Září 2017

měsíčník

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
v průběhu měsíce srpna pokračovaly stavební práce na rekonstrukci tribuny
(2.800.000,- Kč), na opravě fasády ZŠ
(844.020,- Kč), je provedena rekonstrukce
sociálního
zařízení
u tělocvičny (155.000,-Kč) včetně výměny rozvodů vody a opravy venkovní
zděné šachty (35.000,- Kč), stavební
práce jsou zahájeny na přístavbě sociálního zařízení
u klubovny na hřišti TJ (1.075.287,- Kč) a odstranili
jsme 2 ks ocelových stožáru (48.150,- Kč). Před školní
jídelnou jsme opravili do asfaltu nerovný betonový povrch (330.000,- Kč). A další stavební a tesařské práce nás
teprve čekají. Tím mám na mysli rekonstrukci střechy
na budově č. p. 498 u sběrného dvora (540.000,- Kč).
Plochou střechu měníme za sedlovou. Dále jsme dne
4. září 2017 předali stavbu zhotoviteli, jež vyhrál výběrové řízení na rekonstrukci fasády zdravotního střediska
(765.000,- Kč).

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele opravy fasády na budově hasičské zbrojnice. Obdrželi jsme rozhodnutí o získání dotace ve výši 70% na předmětnou opravu z Ministerstva zemědělství ČR ve výši
300.000,- Kč. Tyto práce provedeme do 31. 3. 2018.

ČÍSLO 9

Dne 4. září jsme zahájili zemní kanalizační práce na rekonstrukci dešťové kanalizace v Nových domkách, jejíž špatná funkčnost často zaplavuje přilehlé nemovitosti
a dešťová voda způsobuje tímto škody na soukromých
majetcích (225.000,- Kč).

Obecní úřad Mořkov – nabídka práce

Na jaře jsme podali žádost o dotaci na nákup nového
9. místného vozidla pro SDH. Dotaci máme schválenou,
poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR. Až obdržíme
registrační list s uvedenou peněžní částkou (cca 450.000,Kč), vypíšeme výběrové řízení na dodavatele vozidla.
V současné době zpracováváme nový povodňový plán.
Ze zákona jej musí mít zhotoven každá obec. Obdrželi
jsme na jeho pořízení 100% dotaci (cca 30.000,- Kč).
Ministerstvo životního prostředí ČR na základě našeho
podnětu vyhlásilo dotaci pro ČR na ořez jmelí. Budou
podpořeny i nedokončené projekty. My jsme prozatím
vyčistili cca 70% stromů od jmelí s celkovými náklady
cca 362.000,- Kč. Již jednám s paní Mgr. Věrou Polochovou z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z Ostravy.
Svou radou nám pomůže, jak vyplnit žádost o dotaci, samozřejmě budeme žádat i zpětně o to, co jsme již provedli
a zaplatili.
Dne 7. září 2017 je termín, kdy budeme podávat žádost
o dotaci do IROP na stavbu Společné stezky pro chodce a cyklisty. Musíme doufat, že budeme kladně ohodnoceni a naší žádosti bude vyhověno. Realizace by pak připadala v úvahu v roce 2018. Ale to již předbíhám.
Další významná jednání vedu s Lesy ČR s. p. o možné
opravě koryta Papákova potoka. Za tímto účelem, jak
jsem již slíbila v jednom z minulých zpravodajů, bude
svolána veřejná schůze s vlastníky dotčených pozemků,
avšak až tehdy, kdy budu vědět konkrétní postup Lesů
ČR, s.p.
V pondělí 4. září 2017 jsme společně s paní ředitelkou
Mgr. Yvonou Šindlerovou a celým pedagogickým kolektivem přivítali 23 prvňáčků a ostatní žáky základní školy,
tentokrát v sále SD. Děti se většinou do školy těšily.
Všem žákům navštěvující mořkovskou základní školu i
pedagogům přeji hodně úspěchů a štěstí v novém školním roce 2017/2018.

