Duben 2016

ČÍSLO 4
Vážení spoluobčané,
v titulním článku zpravodaje vás pravidelně informuji o investičních a neinvestičních akcích
a také o opravách obecního majetku, popř. o pracích týkající se různé administrativy.

V březnu jsme podepsali Smlouvu o dílo s firmou JVAgro s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm
na rekonstrukci původní budovy školy. Tato firma podala do výběrového řízení
nejvýhodnější nabídku. Práce provede za 4,8 mil. Kč vč. DPH. Technický dozor a BOZP
na stavbě nám bude zajišťovat Ing. Koželuha ze Sdružení TDS s.r.o.. Autorský dozor máme
zajištěn u pana Ing. Krátkého, autora projektové dokumentace. Realizace této letošní největší
akce bude započata 1. 6. 2016 a potrvá 91 dní.
V předstihu již budeme společně vzorkovat materiál.
Klimatické podmínky nebudou mít žádný vliv na
rekonstrukci, jež se bude realizovat výhradně uvnitř
budovy. Počasí však bude hrát důležitou roli při
rekonstrukci střechy této budovy. Tesařské, klempířské
a pokrývačské práce začnou rovněž 1. 6. 2016 a
ukončeny budou v polovině srpna. I na této stavbě bude
technický dozor a BOZP zajišťovat Ing. Koželuha,
autorský dozor bude vykonávat Ing. Krátký. Obě firmy,
které se na rekonstrukci původní budovy školy budou
podílet, mají výborné reference. Pevně věřím, že
odvedou skvělou práci. 1. září 2016 musí být budova
plně k dispozici žákům, kteří nastoupí do dvou prvních tříd, dále dětem, které navštěvují školní družinu
a v 1. patře budou k dispozici odborné učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy. Ve druhé polovině
1. patra bude obecní a školní knihovna sloučena v jednu, a tím bude zajištěna kvalitnější nabídka čtenářům.
V 1. patře bude také klubovna – čajovna, kde se
budou moci scházet zájmové skupiny všech věkových
kategorií. Následně se budete moci do školy nejen té
původní zrekonstruované podívat při příležitosti Dne
otevřených dveří. Včas pak zveřejníme pozvánku od
paní ředitelky ZŠ a MŠ Mořkov Mgr. Yvony
Šindlerové.
Ve spolupráci s paní ředitelkou jsme připravili žádost
na MSK o prodloužení působnosti předškolního
oddělení MŠ v budově ZŠ do roku 2019. Povolení
umístění předškolního oddělení nám k 31. 8. 2016
končí. Zároveň jsme připravili žádost o navýšení
počtu dětí v družině na 80, a to do roku 2018. Ve
školním roce 2016/2017 budou 3 třídy školní družiny,
místo dosavadních 2. Tyto žádosti na Krajský úřad

byly podány na základě získané informace od matrikářky obce paní Libuše Hegarové, která má k dispozici
počty narozených dětí. Našim cílem je vyhovět pokud možno všem rodičům, aby mohli umístit své děti
v předškolním a školním zařízení v místě bydliště.
Další akcí, jejíž realizaci zahájíme v dubnu a ukončena bude do konce června, je oprava místní komunikace
ulice Dolní ve směru Na lán. Ve výběrovém řízení zvítězila firma JAPSTAV MORAVA s.r.o. z KopřivniceLubiny. Práce provedou za cca 725. tis. Kč vč. DPH. Tuto akci nám z 50% profinancuje obec Životice u
Nového Jičína, jež má v horní části vodojem. V důsledku výstavby vodojemu, kdy vjížděla do ulice těžká
technika, byla komunikace zdevastována. Na opravu místní komunikace jsme podali žádost o dotaci na
Moravskoslezský kraj. Můžeme získat až 300 tis. Kč z vypsaného dotačního titulu na rozvoj venkova.
V prosinci loňského roku nám předala firma Digis s.r.o. zpracovaný pasport místních komunikací. Na
základě tohoto dokumentu byla navržena úprava dopravního značení dle silničního zákona. V obci bude
upraveno a nově umístěno 65 dopravních značek. I na tuto akci jsme uspořádali řádné výběrové řízení. V něm
vyhrála firma Kopečný - K+K, s.r.o. z Ostravy. Úprava nás bude stát 94 tis. Kč a realizace proběhne do konce
června 2016.
Pro výkonnější práci v kompostárně (svoz bio bude zahájen v pátek 1. dubna
2016) potřebujeme výkonnější prosévací bubnové síto. Vypsali jsme výběrové
řízení na jeho dodávku a do konce května nám síto dodá firma Energreen Projekt
s.r.o. za 416 tis. Kč vč. DPH, což byla nejvýhodnější nabídka. Jak začneme
prosévací bubnové síto používat, bude krásná, prosetá zemina v neomezeném
množství připravena k vašemu bezplatnému odběru.
Na Regionální radě
Moravskoslezsko probíhá
intenzivní podrobná kontrola
našeho projektu skladové
haly v areálu sběrného
dvora. Doplňujeme na
základě výzev dokumenty
o náležitosti žádané dotačním
titulem. Již jsme na
zastupitelstvu odsouhlasili Smlouvu o dotaci a na radě obce její dodatek. V průběhu dubna obdržíme
z rozpočtu regionální rady na účet obce dotaci ve výši 3,25 mil. Kč.
Ve spolupráci s USO – urbanistickým střediskem Ostrava pracujeme na 1. změně ÚP a na územní studii Z49
– Zuberské. Již proběhla schůzka s vlastníky soukromých pozemků, zástupci Obce Mořkov a zástupci
architektů, dopravních odborníků a úředníků MěÚ Nový Jičín. Z větší ucelené části můžeme studii dokončit.
V příštím roce budou moci v této lokalitě případní zájemci o stavbu rodinného domu plánovat a stavět.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo již 8. ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2015“.
Zastupitelstvo obce souhlasilo, abychom se do soutěže přihlásili. Myslíme si, že se máme čím pochlubit
a prezentovat. Jen ve stručnosti připomenu několik zásadních opatření, které zastupitelstvo postupně
schvalovalo při svých jednáních:
Finanční dar 2000,- Kč narozeným dětem předaný při vítání občánků
Návštěvy jubilantů
Ocenění dárců krve, plazmy a kostní dřeně
Osvobození od platby poplatků za odpady dětem do 5 let a občanům nad 80 let
Pohřebné ve vši 5000,- Kč
Podpora sociálně slabých rodin
Podpora talentovaných dětí
Podpora organizací, kde mohou občané zdarma získat právní rady
Podpora organizací, kde mohou občané zdarma získat odborné, sociální a zdravotní poradenství
Další podpora občanům a rodinám je směřována do školství, dopravy, zdravotnictví, služeb, atd. Přihlášku do
soutěže s prezentací jsme odeslali 23. 3. 2016. Výhrou v naší kategorii je neinvestiční dotace ve výši 900 tis.
Kč. Využili bychom ji na zařízení nové knihovny (regály, počítačové koutky, nábytek) a nové klubovny
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v nových zrekonstruovaných prostorách původní budovy školy.
Dokončili jsme technickou specifikaci na dopravní automobil
(DA) pro JSDH. Budeme ji společně se studií proveditelnosti
odesílat ke schválení řediteli HZS MSK. Současně provádíme
průzkum trhu, za kolik je možné požadovaný DA pořídit.
Komunikace s případnými dodavateli je jednou z podmínek
předložení žádosti o dotaci. Tu budeme podávat do IROP. Dotace
je 90% a 10% je spoluúčast obce.
Naše obec je dlouhodobým průzkumem vyhodnocena jako obec,
kde je extrémní sucho a v zimním období extrémní sněhové srážky
a silná námraza. Za tímto účelem byl vypsán dotační titul, kdy můžeme výhodně získat DA na zásobování
obyvatel potravinami a k jejich přepravě.
V květnu loňského roku jsem vyzvala Lesy ČR s. p. k opravě
komunikace v začátku lesa, jež bezprostředně navazuje na naši místní
komunikaci. Velké vytlačené hrboly vzniklé důsledkem ježdění
nákladních vozů odvážející vytěžené dřevo z lesa k odběratelům
vytvořily nebezpečný cca 40 metrový úsek zvláště pro cyklisty, kteří tudy
vjíždějí na cyklotrasu. Reakce z jejich strany tehdy nebyla žádná, proto
jsem Lesy ČR s.p. upozornila začátkem března 2016 znovu. Tentokrát se
mi ozvali hned na druhý den od odeslání dopisu a jsou rozhodnuti
nebezpečný úsek v délce 40 metrů odbagrovat, zhotovit nový kufr, a
pokud bude vhodné počasí, tak provedou zaasfaltování již v dubnu.
Zároveň pročistí a prohloubí přilehlou příkopu. Tu napojí do stávajícího propustku odvádějící dešťovou vodu
do potoka. Tato rekonstrukce bude financována a realizována Lesy ČR, s. p.. Turisté a cyklisté, kterých rok od
roku přibývá, jistě ocení vstřícný krok správců lesní komunikace. Jsem ráda, že se nám dostalo vstřícného
přístupu Lesů ČR s. p. se snahou vzniklý problém řešit.
V areálu TJ pokračují
zemní práce u nového
dětského
hřiště.
Budujeme dopadové
plochy a doplňujeme
další herní prvky. Od
poloviny dubna bude
hřiště dětem k dispozici.
Vedle workoutového
hřiště jsme umístili malý stůl na stolní tenis pro malé děti, který je volně k dispozici.
Na budově hasičské zbrojnice provedla firma pana Chrapka rekonstrukci velkých zadních vrat, kde parkuje
vozidlo Renault. Pracovníci obce provedli obnovující nátěry na nově zrekonstruovaných vratech, dále
provedli nátěr dveří a dalších vrat do zadního skladu za hasičskou zbrojnicí.

