Červen 2017

měsíčník

ČÍSLO 6

Podplukovníkovi Josefu Černému byl udělen
Záslužný kříž MO ČR III. stupně in memoriam
Ministr obrany udělil nejvyšší resortní vyznamenání 32 válečným veteránům
a vybraným osobnostem rezortu obrany dne 8. května 2017 ve Slavnostní síni
Národního památníku na Vítkově. Vyznamenání převzal syn, pan Josef Černý.
Podplukovník Josef ČERNÝ
se v červnu 1939 ilegálně dostal do Polska a dále do Sovětského svazu, kde byl
v březnu 1941 zatčen a uvězněn. V červenci 1942 vstoupil do vznikající
čs. vojenské jednotky v SSSR. Byl zařazen k Sochorově četě samopalníků, se
kterou se zúčastnil bojů o Sokolovo, Kyjev
a Ukrajinu. Na Dukle byl těžce raněn. Přes
zdravotní omezení způsobené zraněním zůstal
v armádě až do roku 1956.
Za hrdinství mu byl čtyřikrát udělen Čs. válečný
kříž 1939, polský Kříž, Čs. medaile Za chrabrost.
Fotografie ze slavnostního aktu poskytli pan
Stanislav Pítr a paní Eva Armeánová.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

Příkop odvádí dešťovou vodu z rozsáhlého území ze
směru ulice Polní – Beskydská do Králova potoka. Horní
úsek odvodnění od ulice Na Bochetě k ulici Polní budeme
řešit samostatným projektem, který nám v průběhu letních
prázdnin připraví projektant pan Ing. Ivana Mička.
Samotnou realizaci odvodnění plánujeme na jaře 2018.

obec Mořkov již není od 17. 3. 2017,
kdy nabylo právní moci ROZHODNUTÍ
Ministerstva zemědělství správcem
úseků drobných vodních toků –
Králův potok a Papákův potok. Naší
žádosti bylo Ministerstvem zemědělství
vyhověno.

Pracovní četa obce se podílí na pravidelné údržbě
obecního majetku, ať už to je příprava na letní sezónu
v kempu, na koupališti, zaměstnanci se společně s firmou
Herot s.r.o. podílejí na sečení a úklidu obecních ploch
a příkop, krajnice u cyklostezky, čištění chodníků, sečení
trávy na obou hřbitovech, sečení trávy u MŠ, na orbě
v zahradách a malých polích, odvozu odpadů, renovaci
venkovního posezení u SD, a mnoha dalších a dalších
pracích a službách pro naše občany. Při obci je
zaměstnáno 6 stálých zaměstnanců a dalších 9 – 12
pracovníků je zaměstnáno na veřejně prospěšných pracích.
Díky jejich pracovnímu nasazení bezvadně zvládli
přípravu, organizační zabezpečení a úklid po mořkovské
pouti. Všem zaměstnancům děkuji za to, že je Mořkov
čistý a uklizený. Odměnou nám je to, že v naší obci
turistům a návštěvníkům líbí.

Důvodem, proč jsme o zrušení správcovství žádali a
usilovali, byla skutečnost, že obec není schopna na
technickou úpravu koryta získat dotaci. Tu má právo
obdržet pouze státní podnik, a to Povodí Odry s.p. nebo
Lesy ČR s.p.. Mořkovské potoky mají nyní ve
správcovství Lesy ČR s.p., které vlastní i tok Jičínky, do
něhož se Králův potok vlévá. Aby však Lesy ČR s.p.
mohly provést úpravy koryt v postižených místech, je
třeba vyjednat s vlastníky pozemků jejich převod na Lesy
ČR s.p.. Jedině za tohoto předpokladu, že budou vlastnit
pozemky mohou provést rekonstrukci či údržbu. Slíbili
jsme zástupcům Lesů ČR, s. p., že jim pomůžeme
v jednání o pozemcích s dotčenými vlastníky. Za tímto
účelem svoláme veřejnou schůzi, termín konec září 2017.
Pozvánku obdrží vlastníci pozemků do svých schránek.

