Říjen 2021

měsíčník ČÍSLO 10
1. září 2021 jsme zahájili
Školní rok 2021/2022
v sále Společenského
domu Mořkov.
Žáci 9. třídy společně
s pedagogy přivítali své
nové kamarády z 1. třídy
s tématikou Šmoulů.
Přejeme všem dětem, ať
jim letošní rok přinese
nové poznání a taky
mnoho zážitků nejen
v lavicích školy.

Výstava na stromech - Život v bavlně
Letošní plakátová výstava je zaměřená na podmínky pěstování bavlny v Indii . Prostřednictvím fotografií
nahlédnete do života pěstitelů bavlny a máte tak možnost se zamyslet nad možnostmi udržitelnější produkce:
bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů, bez dětské práce, s lepšími
výkupními cenami a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí.
Výstava proběhne od 1.10. do 9.10.2021 v prostorách školní zahrady u ZŠ Mořkov.
V pátek v 16 - 17 hodin proběhne doprovodný program – malování tašek a kvízy o bavlně.
Jste srdečně zváni.
Žáci a učitelé ZŠ Mořkov

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
stále je potřeba pro obec něco plánovat,
zlepšovat a posouvat ji dál. Jedním
z dalších takových plánů je vybudování
společného chodníku pro chodce a cyklisty po levé straně v Nových domcích
ve směru na Hodslavice. Ty plánují propojit obec s naší ulicí Nové domky a tím zajistit lidem
bezpečný přístup buď na cyklostezku nebo na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Takový projekt by
však Hodslavicím nemohl být podpořen, kdybychom
v Nových domcích neudělali stejné opatření
k bezpečnému přístupu i my. Proto jsme se dohodli,
že půjdeme do projektu společně a požádali jsme Moravskoslezský kraj, každá obec však zvlášť, o dotaci
na zhotovení projektové dokumentace. Na krajském zastupitelstvu byla obci Mořkov schválená dotace ve výši 300 000,- Kč. Z logiky věci bude vhodné, aby projekt vypracoval projektant, který by řešil
jak úsek Mořkova, tak úsek Hodslavic.

Komise v těchto dnech posuzuje všechny podané projekty, proto již brzy očekávám a doufám, že obdržíme
pozitivní zprávu.
Od záři 2021 spolupracujeme s dopravním projektantem panem Tomášem Tillem na zhotovení projektové dokumentace úpravy centra před nákupním
střediskem. Projekt řeší převážně parkovací místa,
přístupové chodníky, bezbariérový vstup do obchodu,
místo pro třídění odpadu, místo pro tržnici. Projekt
řeší také dlouho žádaný přechod pro chodce v centru
obce. Dle informace projektanta bychom mohli získat
stavební povolení cca v květnu – červnu 2022, následně vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele a pustíme
se do samotné realizace. Předpoklad zahájení stavebních prací odhaduji na podzim 2022 popř. jaro 2023.

Další projekt, který bychom rádi realizovali už
v příštím roce je rekonstrukce obřadní síně a po realizaci zateplení SD plánujeme i rekonstrukci prostorů chodeb Společenského domu v Mořkově. Projektovou dokumentaci, včetně položkového rozpočtu
s výkazy výměr nám zpracovává Ing. Petr Jiřík, design.

V úterý 14.9.2021 jsem odesílala na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR veřejnoprávní smlouvu, která
nahrazuje stavební povolení na rekonstrukci chalupy Mořkov. Díky platnému stavebnímu povolení se
nám o 15 % bodů zvýšila šance na získání dotace.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení Mořkovjané,

v pátek 24. října 2021 jsme po roční
nucené odmlce mohli uspořádat Besedu s důchodci s představiteli obce. O podstatných obecních záležitostech informovala přítomné starostka obce. Následně jsme se jako
vedení obce postarali o zábavný program s hrou Bingo. O cca 80 seniorů se bezvadně starali někteří členové kulturní komise s občerstvením a o skvělou zábavu se postarala oblíbená kapela Stráňanka ze Strání. Myslím si, že se akce zdařila a všem líbila, společně jsme si povykládali, pobavili se, zazpívali si a zatančili.

V září jsme zahájili zemní práce Odvodnění ulice
Polní a postupně zahájíme práce na prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu ulice Polní a Nádražní. Rovněž jsme zahájili práce na rekonstrukci
oplocení sběrného dvora. Obě akce by měly být
dokončeny ještě v letošním roce. Doufejme, že bude
příznivé počasí.
V měsíci září jsme také zajistili opravu střechy budovy TJ, do níž plochou střechou začalo zatékat.
Klempířské a pokrývačské práce provedl pan Lukáš
Rýc, Klempířství za 108 000,- Kč.
Ivana Váňová, MBA, starostka

Informace k dopravním prvkům v obci
(svislé značky, vodorovné značení, dopravní zrcadla,
retardéry…)
Na každý dopravní prvek, který je v obci umístěn
máme zpracovanou dopravním inženýrem projektovou dokumentaci, a k ní se vyjadřuje a dává souhlas
či nesouhlas odbor dopravy Městského úřadu
v Novém Jičíně.

