Červenec, Srpen 2015

ČÍSLO 7, 8

LETNÍ VEČER - ZÁBAVA

LETNÍ KINO

Sobota 22. 8. 2015 od 20 hod.
Areál výletiště Mořkov

Pátek 28. 8. 2015 od 20 hod.

K poslechu a tanci hraje skupina

Areál výletiště Mořkov

KopRock

NEDOTKNUTELNÍ

Občerstvení zajištěno

Komedie s dramatickou zápletkou

Na setkání s Vámi se těší členové kulturní komise

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, jak rychle postupují práce na výstavbě ocelové haly. Firma Femont Opava,
která zakázku realizuje, odvádí velmi dobrou práci. Na akci máme zajištěn stavební dozor jak na
stavební část, tak na ocelovou konstrukci. Díky stavbě haly budeme mít vyřešen nedostatek
krytých parkovacích míst pro obecní techniku.
V polovině června jsme obdrželi zprávu, od Státního fondu Životní prostředí, že nám poskytují
dotaci na nákup techniky pro zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Mořkov. Naše žádost
byla tedy úspěšně hodnocena a my díky tomu získáme nové vozidlo, tzv. multikáru. 90%
z vysoutěžené ceny bude zaplaceno z dotace, 10% z vysoutěžené ceny financuje obec. Maximální
výše dotace je 2.712.457,- Kč. Proběhlo již výběrové řízení na dodávku této techniky. První chráněná dílna s.r.o.
z Ústí nad Labem podala nejvýhodnější nabídku na dodávku požadovaného vozidla v ceně 2.297.790,- vč. DPH.
Námi požadována kvalifikace vozidla byla splněna v celém rozsahu. Vozidlo nám bude dodáno do konce října
2015.
V červnu jsme také obdrželi zprávu, že nám dotace na výstavbu dětského hřiště nebyla z Ministerstva pro místní
rozvoj poskytnuta. Vypsání nové výzvy, k podání žádosti se očekávají ještě do konce letošního roku. Určitě se opět
pokusíme o zisk dotace na jeho realizaci.
Základová deska pro workoutové hřiště je již hotová a v současné době jsou kovové cvičební prvky v lakovně. O
slavnostním otevření workoutového hřiště budete včas informování. Dotaci na realizaci tohoto hřiště nám poskytla
Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč, obec spolufinancuje hřiště částkou 100.000,- Kč.
V červnu jsme realizovali elektropřípojku pro kompostárnu na konci ulice Zuberská. Práce realizovala firma
Plošiny Zelenka, která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení.
V měsíci červenci a srpnu nás čekají velké stavební opravy – rekonstrukce, a to ve společenském domě, na OÚ, v
restauraci a v původním objektu základní školy.
Na Obecním úřadě v Mořkově proběhne od konce července až do poloviny září rekonstrukce elektriky, včetně
vymalování prostor obecního úřadu. Práce provede firma pana Jaroslava Mičky z Mořkova, malířské práce firma
pana Luboše Pleška.
V srpnu zároveň proběhne rekonstrukce sociálního zařízení žen v přízemí společenského domu. Práce provede
firma FABRIKO MORAVA s.r.o., pan Jiří Daňhel.
V srpnu budou provedeny nové odpady z restaurace a kuchyně ve společenském domě. Tyto instalatérské práce
provede firma pana Zdeňka Mičky z Mořkova.
V původní budově základní školy bude zahájená další etapa obnovy. Od 1. 7. začne firma FABRIKO MORAVA
s.r.o. s rekonstrukcí sociálek chlapců a dívek, včetně oprav elektrorozvodů, odizolování vlhkého zdiva chodby a
další práce dle dílčího projektu, který vypracoval Ing. Krátký. Odborný dohled nad stavebními úpravami máme
zajištěn panem Ing. Romanem Koželuhou.
Od 13. 7. bude zahájená výměna oken a vstupních dveří v původním objektu základní školy. Tyto práce provede
firma Okna Prinz.
Veškerá stavební činnost bude v základní škole ukončena 25. srpna.
Všechny firmy, které se budou podílet na jednotlivých rekonstrukcích, vzešly z výběrových řízení pořádaných
radou obce a jež podaly nejvýhodnější nabídky.
Máme před sebou velký kus práce, úkoly jsou to náročné, proto je musíme splnit ☺.
DNE 11. ČERVENCE 2015 OSLAVÍME DEN OBCE MOŘKOV.
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVEN KVALITNÍ KULTURNÍ PROGRAM.
PŘIJĎTE SE SPOLEČNĚ POBAVIT.
Krásnou, ničím nerušenou dovolenou a nádherné prázdniny přeje všem Mořkovjanům za celý kolektiv pracovníků
obce a členů zastupitelstva obce
Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 12. schůze Rady obce Mořkov konané dne 2. 6. 2015
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 11. schůze RO.
Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Informaci KČT odbor Mořkov o 41. ročníku Pochodu okolo Mořkov.
Dne 28. 5. 2015 byl den vyhlášení platnosti obnoveného operátu KN.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Schvaluje:
Program jednání 12. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 7 tis. Kč Centru pro zdravotně postižené MSK.
Zadání výběrového řízení Stavební úpravy sociálního zařízení 1. NP – původní budova školy, Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Stavební úpravy sociálního zařízení 1. NP – původní budova školy,
Mořkov ve složení: Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci:
Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8015731, Mořkov, G. – (přípojka NN)
Smlouvu a právu provést stavbu – vodovodní přípojka a dešťová kanalizační přípojka – p. S.
Smlouvu o zajištění vysílání v infokanálu obce Mořkova a to na internetu i v kabelovém vysílání.
Vystavení objednávky na TDI a KOOBOZP na akci Stavební úpravy sociálního zařízení 1. NP – původní budova školy,
Mořkov.
Pronájem pozemku p.č. 371/4 o rozloze 78 m2 panu M.
Uzavření nájemní smlouvy na byt v budově základní školy na ulici Sportovní 258.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2015.

