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Rozloučení s deváťáky

SLOVO STAROSTKY

V úterý 30.6.2020 jsme se slavnostním aktem
v obřadní síni obecního úřadu rozloučili s žáky 9.
třídy. Pět chlapců prospělo s vyznamenáním. Rozhodnutím rady obce obdrželi dárky na památku.
Všem absolventům ZŠ Mořkov jsem jménem obce
popřála hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu a životě, který mají před sebou a bude záležet jen na nich
samotných, jak využijí příležitost pro svou budoucnost.

Vážení Mořkovjané,
červnové počasí nám pohrozilo častým
deštěm a stoupající hladinou potoků.
Naštěstí se však neopakoval rok 2009,
který přinesl zničující povodně. Snad
už se konečně všichni dočkáme sluníčka, zvláště děti, kterým začínají prázdniny a mohou trávit volno u vody a

Vloni jsme podávali žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na opravu místní komunikace ulice Nádražní. Žádost nebyla podpořena, ovšem
v polovině června 2020 jsme obdrželi zprávu, že náš
projekt zpětně podpoří za předpokladu, že
s opravou bylo započato až po podání žádosti o dotaci. Toto jsme splnili a tudíž obdržíme 250 000,- Kč,
ovšem za předpokladu, že dodáme potřebné podklady. Ty zašleme ve stanoveném termínu na MMR a
budeme očekávat příjem financí.

v přírodě.
Právě již zmíněný neustálý déšť komplikoval práce
na stavbě technologické budovy brouzdaliště.
Z důvodu neustálé vlhkosti nebylo možné stěny ve
výkopu zaizolovat. Nyní již je budova zaizolována a
pokračují další stavební práce. Myslím si, že
v příštím roce bude brouzdaliště velkým lákadlem
pro malé děti, které si budou užívat vyhřívanou vodu
k letním hrám. Pokusíme se příští rok zatraktivnit i
velký bazén o vhodný vodní prvek (např. skluzavku).
V obci jsme rozmístili po sběrných místech dalších 5
ks kontejnerů na plechovky. Nyní jsou tyto šedé
kontejnery na všech stanovištích.

Od začátku června probíhá rekonstrukce veřejného
osvětlení na Horním konci. Práce zhotovuje ZVL
Service s.r.o., pan Vlastimil Zelenka. Po dokončení
by za silných větrů nemělo docházet k tak častým
výpadkům proudu, jako tomu bývalo dosud. Vloni
byla tato rekonstrukce provedena na úseku Dolního
konce obce a výpadky proudu veřejného osvětlení
byly následně jen ojedinělé.

Postupně rozšiřujeme kamerový systém. Další kamera zabírá prostor centra obce. Další bude na vlakovém nádraží, na autobusové zastávce u horního obchodu, v areálu TJ s cílem záběru na víceúčelové
hřiště a v areálu výletiště se záběrem okolí horního
podia. K tomuto rozšíření jsme přistoupili z důvodu
neustálého ničení a poškozování obecního majetku
mladšími vandaly. Záznam z kamer je uložen na serveru, oprávnění ke stažení záznamu má Policie ČR,
která již několikrát využila záznam k objasňování
trestných činů na území naší obce.

Paní kronikářka Mgr. Marie Hromádková dokončila
koncept kroniky obce za rok 2019. Doporučuji
Vám, abyste se zájmem nahlédli do obecních kronik,
které Vám na vyžádání předloží paní matrikářka Libuše Hegarová. S dřívějšími ročníky obecních kronik
Mořkova se můžete seznámit na webu obce Mořkov.
Je v nich skutečně zajímavé čtení. Paní kronikářce
zaslouženě patří naše velké poděkování za to, jak
kroniky píše, maluje do nich nádherné obrázky ze
života obce a kroniku daného roku dotváří navíc souborem zajímavostí (příloh) nejen z obce, okolí, ale i
z celé ČR a ze světa. Svou zodpovědnou prací, ke
které má vztah, coby bývalá pedagožka, zanechává
cenný materiál pro další generace občanů.

Dne 17.6.2020 se konalo 9. Zastupitelstvo obce
Mořkov. To se z důvodu bezpečných rozestupů koná
v sále společenského domu. Zastupitelé mj. schválili
závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o
výsledku přezkumu hospodaření a účetní závěrku.
Loňský rok jsme končili k 31.12.2019 s finanční
částkou na účtu ve výši více než 2 mil. Kč. Na 8. ZO
dne 6.5.2020 jsme však provedli razantní investiční
škrty z důvodu předpokládaných nižších daňových
příjmů, které ovlivnila pandemie koronaviru. Mírným zlepšením rozpočtových příjmů bude vládou
schválených 1200 Kč na občana, díky čemuž nám
přijde do rozpočtu 2,9 mil. Kč. Tyto finance budou
použity k některým plánovaným investicím letošního
roku.
Za zmínku stojí i schválení dokumentu Stategický
plán rozvoje obce na období 2015-2020 s výhledem
do roku 2022. Díky tomuto dokumentu můžeme žádat na plánované investiční akce o dotace. Po roce
2022 budeme celý tento dokument tvořit nový.

Z důvodu stavební úpravy silnice I/35 v Rožnově pod
Radhoštěm bude odkloněna objízdná trasa pro
tranzitní dopravu a vozidla nad 7,5 t přes Hodslavice, Mořkov, Veřovice, Bordovice a Frenštát pod
Radhoštěm.
Termín: Etapa I. 20.7. – 13.9.2020; Etapa II. 14.9.
– 10.11.2020; Etapa III. 22.3.2021 – 23.5.2021.
Ivana Váňová, MBA
starostka
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám připomenul, že letošní Den obce Mořkov, včetně kina pro děti, byl
zrušen Radou obce Mořkov. Situace v našem kraji se mění den ode dne a nebylo a stále
není 100 % jisté, jak se akce v Moravskoslezském kraji budou moci konat. Věříme, že tuto
skutečnost pochopíte a že se společně budeme těšit na některou z akcí v srpnu, či na podzim.
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

V neděli
7. června 2020
jsme tentokráte
netradičně z důvodu
bezpečnosti rodičů
i dětí (COVID-19)
zvolili větší prostor
a to sál
Společenského domu
Mořkov.
Vzhledem k tomu, že
nových občánků
bylo 18 rozhodli
jsme se přivítat
děti
ve dvou skupinách.
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USNESENÍ
z 35. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 10. 6. 2020
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 34. schůze RO.
Obci Mořkov nabídku prodeje pozemku v Z16
Machačky od soukromé osoby.
Program a přípravu 9. ZO.

