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měsíčník

ČÍSLO 3

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v letošním roce plánujeme opravit
fasády obecních budov (hasičská
zbrojnice, původní budova školy,
zdravotní středisko) a provést jejich
nátěr. Na opravu a nátěr hasičské
zbrojnice jsme podali žádost o dotaci
na Ministerstvo zemědělství ČR, jež
vypsalo dotační titul na opravy významně důležitých
staveb v obcích. Fasádu původní budovy školy
opravíme v době letních prázdnin z rozpočtu obce.
Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma JVAgro Morava,
s.r.o. se kterou podepíšeme Smlouvu o dílo.

Fasáda zdravotního střediska byla v minulých letech jen provizorně opravena po nutné výměně
oken. V loňském roce se nám podařilo díky specializované opavské firmě zamezit vzlínající vlhkost

vystupující na fasádě i zdech uvnitř objektu. Ze zadní strany objektu ZS a na půdě dokončíme výměnu
oken. Máme již zpracován rozsah nutných oprav
a barevný návrh fasády.

Rada obce se mimo jiné zabývala četnými požadavky z řad občanů, abychom vybudovali v centru obce
veřejné záchody. Rozhodli jsme se proto využít
prostor za zdravotním střediskem a v současné době
již zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Provedeme výběrové řízení na zhotovitele a pustíme se do oprav této významné budovy obce. Zároveň budeme řešit odvodnění dešťové
vody z okapů do potoka. V současné době je dešťová voda pouštěná svody volně do terénu, což způsobuje problémy na přilehlém soukromém pozemku.
V dubnu – květnu provedeme opravu dalších úseků
místních komunikací. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy, nejvýhodnější nabídku podala firma
Alpine Bau CZ. S touto firmou budeme podepisovat
Smlouvu o dílo.

Pan Petr Kunz a pan Robert
Kyselý stále
pokračují
v ořezu jmelí z napadených
stromů. S jejich prací jsme
velice spokojení a slova
chvály přicházejí i od lidí,
kterým provedli ořez jmelí
na stromech v jejich zahradách.

Začátkem
února
jsme se sešli s členy
kulturní komise a
naplánovali
jsme
kulturní akce pro
rok 2017. Připravili
jsme pro Vás i překvapení. Koncem
roku 2016 jsme zakoupili stylové prodejní stánky a na jaře a na podzim
letošního roku uspořádáme vesnický jarmark. Na
jaře bude pojatý jako farmářský trh s kvalitními potravinami a řemeslnými výrobky, na podzim se můžete těšit na pravou vesnickou zabíjačku se vším, co
k ní patří. O zábavu nebude nouze. Bohatý program
bude zajištěn jak pro děti, tak pro dospělé.
Ivana Váňová, starostka

V současné době dokončujeme servisní údržbu obecní techniky, abychom byli
připraveni na nadcházející
sezónu. Do sběrného dvora
jsme zakoupili obytnou
buňku, která bude plnit funkci kanceláře pro obsluhu.

USNESENÍ
z 43. schůze Rady obce Mořkov konané dne 8. 2. 2017
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 42. schůze RO.
Schvaluje:
Program 43. Rady obce Mořkov.
Dotaci organizaci Junák-Český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. ev. č. 814.04, Komenského 1520, 742 21
Kopřivnice, IČ 60336439 ve výši 8.000,- Kč.
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Mořkov a městem Nový Jičín na předmět smlouvy zabezpečení provedení
zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů orgány města namísto orgánů obce.
Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce mezi obcí
Mořkov a Městským kulturním střediskem Nový Jičín, přísp. org..
Nájemní smlouvu o nájmu bytu v DPS paní K.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 44. schůze Rady obce Mořkov konané dne 1. 3. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 43. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 44. Rady obce Mořkov.
Dotaci Iskérka o.p.s. ve výši 30 000,- Kč jako podíl osobních nákladů ve výši 4,7% na občany Mořkova
k pokrytí části mzdových prostředků pracovníků v přímé péči, kteří poskytují přímou podporu klientům
z Mořkova.
Dotaci paní G. ve výši 3.000,- Kč k zajištění absolvování lyžařského výcviku syna dle podmínek Smlouvy.
Dotaci Českému svazu včelařů, z. s., Základní organizaci Mořkov ve výši 15 000,- Kč na podporu včelařství,
léčení včelstev, udržení optimálního počtu včelstev pro přírodu.
Smlouvu o výpůjčce č. OS201620000114 – nádoby na tříděný odpad, mezi smluvními stranami EKO-KOM,
a.s., IČ:25124701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí Mořkov, IČ:00298191, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov.
Úpravu podmínek a informací k podání přihlášky do DPS Mořkov dle přílohy č. 1.

