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V kostele sv. Václava v Moravské Ostravě je náhrobník
Jana Jeřábka z Mořkova a jeho ženy Marty Hynalové z Kornic
Sakrální prostor kostela sv. Václava v sobě skrývá rozměr, který nám
pomáhá povznést se nad všední starosti a začít přemýšlet o věcech, které
souvisí s naším životem a zároveň ho převyšují. Pro nás je navíc zajímavý
tím, že zde byl pohřben Jan Jeřábek z Mořkova (+23.3.1603) a jeho žena
Marta Hynalová z Kornic (8.4.1621). Kromě malovaných znaků připomíná
Jeřábka z Mořkova a jeho ženu náhrobník na evangelijní straně kostela.
Vysoký náhrobník Jeřábků zasahuje do okenního otvoru a jeho osazení
muselo provázet zvýšení okenního parapetu, který pak pokryla malovaná
iluze okna, jež muselo být ve skutečnosti zaslepeno, aby byl vytvořen
prostor pro instalaci náhrobníku. Vedle náhrobníku je připevněn dětský
náhrobník Ondřeje, syna měšťana Šmrgla, zemřelého v roce 1587.
Renesanční kruchtu stavěl naturalizovaný vlašský kameník Joannes Rinolt,
podepsaný na hlavici severního sloupu, nejpozději roku 1603, kdy je
datovaná malba na poprsni kruchty, která kromě letopočtu nese i dva
alianční erby – Jana Jeřábka z Mořkova a Marty Hynalové z Kornic
a druhý Matyáše Háka Blščinského a Kateřiny Jeřábkové z Mořkova. Jan Jeřábek z Mořkova měl v knížectví
těšínském panství Střítež. V roce 1584 zabil v souboji Jana Kyselovského z Kyselova. Dále byl obviněn
z krádeží dřeva z knížecího lesa okolí Smilovic (na Gutském vršku). V letech 1587 až 1589 s ním bylo vedeno
několik procesů. Jeho žena Marta Hynalová byla ovšem uznána vinnou z čarodějnictví, jejich statek Smilovice
propadly těšínské kněžně Kateřině Sidonii a manželé museli prodat Střítež a vystěhovat se z knížectví. Tak se
v roce 1594 ocitli v Moravské Ostravě, kde měli od roku 1591 dům.

Erb rodu Jeřábků, dnes
uložený v kapli Panny
Marie
Bolestné
v Mořkově.

Znak Jana Jeřábka z Mořkova a Marty Hynalové z Kornic jako
součást malované výzdoby poprsně kruchty z roku 1603

Náhrobník Ondřeje (vlevo),
syna měšťana Šmrgla z r. 1587
a náhrobník Jana Jeřábka
z Mořkova a Marty Hynalové
z Kornic na evangelijní straně
lodi.

Starostka Ivana Váňová a místostarosta Jiří
Navrátil u náhrobníku Jana Jeřábka z Mořkova
a Marty Hynalové z Kornic.

Pohřbívání v areálu kostela
Kostel a kostelní hřbitov sloužily od počátku města až do josefínských
reforem jako místo posledního odpočinku mnoha generací ostravských
měšťanů a obyvatel přifařených obcí. Interiér kostela byl přitom vyhrazen
pro pohřby privilegovaných vrstev městské společnosti, což souviselo
s reminiscencí antické tradice úplného zákazu pohřbívat uvnitř staveb. Ta
byla respektována i prvotními křesťany, kteří do svých svatyní ukládali
pouze ostatky světců a teprve postupem času začali být do jejich blízkostí
„ad sanctos“ pohřbívány i další významné osobnosti. Místa pohřbů
některých význačných měšťanů a příslušníků šlechtických rodů usedlých
ve městě či v jeho okolí označovaly kamenné náhrobky, z nichž se
v kostele dochovaly epitaf Jana Jeřábka z Mořkova (+1603) a Marty
Hynalovny z Kornic (+1621) a dále náhrobníky Ondřeje (+1587), syna
ostravského měšťana Václava Šmrgla, a původem italského stavitele a
ostravského purkmistra Bernarda Lva (+1603). V podzemí kaple P. Marie
Karmelské se nachází klenutá hrobka s pozůstatky dřevěných rakví, mezi
zede pohřbenými jedinci uvádí písemné prameny ostravské purkmistry
Jiřího Prchlíka (+1780) a Kašpara Termana (+1729).