2.8

2.9

Schvaluje:
Program 35. Rady obce Mořkov.
Uzavření Smlouvy č. 03A.0439 – 01081 o zřízení
věcného břemene mezi smluvními stranami ČEPS
a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zast.
Martinem Kolářem, vedoucím odboru Územní
problematika na straně oprávněný a Obec Mořkov,
Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, DIČ:
CZ00298191, zast. Ivanou Váňovou, na straně
povinná.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-128026332 uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ: 00298191 na straně budoucí
povinná a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zast. na základě PM/II-049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00
Otrava-Přívoz, jako budoucí oprávněná.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-8016321, p.č. 24, NNk uzavřenou mezi
Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ:
00298191 na straně povinná a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, zast. na základě
PM/II-049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, 702 00 Otrava-Přívoz, jako oprávněná.
Smlouvu o spolupráci za účelem „Společný nákup
silové elektřiny pro rok 2020“ uzavřenou mezi
Obcí Blatnička, IČ: 00488518, Blatnička 163, 696
71 Blatnička, zast. Ing. Antonínem Minaříkem,
starostou, na straně centrálního zadavatele a Obcí
Mořkov, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov,
zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně zájemce a ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, IČ:
70982830, se sídlem Sportovní 258, 742 72 Mořkov, zast. Mgr. Yvonou Šindlerovou, ředitelkou,
na straně zájemce.
Dodatek č. 1 ke SOD Letní koupaliště MořkovBrouzdaliště, technologický objekt a zpevněné
plochy.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést
stavbu rodinného domu a inž. sítí na parc. č. 1695,
52/1 a 52/2, v k. ú. Mořkov uzavřenou mezi
smluvními stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742
72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou,

2.10

MBA, starostkou na straně budoucí povinná a M.
na straně budoucí oprávněný.
Nákup dárků pro žáky 9. třídy, kteří ukončí školní docházku v ZŠ Mořkov s vyznamenáním,
v ceně do 600,- Kč na žáka.
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 83/1 v k.
ú. Mořkov, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
200 m2.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1029/22, trvalý
travní porost, o výměře 68 m2 , v k. ú. Mořkov.

V Mořkově 10. 6. 2020
Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro
obec Mořkov, v souladu s § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
zahajuje práce na vyhodnocení územního plánu a
jeho změny tj. na Zpracování zprávy o uplatňování
Územního plánu Mořkov za uplynulé období.
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USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov, konaného dne 17. června 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 8. ZO pana Jaromíra Kašpárka a pana Tomáše Černocha.
1.2
Kontrolu usnesení 8. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 8. zasedání zastupitelstva obce (č. 33 – 34)
1.4
Informaci o zahájení prací pořizovatele na zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov v souladu
s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5
Jednání s ČS a.s. o zjednání kontokorentu.
1.6
Nabídku soukromého vlastníka – prodej pozemku obci Mořkov.
2. Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2020 ve
složení: paní Lenka Jurášová – předseda, pan Jiří Navrátil a pan Miroslav Sokol – členové.

3. Schvaluje:
3.1
Program jednání 9. ZO.
3.2
Celoroční hospodaření obce Mořkov a závěrečný účet obce Mořkov za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou.
3.3
Účetní závěrku obce Mořkov k 31. 12. 2019 dle Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok 2019.
3.4
Hospodářský výsledek obce Mořkov k 31. 12. 2019 ve výši 2 093 093,24 Kč a jeho převod na účet 432 - hospodářský výsledek předcházejících účetních období.
3.5
Strategický plán rozvoje obce Mořkov pro období 2015-2020 s výhledem do roku 2022.
3.6
Poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ p. Z. ve výši 150 000 Kč, a znění smluv o poskytnutí NFV 4202015.
3.7
Investiční a neinvestiční akce obce Mořkov 2020-2021, (2022): prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řádu na ulici Nádražní.
3.8
Paní Ivanu Váňovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Mořkov.
3.9
Smlouvu č. 142020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov ve výši 50000,- Kč, uzavřenou mezi smluvními
stranami Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, starostkou, na straně
poskytovatel a Římskokatolickou farností Mořkov, Dolní 250, 742 72 Mořkov, IČ: 47998288, zast. P. Mgr. Pawlem Dobijou, administrátorem farnosti, na straně příjemce.
3.10 Darovací smlouvu č. NJ/162/j/2020/Ja na straně dárce Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO: 70890692, DIČ: CZ70890692 zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., která jedná na základě č.
- IX odst. 3) písm. d) zřizovací listiny se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, DIČ:
CZ00095711, zast. Ing. Tomášem Böhmem a na straně obdarovaným Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
IČO: 00298191, DIČ: CZ00298191, zast. starostkou Ivanou Váňovou, MBA. Hodnota daru dle účetní evidence
činí celkem 382 900,- Kč.
3.11 Darovací smlouvu č. NJ/163/j/2020/Ja na straně dárce Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČO: 00298191,
DIČ: CZ00298191, zast. starostkou Ivanou Váňovou, MBA a na straně obdarovaný Moravskoslezský kraj, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, DIČ: CZ70890692 zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p.o., která jedná na základě č.- IX odst. 3) písm. d) zřizovací listiny se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711, zast. Ing. Tomášem Böhmem. Hodnota daru dle účetní evidence činí celkem
11 368,77 Kč.
3.12 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191 zastoupená starostkou
obce paní Ivanou Váňovou, jako prodávající a p. M. jako kupující pozemek parc. č. 1198/83 - ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 132 m2 za dohodnutou kupní cenu 353,- Kč za m2 , tj. celkem 46 596,- Kč.

V Mořkově 17. 6. 2020

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
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Narodil se
Vojtěch Janošek
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Vojtíškovi
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v červnec 2020
50 let

55 let
60 let
65 let
75 let
81 let
82 let
83 let
85 let
86 let
88 let
91 let
92 let

Slavomír Šigut
Ivana Beňovičová
Petr Mach
Milan Skurka
Milan Pastva
Josef Hoďák
Helena Tesařová
František Gold
Anna Daňhelová
Růžena Pítrová
Ludmila Doubravská
Zdenka Černochová
Marie Geryková
Margita Mičková
Anna Mičková
Anna Kučerová

Libor Volek
Martina Kutňáková

Vladimíra Ulrychová
Iveta Skybová

Jan Černoch
Jitka Černochová
Jaroslava Koksteinová
Věra Böhmová
Marta Rýcová
Anna Kyselá

Lenka Kučerová

Jaroslav Kyselý

František Rýdel

František Čáň

Úmrtí
Jan Sváček
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Božena Macíčková

SOBOTNÍ PODVEČER
S ŽIVOU HUDBOU
NA VÝLETIŠTI V MOŘKOVĚ
Sobota 11. 7. 2020
od 16 hod. do 22 hod.
Vystoupí Monika Hanková a její flašinet

Přijďte posedět s přáteli a společně se pobavit
Občerstvení zajištěno

Čepované pivo, kofola a další široký výběr alko i nealko nápojů
Grilované speciality
Srdečně Vás zvou pořadatelé:
Obec Mořkov a Kulturní komise obce Mořkov

