Prosinec 2015

ČÍSLO 12
Vážení mořkovjané,
přeji vám všem jménem obecního úřadu a jeho
zaměstnanců i jménem svým klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2016 vykročte
správnou nohou.
Ivana Váňová, starostka

Obec Mořkov společně s kulturní komisí
pořádá v neděli 13. prosince 2015 od 14:30 hod. v sále Společenského domu v Mořkově

ADVENTNÍ KONCERT


Program:
Vystoupení dětí z Mateřské školy Mořkov
a Základní školy Mořkov

POZVÁNKA
Zveme občany na jednání 8. Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat ve středu
dne 16. prosince 2015 v salonku Společenského domu v Mořkově od 17:00 hodin.
Program s pozvánkou bude zveřejněn v řádném termínu na obvyklém místě
– web, úřední deska, plakátovací plocha.
BOHOSLUŽBY během VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ v kostele sv. Jiří v Mořkově
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Čtvrtek
Pátek

24. 12. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016

24:00 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.
16:00 hod.
8:30 hod.

Štědrý den
1. svátek vánoční - Slavnost narození Páně (Boží hod vánoční)
2. svátek vánoční - Svatého Štěpána
Silvestr - Poděkování za rok 2015
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a dovoluji si Vás všechny pozvat k návštěvě bohoslužeb.
P. Paweł Dobija, duchovní správce farnosti Mořkov

Vážení spoluobčané,
toto je naše nová multikára, včetně 3 ks kontejnerů.
Jeden z nich je umístěn na katolickém hřbitově a budeme jej sami dle potřeby vyvážet.

V příštím roce plánujeme dokončit celkovou rekonstrukci původní budovy základní školy. Výběrové řízení
na rekonstrukci střechy (2. etapa oprav) máme ukončeno. Zakázku provede firma Milimex s.r.o., která
podala nejvýhodnější nabídku s částkou 2.832.134,-Kč. Práce budou zahájeny v červnu – a ukončeny
v červenci 2016.
Ve stejném termínu červen – červenec 2016 plánujeme rekonstrukci původní budovy školy (3. etapa). Na
akci máme hotovou projektovou dokumentaci se stavebním povolením, které již nabylo právní moci.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo příjem dotací na „rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“. Po konzultacích s příslušným
ministerstvem můžeme podat žádost o dotaci. To by nám mohlo přispět finanční částkou do výše 85%
uznatelných nákladů. Rozhodnutí zda náš projekt podpoří, budeme znát do 31. 3. 2016. V průběhu ledna
vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele. 1. etapa byla realizována i zaplacena v letošním roce (1.296.672,Kč) – jednalo se o rekonstrukci sociálního zařízení chlapců a dívek v přízemí původní budovy školy,
včetně realizace příprav pro pokračování 3. etapy. 1. etapa
Další projekt, který bychom rádi realizovali za pomocí dotace je rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti.
Máme rovněž hotovou projektovou dokumentaci a vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Stejné
ministerstvo (MŠMT) vyhlásilo příjem dotací na „podporu materiálně technické základny sportu“ – obnova
prostor, atd. I tento projekt jsme s příslušným ministerstvem konzultovali a můžeme podat žádost o dotaci.
Projekt by mohl být podpořen až do výše 70% uznatelných nákladů. Až budeme znát rozhodnutí, tak následně
vypíšeme výběrové řízení.
Na výše zmíněné akce zajistíme technický dozor a bezpečnostního koordinátora stavby. Budou probíhat min.
1 x týdně kontrolní dny, kterých se aktivně zúčastníme.
V listopadu jsme převzali nové dětské hřiště v areálu TJ. Rodiče mají další možnost, kde lze příjemně strávit
volný čas se svými dětmi. Hřiště budou rovněž využívat děti z předškolního oddělení MŠ. V příštím roce, brzy
z jara vybudujeme dopadové plochy a přidáme další herní prvky.
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V současné době připravujeme Návrh rozpočtu pro rok 2016. Ten bude schvalovat zastupitelstvo obce na
svém prosincovém jednání. Výdaje Rozpočtu obsahují položky, ve kterých jsou alokovány finance k zajištění
daného financování v průběhu roku. Např. pro údržbu obecního majetku, pro odpadové hospodářství, pro
investiční a neinvestiční akce, pro podporu sociální oblasti, pro právní poradny (jež zdarma poskytují rady
našim občanům), pro řádný chod školství, pro zajištění dopravní obslužnosti obce, pro podporu oblasti sportu
a činnosti TJ, podporu spolků, apod. Návrh rozpočtu bude zveřejněn před konáním Zastupitelstva obce
Mořkov na úřední desce. Tam mají občané možnost se s Návrhem rozpočtu podrobně seznámit.
Stejně, jako tomu bylo v uplynulých letech, budeme rovněž v roce 2016 významně podporovat činnost spolků,
sdružení a oddílů TJ.
Z podkladů od paní účetní vám předkládám přehled, komu byly finance od obce v roce 2015 poskytnuty
a v jaké výši.
TJ Mořkov
Údržba TJ - platy
Český svaz včelařů
Orel Mořkov
Myslivecké sdružení Beskyd
Podpora talentovaného mořkovského sportovce (dítě)
Fond pro opuštěné děti
Slezská diakonie stacionář Eden
Just Fun (výcvik psů)
Českobratrská církev evangelická
Dobrý Anděl (dobrovolné vstupné při vánočním koncertu)
Skautský oddíl
Centrum pro zdravotně postižené
Dětský den
Andělé Strom života (péče o nemocné v domácím prostředí)
Klub důchodců
Záchranná stanice Bartošovice
Dětský taneční kroužek mořkovských dětí
Podpora talentovaného mořkovského malíře (dítě)
Celkem