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1
3.2

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku na výběrové řízení – Workoutové hřiště podala firma RVL13, Enuma Elis s. r. o., Lannova 2061,
110 00 Praha, IČ 01688260, DIČ CZ01688260.
Oslovit pro VŘ - Stavební úpravy sociálního zařízení 1. NP – původní budova školy, Mořkov tyto firmy: Severomoravská
stavební společnost, s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849; 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 2551978; Stavos Stavba, a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 44739494.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 13. schůze Rady obce Mořkov konané dne 18. 6. 2015
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 13. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Program jednání 13. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 1500,- Kč paní Č., za účelem reprezentace dcery D. ve finále výtvarné soutěže v Praze.
Realizaci pasportu místních komunikací a dopravního značení firmou DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava
a pověřuje starostku obce paní Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy o dílo s touto firmou.
Smlouvu o právu provést stavbu Přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 26, Mořkov mezi „vlastníkem pozemku“ Obcí
Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 a stavebníkem P.,
„osobou oprávněnou provést stavbu“
Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov a
Organizačně správním institutem, o.p.s., zastoupeným Michalem Pummerem, ředitelem, IČ: 01707060, se sídlem Lidická
718/77, Veveří, 602 00 Brno na zapojení se do aukce na výběr dodavatele silové elektřiny pro obecní objekty.
Doporučení hodnotící komise přijmout závěr zadávacího řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Mořkov dle
protokolu č. 3 o posouzení a hodnocení nabídek.
Doporučení hodnotící komise podepsat kupní smlouvu s vítězným uchazečem zadávacího řízení na akci Zavedení separace
a svozu bioodpadů v obci Mořkov a pověřuje starostku obce k podpisu této kupní smlouvy.
Přijetí poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků
Státního fondu životní prostředí ČR ve výši 2.712.457,- Kč.
Dle § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod finančních
prostředků ve výši 1.100.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
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2.10
2.11

Návštěvu jubilantů v měsíci červenci a srpnu 2015.
Nákup dárků pro žáky, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním v ceně do 350,- Kč na žáka.

3.
3.1

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení „Stavební úpravy sociálního zařízení 1. NP – původní budova školy,
Mořkov“ podala firma FABRIKO MORAVA s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ 28632761 s cenou
927786,07 Kč bez DPH, 1.122.621,14 vč. DPH.

4.
4.1

Ukládá:
Dle § 31, odst. 2, písm. c zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převod finančních
prostředků ve výši 1.100.000,- Kč z Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov do rozpočtu obce Mořkov, za účelem
financování oprav budovy staré školy.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 17. června 2015.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 4. ZO pana Jaromíra Steculy a pana Petra Laciny.
Kontrolu usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 4. zasedání zastupitelstva obce (č. 11 - 12).
Usnesení č. 1/2015 kontrolního výboru ZO.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2015 ve složení: pan
Zdeněk Kyselý – předseda, pan Vojtěch Vereš a pan Adam Kučera – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 5. ZO.
III. úpravu rozpočtu obce ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

1.150.000,00 Kč
1.150.000,00 Kč
0 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

31,384.930,00 Kč
36,498.014,71 Kč
5,113.084,71Kč

3.3

Plné znění III. úpravy rozpočtu na rok 2015 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí
usnesení ZO.
Dodatek č. 1 Dohody o poskytování sociálních služeb mezi Obcí Mořkov se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou a Charitou Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
IČ: 44937342, zastoupená Miloslavem Leškem, ředitelem.

4.
4.1

Neschvaluje:
Návrh směny části pozemku p. č. 1031/7 v k. ú. Mořkov a části pozemku 1031/9 v k. ú. Mořkov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU MOŘKOV
V DOBĚ REKONSTRUKCE
Od 20. července do 13. září 2015 proběhne rekonstrukce elektrorozvodů a odpadů na obecním
úřadě. Kancelář všech pracovnic obce (paní Hegarové, paní Jakschové, paní Steculové a paní
Hořelkové) bude v salonku č. 7, v 1. patře společenského domu. Starostka s místostarostou budou
úřadovat v místnosti č. 29 v 1. patře (vedle schodiště).
V době rekonstrukce budou pracovnice úřadu čerpat řádnou dovolenou, ovšem vždy bude zajištěn
jejich zástup. Podmínky pro vaše vyřizování budou sice ztížené, ovšem pevně věřím, že situaci
pochopíte a společně s vámi ji zvládneme. Všichni se budeme snažit vám maximálně vyjít vstříc,
abyste od nás odcházeli spokojeni.
Zároveň žádám, abyste záležitosti, které nevyžadují prioritního vyřízení, odložili na dobu po 13. září.
Děkuji za pochopení.
Ivana Váňová, starostka
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Speciálně pedagogická centra Moravskoslezského kraje
SPC pro zrakově postižené
* SPC pro zrakově postižené
a vady řeči
SPC pro sluchově postižené
* SPC pro sluchově postižené

