Červen 2016

ČÍSLO 6
Slavnostního aktu oslav 71. výročí osvobození se zúčastnili vzácní hosté, vojenský kaplan, váleční
veteráni, novodobí veteráni, rodinní příslušníci pplk. Josefa černého, zástupce ADRY, zastupitelé,
rodáci a občané Mořkova. Všichni jsme společně uctili památku padlých ve II. světové válce. Položili
jsme květiny k pomníkům a žáci školy připomněli význam a hrdinství pplk. Josefa Černého v sále
společenského domu.

Kronikářka obce, paní Marie Hromádková iniciovala již vloni aktivitu, aby bylo uděleno našemu rodákovi nejvyšší státní vyznamenání. Napsala již v roce 2015 dopis do prezidentské kanceláře, kde
vylíčila hrdinské činy pplk. Černého. Bohužel, žádost již nebyla z časových důvodů vloni posuzována. Proto jsme letos odeslali žádost znovu. Zástupci Československé obce legionářské, představitelé
Českého svazu bojovníků za svobodu a váleční veteráni podporují tuto snahu a věří, že bude kladně vyřízená.
Děkuji paní kronikářce Marii Hromádkové za její podnět a aktivitu jakou věnuje nejen tomu, aby se dostalo našemu hrdinovi nejvyššího uznání, ale také za to, s jakou pečlivostí sobě vlastní vede obecní kroniku, doplněnou o krásné malby a
také za její příspěvky do zpravodaje o našich občanech.
Obecní kronika je uložena na úřadě a každému, kdo se zájmem požádá, ji předložíme k nahlédnutí.
…..několik fotografií z oslav 71. výročí osvobození naší obce….
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USNESENÍ
z 27. schůze Rady obce Mořkov konané dne 27. 4. 2016
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 26. schůze RO.
Žádost o dar na zřízení nového babyboxu.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 27. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 8.000,- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ:
27019195 na akci 8. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
Dotaci ve výši 5.000,- Kč Slezské diakonii středisko EDEN Nový Jičín, denní stacionář. IČ: 65468562, se sídlem Na
Nivách 7, 737 01 Český Těšín, středisko EDEN Nový Jičín, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín.
Dotaci 5.000,- Kč paní M. K. pro Klub důchodců Mořkov na dopravu k uskutečnění tematického zájezdu.
Dotaci ve výši 10.000,- Kč zájmovému sdružení PROFICIO, z.s. se sídlem 742 65 Rybí 231 na zajištění pravidelných
volnočasových aktivit pro občany obce Mořkov.
Dotaci ve výši 15.000,- Kč ZO ČSV Mořkov, z.s. se sídlem Horní 385, 742 72 Mořkov na podporu včelařství, léčení
včelstev a udržení optimálního počtu včelstev pro přírodu.
Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin od 11. 7. 2015 do 19. 8. 2015.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku PO Základní a Mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace v rozsahu Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy vše k 31. 12. 2015 a Protokolu o průběhu a výsledku veřejnoprávní kontroly.
Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Základní a Mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace k 31.12.2015 ve výši 543 909,92 Kč do rezervního fondu organizace a 70 000,- Kč do fondu odměn.
Smlouvu o právu provést stavbu přípojky NN pro Novostavbu RD s příslušenstvím, parc. č. 905/25, k.ú. Mořkov,
uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:00298191 na straně „vlastníka nemovitost“i a panem F.
L. na straně „stavebníka“.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 54635_2/VB uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní
10, 742 72 Mořkov, IČ:00298191 na straně „povinný“ a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem na
straně „oprávněný“a paní J. G. na straně „investor“.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků dle GP č. 1951-29/2016.
Smlouvu o právu provést stavbu panu P. F. na straně stavebníka a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191 na straně vlastníka nemovitosti, za účelem vybudování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191 na straně budoucího povinného a panem P. F. na straně budoucího oprávněného, za účelem
vybudování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace.
Nájemní smlouvu do DPS pro paní E. J. od 16. 5. 2016.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2016.
Nabídku obecní mobilní aplikace ročního tarifu za 8280,- Kč (690,- Kč/ měsíc) a jednorázový poplatek za naplnění
aplikace obsahem za 3630,- Kč.
Nákup cen pro mladé fotbalisty při příležitosti Turnaje mladší a starší přípravky (ročníky 2007 a 2008) v částce do
20.000,- Kč. Turnaj o pohár starostky obce se uskuteční na hřišti TJ ve dnech 11. a 12. června 2016.
Dar ve výši 1000,- Kč na humanitární pomoc organizace ADRA ČR africké Keni na pořízení nového sanitního vozu
pro českou nemocnici.