2.3
2.4
2.5

2.6

2

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka) uzavřenou mezi Obcí
Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce paní Ivanou Váňovou,
jako povinná z VB – služebnosti inženýrské sítě a panem S. jako oprávněným z VB – služebnosti inženýrské
sítě.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka, přípojka elektrického
vedení, přípojka dešťové kanalizace a přípojka splaškové kanalizace) uzavřenou mezi Obcí Mořkov, se sídlem
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená starostkou obce paní Ivanou Váňovou, jako povinná z VB
– služebnosti inženýrské sítě a panem K. a paní K. jako oprávnění z VB – služebnosti inženýrské sítě.
Návštěvu jubilantů v březnu 2017.
Přístavbu veřejných toalet za ZS.
RO schvaluje nabídku Ing. Pavla Krátkého, projekční a inženýrská kancelář, IČ: 47684577 na kompletní služby
zajištění PD vč. inženýrské činnosti a podpis Smlouvy o dílo na akci Projekční služby Zdravotní středisko
v Mořkově, oprava fasády a přístavba veřejných toalet.

3.

Rozhodla:

3.1

Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Opravy MK v obci Mořkov 2017 podala firma ALPINE Bau CZ
a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 026047945.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Oprava fasády objektu původní budovy školy Mořkov podala
firma JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. R., IČ 26826411.
Nejvýhodnější nabídku do výběrového řízení – Zhotovení střechy na budově č.p. 498, Mořkov podala firma
Staccato, s. r. o. Dílky 371, 742 72 Mořkov, IČ 64613747.

3.2
3.3
4.
4.1

Revokuje:
Usnesení ze 43. RO bod 2.5 na Usnesení RO bere na vědomí uvolnění bytu v DPS od 1. 4. 2017.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

OZNÁMENÍ – SBĚRNÝ DVŮR
Oznamuje občanům, že v sobotu 11. března 2017
bude sběrný dvůr
z důvodu konání běhu Mořkovský zajíc uzavřen.
Sběrný dvůr bude z výše uvedených důvodů
otevřen mimořádně
v pátek 10. března 2017
v době od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Dům s pečovatelskou službou Mořkov nabídka volného bytu

Použité kuchyňské oleje

V domě s pečovatelskou službou v Mořkově bude
od 1. dubna 2017 volný byt. Vzhledem k tomu, že si přejeme, aby v domě bydleli v prvé řadě naši občané, či starší
rodiče od mořkovských obyvatel, vyzýváme Vás, Mořkovjany, k podání závazné přihlášky. Podmínky přijetí a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na www.obecmorkov.cz, Obecní úřad, Vyhlášky, zákony a tiskopisy,
popř. Vám je vytiskneme na obecním úřadě. Příjem podání
žádosti má ve své působnosti matrikářka obce, paní Libuše
Hegarová.
V případě, že nebudeme do konce dubna 2017 evidovat
žádnou žádost o přijetí v DPS Mořkov od našich obyvatel,
nabídneme byt s možností využití pečovatelské služby
v sousedních obcích, popř. městech.

Do sběrného dvora můžete odkládat nově
i použité kuchyňské oleje.
Proto využijte další nabídku služby
ve sběrném dvoře.
Použitý kuchyňský olej odkládejte
v uzavřených nádobách,
nejlépe v PET láhvích.
Prodám cca 6 m3 uhlí. Cena dohodou.
Lukáš Staněk, Mlýnská 54, Mořkov.