Přeji vám všem krásné prožití jarních dnů plné
slunce a nádherné probouzející se přírody.
Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané,
měsíc duben je tradičně spojený s mořkovskou poutí, která se koná u příležitosti oslavy
patrona, kterému je zasvěcen náš kostel sv. Jiří. Letošní pouť vychází přesně na tento svátek
v neděli 24. 4. Chci Vás touto cestou upozornit na změnu autobusové dopravy v naší obci
ve dnech 23. 4. a 24. 4., kdy nebudou obslouženy autobusové zastávky Mořkov, střed;
Mořkov, horní konec a Mořkov, žel. st. viz. Písemné stanovisko společnosti ARRIVA níže.
V těchto dnech projednáváme se společnostmi AVE
a EKO-KOM změnu ve sběru tříděného odpadu (plastů
a nápojových kartonů). V průběhu měsíce května a června budou z naší
obce odvezeny žluté zvony na sběr plastů a budou nahrazeny žlutými
nádobami 1100 litrů ve dvojnásobném počtu. K této změně přistupujeme
z důvodu opakovaných žádostí o možnost ukládání objemnějšího
vytříděného odpadu, což dnes přes otvory zvonů není možné. Pytlový sběr
1x v měsíci, který provádějí naši pracovníci bude zachován.
Další změnou bude společný sběr PLASTŮ s NÁPOJOVÝMI
KARTONY (od mléka, džusů…), které dnes sbíráme odděleně. Tyto již
budeme dávat společně do pytlů i venkovních nádob na plasty. Jejich třídění odděleně je finančně neefektivní
a i dnes stejně dochází k jejich dotřiďování na společné třídící lince. Věříme, že tato změna bude jen
k prospěchu a že se nám touto změnou podaří v naší obci vytřídit ještě více odpadu, který nebude muset
skončit na skládce.
Od 1. 4. 2016 jsme znovu obnovili svoz BIO odpadů. Tak jako v loňském roce bude společnost AVE každých
14 dnů v pátek od vašich domácností odvážet tento rozložitelný odpad uložený do hnědých nádob.
Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 25. schůze Rady obce Mořkov konané dne 24. 2. 2016
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 24. schůze RO.
Důvodovou zprávu ve znění přílohy a doporučuje Zastupitelstvu obce Mořkov schválení Závěrečného finančního
vypořádání projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska ve znění přílohy podkladového materiálu
usnesení.
Schvaluje:
Program 25. Rady obce Mořkov.
Dotaci Orlu jednotě Mořkov na rok 2016 ve výši 20.000,- Kč.
Dotaci Junáku – svazu skautů a skautek, z. s., středisko Kopřivnice pro oddíl skautek Atlantida působící v obci Mořkov ve
výši 8.000,- Kč.
Podporu projektu www.antismejdi.cz a zakoupení publikace pro seniory nad 65 let.
Žádost ZŠ a MŠ Mořkov k přijetí daru ve výši 9.000,- Kč od SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov.
ZŠ a MŠ Mořkov Odpisový plán na rok 2016 v celkové výši 204.576,- Kč.
Závěr výběrového řízení na akci – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov, dle protokolu č. 3.
Vítězem výběrového řízení na akci – Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov firmu JVAgro Morava s.r.o.,
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411.
Žádost o prodloužení fungování předškolního oddělení MŠ v budově ZŠ Mořkov a navýšení počtu tříd družiny.
Domovní řád DPS Mořkov dle platného nařízení vlády č. 308/2015 Sb..
Návštěvu jubilantů v měsíci březnu 2016.
Dar ve výši 2000,- Kč za dárcovství krve paní I. S.
Nákup venkovního stolu pro stolní tenis nejmenších dětí a jeho umístění u workoutového hřiště.
Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Prosévací rotační síto včetně příslušenství podala firma ENERGREEN
Projekt s.r.o., Sládkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ: 268 80 342.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Rekonstrukce místní komunikace ulice Dolní ve směru na Lán podala firma
JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25824783.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Úprava dopravního značení v obci Mořkov podala firma KOPEČNÝ –
K+K, s.r.o., Antošovická 391/100b, 711 00 Ostrava Koblov, IČ 26847647.
Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy s vítěznou firmou ENERGREEN Projekt s.r.o., Sládkovského 659/40,
779 00 Olomouc, IČ: 268 80 342 na dodávku prosévacího síta včetně příslušenství.
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy s vítěznou firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21
Kopřivnice, IČ: 25824783 na rekonstrukci MK ulice Dolní ve směru Na Lán.
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy s vítěznou firmou KOPEČNÝ – K+K, s.r.o., Antošovická 391/100b, 711
00 Ostrava Koblov, IČ 26847647 na Úpravu dopravního značení v obci Mořkov.
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy s vítěznou firmou JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411 na Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov.
Doporučuje:
ZO schválení "Závěrečného finančního vypořádání projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska"
ve znění přílohy podkladového materiálu usnesení.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 26. schůze Rady obce Mořkov konané dne 15. 3. 2016
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 25. schůze RO.
Protokol o kontrole České školní inspekce.
Inspekční zprávu České školní inspekce.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Schvaluje:
Program 26. Rady obce Mořkov.
Dotaci společnosti Iskérka o.p.s., Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 28647912 ve výši 11.900,- Kč.
Smlouvu o právu provést stavbu – Stavební úpravy RD, přístavba terasy, Š.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací – společná stezka pro chodce a cyklisty.
Návštěvu jubilantů v měsíci dubnu 2016.
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2.6
2.7
3.
3.1
4.
4.1
4.2

