - 15.00 hodsalonek v přízemí
23.5.2015
09.00 - 14.00 hodsál v přízemí
Účast v e-aukci lze sjednat také elektronicky. Žádosti posílejte na zakazky@marandis.cz, příp. volejte na 777 344 341.

POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY (DOTACÍ) Z ROZPOČTU OBCE MOŘKOV
S účinností od 20. 2. 2015 nabyla platnost novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která
upravuje proces poskytování dotací z územních rozpočtů.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce může podat žadatel (fyzická nebo právnická osoba), jestliže má vyrovnány všechny splatné závazky
vůči obci. Dotace může být poskytována na podporu činnosti zejména z těchto oblastí:
sportovní a zájmová činnost, zájmová činnost mládeže
kultura,
organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů,
jiná společensky prospěšná činnost
individuální sociální podpora zejména ve prospěch dětí a mládeže
ochrana přírody a ekologie
činnost registrovaných církví na území obce
Celkový objem finančních prostředků poskytovaných dotací je stanoven ve schváleném rozpočtu obce pro daný rok.
O poskytnutí či neposkytnutí finanční podpory, o jeho výši a účelu využití rozhoduje Rada obce Mořkov, v částkách nad 50 000,- Kč
Zastupitelstvo obce Mořkov. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce je nutno podat na stanoveném tiskopise, který je k dispozici na Obecním úřadě Mořkov a webových
stránkách obce www.obec-morkov.cz, v sekci Obecní úřad - vyhlášky, zákony a tiskopisy.
Zpracovala Jakschová Jana

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín oznamuje že katastrální operát obnovený
přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Mořkov obce Mořkov bude předložen k veřejnému nahlédnutí
v budově OÚ Mořkov, Horní 10 v pondělí a středu v salonku v přízemí. V úterý a čtvrtek v prostorách OÚ Mořkov a to
ve dnech od 27. 4. 2015 do 12. 5. 2015 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Podrobněji viz úřední deska obce Mořkov.

Vážení spoluobčané,
jménem svým a zaměstnanců Obecního úřadu v Mořkově Vám všem
přeji příjemné prožití velikonočních svátků. Zároveň vám přeji spoustu
krásných jarních dnů zalitých sluncem.
Ivana Váňová, starostka
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Vývoz BIO popelnic
bude vždy v pátek
a to v těchto termínech:
10. dubna
24. dubna
8. květen
22. května
5. června
19. června
3. července
17. července
31. července
14. srpna
28. srpna
11. září
25. září
9. října
23. října

Informace pro řidiče.
Na OÚ Mořkov byla doručena žádost podepsaná občany z ulice Nádražní, kteří v této žádosti požadují
vybudování zpomalovacích retardérů na ulici Nádražní. Obrátili jsme se o vyjádření k umístění
zpomalovacích retardérů na Policii ČR. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Dopravní inspektorát v Novém Jičíně, jako orgán státní správy na úseku prevence, bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu nesouhlasí s umístěním zpomalovacích prvků na místní komunikaci Nádražní v Mořkově.
Plně chápou zájmy obce usměrnit rychlost vozidel. S ohledem na význam místní komunikace Nádražní, po
které se mimo jiné pohybují i vozidla veřejné linkové dopravy na svém stanovisku trvají.
Na základě dalších stížností občanů i z jiných ulic obce na neukázněnost řidičů byla Obcí Mořkov požádána
Policie ČR o pravidelné měření rychlosti v obci.
Pranostiky o svatém Jiří
Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršet.
Je-li na svatého Jiří přímrazek, urodí se oves i pod křovím.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.
Jak hluboko před svatým Jiřím namokne, tak zase hluboko po něm vyschne.
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ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se přijímají
ve čtvrtek 21.5.2015 v době od 12,00 hodin do 17,00 hodin v kanceláři MŠ
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh)
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout ve čtvrtek 14.5.2015 v kanceláři MŠ
v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin. Ke stažení jsou rovněž na webu MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na:
http://skolka.morkov.cz
Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Ve středu 18. března navštívilo naši mateřskou školu divadélko Leonka, které si pro děti připravilo
pohádku ,,Josífek a kouzelná houpačka“. S Josífkem si děti užily spoustu legrace, něco nového se naučily
a nakonec si společně zacvičily a zazpívaly. Celé představení se dětem velmi líbilo.