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
3.
3.1
3.2

Doporučuje:
ZO Mořkov schválit dotaci Římskokatolické farnosti Mořkov ve výši 50.000,- Kč na realizaci nového úsporného systému vytápění do lavic a s tím spojenou úpravu elektrorozvodů a opravu ozvučení.
ZO Mořkov schválit pravidla pro udělování čestného občanství obce Mořkov.
Ivana Váňová

Jiří Navrátil

starostka

místostarosta
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USNESENÍ
z 28. schůze Rady obce Mořkov konané dne 27. 4. 2016
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 27. schůze RO.
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Mořkov z technických důvodů ve dnech 27. 6. –
2016 z důvodu rekonstrukce budovy staré školy.
Zhodnocení 42. ročníku turistického pochodu „Okolo Mořkova“.

30. 6.

Schvaluje:
Program 28. Rady obce Mořkov.
Příspěvek SRPŠ ve výši 5.000,- Kč na Dětský den, který se bude konat 5. 6. 2016 v areálu výletiště Mořkov.
Bezplatné užití sálu Společenského domu, SRPŠ na akci Dětský den v případě nepříznivého počasí.
Uzavření příkazní smlouvy na zajištění projektového managementu v rámci projektu – Rekonstrukce původní budovy školy, administrace mezi Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191 a firmou INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27857255.
Smlouvu o výkonu autorského dozoru staveb – Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov a Stavební úpravy
objektu původní budovy školy Mořkov mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191 a Ing. Pavel Krátký,
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 47684577.
Smlouvu o právu provést stavbu – K.P. a K.I. vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace k novému RD na ulici U
Kaple.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva Obec Mořkov x K.P. a K.I. – vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace k novému RD na ulici U Kaple.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2016.
Podání žádosti o dotaci na pořízení digitálního povodňového plánu pro obec Mořkov prostřednictvím společnosti Regionální rozvojové agentury, Tř. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176 a Obce Veřovice.
Rozhodla:
O přijetí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úpravu pietního místa v Mořkově v Říkách ve výši 40.000,- Kč.
O přijetí investiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu místní
komunikace ulice Dolní ve směru na lán ve výši 299.900,- Kč.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘKOV
1. 6. 2016 V 17:00 HODIN V SALONKU SD
PROGRAM:
1.
ZAHÁJENÍ
3.
KONTROLA USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ ZO
5.
II. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016
7.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOŘKOV K 31.12.2015

2.
4.
6.
8.