210.000,43.200,15.000,15.000,15.000,12.000,11.000,10.000,10.000,10.000,9.104,8.000,7.000,5.000,5.000,3.902,3.000,2.612,1.500,406.318,-

Objasnění k dotaci pro TJ na rok 2015:
Dotace určená TJ Mořkov je účelově rozdělena pro činnost celé TJ a pro jednotlivé oddíly:
Stolní tenis
Volejbal
Činnost celé TJ

10.000,-

Šachy

20.000,-

Fotbal

60.000,-

5.000,-

KČT

10.000,-

ASPV

10.000,-

95.000,-

Firma ASOMPO a.s. poskytuje každoročně finanční částku na svou reklamu. O přidělení této finanční částky
rozhoduje zástupce akcionáře, obvykle představitel dané obce – starosta. Finance poskytnuty v roce 2015
činily do oddílu fotbalu (48.000,-) a do oddílu mladých hasičů (10.000,-).
Zájmem obce je podporovat sportovní aktivity především a prioritně našich dětí a mládeže. Je na
předsedech a zástupcích daných oddílů, aby řádně s finančními prostředky hospodařili.
Obec dále podporuje sportovní aktivity členů TJ bezúplatným pronájmem tělocvičny ZŠ a víceúčelového
hřiště.
Ivana Váňová, starostka
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Obec Mořkov nabízí k prodeji
Obec Mořkov prodá osobní automobil 9ti místný mikrobus tovární značky Fiat Ducato 10 2.0, rok výroby
1992. Vozidlo má tažné zařízení. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je platné do 4. 2. 2016.
Motor je v dobrém technickém stavu, karoserie vyžaduje větší opravu.
Nabídky posílejte v zalepené obálce, kterou označíte „FIAT DUCATO“ na adresu Obec Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov. Rada obce dne 16. 12. 2015 obálky otevře a tomu, kdo podá nejvyšší nabídku, obec vozidlo
prodá.

Možnost prohlídky vozidla po tel. domluvě – 739 623 882.