Až po obdržení souhlasného stanoviska objednáváme u společnosti, která má oprávnění realizovat tyto
dopravní prvky jejich umístění a montáž.
Následně máme přidaný prvek zakreslen do výkresů,
pořízeným dopravním auditorem.

Obec Mořkov
Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce Mořkov
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VIZUALIZACE

NÁVRHU

OBŘADNÍ
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SÍNĚ

MOŘKOV

USNESENÍ
z 61. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 1. 9. 2021
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 60. schůze RO.
Odmítnutí nastoupit do DPS paní L.
Návrh programu 16. ZO.
Schvaluje:
Program 61. Rady obce Mořkov.
Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00, IČ: 27373231, DIČ: CZ27373231, zast. Ing. Michalem Šnírerem, na základě PM, na straně provozovatele a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou
Váňovou, MBA, starostkou, na straně Obec.
Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro
část dopravní a technické infrastruktury obcí uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem, IČ: 70890692 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, MBA, starostkou.
Smlouvu o dílo č. NJ/346/2021/Ba uzavřenou mezi Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191,
zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně zhotovitele a Správou silnic MSK, p. o., středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 11 Šenov u Nového Jičína, na straně objednatele, týkající se zimní údržby na mostech.
Umístění do volného bytu v DPS a Nájemní smlouvu o Nájmu bytu v domě zvláštního určení (v DPS) pro nájemce pana V. Pronajímatel je Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zastoupená Ivanou Váňovou, starostkou obce.
Revokuje:
Usnesení z 59. RO, konané dne 11.8.2021 bod 2.4 na usnesení schvaluje z RO 61. bod 2.5.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta
USNESENÍ
z 62. schůze Rady obce Mořkov
konané dne 1. 9. 2021

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodů usnesení 61. schůze RO.
Žádost o prominutí platby za místnost sálu ve SD pro cvičenky jógy.
Žádost o poskytnutí daru žadatele NAŠE ODPADKY, z. s
Žádost Obce Mořkov zaslanou Lesům ČR, s. p. o opravu lesní cesty.
Žádost o místní šetření SSMSK, střediska Nový Jičín ve věci průsaků vody, z příkopy do sklepů rodinných
domků v ulici Nové domky.
Konání Besedy s důchodci s představiteli obce dne 24.9.2021.
Schvaluje:
Program 62. Rady obce Mořkov.
Uzavření DPP na pozici koordinátora projektu Šablony III pro ředitelku ZŠ a MŠ Mořkov paní Mgr. Yvonu Šindlerovou.
Rada obce schvaluje Návrh XIII. úpravy rozpočtu obce na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

50.000,00 Kč
50.000,00 Kč
- Kč

příjmy celkem
výdaje celkem
financování celkem

46,626.404,57 Kč
63,296.931,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění XIII. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení
RO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
2.4
Cenovou nabídku projektanta pana Tomáše Tilla, IČ: 75844249 na realizaci projektové dokumentace na Stavební úpravy veřejného prostoru u obchodního centra v Mořkově a pověřuje starostku obce vystavením objednávky.
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2.5

2.6
2.7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném nákupu energií uzavřený mezi Obcí Blatnička, zast. Ing. Antonínem Minaříkem, starostou, IČO: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička a Obcí Mořkov, zast. Ivanou Váňovou,
MBA, starostkou, IČ: 00298191, Horní 10, 742 72 Mořkov.
Návštěvu jubilantů v měsíci říjnu 2021.
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání ve Zdravotním středisku Mořkov, v prostorech bývalé zubní
ordinace, adresou Dolní č.p. 74.

3.
3.1

Neschvaluje:
Žádost o poskytnutí daru žadateli Naše Odpadky, z.s.,

4.
4.1

Doporučuje:
Žadatelkám cvičící jógu, aby využili bezúplatný pronájem nově zrekonstruované tělocvičny ZŠ a MŠ Mořkov.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov
konaného dne 8. 9. 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.
Bere na vědomí:
1.1
Zprávu ověřovatelů zápisu 15. ZO pana Jaromíra Steculy a pana Vojtěcha Vereše.
1.2
Kontrolu usnesení 15. ZO.
1.3
Zprávu o činnosti rady obce za období od 15. zasedání zastupitelstva obce (č. 58 - 61)
1.4
XI. Úpravu rozpočtu na rok 2021 provedenou RO.
2.
Volí:
2.1
Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 9. 2021 ve
složení: pan Jiří Navrátil – předseda, pan Adam Kučera a pan Tomáš Černoch – členové.
3.
Schvaluje:
3.1
Program jednání 16. ZO.
3.2
XII. Úpravu rozpočtu obce Mořkov na rok 2021

ve výši příjmů
ve výši výdajů
třídy 8 financování

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

1 801 197,00 Kč příjmy celkem
1 801 197,00 Kč výdaje celkem
- Kč financování celkem

