Duben 2017

měsíčník

ČÍSLO 4

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,

Další úseky místních komunikací opraví firma
Alpine Bau CZ a.s. za 524.500,- Kč vč. DPH.
Sedlovou střechu na budově č. p. 498 zhotoví firma
Staccato, s.r.o. za 538. 274,- Kč vč. DPH.

v současné době připravujeme
zadávací
dokumentaci
pro
výběrové řízení na Rekonstrukci
tribuny na hřišti TJ.
MŠMT nám ani ve druhém kole
dotaci neschválilo, proto opravíme
tribunu
z vlastních
zdrojů.
V rozpočtu na rok 2017 máme potřebné finance
zastupiteli schváleny. Z bezpečnostního hlediska je
tribuna nevyhovující a proto jsme již na podzim 2016
provedli opatření, aby na tribunu nikdo nevstupoval.
Kdo však zákaz vstupu poruší, může se zranit. Proto
prosím zvláště rodiče, upozorněte své děti, aby na
tribunu nevstupovaly.

Začátkem března jsme provedli výměnu oken na
zdravotním středisku v zadní části a na půdě.
Celkové náklady byly 40. 990,- Kč vč. DPH. V úterý
18. 4. 2017 nastoupí malíř, který vymaluje chodbu
zdravotního střediska.
V březnu jsme podali žádost o dotaci na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH.
Rovněž v březnu proběhla kontrola vybavení JSDH
ze
strany
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje. Doporučili nákup nového
30 metrového nízkoprůtažného lana s opláštěným
jádrem a min. 2 ks pracovních polohovacích pásů.
V současné době je již JSDH o tyto technické
pomůcky dovybavena.

Dokončili jsme územní studii Z 22 lokality
Lánové. V současné době probíhá kontrola ÚS
pořizovatelem a následně bude studie zaevidována.
Následně ji zastupitelé vezmou na vědomí. Následně
může být i v této části obce zahájena výstavba.
Zbývá nám vypracovat ještě jednu územní studii a to
lokality za Jatkou pana Macháče. Její vypracování
zadáme
Urbanistickému
středisku
Ostrava
pravděpodobně v květnu 2017, dle volné kapacity
Pořizovatele MěÚ Nový Jičín.

Firma pan Kunz a pan Kyselý pokračovala v ořezu
jmelí z napadených stromů. S pracemi budeme
pokračovat zase na podzim.
Zaměstnanci obce a zaměstnanci přijatí v rámci VPP
velmi pěkně uklidili komunikace od posypových
materiálů. Všichni se podílejí na záchovné údržbě
obce a vím, že my i občané jejich práci kladně
hodnotí. 31. 3. 2017 po roce u nás končí 4 lidé na
VPP a noví 4 lidé zase přijdou. Již máme uzavřenou
Dohodu s Úřadem práce na VPP a od 1. 4. 2017 i
nově na Veřejnou službu.

V průběhu února jsme vypsali výběrová řízení na
další investice v obci. O letních prázdninách provede
novou fasádu na budově ZŠ firma AgroMorava
s.r.o.. Tato firma podala nejvýhodnější nabídku,
práce provede za 844.020,- Kč vč. DPH. Je to stejná
firma, která vloni provedla rekonstrukci školy.

Ivana Váňová, starostka

Vážení spoluobčané,
jménem zaměstnanců Obce Mořkov
i jménem svým Vám přejeme
příjemné prožití
velikonočních svátků.
Ivana Váňová
starostka
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Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 8. 3. 2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4




1.5

Bere na vědomí:
Zprávu ověřovatelů zápisu 13. ZO pana Vojtěcha Vereše a paní Evy Hegarové.
Kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 12. zasedání zastupitelstva obce (č. 38 - 44).
Dle vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
se s účinností od 1. 1. 2017 změní názvy rozpočtových položek schváleného rozpočtu obce na rok 2017
ruší se položka 1351 Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a je nahrazena
položkou 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (pro dobíhající
platby)
ruší se položka 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a je nahrazena položkou 1383 Zrušený odvod
z výherních hracích přístrojů (pro dobíhající platby)
Dle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se mění název rozpočtového
výhledu obce na „Střednědobý výhled rozpočtu“.
Stanovisko SŽDC s. o., k instalaci informačního systému na železniční zastávce Mořkov hl. trať.

2.
2.1

Volí:
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 3. 2017
ve složení: pan Miroslav Sokol – předseda, pan Jaromír Stecula a pan Jaromír Kašpárek – členové.