Výměnu podlahové krytiny v chatkách mořkovského kempu.
Uspořádání akce den učitelů.
Rozhodla:

O změně Smlouvy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady.
Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady.
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací – společná stezka
pro chodce a cyklisty.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 2. 3. 2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 8. ZO paní Miluše Goldové a paní Jany Rýdlové.
Kontrolu usnesení 8. Zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 8. zasedání zastupitelstva obce (č. 22 – 25).
Informaci o zahájení prací pořizovatele na zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov v souladu s § 55 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 3. 2016 ve složení: pan
Miroslav Sokol – předseda, pan Jaromír Stecula a pan Navrátil Jiří – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 9. ZO.
Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny
budou vyplaceny od 1. 4. 2016.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího
měsíce po složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci v komisi, výboru nebo
v radě v průběhu volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce. V případě, že zastupitel přestane
vykonávat funkci v komisi, výboru nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce.
I. úpravu rozpočtu obce ve výši:

3.3

příjmů

273.789,69 Kč příjmy celkem

31,753.499,69 Kč

výdajů

2,646.367,82 Kč výdaje celkem

35,064.825,82 Kč

třídy 8 financování

2,372.578,13 Kč financování celkem

3.4

3.5
3.6
3.7
4.
4.1

3,311.326,13 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní
225, 742 72 Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2016, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní
valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Paní Ivanu Váňovou, starostku obce, určeným zastupitelem ve věcech pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu
Mořkov.
Odkup pozemku parc. č. 1238/8 v k. ú. Mořkov, ostatní plocha/silnice, o výměře 304 m2 od paní J.P., dle Kupní smlouvy.
Přihlášení obce Mořkov do projektu Obec přátelská rodině.
Rozhodlo:
O přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt s názvem Novostavba
skladového objektu v areálu sběrného dvora v Mořkově, s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/06.01811.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Mořkov ze dne 2. března 2016 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
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.

DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.

9.

ZAHÁJENÍ PRACÍ POŘIZOVATELE NA ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MOŘKOV

10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – ODKUP POZEMKU PARC. Č. 1238/8 V K. Ú. MOŘKOV OSTATMÍ
PLOCHA/SILNICE
11. INTERPELACE
12. DISKUSE
13. PŘIJETÍ USNESENÍ
14. ZÁVĚR
Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele i občany. Konstatuje, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva. Z celkového
počtu 15 členů je přítomno 14 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se.
Z dnešního jednání se omluvil p. Petr Lacina z důvodu čerpání řádné dovolené.
Přítomno:
14 zastupitelů
Nepřítomno: 1 zastupitelů
Navrhuji původní bod 8 zaslaný v pozvánce nahradit novým bodem. Původní bod k závěrečnému finančnímu vypořádání projektu
Kanalizace, nahradit delegací na valnou hromadu ASOMPO. K projektu kanalizace jsme obdrželi závěrečnou zprávu, k dnešnímu
dni prošlo podrobnými kontrolami a máme vše v pořádku. Kontrola dokumentů proběhla řádně. Máme nyní do 90 dnů povinnost
schválit smlouvu o vypořádání projektu. Pro obec Mořkov to znamená vyúčtovat v rámci vypořádání mezi členy spolku cca 6.000, Kč. Toto podléhá přesnému propočtu a právníci na vypracování smlouvy zatím pracují. Tudíž budeme toto řešit na dalším ZO.
Bod 8 bude nahrazen – delegací na valnou hromadu ASOMPO.
Za bod 9 navrhuji zařadit bod 10 – majetkoprávní záležitosti.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