SPC pro tělesně postižené
* SPC pro tělesně postižené

Havlíčkova 1, 746 01 Opava , tel.: 553 627 004, kl. 27
e-mail: spczrak.opava@seznam.cz katerina.prchalova@zrak.opava.cz
www.zrak.opava.cz
Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 937 818, 602 616 261
e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
bohumila.hribkova@deaf-ostrava.cz
www.deaf-ostrava.cz
28. října 1884, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 438 644. 778 039 898
e-mail: spcfm@seznam.cz
www.ruzovka.eu

* SPC pro mentálně
a tělesně postižené

Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 706 262
e-mail: spc.nj@specskolanj.cz
cablova@specskolanj.cz
www.specskolanj.cz

* SPC „Srdce“ pro mentálně
a tělesně postižené

Slezského odboje 5, 746 01 Opava, tel.: 553 626 092, 555 557 447
mobil: 739 475 123
e-mail: spc.srdce@seznam.cz
http://www.zsps-opava.skolanawebu.cz

SPC pro vady řeči
*SPC pro mentálně postižené
a vady řeči

Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál, tel.: 554 717 563
e-mail: spc.liskova@seznam.cz
www.zsbr.cz

* SPC pro mentálně postižené
a vady řeči

Komenského 614,735 06 Karviná – Nové Město, tel.: 596 314 923
e-mail: spc.karvina@seznam.cz
www.zvskarvina.cz

* SPC pro zrakově postižené
a vady řeči

Havlíčkova 1, 746 01 Opava, tel.: 553 627 004, kl. 36
email: spclogo.opava@seznam.cz
www.zrak.opava.cz



SPC pro autismus a vady řeči

Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 768 131
e-mail: SPC.Vajdy.Ostrava@seznam.cz
www.zskptvajdy.cz

SPC pro mentálně postižené
* SPC pro mentálně postižené
a vady řeči

Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál, tel.: 552 306 854
e-mail: spc.liskova@seznam.cz
www.zsbr.cz

* SPC pro mentálně postižené
a vady řeči

Komenského 614,735 06 Karviná – Nové Město, tel.: 596 314 923
e-mail: spc.karvina@seznam.cz
www.zvs.karvina.cz

* SPC pro mentálně
a tělesně postižené

Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, tel.: 556 706 262
e-mail: spc.nj@specskolanj.cz
cablova@specskolanj.cz
www.specskolanj.cz

* SPC „Srdce“ pro mentálně
a tělesně postižené

Slezského odboje 5, 746 01 Opava, tel.: 553 626 092
e-mail: spc.srdce@seznam.cz http://www.zsps-opava.skolanawebu.cz

* SPC pro mentálně postižené

Těšínská 98, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, tel.: 596 238 036
e-mail: spc@specskoly.com
www.specskoly.com

SPC pro autisty
* SPC pro autismus a vady řeči

Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 768 131
e-mail: SPC.Vajdy.Ostrava@seznam.cz
info@zskptvajdy.cz
www.zskptvajdy.cz
SPC (zařazeno MŠMT do sítě od 1.9.2009)
* SPC při VOŠ Dakol a SŠ Dakol
Petrovice u Karviné 570, 735 72, tel.: 596 361 672, 725 517 566
e-mail: cwierz.jan@dakol-karvina.cz
www.dakol-karvina.cz
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Narodili se
David Štefanička a Markéta Mičková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Davídkovi a Markétce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červenci 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
87 let
88 let
89 let
92 let

Jan Černoch
Jitka Černochová
Josef Hoďák
Helena Tesařová
Ladislav Kramoliš
Josef Pítr
František Gold
Irena Kučerová
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Růžena Jančálková
Antonín Bolcek
Božena Rýcová
Anna Mičková
Anna Kučerová
Anna Kučerová
Lidmila Macháčová
Vladimír Lacina

Lenka Kučerová

Milan Pastva

Věra Böhmová

Jaroslav Kyselý

Marta Rýcová

Margita Mičková
František Čáň

Božena Macíčková

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
85 let
86 let
87 let
91 let

Věra Rýcová
Dagmar Sváčková
Zdeněk Lacina
Jiřina Kociánová
Josef Lacina
Anna Machačová
Lubomír Kyselý
Marie Dýnková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Jaromír Komárek
Lidmila Machová
Anna Lacinová
Anežka Rýcová

Sylvie Doubravská
Zdenka Černochová
Petr Mička
František Bartoň

Ludvík Toman

Anna Bartošková
Zdeňka Hromádková

Anna Jeřábková

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

Úmrtí
Marie Macíčková Marie Suchánková
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Den matek
Začátkem května jsme do mateřské školy pozvali maminky. Děti jim vyrobily přáníčko, připravily sladké pohoštění
a nacvičily krátké kulturní pásmo.

Hasiči ve školce
Na konci května zazněl mateřskou školou poplach na znamení, že vypukl požár. Všechny děti i paní učitelky rychle
opustily mateřskou školu a shromáždily se na zahradě. Hasiči dojeli do mateřské školy, avšak nebyl to skutečný poplach,
pouze nácvik, aby děti byly vždy připravené a dokázaly reagovat na nebezpečí. Následně si všichni prohlédli hasičské
auto zvenku i zevnitř a každý si vyzkoušel, jak se v takovém autě sedí. Hasiči vysvětlovali dětem, co jejich práce obnáší
a jaké číslo vytočit, aby hasiči přijeli. Na závěr si děti vyzkoušely stříkat hadicí na cíl.