3.
3.1
3.2

Schvaluje:
Program jednání 14. ZO.
I. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:

příjmů
výdajů
třídy 8 financování

3.3

3.4

3.5

15.000,00 Kč příjmy celkem
7,189.258,97 Kč výdaje celkem
financování celkem
7,174.258,97Kč

32,707.500,00 Kč
45,293.756,97 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou
součástí usnesení ZO.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/56/i/2017/Ja mezi budoucím dárcem Moravskoslezský
kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje SSMSK,
p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín,
IČ: 00095711, zastoupena vedoucím střediska Ing. Zbyňkem Kubalou a Budoucím obdarovaným Obcí Mořkov,
se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupena starostkou Ivanou Váňovou, IČ: 00298191.
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 pana K.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře
na valné hromadě konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2017, 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 paní K.
Poskytnutí bezúročné účelové půjčky č. 201701 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč panu Luďkovi
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Použité kuchyňské oleje
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.
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USNESENÍ
z 45. schůze Rady obce Mořkov konané dne 15. 3. 2017
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 44. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 45. Rady obce Mořkov.
Dotaci MS Beskyd Mořkov, Sportovní 50, 742 72 Mořkov, IČ 48808245 ve výši 15.000,- Kč na celoroční
krmivo a léčivo pro zvěř.
2.3
Dotaci Domovu Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886 ve výši
35.000,- Kč.
2.4
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. na straně vlastníka nemovitosti a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ 00298191 na straně stavebníka.
2.5
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. na straně vlastníka nemovitosti a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ 00298191 na straně stavebníka.
2.6
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. na straně vlastníka nemovitosti a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ 00298191 na straně stavebníka.
2.7
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi P. na straně vlastníka nemovitosti a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ 00298191 na straně stavebníka.
2.8
Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mořkov na rok 2017.
2.9
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018- 2020.
2.10
II. úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2017
Ve výši příjmů 577 777,20 Kč tj. příjmy celkem
33 285 277,20 Kč
Ve výši výdajů 577 777,20 Kč tj. výdaje celkem
45 871 534,17 Kč
Financování
- Kč
tj. financování celkem 12 586 256,97 Kč
Plné znění II. úpravy rozpočtu na rok 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.11
Návštěvu jubilantů v dubnu 2017.
2.12
Slavnostní akt Den učitelů dne 28. 3. 2017.
2.13
Nájemní smlouvu v bytě DPS pro paní R. od 1. 5. 2017.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Mořkov
ze dne 8. března 2017 v 17:00 hod.
v salonku Společenského domu v Mořkově
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ZAHÁJENÍ
VOLBA KOMISÍ
KONTROLA USNESENÍ 13. ZASEDÁNÍ ZO
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 38 - 44
I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ Č.
NJ/56/I/2017/JA
KUPNÍ SMLOUVA DLE GP Č. 1981-89/2016
DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY
INTERPELACE
DISKUSE
PŘIJETÍ USNESENÍ
ZÁVĚR

Průběh zasedání
1. ZAHÁJENÍ
Zahájení provedla starostka obce paní Ivana Váňová v 17:00 hod. a přivítala všechny přítomné zastupitele.
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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 12 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je
schopno platně jednat a usnášet se. Omluveni p. Černoch, p. Goldová, p. Kyselý.
Přítomno:
12 zastupitelů
Nepřítomno: 3 zastupitelů
Hlasování o programu, tak jak bylo předneseno, bod 3.1. usnesení ZO:
Hlasování:
pro 12 proti: 0
zdrželi se: 0
2. VOLBA KOMISÍ
V souladu s jednacím řádem zastupitelstva navrhuje starostka obce zvolit návrhovou komisi ve složení ve složení: pan
Miroslav Sokol – předseda, pan Jaromír Stecula a pan Jaromír Kašpárek – členové.
Hlasování o volbě návrhové komise (bod 2.1. usnesení ZO):
Hlasování: pro 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce je vystaven u prezentace, a pokud k němu nebudou vzneseny v průběhu
zasedání připomínky, bude považován za schválený.
Ověřovatelé 13. zápisu pan Vojtěch Vereš a paní Eva Hegarová podali souhlasnou zprávu o jeho správnosti.
ZO bere na vědomí souhlasnou zprávu ověřovatelů zápisu 13. ZO
Ověřovatelé zápisu z 14. zasedání ZO určuje pan Kučera Adam a p. Jana Rýdlová.
Určená zapisovatelka: Romana Kladivová.
3. KONTROLA USNESENÍ 13. ZASEDÁNÍ ZO
Starostka obce p. Ivana Váňová přednesla pro kontrolu usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala splnění
všech bodů usnesení 13. zasedání ZO. Nejsou žádné dotazy. Zastupitelé berou na vědomí bod 1.2. usnesení ZO kontrolu
usnesení 13. zasedání ZO.
Hlasování: pro: 12 proti: 0