V současné době dokončujeme aktualizaci Strategického
plánu rozvoje obce (SDRO), na jehož tvorbě
a aktualizaci se podílí pan Ing. Pavel Jančálek a pan
Ing. Jan Čáň. Realizovali jsme a dokončili za poslední
3 roky 41 velkých projektů. Některé z nich byly plánovány
až na rok 2020. Tento dokument musí mít zpracovaný
každá obec a město. Pokud bychom tento dokument
neměli, byli bychom omezeni podávat žádosti o dotaci.
SDRO bývá často jedním z povinných příloh žádostí
o dotace.

Naše obec má nové webové stránky. Jejich tvorbu jsme
zadali společnosti ANTEE s.r.o., a pod pečlivým
dohledem paní Libuše Hegarové byly zprovozněny se
všemi náležitostmi a úpravami., Věřím, že se Vám jejich
nová verze líbí. Máme založen také facebook obce
Mořkov.
Od poloviny června zahájíme práce na rekonstrukci
tribuny hřiště TJ Mořkov. Ve výběrové řízení zvítězil
dodavatel Zdeněk Houška, Bartošovice 35, 742 54, IČ:
70248567 s nabídkovou cenou 2.190.261,01 Kč bez DPH
a lhůtou provedení 19 týdnů.

Již od května a ještě v průběhu června pracujeme na
zpracování žádosti o dotaci na přístavbu MŠ pro
dvouleté děti. Budeme ji podávat na MŠMT. Dále
připravujeme žádost o dotaci do IROP i do SFDI na
realizaci Společné stezky pro chodce a cyklisty.

Rada obce při svém 48. jednání schválila zadávací
podmínky pro výběrové řízení na přístavbu sociálního
zařízení hřiště TJ Mořkov. To v současné době ještě
není ukončeno, lhůta pro podání nabídek je stanovena
do 6. 6. 2017. Jak podepíšeme Smlouvu o dílo s vítězným
uchazečem, pustíme se do této přístavby, která by měla
být dokončena nejpozději v říjnu 2017.

Každým dnem očekáváme vydání stavebního povolení na
stavbu chodníku na ulici Horní. Následně vyhlásíme
výběrové řízení na zhotovitele.

O letních prázdninách plánujeme rekonstrukci WC
dívek a chlapců u tělocvičny. Toto je poslední sociální
zařízení ve školních budovách, jež ještě neprošlo
modernizací. Odpady jsou zde původní a zařizovací
předměty a obklady také. Pan Ing. Ivan Mička nám
připravuje rozpočet stavby, který zašleme min. 3
uchazečům. Rada obce vybere při svém jednání nejlepší
nabídku.

Na ulici Horní, před domem č. p. 33 provedeme
bezpečnostní úpravu osazení zábradlí v místě zatáčky
(naproti COOP), navrženou dopravním expertem.
Po složitém jednání se Státním pozemkovým úřadem jsme
docílili podepsání Smlouvy o pronájmu části pozemku
( 3500 m2 ) okolo budovy č. p. 498 na ulici Nádražní – u
zděné budovy sběrného dvora. Následně budeme žádat o
jeho odkup.

V pondělí 22. 5. 2017 jsme zahájili opravu příkopy na
ulici Horní, práce provádí firma Doprastav Perútka s.r.o.
Tato firma nám ve čtvrtek 18. 5. 2017 znovu obnovila
příkopu za Jatkou Macháč.

Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané,

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu
v Operačním programu
Zaměstnanost (OPZ)
v rámci Prorodinných opatření:

schválení či rozhodnutí Zastupitelstva
a Rady obce Mořkov jsou konána tak,
abychom pokud možno zlepšili
a zajistili v Mořkově fungování
služeb, zajistili různé opravy, funkčnost
rozhlasu, veřejného osvětlení, aby
dobře fungoval systém odpadového hospodářství, aby se
obec rozvíjela, apod..
Poslední, zmíněné odpadové hospodářství někteří naši
občané začali zneužívat ke svému prospěchu, nebo lépe
řečeno ku prospěchu svých známých či rodiny, která však
nebydlí v naší obci. Stává se, že pan xy přiveze do
sběrného dvora odpad na občanský průkaz svého strýčka,
tetičky, babičky ….., jež má trvalé bydliště v Mořkově
a tudíž smí vyvážet určený odpad do sběrného dvora.
Často je pak odpad, který by měl skončit ve sběrném
dvoře v té jiné obci, či na určené skládce, uložen v našem
sběrném dvoře v Mořkově.
Musíte uznat, že to není správné, a že je právě na nás
občanech Mořkova, abychom si toto hlídali. Každý z nás
platí za odpad poplatek 500,- Kč/ rok, výjimku tvoří děti
do 6 let a občané ve věku nad 80 let, kteří za odpad
neplatí. V tomto poplatku jsou zohledněny veškeré služby
na úseku odpadového hospodářství – svoz komunálního
odpadu, bio odpadu, plastů, skla, velkoobjemového
odpadu, šrotu, elektroodpadů, žárovek, baterií, oděvů,
papíru, mzdy pracovníků, pohonné hmoty, servis
techniky, zajištění zázemí obsluhy, atd. Naše obec do
kvalitního fungování odpadového hospodářství vkládá
další významné finanční prostředky. A ty vkládá pro Vás,
naše občany, o které nám jde především.
Pokud umožní kdokoliv z Vás vyvézt na náš sběrný dvůr
odpad, např. 5 i více kontejnerů při vyklízení starého
domu ze sousední obce k nám, je to Vaše rozhodnutí.
Ovšem pak se může stát, že díky tomuto zneužívání
nebudeme platit poplatek za odpad 500,- Kč, ale třeba
700,- až 1000,- Kč. Tzn., doplatíme na vychytralé jednání
některých občanů plošně všichni.
Zamyslete se nad svým přístupem, a přemýšlejte nad
svým jednáním do samého důsledku. Děkuji za
pochopení.
Jiří Navrátil, místostarosta

Výzva běží
od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti
v době mimo školní vyučování
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Příměstské tábory
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo příměstského tábora
Dětské skupiny
Vzdělávání pečujících osob

Bližší informace naleznete na:
http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017.

Soukromá výuka Aj

Zveme občany na
jednání 15. zasedání
Zastupitelstva obce
Mořkov,

pro děti i dospělé,
konverzace, příprava ke zkouškám,
maturitě, obchodní angličtina,
doučování.

které se koná
ve středu 7. 6. 2017 v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na
úřední desce, webu obce a výlepových plochách.

Hostašovice, 776024728.
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USNESENÍ
z 47. schůze Rady obce Mořkov konané dne 3. 5. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 46. schůze RO.
Protokol o kontrole samostatné působnosti provedené u obce Mořkov na základě ustanovení §129 a násl. Zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení postupu vyřízení stížnosti zaslanou obcí Mořkov Státnímu pozemkovému úřadu ve věci upozornění na nepořádek
na pozemku p. č. KN 1080/1 a 1080/13 v k.ú. Mořkov.
Informaci z MSK – 5. Ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje a o vyhlášení kategorie Junior inovátor.
Schvaluje:
Program 47. Rady obce Mořkov.
Přerušení provozu MŠ v době hlavních letních prázdnin v termínu od pondělí 17. července 2017 do pátku 25. srpna 2017.
Bez výhrad a jednohlasně účetní závěrku Základní a Mateřské školy Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace
v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2016 a Protokolu o průběhu
a výsledku veřejnoprávní kontroly.
Pravidla pro přijetí v DPS upravená s textem: Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat žadatel, jež je způsobilý
k právním úkonům, splňujícím alespoň jednu z následných podmínek.
Uzavření nájemní smlouvy č. 19 N 17/56 mezi pronajímatelem Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, DIČ: CZ01312774 za který právně jedná Mgr. Dana
Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
a nájemcem Obec Mořkov, se sídlem Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 002 98 191, DIČ: CZ00298191, osoba oprávněná
jednat za obec Mořkov: Ivana Váňová – starostka.

2.6
Rada obce schvaluje návrh III. Úpravy rozpočtu obce na rok 2017
ve výši příjmu
480 000,00 Kč
tj. příjmy celkem
33 765 277,20 Kč
ve výši výdajů
480 000,00 Kč
tj. výdaje celkem
46 351 534,17 Kč
financování
tj. financování celkem
12 586 256,97 Kč
- Kč
Plné znění III. úpravy rozpočtu na rok 2017 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
2.7