Pohled na kostel sv. Václava a sídlo biskupství ostravsko - opavské diecéze se
sochou sv. Hedviky patronky Slezska.

Pohled na loď kostela sv. Václava směrem ke kněžišti

Kostel sv. Václava je dnes využíván
k pravidelným
bohoslužbám
farnosti
Moravská Ostrava, dále pak slouží
k pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů
a jiných kulturně společenských akcí.
(text čerpán z publikace Kostel sv. Václava
v Moravské Ostravě)
Fotografie jsme pořídili díky ochotě Petra
Kudely zástupce ředitele televize NOE,
který nám umožnil soukromou večerní
prohlídku kostela.
Ivana Váňová, starostka
Pohled na loď kostela sv. Václava směrem k restaurovaným varhanám.
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Vážení spoluobčané,
příprava letošního Dne obce Mořkov je v plném proudu a dovoluji si konstatovat, že jsme
udělali maximum proto, aby si každý našel to své. Umělecké obsazení jsme vybrali také dle
finančních možností obce a snažili jsme se o průřez všemi žánry.
Letošní den obce zahájí cimbálová muzika PRAMÍNKY
z Kopřivnice, po té bude následovat hodinový program pro
děti v podání Míši Růžičkové „MINI DISKOTÉKA“, která
bude plná písniček a doplněna spoustou soutěží, nejen pro
ty nejmenší.
Odpolední
program
z a v r š í
dvojnásobný držitel ceny Anděl Tomáš
KOČKO & ORCHESTR se svou muzikou
inspirovanou tradiční moravskou hudbou
a repertoárem, jehož tvorba je inspirována zbojnickou tématikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi,
legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy.
Hlavní hvězdou večera bude zpěvák DALIBOR JANDA s kapelou
PROTOTYP a zpěvačkou Jiřinou Annou Jandovou. Dalibor Janda je jeden
z nejznámějších zpěváků české pop music. V letech 1986–1988 se stal
Zlatým slavíkem třikrát v řadě. Proslavil se slavnými hity Hurikán, Kde jsi?,
Padá hvězda, Vchází bez vyzvání, Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér,
Oheň, voda, vítr.
Po zbytek večera bude hrát kapela SAGA z Kopřivnice
s výjimečnou zpěvačkou (absolventkou konzervatoře
obor zpěv) a s moderním zvukem. Jejich repertoárem je
populární hudbu, ale i rock a lidovky.
Jsme přesvědčeni o tom, že kdo se chce pobavit, jistě si vybere z naší bohaté nabídky.
Jiří Navrátil
místostarosta

PO ZVÁ NKA
Zveme občany na jednání 9. Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat ve středu 2. března 2016
v salonku Společenského domu v Mořkově od 17:00 hodin.
Program :
1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA KOMISÍ
3. KONTROLA USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ ZO
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 22 – 25
5. NÁVRH ÚPRAV ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.
352/15 SB.
6. I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
7. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY
8. ZÁVĚREČNÉ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU ODKANALIZOVÁNÍ VYBRANÝCH
OBCÍ A MĚST REGIONU NOVOJIČÍNSKA
9. ZAHÁJENÍ PRACÍ POŘIZOVATELE NA ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘKOV
10. INTERPELACE
11. DISKUSE
12. PŘIJETÍ USNESENÍ
13. ZÁVĚR
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USNESENÍ
z 24. schůze Rady obce Mořkov konané dne 3. 2. 2016
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 23. schůze RO.
Žádost o koupi pozemku 1198/15 v k.ú. Mořkov od manželů A. a J. M.
Žádost o dotaci od L. P.