zdrželi se: 0

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE Č. 38-44
Usnesení RO jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo ve Zpravodaji obce.
Dotaz p. Kučera – dotaz k typu střechy na k budově č.p. 498 Mořkov.
Starostka p. Váňová – na budově bude sedlová střecha
Dotaz p. Kučera - kolik ještě chybí jednání kolem pozemků k dobudování cyklostezky?
Starostka – chybí nám k dojednávání pouze jedna smlouva, ostatní pozemky a smlouvy se neřeší v tom případě, že se
stavba bezprostředně nedotkne daného pozemku. Dnes budeme schvalovat k této akci majetkoprávní záležitosti, bod 6.
Dotaz p. Kašpárek – co je to pachtovní smlouva.
Starostka p. Váňová – je to výraz podle nového občanského zákoníku – Pachtovní smlouvou
přenechává propachtovatel určitou věc k dočasnému užívání a požívání pachtýři, který o ni pečuje jako řádný hospodář
a za její užívání a požívání platí buď dohodnuté pachtovné, nebo poměrnou část výnosu z věci.
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.3.usnesení zprávu o činnosti rady obce za období od 13. zasedání zastupitelstva obce
(č.38-44).
Hlasování: pro: 12 proti: 0
5.

zdrželi se: 0

I. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
Jsou zapracovány nejnovější informace k úpravě rozpočtu – fasády obecních budov – škola, hasičárna, zdravotní
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středisko, střecha na budově č.p. 498 , ořez stromů , apod. Občané za ořez stromů od jmelí velmi děkují. Tímto se
zlepší životní prostřední v naší obci. Jmelí se šíří již na ovocné stromy a zásah je velmi nutný. K 31.3. se musí ukončit
ořez a znovu se k ořezu vrátíme na podzim.
Plánujeme podat žádost o dotaci na tento ořez, známe již konkrétní vynaložené částky, máme vedenou fotodokumentaci
a podáme žádost na MSK na životní prostřední. Žádost navrhneme jako pilotní projekt a pak na základě výsledku bude
možné vyzvat i okolní obce, aby tento ořez provedli také. K ořezu jsme se rozhodli proto, že jsme dostali výzvu
z životního prostřední, abychom situaci začali řešit.
p. Navrátil – ovocné stromy začínají být také napadeny, není možné jen ulomit větev, ořez musí být správně provedený.
p. Jurášová Lenka – prosba o ořez borovice Na Bochetě – rozcestí.
p. Kučera – co znamená částka v rozpočtu na rozsudek ve věci TES-CZ
p. Váňová – jedná se o spor, který vznikl před 4 lety při výměně veřejného osvětlení. Obec Mořkov zakoupila osvětlení
od dodavatele, který však nebyl vlastníkem těchto světel a přesto si nechal od obce úhradu za zboží proplatit.
Samozřejmě jsme v té době neměli informace o tom, že není vlastníkem dodaného zboží.
Když se pak obci ozval skutečný vlastník majetku, situaci jsme museli řešit. Podali jsme trestní oznámení na
prodávajícího, proběhlo soudní řízení. Následně podal trestní oznámení skutečný vlastník na obec Mořkov a nyní máme
rozhodnutí soudu a povinnost zaplatit skutečnému vlastníkovi dodaná světla. Zároveň však teprve nyní na základě
tohoto rozhodnutí máme možnost vymáhat plnění od prvního prodávajícího. Soud dosud není ukončen.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.2. usnesení ZO I. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 ve výši:
příjmů
výdajů
třídy 8 financování

15.000,00 Kč
7,189.258,97 Kč
7,174.258,97Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

32,707.500,00 Kč
45,293.756,97 Kč
12,586.256,97 Kč

Plné znění I. úpravy rozpočtu r. 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) tabulka č. 2 je nedílnou součástí
usnesení ZO.
Hlasování: pro: 12 proti: 0
zdrželi se: 0
Zastupitelé vzali na vědomí bod 1.4. usnesení ZO:
Dle vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů se
s účinností od 1. 1. 2017 změny v názvu rozpočtových položek schváleného rozpočtu obce na rok 2017
ruší položka 1351 Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a je nahrazena položkou 1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (pro dobíhající platby)
ruší položka 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a je nahrazena položkou 1383 Zrušený odvod z výherních
hracích přístrojů (pro dobíhající platby)
Dle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se mění název rozpočtového
výhledu obce na „Střednědobý výhled rozpočtu“.
Doplnění starostky, že každá úprava rozpočtu ať na radě nebo na zastupitelstvu musí viset 14 dní na úřední
desce.
Hlasování: pro: 12 proti: 0