USNESENÍ
z 19. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 11. 2015
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 18. schůze RO.
Žádost o výkup pozemku od paní B. J.
Žádost o dotaci TJ Mořkov na rok 2016.
Žádost o dotaci Charity Kopřivnice.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 19. Rady obce Mořkov.
Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb mezi Obcí Mořkov a Ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, 736 01 HavířovMěsto, IČ 47173548.
Smlouvu o dílo – Digitalizace ÚP Mořkov nad digitální katastrální mapou mezi Obcí Mořkov a Urbanistickým
střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 OstravaPoruba, IČ 562963.
Smlouvu o dílo – Územní studie pro zastavitelnou plochu Z49 mezi Obcí Mořkov a Urbanistickým střediskem Ostrava,
s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 562963.
Smlouvu o dílo – Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Mořkov mezi Obcí Mořkov a Urbanistickým střediskem
Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 562963.
Smlouvu o připojení ocelové haly na ul. Nádražní v Mořkově na radiový pult centralizované ochrany.
Smlouvu o právu provést stavbu – RNDr. H. P., Ph.D. a Bc. Š. M.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva – RNDr. H. P., Ph.D. a Bc. Š. M..
Výběrové řízení – Oprava a nátěr fasády budov MŠ Mořkov.
Zadávací dokumentaci – Oprava a nátěr fasády budov MŠ Mořkov.
Pro výběrové řízení – Oprava a nátěr fasády budov MŠ Mořkov oslovit tyto firmy František Macíček – malířství, Květná
532, 742 72 Mořkov, IČ 10617744 a firma Jan Pečínka – malířské a natěračské práce, Nová Horka 33, 742 13 Studénka,
IČ 71803386.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Oprava a nátěr fasády budov MŠ Mořkov ve složení: Ivana Váňová, Jiří
Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Mgr. Bc. Jaromír Stecula a náhradníci: Kladiva Petr, Hořelková Vladana,
Mička Pavel, Kyselý Jiří, Černoch Josef.
Obřadní dny a obřadní hodiny na rok 2016.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 20. schůze Rady obce Mořkov konané dne 18. 11. 2015
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 19. schůze RO.
Žádosti o poskytnutí individuální dotace.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 20. Rady obce Mořkov.
Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Záchranné stanici živočichů a návštěvnického střediska Domu přírody Poodří
v Bartošovicích pro rok 2016.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 162015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem H. I.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 172015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem N. L.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 182015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem H. E.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 192015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem Č. A.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 202015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem K. M.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 212015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem B. M.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 222015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem G. R.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 232015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem P. L.
Finanční příspěvek a Smlouvu č. 242015 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Mořkov mezi poskytovatelem
obcí Mořkov a příjemcem Č. M.
Poskytnutí věcného daru ve výši maximálně 1.000,- Kč H. D., M. M., H. M., Č. A., Č. N., Č. D., K. N., K. L., B. P., B. N.,
B. A., G. R., G. R., G. A., P. R., P. K., P. K., P. T. P. T., Č. J., Č. R., Č. N., Č. M..
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Stavební úpravy objektu původní budovy školy
Mořkov.
Cenovou nabídku na Zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Stavební úpravy
objektu původní budovy školy Mořkov – INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, IČ 278 572 55.
Smlouvu o poradenské činnosti – INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, IČ 278 572 55 – na akci Stavební
úpravy objektu původní budovy školy Mořkov.
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov.
Cenovou nabídku na Zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Oprava tribuny
hřiště TJ Mořkov – INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, IČ 278 572 55.
Smlouvu o poradenské činnosti – INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, IČ 278 572 55 – na akci Stavební
úpravy objektu původní budovy školy Mořkov.
Cenovou nabídku - zajištění komplexního, organizačního a věcného zadání veřejné zakázky podle zákona 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění na akci Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov předloženou Ing.
Ivanou Jurečkovou.
Uzavření Smlouvy na zajištění komplexního, organizačního a věcného zadání veřejné zakázky podle zákona 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v platném znění na akci Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov mezi obcí Mořkov
a IDIZ CZ s.r.o., Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 701/7, 746 01 Opava, IČ: 01459287.
Návštěvu jubilantů v měsíci prosinci.
Zveřejnění prodeje vozidla Fiat DUCATO reg. Zn. 1T9 5285.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Žádáme občany, kteří si ještě nevyzvedli Obecní stolní kalendář
na rok 2016, se všemi důležitými informacemi, aby tak
neprodleně učinili.
Kalendář si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Mořkov
(u starostky, místostarosty či na podatelně) v úředních hodinách.
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INFORMACE K VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2016
Místní poplatky na území obce Mořkov se řídí těmito obecně závaznými vyhláškami (OZV)
1/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
2/2010 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2010 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
4/2010 – Obecné závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
2/2015 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů
Plné znění všech vyhlášek je k dispozici na www.obec-morkov.cz , v písemné podobě na Obecním úřadě.
Doporučujeme občanům i organizacím, aby se s jejich zněním seznámili.
Informace k poplatkům ze psa a za odpad
Poplatek ze psa – ve výši 400,- Kč za jednoho psa, 500,- Kč za dalšího psa téhož občana. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu zůstává poplatek ve výši 200,- Kč, za jednoho psa,
za dalšího psa téhož občana 300,- Kč. Za část roku se platí poplatek v poměrné výši. Je povinností občana ohlásit vznik
a zánik poplatkové povinnosti do 14 dnů. Poživatel uvedených důchodů musí před úhradou poplatku ohlásit a doložit
oprávnění na uplatnění nižší sazby místního poplatku. Poplatek se platí za psa po dovršení 3 měsíců věku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů („ za odpad“) – ve výši 500,- Kč za občana, za část roku v poměrné výši. Je povinností občana nahlásit vznik
a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. Automaticky jsou osvobozeni od poplatku občané, kteří dovrší v daném roce
80 a více let, a děti do věku 5 let. Další osvobození uvedena v OZV nutno ohlásit a doložit.
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU za psa a odpad
Úhrada poplatku do 31. 3. 2016 hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet 1765767339/0800 . Při převodu na účet
je nutno uvést variabilní symbol, který je stejný jako v roce 2015, nebo si jej zjistíte na OÚ. U poplatku za odpad je
možnost provést úhradu za více poplatníků. Formuláře na ohlášení platby za více poplatníků jsou na www.obecmorkov.cz , pokud nebyla změna v počtu poplatníků oproti roku 2015, nemusí se znovu ohlašovat.
Nálepku na rok 2016 obdržíte po úhradě poplatku za odpad. Nálepka roku 2015 platí do 31. 3. 2016.
Evidence místních poplatků – variabilní symbol zjistíte : jakschova@obec-morkov.cz, tel. 556 715 674, ref.
Jakschová Jana.

Oznámení Obecního úřadu Mořkov
Oznamujeme občanům, že obecní úřad bude v roce 2015 otevřen pro veřejnost naposledy 22. prosince do 14 hodin.

Pokladna bude uzavřena 22. prosince v 11 hodin.
Po 11 hodině již nebude možné na pokladně OÚ Mořkov přijímat ani vyplácet hotovost. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad bude v roce 2016 otevřen 4. ledna 2016 v 8 hodin.

VÁNOČNÍ DÁREK
Přemýšlíte co koupit svým
blízkým jako dárek na Vánoce
či narozeniny?
Máte jedinečnou šanci potěšit
je vstupenkou na Zdeňka
Trošku a Yvettu
Blanarovičovou.

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
na podatelně
Obecního úřadu Mořkov.