2.8
3.
3.1
4.
4.1

Podání žádosti o dotaci na výstavbu Společné stezky pro chodce a cyklisty do IROP i do SFDI, společností INNOVA Int.
s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255 a podpis smluv o poradenské činnosti 2017/079/S
a 2017/080/S.
Návštěvu jubilantů v měsíci květnu 2017.
Ruší:
Pravidla pro přijetí v DPS schválena usnesením Rady obce Mořkov č. 44 ze dne 1. 3. 2017, jež nabyla účinnosti dne 2. 3.
2017.
Doporučuje:
ZO schválit dar ve výši 5000,- Kč těm žadatelům, kteří vyměnili, popř. vymění kotel v rodinném domku v Mořkově
z dotace poskytnuté MSK na základě dodaného seznamu z MSK – tzv. kotlíkové dotace.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

USNESENÍ
z 48. schůze Rady obce Mořkov konané dne 17. 5. 2017
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 47. schůze RO.
Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov.
Zařazení Obce Mořkov do projektu Nadace Klausových- „Senioři komunikují“.
Program a termín jednání 15. ZO Mořkov dne 7. 6. 2017.
Schvaluje:
Program 47. Rady obce Mořkov.
Dotaci SRPŠ Mořkov, Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ: 26613549 ve výši 7.000,- Kč na spolufinancování programu
pro děti na akci Dětský den dne 4. 6. 2017.
Bezúplatný pronájem sálu SRPŠ Mořkov, Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ: 26613549 v případě nepříznivého počasí
na pořádání akce Dětský den dne 4. 6. 2017.
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2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

Výběrové řízení – Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov ve složení: členové Rady
obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Vladana
Hořelková, Pavel Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov oslovit tyto firmy:
JVAgro Morava, s.r.o.,
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový
Jičín, IČ 28632761; Marek Kramoliš, Pastelník 655, 742 72 Mořkov, IČ 75380765.
Finanční dar ve výši 200,- Kč/ osobu (seniora) na absolvování počítačového kurzu v projektu „Senioři komunikují“,
celkem 2000,- Kč/ 10 účastníků.
Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČ:00298191 a RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29398266.
Výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov“,
dodavatel: Zdeněk Houška, Bartošovice 35, 742 54, IČ: 70248567.
Návštěvu jubilantů v měsíci červnu 2017.

3.
3.1

Pověřuje:
Starostku obce Ivanu Váňovou k podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava tribuny hřiště TJ Mořkov“ s vybraným
dodavatelem Zdeňkem Houškou, Bartošovice 35, 742 54, IČ: 70248567.

4.
4.1

Rozhodla:
O uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 00196/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016
mezi Moravskoslezským kraje, IČ: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Mořkov, IČ. 00298191, Horní 10, 742
72 Mořkov za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne o uzavření tohoto dodatku dne 15. 6. 2015.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Na konci dubna přijelo do mateřské školy divadlo
Koloběžka s pohádkou Na návštěvě v Broučkově.

Pohádkou provázela děti moucha, beruška a strejda
čmelák.
Nejdříve se všechen hmyz musel probudit ze
zimního spánku, načež si všichni uvařili jarní
polévku na posilnění. Během jarního putování
potkali cvrčka, červotoče, tesaříka, chrobáka a děti
prostřednictvím nejrůznějšího hmyzu poznávaly
hudební nástroje. Divadlo hráli herci i loutky.

Po vystoupení předaly svým maminkám přáníčko
a malý dáreček.
Za kolektiv MŠ Mořkov Bc. Ivana Váňová

MUDr. Jana Machová oznamuje, že dětská ordinace
bude z důvodu dovolené uzavřena ve dnech:

Představení se všem velmi líbilo.

3.7.2017 – 14.7.2017
31.7.2017 – 11.8.2017

V květnu mají svátek maminky a ani v mateřské
škole jsme s dětmi nezapomněli oslavit jejich
svátek. Každá třída si nacvičila pod vedením paní
učitelky krátké představení. Děti pilně trénovaly,
aby svým maminkám udělaly radost a líbily se.