2. VOLBA KOMISÍ
Starostka obce paní Ivana Váňová navrhuje návrhovou komisi v tomto složení:
pan Miroslav Sokol – předseda, pan Jaromír Stecula a pan Navrátil Jiří – členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu zasedání připomínky,
bude považován za schválený.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 8. ZO paní Miluše Goldové a paní Jany Rýdlové. Ověřovatelé zápisu
z 9. zasedání ZO jsou určeni: Mgr. Eva Hegarová a p. Vojtěch Vereš
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
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3.KONTROLA USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění všech bodů
usnesení 8. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 22-25
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce. Zastupitelé mohou mít dotazy k činnosti rady
obce. Zastupitelé neměli žádný dotaz.
Ing. Kučera Adam – k rekonstrukci staré školy, jak se pohybovala cena odhadu- projektu a jaká byla cena vysoutěžená?
Starostka obce podala vysvětlení. Zakázku na rekonstrukci původní budovy školy vyhrála firma JVAgro Morava, 16 firem celkem
podalo nabídky, výsledná cena je cena 3,9 mil. Kč bez DPH. Nyní firmy mají ještě možnost podat odvolání. Když bude vše
v pořádku, tak se s vítězným uchazečem podepíše smlouva. Je to jedna z největších akcí v letošním roce, je potěšující, že cena byla
výrazně nižší oproti projektu. Ověřovala jsem reference na firmu a zatím s ní byly dobré zkušenosti u ostatních investorů.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 8. zasedání zastupitelstva obce (č.22-25)
5. NÁVRH ÚPRAV ODMĚN NEUVOLNĚNÝM ZASTUPITELŮM DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 352/15 SB.
Návrh zastupitelé obdrželi emailem před jednáním zastupitelstva, navýšené odměny budou po schválení navýšeny od 1.4.2016.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2 usnesení ZO:
Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu, který je součástí tohoto usnesení. Navýšené odměny budou
vyplaceny od 1. 4. 2016.
V případě, že zastupitel zahájí výkon funkce v průběhu volebního období, bude mu odměna vyplacena od následujícího měsíce po
složení slibu člena zastupitelstva obce. V případě, že zastupitel začne vykonávat funkci v komisi, výboru nebo v radě
v průběhu volebního období, změní se mu odměna od následujícího měsíce. V případě, že zastupitel přestane vykonávat
funkci v komisi, výboru nebo radě, změní se mu odměna od následujícího dne po složení funkce.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

6. I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
Starostka obce podrobně informovala o jednotlivých položkách k I. úpravě rozpočtu obce na rok 2016 dle materiálu, který obdrželi
zastupitelé před jednáním zastupitelstva. Vedle workautu budou provedeny terénní úpravy a umístěný pingpongový stůl. Dotace
společnosti Orel bude navýšena o 5 tis. Kč oproti předpokladu, (budou organizovat 3-4 akce pro děti, zajišťují sami celou
organizaci, zakoupí ceny atd.). Za získání dotace na halu cena 150 tis. Kč, což jsou určitá % odměny pro firmu, která nám
zajišťovala dotac. Dále investice do nového prosévacího síta. RO doporučuje nákup brožury pro seniory Senior v bezpečí – souhrn
rad bezpečného chování, chceme nakoupit do domácností pro seniory nad 65 let.
Máme možnost získat nákup nového auta pro hasiče. Částka je 130 tis. Kč na potřebné dokumenty k podání žádosti, žádost musí
podávat pouze firma, která má přístup do určeného portálu.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3.usnesení ZO:
I. úpravu rozpočtu obce ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

273.789,69 Kč
2,646.367,82 Kč
2,372.578,13 Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

31,753.499,69 Kč
35,064.825,82 Kč
3,311.326,13 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2016 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

7. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY
Smlouvu obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva obce. Obec mohla získat max. 200 tis. EUR a smlouva řeší dopočet mezi
multikárou a víceúčelovou halou.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dle bodu 4.1.usnesení ZO O přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady pro projekt s názvem Novostavba skladového objektu v areálu sběrného dvora v Mořkově, s registračním
číslem CZ.1.10/4.1.00/06.01811.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0
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9.3.2016 dojde k podpisu smlouvy ze strany hejtmana MSK a poté jsou peníze odeslány na účet obce. Tímto budeme mít zajištěno
i bezproblémové financování rekonstrukce střechy školy Mořkov.
8. DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.
Zastupitelstvo obce schvaluje bod 3.4.usnesení ZO:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje
jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Ivanu Váňovou, nar. 12. 4. 1969, bytem Dolní 225, 742 72
Mořkov.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2016, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně panu Jiřímu Navrátilovi, nar. 13. 6. 1977, bytem Nádražní 459, 742 72 Mořkov.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

9.ZAHÁJENÍ PRACÍ POŘIZOVATELE NA ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MOŘKOV
Zastupitelé obce obdrželi vypracovanou důvodovou zprávu. Máme platný územní plán od roku 2012 a naší povinností je vytvořit
zprávu o tom, jak se územní plán vyvíjí. Zpráva zohledňuje, zda se využívají plochy, které jsme schválili pro daný účel, provádění
územních studií, aj. Ze zákona jsme povinni mít zpracované územní studie – 4 plochy v Mořkově – vnitřní část Pastelníku, na ulici
Zuberská a Dolina, za Jatkou Macháč a na konci ulice Polní dále do pole. Tato zpráva bude obsahovat informace, co se dosud děje
s naším územním plánem.
Zastupitelé berou na vědomí bod 1.4. usnesení ZO
Informaci o zahájení prací pořizovatele na zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov v souladu s § 55 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: Pro:14

proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.5. usnesení ZO paní Ivanu Váňovou, starostku obce, určeným zastupitelem
ve věcech pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov.
Hlasování: Pro:14 proti: 0
zdrželi se: 0
10. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – ODKUP POZEMKU PARC. Č. 1238/8 V K. Ú. MOŘKOV OSTATMÍ PLOCHA/
SILNICE
Zastupitelé obce obdrželi před konáním zastupitelstva vypracovaný návrh smlouvy k odkupu pozemku. Jedná se o pozemek
v blízkosti navržené společné stezky pro chodce a cyklisty, která bude navazovat na cyklostezku z obce Mořkov do Nových Domků.
Doporučuje k prodeji proto, že nám to následně velmi usnadní práce při zpracování projektu. Krajem bylo doporučeno nyní za
stávajících podmínek odkoupit a následně řešit mezi obcí a MSK sami.
Kontaktovala jsem paní P.,majitelku pozemku, s našim návrhem souhlasí. Cena je navržena podle cenové mapy a i MSK by měl
následně za podobnou cenu od nás odkoupit
Hlasování o tom, zda zastupitelstvo obce schvaluje bod 3.6. usnesení ZO odkup pozemku parc. č. 1238/8 v k. ú. Mořkov, ostatní
plocha/silnice, o výměře 304 m2 od paní P. Mořkov, dle Kupní smlouvy.
Hlasování: Pro:14

proti: 0

zdrželi se: 0

11. INTERPELACE
Starostka obce navrhuje, abychom se jako obec přihlásili do projektu Obec přátelská rodině v kategorii od 1 do 3 tis. obyvatel
a v případě, že bychom s tímto projektem uspěli, máme šanci získat do rozpočtu částku až 900 tis. Kč. Budeme mít opravenou starou
školu, bude spojena školní a obecní knihovna. Například bychom mohli pořídit regály do knihovny, vedle knihovny bude
společenská místnost, kterou mohou využívat naše spolky a sdružení. Je to jedna z možností kam by mohly peníze směřovat. My se
můžeme do tohoto projektu zapojit pouze se souhlasem zastupitelstva obce. Žádost se podává do konce března. Již jsme se jednou
před asi 5 lety přihlásili, bohužel jsme nebyli vybráni, protože bylo velmi mnoho uchazečů.
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Ing. Goldová- za co peníze dostaneme?
Starostka obce – posuzují se kritéria, kterými podporujeme rodiny. U nás máme několik oblastí, ve kterých toto podporujeme - sleva
na poplatku za komunální odpad pro juniory a seniory, pohřebné, výborně vybavená škola a školka, dětská hřiště aj.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují přihlášení do projektu Obec přátelská rodině.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdrželi se: 0