VSTU P ZDAR MA
7

V sobotu 27. 6. 2020 se konal v
areálu TJ Mořkov u příležitosti
slavnostního otevření nově zrekonstruovaného antukového volejbalového hřiště, volejbalový turnaj smíšených družstev. Po všech vládních
omezeních, kdy se rušily všechny
soutěže i nepřízni jarního počasí, nastal čas otestovat tento krásný
volejbalový stánek a pozvat volejbalové týmy okresu Nový Jičín.
Největší test nám připravila sama
příroda při páteční noční bouřce s
přívalovými lijáky a k překvapení všech byl ráno povrch hřiště v
bezvadném stavu. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev: Odry, Nový
Jičín, Kopřivnice, Hodslavice a
Mořkov. Volejbalová klání se protáhla do pozdních odpoledních hodin a po celou dobu nás provázelo
překrásné počasí. Vítězem turnaje se stal mladý tým z Kopřivnice pod názvem “Chlupatá odplata”, domácí družstvo z Mořkova obsadilo 2.místo.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v Mořkově za splněný
sen všech generací volejbalistů, což je vybudování nového volejbalového
stánku i za všeobecnou podporu sportu v Mořkově, také našim dloholetým
sponzorům fa Machač a fa Pohostinství manželů Kuncových za sponzorské příspěvky i členům oddílů Mořkova a Hodslavic za pomoc při přípravě
turnaje. Poděkování patří také náměstkovi hejtmana Moravskoslezského
kraje Jiřímu Navrátilovi za zajištění cen pro všechny účastníky.
Ved. oddílu
Petr Kyselý

Tým Mořkov:
- stojící zleva
Petr Kyselý,
Zdenek Černoch,
Markéta Rubinová,
Martin Jančálek
- dole:
Karel Černoch,
Matěj Tobola,
Blanka Čípová
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Obec Mořkov
prodá garážová vrata
o rozměrech š 345 x v 215 cm.
Rok výroby 2016.
Pořizovací cena 14500,- Kč,
nyní cena dohodou.
V případě zájmu volejte 739 623 882,
nebo piště starosta@obec-morkov.cz.

MO KDU-ČSL Mořkov
oznamuje,
že z důvodu stále se měnících
opatření v rámci COVID-19
se plánovaný

DEN PRO RODINU
na místním koupališti
v termínu 18. 7. 2020 RUŠÍ.
O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
Výbor MO KDU-ČSL Mořkov
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BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře.
Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce letních prázdnin, nové kamarády, letní tábory a
veškerá dobrodružství, které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých situací nejen
pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti zůstávají
po dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili pár užitečných rad.
Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili následující:
V případě, že musíte zůstat sami doma
Nikdy nikomu cizímu neotvírejte a neříkejte do domácího telefonu, že jste sami doma
Při odchodu z domu byste měly uzavřít okna, uzamknout hlavní dveře
Nechte rodičům vzkaz kam a s kým jste šly ven, popř. kdy se vrátíte
Nenastupujte s cizími lidmi do výtahu
Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání
Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte je mimo svůj dosah
třeba na hřišti
Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od nich neberte a nikam
s nimi nechoďte
Při hrách a to nejen v lese můžete narazit na munici, s touto nikdy nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého nebo voláme na linku 158 (v případě manipulace s municí může dojít ke zranění, které může vést k trvalým následkům)
Při koupání v neznámých vodách respektujeme doporučení jako je zákaz skákaní do vody nebo zákaz koupání – každé takové upozornění má svůj účel a je tam
umístěno z nějakého závažného důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli,
že máte prázdniny a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit do zaměstnání
Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám novým neznámým
městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam nechoďte
Cyklovýlety nebo jízda vozidlem
Před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte si povinnou
výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu!
Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpečnosti, také při jízdě vozidlem, jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla – jedním z nich je, že musíte být připoutáni bezpečnostním pásem (nejen, že za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám
bezpečnostní pás může při srážce zachránit život).
Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí k venkovním hrám a tak usedáte k televizi,
počítači nebo mobilním telefonům
Mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a myslete také na to,
že pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, mnohem zdravější než sezení u počítače s
ohnutými zády
Nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto, že navazujete třeba zrovna nová „ on –
line „ kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpečném prostředí svého pokojíčku na Vás
mohou číhat různá nebezpečí
Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým programem apod.
Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště
Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na neslušné, vulgární nebo
hrubé maily či vzkazy
Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému
Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na dovolenou
apod.
Preventivní videa v odkaze:
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR: https://www.facebook.com/168628236521263 posts/3376859572364764/
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních prázdnin.
por. Karla Špaltová
nprap. Bc. Marika Jeličová
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VALNÁ HROMADA TJ MOŘKOV 16. 6. 2020
Zprávy jednotlivých oddílů