7

Den dětí
Neděle 31. května patřila pouze dětem. Na výletišti u koupaliště si SRPŠ připravilo pro děti soutěže se spoustou úkolů.
Mezi ně patřilo foukání berušek přes vodu, šroubování vršků na správnou láhev, přenášení papírků pomocí brčka,
malování na asfalt, kelímkové pexeso, hod na plechovky, přišívání velkého knoflíku poslepu, poznávání věcí po hmatu,
chůze po chůdách a ruské kuželky. Skauti rovněž nezaháleli a připravili si pro děti chůzi po laně mezi stromy. Určitě se
žádné dítě nenudilo a svůj den si naplno užilo. Pro děti bylo ještě přichystáno kolo štěstí, které se po celé odpoledne
nezastavilo.

Školní výlet
Přiblížil se konec školního roku a my jsme se v prvním červnovém týdnu vypravili na školní výlet. Tentokrát jsme se
vydali vláčkem na Zrzávky, kde byl pro děti Mateřským centrem Vláček připraven program. Děti chodily po lese a
plnily skřítkovské úkoly. Tímto bychom chtěli poděkovat MC Vláček za krásný program a připravené občerstvení. Děti
opouštěly výletiště plné dojmů.

Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová
V neděli 31. května, se uskutečnil v areálu výletiště Dětský den. Počasí nám přálo, a tak se hrám, soutěžím a zábavě
těšilo přibližně 163 dětí. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat Obecnímu úřadu Mořkov za spolupráci, dále pak
sponzorům Restauraci Kunc p. Oldřichu Kuncovi, který nám pomohl i se zajištěním dopravy na tuto akci, Řeznictví Jan
a paní Renátě Pítrové-U ogaru. Poděkování patří také týmu záchranářů Radaně, Pavlovi a Vladimírovi, kteří dětem
předvedli jejich práci a zároveň je poučili, jak se v případě, poskytnout někomu rychlou pomoc, zachovat.
Za SRPŠ Mořkov
Zbyšek Pítr
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
OVOV HAVÍŘOV - krajské kolo
Dne 11. 6. 2015 proběhlo krajské kolo soutěže OVOV /
Odznak všestrannosti olympijských vítězů/ v Havířově.
Naší školu reprezentovalo družstvo ve složení Alice
Rýdlová, Adéla Černochová, Tereza Kučerová, Vojtěch
Kocián, Vincent Skurka, Tomáš Křížek a Jan Géryk.
Minulý rok se družstvo umístilo na 10. místě. Letos s
celkovým počtem 24 820 bodů se umístilo naše
družstvo na výborném 8. místě v konkurenci velkých
městských škol.

V soutěži jednotlivců naší školu reprezentovali Jan Hegar,
Robin Marek a Jan Křížek.
Mezi jednotlivci ročník 2005 se velice dobře dařilo Janu
Křížkovi, který ve svém ročníku zvítězil a zajistil si tak
postup na Republikové finále v Praze. V ročníku 2004 se
Vojtovi Kociánovi nepodařilo obhájit loňské prvenství a
umístil se na krásném druhém místě. Při nominaci na
Republikové finále měl smůlu a nepostoupil. Druhý
postupující na Republikové finále je Vincent Skurka ročník 2001, kterému se podařilo probojovat do velkého finále již
třikrát po sobě. Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí na Republikovém finále, které se uskuteční v Praze ve
dnech 11.- 12.9.2015. Také bych chtěla poděkovat všem soutěžícím, kteří reprezentovali školu ať už v okresním nebo
krajském kole soutěže OVOV. Snad i v nadcházejících ročních OVOV budeme takto úspěšní.☺
Hlavinková Lenka
Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve vědomostních soutěžích v okresních a krajských kolech ve šk. r. 2014/15
Název soutěže

Jméno žáka

Umístění

Matemat. olympiáda
6.tř.
Denis Kyselý
7.
Matemat. Pythagoriáda 8.tř.
Kryštof Skalka
7.
________________________________________________________________________________
Biologická olympiáda 6.tř.
Jakub Obadal
37.
7.tř.
Jakub Novotný
26.
______________________________________________________________________________
Zeměp.olympiáda
6.tř.
Denis Kyselý
6.
7.tř.
Alice Rýdlová
7.
8.tř.
Kryštof Skalka
17.
_______________________________________________________________________________
Eurorebus
krajské kolo
6.tř.
Denis Kyselý, Štěpán Macíček
6.
Jan Hegar
7.tř.
Alice Rýdlová, Jana Fiurášková
25.
Jakub Obadal
8.tř.
Nelly Eliášová, Darina Marková
31.
Kryštof Skalka
3.,4.,5.tř.
Klára Kramolišová,Jan Macháč,
3.
Tobiáš Géryk
celostátní kolo v Praze Klára Kramolišová, Jan Macháč, Tobiáš Géryk
14.
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Přehled výsledků žáků ZŠ Mořkov ve sportovních soutěžích v okresních a krajských kolech
ve šk. r. 2014/15
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Praha republikové finále 5. – 6. 9. 2014
v kategorii chlapců ročník 2001 Vincent Skurka 5. místo
v kategorii chlapců ročník 2004 Vojtěch Kocián 3. místo
Přespolní běh – Frenštát pod Radhoštěm 1.10.2014
v kategorii družstev:
13. místo mladší dívky družstvo: Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Barbora Nováková, Jana Fiurášková a Nikola
Kutláková
4. místo mladší žáci družstvo: Tomáš Křížek, Marek Mach, Jan Jašek, Denis Kyselý a Jan Hegar
13. místo starší chlapci družstvo: Jiří Daňhel, Ondřej Kunc, Ondřej Doubravský, Vincent Skurka a Kryštof Skalka
Vybíjená - kategorie 4. – 5. tř. – Kopřivnice 2.3.2015
Družstvo: Marek Koutný, Jan Křížek, Kryštof Cibulec, Marek Černoch, Šimon Jakubů, Vojtěch Kudělka, Jan
Macíček, David Kunc, Tomáš Macíček, Kristina Pavelčáková a Vojtěch Kocián
- družstvo se umístilo na 3. místě
Mc Donalds cup – kategorie ročníky 2003 - 2005
Kopřivnice oblastní kolo, kde se naše družstvo umístilo na 1.místě
Nový Jičín okresní semifinále, kde jsme se umístili na 5.místě
družstvo, ve složení : Marek Černoch, Jan Křížek, Šimon Jakubů, Vojtěch Kocián, Vojtěch Kudělka, , Tobiáš Géryk,
David Kunc, Kryštof Cibulec, Jan Macíček, Kristián Mička, Kryštof Matýsek,Jakub Kramoliš, Matyáš Géryk, Radek
Macíček
Mc Donalds cup – kategorie ročníky 2005 a mladší
Frenštát pod Radhoštěm oblastní kolo, kde naše družstvo obsadilo 1. místo
Kopřivnice okresní semifinále, kde jsme skončili na 1.místě
Bílovec okresní finále, kde naše družstvo obsadilo 1. místo – postup na kraj!
Ostrava krajské finále, kde naše družstvo obsadilo 5. místo
družstvo ve složení: Adam Kudělka, Jan Křížek, Matyáš Géryk, Jakub Kramoliš, Kristian Mička, Kryštof Matýsek,
Vojtěch Jašek, Jiří Doubravský, Adam Stecula, Ondřej Volek, Jan Macháč , Lukáš Heger, Radek Macíček, Ota Pítr
Šachy – 16.10.2014 – KD Mořkov
- zúčastnilo se 21 žáků z 1. až 9.třídy
- kategorie mladší žáci:
1. místo Tobiáš Géryk
2.místo Vojtěch Kocián