6

Narodili se
Simona Horáková
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Simonce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v prosinci 2015
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
85 let
86 let
89 let
90 let
94 let

Alois Macíček
Zdeňka Pizúrová
Dagmar Žáková
Jiří Rýc
Jan Kaiser
Zdeněk Černoch
Petr Kudělka
Jana Hoférková
Marie Hromádková
Ludmila Machová
František Pítr
Anna Rýdlová
Alois Kučera
Antonín Daňhel
Berta Macháčová
Marie Rýcová
Jaroslav Hoďák
Božena Rýcová
Anna Poláchová
Bohdan Hromádka
Anastázie Černochová
Josef Kučera
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
V neděli 22. 11. 2015 u příležitosti
II. ročníku TVŮRČÍ DÍLNY pořádané
Fondem pro opuštěné a handicapované děti
navštívila naši obec Mořkov ministryně
školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D..
Společně se starosty okolních obcí jsme s
paní ministryní neformálně diskutovali nad
problémy, které trápí obce novojičínska
zejména v oblasti školství a dotačních titulů
ze strany MŠTV.
35. výročí od postavení Společenského
domu v Mořkově jsme oslavili divadelním
představením Fidlovačka v podání
divadelního souboru Pod Věží Štramberk.
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka je divadelní hra Josefa Kajetána
Tyla. Poprvé byla uvedena 21. prosince
1834 ve Stavovském divadle. Ve hře se
objevuje píseň Kde domov můj, která se
později stala českou hymnou. Ve hře ji zpívá
slepý houslista Mareš. Tato píseň byla
složena Františkem Škroupem.
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Divadelní představení
V pondělí 2. listopadu naši mateřskou školu navštívilo divadlo Leontýnka s podzimní pohádkou. Dětem se
divadlo velmi líbilo a těšíme se, že se s herci tohoto divadla opět v příštím roce setkáme.

Drakiáda
V úterý 3. listopadu jsme využili krásného počasí a vydali jsme se na
pole za mateřskou školu pouštět draky. Po zaplněné obloze jsme mohli
vidět mnoho barevných draků v nejrůznějších provedeních. Odpoledne
s létajícími draky se vydařilo a všechny děti si na cestu domů převzaly
malý dáreček.
Broučkova noc
Ve čtvrtek 12. listopadu nastal dlouho očekávaný den, na který se těšil
každý odvážný předškolák. Rodiče donesli dětem do mateřské školy
spacák, oblíbeného plyšáčka, nějakou dobrotu z domova a děti čekalo uspávání broučků spojené s nocováním.
Pro děti byl připraven po celý den zajímavý a zábavný program.
Po obědě děti soutěžily v tělocvičně a po splnění sportovních disciplín se vydaly na pole hledat papírové
broučky. Papírový brouček sloužil jako propustka do mateřské školy na broučkovou noc. V mateřské škole už
na ně čekalo bohaté
pohoštění od maminek
či tatínků v podobě
bábovek,
buchet,
jednohubek, či jiných
dobrot. Poté následovalo
slavnostní
předávání
mokrého vysvědčení, na
kterém si děti mohly
vybarvit
kapříka
a
odnést si jej domů.
Jakmile se venku setmělo, byla pro děti připravena stezka odvahy
na zahradě mateřské školy. Každý měl za úkol projít stezkou a na
konci zazvonit na zvoneček a dát tak znamení broučkům, aby se
uložili do postýlky před nastávající zimou.
Po přečtení Karafiátových broučků si všechny děti zalezly do
spacáku a uložily se ke spánku. Děkujeme rodičům za přinesené
dobroty a řeznické firmě pana Jana Kučery za sponzorský dar.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Soutěž Kniha je kamarád
Žáci 5. a 6. třídy ZŠ Mořkov se zúčastnili soutěže Kniha je kamarád, kterou vyhlašuje Základní škola
Sychrov ve Vsetíně a Muzeum regionu Valašsko. Úkolem soutěžících bylo doporučit ostatním svoji oblíbenou
knížku co nejzajímavějším způsobem. Děti tedy popisovaly, o čem jejich kniha vypráví, proč si vybrali právě
ji a připojily také důležité údaje o vydání. Svůj text doprovodily obrázkem.
Soutěže se zúčastnilo 91 škol a celkem 1029 žáků. Organizátoři vybrali z kategorie mladších a starších
po dvacítce nejlepších. Blahopřejeme Tereze Pustějovské, žákyni 5. třídy naší školy, která byla vybrána
mezi dvacet nejlepších soutěžních prací v kategorii 1. stupně. Její příspěvek zaujal porotu svým netradičním
zpracováním knihy Příšerné zlobilky od spisovatelky Martiny Drijverové. Jsme rádi, že se i v řadách našich
žáků objevuje spousta vášnivých čtenářů.
Lenka Juráčková

Den bez ropy
V pondělí 16.11. žáci 8.třídy připravili pro své mladší spolužáky v rámci projektu Global Schools projektový
den věnovaný tématu ropa. Ropa - kapalné zlato, zdroj energie, surovina související s plasty. Hlavním heslem
projektu bylo: Omezuj, používej znovu, recykluj. Na pěti stanovištích se děti dověděly o důležitosti ropy
v našem životě, seznámily se s novými pojmy, vyráběly makety tankerů a zamýšlely se nad otázkou: Co bude,
až dojde ropa? Fotografie z tohoto dne najdete na www.zsmorkov.cz
Žáci 8. třídy vyhlásili výtvarnou soutěž na téma Jsme na jedné lodi. Koncem prosince budou vyhodnoceny
a odměněny nejpěknější práce dětí.