Upozornění:
Přihlášky na letní tábory může potvrdit pouze ošetřující lékař,
ne lékař zastupující.
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Zprávy ze Základní školy Mořkov
Pěvecká soutěž

Beseda s pamětnicí
Ve středu 10. 5. 2017 mezi žáky 8. a 9. třídy
zavítala vzácná návštěva. Byla to Zuzana Skácelová
z Havířova, která je židovského původu a během
2. světové války přežila holocaust. Celá její rodina v době
Protektorátu byla deportována do pracovního tábora na
Slovensko, kde je v únoru 1945 osvobodili partyzáni, ale
do května se museli skrývat v lesích, aby je nedopadli a
nezastřelili Němci. Po válce zjistili, že jejich blízcí
příbuzní neměli takové štěstí a zahynuli v koncentračním
táboře v Osvětimi.
Paní Skácelová, přestože má již přes osmdesát let, o
této tragické době dokázala velmi poutavě vyprávět. Do
naší školy ji doprovodila paní Jana Hlávková, která
pracuje pro Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v
Jeruzalémě. Paní Hlávková vyprávěla žákům o hrůzách
holocaustu během 2. světové války. Největší tragédií bylo
vyhlazení téměř 4 000 českých židů během jedné jediné
noci v Osvětimi.
Žáci školy si připomněli v květnových dnech 72.
výročí osvobození nejen naší země, ale i celé Evropy. Je
třeba, abychom mladým lidem neustále tuto etapu
tragických dějin připomínali, aby měli na paměti, že
miliony lidí neobětovaly své životy zbytečně, a aby již
nikdy takovou tragédii nedopustili. I tato beseda s paní
Zuzanou Skácelovou jim připomněla, že si mají vážit
života v míru.

Ve středu 3. 5. 2017 se konala na 1. stupni ZŠ pěvecká
soutěž.
V kategorii 1. a 2. třídy se umístil na 1. místě Zbyněk
Číp, na 2. místě Lenka Skalková a na 3. místě Valerie
Geryková.
V kategorii 3. - 5. třídy obsadila 1. místo Viktorie
Geryková, 2. místo Marika Trutmanová a Roman
Volek a 3. místo Ellen Žurková.
Kateřina Bartková

Týmová soutěž Eurorebus
V neděli 23. dubna se na Vysoké škole báňské v OstravěPorubě uskutečnilo krajské kolo soutěže Eurorebus.
Školu zastupovali:
Junioři – Roman Volek, Vendulka Pítrová a Jirka
Doubravský, kteří se umístili na 1. místě a
postoupili na celostátní kolo do Prahy.
6. třída – Tobiáš Géryk, Marek Pastva a Ondřej Volek –
18. místo v kategorii 6. a 7. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
Všem jmenovaným reprezentantům školy patří velký dík
za jejich výkony i za chuť věnovat soutěži celou neděli.
Yvona Šindlerová
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Rakouská návštěva v ZŠ Mořkov

Po krátkém občerstvení, kdy mohli ochutnat místní frgál,

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 naši školu navštívili

následovala hodina anglického jazyka ve třetí třídě.

2 rakouští učitelé v rámci výměnného pobytu učitelů

Natěšení třeťáčci své nové učitele hned na úvod zasypali

projektu Global schools, do kterého je naše škola zapojena

množstvím otázek v angličtině, na které jim oba hosté

už druhým rokem.

Martina i Walter jsou oba učitelé

ochotně odpovídali. V další části hodiny se ujali iniciativy

prvního stupně, kteří působí na školách ve Vídni

Martina a Walter a hodinu vedli dále sami v angličtině –

a Innsbrucku.

děti se například naučily novou písničku a procvičily si
prostorové předložky. Následovala „lekce češtiny“, kdy
děti učily své hosty některá česká slova či věty a na závěr
ještě stihly oba pedagogy vyzpovídat množstvím různých
otázek, tentokrát v češtině s překladem.

Hodina angličtiny ve 3.třídě

Tradiční přivítání chlebem a solí

Návštěvu

V omezeném čase, který na návštěvu měli, jsme

jsme

zakončili

prohlídkou

školy

se jim snažili připravit pestrý program: Na začátku

a obědem v naší školní jídelně. Poté už hosté odjeli zpět

dvouhodinového bloku v 5. třídě zaměřeného na turismus

do Ostravy, kde je čekal další program a kde byli i po

a cestování jsme je přivítali tradičním chlebem se solí,

celou dobu ubytovaní. V rámci tohoto výměnného pobytu

který jim přinesly děti v krojích. Celý blok probíhal

učitelů zde přijelo 6 rakouských pedagogů, kteří ve čtvrtek

střídavě v angličtině a

navštívili 3 základní školy

češtině a

byl

zakončen

- V Mořkově, Frýdlantu

a Příboře. Následné ohlasy – ať už ze strany našich

povídáním našich hostů o Vídni a Tyrolsku.

rakouských hostů, kterým se u nás na škole moc líbilo, či
našich žáků, kteří si návštěvu také velice užili, byly velice
pozitivní.