Ivana Váňová, starostka

Mob.: 732 368 948.
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PRAVIDELNÉ
PRÁVNÍ OKÉNKO
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
10. ročník silničního běhu

Špatná zpráva
- k plánované opravě mostu
v Hodslavicích
Doslovné vyjádření Ing. Buchtové, Rušar
mosty, s.r.o., Brno
„Není možné povolit vjezd občanům obce
Mořkova z níže uvedených důvodů:
Oprava mostu po polovinách není technicky
možná a také není možné zřízení provizoria
během opravy mostu.
Po dlouhých jednáních se nám podařilo
s obcí Hodslavice vyjednat objízdnou trasu
kolem hřbitovní zdi, ale to pouze pro autobusy (zajištění dopravní obslužnosti obyvatel). Nikdo jiný nebude moci tuto objízdnou
trasu využívat. Hřbitovní zeď je dle obce ve
velmi špatném stavu a bude nutno složitě
provádět nepřetržitý monitoring místa. Toto
bude velmi náročné i finančně.
Toto řešení je jako jediné odsouhlaseno Policií, Krajským úřadem – odbor dopravy,
Městským úřadem – odbor dopravy, obcí
Hodslavice a autobusovými dopravci.
Ještě pro informaci – dle rozhodnutí Police
není možno použít žádné dodatkové tabulky
pro vjezd obyvatel na jméno nebo podobně.
Toto dle Policie žádná vyhláška neumožňuje. Policie by nám tedy nevydala souhlasné
stanovisko a emohlo by být vydáno ani stavební povolení.
Je nám to velmi líto, ale bohužel jiné řešení
není možné a všichni budou muset toto omezení po dobu opravy strpět (doba opravy
cca 6 měsíců)“.

Upozornění!
V době konání závodu 11. března 2017
bude omezen průjezd obcí.
V době od 9:00 do 13:00
bude na ulicích
Horní, Nádražní, Pastelník a Najštef
zcela zastaven provoz,
a to i do ulic, které na tyto ulice navazují!