46,576.404,57 Kč
63,246.931,73 Kč
16,670.527,16 Kč

Plné znění XII. úpravy rozpočtu na rok 2021 v členění jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení ZO. Text uvedený ve sloupci poznámka přílohy není závazným ukazatelem čerpání rozpočtu.
Smlouvu č.172021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně poskytovatele
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18, IČ: 70890692, zast. prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, na straně příjemce, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření,
reg. č. SFZP 138986/2019.
Smlouvu č.182021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mořkov uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na straně poskytovatele
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18, IČ: 70890692, zast. prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, na straně příjemce, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Dohodu o provedení práce – Dodatek č. 1 uzavřený s V. – DPP stavební činnost nad rámec pracovních povinností od 9.9.2021 – 31.12.2021 na 40 hodin.
Darovací smlouvu a prohlášení o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S 395/21 uzavřenou mezi smluvními
stranami Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191, zast. Ivanou Váňovou, MBA, starostkou, na
straně dárce a Lesy České republiky, s.p. se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ 42196451, zast. Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, zast. Ing. Jiřím
Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství Oblastního ředitelství severní Morava, se sídlem v Ostravě, Pikartská 2128/52, 710 00, na základě pověření ze dne 30.6.2021 na straně obdarovaný, pozemky služebnosti a pozemky dle GP č. 2173-498/2021 a GP č. 2138-701/2020 a GP č. 2139-701/2020.
Dodatek č. 4 Směrnice č. 2/2010 Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu.
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4.
4.1

Volí:
Kandidáty pana Lukáše Pavlovského a paní Zuzanu Pítrovou na funkci přísedících Okresního soudu v Novém
Jičíně.

Ivana Váňová, MBA
starostka

Bc. Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Poděkování
Dovolte nám abychom touto cestou poděkovali všem, kdož
se podíleli na přípravě a organizaci 13. setkání opuštěných
a postižených dětí dne 19. září 2021 ve Společenském domě
v Mořkově. Naše poděkování patří zejména paní Ivaně Váňové ,starostce obce Mořkov, panu Jiřímu Navrátilovi, náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje a místostarostovi
obce Mořkov, technicko-pracovní četě obecního úřadu Mořkov, dále týmu, který zajišťoval logistiku a zázemí setkání,
sponzorům a našim příznivcům. V zaplněném sále společenského domu po dobu konání setkání vládla skvělá atmosféra, děti byly z připravených programům nadšeny a odnesly
si z akce nejenom hezké zážitky či vzpomínky, ale také
mnoho dárků. Mravenčí práce a téměř roční přípravy přinesly dětem nezapomenutelné okamžiky a to i
s ohledem na známé problémy s konáním akcí. Reportáž ze setkání natáčela TV, brzy bude k vidění na stránkách obce. Závěrem našeho poděkování lze konstatovat, že setkání bylo velmi zdařilé a mimo jiného také
dobře reprezentovalo obec Mořkov. Cíl akce-napomáhat postiženým a opuštěným dětem začleňovat se do
běžného života se vydařil.
Vladimír Hron,patron Fondu
Vítězslav Černoch,předseda Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
„Jste zdraví tak, jak jsou zdravé vaše cévy?“
Obec Mořkov pořádá v rámci Dne zdraví
Diagnostiku cév
lékařským přístrojem
TensioMed ARTERIOGRAPH
……………………
Ateroskleróza? Zúžení cév? Infarkt?
Mozková příhoda?

Oznámení občanům:
Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s.,
Životice u Nového Jičína 103
upozorňuje občany na každoroční
výdej naturálií (pšenice, oves),
který proběhne v čase od 8:00-12:00 hod.
v těchto termínech:
středa ( 20. 10. , 27. 10. , 3. 11. , 10. 11. , 24. 11. 2021),
sobota ( 23. 10. , 6. 11. , 13. 11. 2021).
Hotovostní vyplácení pachtovného za rok 2021 bude
probíhat v měsíci leden – březen 2022,
a to každou středu v čase od 8:00 – 12:00 hod., příp.
dle telefonické dohody na tel.č. 556759367.

TOMU VŠEMU MŮŽETE PŘEDEJÍT
Jak? 30-ti minutovou bezbolestnou diagnostikou
s konzultací
Kdy? 20.10.2021 od 9 do 17 hod.
Kde? salónek Společenského domu
Cena? 200,- Kč / měření
Termín si rezervujte u Ing. V. Nečase
tel. 778 440 664
vladane@seznam.cz

Chtěly bychom touto cestou dodatečně poblahopřát k 60-ti letům společného života ,,DIAMANTOVÉ SVATBĚ“ manželům Věře a Janu Pítrovým,
kterou oslavili 16. září 2021.
Přejeme jim do dalších společných let hodně zdraví, lásky, svornosti a radosti.
Milada Kuncová a Vlasta Kahánková s rodinami
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Životní jubilea občanů Mořkova v říjnu 2021
50 let

Martina Horáková

Iveta Matušová

Marek Černoch

55 let

Milan Šindler

Rostislav Pop

Milan Macíček

60 let

Lubomír Vrána

Stanislav Doubravský

Dana Mičková

65 let

Josef Černoch

Alena Matalíková

Antonín Kašík

70 let

Josef Bartoň

Jaroslava Jančová

Marie Jašková

Josef Kyselý
80 let

Zdeněk Kyselý

81 let

Stanislav Jadovnický

Eva Černochová

82 let

Anežka Kučerová

Terezie Pítrová

84 let

Věra Machová

87 let

Anežka Drozdová

88 let

Jan Hoďák

92 let

Jozefa Jahodářová

94 let

Marie Hoďáková

Úmrtí
Sebastian Charenza (1 let)