V pátek 20. března si předškolní děti donesly do mateřské školy
batůžek a vyrazily do Nového Jičína na Mendelovu střední školu.
Hned při vstupu je přivítala Mgr. Iva Vránová a několik studentek
střední zdravotnické školy, které si pro děti připravily zábavný
výukový program. Děti byly rozděleny do tří skupin a následně
jim budoucí zdravotní sestřičky ukázaly jednotlivá stanoviště.
Na jednom ze stanovišť si děti prakticky zkoušely obvázat ruku
a pomocí stetoskopu poslouchali tlukot svého srdíčka.
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Na dalším stanovišti si děti na modelech zkoušely správnou techniku čištění zoubků
a budoucí zdravotní sestřičky jim poskytly návod jak si správně umývat ruce.

Na posledním stanovišti se
děti učily, jak postupovat při
telefonátu na záchrannou
službu a dozvěděly se spoustu
dalších zajímavých informací.
Nechyběly ani telefony,
na kterých si děti vše
vyzkoušely prakticky.

Na závěr děti obdržely
diplom a malý dáreček.
Po návratu z Nového Jičína
měly neskutečné množství
zážitků a ty výtvarně
zpracovaly.

Kolektiv oddělení zajíčků a kytiček
děkuje tatínkovi Vojty a Honzíka
Černocha
za
dřevěného
zajíce
a kytičku, které nám vyrobil a jež
zdobí interiéry oddělení.

Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Soutěž ve šplhu
Ve čtvrtek 19.3.2015 proběhla v tělocvičně soutěž
ve šplhu na tyči žáků 1.- 5.ročníku. Zúčastnilo se jí
celkem 16 žáků. Hodnotili jsme zvlášť výkony děvčat
a chlapců.
Výsledky kategorie děvčat:
místo Eliška Macháčová ze 4.třídy 7,77 s
místo Lucie Jančálková z 5.třídy 10,08 s
místo Rozálie Matalíková ze 3.třídy 12,39 s
Výsledky kategorie chlapců:
místo Marek Černoch z 5.třídy 4,91 s
místo Jan Křížek ze 4.třídy 5,58 s
místo Vojtěch Kocián z 5.třídy 5,66 s
Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony.

Aktuality ze 7. dívčího skautského oddílu v Mořkově
Konec jarních prázdnin jsme
strávily na oddílové akci „Jarní
chalupa aneb Cesta za jarem“
na faře v Lubině u Kopřivnice v počtu 15 dětí
a 6 vedoucích. V rámci celoroční hry jsme se
zde setkaly se zimní a jarní vílou a pomohly
jaru získat vládu nad světem. Počasí nám
nepřálo, ale i přesto členky trénovaly
outdoorovou dovednost rozdělávání ohně,
zdravovědu, či přípravu netradiční večeře.
Ve skautské klubovně se v březnu uskutečnila
také velikonoční dílnička pro členky, jejich
rodiče a příznivce oddílu. Účastníci si
vyzkoušeli staré velikonoční tradice našich
předků a shlédli fotografie z českých vesnic
v rumunském Banátu, kde se mnoho tradic

udrželo až do současnosti. Výtěžek z prodeje
rukodělných výrobků našich světlušek a skautek
a z velikonoční dílničky bude věnován na
sbírkové konto Pomozte dětem.
Kromě pravidelných schůzek členek chystáme
v dubnu promítání dokumentárních filmů
z festivalu „Jeden Svět“, na které zveme širokou
veřejnost.
Podrobnější
informace
budou
zveřejněny na našich webových stránkách.
Příjemné jarní dny přeje skautský oddíl Atlantida
http://oddilskautek.skauting.cz/
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Narodili se
Kristýna Kvapilová, Tomáš Quarda, Eliška Vavrečková, Šimon Jahoda
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Kristýně, Tomášovi, Elišce a Šimonovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
83 let
84 let
85 let
88 let
93 let