Pozice

asistent/ka účetní,
administrativní práce
vhodné pro absolventy,
ženy na RD

Forma pracovního poměru

dohoda o pracovní činnosti (vč. pojištění a nároku
na dovolenou) se zkušební
dobou 3 měsíce, na dobu
určitou 1 rok (možnost
prodloužení)

Pracovní úvazek

20 hod. týdně, pracovní
doba 7:00 – 11:00 hod.,
případně dle dohody

Sjednaná práce

evidence a účtování pohledávek a závazků majetku, finanční účetnictví,
administrativní práce dle
pokynů

Mzda

80 -120,- Kč /hod
dle dosažené praxe

Vzdělání

ÚSO ekonomického
směru, maturita

Požadavky

práce na PC, MS Office,
účetní programy po zaučení, samostatnost, mlčenlivost o pracovních záležitostech

Uchazeči zašlou

písemnou žádost, kopii
dokladu o vzdělání, motivační dopis, strukturovaný
životopis, výpis
z trestního rejstříku

Termín podání

do 29. září 2017

Nástup

listopad 2017

Výběrový pohovor

17. října 2017

Ivana Váňová, starostka

Zveme občany na jednání
16. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se koná ve středu 6. 9. 2017
v 17:00 hodin v salonku SD.
Program bude zveřejněn v řádném termínu na úřední desce,
webu obce a výlepových plochách.
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USNESENÍ
z 53. schůze Rady obce Mořkov konané dne 16. 8. 2017
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 52. schůze RO.
Konání 16. ZO dne 6. 9. 2017.
Informaci vyúčtování Dne obce Mořkov 2017.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 53. Rady obce Mořkov.
Dotaci ve výši 5000,- Kč Slezské diakonii středisku EDEN Nový Jičín, denní stacionář, IČ: 65468562, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín.
Dotaci ve výši 1000,- Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, IČ: 73632783, Žerotínová 1421, 757 01 Valašské
Meziříčí.
Dar ve výši 1000,- Kč SONS České republiky, z.s., Oblastní pobočce Nový Jičín, IČ: 65399447, Sokolovská
617/9, 741 01 Nový Jičín.
Smlouvu o právu provést stavbu Novostavbu RD na parc. č. 176/1 a 1674 v k. ú. Mořkov uzavřenou mezi stavebníkem K. a K. a vlastníkem nemovitosti Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Mořkov, zastoupenou Ivanou Váňovou, starostkou obce, IČ: 00298191 na straně budoucího povinného a K. a K., na straně budoucí oprávnění.
Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací uzavřenou mezi objednatelem Obcí
Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov a zhotovitelem RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29398266.
Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na Opravu fasády objektu Hasičské zbrojnice, Mořkov ve výši 289 821,
- Kč.
Výběrové řízení – Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, 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 Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice, Mořkov oslovit tyto firmy: Heryán Reconstructions s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 444, IČ: 28645006; Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ: 27817717; 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;
Návštěvu jubilantů v měsíci září.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

V Mořkově 16. 8. 2017
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Dům s pečovatelskou službou Mořkov nabídka volného bytu
V domě s pečovatelskou službou v Mořkově bude od 1. října 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.obec-morkov.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 září 2017 evidovat žádnou žádost o přijetí v DPS Mořkov od našich obyvatel, nabídneme byt s možností využití pečovatelské služby v sousedních obcích, popř. městech.
Ivana Váňová, starostka
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Životní jubilea občanů Mořkova v září 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
82 let
84 let
85 let
87 let
89 let

Jana Geryková
Rostislav Jašek
Jitka Sýkorová
Miroslav Strnadel
Alena Rýcová
František Jašek
Marie Kučerová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Božena Pítrová