Zpráva předsedy TJ Mořkov,z.s. za uplynulé období.
Vážení Delegáti , Vážení Hosté, dovolte mi abych Vám přednesl zprávu o činnosti VV TJ Mořkov,z.s. za uplynulé období od minulé Valné Hromady která se konala 20.března 2019. VV TJ Mořkov tvoří 13 zástupců jednotlivých oddílů.Sešel celkem 4x a průměrná účast činila 75% . Účast 100% mělo 8 členů
- Jana Jorpalidisová , Lenka Kociánová, Marie Kučerová,Luděk Kučera, Zdeněk Vodolán a Jan Fabík. Dva
členové účast 75% , jeden 25% z důvodu nemoci a dva členové 0 % účast. Každé schůze VV TJ Mořkov se
účastnil člen nebo členové Kontrolní Revizní Komise kteří nejsou zahrnuti do výše uvedených procent účasti. Viz. jednotlivé presenční listiny. Z každé schůze je rovněž sepsán zápis o jednotlivých bodech jednání.
Tento po ověření obdrží všichni členové VV a KRK TJ Mořkov,z.s.
Ke dni: 14.2.2020 podal rezignaci jeden člen VV , a navrhl za sebe nového předsedu oddílu zvoleného na schůzi oddílu konané ve stejném dni. Tímto děkuji p.Jaromíru Hromádkovi za dosud odvedenou práci. Navrhuji doplnit VV TJ Mořkov,z.a. o pana Václava Černocha volbou na dnešní Valné Hromadě .
TJ Mořkov,z.s. k 1.1.2020 evidoval celkem 354 ,k 1.1.2019 344 členů.
Fotbal
128
102
ASPV
65
78
KČT
100
106
St.tenis
22
20
Šachy
29
27
Odbíjená
10
11
Evidence členské základny v celostátním měřítku je bohužel nejednotná, každý sportovní svaz má
své věkové kategorie, výši členských a registračních poplatků, jiné datum hlášení členské základny apod.
V případě členství ve více oddílech je problém vícečetné registrace.
Hlavním přispěvatelem na činnost naší TJ je dotace Obce Mořkov. Důležité pro naší činnost je její
poskytnutí na začátku roku . Děkujeme!
Trochu složitější (hlavně časově) byvají dotace z jiných zdrojů. Podrobněji bude vysvětleno ve zprávě hospodáře.
Krátce se musím zmínit o dopadu vyhlášených opatření Vlády ČR na činnost naší TJ Mořkov,z.s.
Naše TJ musela odložit konání svolaných schůzí a termín Val.Hromady. Jaký dopad byl na jednotlivé oddíly budou určitě obsahovat zprávy jednotlivých vedoucích. Na každé schůzi kromě jiných bodů byly poskytovány a vyúčtovávány poskytnuté zálohy na činnost
Oddíly pracují samostatně o jejich činnosti podávají zprávy jednotliví předsedové oddílů , odborů a klubů
jednou ročně na Val. Hromadě nebo členských schůzích , jak uslyšíme v jednotlivých zprávách .
Zprávy jednotlivých oddílů: Kopaná, ASPV, KČT,Stol.Tenis, Odbíjená,Šachy.
Pokračovat po zpráváchDovolte mi abych poděkoval jednotlivým oddílům ,asociacím a klubům za jejich odvedenou práci a dosažené výsledky.
Poděkování za odvedenou práci jednotlivým oddílům.
Poděkování za odvedenou práci VV a RK
Poděkování vedení Obce Mořkov
S přáním všeho nejlepšího Jan Fabík – předseda
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Zpráva oddílu šachu mládež na V.H TJ Mořkov, z. s. – sezóna 2019/2020
Dne: 16. 6. 2020
Přeji hezký den, dovolte mi abych přednesl doplňující informace o činnosti mládeže našeho oddílu šachu . Nedílnou součásti naší činnosti je dlouholetá spolupráce se ZŠ Mořkov kterou zahajujeme naší sezónu. Tímto zahájením je
obvykle Žákovský přebor ZŠ Mořkov Jednotlivců .
Byl pořádán 10.října 2019 v klubovně šachu za účasti 30 žáků kteří hráli ve 3.věkových kategoriích.
Žáci obdrželi diplomy a ceny. Za povšimnutí stojí 20 místo žáka 2.tř. Jančálka Václava který předběhl i některé žáky
z 9.8.7. tříd. Výsledná tabulka pořadí v kategoriích pak slouží jako nominace do sestavy ZŠ Mořkov při Přeboru
družstev ZŠ a SŠ okresu Nový Jičín
Již několik let je Náš oddíl pořadatelem této okresní akce. Tato proběhla v tomto sále dne: 11.prosince 2019 za
účasti 12 družstev našeho okresu. Každé družstvo je tvořeno 4 žáky a 2 náhradníky + vedoucí starší 18 let – členy jedné školy. Celkem žáků 48 + 7 náhradníků + 12 vedoucích.
Naše ZŠ Mořkov přihlásila do: Kateg. A – 1 družstvo , Kateg. B 1 družstvo
Obě naše družstva vybojovaly 2 místa a mělu právo postupu do krajského kola.
V Kateg. C – naši žáci nestartovali neboť tato je určena pro starší žáky SŠ a učilišť. Postupu využilo jen družstvo Kateg. B - tento probíhal ve F-M v lednu 2020. Krajské kolo už bylo nad naše síly a družstvo skončilo na 11 místě, ale
porazili družstvo Gym.Příbor které v Mořkově v okresním kole vyhrálo.
Dosažené výsledky samozřejmě nepříjdou samy od sebe. Tréniky mládeže probíhaly vždy ve středu
Od 13.00 do 15.00 hod. a někdy i déle. Nyní má kroužek 17 žáků . Příchody žáků jsou v návaznosti na školní rozvrh
a dalších kroužků a tréniků v jiných oddílech . O čase příchodu a odchodu žáků vedu přesnou evidenci a každý
z rodičů může do této evidence kdykoliv nahlédnout. Zde bych potřeboval žáky rozdělit na méně a více pokročilé
neboť jejich úroveň je rozdílná. Žáci ale raději hrají turnaje .
Okresní Šachový Svaz Nový Jičín pořádá OMŠL která má 6 kol – vždy 1 kolo v měsíci.
Pořadateli jsou – Frenštát , Mořkov , Nový Jičín , Petřvald,Kopřivnice a Bílovec . Je to náborový turnaj s velkým věkovým rozsahem od mateřské školy až do věku 18 let. Tento věkový rozsah zkresluje výsledky . Navrhujeme zmenšení věkového rozdílu. Tyto propozice musí být schváleny Konferencí OŠS. V případě Našich žáků 10 až 13 let, dosažení 4 bodů z celkově 7 možných často znamená vítězství v dané věkové kategorii. Viz získané diplomy a výsledy dle
kategoriích.
Rovněž se naší žáci zůčastnili KP mládeže v Rapid šachu , v tabulkách těchto turnajů obsazujeme zatím vždy konec
tabulky.
Pro mládež máme pracován Kalendářní plán činnosti a to vždy na 1 čtvrťletí. Rodiče pak vždy potvrzují účast svého dítěte na dané akci , nebo se jí přímo zůčastní. Dále o této činnost podáváme informace prostřednictvím Zpravodaje Obce, nástěnky a e-mailů. Z těchto plánů jsme stačili uskutečnit vše dle plánů – bylo zrušeno jen 5.kolo KP
mládeže v D.Benešově 22.3.2020. Nyní je činnost mládeže pozastavena ,týká se celého ŠSČR , plán práce zatím připravuji na podzim 2020.
Předpokládám že činnost v plném rozsahu bude možné obnovit po zahájení školního roku 2020/21,
Dosud jsou předpokládané akce odloženy v celém ŠSČR.
Za pozornost děkuje Jan Fabík

Zpráva o činnosti ASPV při TJ Mořkov za rok 2019

Cílem naší činnosti je přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Nabízíme pestrý výběr účinných pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie. zajišťujeme možnosti aktivního trávení volného času pro
všechny věkové kategorie. Nabízíme : zdravotní cvičení, aerobic a pilates, odbíjenou a halovou kopanou.
Naše členská základna měla v roce 2019 75 členů (26 dětí a 49 dospělých)
V oddíle máme 3 cvičitelky, které se aktivně zúčastňují seminářů
Rozpis cvičení a cvičitelé:
aerobic a kondiční cvičení – Jana Fabíková, Marta Fabíková
halová kopaná –Luděk Geryk, Libor Macíček
tanečky – děti – Jana Fabíková, Sedlářová Iveta