Za obec Mořkov jsme zaslali vyjádření,
že souhlasíme se stavbou při splnění podmínky, že občanům s trvalým pobytem
v Mořkově, dojíždějících do práce
ve směru Mořkov - Valašské Meziříčí
a zpět, bude umožněno využít objízdnou
trasu, která je shodná s navrženou objízdnou trasou pro autobusovou dopravu
a obyvatel v dané lokalitě.
V tomto případě zcela jistě platí pořekadlo,
hlavou zeď neprorazíš.
Ivana Váňová, starostka
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DESETILETÁ MEDAILISTKA Z MOŘKOVA
Patří do družstva sportovního potápění LAGUNA Nový Jičín již od
4 let. Spolu s ní oddíl navštěvují i další plavci z Mořkova.
Zuzance FABÍKOVÉ se však nebývale daří, sbírá za plavání
s ploutvemi medaile ze závodů čím dál častěji. Nad jejím pracovním
stolem jich na zdi visí již 19! Šestnáct má za turnajová umístění na 1. ,
3. místě, tři jsou za účast na závodech. Získala je za pouhý rok… Má
také 3 zlaté trofeje a 1 pohár, který obdržela ve zvlášť těžké soutěži
za 1.místo.
Ale nejvíce si Zuzanka váží 3.místa na závodech ve sportovním plavání s ploutvemi mezi staršími plavkyněmi ve Zlíně.
Nyní je již v kategorii „E“, kde jsou žáci od 10 do 11 let, pak ji čeká
kategorie „D“ a až bude patřit mezi nejzkušenější, bude „ÁČKO“!
Do Nového Jičína jezdí trénovat 4x týdně. Věnují se jí střídavě čtyři
trenérky. Trénink začíná studenou sprchou a poté plaváním v bazénu
s monoploutví (PP), dvěma ploutvemi (BF), případně pod vodou
(RP) v délce 1 a půl hodiny.
Zuzana Fabíková je proto otužilá, zdravá a má velký sportovní talent – určitě také po rodičích: Janě
a Martinovi Fabíkových… Ve škole ji baví samozřejmě tělesná výchova, ale také čtení, psaní a výtvarná výchova. Svoje výtvarné schopnosti projevovala již od čtyř let v našem kroužku v „ hasičárně“. Náročné tréninky v Laguně jí ale zabírají stále více času.
Přejme nadané plavecké sportovkyni Zuzance Fabíkové mnoho dalších úspěchů – v plavání i ve škole.
Plavecký klub LAGUNA založil v roce 1990 Josef Nekl, diplomovaný trenér plavání FTVS UK Praha.
Plavání s ploutvemi je nejrychlejší pohyb člověka ve vodě vlastní silou. Jde o moderní výkonnost
a vrcholovou formu ploutvového plavání. V soutěžích dosahuje Laguna v rámci ČR i v zahraničí jedny
z nejvyšších míst zásluhou zkušených trenérů i úspěšných plavců.
Samostatnou sportovní disciplínou je plavání s monoploutví (PP) – kromě ploutví plavci používají
šnorchlu, díky čemuž dosahují ve vodě vyšších rychlostí. Hlava je maximálně skryta mezi pažemi, dlaně
jsou dány přes sebe. Šnorchl je připevněn zepředu na hlavě a plavec v této poloze provádí tzv. delfínový
kop (kope oběma nohama současně). Pohyb nevychází jen z nohou, ale do akce jsou zapojeny křížové a zádové svaly. „Delfínové vlnění“ je technicky stejné na hladině i pod vodou.
Připravila M. Hromádková
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
V únoru udělala sněhová nadílka radost všem dětem. Počasí přálo
a tak jsme s dětmi mohli vyrazit na kopec vedle mateřské školy
a uspořádat zimní sportovní hry. Děti bojovaly celkem ve čtyřech disciplínách. Nejdříve podlézaly překážku, hned na to se snažily hodit
sněhovou koulí do vyznačeného prostoru, skákaly do závěje
a v poslední disciplíně běhaly v hlubokém sněhu. Po sportování si děti
zahrály na stavitele a každá třída postavila svého sněhuláka. Po sportování a zábavě čekala na každé dítě odměna v podobě malé sladkosti.

V úterý 21. února si děti pomocí hudebních nástrojů přivolaly pohádku až z daleké Afriky. I když je u nás
zima, společně s pohádkou jsme se proletěli za sluncem do malé africké vesničky a poznali tamní zvířátka
a amana. Děti se seznámily s netradičními hudebními nástroji, které se využívají v muzikoterapii a ty si
i yzkoušely. Pohádka se dětem velmi líbila, do hudebních činností se s nadšením všechny zapojily a odnesly
si spoustu zážitků.

Bc. Ivana Váňová
Za kolektiv MŠ

Díky obětevosti a neutuchajícímu nadšení pana
Jana Fabíka vznikl v Základní škole Mořkov šachový kroužek mladých šachistů.
Těšíme se na uspořádání dalšího turnaje pro tyto
mladé šachisty.
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Sněhuláci pro Afriku
Ve čtvrtek 2.2.2017 se mořkovští školáci zapojili do
charitativní akce Sněhuláci
pro Afriku. Projektu jsme se
zúčastnili počtvrté. A letos
nám sněhové podmínky přály
- sluníčko, prachový sníh a
nadšení dětí . Stavělo se
nejen ve škole, ale i ve školce. Celkem jsme na akci vybrali 2420 Kč, které pošleme
na konto Sněhuláci pro Afriku. Peníze budou použity na
opravu starých kol, které pak
budou odvezeny dětem do
Afriky.
Velmi nás potěšilo, že naši akci podpořili i správní zaměstnanci,
paní starostka a pan místostarosta, kteří se na chvíli vrátili do
dětských let a postavili svého sněhuláka.
Stavění sněhulák jsme zakončili pořádnou koulovačkou.