VOLBA KOMISÍ
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 26 - 28
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOŘKOV ZA ROK 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 – SVAZEK OBCÍ
REGIONU NOVOJIČÍNSKA
9.
ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU 10. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKT
„ODKANALIZOVÁNÍ VYBRANÝCH OBCÍ A MĚST
REGIONU NOVOJIČÍNSKA“
11.
NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚP MOŘKOV – vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
12.
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI –
prodej části pozemku parc. č. 1284/2 – dle GP 1948-19/2016 parc. č. 1284/4 plocha 157 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/67 – plocha 28 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
prodej části parc. č. 1198/21 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1198/68 – plocha 13 m2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
prodej části parc. č. 1300 – dle GP 1951-29/2016 parc. č. 1300/2 – plocha 19 m2 - ostatní plocha (ostatní komunikace)
odkup pozemku parc. č. 27/4 – dle GP 1951-29/2016 – zahrada o výměře 21 m2
odkup pozemku par. č. 1941/3 – dle GP 1951-29/2016 - ost. pl. / jiná pl. o výměře 5 m2
odkup pozemku parc. č. 1641/4 – dle GP 1951-29/2016 ost. pl./ jiná pl. o výměře 36 m2
13.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
14.
INTERPELACE
15.
DISKUSE
16.
PŘIJETÍ USNESENÍ
17.
ZÁVĚR
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OKOLO MOŘKOVA
42. ročník turistického pochodu
„OKOLO MOŘKOVA“ byl pořádán
odborem KČT při TJ ve spolupráci
s OÚ v sobotu 07. května 2016.
V předcházející 2 dny bylo celkem
pěkné počasí, které vyvrcholilo sobotním překrásným dnem. Krásné
počasí přilákalo turisty ke značné
účasti letošního ročníku.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 1 138 účastníků (nejvíc od
roku 1988), 305 mládeže a 833 dospělých. Účast místních 448 tj. 40%
byla o něco nižší než v loňském ročníku (loni 474/47%).
Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce turistů na 15 km – 400 (124 místních). Na 10 km 399 (místních 215).
Pro rodiče s malými dětmi byla připravena „BABY“ trasa na 5 km – účast 185 (místních 105), kde děti na
sedmi stanovištích plnily různé úkoly a v cíli pak dostaly sladké odměny. K radosti dětí (a nejen dětí) přispěla i stáj „Jurášek“. Ty, kteří projevili zájem, povozili v terénu. Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 64
pořadatelů, členů odboru. Nejvzdálenější, nejmladší a nejstarší účastník byli odměněni věcnou cenou. I z
ostatních prezentovaných účastníků byli vylosováni výherci drobných věcných cen.
Účastníci pochodu příznivě hodnotili i naše služby pestrého občerstvení jak na lovecké chatě Kaluž, tak i
v cíli pochodu. Na lovecké chatě k povzbuzení do dalšího putování po trasách pochodu vyhrávala opět skupina „Lysaři“.
Nejpočetnější skupinou byl Klub důchodců Mořkov, 19 členů.
Při krásném odpoledním počasí mohli účastníci v cíli využít pěkného prostředí výletiště k odpočinku i bohatého občerstvení připraveného pořadateli. K dobré náladě přispěla i živá hudba.
Chování účastníků v přírodě bylo ukázněné, nedošlo k jejímu poškozování. V průběhu akce nedošlo
k žádným úrazům.
Touto cestou děkujeme OÚ Mořkov za spolupráci a všem našim sponzorům a příznivcům za výpomoc:
Malokapacitní jatka Machač
Řeznictví Jan
Společenský dům O. Kunc
Dřevo Šigut
U ogarů Renáta Pítrová
Fa Tomspedit
Fa Konkys
Fa Doprava Pavel ze Ženklavy
Fa ALVE
Pan Stanislav Kučera
Rovněž děkujeme MŠ za zapůjčení pomůcek ke hrám dětí na „BABY“ trase a za uvaření polévky, ZŠ za
uvaření čaje. Jen s jejich přispěním mohla být pořádána tato akce prospěšná pro děti, propagující turistiku,
naši obec a krásnou přírodu v jejím okolí. Děkujeme našim občanům všeho věku, školní mládeži a dětem za
hojnou účast.
Pěkný pochod, krásná příroda, nádherné pohledy z okolních kopců. Přijdeme k vám zas… věta mnoha zúčastněných turistů.
Výbor odboru KČT při TJ Mořkov
5

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Den matek je svátek, kdy děti mají možnost poděkovat své mamince za její lásku a obětavost. Proto druhý týden v květnu patřil v mateřské škole maminkám. Děti se na tento den náležitě připravovaly a vyrobily pro svoji maminku přáníčko, malý dárek a upekly buchtu. Všechna oddělení nacvičila krátký program. Oddělení Sluníček si pro maminky připravilo vystoupení O jaru, u kterého
děti tancovaly, zpívaly a říkaly básničky. Kytičky si
připravily pohádku, propojenou zpěvem a tancem
s názvem Jak si hrají skřítkové. Děti z oddělení
Motýlků nacvičily pohádku Bouda budka a oddělení
Zajíčků si připravilo Pohádkové hádání, při kterém
děti zpívaly a hádaly nejznámější pohádky.
Děti si tak vyzkoušely, jaké je to být hercem a hrát
před živým publikem.
Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová

Naši předškoláci testovali nové dětské hřiště a podle jejich ohlasů jsou z něho nadšení.
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
V sobotu 23. dubna se na Vysoké škole báňské v Ostravě-Porubě uskutečnilo krajské kolo soutěže Eurorebus. Školu
zastupovali:
Junioři – Vendulka Pítrová, Jirka Doubravský a Ondra Volek a umístili se na postupovém 2. místě a v červnu jedou na celostátní kolo do
Prahy.
6. třída – Klára Kramolišová, Tomáš Macíček a Jonáš Číp – 27. místo v kategorii ZŠ I.
7. třída - Denis Kyselý, Štěpán Macíček a Vláďa Pítr - 14. místo
v kategorii ZŠ I.
8. třída – Jana Fiurášková, Tereza Kučerová a Alice Rýdlová 46. místo v kategorii ZŠ II.
9. třída - Nella Eliášová, Darina Marková a Kryštof Skalka - 11. místo v kategorii ZŠ II.
Všem jmenovaným reprezentantům školy patří za jejich výkony velké poděkování.

Pěvecká soutěž
11. května 2016 proběhla na 1.stupni ZŠ
pěvecká soutěž s těmito výsledky:
1. místo
2. místo
3. místo

kategorie 1. a 2.třída

kategorie 3. - 5.třída

Markéta Jurášová
Lucie Biskupová
Anna Kučerová

Ellen Žurková
Tereza Modláková
Adam Kudělka

Pohár rozhlasu 2016
Dne 12.5.2016 proběhla v Novém Jičíně atletická soutěž družstev Pohár rozhlasu. Naši školu reprezentovaly
dvě družstva a to mladší družstvo chlapců a starší družstva dívek. V kategorii mladších chlapců se soutěžilo
v disciplínách běh 60 m,1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem a štafetový běh. V kategorii starších
dívek se soutěžilo v disciplínách běh 60 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a štafetový běh. Družstvo ve složení Jan Kyselý, Jan Hegar, Lukáš Svoboda, Jan Jašek, Adam Vahalík, Vladislav Pítr, Vojtěch Kocián, David Kunc a Roman Pavelčák se umístili na 4. místě. Družstvo ve složení Nelly Eliášová, Darina Marková, Zuzana Černochová,Alice Rýdlová, Tereza Kučerová, Adéla Černochová, Aneta Hromádková, Lenka
Novotná a Pavlína Rýcová se umístily na 4. místě. Gratuluji žákům k umístění.
Mgr. Lenka Hlavinková
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Štafetový pohár 2016
Dne 4.5.2016 se uskutečnila v Novém Jičíně soutěž Štafetový pohár. Do této soutěže, která probíhá pod záštitou atletky
Ludmily Formanové se naše škola zapojila již podruhé. Družstva jsou složena z žáků prvního stupně. Soutěžící běží štafetu 8 x 100 m a 8 x 200 m. V konkurenci 18 velkých městských škol se žáci naší školy umístili na pěkném šestém místě. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Viktorie Geryková, Adélka Bartoňová, Amálka Eliášová, Anička Kučerová, Julie Černochová, Eliška Macháčová, Sára Zlámalová, Nikola Novobilská, Kristián Mička, Slavomír Vavřík,
Adam Stecula, Artur Macháč, Kryštof Cibulec, Matyáš Géryk, Jan Křížek a Radek Macíček. Gratuluji žákům
k umístění.
Mgr. Lenka Hlavinková

Mc Donalds cup 2016
V předchozím zpravodaji jsem Vás průběžně informovala o průběhu turnaje Mc Donalds cup. Pro žáky
naší školy velice vydařený ročník tohoto turnaje. Především v kategorii A, kde hrají chlapci ročník
2006,2007 a 2008 naše škola dosáhla doposud největšího úspěchu.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Adam
Kudělka, Matyáš Géryk, Kristián Mička, Vojtěch
Jašek, Kryštof Matýsek, Adam Stecula, Jan Macháč,
Volek Roman, Navrátil David, Slávek Vavřík, Artur
Macháč, Šimon Matalík a Jonáš Pítr.
1. kolo
Okresní semifinále
Okresní finále
Krajské finále

Mořkov
Nový Jičín
Mořkov
Ostrava

13.4.
26.4.
11.5.
17.5.