Roman Šetek (57 let)

František Kučera (72 let)
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JAK ŠLY DĚJINY KOLEM PĚDSTAVITELŮ
OBCE – závěrečná část (2010 – 2020)

Jen se dobře rozhlédněte, kolik krásy kolem máte!
Najděte si chvilku času, abyste se mohli projít naší obcí a
vzpomínat a srovnávat. V současnosti je naše obec moderní,
kouzelná, čistá a úhledná, plná zeleně, ozdobená okolními
horami jižních svahů Beskyd. Přibylo hřišť, vydlážděných
chodníků, kvalitních silnic, upravených fasád na nových i starších domech… Základní škola, Zdravotní středisko, Hasičská
zbrojnice, Orlovna i Kostel sv. Jiří mají „nový kabát“. Pyšníme
se také novým vzhledem našeho stadionu se zrekonstruovanou
tribunou i šatnou s klubovnou TJ. Králův i Papákův potok mají
téměř dokonale upravenou podobu, takže přívalové deště už
obec nemohou ohrozit. Letos bylo v areálu koupaliště vybudováno dětské brouzdaliště, proběhla rekonstrukce garáže u hasičské zbrojnice a pro osobní vozidla byla vystavěna
nová garáž za SD. Rekonstrukcí prošly i místní komunikace, volejbalové hřiště, upraveno bylo také parkoviště u
katolického hřbitova. Pyšnit se můžeme chodníkem od vlakového nádraží i stezkou pro pěší a cyklisty k Novým
domkům. Hlavně pro děti jsou nyní pro stále hustší dopravní provoz silnice bezpečnější. Autobusové dopravní spojení ve směru na Nový Jičín je v současnosti pro nás ideální. Vzhledu Mořkova hodně pomohlo i nedávné náročné
vybudování kanalizace, protože tak zmizely páchnoucí příkopy a v potocích opět teče čistá voda. Už nejsme zapomenutá destinace, jak se nám smáli lidé z okolních obcí, naopak – mají nám co závidět!
Také plány do budoucnosti nejsou malé: čeká nás nová fasáda Společenského domu, výtah na Obecní úřad i náročné řešení centra obce – vybudování parkoviště u nákupního střediska Jednota COOP a estetická úprava celé návsi
v okolí Společenského domu. Těšíme se také na vybudování nové Podhorské chalupy.
Pak budeme určitě tou nejkrásnější obcí na Moravě.
Obrovskou zásluhu na celkovém vzhledu Mořkova má vedení naší obce v čele s paní starostkou Ivanou Váňovou, MBA, a panem místostarostou Bc. Jiřím Navrátilem, MBA. Vždy si poradili s náročným řešením každé
budovatelské akce, což byla volba projektu, vyřízení dotace na příslušných úřadech (na opravu, úpravu, rekonstrukci či novou stavbu), vypracování projektové dokumentace, její zadání firmám, výběrové řízení, schválení nejpřijatelnějšího návrhu a přísně kontrolovaná realizace díla. Obdiv a poděkování si zaslouží především paní starostka,
která na základě svého odborného stavebního vzdělání rozumí záležitostem budování a oprav, což naší obci přináší
velké výhody. Umí se obklopit kvalitním organizačním a realizačním týmem lidí, kteří dovedou vzít věci za správný konec.
Proto si pochvalu zaslouží i mnoho obětavých a pracovitých Mořkovjanů, bez jejichž účasti by se tak obrovské díla nepodařila.
Paní starostku Ivanu Váňovou jsem poznala někdy před 14 lety jako skromnou a pracovitou ženu. Když se pak
už jako radní OÚ Mořkov dostala k mikrofonu na zasedání OZ, byla jsem překvapena jejími organizačními schopnostmi, vystupováním i řečovým projevem. Po skončení jednání jsem za ní zašla se slovy: „Paní Váňová, až bude
příležitost vzít funkci starostky, prosím neváhejte. Máte pro takovou práci nadání!“ Tato příležitost nastala brzy –
po nečekané smrti starosty Jiřího Rýce v prosinci 2009, byla v lednu 2010 paní Váňová zvolena starostkou naší obce. Moje intuice mě nezklamala a mám z ní radost.
První moje vzpomínka na pana Jiřího Navrátila se datuje do stejné doby. Zúčastnila jsem se v Orlovně besedy,
na níž štíhlý mladíček povídal o své práci, životě a KDU-ČSL. Zaujal mě svým sympatickým vystupováním, vyjadřováním i milým úsměvem, se kterým líčil své zážitky. Po boku paní starostky se objevil již po podzimních volbách v roce 2010. V dalších komunálních volbách bodoval a od Mořkovjanů získal největší počet hlasů. Odpovědně řeší kulturu v naší obci i pořádek kolem třídění odpadu. Úspěchy slaví také jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde se stará o sociální oblast.
Máme vlastně velké štěstí, že tato dvojice Váňová – Navrátil dovede prosadit vždy to nejlepší, co Mořkov
potřebuje. Jako představitelé vítězné KDU-ČSL dělají radost nejen své straně, ale i všem, kterým záleží na životě
v naší krásné obci. Pomáhají všem, kteří milují sport a pohyb, fandí škole a školákům, hasičům, organizacím i důchodcům… Pro každého občana mají milé a vstřícné slovo. Pomáhají také postiženým a handicapovaným dětem,
které na setkání do naší obce zve 2x ročně neúnavný a obětavý PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch.
P. S. Paní starostka se veřejně přiznala, že kolem SD sbírá papírky a já se přiznávám, že totéž dělám v okolí nákupního střediska… Ale uvítaly bychom další dobrovolníky, hlavně z řad mládeže. Pak bude Mořkov naprosto vyšperkovaný i pro každého cizího návštěvníka.
Vzpomínky na představitele Mořkova od roku 1274 dokončila Mgr. Marie Hromádková v září r. 2021.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ

ŠKOLIČKY

S novým školním rokem jsme v naší mateřské škole přivítali spoustu nových dětí. Věříme, že radost jim budou dělat nejen noví kamarádi a prostředí mateřské školy, ale také společné akce, které jsou pro děti na celý
školní rok připravené.
Již v pondělí 6. září se starší děti zúčastnily akce „Naši dravci „.Měly možnost shlédnout zástupce našich dravých ptáků, blíže se seznámit s jejich životem, pohladit si je, vidět část výcviku těchto zvířat.
V polovině září se pak na školní zahradě MŠ konalo sportovní dopoledne. Všechny děti se do připravených
sportovních disciplín s radostí a nadšením zapojily. A za svůj výkon si medaile právem zasloužily.
Kolektiv MŠ

ZPRÁVY ZE

SPOLKŮ

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. prosince
2020 na základě vyhodnocení činnosti TJ Mořkov, z.s. a její jednotlivá ustanovení jsou předmětem jednání
Valné hromady TJ Mořkov, z.s. dne 7.9.2021.
Obsah
1) Obecné informace o organizaci
2) Hlavní a vedlejší činnost organizace
3) Struktura organizace
4) Členská základna
5) Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

TJ Mořkov, z.s.
Sportovní 723, 742 72 Mořkov
16627920
CZ0000000
spolek
L 67 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Mořkov, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období, pokud jí to nebylo různými nařízeními zakázáno, realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační
podmínky v ustavených oddílech fotbalu, volejbalu, stolním tenise, Klubu českých turistů, šachu a ASPV
svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
provozovala, udržovala a opravovala sportovní zařízení - fotbalové hřiště včetně zázemí, volejbalový kurt,
víceúčelové hřiště a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Mořkov, z.s., pokud to šlo, také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu.
3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TJ Mořkov, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Mořkov, z.s. organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, volejbalu, stolního tenisu, šachu, KČT a ASPV. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Mořkov, z.s.
jako celku
Statutárním orgánem byl v předmětném roce Jan Fabík, předseda.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.
4) Členská základna
TJ Mořkov, z.s. evidovala na konci sledovaného období 362 členů v následující struktuře:
Počty členů podle věkových kategorií a pohlaví
Dospělí - muži

2016

2017

2018

2019

2020

157

165

174

175

168

Dospělí - ženy

84

91

88

87

81

Dospělí celkem

241

256

262

262

249

Dorostenci (Věk 15-18 včetně)

17

9

7

17

19

Dorostenky (Věk 15-18 včetně)

3

3

2

2

3

Žáci (Věk 0-14 včetně)

66

58

50

60

32

Žačky (Věk 0-14 včetně)
Mládež celkem

1
87

0
70

23
82

21
100

16
69

5) Hospodaření organizace
TJ Mořkov, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotace Obce Mořkov a Obce Životice u Nového Jičína, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.
Organizace ve sledovaném období dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 120 tis. Kč.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční
zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 – Rozvaha