8

Zpracovala Mgr. Lenka Kociánová, ZŠ Mořkov

Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, například zákonem
o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby
a podnikající fyzické osoby najdou na webových
stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak
hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné
výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém
zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po
celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona
zodpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom,
jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na
všech místech,
které si
děti vyhledávají ke
svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon
pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích
však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí
tragicky s velkými materiálními škodami
a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto
znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je
zakázáno!

O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké
tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se
zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás
vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo
na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro
hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si
chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že
nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů
a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen
sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému
umístění
jejich odpočinkových zařízení
v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení
dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět
v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do
okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
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Narodili se
v lednu
Vítek Sikora
v únoru
Jasmina Macháčová
Kristián Jargaš
Arthur Kvapil
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Vítkovi, Jasmince, Kristiánovi a Athurovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v březen 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
91 let

Soňa Weberová
Miroslav Gold
Karel Mach
Miroslav Sikora
Klement Geryk
Vítězslav Geryk
Růžena Křenková
Růžena Bolcková
Marie Horáková
Jan Macháč
Marie Pítrová
Jan Mička
Anděla Kučerová

Radomíra Dehnerová
Pavel Pobořil
Pavel Mička

Iva Vránová
Jarmila Rozsívalová

Milada Jančálková

Jarmila Mičková

Ladislav Krhut
Marie Štěpančíková
Božena Kučerová
Hedvika Macháčová

Jaroslav Kyselý

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

Úmrtí
Černoch Alois
9. setkání opuštěných a postižených dětí
Na sobotu 2. září 2017 připravujeme v naší obci tradiční akci –
9. setkání opuštěných a postižených dětí. V současné době pracujeme na přípravě programu, který by měl být opět velmi atraktivní a měl by také reprezentovat nejenom náš kraj, ale také
obec Mořkov. Kromě výchovně vzdělávací části se mohou děti
těšit například na italskou diskotéku s megahity Michala Davida,
vystoupení předních umělců a jiné. Pro děti bude připraveno také jedno příjemné překvapení. Akci již podpořil hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a další. Věříme, že jak přípravy, tak samotná realizace tohoto náročného projektu i díky dlouholeté vstřícnosti a podpoře
vedení Obce Mořkov dopadnou - stejně jako uplynulé ročníky - na výbornou.
Za organizátory akce
Vladimír Hron, patron Fondu

PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Strom života pomáhá……..
V životě člověka jsou hezké chvíle, plné radosti, spokojenosti a pohody. Přicházejí však také situace,kdy člověk prožívá starosti a obavy… zejména, když náhle přichází těžká nemoc …. člověka
opouštějí síly… potřebuje pomoc... Mobilní hospic Strom života z Nového Jičína, právě pro to vznikl… Jsou to již dva roky, kdy pomáhá těžce nemocným v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Pomáhá také jejich blízkým a rodinám.
Zdravotníci, lékaři, sestřičky, sociální pracovníci, pastorační pracovníci, duchovní i další z týmu, jsou připravení pomáhat 24 hodin denně o sobotách, nedělích i svátcích. V domácím prostředí, v kruhu nejbližších, poskytujeme vše potřebné…….
Dva roky od zahájení činnosti ukázaly, že kolektiv pracovníků hospice dokáže
poskytovat odbornou péči v domácím prostředí. Odlehčit od bolesti fyzické i duševní. Být nablízku nemocným
v nejtěžších situacích jejich života. Být také nablízku jejich rodinným příslušníkům.
Pracovníci hospice pomáhají také pozůstalým dětem. Scházejí se s dětmi, vytvářejí společný program, tvoří, malují a
navštěvují kulturní programy. V mobilním hospici se scházejí také pozůstali dospělí a prožívají společné chvíle. Sdílejí
své pocity a zkušenosti…. Hledají cestu, jak se vyrovnat s nelehkou situaci,která vstoupila do jejich domovů nečekaně……
Vážení a milí čtenáři, předešlá léta v činnosti mobilního hospice nebyla snadná, jistě tomu bude i v letošním roce.
Chceme dále činnost stabilizovat a zkvalitňovat tak, aby každý náš uživatel dostal tu nejlepší péči a důstojné podmínky. Můžete se na nás kdykoliv obrátit pro pomoc. Spolupracujeme a komunikujeme s dalšími organizacemi… Charitou,v dobrovolnickém programu s Adrou, statní správou, městy a bcemi,podnikatelskými subjekty i jednotlivci… Vítáme každou, byť i malou pomoc. Bez této spolupráce si naší činnost nedovedeme představit. Vážíme si této spolupráce. Posíláme srdečné poděkování za podporu, které se nám od Vás dostává.……Zachovejte nám svou přízeň. Obracíme se na veřejnost o podporu hospicové služby, ve prospěch těch nejpotřebnějších, blízkých, známých …všech, kteří
pomoc potřebují.
Pokud Vás tato služba oslovila, chcete pomáhat, třeba i v dobrovolnické službě, dejte o sobě vědět. Přijďte se podívat,
zavolejte… případně napište..Budeme se těšit na spolupráci…