3.místo Lukáš Heger

1. místo Jan Kudělka

3.místo Dominik Thinius

2.místo Marek Mach

Šplh - 19.března 2015 tělocvična ZŠ Mořkov
- soutěže ve šplhu na tyči se zúčastnilo celkem 16 chlapců a děvčat 1. až 5. třídy
Chlapci:
1. místo Marek Černoch z 5.třídy
4,91s 2. místo Jan Křížek ze 4.třídy
3. místo Vojtěch Kocián z 5.třídy
5,66s

5,58s

Dívky:
1. místo Eliška Macháčová ze 4.třídy

7,77s

3. místo Rozálie Matalíková ze 3.třídy

12,39s

2. místo Lucie Jančálková z 5.třídy

10,08s

Skok vysoký – 19.12.2014 " Memoriál Otakara Michálka".
- naší školu reprezentovali žáci IV. – IX. třídy
Eliška Nováková
kategorie starší žákyně 2.místo
- několik čtvrtých míst i dalších slušných umístění v první desítce v jednotlivých kategoriích
Skok vysoký – 26.11.2014 1.ročník" Záhuňské laťky"
Vladislav Pítr kategorie 6.třída 2.místo
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Halová kopaná - 12.11. 2014 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, Roman Pavelčák, Jan Kyselý a Tomáš Černoch - turnaje se zúčastnilo celkem 5
družstev
- naše družstvo se umístilo na 3.místě
Coca cola cup - 6.10. 2014 Hodslavice
- družstvo ve složení: Ondřej Kunc, Jiří Daňhel, Dominik Thinius, Kryštof Skalka, Jan Kudělka, Jan Géryk, Tomáš
Křížek, Marek Mach, Adam Vahalík, Roman Pavelčák, Tomáš Černoch, David Černoch, Jan Jašek, Jan Kyselý a Jan
Heger – turnaje se zúčastnily čtyři družstva
- naše družstvo se umístilo na 3. místě
Minibasketbal - turnaj říjen 2014 – červen 2015 hala Nový Jičín
- družstvo ve složení Jan Hegar, Adam Vahalík, Jan Jašek, Marek Mach, Tomáš Křížek, Jan Géryk, Roman Pavelčák,
Jan Kyselý, Tomáš Černoch, Denis Kyselý, Lukáš Dořičák,Jan Černoch, Lukáš Hrbáček, Filip Koutný, Vladislav Pítr
- naše družstvo se umístilo na 5. místě
Miniházená - turnaj říjen 2014 – červen 2015 hala ABC Nový Jičín
- družstvo ve složení: Marek Koutný, Jan Křížek, Kryštof Cibulec, Marek Černoch, Šimon Jakubů, Vojtěch Kudělka,
Jan Macíček, David Kunc, Tomáš Macíček, Kristina Pavelčáková a Vojtěch Kocián
- naše družstvo se umístilo ve skupině na 2. místě
Street hockey - 19.3.2015 Veřovice
- družstvo ve složení: Denis Kyselý, Adam Vahalík, Jan Heger, Tomáš Křížek, Marek Mach a Filip Koutný
Veřovice : Mořkov 3 : 4
2 : 11
postup do Velkého finále Ostrava
Street hockey – Velké finále - 16.4.2015 Ostrava
- prohra v úvodním kole
Házená - 24.4.2015 Nový Jičín
- družstvo ve složení: Jan Hegar, Adam Vahalík, Jan Jašek, Marek Mach, Tomáš Křížek, Jan Géryk, Roman Pavelčák,
Jan Kyselý, Tomáš Černoch, Denis Kyselý, Filip Koutný, Vladislav Pítr - turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev
- naše družstvo se umístilo na 5.místě
Štafetový pohár - 11.5.2015 Nový Jičín
dvě družstva ve složení žáků 2.- 5. třídy – závodu se zúčastnilo celkem 15 škol
naše družstvo se umístilo na 5.místě
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů – 18. 5. 2015 – ZŠ Pohořská Odry – okresní kolo
- naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Nelly Eliášová, Tereza Kučerová,
Jan Géryk, Vincent Skurka, Tomáš Křížek a Vojtěch Kocián
- družstvo se v konkurenci 4 škol umístilo na 2.místě a zajistilo si na základě počtu získaných bodů v okresním kole
postup do krajského kola
- v soutěži jednotlivců naši školu reprezentovali: Jan Jašek, Robin Marek, Jan Křížek, Jan Heger, Marek Mach
Do konečného pořadí soutěže jednotlivců se zařazovali i soutěžící z družstev.
Výsledky jednotlivců:
chlapci ročník 2001
Vincent Skurka 5.místo
Tomáš Křížek 8.místo
Jan Géryk 9.místo
Marek Mach 13. místo
chlapci ročník 2002
Jan Hegar
1.místo
chlapci ročník 2004
Vojtěch Kocián
chlapci ročník 2005
Jan Křížek