zdrželi se: 0

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ Č.
NJ/56/I/2017/JA
KUPNÍ SMLOUVA DLE GP Č. 1981-89/2016
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují bod 3.3. usnesení ZO Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
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NJ/56/i/2017/Ja mezi budoucím dárcem Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
zastoupený z pověření hejtmana kraje SSMSK, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ: 00095711, zastoupena vedoucím střediska Ing. Zbyňkem Kubalou a Budoucím
obdarovaným Obcí Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, zastoupena starostkou Ivanou Váňovou, IČ:
00298191.
Hlasování: pro: 12 proti: 0
zdrželi se: 0
7.DELEGACE ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU ASOMPO A.S.
Hlasování o tom, zda zastupitelé schvalují 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 pana K.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na
valné hromadě konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2017, 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 paní K.
Hlasování: pro: 12 proti: 0

zdrželi se: 0

8.ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY
Žádost obdrželi ZO před konáním ZO, jedná se bezúročnou půjčku pro zaměstnance obce p. K.
Hlasování o tom, zda zastupitelé berou na vědomí bod. usnesení 3.5. usnesení ZO Poskytnutí bezúročné účelové půjčky
č. 201701 ze Sociálního fondu ve výši 30.000,- Kč p. K.
Hlasování: pro 12

proti: 0

zdrželi se: 0

9. INTERPLELACE
p. Kučera – dotaz k ořezávání jmelí, přemýšlel někdo nad příčinou?
p. Váňová – právě to jsme udělali, že je ořezáváme a tím zasáhneme včas. Příčina je sice známá, ale účinné je úplné
odstranění napadených větví nebo i celých stromů.
p. Stecula - máme nějaký nástroj, aby ořez provedli i ostatní majitelé stromů? Jsou místa v obci zamořená jmelím, tyto
stromy jsou soukromých vlastníků a hrozí, že se znovu jmelí rozšíří zpět.
p. Váňová – pokud je již strom z 50% napadený, tak by měl být určen ke skácení, přesto se snažíme maximum stromů
zachránit. Máme v plánu i oslovit soukromé vlastníky, aby toto řešili a stromy pokáceli. Zájem je pomoci přírodě a
zachránit i velmi důležité a potřebné ovocné stromy.
p. Jurášová – v rozpočtu jsme schvalovali opravy silnic. Stanovujeme si nějak pořadí nebo prioritu a případně co se dá
uplatnit z reklamací?
Starostka –propady v okolí šachty je možné uplatnit ze záruky (reklamace), propady, které nejsou v okolí šachty není
možné uplatnit z reklamací. Průběžně vyhodnocujeme potřebnost oprav, provádíme kontroly a uplatňujeme reklamace
průběžně.
10.DISKUSE
p. Váňová na minulém zasedání vznesla občanka dotaz k umístění informačního systému na vlakové zastávce
Mořkov. Vyjádření obdrželi zastupitelé na vědomí s tím, že SŽDC toto zařadilo do pořadníku pro své investice.
Vyhodnocují podle potřebnosti a počtu cestujících atd.
Zastupitelé obce berou na vědomí bod 1.5. usnesení ZO Stanovisko SŽDC s. o., k instalaci informačního systému na
železniční zastávce Mořkov hl. trať.
Hlasování: pro 12

proti: 0

zdrželi se: 0

11.PŘIJETÍ USNESENÍ
p. Miroslav Sokol přednesl usnesení 14. zasedání ZO.
12.ZÁVĚR
7

Závěr provedla starostka obce a jednání obecního zastupitelstva v 17:50 hod. ukončila.
Přílohy: Usnesení 14. ZO
Prezenční listiny
Hlasovací archy
Zapsala:
Romana Kladivová
ověřovatelé zápisu:
Jana Rýdlová Adam Kučera

Ivana Váňová
starostka obce

Oznámení Obce Mořkov
V úterý dne 11. dubna 2017
bude Obecní úřad v Mořkově z důvodu plánované odstávky elektrické energie uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Z důvodu avizovaného přerušení dodávky elektrické energie
bude dne 11.4.2017
pošta Mořkov pro veřejnost uzavřena.
Ing. Petra Modláková, vedoucí řídící pošty, Nový Jičín 1

!!! POZOR PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!!
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!!! POZOR PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!!

PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Smrt neseme ze vsi,
nové líto do vsi.
Smrt plave po vodě,
nové líto k nám jede.
V mateřské škole nezapomínáme na tradice a
s příchodem jara vynášíme ,,Morenu“. S dětmi jsme
se
v ydali
k potoku, kde
jsme zazpívali
a zarecitovali
krátké říkanky.
Morenu
–
symbol
zlé
zimy,
jsme
podle
dávné
t r a d i c e
vyhodili
do
potoka
a
poslali po vodě
pryč.

V úterý 21. března jsme se s dětmi vydali do
společenského domu, kde společně zhlédly zábavný
program, který pro ně připravil krejčík Honza. Děti si
s krejčíkem Honzou také zazpívaly, zacvičily a užily
spoustu legrace. Dětem se představení velmi líbilo a
odměnily jej zvučným potleskem. Na konci
představení se pak krejčík Honza vydal mezi děti a
každé dítě svou obří rukavicí pohladil. A víte proč?
Ty rukavice jsou totiž kouzelné. Koho jednou
pohladí, ten už nikdy nezlobí.

Za kolektiv MŠ Bc. Ivana Váňová

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE PARKUJÍCÍ U PŘECHODU
PŘED ZŠ MOŘKOV
Žádáme řidiče – rodiče, popř. prarodiče, kteří vyzvedávají děti ze ZŠ Mořkov a parkují za přechodem
pro chodce, aby tam neparkovali, protože na místě dochází k velmi špatné viditelnosti zejména vcházejících
dětí do přechodu. Chodce pak projíždějící řidič spatří na poslední chvíli. Abychom zajistili maximální
bezpečnost, nechali jsme již zpracovat projekt na vyznačení žluté čáry v obou směrech v okolí tohoto
přechodu.
11

Zprávy ze Základní školy Mořkov
Mořkovské děti lyžovaly v Jeseníkách

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě kurzu
a školy v přírodě, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
a MŠ Mořkov za poskytnutí finanční dotace na autobus.
Lenka Kociánová, vedoucí pobytu

Žáci 4. a 7. třídy ZŠ Mořkov si ve dnech 6. – 10. března
užili lyžování na Zimní škole v přírodě a Lyžařském kurzu
ve Filipovicích v Bělé pod Pradědem.
Na pobyt se školáci moc těšili. Připravovali a seřizovali si
lyže, balili kufry, sledovali počasí a webkamery
ve Filipovicích.

Ve středu 22.února 2017 se konala „Recitační
soutěž“ chlapců a děvčat z 1.- 5.třídy.

Celkem se do soutěže zapojilo 25 žáků.
V kategorii mladších žáků - 1. a 2. třída:
1. místo Aleš Macíček ze 2. třídy
2. místo Matěj Gold ze 2. třídy
Lucie Fabíková z 1.B třídy
3. místo Lenka Skalková z 1.A třídy

Pěti denní pobyt na horách splnil jejich očekávání.
Některé děti se teprve lyžovat učily, jiné se zdokonalovaly
v lyžařské technice. Nelyžaři objevovali kouzlo
geocachingu při vycházkách do okolí. Při večerních
programech jsme zažívali mnoho legrace, vznikaly nová
kamarádství.
Týden lyžování v krásném prostředí utekl jako voda.
Čtvrteční závody ve slalomu byly napínavé a krásnou
tečkou za naším lyžováním. Večerní zhodnocení pobytu,
rozdání diplomů a odměn, balení kufrů a těšení se na
rodiče.
Týden strávený na horách se všem líbil a určitě budou na
něj dlouho vzpomínat.