2.
2.1
2.2
2.3

2.17

Schvaluje:
Program 23. Rady obce Mořkov.
Připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
Smlouvu o dílo – Nákup záchranné hasičské techniky pro obec Mořkov uzavřenou mezi Obcí Mořkov a Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176.
Výběrové řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán.
Zadávací dokumentaci – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán ve složení:
členové Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci:
Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana Hořelková.
Pro výběrové řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán oslovit tyto firmy: ALPINE Bau CZ
s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový
Jičín, IČO:28606370, DIČ: CZ28606370; SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 739 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 48035599.
Výběrové řízení – Úprava dopravního značení v obci Mořkov.
Zadávací dokumentaci – Úpravy dopravního značení v obci Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán ve složení:
členové Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci:
Petr Kladiva, Pavel Mička, Vladana Hořelková.
Pro výběrové řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán oslovit tyto firmy: Doprastav Perútka
s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín, IČO: 28606370; Davoz značky s.r.o., Bítov 106, 743 01, IČ: 294 62 223;
Vladimír Zdráhal, Na Lani 266, 741 01 Nový Jičín, IČ: 743 03 091.
Výběrové řízení – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov.
Zadávací dokumentaci – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov ve složení: členové
Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Petr
Kladiva, Pavel Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov: 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; Milimex společnost s ručením omezeným, Organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 294 54 379; Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, Šenov u Nového Jičína, 742 42,
IČ: 27817717; NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47671416.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB Osobní obslužnosti a smlouvu o právu provést stavbu IP-12-8018350,
Mořkov, Š.
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředku obce.

2.18

Nájemní smlouvu do DPS pro paní M.D. od 15. 2. 2016.
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Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

SBĚR TEXTILU V ROCE 2015 V RÁMCI KONTEJNEROVÉHO SBĚRU - celkem 7 066 kg
Město MOŘKOV
Okres NOVÝ JIČÍN
Kraj MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Průměr

460

348

428

385

637

852

368

595

826

922

645

603

589
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Na konci ledna děti shlédly divadelní představení s humornou pohádkou Kašpárkova dobrodružství. Loutky byly velmi
krásné a při představení se děti velmi nasmály. Po pohádce si ručně vyrobené loutky zblízka prohlédly.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval všem členům SRPŠ za přípravu a organizaci školního plesu a dětského maškarního
karnevalu. Díky také všem, kdo se podílel na přípravě výborných koblížků, ale především našim sponzorům za dary
do tomboly a všem návštěvníkům za účast.

Výtěžek z plesu bude opět
rozdělen mezi Základní
a Mateřskou školu
v Mořkově, přispějeme dětem
na lyžařský výcvik a na nákup
mikulášských balíčků.
Program na Dětský maškarní
karneval jsme letos mohli
udělat pestřejší díky dvěma
lidem a sice panu Miroslavu
Sokolovi a panu Michalovi
Bradnovi z Mořkova, kteří
nám na něj přispěli finanční
částkou.
Děkujeme!
A že se děti opravdu bavily můžete vidět na fotografiích.
Za SRPŠ Mořkov Zbyšek Pítr
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Soutěž ve šplhu
Ve středu 17. 2. 2016 proběhla v tělocvičně soutěž ve šplhu na tyči
žáků 1. - 5. ročníku. Zúčastnilo se jí celkem 30 žáků. Hodnotili jsme
zvlášť výkony děvčat a chlapců.
Výsledky kategorie děvčat:
1. místo Eliška Macháčová z 5.třídy 6,99 s
2. místo Vendula Böhmová ze 4.třídy 8,78 s
3. místo Anna Kučerová ze 2.třídy 10,49 s
Výsledky kategorie chlapců:
1. místo Slavomír Vavřík ze 3.třídy 7,66 s
2. místo Jan Křížek z 5.třídy 7,75 s
3. místo Vojtěch Jašek ze 4.třídy 8,10 s
Všem sportovcům děkujeme za výborné výkony.

TOM HELP
V pátek 22. ledna 2016 navštívili v rámci projektu „Pomáháme dětem“ naši školu členové spolku TOM HELP, z.s.
Tomáš Plesník spolu s Davidem Smetanou a jeho psem Donem, Irena Bušová ze školy pro sluchově postižené a její
překladatelka Marta Dammová. Cílem spolku TOM HELP je dlouhodobá podpora osob s tělesným handicapem a osob
v jejich okolí.
Pro žáky 6. a 7. třídy připravili interaktivní besedu, která měla dvě části a trvala dvě vyučovací hodiny. V první části
žákům pomocí vlastních příběhů a zkušeností přiblížili problematiku handicapu a životu s ním.
V druhé části si pak žáci na vlastní kůži vyzkoušeli chůzi s bílou holí a zvládnout překážku na zemi. Ve znakové řeči
se žáci učili abecedu, nejčastěji používané fráze, nebo třeba tleskat. Vyzkoušeli si také jezdit na invalidním vozíku.
Žáci byli besedou překvapeni, dojati, nadšeni….
„ Beseda se mi líbila, protože mě dojalo, jak Tomáš zabojoval a dotáhl to až tak daleko, že si založil organizaci…“Klára
„ …Není to pro ně lehké, že nemůžou dělat věci, které by chtěli. Jsem rád, že nejsem handicapovaný….“ Michal
„Zaujalo mě ježdění na vozíčku. Obdivuji lidi, kteří na něm musí jezdit, protože to je namáhavé se neustále odrážet a jet
přes různé překážky.“ Vojtěch
„Nejlepší byla znaková řeč, naučil jsem se abecedu. Jezdili jsme na vozíčku a já jsem nemohl zaparkovat…. Tomáš nám
říkal, co se mu stalo, že nemůže hýbat rukou. Bylo to smutné, že se srazil s motorkou. David nám vyprávěl, jak se stalo,
že osleplL…“ Lukáš
„ Na besedě mě nejvíc zaujalo to, že ti postižení lidé dělali, jako by jim nic nebylo a ještě si ze sebe dělali srandu…“
Tomáš
„Zaujalo mě, že handicapovaní lidé měli odvahu říct, jak se jim to stalo. Taky jsem si uvědomil, co všechno se
může stát v pár sekundách a co všechno můžeme ztratit.“ Roman