Místostarosta doplňuje, že MPSV vypisuje tento projekt a budeme argumentovat v požadavku tím, jak jsme schopni skloubit
dohromady napříč generacemi od juniorů až seniory.
Ing.Goldová - kdo zodpovídá za úklid kolem nákupního střediska? Nevypadá to dobře, je tam nepořádek, rozbité láhve atd. Zda
jsem schopni s někým řešit tuto situaci?
Starostka obce – zodpovídá vlastník COOP Hodonín. Budu řešit. Současně jsem s paní z COOP řešila i jejich návrh na využití
horního patra v COOP Hodonín, např. skladové prostory atd.
p.Kyselý- je možnost prodat obci Mořkov pozemek před budovou COOP?
Starostka – není možné, s tímto dlouhodobě COOP nesouhlasí a majetek si chtějí ponechat.
Bc.Stecula – řešila se i možnost vybudování ploch parkoviště. Znovu vyvolat jednání o tomto záměru.
Starostka – my můžeme investovat tam, kde je naše vlastnictví, což by bylo podmínkou odkoupit pozemek.
Zkusíme znovu vyvolat jednání, možná se změnil jejich postoj k budování.
12.DISKUZE
Mg. Hegarová – vánoční výzdoba na světlech v Nových Domcích.
Místostarosta – ano již jsme nad tím uvažovali, mj. i v Nových Domcích.
Mgr. Hegarová – zastávka v Nových Domcích – vybudování zastřešené zastávky na jedné straně.
Starostka – zatím vzhledem k ostatním plánovaným investicím nebude možné realizovat.
Mgr. Hegarová – možnost vybudovat s cyklostezkou i chodník přes celé Nové Domky.
Starostka – zatím to zřejmě vzhledem k nákladům nebude možné.
p.Jurášová – záměr s nádražním domkem? Děti a žáci navrhují určité využití formou informačního centra, půjčovny bruslí atd.
Starostka – nechali jsme na vlastní náklady opravit střechu. Do budovy neteče. Prioritou je dále opravení budovy. Převod do našeho
majetku zatím nebyl zcela realizován. Až si určíme, k čemu by měl objekt sloužit, bude pokračovat projekt, záměr, nutnost provést
celkovou rekonstrukci. Což bude značná částka, ovšem provozovat následně nevýdělečnou činnost asi nebude možné.
Využití návrhu dětí bych spíše viděla v návrzích značení v obci, důležité orientační body na tabulích ( kostel, OÚ, lékaři, důležité
budovy v obci).
Ing.Goldová – nebylo by špatné, aby se občané vyjádřili sami, co by v tom nádražním domku mělo být a co by od něj občané
očekávali.
Starostka – ano, uděláme anketu.
Mgr.Hegarová . upozorňuje na trčící dráty z dřevěného sloupu, nechat odstranit.
Místostarosta – prověříme, dráty nejsou funkční. Zajistíme odstranění.
13.PŘIJETÍ USNESENÍ
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mořkov přednesl předseda návrhové komise p. Miroslav Sokol.
14.ZÁVĚR
Závěr provedla starostka obce Jednání obecního zastupitelstva v 18.07 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 9. ZO a Prezenční listiny
Zapsala: Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Mgr. Eva Hegarová
Vojtěch Vereš

Ivana Váňová
starostka obce
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na začátku března zhlédly děti v mateřské škole ,,Vodnickou pohádku“. V pohádce vystupoval zlý vodník
a hodný tulák. Jak už to ale v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a ze zlého vodníka se nakonec stal
dobrák. U divadelního představení se děti nasmály, zazpívaly si několik písniček a nakonec se s vodníkem
a tulákem rozloučily.

Mateřská škola se i letos zapojila do celorepublikové akce ,,Sněhuláci pro Afriku“. Děti byly poučeny,
že hlavním cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání a hned na to se s radostí pustily do stavění.
Společně si děti užily spoustu radosti a společných zážitků.

ZŠ a MŠ MOŘKOV VYHLAŠUJE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se přijímají
v pondělí 16. 5. 2016 v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin v kanceláři MŠ
Zákonný zástupce u zápisu předloží:
občanský průkaz
rodný list dítěte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh)
Formuláře tiskopisů si můžete osobně vyzvednout v pondělí 9. 5. 2016 v kanceláři MŠ v době od 12,00 hodin do 16,00 hodin. Ke
stažení jsou rovněž na webu MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na http://skolka.morkov.cz
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Ve středu 24.února 2016 se konala „Recitační soutěž“ chlapců
a děvčat z 1. - 5.třídy ve školní knihovně. Celkem se do soutěže
zapojilo 18 žáků.
V kategorii mladších žáků - 1. a 2. třída se umístili žáci :
1. místo Matěj Kyselý z 1.třídy
2. místo David Navrátil ze 2.třídy
3. místo Jana Navrátilová z 1.třídy
V kategorii starších žáků - 3. - 5. třída se umístili žáci:
1. místo Jakub Kramoliš ze 4.třídy
2. místo Aneta Syptáková ze 3.třídy
a Nelly Géryková ze 3.třídy
3. místo Tereza Modláková ze 4. třídy
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.

Mořkovští školáci v Jeseníkách
Žáci 4. a 7. třídy ZŠ a MŠ Mořkov si ve dnech 7.-11. března 2016 zpříjemnili konec zimy pobytem na Zimní škole v
přírodě a Lyžařském kurzu v Jeseníkách, v turistickém středisku Karlov.
Na pobyt na horách se děti velmi těšily a pilně se na něj chystaly. Tvořily projekty o jesenickém pohoří a tamních
sjezdovkách, připravovaly se ve skupinkách na ubytování v penzionu Zámeček, půjčovaly a seřizovaly si lyže pod
vedením svých tatínků. Týdenní pobyt na horách splnil téměř jejich očekávání. Některé děti se teprve lyžovat učily, jiné
si již zdokonalovaly své lyžařské dovednosti a návyky, a všichni se společně učili velké samostatnosti a statečnosti,
jelikož své rodiče slyšeli pouze po telefonu.
V době, kterou děti netrávily na sjezdovkách, poznávaly nejbližší okolí Karlova, seznamovaly se s přírodními krásami a
tamními zvyklostmi, hrály různé hry, turnaje ve stolním tenise a soutěžily.
Týden lyžování a poznávání Jeseníků utekl jako voda. Po posledním pátečním svezení se na vleku, pokoření sjezdovky
na Myšáku a rozdání diplomů za statečnost si již děti začaly balit svá objemná zavazadla a s netrpělivostí se těšily na
příjezd autobusu, který je odvezl zpět k jejich rodičům.
Týden strávený na horách se všem líbil a určitě budou na něj dlouho vzpomínat. Čtvrťáci již nyní sní o lyžařském kurzu
a neznámém místě pobytu, na které se mohou těšit v 7. ročníku, kdy si opět společně zalyžují.
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě kurzu a školy v přírodě a s úsměvem,
trpěllivostí a obětavostí se postarali o jejich příznivý průběh. Děkujeme také Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Mořkov za poskytnutí finanční dotace na autobus.
Žáci 4. a 7. třídy ZŠ Mořkov