V kategorii starších žáků -3. - 5. třída:
1. místo Lukáš Hegar z 5.třídy
2. místo Viktorie Geryková ze 4.třídy
3. místo Jan Macháč z 5.třídy
Jakub Kramoliš z 5.třídy
Všem soutěžícím děkujeme za pěkná vystoupení.
Mgr. Jana Horáková
12
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
S dubnem zase přicházejí zprávy z oddílu Atlantida. A co jsme od února zažily? V únoru jsme
oslavily významný skautský svátek – Den sesterství či Den zamyšlení. Myslely jsme na ostatní
skautky z celého světa a na zakladatele skautingu – manžele Baden-Powellovy, kteří se 22. února narodili.
V březnu jsme se vydaly do Staříče u FrýdkuMístku na jarní chalupu. Tentokrát nesla tato
akce název Jarní chalupa v buducnosti.
Podívaly jsme se do budoucnosti a přemohly
roboty, kteří ovládli svět. Naštěstí jsme
budoucnost zachránily. Navštívily jsme také
cvičnou štolu a myslím, že po této prohlídce
chápeme těžkou práci horníků a dobrovolně
bychom tam opravdu nešly pracovat…
S blížícími se Velikonocemi se uskutečnila
Velikonoční výstava ve spolupráci s Klubem
žen a Jednotou Orel Mořkov. V sálu Orlovny
byly vystaveny krásné velikonoční výrobky a
návštěvníci
si
mohli
další
dekorace
vlastnoručně vyrobit. Vybraná částka ze
vstupného a z prodeje výrobků byla zaslána na
nadaci Dobrý anděl. Všem návštěvníkům i
organizátorům děkujeme.
Naše členky i vedoucí se také účastnily dětské
křížové cesty v místím kostele. Tímto
děkujeme všem za účast.
Za členky i vedoucí oddílu přeji všem slunečné
jarní dny.
www.oddilskautek.skauting.cz
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DAVID GOLD BODUJE ZA MOŘKOV
I když bydlí se svou rodinou v centru
Mořkova, svoji firmu s provozovnou
má ve Veřovicích hned vedle pošty.
Doma ho zastihnete až večer, protože
je úžasně pracovitý a obětavý. A
možná i nenápadný. Z vášnivého
motorkáře, který objel kus světa, se
stal učenlivým zaměstnancem firmy
Řeznictví Macháč v Mořkově a
v roce 2010 se osamostatnil. Má své
prodejny Řeznictví GOLD ve
Veřovicích a v Novém Jičíně. Na
kulinářských soutěžích používá také
název UZENINY Z DĚDINY.
Zkušenosti z Mořkova mu velmi
pomáhají, takže vyhrává soutěže
hlavně svou vynikající tlačenkou –
v roce 2013 získal I.místo v Rožnově p.R. a letos 16.února 2017 se mu podařilo opět zvítězit s tlačenkou
během masopustního jarmarku o nejchutnější zabijačkovou pochoutku v Novém Jičíně.
„Daly jsme svůj hlas Řeznictví
GOLD z Mořkova( vzorek č.2), jeho
tlačenka b yl a f a ntastická,“
upozorňovaly mě moje známé
z Nového Jičína. A když se mi dostal
do rukou březnový Novojičínský
zpravodaj, našla jsem v něm článek i
s fotografií! Autorkou je šéfredaktorka
Marie Machková, tisková mluvčí
MěÚ. Pro náš Zpravodaj obce Mořkov
ho uvádím v plném znění:
SOUTĚŽILI O NEJLEPŠÍ
TLAČENKU
Soutěž O nejlepší jarmareční
tlačenku vyhrálo Řeznictví Gold
z Mořkova. Hodnocení probíhalo
šestnáctého února během
masopustního jarmarku a nejchutnější zabijačkovou pochoutku vybírali jeho návštěvníci. Do anonymního
hlasování se zapojilo 216 hodnotitelů. Vítězné řeznictví získalo keramický tác v podobě plátku tlačenky.
„Do soutěže se zapojila čtyři řeznictví. Kromě vítěze také uzenářství Gurmán Sedlnice, společnost Bivoj
Opava a Řeznictví Machač z Mořkova. Všechna řeznictví mají prodejny v našem městě,“ uvedla Hana Rolná
z pořádajícího Návštěvnického centra v Novém Jičíně. Vítězná tlačenka získala 68 hlasů. V minulosti
občané již hodnotili chuť koláčků, klobás a zelných polévek.
Davidu Goldovi a jeho spolupracovníkům blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména naší
obce.
P.S. Pokud jste četli nebo slyšeli o březnovém přepadení pošty ve Veřovicích, byl to právě David Gold, kdo
byl ve správnou chvíli na správném místě! Když uviděl na poště zakuklence s dlouhým nožem, zavolal
Policii a vystrašeného zloděje pronásledoval. „Kdybych byl štíhlejší, určitě bych ho chytil a zneškodnil,“
svěřil se David. Ale je to možná štěstí, protože lupič měl ostrou zbraň…
Připravila M. Hromádková, Davidova dávná třídní učitelka
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Narodili se
v únoru

Štěpán Kašpárek
v březnu
Tomáš Macíček
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v dubnu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
81 let
85 let
86 let
87 let

Petr Kladiva
Karel Schindler
Stanislav Krutílek
Marie Davidová
Jiří Kučera
Jaroslava Macháčová
Jiřina Hoďáková
Marie Cabáková
Anna Mičková
Jaroslava Horáková