NABÍDKA KRMIVA PRO PSY A KOČKY
Od 1. 3. 2016 rozšiřuje firma Art Beton s. r. o. /Mořkov, areál ZD/
svoji nabídku o krmiva pro psy a kočky značky Bardog.
Krmiva jsou ve vysoké kvalitě za rozumnou cenu.
Při odběru celého balení /tj. 15 kg nebo 18 kg/ rozvoz po obci Mořkov zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Bližší informace na tel. 603 480 895 nebo na stránkách www.bardog.cz
Stanislav Doubravský
Jednatel společnosti
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Čas utíká jako voda a jsou tady opět informace o činnosti mořkovských skautek. V jedné zasněžené
lednové sobotě jsme se vypravily na Pustevny a na Radhošť. Je důležité podotknout, že jsme se tam
opravdu vypravily, nicméně jsme tam nakonec nedojely. Stalo se to tak, že
náš autobus v polovině cesty nahoru zastavil a nedostal se dál, protože kvůli
sněhu, který přes noc napadl, nastaly problémy s dopravou. Tak jsme
vystoupily a šly jsme zpátky do Rožnova. Ale úkol výpravy jsme splnily –
naučily jsme namyšlené obyvatelky ostrova Orsáj správnému chování.
A navíc jsme si pořádně užily sněhových her!
Dále se uskutečnily dvě družinové přespávací akce – družinka starších
i mladších děvčat přespala v klubovně a děvčata si své družinové akce
opravdu užila.
A jelikož má skautská organizace rozvíjet své členky po všech stránkách,
nemůžeme opomenout ani stránku kulturní. Proto jsme se koncem února
vydaly do kina na novou českou pohádku Řachanda.
V březnu nás čekají Velikonoce, a proto bych Vás všechny chtěla pozvat na
Velikonoční výstavu a dílnu, kterou spolupořádáme s Klubem žen
a Jednotou Orel Mořkov. Budete si moct vyrobit velikonoční dekorace
a také se něco dozvědět o tom, jak slaví Velikonoce naši krajané
v rumunském Banátu.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné velikonoční svátky.
http://oddilskautek.skauting.cz/
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Narodili se
Leontýnka Kučerová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Leontýnce do života přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
90 let

Marta Kyselá
Jiří Vágner
Pavel Günther
Jaroslava Jančálková
Jiří Šefl
Jan Pučan
František Roubal
Alois Gold
Marie Štěpančíková
Marie Horáková
Jan Macháč
Marie Pítrová
Marie Hoďáková
Anna Geryková
Anděla Kučerová