Sestavil
Dne

Jan Fabík
7.9.2021
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Zpráva o činnosti oddílu odbíjené za období 2020-2021
Oddíl volejbalu registruje v 17 členů - 10 mužů, 5 žen a 2 dorostence. Díky spolupráci s volejbalovým
oddílem v Hodslavicích se nám podařilo rozšířit a stabilizovat členskou základnu, vytvořit tak podmínky na
kvalitní přípravu soutěžního družstva. Celoroční činnost připravují koordinují Bronislav David, Petr Kyselý,
Martin Jančálek a Karel Urban.
Činnost oddílu se neustále odvíjí a upravuje podle covidové situace a vládních nařízení. Pokud nám to pandemická situace dovolí, scházíme se na venkovních sportovištích 2x týdně, střídavě v Hodslavicích a
Mořkově. Po rozvolnění opatření se nám podařilo koncem června 2020 slavnostně otevřít náš nový
volejbalový stánek turnajem smíšených družstev. V turnaji soupeřilo 5 družstev, náš mladý tým obsadil 2. místo. V letním období se oddíl mužů účastnil turnajů ve Frenštátu p. R., Hodslavicích, Kopřivnici a v Česticích.
Oddíl smíšeného družstva se účastnil turnajů ve Frenštátu p. R. a na St. Jičíně.
Soutěžní družstvo Old Boys Mořkov bylo přihlášeno do novojičínské volejbalové ligy, která byla rozlosována a připravena na zahájení. Vzhledem ke zhoršení covidové situace a zpřísnění vládních opatření se
soutěžní utkání nemohla rozehrát. Všechny informace o volejbalové lize může veřejnost sledovat na
webových stránkách Městská volejbalová liga Nový Jičín nebo na odkazu na stránkach volejbalu Mořkov,
které jsou součástí stránek obce Mořkov. Příprava nadále pokračovala v tělocvičně, dokud nedošlo k úplnému
uzavření všech škol a sportovišť. V zimním období jsme se proto setkávali nepravidelně na polodenních
túrách. Překonali jsme 3x Petřkovické hůrky, 2x Veřovské vrchy s opékáním buřtů u chaty Kaluž, přešli jsme
Puntík z N. Jičína do Štramberku, vypravili jsme se na zamrzlé vodopády na Pulčinách. Sezóna 2020 byla
ukončena přátelským posezením na antuce v Hoslavicích. Jaro 2021 ovlivnilo studené počasí, tělocvičny byly
uzavřené. Po vládním rozvolnění a zlepšujícím se počasí se provedly udržbové brigády na kurtech v
Hodslavicích a Mořkově, obnovila se venkovní příprava v časovém intervalu 2x týdně. Několik hráčů jezdí na
přípravu mužů do Frenštátu p.R, Bronik David ma přípravu v Ostravě.
Kromě covidových omezení oddíl nejvíce trápí vzrostlé stromy okolo hřiště, jsme v jednání s obecním
úřadem o jejich zkrácení nebo odstranění. Rádi bychom zbudovali úložnu nářadí na úpravu povrchu a posypové antuky uvnitř areálu. V neposlední řadě také jednáme o přívodu el. instalace do převlekárny a možnost napojení se na čerpadlo pro kropení antuky, což v je letním období naprosto zásadní. Zatím vše kolem vody
řešíme ve spolupráci se ZŠ v Mořkově.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem složkám i sponzorům, kteří se podílejí na chodu oddílu, zvláště výboru Tj Mořkov,obecnímu úřadu,vedení ZŠ v Mořkove. Velké díky patří Martinovi Jančálkovi, Bronislavu Davidovi a Karlu Urbanovi.
ved.oddílu Petr Kyselý
Hodnocení činnosti oddílu stolního tenisu za sezónu 2020-2021
My mořkovští stolní tenisté jsme si v uplynulé sezóně moc nezahráli.
Soutěž jsme zahájili 25.9.2020 ale kvůli pandemii Covid 19 jsme stihli odehrát pouhá dvě kola, než byly
všechny sporty hrající se ve vnitřních prostorách vládou ČR pozastaveny. Malá naděje nám svitla v listopadu,
kdy se na svazu řešilo, že by mohl k zápasům nastupovat omezený počet hráčů, za přísných hygienických
podmínek. Nakonec však i tato snaha o odehrání alespoň části soutěže ztroskotala na neochotě drtivé většiny
družstev plnit vládní nařízení hrát v rouškách či respirátorech.
Vyčkávali jsme tedy a doufali, že se situace s Covidem zlepší, což se bohužel nestalo a soutěž byla v průběhu
měsíce března definitivně zrušena s tím, že družstva přijatá do soutěží v ukončené sezóně mají právo startovat
i sezóně následující.
Těšíme se na novou sezónu, která nám začíná 17.9.2021, také na nově zrekonstruovanou tělocvičnu, spoluhráče a kamarády z ostatních oddílu našeho okresu. Pravděpodobně to nebude takové jako dříve, už teď se diskutuje o tom, že se budeme muset prokazovat očkovacím průkazem čí negativním testem.
V průběhu prázdnin jsme vyslali tři naše dorostence na letní kemp stolního tenisu, který se konal v Bystřici
pod Hostýnem. Na závěrečném turnaji tohoto kempu se Štěpán Kyselý umístil na krásném druhém místě.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat obecnímu úřadu v Mořkově za finanční podporu, kterou používáme na
nákup tréninkového a materiálního vybavení. Velmi si vážím podpory, které se nám od obecního úřadu dostává.
Přeji všem přítomným hezké prožití podzimních dnů, doufejme, že se nebude opakovat minulý podzim a my
se budeme moci vrátit k činnostem a životu na který jsme byli před pandemií zvyklí.
Tomáš Kudělka
Předseda oddílu stolního tenisu
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Zpráva o činnosti oddílu odbíjené za období 2020-2021