Pro děti to byla skvělá příležitost si procvičit

komunikaci v angličtině a lépe poznat zemi našich
sousedů.
Z komentářů našich žáků:
Adam (5. třída): „Moc se mi to líbilo, akorát mě mrzelo,
že neumí vyslovit naši obec Mořkov.“
Rozárka (5. třída): „Na rakouské učitele jsem se těšila,
dozvěděla jsem se nové informace a velice mě to bavilo.
Doufám, že znova přijedou.“
Jirka (5. třída): „Tento program se mil líbil, protože

Dvouhodinový blok v 5. třídě
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rakouští učitelé byli moc sympatičtí.“

Minikopaná

Vendy (5. třída): „Bylo to zajímavé a zábavné.“
Vaneska (3.třída): „Walter nás naučil dobrou písničku.“
Niky (3.třída): „Naučili jsme je pár českých slov a byla
i autogramiáda :o). “
Šimon (3.třída): „Tina nám ukázala fotky svých dětí
ve třídě.“
„Chutnaly nám vídeňské oplatky!!“
Verča (3.třída): „Ukázali nám na mapě, kde bydlí
a pracují.“
Mgr. Irena Konečná
V letošním školním roce se poprvé naše škola zúčastnila
fotbalové soutěže v Minikopané žáků druhého stupně
a dosáhla mimořádného úspěchu a to postup do okresního
finále, kde se umístila na stupni vítězů.
Úvodní okrskové kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm
proběhlo kvůli nepříznivému počasí v hale. Okresní
semifinále taktéž z důvodu špatného počasí proběhlo ve
Štramberku v hale. Družstvo si po kvalitně odehraných
dvou úvodních kol zajistilo postup do okresního finále,
které proběhlo 4.5.2017 v Bílovci. Družstvo ve složení
Tomáš Křížek, Jan Géryk, Marek Mach, Jan Hegar, Jan
Kyselý, Jan Jašek, Vojtěch Kocián, Michal Vojtíšek,
Kryštof Cibulec, Jan Křížek a Tobiáš Géryk se umístilo na
pěkném třetím místě. Gratuluji chlapcům a děkuji za
skvělou reprezentaci školy.
Hlavinková Lenka

McDonalds cup

Naše škola se soutěže McDonalds cup zúčastňuje již
pravidelně několik let a v posledních pěti letech se nám
daří každoročně postoupit do okresního finále a dokonce
v posledních dvou letech se chlapci probojovali až do
krajského finále. V letošním školním roce v kategorii
mladších ročník narození 2007-2010 se nám nepodařilo
navázat na úspěchy z předešlých let a již v úvodním kole
ve Frenštátě pod Radhoštěm naše družstvo vypadlo
a nepokračovalo v následujících kolech.

43. ročník turistického pochodu
„Okolo Mořkova“

V kategorii starších ročník narození 2005-2007 se
letošní ročník této soutěže vydařil.Úvodní kolo chlapci
odehráli pod vedením Tomáše Křížka a paní učitelky
D.Převorové ve Frenštátě pod Radhoštěm. Okresní
semifinále proběhlo u nás v Mořkově, kde si naše
družstvo ve složení Slávek Vavřík, Matyáš Gēryk, Adam
Kudělka, Kryštof Matýsek, Jakub Kramoliš, Kristián
Mička, Vojtěch Jašek, Jan Macháč, Roman Volek, Artur
Macháč a Adam Stecula vybojovali postup do okresního
finále, které proběhlo 17.5.2017 v Novém Jičíně.
V konkurenci kvalitních družstev se po napínavé
penaltové přestřelce☺ umístili na skvělém třetím místě.
Chlapcům gratuluji za výkony během turnaje a skvělou
reprezentaci školy. Chtěla bych poděkovat M.Strnadelovi
a panu Graclíkovi za pomoc při realizaci semifinále
v Mořkově a paní Skybové za zajištění občerstvení
v bufetu.
Hlavinková Lenka