odbíjená – Lenka Jurášová
staří páni - Evžen Falešník

Akce, kterých jsme se zúčastnili:
Bartošovice– kubbe, woodbal, molki
Kopřivnice – bowling
Mořkov – Pochod Okolo Mořkova
Okresní pohár ve volejbale neregistrovaných žen v Bílovci
Mořkovský zajíček
Turnaj ve stolním tenise
Zájezd do Jánošíkových dier v září 2019
V naší práci se v následujícím období zaměříme na větší propagaci sportu zejména mezi mládeži.
Děkujeme OÚ a ZŠ v Mořkově za podporu naší činnosti.
Zapsala Lenka Kociánová
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Zpráva o činnosti Odboru KČT pro TJ Mořkov za rok 2019
Členská základna
Ke konci roku 2019 má náš odbor 103 členů, když to rozdělíme, tak je
45 mužů, z toho 14 seniorů (od 62 let)
48 žen, z toho 20 seniorek (od 60 let)
3x rodinná známka
2x junior
1x ZTP
7x mládež
Ze Životic je 7 členů, ze Suchdolu n/Odrou 5 členů , Hostašovice 2, Nový Jičín 2, Kopřivnice, Veřovice, Vsetín mají
po 1 členu. Rodinné známky jsou 3 a jsou pro mládež do 26 let. Po překročení tohoto věku už není rodinná známka
možná.
Všichni platí a zároveň zaplatili členské příspěvky na letošní rok = ústředí + oblast + odbor TJ (mimo mládež). Všichni vlastní kartu „EUROBEDS“. Každý dnes obdrží již nálepku s platností na příští rok.
Časopis „TURISTA“ odebírají 4 členové.
Kulaté výročí mělo letos 7 členů.
A teď odvod členských příspěvků –
ústředí ……… Kč
oblast ……… Kč
odbor ………. Kč
Číslo našeho odboru 113405.
Patříme do oblasti Moravskoslezské. V současné době sdružujeme 4817 členů v 53 odborech. Každý odbor má pro své
členy připraven vlastní celoroční program. V naších řadách evidujeme i členy tělesně a zrakově postižené, pro které je
připravován specifický program. Jedná se o akce všech druhů turistiky: pěší, cyklo, lyže, vysokohorská turistika, voda.
Oblast se může pochlubit největším počtem dětí a mládeže registrovaných v turistických oddílech mládeže v rámci
celého KČT. V 11 odborech pracuje 34 oddílů se 1742 členy.
Činnost odboru
Činnost odboru řídil osmičlenný výbor, konáno bylo 7 výborových schůzí (scházeli jsme se samozřejmě dle potřeby),
účast na těchto schůzích 88%. Celá naše činnost byla zaměřena na PT, CT, LT. Na začátku roku každý obdržel plán
akcí celého roku. Tento plán akcí je umístěn i na našich webových stránkách a visí i v propagační skříňce. Ne každý
člen však s tímto plánem pracoval. Zůstal třeba nepovšimnut někde v šuplíku. Je však zřejmé, že si každý mohl vybrat
příslušnou akci, která se mu zamlouvala. Účast na některých akcích byla velmi dobrá. Musím však podotknout, že úsilím organizátorů, což je náš výbor. Návštěvnost akcí zhodnotím na jiném místě této zprávy. Propagaci našeho odboru
přes webové stránky zajišťovali Petr Rýdl, Luděk Kučera a Vojtěch Erle. Je nutné tyto stránky navštěvovat, je zde
uvedeno téměř vše. Vývěsní skříňku zajišťoval rovněž Petr Rýdl. Za veškerou práci všem zmíněným členům upřímně
děkuji. Činnost seniorů (především středy) již není tak bohatá jako v letech minulých. Bude to ovlivněno asi přibývajícím věkem a zdravotním stavem.
Souhrn akcí + zpráva z 45. ročníku POM
Především musím podotknout, že 45. ročník POM byl zařazen mezi významné akce oblasti Moravskoslezské. Do příprav a organizace POM se obětavě zapojili jak členové výboru tak značná část ostatních členů odboru.
45. ročník turistického pochodu „Okolo Mořkova „ byl pořádán odborem KČT při TJ Mořkov ve spolupráci s OÚ
Mořkov v sobotu 4. května 2019. Celý týden před konáním akce bylo velmi nestálé počasí, chladno, deštivo, přeháňky, tepleji a zase dokola. I v den poslední ráno drobně pršelo a padaly i kroupy. Při zahájení prezentace účastníků se
však vyjasnilo, počasí se umoudřilo. Teplota ale nepřesáhla 10°C. Samozřejmě ke zlepšení nálady nedošlo jen u pořadatelů, ale i u všech zúčastněných turistů.
Celkem se na všech trasách prezentovalo 954 účastníků, z toho 383 mládeže, 571 dospělých. Místních bylo 418, tj.
44%, což je o 2% méně jako loni. Ze všech pěti tras pochodovalo nejvíce turistů na 10 km – 319, z toho místních 142.
Na 16 km 305, místních 160. Na trase 25 km 66, místních 12 a konečně 35 km 46, z toho místních 13. Pro rodiče
s malými dětmi byla připravena „BABY“ trasa na 5 km s účastí 218, místních 91. Děti na devíti stanovištích plnily
různé úkoly, za jejichž splnění byla sladká odměna. Z prezentovaných účastníků byli vylosování výherci drobných
věcných cen. Nejvzdálenější, nejmladší a nestarší účastník obdržel hodnotnou cenu.
Ke zdárnému průběhu akce napomáhalo 62 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 pochodování vyhrávala skupina „Lysaři“. V odpoledních hodinách mohli účastníci v cíli využít pěkného
prostředí výletiště k odpočinku i bohatého občerstvení připraveného pořadateli. Letos se nám však nepodařilo zajistit
živou hudbu, k dispozici byla pouze reprodukovaná.
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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 pochodu.

Tímto chci poděkovat za spolupráci OÚ Mořkov a všem našim sponzorům a příznivcům.
Machač – malokapacitní jatka, s.r.o.
Oldřich a Martina Kuncovi – Restaurace Kunc
Renáta Pítrová – „U Ogarů“
Konkys s.r.o.
Hospůdka u Bernarda Nové domky
Pekárna u Černochů Veřovice
Prodejna trekové obuvi Pavel Černoch

Řeznictví Jan
Slavomír Šigut – Dřevošigut
Tomspedit s.r.o
Doprava Pavel, Ženklava
Alve s.r.o.
Kučera Stanislav
Los Křupos – Ostrava Zábřeh

Rovněž musím poděkovat 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 a mládež, propagující turistiku, naši obec a krásnou
přírodu v jejím okolí.
Zdá se, že občané berou POM i jako společenskou akci. O tom svědčí jejich přítomnost na odpoledním programu na
výletišti. Jak jsem již řekl, letos bez živé hudby. Všem co se zapojili do příprav a zdárného průběhu POM, jak jsem uvedl 62 pořadatelům, patří moje poděkování. Poděkovat musím i občanům, členům TJ, žákům ZŠ a dětem za účast. Poděkování za spolupráci patří i paní starostce a místostarostovi obce. Pochod byl opět dobrou propagací OKČT, TJ, obce
Mořkov a naší Podbeskydské krajiny.
Vrátím se ještě ke sponzorům. Jak jsem již předtím uvedl, získali jsme pro akci POM i několik sponzorů. Starost o získání sponzorů se nám vyplácí, a proto také děkuji těm, kdo tyto sponzory zajistili. Musíme si všichni uvědomit, že POM
získáváme určité finanční prostředky, které pak efektivně můžeme zhodnotit. Z výběru členských příspěvků přijde do
pokladny jen ………… Kč. Takže k částečné a mnohdy i značné úhradě některých našich, zejména BUS zájezdů jsou
tyto prostředky využity. Rovněž i jako pozornost jubilantům. Zprávu, jak my říkáme, pokladní, čili stav našeho hospodaření Vám přednese za chvíli pokladník Jiří Kocián.
V příštím roce nás čeká a musíme připravit 46. ročník POM. Uskuteční se v sobotu 9. 5. 2020 a musíme se na tuto naši
hlavní akci důkladně připravit. Takže doufám, že naše úsilí o zdárný průběh bude aspoň takové jako letos.
Musíme se i větší účastí prezentovat na akcích pořádaných oblastí MS a jejich odborů. Tyto akce jsou z naší strany navštěvovány málo, hlavně co se týče turistů mladších. Zdá se mi, že zájem je jen o atraktivnější akce.
Teď ještě stručně zhodnotím plán a plnění akcí letošního roku a jejich návštěvnost.
Na závěr zprávy o činnosti odboru děkuji všem našim členům a samozřejmě i příznivcům za obětavou výpomoc při pořádání POM a za účast na akcích pořádaných v letošním roce, za turistické výkony a propagaci turistiky a celé TJ.
Do roku příštího přeji Vám všem pevné zdraví, hodně kilometrů při LT, PT, CT, pěkné zážitky strávené s kamarády při
poznávání krás přírody a radost z turistiky pod blankytně modrou oblohou po celý rok 2020.
Jaromír Kašpárek