Mobilní hospic Strom života, Kostelní ul.,71/37, 741 01 Nový Jičín
www.zivotastrom.cz, Tel.:553 038 016
Pomáhejme společně.
Ladislav Blahuta, koordinátor dobrovolníků
Strom života

BUFET A PODHORSKÁ CHALUPA V MOŘKOVĚ
PŘIJME NA SEZÓNU 2017 BRIGÁDNÍKY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:

Kuchaře
Pekaře pizzy
Číšníky, servírky
Plavčíka
Správce areálu
Recepční
Uklízečky
V případě zájmu kontaktujte provozovatelku areálu
pí. Ivetu SKYBOVOU: tel. 732252953
nebo email. koupaliste.morkov@seznam.cz
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Poděkování

Poděkování

Klub důchodců děkuje sponzorům za dary do tomboly na letošním plese důchodců:
Obec Mořkov, Dřevo Šigut, Restaurace U Ogaru – paní Pítrová,
Řeznictví Jan,
Macháč – Malokapacitní jatka,
Pálenice – pánové Doubravský a
Macháč, Jan Stecula – masér.

Sbor Dobrovolných Hasičů
v Mořkově děkuje Všem sponzorům za dary
nebo příspěvky do tomboly
na letošním plese.

Restauraci pana Oldřicha Kunce
děkujeme za uvaření výborného
guláše a členům SRPŠ Mořkov
za předtančení.
Klub důchodců

Poděkování patří také partě kuchařek za usmažení výtečných
koblížků a MŠ
v Mořkově za pomoc
a zapůjčení kuchyně.
Děkujeme rovněž účastníkům za
dobrou náladu na našem tradičním plese.
Hoďák Josef
Starosta SDH

Poděkování
Členové MO KDU– ČSL Mořkov
touto cestou děkují všem, kteří se
jakkoliv zapojili do přípravy letošního Pochování basy.
Děkujeme všem účinkujícím, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci programu.
Poděkování patří obsluze v baru, neboť celý večer měla co dělat.
Poděkování patří všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly.
V neposlední řadě patří poděkování
vám všem, kteří jste na basu dorazili.
Její návštěvnosat je rok od roku vyšší a jsme rádi, že si mezi našimi spoluobčany, ale i v okolí našla své příznivce.
Jiří Géryk
Předseda Mo KDU-ČSL Mořkov
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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 děkujeme našim sponzorům
za dary do tomboly a všem návštěvníkům za účast. Výtěžek z plesu bude opět rozdělen mezi Základní
a Mateřskou školu v Mořkově.
Program na Dětský maškarní karneval jsme letos mohli
udělat zase o něco pestřejší díky Obecnímu úřadu Mořkov, Ing. Janu Macháčovi – Hospůdce na Domoracu,
Tomáši Machačovi – řeznictví a uzenářství a agentuře
Family Pavla Nováka. Děkujeme.
A, že se děti opravdu bavily můžete vidět na fotografiích.
Za SRPŠ Mořkov
Zbyšek Pítr

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 3/2017, vydáno dne 6. 3. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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