chlapci ročník 2003
Jan Jašek

3. místo

1.místo

Robin Marek

2. místo

1. místo

dívky ročník 2001
Alice Rýdlová

3.místo

Nelly Eliášová

5.místo

dívky ročník 2002
Adéla Černochová
1.místo
Tereza Kučerová
6. místo
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů - 11.červen 2015 – Havířov – krajské kolo
- družstvo: Adéla Černochová, Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Jan Géryk, Tomáš Křížek, Vincent Skurka a Vojtěch
Kocián - obsadilo 8.místo.
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v jednotlivcích jsme dosáhli těchto výsledků:

chlapci ročník 2001
Vincent Skurka

9.místo

Tomáš Křížek

33.místo

Robin Marek

10. místo

Jan Geryk

32.místo

chlapci ročník 2002
Jan Hegar
12.místo
chlapci ročník 2004
Vojtěch Kocián
2.místo

chlapci ročník 2005
Jan Křížek
1. místo – postup na republikové finále!!!
dívky ročník 2002
Adéla Černochová
dívky ročník 2001
Alice Rýdlová

13.místo

Tereza Kučerová

17.místo

18.místo

Na republikové finále do Prahy zatím postupuje z prvního místa Jan Křížek. Na základě zaslaných výsledků z okresního
a krajského kola je zde ještě možnost postupu pro Vincenta Skurku.
Překonané rekordy školy v roce 2014/2015:
I. stupeň
chlapci:
Šplh

4,91 s

Marek Černoch

běh 100 m

11,78 s

Ondřej Kunc

vrh koulí

12,40m

Dominik Thinius

dívky:
skok daleký

355 cm

Lucie Jančálková

II. stupeň
chlapci:
běh 50 m

6,37 s

Ondřej Kunc

dívky:
běh 100 m

14,56 s

Eliška Nováková

Celostátní kolo soutěže Eurorebus
V pondělí 15. června 2015 se v Praze konalo
celostátní kolo soutěže Eurorebus, do kterého
postoupil z 3. místa v krajském kole tým
Juniorů z naší školy. Na celostátní kolo
postoupili už počtvrté za sebou, tentokrát ve
složení Jan Macháč (3.tř.)Tobiáš Géryk (4.tř.)
a Klára Kramolišová (5.tř.) obsadili 14. místo.

Poděkování
S koncem školního roku bychom chtěli
poděkovat Obecnímu úřadu v Mořkově, SRPŠ
při ZŠ a MŠ Mořkov, firmě KON-KYS, firmě
Přírodní bydlení, místním hasičům, Řeznictví
J. Kučera, Restauraci SD O. Kunc, PhDr.
Vítězslavu Černochovi a dalším sponzorům,
kteří nás v našich aktivitách v průběhu školního roku podpořili.
Děkujeme paní Marii Hromádkové a paní Radaně Gérykové za uspořádání besed pro žáky naší školy.
Dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním hezkou dovolenou!
Vedení ZŠ a MŠ Mořkov
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ZPRÁVA Z KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE
Noční obranářský závod
V sobotu 13. 6. 2015 proběhl na
našem cvičišti 3. ročník Nočního
obranářského závodu. Sešlo se
16 závodníků, z nichž někteří
soutěžili
hned
ve
dvou
kategoriích.
Zajímavostí
tohoto
kynologického závodu je, že se
koná od 18-ti hodin večer do
pozdních nočních hodin. Soutěží
se v tradičních kynologických
disciplínách
dle
Národního
zkušebního řádu, ale i v méně
známé disciplíně – kousání na
ringo, což je speciální oblek
figuranta. Tento druh výcviku
používají ozbrojené složky a
bývá součástí výcviku hlídkového
psa.
Velmi úspěšní byli i reprezentanti
našeho klubu. V kategorii ZVV1
soutěžili: Pavel Škarpa s Bony
Dan-Klar 1. místo, Roman Kohout s Carem Moravia Go-Ha 2. místo, Tomáš Kudělka s Chetris 3. místo. V
kategorii Obranářský speciál na ringo soutěžil Tomáš Kudělka, který se umístil na 7. místě.