Sněhuláci pro Afriku
Děti a učitelé ze MŠ a ZŠ se v únoru a březnu zapojili do akce Sněhuláci pro Afriku. Z důvodu nedostatku
sněhu jsme sněhuláky vyráběli z různých materiálů – z papíru, odličovacích tampónů, ubrousků, nafukovacích
balónků, provázků.
Celkem děti a učitelé postavili a vyrobili 32 sněhuláků a přispěli na akci částkou 1350,-Kč.
Dětem se akce moc líbila.

Velikonoční jarmark
O víkendu 5. a 6. března uspořádal Klub žen ve spolupráci se skautským oddílem Atlantida a Jednotou Orel
Mořkov velikonoční výstavu s dílnou pro děti a dospělé, doplněnou projekcí fotografií "Velikonoce v Banátu".
Návštěvníci si mohli vyrobit jednoduché velikonoční dekorace, zakoupit výrobky žen. Výtěžek akce byl
věnován na nadaci Dobrý anděl - celkem vybráno 1580 Kč a nadaci Pomozte dětem, na jejíž konto jsme
poslali krásných 1000 Kč.
Děkujeme všem návštěvníkům za finanční příspěvky.
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PŘÍBĚH Z DOLNÍHO KONCE MOŘKOVA
PANÍ LIDUŠKA OD ŠKARKŮ
Při pokračujícím pátrání po osudu rodiny pana řídícího učitele Karla Svobody (Zpravodaj – listopad
2015) jsem se blíže seznámila s paní Lidmilou Bartoňovou, která bydlí v domě s přízviskem „u jóbů“.
Poskytla mi vzácnou fotografii Karla Svobody ml., který v Mořkově
založil a vedl po II.světové válce mořkovské SKAUTY. Bohužel,
stejně jako jeho bratr Jaroslav, zemřel nečekaně v roce 1950 na
problémy se srdcem.V té době byl vysokoškolským studentem
v Olomouci a měl se stát učitelem. Měl 21 let a bylo to kruté – ze tří
Svobodových dětí tak nežil už nikdo.V roce 1954 zemřel na srdeční
selhání i pan řídící učitel a mořkovský kronikář Karel Svoboda st.
Na statku zůstala jen vdova Anna Svobodová. Jediná neteř pana
Svobody se v Ostravě provdala poměrně pozdě a děti už neměla. I
její svatební fotografii mi paní Bartoňová poskytla.
Paní Lidmila Bartoňová (rozená Mičková) je ročník 1935.
Tatínek pocházel z početné
zemědělské rodiny a
maminka sloužila jako
pokojská a pak kuchařka
v Novém Jičíně. Byla to
židovská rodina Herzů
(poblíž současného kina),
v níž se měla velice dobře.
Jako malé děvče měla
Liduška Mičková možnost
sledovat události během
II.světové války na našem
dolním konci u Holze – pořád se tam něco dělo. Němci tam v roce
1939 zřídili závory, aby tak oddělili Sudety (Životice u N.J.) od
Protektorátu (Mořkov). Jejího tatínka spolu s dalšími Mořkovjany
odvezli do Ostravy, aby je zařadili do armády. Podařilo se jim ale
utéct.
U Mičků se kromě bratra Jana narodil v roce 1940 ještě bratr Josef.
Během války museli každý večer pečlivě zastírat okna a přes den se
pořád strachovali z častých kontrol, které hledaly partyzány. V době
osvobození se celá rodina ukrývala ve sklepě, jen maminka, protože
uměla dobře německy, se zdržovala v kuchyni. Paní Liduška
vzpomíná také na blízkou říčku Jičínku, kde se za mostem na
mořkovské straně chodili koupat a dařilo se jim také s lovením ryb do koše.
Do školy chodila pět let na Obecnou školu v Mořkově a čtyři roky na měšťanku v Hodslavicích. Krátce
navštěvovala i mořkovského Orla, kde tehdy vedla cvičení Ela Hanzelková. Musela pomáhat mamince
v kuchyni a odpoledne pásla hejno hus. Bratři pomáhali ve chlévě a na poli. Pozemky Mičků se táhly až
k Veřovicím.
Když se Lidmila měla rozhodnout o svém povolání, nesplnila bohužel maminčino přání – ta ji chtěla mít
jako švadlenu. Místo toho absolvovala střední zemědělskou školu a nastoupila na Šlechtitelskou
zemědělskou stanici v Hladkých Životicích. Na zdejším statku sledovala a zkoumala mnoho čtverečních
„kaslíkových“ metrů zeminy. Do každého 1m2 se nasázelo 100 zrnek různých odrůd pšenice. Počítalo se
pak, kolik jich vzešlo a jaké váhy a kvality rostliny dosahovaly. Vše se vážilo a vypočítávaly se hektarové
výnosy.
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Paní Liduška měla dále na starosti hydrometeorologickou stanici, na které sledovala hodnoty počasí
(srážky, vlhkost, teplotu…) v 7, 14 a 21 hodin. K měření patřily také
půdní teploměry pro teplo a vláhu v hloubce 20cm, 50cm a 1 metr.Podle
výsledků měření se pak mohlo sít a sázet.
V Hladkých Životicích paní Lidmila bydlela celý týden na ubytovně, jen
na neděli jezdila domů. Byla odvážná, měla sportovního ducha, a tak
dlouhou cestu (asi 30 km) zvládala na kole.Vzpomíná si, že jednou jí šlo
o život – v roce 1957 byla Odra tak rozvodněná, že vůbec neviděla
na cestu. Zachránil ji motorkář, který náhodou jel před ní. Také
obyvatelstvo zde bylo dost nepřizpůsobivé…
Nástupní plat byl tehdy 750,-Kč, po roce 800,- plus prémie. Teprve po
třech letech si vydělala 1100 korun. V roce 1960 se provdala za Františka
Bartoně a nastěhovala se od „škarků“ k „jóbům“.
Tři dcery se z rodného hnízda rozletěly do světa, syn Richard jí vzorně
pomáhá.
Paní Liduška s hrdostí ukazuje nádherné ručně vyšívané ubrusy
a nad starými fotografiemi vzpomíná na krásné mladé roky života…
Připravila M. Hromádková