Zpráva oddílu šachu za rok 2019
Oddíl šachu v roce 2019 evidoval 27 členů, z toho 13 dospělých a 14 žáků. Zvýšení členské základny oproti roku 2018
je z důvodu registrace žáků, kteří v předchozím roce byli členy kroužku bez registrace. Stav dospělých je v podstatě
dlouhodobě neměnný.
Stejně jako v předchozích letech jsme pro soutěže dospělých sezóně 2018/2019 postavili dvě družstva.
Družstvo „A“ v krajské soutěži, družstvo „B“ v okresním přeboru. Družstvo „A“ v KS skončilo nakonec na 8. Místě. Rozhodlo vítězství v Kopřivnici v posledním kole, které nás posunulo z průběžného 9.místa na konečné osmé. Mimochodem, protože konání této schůze je později a mezitím byly naše soutěže ukončeny, mohu tedy oznámit, že
jsme v sezóně 2019/2020 opět skončili na 8. místě. Družstvo vede jako kapitán Černoch Václav. Od roku 2016, kdy
ukončil aktivní činnost Černoch Lukáš a Mička Norbert přestoupil do Nového Jičína, stále bojujeme v krajské soutěži
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o udržení. Přitom, ještě v sezóně 2014/2015 jsme v této soutěži skončili na druhém místě, o rok později na místě šestém.
„B“ družstvo, hrající v OP skončilo v sezóně 2018/2019 na 4.místě. OP se šesti účastníky se hrál dvoukolově. Soupiska
„B“ týmu je sice doplněna volnými hráči z „A“ týmu, nicméně pro nedostatek hráčů bývá sestava často neúplná. To že
tým má navíc, potvrdilo i vítězství v OP v letošním roce v dokončené sezóně 2019/2020. Kapitánem tohoto mužstva je
Hromádka Jaromír.

Naší žáci vedeni Honzou Fabíkem se zúčastňují turnajů jednotlivců okresní mládežnické ligy. Výsledky jsou kolísavé,
u žáků mnohdy ovlivněny i štěstím. Těchto turnajů je šest, jeden z nich organizuje náš oddíl pod Fabíkovým vedením.
Úroveň hry žáků byla ještě v minulé sezóně nízká, v současné době se zdá, že dochází ke zlepšení. K dopravě dětí na
turnaje pomáhají další členové oddílu a rodiče. Honza Fabík, jako předseda okresního šachového svazu organizuje i
přebor škol okresu družstev ve dvou kategoriích a to za pomoci dalších členů oddílu. Díky podmínkám OÚ se tyto turnaje hrají u nás v tomto sále, v podstatě nejlepším prostředí v okrese.Těmto soutěžím ještě předchází turnaj ve škole,
který rovněž organizuje Honza, který je mimochodem šachovým rozhodčím 1. Třídy. Pro další sezónu plánujeme posílení trenérů žáků, dále uvažujeme z žáků vytvořit třetí družstvo „C“ pro OP. Problém bude dohromady zajistit kapitány
týmů, řidiče podobně,zapojení dalších hráčů do organizace . Prostě logistika. O mládeži referuji poměrně stručně, podrobněji doplní následně mou zprávu Honza Fabík, který kroužek mládeže vede.
V prosinci, stejně jako v předchozích letech jsme uskutečnili vánoční šachový turnaj. Pro mládež a pro dospělé.
V rámci turnaje pro dospělé máme i posezení se svými protějšky. V létě pak organizujeme akci pod širým nebem, rovněž i s rodinnými příslušníky.

Závěrem mi dovolte poděkovat zejména obecnímu úřadu za finanční i materiální pomoc. Kdybychom neměli dotace od
obce a možnost používat prostory SD, nemohl by Honza tu mládež takhle rozjet, případně by byla vyšší spoluúčast rodičů. To by se zase mohlo odrazit v počtu členu mládeže. Dále poděkování patří Honzovi za práci pro oddíl – jednatel,
vedení mládeže o čemž jsem před chvíli referoval a rozhodčí turnajů i zápasu KS. Pokud se Honzy týká, reprezentuje
oddíl i jinak navenek, coby předseda OV šachového svazu, předseda komise rozhodčích při KV ŠS a nakonec i coby
předseda TJ. Poděkování patří i dalším členům a hráčům, kteří se více nebo méně podílejí na činnosti oddílu, samozřejmě kapitánům družstev, Z hráčů třeba Aleši Bendovi, který jako hostující nám pomáhá a odehraje 3-4 zápasy, kdy dojede z Prahy nebo Milan Zelenka, který nám je věrný, přitom by klidně mohl hrát 2 ligu. Franta Hanko zase jezdí ze Zlína

apod.

Nakonec ještě děkuji Jardu Hromádkovi, který přede mnou vedl oddíl od roku 2012 a kterého jsem volbou na VČS
oddílu 14.2.2020 vystřídal ve funkci. Vzhledem k mému věku, je to předpokládám na dobu už mnohem kratší, budu usilovně pracovat na získání svého nástupce.