VÝLUKA NA TRATI
FRÝDLANT N.O.—VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v návaznosti na již podanou informaci o výlukách drážní
dopravy v rámci stavby „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí“, si Vám dovoluje dále sdělit, že
v termínu 27. 6. 2015 – 31. 7. 2015 bude vyloučena drážní doprava také v úseku Veřovice – Hostašovice. Mění se i
délka výluky drážní dopravy v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Frýdlant nad Ostravicí, která by od 1. 6. 2015 měla trvat
122 dnů.
Pro vedení náhradní autobusové dopravy v obou výlukách se předpokládá využití zejména silnice II. třídy č. II/483,
silnice III. třídy č. III/48425 a silnice I. třídy
č. I/58, ve vybraných případech pak místních komunikací pro přístup
k železniční stanici.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU JUST FUN, z.s.
JUST FUN je název nově vzniklého zájmového spolku, který založili členové
trénující agility po svém odchodu ze ZKO Veřovice.
Ačkoli se náš aktuální tréninkový pozemek nachází v Mořkově, členská základna je
tvořena jak z řad „Mořkovjanů“ (Adéla Černochová, Alča Jančálková, Nelly Eliášová,
Verča Jančálková, Darča Marková, Tomáš Mikunda), tak „Veřovjanů“, ale i obyvatel
Závišic, Frenštátu p. R., Hodslavic, Hostašovic, Nového Jičína, Životic. Na začátku května
jsme měli 25 členů z řad mládeže i dospělých.
Naši členové se vyznačují především nadšením pro agility. Co vůbec agility je?
Agility je poměrně mladý sport, kterému propadá čím dál víc lidí různého věku. Jedná se o
obdobu koňského parkuru. Psovod běží spolu s pejskem a snaží se jej provést parkurem v
co nejkratším čase a s minimem chyb. Na parkuru potkáte různorodé překážky, které musí
pes přeskočit nebo jimi proběhnout. Agility prohlubuje vztah mezi psem a člověkem. Je
sportem, ve kterém děláte něco pro sebe i svého psa.
Přestože je naší prioritou výcvik agility, běháme hlavně pro radost. Začátečníci nejprve
navštěvují agility přípravku, kde se dozví všechny potřebné základy, na kterých poté mohou vystavět svou agility kariéru. Kromě
agility se řada našich členů věnuje i jiným psím sportům, jako je dogdancing, klasická poslušnost, dogfrisbee, flyball.
16. 5. 2015 jsme na fotbalovém hřišti ve Veřovicích uspořádali oficiální závod agility s názvem VEŘOVSKÝ POHÁRTROJZKOUŠKY s účastí téměř 80 závodníků z Česka, Slovenska i Polska. Závody se mimořádně vydařily, díky obětavé práci
všech našich členů a jejich příbuzných, skvělému počasí, spravedlivé rozhodčí a sportovnímu nasazení soutěžících dvojic.
Soutěžilo se ve třech kategoriích A1, A2, A3. Každý závodník absolvoval 3 běhy, které měly status zkoušky v dané kategorii.
Z našich členů závodili:
Kristýna Cábová / Flek - 2. běh 3. místo, 3. běh 4. místo
Jana Drábová / Nik - 2. běh 1. místo, 3. běh 3. místo
Erika Vyskočilová / Villi - 3. běh 5. místo
Kristýna Láznová / Tarri - 1. běh 4. místo
Na rok 2015 máme dále v plánu oficiální závod agility „O JAVORNICKOU TLAPKU“, který se uskuteční dle 18. 7. 2015 na
fotbalovém hřišti v Mořkově. Generálním sponzorem tohoto závodu bude JK Animals. Na tento závod jste všichni srdečně zváni.
11. 10. 2015 proběhnou DVOJZKOUŠKY + 2x BĚH A0, místo konání bude upřesněno.
Přestože jsme začínali s nulovým vybavením, dokázali jsme během relativně krátké doby vybudovat klub s perfektním
zázemím. Máme tréninkové místo, klubovnu, překážky a samozřejmě členy, kteří nejen milují své pejsky, ale nebojí se přiložit i
ruku k dílu, když je třeba. To vše by nebylo možné bez podpory, které se nám dostalo z mnohých směrů. Finančně nás podpořily
obce Mořkov, Veřovice a Hodslavice. Za tyto peníze jsme mohli zakoupit materiál na překážky, které jsme následně sami nebo za
pomoci našich rodičů vyráběli. Pan Pavel Cáb ze Životic nám věnoval maringotku, která nám slouží jako klubovna. Fotbalisté
z Veřovic i Mořkova nám umožnili na svých hřištích konat závody.
Nejen všem výše zmíněným, ale i ostatním občanům, kteří jsou nám příznivě nakloněni, za celý spolek upřímně děkujeme.
Za poměrně krátkou dobu činnosti našeho klubu máme na kontě nemálo úspěchů, které určitě stojí za zmínku:
1. ROČNÍK KREVETÍHO TROJBOJE "KREVETÍ TUNÝLKAŘENÍ"
Jakub Šimek / Giro - 1. běh 3. místo, 2. běh 7. místo, v součtu 5. místo
Kristýna Cábová / Flek - jumping 2. místo, agility 2. místo, v součtu 2. místo,
tuneliáda 2. místo
Kristýna / Easy - 1. běh 7. místo, 2. běh 2. místo, v součtu 3. místo
1. ROČNÍK KREVETÍHO TROJBOJE "KREVETÍ ZÓNOVKÁŘ"
Jana Drábová / Nik - 1. běh 1. místo
Kuba Šimek / Giro - 1. běh 5. místo, 2. běh 4. místo, součet 3. místo
Alča Jančálková / Relí - 1. běh 1. místo, 2. běh 10. místo, součet 5. místo, hra 2. místo
Kristýna Láznová / Tarri
Kristýná Cábová / Flek - 1. běh 6. místo, hra 3. místo
Kristýna Cábová / Easy - 6. místo
Iveta Burgertová / Max - hra 9. místo
CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY, OSTRAVA
Erika Vyskočilová / Bols - splněno
CANICROSSOVÉ ZÁVODY- KOPŘIVNICE
Alča Jančálková / Relí, kategorie amatéři na 1800m, 1. místo
PASENÍ -ZKOUŠKA VLOH OVČÁCKÉHO PSA (ZVOP), LIBOHOŠŤ
Alča Jančálková / Relí - splněno
DVOJZKOUŠKY HORKA NAD MORAVOU
Jana Drábová / Nik, kategorie MA1, splněň postup do MA2
1. zkouška 3. místo
2. zkouška 1. místo
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TROJZKOUŠKY SEDLIŠTĚ
Kristýna Cábová / Flek, kategorie MA1, splněny podmínky pro přestup do MA2
1. běh 1. místo, V, 3. běh 2. místo, V
Jana Drábová / Nik, kategorie MA2 - 2. běh 6. místo, 3. běh 2. místo, V
NEOFICIÁLNÍ ZÁVODY AGILITY KOZLOVICE
Kristýna Cábová / Flek - Jumping 1. místo, Agility 3. místo, Součet 2. místo
Marie Křížková / Bols - Jumping 6. místo, Agility 6. místo, Součet 6. místo
Liba Minářová / Gora - Jumping 3. místo
TROJZKOUŠKY SEDLIŠTĚ
Kristýna Cábová / Flek, kategorie MA2
Jana Drábová / Nik, kategorie MA2 - 2. běh 1. místo V
Erika Vyskočilová / Villi, kategorie SA2 - 1. běh 5. místo
Liba Minářová / Gora, kategorie LA2
TROJZKOUŠKY SEDLIŠTĚ
Jana Drábová / Nik, kategorie MA2
1. běh 1. místo
Kristýna Cábová / Flek, kategorie MA2
1. běh 2. místo, 2. běh 2. místo
TROJZKOUŠKY KOZLOVICE
Kristýna Cábová / Flek, - 1. běh 4. místo, 2. běh 2. místo, 3. běh 4. místo
Jana Drábová / Nik - 2. běh 1. místo, 3. běh 2. místo
ČTYŘZKOUŠKY HORKA NAD MORAVOU
Kristýna Cábová / Flek
Jana Drábová / Nik - 2. běh 1. místo, 4. běh 1. místo
PRAHA-KYJE, KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY JUNIORŮ
Kristýna Cábová / Flek
SUCHDOL NAD ODROU-TROJZKOUŠKY
Jana Drábová / Nik - 2. běh 4. místo
OBEDIENCE ZÁVODY-O FÉNIXOVO PÍRKO
Alena Jančálková / Reli - kategorie OB 0 4. místo
Za JUST FUN, z.s.
Erika Vyskočilová
www.just-fun.wbs.cz