Dana Macháčová
Alena Mičková
František Černoch
Kamil Tomášek
Jan Mička
Josef Stašek
Vlasta Pítrová
Jiřina Kyselá
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslav Horák
Anna Kuncová
Marie Suchánková

Jiří Kučera
Miroslava Lešková
Jarmila Mičková
Jarmila Horáková
Anežka Geryková
Anna Jeřábková
Liduše Macháčová

Zuzana Rýdlová
Josef Pýter
Jan Kučera

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

Úmrtí
Martin Púček
Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli v tak hojném počtu rozloučit
s panem Zdislavem Černochem.
Rovněž děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
VRŠKY Z PET LAHVÍ zase pomáhají. Obec předala za naše občany 40 tis. ks.
Natálka se narodila ve 25. týdnu jako dvojče. Při předčasném porodu byla několikrát
resuscitována a její diagnózy zní DMO /dětská mozková obrna/, centrální levostranná
hemiparesa, hydrocefalus řešen VP drenáží a další zdravotní problémy spojené
s předčasným porodem. Její bráška Davídek svůj boj prohrál, když měl čtyři měsíce.
Natálka bojuje dál a snaží se žít svůj život nejlépe, jak to jde. Pravidelná a kvalitní
rehabilitace je nutnou podmínkou správného motorického i mentálního vývoje. Tato
speciální léčba není hrazena zdravotní pojišťovnou a výtěžek z prodeje vršků bychom
rádi použili na tuto speciální rehabilitační léčbu v lázních Klimkovice. Jedná se
o program Klim-therapy. Moc bych chtěla všem občanům obce, kteří se do sbírky
zapojili poděkovat. Prosím sbírejte víčka i nadále. Pomůže nám to s další léčbou.
Hlavinková Lenka
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Vojtěch Kocián

se narodil 20. 3. 2004 v Novém Jičíně. Prní kroky ve fotbale udělal Vojtěch v 1. třídě základní školy, kdy
jako 6 letý začal kopat do míče v Mořkově. V roce 2011 nastoupil do klubu FK Nový Jičín, kde vynikal svou rychlostí a talentem.
V roce 2013 si ho vyhlédl trenér FC Baníku Ostrava na turnaji v Jeseníku nad Odrou, kde se Vojtěch stal nejlepším střelcem turnaje.
Od srpna 2013 nastoupil do klubu FC Baník Ostrava. Cesta k velkému fotbalu byla a je náročná. Tréninky mívají 3x týdně a k tomu
každý víkend jezdí na turnaje po celé ČR, ale i do zahraničí, jako např. Polsko, Rakousko nebo Slovinsko.
Za působení v Baníku získal Vojtěch spoustu ocenění za nejlepšího střelce a hráče, kdy největší úspěch zaznamenal za sezónu
2013/2014 a získal pohár za nejlepšího střelce v kategorii U10 se 166 střelenými góly.
Vojtěch má úspěchy nejen ve fotbale, ale často reprezentuje ZŠ Mořkov v házené a v atletice. Velký úspěch mu přineslo září 2014,
kdy se zúčastnil Odznaku všestrannosti olympijských výtězů v 10 atletických disciplínách. Vybojoval krásné 3. místo v Praze
na Julisce. Mezi jeho největší koníčky patří sport, kterému věnuje veškerý volný čas.