1. místo
1. místo
1. místo
2. místo

Okresní finále se odehrálo opět na domácí půdě
v Mořkově. Za účasti 6 nejlepších družstev okresu /
Mořkov, Spálov, Komenského 66 Nový Jičín, Bílovec, Studénka a Libhošť/.Naše družstvo s přehledem
zvítězilo ve všech čtyřech zápasech. I finálový zápas
proti družstvu Komenského 66 vyhráli kluci jednoznačně 7:1, a tak si zajistili postup do krajského finále,
které tradičně proběhlo na ZŠ Šoupala v Ostravě.Ve
skupině naše družstvo porazilo ZŠ Frýdlant 6:2 a ZŠ
Klegova 3:2 a zajistili si tak z prvního místa ve skupině postup do semifinále. Tady kluci narazili na ZŠ
Vítkov, který porazili 5:0 a dostali se tak do finále,
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kde narazili na velice těžkého soupeře ZŠ Šoupala /hráče Baníku/, kterým podlehli 5:1. Během celého turnaje odehráli
celkem 15 utkání. 14 vítězných a pouze ten poslední finálový zápas krajského finále prohráli.Po celou dobu turnaje se
prezentovali skvělým herním projevem. Mimo kolektivní úspěchy se také na krajském finále dařilo vítězit i
v individuálních oceněních. Kristián Mička byl vyhlášen a oceněn jako nejlepší střelec celého turnaje v Ostravě
v kategorii A. Jan Macháč získal cenu za nejrychlejší gól. Stačilo mu pouhých 23 s,aby skóroval v úvodním zápasu. Děkuji M. Strnadelovi, R. Popovi a manželům Jaškovým za pomoc při realizaci okresního finále v Mořkově a taky rodičům, prarodičům za doprovod a podporu na krajské finále do Ostravy.
V kategorii B ročník 2004,2005,2006 se chlapci probojovali do Okresního finále, kde v napínavém souboji zápasu o třetí
místo podlehli ZŠ Pohořská z Oder 3:2, takže v konečném pořadí obsadili 4.místo, ale i přes to se prezentovali kvalitním
herním projevem.
1. kolo
Okresní semifinále
Okresní finále

Frenštát pod Radhoštěm
Nový Jičín
Bílovec

1. místo
3. místo
4. místo

Děkuji všem chlapcům za reprezentaci školy a trenérům mládeže v Mořkově za skvělou přípravu.