Jana Jeřábková
Václav Macíček
Věra Čípová

Lubomír Palacký
Lenka Géryková
Marie Černochová

Jaroslava Macháčová

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

Úmrtí
Jozef Púček

Jaromír Pítr
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Antonín Daňhel
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Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2016-2017
My, mořkovští stolní tenisté máme za sebou další sezónu. Soutěž jsme zahájili 23.9.2016 a skončili 24.3.
2017, odehráli jsme celkem 22 soutěžních utkání. Mnohdy to, jak se vzápětí dočtete, nebylo lehké, ale na
druhou stranu jsme si z této sezóny odnesli spoustu krásných sportovních zážitků a já osobně se už nyní
těším na sezónu příští.
Družstvo A:
Hrálo okresní přebor I. třídy. Hned na začátku, jsem jako vedoucí družstva musel řešit úraz a následnou
absenci klíčového hráče Jirky Poruby, který se ovšem dal v rekordním čase dohromady a odehrál řadu
zápasů s bolestivými zlomenými žebry, za což mu patří můj velký dík. Družstvo jako celek fungovalo dobře
i když jsme občas museli některá utkání přesouvat na jiné termíny, nebo na poslední chvíli řešit náhradní
sestavu kvůli pracovní vytíženosti. Do druhé poloviny soutěže naskočil moloděc Viktor Kravčenko, který ač
ne zcela zdráv odehrál většinu utkání. Máš můj obdiv Vítku! Skončili jsme na 5 místě tabulky.
Družstvo B:
Hrálo okresní přebor I. třídy. V první polovině byli v tabulce na krásném druhém místě, ovšem v druhé
polovině soutěže docházelo k tomu, že se družstvo nescházelo v kompletní sestavě. Velmi mne mrzí
neochota některých členů oddílu zaskočit za spoluhráče, aby se zápas mohl odehrát. Přesto se družstvo
pohybovalo v horních patrech tabulky a skončilo na 7 místě z 12 družstev. Výsledek by ovšem mohl být
mnohem lepší, kdyby nedocházelo k tomu, co jsem výše zmiňoval.
Družstvo C:
Hrálo okresní přebor II třídy. Toto družstvo bylo letos postaveno do soutěže s tím, aby naši žáci začali
nabírat zkušenosti, což se i částečně podařilo. Družstvo odehrálo celou soutěž, měli nejlepší účast na
trénincích. V družstvu jsou hráči, kteří pincem žijí, trénují, hra je baví, což považuji za bezvadné. Bohužel
však nebodují v zápasech. I proto skončili v tabulce mezi posledními.
Oddíl má v současné době 30 členů, na naše tréninky již rok dochází sedm žáků, kterým se věnujeme a
učíme je základům hry. Je před nimi ovšem ještě dlouhá cesta a z dřívějších zkušeností víme, že úsilí a čas
do dětí vložený, se oddílu ne vždy vrátí.
Na výroční schůzi jsme se rozhodli do příští sezóny postavit pouze dvě družstva dospělých, což by mělo
zaručit to, že nás bude dostatečný počet, a nebude docházet k tomu, co jsem již dříve zmiňoval, tedy
nedostatek hráčů k mistrovským utkáním. Dále máme v plánu postavit čistě žákovské družstvo do okresního
přeboru II. třídy, protože žákovská soutěž se v našem okresu nehraje. Kluci by měli nasbírat zkušenosti ze
hry, nejlépe s hráči z ostatních oddílů, vyhrát sem tam nějaké utkání, což by je mělo pozitivně namotivovat
do dalšího tréninku. Je to dle mého názoru jediná cesta, jak oddíl omladit, vychovat si nové nástupce a tím
zachovat v Mořkově tento krásný dynamický sport i do dalších let.
Oddíl uspořádal již 44. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu se slušnou návštěvou, podíleli jsme se na
dni obce, plánujeme účast na okresních přeborech ve stolním tenisu ve Fulneku, Naši nejmladší členové se
zúčastnili několika žákovských turnajů.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, díky níž jsme mohli
zakoupit tréninkový robot, který je využíván při tréninku žáků. Mé velké díky patří rovněž vedení základní
školy v Mořkově, jejíž tělocvičnu využíváme, za bezvadnou spolupráci a ochotu vyhovět našim potřebám.
Vám, kteří jste dočetli až sem, přeji hezké prožití jarních dnů.