OKOLO MOŘKOVA
Odbor Klubu českých turistů při TJ Mořkov ve spolupráci
s Obecním úřadem Mořkov pořádá v sobotu 9. května 2015 již
41. ročník turistického pochodu OKOLO MOŘKOVA.
Opět budou připraveny pěší trasy 35,25,16,10 km a rovněž
BABY trasa na 5 km pro rodiče s malými dětmi zpestřená
o soutěže a hry se sladkou odměnou v cíli. Prezentace a start
všech tras v autokempu, na 35 km od 7 do 8 hodin, ostatní trasy
průběžně od 7 do 9.30 hodin. Startovné pro mládež do 15 let
symbolické -10 Kč, malé děti zdarma.
Z prezentovaných účastníků budou vylosováni výherci
drobných věcných cen.
Občerstvení na trase zajištěno u lovecké chaty na Kaluži pod
Trojačkou. V cíli v areálu výletiště bude možnost odpočinku při
připraveném bohatém občerstvení. Pro potěšení a dobrou
pohodu bude vyhrávat živá hudba.
Srdečně zveme příznivce turistiky a milovníky přírody, naše
občany a školní mládež. Příjďte rodiče se svými dětmi,
prarodiče s vnoučaty na procházku jarní přírodou a seznamte je
s krásným okolím naší obce!
Výbor odboru KČT
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Nevlídné počasí neodradilo běžce—MOŘKOVSKÉHO ZAJÍCE
14.3. 2015
Bezvětří, zataženo, mlha, vlhko mixované poletujícím sněhem. To byly charakteristické rysy sobotního rána. Ani
tento fakt neodradil od účasti dětí a dospěláků na mořkovském běžeckém dopoledni. Místní členové KČT již od
brzkého rána se pustili do budování multifunkčních stanů. Prázdná plocha nad železničním nádražím se
postupně zaplnila desítkami automobilů.Hlavní běžecký závod ,,Mořkovský zajíc“ byl tradičně prologem
letošního již 22. ročníku Lašské běžecké ligy. Zorganizoval jej Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.
Sponzorem akce byl p. Machač z Malokapacitních jatek. Tradičně se na zajištění této akce zapojili místní turisté
a Obec Mořkov.
8.ročník ,Mořkovský zajíce“ odstartovala v 10,30 hod. starostka Obecního úřadu p. Ivana Váňová. Přes šedesát běžců se
vydalo na trať, která vedla po silnici v místním lese. Již od počátku se mezi závodníky sváděly tuhé souboje. Po několika
metrech se prodral do čela Jan Reček (Vlčovice). Po obrátce jej vystřídal Rosťa Petráš (Novojický Kotouč). Na devátém
kilometru šel opět do čela Jan a stupňovaným tempem zvítězil v čase 36:35 min. Po doběhu mi řekl: Na ,,Mořkovském
zajíci“ jsem poprvé. Rád objevuji nové běžecké tratě. Nemám v oblibě masové běhy, proto jsem se rozhodl pro účast
v tomto závodě, což nelituji. “

Rosťa Petráš (č.41) v boji s Ondřejem Dobiášem (č.17) o druhou pozici
Druhý byl Ondřej Dobiáš (Kopřivnice) 36:46 min. Obdivuhodný výkon podal Rosťa Petráš, který byl celkově
třetí za 36:54 min. Jeho výjimečnost tkví v tom, že veterán Rosťa ,,přeskočil“ dvě běžecké kategorie! Zřejmě se
mu vyhýbají fyziologické změny. Přibývající léta mu dodávají energii, když se tento faktor propojí se
zkušenostmi, záhy přináší své plody.
V kategorii žen se prosadila Andrea Krstevová (Vítkovice) časem 42:32 min. Výrazně za ní zaostala Irena Čani (SDH
Petřvald), která doběhla druhá za 46:54 min. Celkově třetí místo obsadila Lenka Hájková (VZS Ostrava) v čase 48:43
min.
Obec Mořkov je spojená s běžcem našeho klubu a zdejším rodákem Sašou Neuwirthem. Saša je bývalým
reprezentantem ČR v maratonu. Svůj patriotizmus dal letos náležitě znát. Do Mořkova přijel s rodinou, která se
aktivně zapojila do sportovních aktivit. Jeho manželka Julie a syn Denis absolvovali kondiční běh. Navíc Denis jej
suverénně vyhrál. Podobně si počínal Saša. S výrazným náskokem dominoval v kategorii veteránů.