„Čteme s Albatrosem“
V minulém školním roce
jsme četli knihy, vyplňovali
testy, přispívali na charity.
Za odměnu v soutěži tříd
jsme si 11.11.2015 jeli do
Prahy do nakladatelství
Albatros pro výhru.
Rodiče nás dovezli
do Nového Jičína.
Se
spolužáky jsme pak jeli
luxusním autobusem se
sl uchát ky a t el evi zí .
V Olomouci měl vlak
zpoždění. Ve vlaku nás
obsluhovali. Na nádraží
v Praze na nás čekala
spolužačka Julča, která je
moc prima. Metro bylo
strašně rychlé.
Poprvé jsme viděli
spisovatelku
Ivonu
Březinovou. Povídala si s námi a podepisovala knížky. Moc nás potěšily dárky: 2 knihy, 2 CD, plnicí pero,
omalovánky. Viděli jsme i některé zajímavosti v Praze.
Zpátky jsme se vraceli vlakem a autobusem. V Mořkově na nás netrpělivě čekali rodiče. Doma jsme
rodině o všem vyprávěli. Všichni jsme si to užili.
Děkujeme OÚ v Mořkově za zaplacení jízdného.
Žáci 3. třídy
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Přebor ZŠ Mořkov 2015 v Rapid Šachu - Pořadí dle věku
Pořadatel: ZŠ Mořkov a Oddíl šachu TJ Mořkov

Dne: 22.10.2015

Ředitel turnaje: Mgr. Yvona Šindlerová
Rozhodčí : Jan Fabík
Starší žáci 6 - 9. tř.
Pořadí Jméno
Věk
Body
Bucholz
1
Křížek
Tomáš
2001/8.tř
6,5
30
2
Kudělka
Jan
2001/9.tř
5
30,5
3
Kyselý
Štěpán
2004/6.tř
4,5
27
4
Garaj
Radoslav
2000/9.tř
4,5
24
5
Kocián
Vojtěch
2004/6.tř
4
29
6
Vojtíšek
Michal
2003/6.tř
4
24,5
7
Géryk
Jan
2001/8.tř
3
25
8
Adámková Ivana
2001/9.tř
3
24
9
Pítr
Patrik
2001/8.tř
3
23,5
10
Garaj
Roman
2003/6.tř
3
20,5
11
Číp
Jonáš
2004/6.tř
2,5
25
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Koutný Filip
Mladší žáci 1 - 5 .tř.
Hegar
Lukáš
Géryk
Tobiáš
Géryk
Matyáš
Křížek
Jan
Géryk
Adam
Macháč
Jan
Pítr
Oto
Macíčková Dorota
Pustějovský Robin

2001/8.tř

2

17

2005/4.tř.
2004/5.tř
2006/4.tř
2005/5.tř
2005/4.tř.
2006/4.tř
2005/5.tř
2008/2.tř
2006/3.tř

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

27
26
31
27
24
18
23
18
21

Zpracoval: Jan Fabík
Přebor ZŠ Mořkov v Rapid Šachu 2015
Konečné pořadí
Rg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SNr Name
14 Křížek Tomáš 8.tř
11 Kudělka Jan 9.tř
8 Hegar Lukáš 4.tř
12 Kyselý Štěpán 6.tř
7 Géryk Tobiáš 5.tř
2 Garaj Radoslav 9.tř
6 Géryk Matyáš 4.tř
9 Kocián Vojtěch 6.tř
13 Křížek Jan 5.tř
20 Vojtíšek Michal 6.tř
4 Géryk Adam 4.tř
15 Macháč Jan 4.tř
5 Géryk Jan 8.tř
1 Adámková Ivana 9.tř
19 Pítr Patrik 8.tř
18 Pítr Oto 5.tř
3 Garaj Roman 6.tř
21 Číp Jonáš 6.tř
16 Macíčková Dorota 2.tř
17 Pustějovký Robin 3.tř
10 Koutný Filip 8.tř

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Verein
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
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Geburt
08.09.2001
14.02.2001
15.07.2005
19.06.2004
09.09.2004
13.01.2000
07.05.2006
20.03.2004
22.01.2005
23.07.2003
22.09.2005
12.05.2006
26.06.2001
26.02.2001
13.10.2001
18.03.2005
07.10.2003
09.04.2004
28.05.2008
27.11.2006
10.11.2001