Děkuji za pozornost. Za oddíl šachu Černoch Václav
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Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2019-2020
My, mořkovští stolní tenisté máme za sebou další sezónu. Soutěž jsme zahájili 27.9.2019 a skončili ji 6.3. 2020, kdy
byly soutěže ze dne na den ukončeny kvůli koronaviru. Odehráli jsme celkem 19 utkání. Letošní herní rok hodnotím
jako povedený co se týká družstev „B“ a „C“. Družstvo „A“ mi už takovou radost neudělalo, ale jak se říká, není každý rok posvícení.
Družstvo A:
Po loňském postupu z okresního přeboru, hrálo krajský přebor II. třídy. Hned z kraje sezóny se ovšem objevily vleklé
zdravotní problémy některých hráčů základní sestavy. Zbytek sezóny dohrávali s obtížemi s náhradní sestavou a výsledky podle toho také vypadaly. Díky pandemii Covidu 19 byla i krajská soutěž zrušena v první polovině března, což
si myslím bylo družstvem bráno jako vysvobození z toho trápení. Jako přínos můžeme brát snad jen to, že pravidelně
nastupovali naši dorostenci a odehráním takto herně kvalitních zápasů u nich došlo k výraznému zlepšení a načerpání
zkušeností do dalších let. Skončili jsme na posledním místě tabulky a zaslouženě sestupujeme zpátky do okresního
přeboru.
Družstvo B:
Hrálo okresní přebor I. třídy, kde startovalo 12 oddílů. Družstvo jako celek fungovalo dobře, hráli jsme v pohodové a
přátelské atmosféře a celý tento ročník si užili. Také v našem družstvu jsme se snažili co nejčastěji do hry zapojovat
naše dorostence. Celá sezóna byla hrozně vyrovnaná s minimálním bodovým rozestupem mezi družstvy. Soutěž skončila 4 kola před plánovaným koncem a my jsme se umístili na 6 místě, kdy na třetí místo nám chyběly pouze tři body.
Družstvo C:
Hrálo okresní přebor II. třídy. Naše družstvo bylo letos postaveno do soutěže jako čistě žákovské, pod vedením Petra
Černocha. Kluci odehráli celou soutěž, měli velmi dobrou účast na trénincích. Mám velkou radost z našich žáků, protože k dnešnímu dni jsou mezi dospělými na pěkném 8 místě tabulky s bilancí 4 výhry, 1 remízy a 11 proher. Mé velké
poděkování patří Petrovi Černochovi, který celou sezónu perfektně zvládl po organizační stránce.
Náš oddíl opět uspořádal již 47.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Bohužel návštěvnost hlavně z řad veřejnosti rok od roku klesá. Ty tam jsou doby, kdy náš turnaj navštěvovali v hojném počtu amatérští hráči z okolních obci
a měst.
Oddíl má v současné době 21 členů, na naše tréninky dochází osm žáků, kterým se věnujeme a učíme je základům hry.
Věříme, že kluci u stolního tenisu zůstanou a stanou se našimi následovníky. Naši nejmladší členové se zúčastnili šesti
žákovských okresních bodovacích turnajů, kde se jim podařilo uhrát krásné výsledky. Nejúspěšnější na těchto turnajích je Štěpán Kyselý, kterému tímto blahopřeji a držím palce do dalších let.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, kterou používáme na nákup
tréninkového a materiálního vybavení.
I díky Vám, máme jednu z nejlepších heren v okrese. V diskusích
s funkcionáři ostatních oddílu při utkáních nebo okresních konferencích, vždy vyzdvihuji podporu, které se nám od
naší obce dostává. Jsem si vědom toho, že mnohdy i ve větších městech toto není samozřejmostí. Děkuji vám za pozornost a buďte zdraví !
S pozdravem sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášťe !!!
Tomáš Kudělka, Předseda oddílu stolního tenisu