Jana Bajgarová
Milan Schindler

Jaroslav Rýdl

Vlasta Popová
Jiří Veselý

Lidmila Hoďáková
Margita Golová

Věra Pítrová
Růžena Bolcková
Božena Kučerová

Stanislav Marek

Hedvika Macháčová
Jan Mička

Jaroslav Kyselý

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

Úmrtí
Kopecká Vlasta Komárek Jaromír
Poděkování
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovaly všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní Vlastou Kopeckou na její poslední cestě.
Zároveň děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Jménem zarmoucené rodiny dcera Milada, Vlasta a Jana s rodinami.
Poděkování
Klub důchodců děkuje sponzorům za dary do tomboly na letošní - Ples důchodců.
OBCI MOŘKOV, DŘEVO ŠIGUT, RESTAURACE U OGARU – paní Pítrová, pan Rýc, ŘEZNICTVÍ JAN,
Macháč – MALOKAPACITNÍ JATKA, PÁLENICE – pan Doubravský, pan Macháč.
Restauraci Společenský dům – pan Oldřich Kunc děkujeme za uvaření výborného guláše.
Klub důchodců
Vážení spoluobčané,
příjměte prosím poděkování za Vaši štědrost při masopustním průvodu. Jsme velice rádi, že Pochování basy má
v Mořkově svou tradici.
Chci tímto poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy programu i průběhu letošní basy a postarali se
tak o dobrou náladu. Děkujeme sponzorům a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste se na basu přišli pobavit.
Jiří Géryk, předseda MO KDU - ČSL Mořkov
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Lašská běžecká liga 2016
V sobotu 12. března vstoupí Lašská běžecká liga již do svého 23. ročníku. Bude jí tvořit osm závodů. Bodování
soutěže s předcházejících let je zachováno. Bližší informace k závodům budete nacházet na stránkách Lašské
běžecké ligy 2016. Toť je přehled závodů LBL 2016.
1. Mořkovský zajíc – 12.března (sobota) – 9.ročník
2. Běh na Červený kámen - 6.dubna (středa) - 23. ročník
3. Běh na rozhlednu Bílá hora – 27.dubna (středa) – 6.ročník
4. Štramberská desítka- 21.května (sobota) – 36.ročník
5. Běh oborou -20.srpna (sobota) – 18.ročník
6. Běh novojičínským parkem – 28.září (středa)– 10.ročník
7. Rybský trhák -15.října (sobota)-4.ročník
8. Kolem koupaliště - 17.listopadu (čtvrtek) – 8. ročník
Prologem Lašské běžecké ligy je tradičně ,,Mořkovský zajíc.“ Před hlavním závodem se uskuteční běh dětí pod
názvem ,,Mořkovský zajíček.“ V areálu místního TJ se bude soutěžit v sedmi běžeckých kategoriích. Nejatraktivější
podívanou bude závod nejmenšího potěru a Běh maminek s kočárky.
Vzhledem k tomu, že již od zrodu hlavního závodu na 10 km, nebylo vhodné sociální zázemí, jsme se rozhodli
přesunout prezentací a šatny do areálu víceúčelového sportovního hříště TJ Mořkov. Vzdálenost od prezentace
na ísto startu je 1,5 km (obvyklé místo – těsně nad mořkovským vlakovým nádražím).
Závodníci , si v prostoru startu budou moci uschovat své věci do šatny. Pro všechny závodníky bude připravena
věcná cena. Kdo bude mít zájem , bude si moci zakoupit keramického zajíčka- symbol tohoto závodu.
Ti co si netroufnou uběhnout desetikilometrovou trať, si mohou ověřit sportovní zdatnost na tříkilometrové
trati.Touto nabídkou chceme motivovat nejen aktivní běžce, ale i začínající sportovce. Přijďte si otestovat kondici
na běžecké akce, které pořádá náš Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice!
Jiří Harašta
předseda Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice

MOŘKOVSKÝ ZAJÍČEK
BĚH DĚTÍ
Závod pořádají:

ZŠ a MŠ Mořkov, Atletický klub Emila Zátopka
Kopřivnice, místní firma Machač Malokapacitní jatka,
TJ Mořkov, Obec Mořkov, Klub českých turistů Mořkov

Datum:

sobota 12. března 2016 od 9,30 hod.

Místo:

víceúčelové sportovní hříště TJ Mořkov

Prezentace:

8,45 hod – 9,20 hod. v klubovně víceúčelového sportovního
hříště TJ Mořkov, ul. Sportovní č.463

Časový rozvrh:
9:30 hod. dívky a chlapci 2001-2002 – 800 m
9:35 hod. dívky a chlapci 2003-2004 – 800 m
9:40 hod. dívky a chlapci 2005-2006 – 800 m
9:45 hod. dívky a chlapci 2007-2008 – 400 m
9:50 hod. dívky a chlapci 2009-2010 – 200 m
9:55 hod. dívky a chlapci 2011 a mladší – 80 m
10:00 hod. maminky s kočárky – 80 m
Ceny: Všechny děti které poběží, obdrží sladkou odměnu
Vyhlášení výsledků: od 10:35 hod.
Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
9. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice ve spolupráci
s místní firmou Machač Malokapacitní jatka,
TJ Mořkov, Obcí Mořkov a KČT Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km, kondiční běh na 3 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka a bývalého reprezentanta ČR v maratonu
Saši Neuwirtha.
Sponzor:

Machač Malokapacitní jatka Mořkov

Datum:
Místo:
Trať:
Prezentace:

sobota 12. března 2016 v 10, 30 hod.
parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov, hlavní trať, okres Nový Jičín
obrátková po cyklostezce s mírně zvlněným profilem
9, 00 hod – 10,10 hod. v klubovně víceúčelového sportovního hříště TJ Mořkov, ul.Sportovní 463.

Kategorie:

A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let

F ženy do 34 let
G ženy nad 35 let

Startovné: 100 kč
Občerstvení: čaj, párek
Ceny:
Upozornění:

věcné ceny pro první tři běžce v každé kategorii. Nejmladší a nejstarší účastník závodu obdrží odměnu.
Navíc každý závodník obdrží věcnou cenu.
závodu se mohou zúčastnit řádně přihlášeni, kteří podepsali přihlášku a mají startovní číslo. Všichni
závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí.

Trať. rekord: muži: Václav Bitala
33:21 min. ( 2014 )
ženy: Petra Pastorová
39:07 min. ( 2013 )
Šatny:
ano
Informace:
Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz
Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.

Hráči okresu Nový Jičín dobyli jihomoravskou metropoli
Ve dnech 26. - 30. 12. 2015 proběhl v Brně za účasti 28 hráčů tradiční
a významný šachový turnaj ČR - 40.ročník Memoriálu Ing. Olexy.
Hrálo se tempem pro klasický šach: 2 x 90minut na 40 tahů + 30min + 30sekund
na tah švýcarským systémem na 7 kol.Turnaj byl hodně vyrovnaný - na špici
startovního pole až do posledního kola.
Turnaj přinesl řadu zvratů, prohry favoritů, ale i pěkné a napínavé šachové partie.
Vítězem Olexova Memoriálu pro rok 2015 se stal Bohumil Borovička z ŠK ASK
Tatra Kopřivnice: 5 bodů + nejlepší pomocné hodnocení.

Druhé místo vybojoval Norbert Mička z TJ Mořkov: 5 bodů.
Jako třetí se umístil Michael Vezník z SK Duras BVK Brno: 5 bodů.
Více na ŠK Lokomotiva Brno a Chess
results
Blahopřejeme a takovéto úspěchy
přejeme i v dalších šachových
turnajích!
Podle sdělení šachového oddílu
TJ Mořkov zapsala M. Hromádková
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Palivové dřevo štípané tvrdé
1 metr délka
Cena 1150-1200 kč/prm
Cena je včetně dopravy do 10 km
Sklad DŘEVO ŠIGUT Mořkov
tel.: 603 743 579
Sklad Pila Merenda(pila Pšenica)
tel.: 603 902 517
Dále vyrábíme palivové dřevo štípané měkké i tvrdé v délkách polen cca 25, 33 cm
a další možné délky po domluvě.

Koupím
v Mořkově
stavební pozemek
o rozloze cca
1200 - 2000 m2.
Nejsem realitní
kancelář.
Telefon
737 522 416

Nabídka brigády na léto 2016
Koupaliště Mořkov
Přijmeme:
Číšníky a servírky (podm. je vyučen v oboru,
popř. praxe, časová flexibilita)
Kuchaře
(možnost ubytování)
Recepční
(podm. bydliště v Mořkově,
vhodné pro studentku, časově
flexibilní)
Plavčíka
Správce areálu (vhodné pro manuálně
zručného důchodce, prac. náplň
spočívá v sekání trávy, údržba
zeleně, keřů a drobné opravy
v areálu)
----------------------------------------------------------

TRUHLÁŘSTVÍ
HODSLAVICE 360
th360@seznam.cz • www.truhlarstvi-hodslavice.cz
NÁBYTEK PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ
kuchyňské linky • vestavěné skříně • schodiště
dveře • bytový, kancelářský a školní nábytek
Litavský Karel
Rýdel Dušan
775 640 711
777 675 809

Další nformace Vám podá pí. Skybová –
provozovatelka areálu 732252953
email:koupaliste.morkov@seznam.cz

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 23. 2. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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