Oddíl volejbalu registruje v 17 členů - 10 mužů, 5 žen a 2 dorostence. Díky spolupráci s volejbalovým
oddílem v Hodslavicích se nám podařilo rozšířit a stabilizovat členskou základnu, vytvořit tak podmínky na
kvalitní přípravu soutěžního družstva. Celoroční činnost připravují koordinují Bronislav David, Petr Kyselý,
Martin Jančálek a Karel Urban.
Činnost oddílu se neustále odvíjí a upravuje podle covidové situace a vládních nařízení. Pokud nám to pandemická situace dovolí, scházíme se na venkovních sportovištích 2x týdně, střídavě v Hodslavicích a
Mořkově. Po rozvolnění opatření se nám podařilo koncem června 2020 slavnostně otevřít náš nový
volejbalový stánek turnajem smíšených družstev. V turnaji soupeřilo 5 družstev, náš mladý tým obsadil 2. místo. V letním období se oddíl mužů účastnil turnajů ve Frenštátu p. R., Hodslavicích, Kopřivnici a v Česticích.
Oddíl smíšeného družstva se účastnil turnajů ve Frenštátu p. R. a na St. Jičíně.
Soutěžní družstvo Old Boys Mořkov bylo přihlášeno do novojičínské volejbalové ligy, která byla rozlosována a připravena na zahájení. Vzhledem ke zhoršení covidové situace a zpřísnění vládních opatření se
soutěžní utkání nemohla rozehrát. Všechny informace o volejbalové lize může veřejnost sledovat na
webových stránkách Městská volejbalová liga Nový Jičín nebo na odkazu na stránkach volejbalu Mořkov,
které jsou součástí stránek obce Mořkov. Příprava nadále pokračovala v tělocvičně, dokud nedošlo k úplnému
uzavření všech škol a sportovišť. V zimním období jsme se proto setkávali nepravidelně na polodenních
túrách. Překonali jsme 3x Petřkovické hůrky, 2x Veřovské vrchy s opékáním buřtů u chaty Kaluž, přešli jsme
Puntík z N. Jičína do Štramberku, vypravili jsme se na zamrzlé vodopády na Pulčinách. Sezóna 2020 byla
ukončena přátelským posezením na antuce v Hoslavicích. Jaro 2021 ovlivnilo studené počasí, tělocvičny byly
uzavřené. Po vládním rozvolnění a zlepšujícím se počasí se provedly udržbové brigády na kurtech v
Hodslavicích a Mořkově, obnovila se venkovní příprava v časovém intervalu 2x týdně. Několik hráčů jezdí na
přípravu mužů do Frenštátu p.R, Bronik David ma přípravu v Ostravě.
Kromě covidových omezení oddíl nejvíce trápí vzrostlé stromy okolo hřiště, jsme v jednání s obecním
úřadem o jejich zkrácení nebo odstranění. Rádi bychom zbudovali úložnu nářadí na úpravu povrchu a posypové antuky uvnitř areálu. V neposlední řadě také jednáme o přívodu el. instalace do převlekárny a možnost napojení se na čerpadlo pro kropení antuky, což v je letním období naprosto zásadní. Zatím vše kolem vody
řešíme ve spolupráci se ZŠ v Mořkově.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem složkám i sponzorům, kteří se podílejí na chodu oddílu, zvláště výboru Tj Mořkov,obecnímu úřadu,vedení ZŠ v Mořkove. Velké díky patří Martinovi Jančálkovi, Bronislavu Davidovi a Karlu Urbanovi.
ved. oddílu Petr Kyselý
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Zpráva oddílu šachu za rok 2020.
Činnost oddílu šachu v roce 2020 byla výrazně ovlivněna pandemii.
Sezóna 2019/2020 byla ještě na jaře dohrána. Družstvo „A“ skončilo v krajské soutěži na 8. místě. Družstvo
„B“ v OP zvítězilo, přičemž o vítězství bylo rozhodnuto ještě před posledním kolem, které se nakonec neodehrálo. Podrobně jsme o tom informovali na loňské konferenci.
O mládeži tenkrát informoval H.Fabík, který kroužek vede. Na jaře naše mládež ještě odehrála tři turnaje a
poté po uzavření kroužku , byla činnost ukončena. Na podzim 9.9. byla znovu obnovena do doby následného
znovu uzavření činnosti v půlce října stejného roku a to do dnešní doby.
Pro sezónu 2020/2021 jsme připravili tři družstva . První do KS, další dvě do OP. Odehrálo se pouze první
kolo OP, čímž sezóna 2020/2021 skončila. Tento stav trvá dosud.
V loňském roce se změnila členská základna přestupem Zelenky M. do Hošťálkové výměnou za spolupráci a
vzájemnou výpomoc. Oddíl má v současné době 23 členů včetně žáků.
Zda se bude nadcházející sezóna hrát a za jakých podmínek, zatím nevíme. Možná budeme informování na
nadcházejícím rozlosování KS a následně OP. Rovněž nevíme zda budeme schopni podmínky plnit a to nejen
my, ale i naši soupeři.
Oddíl v roce 2022 oslaví 50 let nepřetržité činnosti. Za toto období ukončila činnost řada šachových oddílu
v okrese. Jsme rádi, že se zatím držíme a doufám, že to bude i nadále.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Mořkov za poskytnutou dotaci na činnost a hrací místnost, jednu
z nejlepších mezi našimi soupeři. Dále musím poděkovat všem funkcionářům a hráčům oddílu za jejich práci,
tradičně hlavně Honzovi Fabíkovi.
Děkuji za pozornost.
Dne 7.9.2021
za oddíl šachu Černoch Václav předseda
Zpráva o činnosti Odboru KČT při TJ Mořkov za rok 2020
Členská základna
Ke konci roku 2020 má náš odbor 101 členů, když to rozdělíme, tak je
dospělý
50 z toho 23 mužů, 27 žen
senioři
32 z toho 13 seniorů (od 62 let), 19 seniorek (nad 60 let)
junioři
4 do 26 let
rodinná známka
3x RZ nositel, 11x RZ člen
ZTP
1x
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“.
A teď odvod členských příspěvků –
ústředí 11 790 Kč
oblast
8 190 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.
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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 POM
V této části zprávy hodnotím účast a průběh příslušného ročníku POM. Ve spolupráci s OÚ Mořkov a našimi
sponzory byly natištěny a připraveny veškeré propagační materiály. Všechno toto úsilí přišlo nazmar a naše
hlavní akce, a musím se zmínit i o dalších akcích, neproběhly. Všichni si jistě vzpomínáte, že v tomto roce
postihla celý svět včetně naší republiky epidemie coronaviru. Ta byla později WHO ( Světová zdravotnická
organizace) klasifikována jako pandemie. Tento coronavirus, později označený jako Covid-19 se objevil i
v naší republice. . Dne 11.3.2020 byl vyhlášen nouzový stav, což obnášelo zákaz shromažďování , pořádání
veřejných akcí apod. Seniorům se doporučilo vůbec neopouštět své domovy, protože se stali nejrizikovější
skupinou. Také vedení KČT reagovalo na vzniklou situaci v souladu s vyhlašovanými neřízeními. Tuto situaci
musel respektovat i náš odbor. Museli jsme zrušit některé akce na tuto dobu naplánované.
Jednalo se o tyto akce:
14.3. Mořkovský zajíc
21.3. Zahájení jarních kilometrů
13.4. Velikonoční pochod
1.5. Za pohled z Rybí
Nejhorší však bylo zrušení 46. ročníku POM. Ve čtvrtek 16.4.2020 náš výbor rozhodl také o zrušení veškerých autobusových zájezdů, které jsme naplánovali na Slovensko. Místo těchto zájezdů se nám podařilo
uskutečnit autobusový pětidenní zájezd na Šumavu.
Uskutečněné akce v roce 2020:
4.1. - Novoroční čtyřlístek, výstup na Svinec
11.1.- 18.1. - Pobytový zájezd na Šumavu – z důvodu nedostatku sněhu byla pěší turistika
22.2. - Skurečená, 51 zimní sraz turistů
29.5. - 30.5. - Rodinná turistika – chata Slavíč
1.6. - Turistika seniorů – svatodušní smažení vajec
18.7. - Cyklo Mořkov-Veřovice-Bordovice-Příbor a zpět
16.8. - Cyklo – Petřkovické Lurdy
26.8. - 30.8. - Cyklozájezd Šumava, Horská Kvilda
27.9. - Oslava beskydských jubileí – autobusový zájezd
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