Zpráva o činnosti oddílu odbíjené za období 2019/2020,
přednesená na valné hromadě TJ Mořkov 16. 6. 2020
Pro oživení výkonnostního volejbalu a obnovení soutěžní činnosti oddílu jsme navázali bližší spolupráci
s volejbalovým oddílem Hodslavic. Podařilo se nám rozšířit členskou základnu, zapojit do činnosti bývalé
volejbalisty, jež hrají v jiných soutěžích a přihlásit týmy do dvou soutěží. Celoroční činnost oddílu připravují
a koordinují Bronislav David jako trenér a pokladník a vedoucí oddílu Petr Kyselý.
V tréninkovém procesu se scházíme 1x týdně, letní příprava probíhala ve volejbalovém areálu v Hodslavicích, V zimním období hrály týmy souběžně Novojičínskou a nově Oderskou volejbalovou ligu smíšených
družstev, účastnili jsme se během roku několika turnajů, brigádně se staráme o venkovní antukové hřiště při
TJ Mořkov. Činnost oddílu a průběh obou soutěží, může veřejnost sledovat na našich volejbalových stránkách, jež jsou součástí internetových stránek obce Mořkov.
Po roční absenci družstva Old boys v Novojičínské volejbalové lize byl sestaven nový tým a zpětně přihlášen do soutěže. Po základní části se družstvo mezi nejlepších šest týmů neprobojovalo a skončilo na 9.
místě, Pracujeme na doplnění a vylepšení výkonnosti týmu. Hracími dny jsou úterky a čtvrtky v Novém Jičíně. V Oderské lize bylo přihlášeno družstvo pod názvem "Nepředvídatelní", kde je povoleno hrát i hráčům z
jiných soutěží. Využili jsme této možnosti a díky kvalitnější hře jsme se drželi před přerušením soutěže průběžně na výborném 3.místě, kde jsme měli odehrané o 3 zápasy méně a velkou šancí celou soutěž vyhrát.
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Hracími dny Oderské ligy byly páteční večery 1 až 2x měsíčně. Obě soutěže byly přerušeny koronavirem, Novojičínská liga se bude dohrávat v září.
Oddíl se zúčastnil několika turnajů, mezi největší patří antukový na St. Jičíně (5.místo), turnaj mužů
v Hodslavicích a Frenštátu p. Radhoštěm. V polovině srpna jsme reprezentovali Moravskoslezský kraj na
dvoudenním finále mužských vesnických družstev v Česticích v sev. Čechách (5.místo), hráli jsme také na
turnajích v Kopřivnici a halovém v Hodslavicích(2.místo).
Největší událostí pro činnost oddílu byla celková rekonstrukce volejbalového stánku v areálu TJ Mořkov.
Po mnoha jednáních byla zvolena finančně nejvýhodnější varianta opravy včetně oplocení. Realizaci a financování zajistila obec Mořkov, za což jí patří od všech sportovců i budoucích generaci obrovské poděkování.
Nedostatky zvolené technologie, pokládky antuky na vodopropustnou folii, kde je zamezeno zpětné nasakování vlhkosti jako pojiva, se snažíme odstranit získáním možnosti častějšího prolévání povrchu, jinak dochází k
ničení povrchu rychlým vysycháním. Po dohodě s oddílem fotbalu proběhlo také předání budky u hl. brány
areálu, která bude sloužit k uskladnění nářadí na úpravu povrchu, sklad sportovních potřeb a převlékárna pro
děvčata. Rádi bychom tam v budoucnu využili možnost napojení el.energie. Slavnostní otevření volejbalového
areálu proběhne v sobotu 27.6 v 9.00 hod, kdy oddíl pořádá turnaj smíšených družstev.
Závěrem bych chtěl poděkovat výboru TJ Mořkov, obecnímu úřadu v Mořkově, ZŠ Mořkov za spolupráci pro fungování oddílu i všem sponzorům, zvláště fa Machač a fa pohostinství manželů Kuncových. Také
všem aktivním členům, za celoroční práci, zvláště Bronislavu Davidovi. Díky výborné spolupráci všech složek
byly v letošním jarem vytvořeny pro naše sportování, nejlepší podmínky v historii mořkovské odbíjené.
ved. oddílu P. Kyselý
Výroční zpráva oddílu kopané za rok 2019
Dámy a pánové, vážení hosté.
Scházíme se znovu po roce a chci vás seznámit s tím, co se v uplynulém roce dělo v oddílu kopané, co se nám povedlo, kde jsme byli úspěšní a kde máme ještě rezervy.
V roce 2019 měl oddíl kopané 6 mužstev. Mužstva mladší a starší přípravky, žáků, nově mužstvo dorostu, dále „A“
tým, hrající krajskou soutěž a „B“ tým mužů, hrající zápasy v Životicích u Nového Jičína. Celkový počet členů oddílu
je v současnosti 109.
Chod oddílu ve spolupráci s trenéry a správcem zajišťuje vedení ve složení:
Zdeněk Vodolán – předseda oddílu
Luděk Kučera – pokladník, administrátor
Pavel Mička – sekretář
Martin Mička - administrátor
Petr Kučera – jednatel
Miroslav Strnadel – správce areálu
Vedení oddílu, spolu s trenéry a vedoucími jednotlivých mužstev, se scházelo 1 x měsíčně, pokud to bylo nutné, pak
podle potřeby. Na jednáních byly projednávány obecné potřeby mužstev. Projednávány byly rovněž náměty, připomínky, přestupy a stížnosti, které následně výbor řešil.
Nyní bych Vás seznámil s jednotlivými mužstvy.
V sezóně 2019 mužstvo mladší a starší přípravky pod vedením pánů Jana Kyselého, Petra Jančálka a Mirka Strnadla
působilo v okresním přeboru s 8 mužstvy. Tým mladší přípravky vyhrál všechna utkání a nastřílel nejvíc branek
v soutěži. Družstvo starší přípravky po odchodu úspěšného ročníku 2008 se muselo vypořádat s menším počtem hráčů.
Tým postupně získával zkušenosti a to vedlo k herním a výsledkovým úspěchům. Kromě turnajů během sezóny se obě
mužstva zúčastnila dvou turnajů v rámci zimní ligy, které byly pořádány OFS. Jako každý rok, byli nejlepší hráči pozváni do okresních výběrů.
Žáci, pod vedením Zdeňka Mičky a Vojty Erleho, hráli okresní soutěž s 10 mužstvy a soutěž ukončili na velmi pěkném třetím místě. Do zápasů se zapojilo celkem 19 hráčů a nejlepším střelcem týmu se 17 góly stal Robin Marek. Nejlepší hráči mládeže se pravidelně účastní okresních výběrů a je o ně velký zájem nejen v okrese, ale i v kraji.
V současné době máme hráče na hostování v klubech ve Frýdku Místku a v Novém Jičíně. V létě trenérský tým opustil
Zdeněk Mička a nahradil jej Daniel Kudělka.
Po třech letech absence mužstva dorostenců zahájili v loňském roce sezónu v okresním přeboru. Tým vedený Zdeňkem Mičkou, Markem Mičkou a vedoucím Zdeňkem Horákem se po počátečních nezdarech umístil v soutěži s 8
účastníky na 4 místě. Mužstvo je poskládáno kromě kluků z Mořkova, dále z Hodslavic a Životic u Nového Jičína
Realizační tým ,,A“ mužstva tvoří Pavel Kunc – trenér a Radek Vodolán coby vedoucí mužstva. Trenér Pavel Kunc u
družstva působí jako hrající trenér. Mužstvo hraje již čtvrtý rok krajskou soutěž a v roce 2019 obsadilo 7 místo. Největším problémem uplynulého ročníku byla série zranění, kdy snad ani jeden zápas hráči neodehráli v kompletní sestavě. Po odchodech starších hráčů Tomáše Kunce a Zbyňka Hromádky je tým doplňován mladšími hráči Markem Machem, Janem Kudělkou a nově Tomášem Křížkem, který se vrátil z hostování z Nového Jičína.
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Fotbalová sezóna 2019 – 2020 kvůli pandemii nemohla být dohrána. Na základě rozhodnutí byly všechny jarní zápasy
zrušeny a ze soutěží nikdo nepostupuje a nikdo nesestupuje.
Oddílu kopané bylo loni vyhověno žádosti o dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ,,Můj Klub“ na sportovní činnost. Prostředky byly použity na mzdové prostředky pro trenéry mládeže, dále bylo zakoupeno materiální vybavení mužstev, včetně nových dresů. Z důvodu zaslání dotace až ke konci roku, jsme bohužel nemohli zrealizovat instalaci fotbalových zábran za fotbalové branky. V roce 2019 byl za přispění dotace vedení obce vybudován přístřešek pro
kameramana, který natáčí fotbalové zápasy.
Na rok 2020 jsme rovněž požádali o dotaci na sportovní činnost, včetně dotace na zakoupení zábran za fotbalové branky
včetně instalace. Bylo nám přislíbeno vedením obce vybudování nového zábradlí kolem hrací plochy. Po těchto úpravách a již v předloňském roce vybudováním nových sociálních zařízení a rekonstrukce tribuny, bude areál patřit
k nejhezčím v okrese.
Události roku 2020 bylo 80 – leté výročí založení fotbalu v obci. Slavnosti se uskutečnily 22. června v areálu fotbalového stadiónu. Kromě zápasů přípravek, žáků, staré gardy a mužstva mužů, byla v klubovně pořádána výstava dokumentů
z historie fotbalu v Mořkově. V pátek 21.6. proběhlo v klubovně setkání s bývalými hráči a funkcionáři.
Jako každý rok proběhly brigády, hlavně na údržbě celkového areálu. Byl proveden nátěr dřevěné buňky, která slouží
jako sklad materiálu, dále byl proveden nátěr fotbalových branek. Letos provedeme opravu dlažby před vstupem do klubovny, proběhne vymalovaní šaten.
Závěrem si dovolím vyzvednout práci všech trenérů a především pak těch, kteří se věnují našim mladým nadějím. Nechci opomenout poděkovat rodičům, kteří vozí vlastními vozidly hráče přípravky na zápasy, dále poděkování patří všem
lidem co mají zájem o fotbal a chuť se angažovat v něm a také hráčům ,,staré gardy“ za pomoc v rámci brigád i pořadatelské činnosti. Obrovský dík patří všem sponzorům za jejich finanční i materiální dary, dále poděkování patří vedení
školy za možnost využití tělocvičny a v neposlední řadě i obci Mořkov, bez jejichž pomoci by oddíl kopané jen stěží
mohl fungovat.
Vážení delegáti, milí hosté. Ve zprávě o činnosti jsem se snažil vás seznámit s tím nejdůležitějším, co se za uplynulý rok
událo a s plánem na letošní rok.
Děkuji za pozornost.
Zdeněk Vodolán, předseda oddílu kopané
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Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou
S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost zabezpečení bytů,
rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní rady je žádoucí aplikovat
během celého roku, byť období dovolených je z pohledu uvedené kriminality „rizikovější“.
Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-protivloupani-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít neuzamčené vstupní dveře bytu nacházejícím se
v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět
zájmů ze strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při osvětě a předávání preventivních rad a informací
v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či
realizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je projekt Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018, který byl
v dalších letech aktualizován. V rámci něj mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem
„Zabezpečte se“, která rovněž prošla „vylepšením“ (více na: https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranumajetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:

•

Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.

•

Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.

•

Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické prvky, případně zapnout alarm), rov-

něž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.).

•

Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.

•

Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.

Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách www.stopvloupani.cz
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