Chyťte zajíčka
V půl desáté se rozpoutaly souboje v dětských a mládežnických soutěžích v sedmi kategoriích. Pod taktovkou p. Jany
Slabé a její početného týmu, měl program patřičný spád. V orientaci účastníků
závodu výrazně napomáhaly schematické plány jednotlivých tratí a detailně
rozepsaný časový harmonogram. Sled startu závodů se vymykal běžně
vžitému rituálu. Startovalo se od nejstarších kategorií až po nejmenší potěr.
Některé z dětí viděli poprvé kuželky na trati a proto se pokoušely je zdolávat
jako slalomové branky. V litých soubojích, často pracovaly lokty a tak při
soupeření nebyla nouze o pády. Naštěstí se všechno obešlo bez zranění.
Umístění našich dětí a maminek:
2.místo – Geryková Zuzana, Kocián vojtěch, Černochová Adéla, Rýdlová
Jana s Verunkou
3.místo – Navrátilová Jana, Hegar Lukáš, Jančálková Lucie
4.místo – Vereš Jonáš, Zolotěnko Dominik, Tobolová Aneta
5.místo – Navrátilová Eliška, Černochová Veronika, Kociánová Veronika
Fotograf ie ze závodů naj dete na www .zsmorkov.cz ,
www.atletikakoprivnice.cz.
Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným závodníkům za jejich odvahu
poprat se se zákeřností tratě v náročném terénu. Veliké poděkování patří
i celému organizačnímu týmu z Atletického klubu Emila Zátopka
Kopřivnice, hlavnímu sponzorovi akce p. Machačovi, KČT, místní ZŠ
a Obci Mořkov.
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INFORMACE PRO OBČANY OKOLNÍCH OBCÍ