OÚ Životice

Vrátím se ještě ke sponzorům. Jak jsem 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
pořádáním POM získáváme určité finanční prostředky, které pak efektivně můžeme zhodnotit. Tyto prostředky jsou využity k částečné úhradě některých našich BUS zájezdů.
V příštím roce nás čeká a musíme připravit 46. ročník POM, který se letos neuskutečnil. I na tuto akci sponzoři přislíbili pomoc.
POM se uskuteční v sobotu 8. května 2021 a na tuto akci se musíme důkladně připravit. Takže doufám, že naše úsilí o zdárný průběh nebude nijak zmařen.
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Musíme se i větší účastí prezentovat na akcích pořádaných MS a jejich odborů. Tato akce jsou z naší strany
navštěvovány málo, hlavně co se týče turistů mladších. Zdá se mi, že zájem je jen o atraktivnější akce.
Na závěr zprávy o činnosti odboru děkuji všem našim členům a samozřejmě i příznivcům za obětavou výpomoc při pořádání akcí a za účast na akcích pořádaných v letošním roce. Poděkuji Vám 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 2021.
V Mořkově dne 23.2.2021
Výbor KČT
Zpráva o činnosti ASPV při TJ Mořkov za rok 2020
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 2020 65 členů (16 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
odbíjená – Lenka Jurášová
halová kopaná –Luděk Geryk, Libor Macíček
staří páni - Evžen Falešník
tanečky – děti – Jana Fabíková, Sedlářová Iveta
Akce, kterých jsme se zúčastnili:
Zájezd na Králický Sněžník 3.10.2020
Všechny další plánované akce byly z důvodu pandemie zrušeny.
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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Nabízíme zavedenou restauraci
Orlovna – Katolický dům Mořkov
k okamžitému pronájmu.
Prostory lze také využít k dalším účelům
podnikání – výrobna, prodejna, kanceláře, sklad.
Bližší informace a možná prohlídka po domluvě

na tel. č.: 603 913 707

Kuželna – bar Hodslavice

Prodám nové PLOTOVÉ NŮŽKY firmy Mountfeld, a.s., s Aku
baterií i Aku nabíjecí stanicí. Volejte č.tel. 608415724

přijme brigádně kuchaře
nebo kuchařku.
Informace na tel. čísle 605 724 542,

nebo v restauraci
u p. Bartončíkové.

Koupím dům nebo stavební pozemek
v Mořkově a okolí.
Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky.
Tel. 607 275 418
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191
podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11098.
Periodický tisk územně samosprávného celku č. 10/2021, vydáno dne 4. 10. 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová 826
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