Otrav oxidem uhelnatým
přibývá
Moravskoslezský
kraj
nás
informoval, že přibývá otrav
oxidem uhelnatým, a proto je na
místě upozornit občany, aby
nepodceňovali tento fakt. Náš kraj
patří v počtu intoxikovaných na
přední příčky v rámci republiky.
Plynové kotle, krby, kamna,
ohřívače vody, to jsou nejčastější
zdroje tohoto nebezpečného plynu.
Nestačí jen papír od revizního
technika, že kotel je v pořádku. Je třeba zohlednit i další podmínky, zejména zda je prostor dostatečně větrán. Právě
větrání je nejdůležitější zejména nyní, kdy si lidé zateplují domy, utěsňují okna a výměna vzduchu v místnostech je
minimální. Zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru MSK Vladimír Vlček doporučuje, aby si lidé
v domácnosti instalovali hlásiče, které je na případný únik plynu upozorní. Jejich instalace není složitá.
Ivana Váňová, starostka
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Životní jubilea občanů Mořkova v březnu 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
84 let
85 let
86 let
89 let

Iveta Sladkovská
Antonín Macháč
Marie Černochová
Stanislava Bendová
Juliana Stolzová
Jan Kučera
Jaroslava Černochová
Stanislav Tkáč
Zdeňka Hanková
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslav Horák
Anna Kuncová

Jaroslav Kunc
Marie Lacinová
Naděžda Horáková

Jindřich Vaněk
Bohuslava Mičková

Jiří Hoďák

Jiřina Macháčová

Marta Matulová
Anna Chudíková
Jiřina Hoďáková

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

Úmrtí
Novotná Anna

Kyselá Anna

Novák Jiří

Orel jednota Mořkov
pořádá
ŽUPNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

pro všechny věkové kategorie
neregistrovaných hráčů
Místo konání: Orlovna Mořkov
Termín: 9. dubna 2016
Prezentace: 8.00 – 8.40 h
Účastnický poplatek: dospělí
40 Kč
děti do 15.let 20 Kč
Zahájení: 8.50 h
Přihlášky: orelmorkov@seznam.cz
Pitný režim zdarma, občerstvení zajištěno.
Zveme i zájemce z jednot jiných žup a
veřejnosti
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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Bartošek Dalibor

Hoďák Jaroslav

16

17

18

19

Pozvánka
na 6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu
Termín: sobota 21. 5. 2016
Místo konání: Jistebník - areál TJ
Délky závodů:
3, 6 km - běh Galerijní ulicí
11, 070 km - čtvrtmaraton
21, 097 km - půlmaratón
42, 195 km - maraton
+ od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND
Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!!
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč.
Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel

Mořkovský zajíc
Hlavní běžecký závod sobotního dopoledne ,,Mořkovský zajíc“ byl tradičně prologem letošního osmidílného
seriálu již 23. ročníku Lašské běžecké ligy, který organizuje Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice.
Generálním sponzorem akce byl p. Machač z Malokapacitních jatek. .Tradičně v 10,30 hod. byl odstartován
hlavní závod, na který se vydalo celkem
98 běžců ( druhá nejvyšší účast) a tři
kondiční běžci,
kteří absolvovali
zkrácenou tříkilometrovou trať. Mezi
favority se řadili dva běžci Atletického
klubu Emila Zátopka Kopřivnice Jakub
Ambros a Vašek Bitala. Oba dva zde
Mořkově vyhráli dvakrát, navíc Vašek
ustavil předloni traťový rekord (33:21
min.) na této desetikilometrové trati.
Kuba se postupně prodral do čela
závodního pole a vypracoval si před
svým klubovým kolegou solidní náskok.
Na závěr vystupňoval tempo a zvítězil
v novém traťovém rekordu za 32:33 min.
Druhý byl Vašek Bitala za 33:20 min.
Suverenní výkon v kategorii žen podala Andrea Krstevová ( Pearl Izumi), která zvítězila v čase 39:44 min.
O jejím výkonnostním vzestupu svědčí fakt, že se přibližuje k rekordmance tohoto závodu Petře Pastorové
( 39:07min.) Na druhém místě doběhla Lucie Grulichová (SK Šafrata Bohumín) za 43:24 min.
Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným závodníkům za jejich odvahu poprat se náročností tratě. Veliké
poděkování patří i celému organizačnímu týmu z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, generálnímu
sponzorovi akce p. Machačovi, který navíc překvapil všechny závodníky nádherným dárkem- tričky. Dále
děkujeme místnímu Klubu českých turistů, TJ, Obci Mořkov, místní ZŠ a MŠ.
Na závěr přijměte srdečné pozvání za rok na jubilejní 10. ročník tohoto závodu!
Jiří Harašta
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Výsledky závodu Mořkovský zajíček, 12. 3. 2016
Dívky 2011 a mladší, 80 m
1.
2.
3.
Chlapci 2011 a mladší, 80 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
Dívky 2009/10, 200 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Chlapci 2009/10, 200 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dívky 2007/08, 400 m
1.
2.
3.
4.

Barbora Hezká
Štěpánková Adéla
Goldová Markéta

Kopřivnice
MŠ Hovězí
MŠ Mořkov

18,88 s
21,16 s
23,38 s

Lacina Radim
Kyselý Jindřich
Pítr Vítek
Vorlický Jan
Ondrášek Pavel
Pítr Tobiáš
Axman Robin

AK EZ Kopřivnice
MŠ Mořkov
MŠ Mořkov
Bílovec
Báječné ženy v běhu
Kopřivnice
Kopřivnice

19,23
19,4
20,21
20,58
22,3
23,4
23,4

Michlová Karolína
Drdová Kamila
Géryková Zuzana
Biskupová Lucie
Štěpánková Anna
Hezká Alžběta
Géryková Taťána
Šmídová Kristýna
Fabíková Lucie
Leskovjanová Sofie
Stručovská Barbora

Jäkl Karviná
MŠ Hostašovice
MŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
Kobra Vsetín
AK EZ Kopřivnice
MŠ Mořkov
LK Veřovice
MŠ Mořkov
BKSAK Havířov
MŠ Mořkov

44,93
45,72
47,08
48,06
48,72
49,1
53,39
57,98
58,56
59,89
01:11,2

Kahánek Filip
Mazáč Michal
Krumpholz Matyáš
Stacha Vojtěch
Filip Matěj
Lacina Pavel
Macíček Mikuláš
Juřena František
Šmíd Martin
Gold Matěj