Gr
U14
U14
U10
U12
U11
U15
U10
U12
U11
U12
U10
U10
U14
U14
U14
U11
U12
U12
U08
U09
U14

Pkte
6,5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2
2

BH.
30
31
27
27
26
24
31
29
27
25
24
18
25
24
23
22
21
25
18
21
17

Mladí hasiči, vítězové MSL MH 2015
Sbor dobrovolných hasičů a zejména pak Mladí hasiči slaví velký úspěch. V letošním IX.
Ročníku Moravskoslezské ligy mladých hasičů, ve které soutěžíme již čtvrtým rokem, jsme
v celkovém hodnocení obsadili první místo a stali jsme se tak mistry této ligy v kategorii
starší žáci pro rok 2015.
V konkurenci čtrnácti týmů jsme odjezdili 15 soutěžních kol a osmkrát jsme stáli na stupni
nejvyšším, dvakrát jsme skončili na místě druhém, jednou jsme skončili třetí ajednou čtvrtí, ale
taky se vždy nedařilo a obsadili jsme jednou osmé místo, jednou deváté a jednou až patnácté
místo. I přes tyto nezdary jsme získali celkově 301 bodů a s náskokem 27 bodů před druhými
Malenovicemi jsme MSL MH vyhráli. Podrobné výsledky jsou na webových stránkách
www.mslmh.cz.
Naše úspěchy nebyly jen v rámci celoroční soutěže Moravskoslezské ligy ale i v okresních
soutěžích. Vyhráli jsme soutěž v Bernarticích n.O., Jičině, Paskově, v jeden večer noční soutěže
v Klimkovicích a Oprechticích. Sezonu jsme ukončili vítězstvím na paralelních útocích v Ostravě Michálkovicích. Naše
časy v požárním útoku se oproti loňské sezoně výrazně zlepšily. Nejlepší čas 11,595 s se nám podařil na soutěži
v Brušperku.

Náš tým je velmi zkušený, neboť jeho členové už požární
sport dělají několik let, vždy pouze s minimálními změnami na
různých postech. Pro letošní rok, jsme museli obsadit volné místo pravého proudaře, na které přešel od sacího vedení
Radek a jeho místo obsadil Lukáš, který v minulém roce běhal za mladší žáky. Mladí hasiči v letošním roce běhali
ve složení: strojník Zuzka Kučerová, koš a sací vedení Karel Černoch a Lukáš Černoch, béčkař Michal Kudělka,
rozdělovač Ladislav Kučera, pravý proud Radoslav Garaj, levý proud Ondřej Kučera a náhradník Ladislav Jurišinec.
Za jejich píli a výsledky jim patří velké díky.
Zároveň bych chtěla poděkovat i ostatním členům sboru
a výjezdové jednotky, kteří nám pomohli přichystat naši soutěž,
řidičům, kteří nám na tréninky vždy ochotně přivezou vodu a obci
za veškerou podporu.
Během zimy se budeme připravovat v tělocvičně, abychom byli
dostatečně připraveni na další sezónu a mohli se pokusit obhájit
letošní prvenství. Do příští sezóny ale bohužel nastoupíme s jiným
složením, protože náš strojník a pravý proudař dle pravidel už
nesmějí kvůli věku běhat za starší žáky. Věříme ale, že to bude
i tak další úspěšný rok.
Závěrem bych ještě jednou ráda poděkovala celému týmu a všem,
co se podílejí na tom, abychom mohli dělat něco, co je součástí
našeho života, a to požární sport a ráda bych popřála mladým hasičům za všechny vedoucí do příští sezóny pečlivou
zimní přípravu a mnoho úspěchů v požárním sportu.
Jana Rýdlová, vedoucí mladých hasičů
www.sdhmorkov.cz
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NEMOCNÝM A OPUŠTĚNÝM LIDEM POMÁHAJÍ DOBROVOLNÍCI
Motto: Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat, že máš sobecké a postranní motivy.
Přesto dělej dobré věci. (Matka Tereza)
„Bolest a trápení vyvolává u většiny lidí jakousi rezignovanou
izolovanost od zbytku „šťastného“ světa, což jejich utrpení ještě
prohlubuje. Proto je na místě si připomínat, že spíš než sliby ráje
na zemi, jež nám kdysi organizovaně předkládali ideologičtí vůdcové
a dnes nám je vnucuje všudypřítomná reklama, je důležité vědomí
sounáležitosti s velkou lidskou rodinou. Ta sice neobjevila recept
na definitivní odstranění bolesti, ale je schopna díky spoustě
skvělých jedinců trápení druhých sdílet a nést. Vždyť stačí tak
málo! Neuzavírat se do virtuálního světa utvářeného rostoucím vlivem
informačních technologií a otevřít nejen dveře obydlí, ale i naše srdce
těm, kteří se bez naší pozornosti a pomoci trápení nezbaví…
Jednoduše řečeno, jde o to pamatovat i na ty druhé…
Bylo by bláhové myslet si, že bolest a trápení ze světa zmizí. Pevně
však věříme, že je stále na světě dost lidí připravených nést bolesti
a rápení druhých. Jak? To je důležitá otázka a organizace ADRA se
snaží na ni hledat nejen odpověď, ale nabízet konkrétní řešení.
Máme radost, že v tomto usilování nejsme rozhodně sami…“ dočtete
se v úvodních slovech příručky pro dobrovolníky od Jana Bárty,
výkonného ředitele ADRY, o.s.
Odvahu nést bolest a trápení druhých jsem v roce 2012 našla i já
( o rok později i paní Marta Matulová, také z Mořkova). Po smrti mé
nemocné tety, za kterou jsem jezdila do svého rodného domu v Tiché
celých 16 let, jsem v novinách objevila výzvu k dobrovolnické práci
v Domově DUHA v Novém Jičíně. Je zde poskytována pobytová služba pro seniory - sociální péče lidem, kteří ji
vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují. Je to i domov pro osoby se zdravotním postižením.Taková
péče jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci. Staří lidé zde prožívají důstojný život,
mohou tu uplatňovat své schopnosti a trávit volný čas v nádherném prostředí. Ředitelkou je Mgr.Dana Jančálková,
jejíž rodiče pocházejí z Mořkova.
Dobrovolníci tu působí jako společníci, vyplňují volný čas nemocným lidem, seniorům nebo lidem se
zdravotním handicapem. Pomáhají bez nároků na finanční odměnu, propláceno je jim jen jízdné. Patří pod
Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek –Místek, kde toto občanské sdružení v roce 2004 vzniklo.
Dobrovolnické programy se uskutečňují i v nemocnicích (tam dochází paní Marta Matulová), domovech pro seniory,
zařízeních pro zdravotně postižené, dětských domovech apod.
Moje první klientka Lída byla velmi těžce postižená. Možná to bylo z velkého žalu, neboť její jediný syn se stal
bezdomovcem a šest let o něm nic nevěděla. Ležela ztuhlá, bez pohybu, apatická… Podařilo se mi najít zpustlého syna
v jejich vybydleném domě, kde nebylo už ani oken, podlahy a pece na vaření či ohřívání. Spával jen na štěrku
s kamarády v hadrech a krabicemi vína. Pomocí Charity jsem připravila jeho návštěvu u maminky Lídy v DUZE.
Snažila jsem se ho přimět ke spořádanějšímu životu. Podařilo se to jen částečně, dostal pokoj na ubytovně, ale před
měsícem přišel o nohu zničenou snětí. Mezitím ho Charita dovezla k umírající matce Lídě… Nyní navštěvuji 93 letou
Marii, která je obdivuhodně čilá, sleduje i politické dění a o vše se zajímá. Je úžasná! Občas se i v Mořkově snažím
pomáhat těm, kteří ve své samotě potřebují být vyslechnutí, potěšení návštěvou či účastí v nemoci.
Kdyby vás práce dobrovolníka zaujala, ohlaste se koordinátore dobrovolníků z DUHY v Novém Jičíně Naděždě
Lebedové na tel.č.734 171 307. Po přijímacím pohovoru projdete školením a bude vám přidělen nemocný či opuštěný
člověk, kterého jednou týdně potěšíte svou návštěvou.
Připravila Marie Hromádková