Marcel Křenek
Vladimíra Rýdlová
Bohuslava Hrabovčínová

Vladimír Kučera

Marta Lacinová

Vladimír Macháč

Karla Jeřábková

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

Úmrtí
Růžena Jančálková
Jak ten čas letí……
Dne 11. září 2017 to bude přesně 10 let, kdy poprvé za okénko poštovního úřadu
v Mořkově usedl dnes již vedoucí pošty pan Radek Orlita. Děkujeme mu za jeho službu,
vstřícnost a ochotu a přejeme, aby se mu práce na poště nadále líbila a byl zde spokojený.
Za občany obce Ivana Váňová, starostka

Jednota Orla v Mořkově
srdečně zve všechny zájemce
k nedělní procházce
k obrázku Panny Marie.
Proběhne zde pobožnost
a zazpíváme si
mariánské písničky.
Sraz u obrázku
v neděli 17. září 2017
ve 14,30 hodin!!!
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti
související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si
opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých
byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného
ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním,
měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu
za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové
cesty,
 po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a
nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
pevné
celoroční
provoz

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Výkon
připojenéh
spotřebič
paliv

plynné

kapalné

sezónní provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

čištění spalinové cesty

3 x za
rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Obec Mořkov pořádá

TRADIČNÍ BESEDU
S DŮCHODCI
s představiteli obce
a dechovou hudbou ze Strání

„S T R Á Ň A N K O U“
pátek 6. 10. 2017 od 17 hod.
v sále Společenského domu Mořkov.
Bezplatné vstupenky si vyzvedněte na Obecním úřadě v Mořkově
od 11. 9. 2017 do 2. 10. 2017 na podatelně, pí Steculová.
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PRAVIDELNÉ PRÁVNÍ OKÉNKO

Aktuální právní otázky vozidel
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v tomto příspěvku se budeme
věnovat aktuálním právním otázkám
týkajícím se vozidel. Vycházíme z
rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího
správního soudu a v části z nové
právní úpravy. Závěry těchto soudů
jsou použitelné pro každého z nás.
První oblastí je výše náhrady škody
při poškození vozidla v rámci
dopravní
nehody.
Jaké
má
poškozený nároky? K tomuto se
vyjádřil Ústavní soud v nálezu sp.
zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. 4. 2017.
Lze shrnout, že v případě dopravní
nehody,
poškození
vozidla
a
následné
opravy
vozidla
se
poškozený může domáhat také
„rozdílu mezi tržní cenou vozidla
před havárií a jeho tržní cenou po
opravě.“
Tímto
lze
fakticky
zohlednit snížení hodnoty vozidla na
trhu z důvodu, že je již po havárii.
Ústavní soud se tedy přiklání
k principu, že v případě vzniku
škody by mělo dojít k reparaci
veškeré vzniklé škody, nikoliv jen
nákladů na opravu samotnou.
Opačný přístup by mohl vést
k zásahu do ústavně zaručeného
práva vlastnit majetek dle čl. 11
odst. 1 Listiny základních práv a
svobod. Určitým limitem pro
reparaci „všech druhů nákladů“ je
případné
excesivní
chování
poškozeného (např. příliš drahá nebo
neefektivní oprava). Mimo uvedené
je vhodné připomenout, že mezi
nároky poškozeného lze mnohdy
zařadit také nájem za náhradní
vozidlo po dobu opravy. Většina
případů je řešena v rámci povinného
ručení škůdce. Avšak ani při absenci
tohoto
pojištění
nemusí
být
poškozený bezradný. V takových
případech se lze obracet na Českou
kancelář pojistitelů.