Pohyb psů a koček v lese a na poli z pohledu zákona o myslivosti 449/2001 Sb.
Vážení občané okolních obcí,
v souvislosti s nadcházejícím jarem a nálezům uhynulé a padlé zvěře, považujeme za vhodné informovat veřejnost
o nutnosti dodržovaní zásad volného pohybu psů a koček v honitbě, které jsou upraveny zákonem o myslivosti č. 449/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Neznalost zákona neomlouvá, a proto je třeba znát základní práva a povinnosti majitele psů, aby nedošlo ke zbytečným
ztrátám a citovým újmám. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. je základní zákon, který mimo jiné upravuje volný pohyb
psů a koček v polních a lesních honitbách, včetně jejich sankčních a dalších opatření. Hlavním zájmem je život a zdraví
pronásledované zvěře. V krajině kolem vás žije celá řada volně žijící zvěře, která ale vašeho psa vnímá jako nepřítele
a jeho přítomnost v ní vyvolává stres. Nenechávejte psa probíhat v houští, prohledávat remízky. Zvláště pak v jarních
měsících, v období od března do června, kdy se rodí mláďata. Této situaci dokážete předejít, jen když je pes stále ve vaší
blízkosti. Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou
honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě. Podle zákona o myslivosti musí
být v prostoru honitby pes „pod vlivem svého pána“. A podle několika soudních výnosů je to možné jen, když je na
vodítku. Jinak podle znalců ani nejlépe vychovaný pes svého pána na sto procent neposlechne. Takže pokud si nejste jistí,
je na procházce nejlepší psa připoutat.
Pro vysvětlení uvádíme několik základních pojmů plynoucích z uvedeného zákona:
 Honitba – tvoří ji honební pozemky polní, lesní nebo smíšené a vodní plochy, které orgán státní správy myslivosti
uznal za honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honitbu se také považují i nehonební pozemky, kterými jsou
například silnice, polní a lesní cesty procházející honitbou.
Z hlediska majitele psa, neznalého zařazení pozemků v honitbě, doporučuji považovat všechny pozemky 200 m od obytných
budov za honební.
Myslivecká stráž je oprávněna:
1. usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého majitele a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale
obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř, anebo se k ní plíží. Pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, nevzdálí-li se od stáda více než 200 m, a na psy lovecké, slepecké,
zdravotnické, vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznání a pokud se při výkonu služby nebo při výcviku
vzdálí z vlivu svého vůdce jen přechodně.
2. usmrcovat pytlačící kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného
domu.
3. hubit zvířata škodlivá myslivosti.
Mimo vliv vůdce: pes, který je vzdálen více jak 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, a nelze jej přivolat, ani
jinak ovlivnit, aby nepronásledoval zvěř.
Toulavý pes: lze jej charakterizovat jako zvíře opakovaně se vzdalující z moci svého majitele, za účelem lovu. Jeho
majitel je nedůsledný, nedělá žádná opatření, aby psovi v takové činnosti zabránil a znemožnil mu toulání. V praxi se má
za to, že pes, který se nachází ve vzdálenosti větší jak 200 m od nejbližšího plotu, nejde přivolat a dále utíká za zvěří, může
být považován za toulavého.
Na vlastníky psů a koček se vztahuje ustanovení zákona o myslivosti, které jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat
volně pobíhat v honitbě. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vůdce, a to jen přechodně, se týká jen psů loveckých,
slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních. Uvedené druhy psů musí být k rozeznání, jak je uvedeno v zákoně.
Majitelé psů často argumentují, že je pes volně z důvodu výcviku. Výcvik psů v honitbě však není dovolen a je považován
za volné pobíhání psů v honitbě. S odvoláním na zákon o přestupcích může okresní úřad za volné pobíhání psů v honitbě
uložit pokutu až 5 000 Kč. Výcvik loveckých psů (ostatních pracovních plemen) v honitbě je tedy možné provádět, ale jen
s předchozím souhlasem jejího uživatele (Mysliveckým sdružením) a za podmínek jím stanovených: určené místo, místo
s řídkým výskytem zvěře, denní či roční doba, periodicita, počet psů na výcvik aj. V opačném případě riskujete i ztrátu
psa. Oprávnění k usmrcování uvedených psů a koček má myslivecká stráž ze zákona, resp. z titulu svého ustanovení
a schválení.
V zákoně je dále stanoveno: dojde li k usmrcení psa, může vlastník psa požadovat náhradu škody. Musí však dokázat, že
k jeho usmrcení nedošlo za okolností v zákoně uvedených. Důkazní břemeno je tedy na vlastníkovi psa a zpravidla se
velmi těžko se dokazuje. Proti tvrzení vlastníka psa v řízení obvykle stojí protichůdné tvrzení střelce. Zákon posuzuje
usmrcení psa i kočky v honitbě jen v rovině majetkoprávní – tj. ohledně případné náhrady škody vlastníkovi psa.
Otázka volného pohybu psů v honitbách z pohledu zákona je jedna věc. Otázka určité vzájemné tolerance
a ohleduplnosti je věc druhá. Buďme k sobě slušní a tolerantní. Myslivce a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě.
Jdete-li se svým psem do honitby, chovejte se tak, abyste vy i vaši psi zvěř nerušili. Předejdeme zbytečným konfliktům, nebo
situacím, kdy může být pro našeho psího kamaráda již pozdě.
Za MS Hodslavice: Bartoň Jaroslav -myslivecký hospodář
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Koupím zemědělské pozemky
v obci Mořkov
pro vlastní zemědělskou činnost.
Petr Lacina tel. 773 747 261
Polní 711, Mořkov
OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL,
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
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Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 3. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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