Mgr. Lenka Hlavinková

11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKY
O POHÁR STAROSTKY OBCE

Celkem odehraje zápasy 40 týmů
z České republiky, Slovenska a Polska
Areál TJ Mořkov, sobota 11. 6. 2016 a neděle 12. 6. 2016
Zahájení 8:15 hod.
Zápasy od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Občerstvení zajištěno
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Za měsíc jsou prázdniny, takže je čas na poslední informace od mořkovských skautek v tomto
školním roce. Začátkem března jsme s Klubem šikovných žen a Orly z Mořkova spolupořádali
1. ročník „Velikonoční výstavy s dílničkou“.
Moc Vám děkujeme za kladné ohlasy a za
Vaši účast. Věříme, že se Vám výstava líbila.
Zanedlouho poté jsme se s jinými dětmi
z farnosti účastnili dětské křížové cesty, kde
jsme se společně zamysleli nad Velikonocemi
i nad sebou.
V dubnu jsme se účastnili celostátní akce
„Ukliďme Česko“ – vyčistili jsme okolí
Janovy skály a blízkého potůčku. Všechna
děvčata opravdu pilně pracovala a děkujeme
jim za jejich snahu. Přemýšleli jsme, jak je
možné, že někdo takové krásné místo dokáže
tak zaneřádit. Našly jsme různé věci pneumatiky, jakési železné konstrukce a mimo jiné plno krabic od mléka! Kde se to tam
vzalo, to opravdu nevíme! Doufáme, že toto
místo zůstane uklizené co nejdéle a že se lidé
budou chovat k našemu životnímu prostředí
lépe. Také děkujeme OÚ Mořkov za odvoz
odpadu.
O krásném květnovém víkendu jsme vyrazili
na „Pobyt na Frajerských ostrovech“ do vesničky Pohoř. Celé tři dny bylo krásné letní
počasí a pořádně jsme si náš pobyt užili. Prozkoumali jsme vesničku a procvičili různé
skautské dovednosti. Pěšky jsme došli
do Oder a hurá domů.
Všechny procvičené skautské dovednosti
využila pětice děvčat z družinky Motýlci,
která nás reprezentovala na okresním kole
„Závodu vlčat a světlušek“. Byly tam prvním
rokem, a přesto si vedly velice dobře!
V konkurenci více než 20 družin z celého
okresu se umístily na krásném 8. místě!
Zanedlouho končí škola, takže nám nezbývá
než popřát spokojené a slunečné prázdniny
plné dobrodružství!
http://oddilskautek.skauting.cz/
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VÝTVARNÉ TALENTY V KROUŽKU ZVANÉM „HASIČÁRNA“
Výtvarný kroužek v bývalé klubovně Hasičské zbrojnice
v Mořkově pomalu a jistě uzavírá svou dlouhou
historii. Byl
nejdříve součástí ZDŠ Mořkov (snad od roku 1965), pak Osvětové besedy Mořkov - U ogaru, pak v domku dnešní pošty
(předseda Vratislav Hanzelka, později Stanislav Macháč), nakonec patřil k ZŠ Mořkov. Posledních 20 let, po mém odchodu do
důchodu, byl nezařaditelný. Fungoval jen v dobrovolně ochotnické práci bývalé výtvarnice. Jsem velmi vděčná za podporu OÚ i
SDH a možnost vystavovat dětské práce v originální galerii (je to
možná světová rarita) – v prodejně „ Maso, uzeniny JAN“.
Mýma rukama prošly stovky místních dětí, mnoho výtvarných
talentů se uchytilo v různých oborech a školách. Mořkov má
umělecky (i sportovně) velmi nadané děti.
Získali jsme v mnoha soutěžích hlavní ceny, vítězné práce byly
zveřejňovány v tisku. V současné době, kromě vloni v Praze úspěšné Dominiky Fojtíkové(9), se zajímavě výtvarně projevují další moji svěřenci: Aneta Sypátková(9), Vendula Hoďáková(14), Tereza Pustějovská(11), Vendula Bömová(9),
Marek Pastva(12), Sofie Zelenková(6), Laura Macháčová(5), Eliška Horáková(7), Matěj Kyselý(7), Lukáš Černoch (19)
i Lukáš Kyselý(7).
Ukázky některých jejich výtvarných nápadů si zaslouží zveřejnění ve Zpravodaji obce Mořkov.
Připravila Mgr. Marie Hromádková
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Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2016
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
87 let

Daniela Babincová
Josef Geryk
Jaromír Černoch
Anežka Kyselá
Jiří Macháč
Ludvík Bóbik
Marie Pítrová
Alois Kašík
Anna Černochová
Helena Pítrová

Pavel Bolcek
Jan Fojtík

Jaromír Štěpán
Zdeněk Navrátil

Alena Macíčková

Jan Fabík

František Černoch

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

Úmrtí
Kučera František

Macháčová Lidmila

Vážení senioři z rozhodnutí Rady obce Mořkov
byly pořízeny brožury do každé seniorské rodiny,
které Vás mají navést jak se máte zachovat
v krizových situacích.
Každá seniorská domácnost obdrží v nejbližší
době do schránky 1 výtisk.

Věříme, že dodržováním rad uvedených v brožuře
se vyhnete případným rizikům
v co možná největší míře.
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Rýc Petr
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I N S T A LA T E R S T V Í
Tománek Jaroslav
VODA - TOPENÍ - PLYN
Montáže rekonstrukce
Pastelník 444, Mořkov, tel. 737 838 236

Pronájem garáže
Pronajmu garáž se zvedacím zařízením a skladem
vhodnou jako autoservis nebo pneuservis.
Garáž se nachází v areálu HORAL MOŘKOV a. s.,
Životice u Nového Jičína 103. Cena pronájmu bude
ohodnuta při osobním jednání.
Kontakt:
Mob.: 602 523 308
e-mail: lubomir.kocian@cmail.cz

Prodám stavební pozemek v Mořkově

ČIŠTĚNÍ STUDNÍ


na ulici Květná
o rozloze 800 m² se všemi inženýrskými sítěmi,
jehož součástí je podsklepená chata.
Tel. kontakt: 606 335 135.

kopaných i vrtaných
 čerpací technika
mob: 737 920 647

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 5. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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