Druhou oblastí, o níž ve vztahu
k vozidlům rozhodovaly soudy, je
koupě vozidla se „stočeným“
tachometrem. Nejvyšší správní soud
v rozhodnutí sp. zn. 7 AS 99/2017
ze dne 25. 5. 2017 uvedl závěr, že
prodejce má vůči spotřebiteli
„povinnost podávat pravdivé, úplné,
jednoznačné, srozumitelné a ověřené
informace“,
tedy
odkázal
na
informační povinnost dle ust. § 9 a
násl. zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele. Prodejce také
musí vynaložit „veškeré úsilí, které
je
možné
požadovat“.
Tyto
povinnosti se vztahují v rámci
prodeje
vozidla
také
k počtu
najetých kilometrů. Prodejce se
nezbaví povinnosti řádně informovat
kupujícího pouhým označením, že
„stav tachometru nemusí odpovídat
skutečnosti“. Prodejce musí „jako
profesionál ověřovat informace,
kterých se mu dostane ohledně
prodávaného výrobku“, tedy musí
ověřit také to, zda stav tachometru
odpovídá
či
alespoň
zřejmě
odpovídá
skutečnému
nájezdu
kilometrů
u
vozidla.
Nelze
akceptovat ani pouhý odkaz na
certifikát společnosti Cebia a
podobných subjektů, zvláště u
vozidel ze zahraničí. Co by tedy měl
prodejce udělat v rámci veškerého
možného
úsilí
pro
to,
aby
spotřebitele neoklamal? Například
„dotázat se na vozidlo u výrobce,
provést diagnostiku řídící jednotky,
zkontrolovat dostupné databáze a
prohlédnout opotřebení dílů vozidla
a interiéru vozidla.“
Právě nesoulad vyražených údajů na
dílech vozidla, vysoké či naopak
extrémně nízké opotřebení interiéru
nebo zvláštní servisní historie
vozidla
jsou
indicie,
které
profesionál
musí
zohlednit
a
kupujícího na ně předem upozornit.
Spotřebitel by tak měl již při
zhlédnutí inzerátu a prohlídce
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vozidla vědět, že počet najetých
kilometrů zřejmě neodpovídá stavu
tachometru, v jakém směru a jaký je
odhad
skutečných
najetých
kilometrů.
Důsledky
takového
závadného
jednání prodejce jsou dvojí. Ve
správní rovině může obdržet pokutu
od České obchodní inspekce.
V soukromoprávní
rovině
lze
uvažovat nad vadami plnění a
uplatňováním nároků z vad.
V rámci doporučení pro spotřebitele
tedy mohu zmínit, že je vhodné se
důkladně informovat na původ
vozidla, jeho stav a co všechno
prodejce před prodejem prověřil.
Celý nákup vozidla pak pro jistotu
dokumentujeme – od inzerátu, přes
vystavené vozidlo, protokoly a
písemnou kupní smlouvu.
Třetí oblastí, o které dnes budu
informovat, je „přepisování“ vozidla
při prodeji. Žádost o zápis změny
vlastníka vozidla podle ust. § 8
zákona 56/2001 Sb. lze od 1. 6.
2017 v souladu s novelou tohoto
zákona č. 63/2017 Sb. podat u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. Není tedy již
nutno pro účely přepisu cestovat do
místa bydliště původního vlastníka.
Takovou změnu považuji za přínos a
zjednodušení celého procesu koupě
a prodeje použitého vozidla.
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Z činnosti 7. skautského oddílu
v Mořkově…
První listí opadává a to je neklamná známka začátku školního roku... A se školním
rokem začíná také nový skautský rok!
Tady se nabízí otázka, co jsme prožili o
prázdninách. Povím Vám to - vydali jsme se společně se
skauty a skautkami z Bojkovic na dva týdny do Čokoládových závodů v Bohuslavicích u Zlína. A víte, kdo je vlastnil?
Sám svérázný Willy Wonka!

Továrnu jsme museli dvakrát opustit. Poprvé jsme
odešli k luhačovické přehradě vykoupat se a čekal nás i nenadálý dobrodružný noční přechod před bouřkou. Podruhé nás
vyhnal sám Wonka, protože se mu nelíbilo naše chování.
Strávili jsme den v ZOO a nakonec jsme se mohli vrátit
a Wonku si udobřit.