BUFET na koupališti otevřen denně od 13 hodin. Srdečně zveme všechny návštěvníky k posezení v čistém,
klidném a nekuřáckém prostředí u krbu. Připravujeme zde pizzu ze 100% domácího těsta, kvalitních a
čerstvých ingrediencí pečenou v šamotové peci. Přijďte vyzkoušet bramborákovou pizzu, dále zde nabízíme
langoše, hranolky, cibulové kroužky a jiné.
Rozvoz pizzy denně mimo úterý na tel. 605995695 po Mořkově rozvoz bezplatný.
Využijte AKCE 3 pizzy + 1 zdarma.
Příjmáme objednávky na soukromé akce na rok 2016 v Podhorské chalupě na tel. 732252953.
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120 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE EVANGELICKÉ ŠKOLY
8. listopadu 2015 si evangelický sbor v Hodslavicích a jeho kazatelská stanice Mořkov připomínali 120. výročí položení
základního kamene evangelické školy. Budova tomuto účelu sloužila až do 1. dubna 1919. Žáci poté přestoupili do všeobecné státní
školy v Mořkově. Dům pak sloužil jako evangelická modlitebná a tak je tomu až dodnes.
Historie soukromá církevní evangelická škola v Mořkově v kostce:
5. července 1895 byl slavnostně položen základní kámen ke stavě soukromé evangelické církevní školy. O rok později, 11.8. 1896,
povolila c.k. Zemská školní rada zřízení církevní školy v Mořkově.
Od 16. září 1896 byl zahájen první školní rok po bohoslužbách v Hodslavicích a 20. září provedena "posvítka" přízemí školy.
10. září 1896 pan hodslavský kurátor J. Křižan s panem kurátorem Janem Machačem na ověnčeném kočáře, s opentlenými koňmi,
přivezli prvního učitele, kterým byl Josef Havlíček, na jeho působiště, kde byl očekáván od celého zástupu lidí a uvítán byl
srdečnými slovy panem kurátorem Janem Machačem a panem řídícím učitelem veřejné školy O. Havránkem.
11. října 1908 byla dokončena nadstavba prvého poschodí školy pro druhou třídu a provedena "posvítka" této části.
Škola ukončila vyučování 1. dubna 1919, kdy děti přestoupily do všeobecné státní školy v Mořkově. Průměrný počet žáků za
všechna léta vyučování byl 83, nejvíce 1897/88-93, nejnižší 1918/19 - 69.
4. května 1919 se evangelíci na církevní schůzi jednohlasně usnesli, "by se církevní školní budova za modlitebnu prohlásila“. Faráři
byli dováženi do Mořkova na nešporní služby Boží kočárem. Br. f. Josef Ondruch zavedl v Mořkově služby Boží v neděli dopoledne
co 14 dnů a br. f. Jiří Řehák již každou neděli dopoledne.
S vděčností Pánu Bohu i Vám všem, kteří evangelický sbor v Hodslavicích i jeho kazatelské stanice v Mořkově a Straníku
jakkoli podporujete, tímto vyjadřuje poděkování. Nechť to dobré, co charakterizovalo a ovlivňovalo naše předky, prostupuje i do
naší doby. Nenechme se ovládat konzumem dnešní doby ani sdělovacími prostředky, které nám leccos vnucují a podsouvají.
Pamatujme na pravou hodnotu života, která se neměří tím, co člověk má, nýbrž tím, co člověk vykonal pro dobro a užitek druhých s
láskou a radostí.
Milost Boží nechť zůstává se všemi námi!
Za staršovstvo farního sboru L. Červenka, farář
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích
- kazatelská stanice Mořkov, Sportovní 248
- kazatelská stanice Straník, Klub seniorů
9. 12.
13. 12.
17. 12.
20. 12.
20. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.
1. 1. 2016
3. 1. 2016