43. ročník turistického pochodu „Okolo Mořkova „ byl
pořádán odborem KČT při TJ Mořkov ve spolupráci s OÚ
Mořkov v sobotu 6. května 2017. Celý týden před
konáním akce bylo velmi nestálé počasí, chladno, dešťové
přeháňky. I v den pochodu ráno pršelo. Před polednem se
však vše obrátilo ve prospěch akce. Obloha skoro jasná,
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podstatně tepleji. Samozřejmě že pookřáli i zúčastnění
turisté.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 728 účastníků,
z toho 262 mládeže, 466 dospělých. Místních bylo 332,
tj. 46%, což je o 6% více než loni. Ze všech pěti tras
pochodovalo nejvíce turistů na 16 km – 257, z toho
místních 146. Na 10 km 282, místních 128. Pro rodiče
s malými dětmi byla připravena „BABY“ trasa na 5 km
s účastí 95, místních 38. Děti na sedmi stanovištích
plnily různé úkoly a pak dostaly sladké odměny.
Z prezentovaných účastníků byli vylosování výherci
drobných věcných cen. Nejvzdálenější, nejmladší
a nestarší účastník obdržel hodnotnou cenu.
Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 66 pořadatelů,
vesměs členů odboru. 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 vyhrávala
skupina „Lysaři“. 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 žádnému
úrazu. Ihned po skončení pochodu bylo odstraněno vlastní
značení části pochodu.
Touto cestou děkujeme OÚ Mořkov za spolupráci a všem
našim sponzorům a příznivcům za výpomoc:
Machač – Malokapacitní jatka, s.r.o., Řeznictví Jan,
Společenský dům Oldřich a Martina Kuncovi
Dřevo Šigut, O Ogarů Pítrová Renata, Tomspedit s.r.o.,
Konkys s.r.o., Doprava Pavel Ženklava
Alve spol. s.r.o., Kučera Stanislav
Rovněž děkujeme MŠ za zapůjčení pomůcek ke hrám dětí
na „Baby“ trase, kuchařkám ZŠ za uvaření čaje. Jen
s přispěním všech mohla být pořádána tato akce prospěšná
pro děti, propagující turistiku, naši obec a krásnou přírodu
v jejím okolí. Děkujeme naším 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 KČT při TJ Mořkov

Děti a léto

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný
čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích.
Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se
pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které jsou platné nejen pro děti, ale i
pro dospělé:
- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není
žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často pohybují v
blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení,
komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž
před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu
dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na
bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a
k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat
všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny
všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není
zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace.
Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
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Lyžařská naděje
Lyžařská sezóna již sice skončila, ale ti, kteří se věnují sjezdovému lyžování
závodně, si dávají pouze krátký oddechový čas. V každém případě ale
v těchto dnech probíhá vyhodnocení toho, co se podařilo. Oceňují se
úspěchy, hledají se cesty a prostředky ke zlepšení. Vyzdvihují se jednotlivci,
i když za individuálními úspěchy je práce celých sportovních týmů.
Jednou z lyžařských nadějí našeho regionu je David Navrátil z Mořkova,
působící v LK Svinec. Davidovi je 9 roků a již v loňské sezóně dosáhl
několika pozoruhodných úspěchů v podobě prvních a bodovaných míst
ve své věkové kategorii. Na Slovenském poháru dokonce dosáhl na titul
„Super baby“ za 1. místo.
Letos se od Davida podobné výsledky příliš neočekávaly, protože postoupil
o kategorii výše, kde je téměř nejmladší, ale opak byl pravdou. I
v konkurenci starších lyžařů se dokázal prosadit a kromě tří prvních míst,
jednoho druhého a třetího místa dokázal získat dalších 6 umístění v první
desítce celkového pořadí. David se účastnil závodů Madeja sport cupu,
Jesenického poháru, Rychlebského poháru, Orlického poháru a Valašského
poháru (celkově 23 startů).
Jeho tréninkovou a materiální základnou je LK Svinec pod vedením Pavla
Hrynyšina. David ale v průběhu sezóny dojíždí ještě do Ski resortu Hrubá
voda, kde se mu věnuje trenér Jaroslav Szturc, se kterým pravidelně jezdí
také na tréninkové kempy na ledovec Mölltaler v Rakousku. Při těchto
kempech se mu navíc věnuje ještě trenér Gregor Šturm ze Slovinska.
Kde se v našem ne zrovna hornatém regionu vzala tak zajímavá lyžařská naděje? David lyžuje již od 2 let,
přičemž jeho sportovní předností je velká všestrannost. Úspěšně se věnuje parkurovému skákání v pony
kategorii, hraje tenis, fotbal, zkoušel to i se skoky na lyžích. Velkou podporu, včetně materiální a finanční, mu
poskytuje mateřský lyžařský klub LK Svinec, nezbytná je i podpora ze strany ZŠ v Mořkově a paní třídní
učitelky Mgr. Ireny Konečné, která má pochopení pro jeho tréninkové aktivity.
Příští lyžařská sezóna bude pro
Davida v mnoha ohledech
zásadní. Mimo to, aby si
zachoval dobrý prospěch ve
škole, nezpůsobil si nějaké
zranění a udržel si zájem a chuť
do lyžování, půjde především o
výsledky. Ve svojí kategorii již
bude závodit se stejně starými
lyžaři a všichni z jeho okolí
budou očekávat v každém
závodu útok na „bednu“. Držme
mu palce, aby se toto očekávání
naplnilo.
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Narodili se
v dubnu
Valentýna Kneslová
v květnu
Mikuláš Hrabovčín, Matyáš Štefánek,
Šimon a Matouš Sokolovi
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Valentýnce, Mikulášovi, Matyášovi, Šimonovi a Matoušovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červnu 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
88 let