Mohli jsme v jeho továrně bydlet a slíbil nám i jakési překvapení, ale jen pro jednoho z nás... Aby zjistil, kdo
si překvapení nejvíce zaslouží, navštěvovali jsme jednotlivé
sály čokoládovny a tam překonávali různé nástrahy a někdy
také samotné umpalumpy, kteří mají takovou poťouchlou
povahu a rychle se jim mění nálada. Sály byly různorodé,
stejně jako překážky v nich. Patřil mezi ně Žvýkačkový sál,
Počítačový sál, sál Zrcadlový a mnoho jiných.

A jak to teda dopadlo se slibovaným překvapením?
Výherce zdědil po Wonkovi celou jeho továrnu a dárkový
balík sladkostí k tomu!!! Wonka získal dědice a všichni jsme
se o sobě něco nového dozvěděli. Program nepatřil jen Wonkovi a jeho upalumpům, ale zdokonalovali jsme se i ve skautských dovednostech a naučili jsme se plno nových věcí či si
zopakovali staré.

Velikou změnou bylo, že jsme letos neprocházeli
táborem v pevně daných skupinkách, ale každý večer candymat (= automat na sladkosti) se speciálním algoritmem rozděloval skupinky na následující den. Každý den jsme byli ve
skupinkách s jinými lidmi a skupinka, která ten den zvítězila,
mohla obdržela zmenšeninu sálu, kterou přidala k rostoucímu modelu továrny.
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Prožili jsme dojemné skautské sliby, zpívali u táboráků a mohli jsme pozorovat oblohu plnou hvězd.
V srdci máme uchované společné zážitky, veselé momenty
i chvíle, kdy jsme byli oporou jeden druhému. Mohli jsme
zažívat pravou skautskou atmosféru. Díky vám, děti, že
jste dokázaly překonávat samy sebe a veliké díky patří vedoucím, kteří se o vás celou dobu starali!

Restaurace na Fojtství ve Veřovicích

přijme servírku a pomocnou sílu do kuchyně.
( i na zkrácený pracovní úvazek)
Bližší informace na tel: 556857188, 602704975
Už zbývá jen popřát, abyste si začínající školní rok
snažili užívat tak, jako my tábor!
Krásné babí léto přejí skautky, světlušky a vedoucí
z Atlantidy
P.S. Odkaz na táborové fotky najdete na našem webu.
www.oddilskautek.skauting.cz
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Potřebujete kotel, krbová kamna, bojler,
lázeňská kamna či klimatizaci ?
Navštivte náš internetový obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com
tel. kontakt: 724 236 361

Novojičínský
půlmaraton
2017
informace
Sportovní akce Novojičínský půlmaraton 2017
se koná pod záštitou města Nový Jičín v sobotu 23. 9. 2017 v době od 9:00 do 15:00
hod. Vlastní závod bude startovat v 10:00 hod.
V této souvislosti bude uzavřena cyklostezka KOLEJE –
Nový Jičín – Hostašovice. Uzavření cyklostezky pro cyklisty i pěší je stanoveno v rozhodnutí na 23. 9. 2017
od 09:00 do 13:00 hod. Na místě bude dostatek označených
pořadatelů.
Organizátor akce Mgr. Jiří Klein zve všechny sportovce
z Mořkova k účasti na tomto závodě a obyvatele méně fyzicky zdatné alespoň k fandění kolem trati třeba v části
Nové Domky. Všechny informace k běhu zájemci naleznou
na webové stránce
www.novojicinskypulmaraton.webnode.cz.
Závodníci by jistě přivítali i nějakou hudební nebo zvukovou kulisu u trati. Bubínky, trumpety, klidně i kytaru apod.
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BUFET NA KOUPALIŠTI
přijme pekaře pizzy, ŘP vítán.
15. 9. 2017 - 20. 9. 2017
PIZZU NEPEČEME
ANI NEROZVÁŽÍME
Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
ZVĚŘINOVE HODY
v Podhorské chalupě
v sobotu 14. 10. 2017
V neděli 15. 10. 2017

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
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Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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