AK EZ Kopřivnice
AK EZ Kopřivnice
SKIBI V. Meziříčí
AK EZ Kopřivnice
AK EZ Kopřivnice
AK EZ Kopřivnice
ZŠ Mořkov
AK EZ Kopřivnice
LK Veřovice
ZŠ Mořkov

44,55
46,14
49,08
49,08
49,42
50,76
51,06
51,35
51,66
52,1

Káňová Kristýna
Eliášová Amálie
Šeděnková Anežka
Skybíková Markéta

AK EZ Kopřivnice
ZŠ Mořkov
AK EZ Kopřivnice
AK SSK Vítkovice

01:24,5
01:31,9
01:43,3
01:43,6

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Macíčková Karla
Jurásová Markéta
Kučerová Anna
Juříčková Gabriela
Sochorová Evelína
Šnerchová Gabriela

ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
AK Nový Jičín
PK Nový Jičín
ZŠ Mořkov

01:47,3
01:47,9
01:50,2
01:51,9
01:52,7
02:07,4

Chlapci 2007/08, 400 m
1.
2.
3.
4.

Obermajer Matěj
Drda Dalibor
Jarolím Filip
Pítr Jonáš

SKIBI Akademie V. Meziříčí
AK EZ Kopřivnice
AK Poruba
ZŠ Mořkov
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01:23,9
01:24,3
01:31,7
01:32,1

5.
6.
7.
8.
9.
Dívky 2005-2006, 800 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chlapci 2005-2006, 800 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dívky 2003/04, 800 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dívky 2001/2002, 800 m
1.
Chlapci 2001/02, 800 m
1.
Maminky s kočárky, 80 m
1.
2.
3.
4.

Kocurek Jakub
Šmíd Patrik
Navrátil David
Ulman Milan
Kyselý Matěj

SKI Kopřivnice
LK Veřovice
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov
ZŠ Mořkov

01:32,2
01:43,5
01:48,2
01:53,2
02:13,2

Feilhauerová Ema
Pešlová Patrície
Káňová Barbora
Šebestíková Sára
Obermajererová Monika
Mendreková Kateřina
Juřičková Karolína

AK EZ Kopřivnice
AK EZ Kopřivnice
ZŠ Trojanovice
AK EZ Kopřivnice
SKIBI Valašské mezř.
TJ JAK Karviná
ZŠ Tyršova

02:57,9
03:10,4
03:14,4
03:16,2
03:16,9
03:23,8
03:46,4

Bartoň Max
Juřena Josef
Macíček Radek
Bartoň Tobiáš
Drda Patrik
Hegar Lukáš

AK EZ Kopřivnice
Alšova Kopřivnice
ZŠ Mořkov
AK EZ Kopřivnice
ZŠ Hostašovice
ZŠ Mořkov

02:57,2
03:06,8
03:12,2
03:13,7
03:15,7
0:03

Jančarová Petra
Jančálková Lucie
Krutílková Kateřina
Hrnčířová Magdalena
Kyselá Barbora
Janýšková Petra

AK EZ Kopřivnice
ZŠ Mořkov
Forman Kic
AK Nový Jičín
ZŠ Hodslavice
ZŠ Hodslavice

03:05,1
03:07,9
03:08,9
03:22,5
03:23,6
03:24,7

Lucie Popová

AK EZ Kopřivnice

03:15,8

Hegar Jan

ZŠ Mořkov

02:55,7

Gruchalová Lucie a Tobiáš
Veronika Rýdlová a Jana
Kristián Stručovský a Martina
Macháč Alex a Jana

Ostrava
Mořkov
Mořkov
Mořkov

12,18
12,89
14,48
20,61

Mořkovský zajíček přilákal rekordní počet závodníků
V sobotu 12.března se v Mořkově uskutečnil 5. ročník běžeckého závodu dětí Mořkovský zajíček, který se
poprvé uskutečnil v areálu víceúčelového hřiště TJ Mořkov. Letošní ročník nabídl celkem sedm běžeckých
kategorií.
V průběhu jedné hodiny se na start postavilo 71 dívek a chlapců, kteří závodili na osmisetmetrové,
čtyřistametrové, dvousetmetrové a osmdesátimetrové trati. Divácky atraktivní byl běh s kočárky, kterého se
zúčastnily tři maminky a jedna babička.
Všichni běžci obdrželi za svůj statečný výkon sladkou odměnu, vítězové získali medaile, keramického
a okoládového zajíce a diplom.
Umístění mořkovských dětí:
1. místo
Hegar Jan
2. místo
Jančálková Lucie, Rýdlová Veronika s maminkou,
Eliášová Amálie, Kyselý Jindřich
3. místo
Goldová Markéta, Stručovský Kristián s maminkou,
Pítr Vítek, Géryková Zuzana, Macíček Radek
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.zsmorkov.cz
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Kuželna
v Hodslavicích
nabízí
volné pracovní místo
kuchař – kuchařka,
brigádně – servírka –
vhodné pro studenty.

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.

Informace
na telefonním čísle
605 724 542,
paní Yvona
Bartončíková.

OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL,
PNEUSERVIS, PLNĚNÍ KLIMATIZACE
PŘÍPRAVA A PŘISTAVENÍ VOZU NA STK
NÁSTŘIK SPODKŮ a DUTIN
OPRAVY ALTERNÁTORŮ, STARTÉRŮ,
VSTŘIKOVACÍCH ČERPADEL a TRYSEK,
TURBODMYCHADEL
KVALITNÍ AUTODÍLY ZA DOSTUPNÉ CENY
!! AUTO JE MOŽNO PŘISTAVIT V MOŘKOVĚ !!
Očkování psů proti vzteklině - čtvrtek 7. 4. 2016
U Hasičské zbrojnice 10:30 – 11:00
16:00 – 16:30
Na horním konci
11:15 – 12:00
16:45 – 17:30
Pes musí být v doprovodu dospělé osoby, očkován je pes od 3 měsíců věku.
Poplatek 80,- Kč.

Nabídka pracovního místa
Restaurace Orlovna v Mořkově nabízí stálý
pracovní úvazek na pozici číšník – servírka.
Vhodné i brigádně pro studenty.
Podmínkou je znalost práce na PC.
Informace na tel.: 603 839 625.

ZŠ Mořkov nabízí k odprodeji občanům vybavení bývalé školní kuchyňky:
2 kuchyňské linky
různého typu
- jednotná cena za kus 500 Kč.

5 elektrických šicích strojů (delší dobu nebyly používány) – cena za kus 300 Kč.
Možnost prohlídky nabízených věcí – kontaktujte pana školníka na čísle
604 142 752.
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 25. 3. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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