Václav Podlezl
Zdeněk Jančálek
Jana Pítrová
Vladimíra Konopáčová
Tatiana Patková
Vlasta Machová
Anna Černochová
Jana Skalková
Božena Fidlerová
Ludvík Bóbik
Marie Pítrová
František Černoch
Anna Černochová
Helena Pítrová

Elena Poledníková
Šárka Korcová
Ladislav Jančálek

Pavla Štefaničková

Jan Sváček

Anna Mičková

Jan Geryk
Věra Pytrová

Drahomíra Macíčková

Lenka Štefánikova

Alois Kašík

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

Úmrtí
Josef Kučera
ZVEME VÁS NA NOC KOSTELŮ
V PÁTEK 9.ČERVNA 2017
VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR ONDRÁŠ S DOPROVODEM TOMÁŠE VRÁNY
OD 19:30 V KOSTELE SVATÉHO JIŘÍ
SOUČÁSTÍ AKCE BUDE I PROMÍTÁNÍ FOTEK ZE ŽIVOTA FARNOSTI
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ
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Ostrava 10. května 2017
Začala motorkářská sezóna
S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich silnicích stále více motocyklistů, kteří se vydávají
po dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však mohou velmi rychle změnit v minimálně hodně nepříjemný
zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista chráněn
pouze ochrannou přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě. Jezdec na motorce je tedy mnohem
zranitelnější než řidič auta.
Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále častěji však motocyklisté doplácí na chyby a
nepozornost ostatních účastníků silničního provozu.
Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná „schválnost“ či
nepozornost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy mladého, lidského života…
Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost a tolerance je klíčem k úspěchu. Jezdec na
motorce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a problémům raději předcházejte. Na jízdu je potřeba
se soustředit, nikdy nejezděte, pokud se na to necítíte.
Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost brzd).
Zabere to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku můžete spolehnout. Během prvních kilometrů je
dobré své motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na správnou provozní teplotu. Není třeba připomínat, že alkohol ani
jiné návykové látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!
Základní bezpečnostní pravidla:
dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu většinou neumí odhadnout vaši rychlost,
pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy vám
může zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle či vestu
základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte především ve svých rukou,
nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že vás může někdo na silnici ohrozit, byť máte
podle předpisů přednost,
neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mějte neustále přehled o všech a o všem,
udržujte bezpečný odstup,
v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte konec a nemáte přehled, co se v nich děje,
nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění prudce brzdících aut, nikdy nevíte, proč brzdí, co je
před nimi,
nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.
A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet a počkat na vhodnější dobu...

por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař
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