18.00 hod.
ve Staré škole v Hodslavicích - vystoupení mima se zpracováním některých biblických příběhů
9.15 hod.
dětská vánoční besídka v Hodslavicích
9.30 hod.
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně P v DPS v Mořkově
9.15 hod.
dětská vánoční besídka v Mořkově
18.30 hod.
koncert v kostele v Hodslavicích - vystoupí pěvecké sdružení z Kopřivnice
16.00 hod.
vánoční bohoslužby v kostele v Hodslavicích
vánoční bohoslužby Mořkov 8.00 hod., Hodslavice 9.15 hod., Straník 10.45 hod. všechny s vysluhováním Večeře Páně.
žádné shromáždění
9.15 hod.
dětská vánoční slavnost ve Straníku
16.00 hod.
děkovné bohoslužby k ukončení roku v Hodslavicích
novoroční bohoslužby Mořkov 8.00 hod., Hodslavice 9.15 hod. s vysluhováním Večeře Páně.
bohoslužby Mořkov 8.00 hod., Hodslavice 9.15 hod., Straník 10.45 hod.
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M I K U LÁ ŠS K Á NAD Í LKA
s pohádkou
„V y m ě n ě n á p r i n c e z n a“
v neděli 6. 12. 2015 ve 14:00 hod. v sále ORLOVNY MOŘKOV
Příjem dárků od 13:00 hod. v kuchyňce v Orlovně
Děti i rodiče srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL Mořkov

Místní organizace KDU-ČSL Mořkov ve spolupráci s Orlem Mořkov
a skautským oddílem Atlantida v Mořkově
pořádají tradiční

Výstavu betlémů
s „Vánoční dílničkou pro děti“
čtvrtek 10. 12. 2015 až neděle 13. 12. 2015
vždy od 9,00 hod. – 18,00 hod. v sále Orlovny
Vánoční dílnička, kde si budou moci děti vyrobit 3 - 4
výrobky,bude v otevřena v sobotu a v neděli vždy od 13 hod. do 18 hod.
Prosíme vlastníky betlémů a jiných vánočních dekorací o jejich zapůjčení k obohacení výstavy.
Přejímka betlémů a dekorací v úterý 8. 12. 2015 od 17:00 do 19:00 hod. v sále ORLOVNY
MO KDU-ČSL Mořkov
společně s dětmi z MŠ a ZŠ Mořkov
Vás srdečně zvou na

ŽIVÝ BETLÉM
atmosféra narození
doplněná zpěvy se odehraje
před Společenským domem

v sobotu 26. 12. 2015 od 16:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
Přichystáno bude i občerstvení
na zahřátí pro děti i dospělé.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobrý den,
rok se s rokem sešel, a opět se blíží
Vánoce. Konec doby vánoční je už
dlouhodobě

spjat

s Tříkrálovou

sbírkou. Výtěžek sbírky je určena pro Českou katolickou
charitu. Bez této sbírky by byla činnost charity výrazně
omezena. Vaše štědrost tedy umožní pokračovat charitě
pomoci všem, kteří to potřebují.
V naší obci se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu
9.1.2016. Prosím všechny, kdo mají odvahu se zapojit –
buď jako vedoucí nebo i jako malí koledníci, aby se
přihlásili do 28.12.2015 Janě Pítrové na mailovou adresu:
jpitrova@seznam.cz, adresu Osvobození 605, Mořkov nebo
telefonní kontakt 732 634 553. Bližší informace podám na
výše uvedených kontaktech.
Sbírka bude probíhat 9.1.2016 v dopoledních
a poledních hodinách. Předpokládané ukončení bude do
14,00hodin (vše záleží na počtu dobrovolníků a počasí).
Jménem České katolické charity již nyní děkuji za
spolupráci.
Jana Pítrová

Rodilá mořkovjanka se dvěma dětmi hledá podnájem v Mořkově. Telefon 739 652 968
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 11. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
16