Tomáš Kudělka
Předseda oddílu stolního tenisu
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Mořkovský zajíček
se letos vydařil

Jubileum ,,Mořkovského zajíce“
ozdobila rekordní účast běžců

V sobotu 11. března se v Mořkově
uskutečnil 9. ročník běžeckého
závodu dětí Mořkovský zajíček,
který se poprvé konal v centru obce.
V sedmi kategoriích se na start postavilo 118 dětí,
3 maminky s kočárkem.
Atmosféra závodu byla výborná, děti podaly skvělé
výkony. Nejvíce obsazená kategorie byla dívky
a chlapci 2006-2007 ( 16 dívek a 15 chlapců).
Všichni běžci obdrželi za svůj statečný výkon
sladkou odměnu, vítězové získali medaile, keramické
Ani zamračené počasí neodradilo běžce od účasti na
a čokoládové zajíce a diplom.
jubilejním desátém ročníku ,,Mořkovského zajíce,“
Mořkovské děti obdrželi prémiovou odměnu. který je tradičně prologem Lašské běžecké ligy. Tuto
Umístění našich závodníků:
soutěž organizuje Atletický klub Emila Zátopka .
2. místo Pytr Vitek, Navrátilová Eliška, maminka Organizátoři se rozhodli letos změnit trať závodu.
Sedlářová Iveta s Patrikem
Centrum dění se přesunulo k místní
hasičské
3. místo Pytrová Štěpánka, Matalíková Rozálie
zbrojnici. Závod se běžel na čtyři okruhy , čímž byl
pro diváky atraktivnější. Těsně po půl jedenácté se
rekordní počet 116 závodníků hlavního závodu
vydalo na desetikilometrovou trať. V kategorii mužů
zvítězil Tomáš Navrátil ( AK Kroměříž ) v čase 32:57,
2.místo Jakub Ambros ( Atletický klub Emila
Zátopka Kopřivnice) v čase33:44, třetí místo získal
veterán Luděk Durdák (SDH Rohatec) v čase 34:38.
V kategorii žen zvítězila Adéla Esentiérová (Baláž
Extreme Team) v čase 41: 22. O deset vteřin za ní
zaostala Alena Juřicová (AK Gyros Vsetín). Třetí
doběhla Ivana Zbořilová (BK SAK Karviná) časem
42:20.
Zvláštní pozornost si zaslouží mořkovský rodák Saša
Neuwirth. Tento závod se koná pod jeho záštitou.
Saša se stal v roce 1989 mistrem ČR v maratonu a
tento úspěch zopakoval v letech 1990 a 1992. Za
povšimnutí stojí jeho osobní rekordy na pětku 14:55,
dvacítku 1:03:56 hod. a maratonu 2:18:51 hod.
V sobotu zvítězil kategorii 60+ čase 41: 01. Jeho
konkurent Jirka Strakoš doběhl druhý, s výrazným
časovým odstupem za 46:36.
Na závěr patří
největší poděkování
hlavnímu
sponzorovi Tomáši Machačovi (Malokapacitní jatka
Mořkov), který sestavil široký tým pořadatelů a akci
sponzoroval. Poděkování patří obci Mořkov. Základní
a Mateřské škole Mořkov, SRPŠ při ZŠ a MŠ Mořkov,
TJ Mořkov .
Lenka Kociánová, Jiří Harašta
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Poděkování.
V sobotu 25. března se uskutečnila v naší obci další v pořadí zdarma již 85. charitativní akce Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež .Naši obec navštívila třicítka dětí z Dětského domova z Příbora,
která zde strávila nádherný jarní den s bohatým programem.Za tuto akci jsem obdržel od dětí a doprovodu
poděkování ,které zdaleka nepatří jenom mi ,ale zejména těm, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomáhali se
zajištěním. Jménem opuštěných dětí z Příbora děkuji: Tomáši Skalkovi, Tomáši Černochovi, Zbyšku
Pítrovi ,manželům Tesařovým ,Lence Motyčkové, Ditě Machorkové ,Silvě Pítrové, Janě Gerykové, starostce
Obce Mořkov Ivaně Váňové, zvláštní poděkování od dětí patří Renatě Pítrové z restaurace U ogaru za
perfektně zvládnutý servis občerstvení a stravování.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Masér
Jan Stecula
U kaple 427
tel. 737 708 303
E-mail: maser.morkov@seznam.cz
IČO: 05502209

OČKOVÁNÍ PSŮ proběhne v úterý 11.4.2017
u hasičské zbrojnice
10:30 – 11:00
16:00 – 16:30
na horním konci
11:15 – 12:00
16:45 – 17:30
Poplatek činí 80,- Kč.

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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Koupím
v Mořkově
stavební pozemek
o rozloze cca
1200 - 2000 m2.

Nejsem
realitní kancelář.

Telefon
737 522 416

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. 4/2017, vydáno dne 3. 4. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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