email: justfun.agility@gmail.com
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PRANOSTIKY
ČERVENEC

SRPEN

Když dne ubývá, horka přibývá.

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli
hojný na bouřky a vichřice.

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši
oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost
vosy.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná
úroda a množství deště jest k doufání.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko
slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v
nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují
trvalé počasí.

Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až
červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,
tuhou zimu a nejlepší víno.

Co červenec končí, srpen začíná.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Internetové a televizní vysílání

Mořkovjan
Od pondělí 15. června 2015 mají
občané možnost sledovat
internetové a televizní vysílání
kanálu Mořkovjan. Sledovat toto
vysílání lze na webu obce Mořkov
www.obec-morkov.cz a na info
kanálu z optického kabelu.
Postupně budeme zahrnovat ukázky
z kulturního a sportovního života
v naší obci. Ke zhlédnutí jsou
ukázky i z dalších obcí našeho
okolí.
Přejeme vám pěknou zábavu.
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21. červen
byl Organizací spojených národů vyhlášen
za
Mezinárodní den jógy

Jóga v denním životě je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik.
Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga v denním životě je vhodná pro člověka
každého věku a úrovně fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci člověku
získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Jóga je věda o těle, mysli,
vědomí a duši. V tento mezinárodní den se sešli i někteří občané naší obce v tělocvičně ZŠ Mořkov, aby také
udělali něco pro své zdraví.
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme
připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské
mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom,
stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke
kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí
k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se
s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme
přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl
vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické,
psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky
s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i
pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem,
a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani
nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou
důvěrou obrátit.
Marie Ryšková, zakladatelka mobilního hospice Strom života
Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života (podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)

Dětská lékařka MUDr. Jana Machová oznamuje:
od 7. 7. - 17. 7. 2015 a 3. 8. - 14. 8. 2015
dětská ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Zástup MUDr. Géryková - Loučka , tel. 556 756 849
Noční klid
V době od 22:00 hodin do 06:00 hodin je tzv. noční klid.
Protože nastává čas prázdnin, který je spojen s déle
trvajícím pobytem venku, např. spojeným s grilováním,
koupáním, zábavou a pod., berme ohled na naše sousedy
a ostatní občany. Ne všichni mají volno, nebo dovolenou
a musí se vyspat do práce. Rušení nočního klidu je
považováno za přestupek.

Hledám občasné hlídání 2 letého syna
v Mořkově a drobnou výpomoc v domácnosti.
Jedná se většinou o dopoledne a část odpoledne.
Děkuji za nabídky. Tel. 739 344 740
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. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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