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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
naše jednotka SDH je zařazena do JPO III a spadá pod územní odbor Nový Jičín. Obec zakoupila v roce 2007, po přidělení státní dotace, nový požární automobil CAS 20 Tatra Terno. Na automobilu je provedena příprava na dodatečnou
montáž osvětlovacího stožáru. Jednotka je povolávána operačním střediskem k různým událostem typu požárů, povodní,
úklidu po povodních, monitoringu při povodních apod. Při požárech zůstává jednotka SDH u požáru přes noc (10 i více
hodin) a musí si požářiště osvítit. Osvětlení pomocí předních světlometů auta a případně bočních světel (tzv. hledáčku)
není dostačující. Při monitoringu říčních toků je osvětlení světlomety zcela nevyhovující. Proto jsem zaslala koncem
listopadu minulého roku žádost o dotaci na pořízení osvětlovacího teleskopického stožáru pro CAS 20 Tatra Terno, obsluhovaného jednotkou SDH Mořkov. V pátek 24. 1. 2014 zasedala komise pro bezpečnost a IZS, která naši žádost doporučila krajskému zastupitelstvu ke schválení. Komise zároveň doporučuje zastupitelstvu MSK schválit pořízení profesionální elektrocentrály pro naší jednotku. Pokud zastupitelstvo MSK schválí doporučení komise, dostali bychom cca
100.000,- Kč, což představuje 100 % dotaci.
Příznivé počasí umožnilo provádět v průběhu ledna zemní práce. Máme zrušenu ČOV a tříkomorový septik před společenským domem. Dále je zrušen septik u hasičárny a u budovy TJ na hřišti, který musíme ještě zasypat. V lednu jsme na
splaškovou kanalizaci napojili hasičárnu, budovu TJ, podhorskou chalupu, autokemp a bufet na koupališti. V průběhu
jarních prázdnin, které jsou v týdnu od 3. 3. do 9. 3. 2014, provedeme napojení budov ZŠ. Následně připojíme objekt
zeleniny a zdravotního střediska. K napojení na splaškovou kanalizaci v uvedeném termínu dojde za předpokladu příznivého počasí.
Ve středu 29. 1. 2014 jsem byla přítomná společně s panem místostarostou Navrátilem, paní Hromádkovou, kronikářkou
obce a několika dalšími občany Mořkova, na mimořádném koncertu České filharmonie, na kterém pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka vystoupili úspěšní účastníci konkurzu "Zahraj si s Českou filharmonií" pro talentované instrumentalisty a zpěváky do 21 let. Děkujeme mladému umělci Tomáši Vránovi za mimořádný zážitek a přejeme mu mnoho
štěstí a dalších úspěchů na umělecké dráze.

Ivana Váňová, starostka

U S N E S E N Í z 62. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 8. 1. 2014
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Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 61. schůze RO.
Odkládá:

Rozhodnutí ve věci vydání stanoviska obce k existenci staveb do doby projednání s dotčenými orgány.
Schvaluje:
Přijmutí daru pro ZŠ a MŠ Mořkov ve výši 1 050,- Kč od paní I. Č..
Bezplatné využití sálu Společenského domu na taneční lekce pro žáky 9. třídy a pro dospělé.
Bezplatné využití sálu Společenského domu na Dětský maškarní karneval.
Příspěvek na činnost v roce 2014 Klubu šikovných žen ve výši 10.000,- Kč.
Vyhlášení výběrového řízení na opravu vybraných úseků místních komunikací.
Pro oslovení do VŘ – oprava vybraných úseků místních komunikací tyto firmy:ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.;
PLYNSTAV, s.r.o.; COBBLER, s.r.o.; Metrostav, a.s.; Ing. Václav Michalík s.r.o.; SWIETELSKY stavební, s.r.o..
Složení komise na výběrové řízení – oprava vybraných úseků místních komunikací v tomto složení:
Členové: Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Jaksch Jaromír, Slabá Jana, Skurková Věra.
Náhradníci: Hořelková Vladana, Kladiva Petr, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Černoch Josef.
Přijetí do uvolněného bytu v DPS Mořkov p. J. K., Mořkov.
Stanovení obřadních dnů v roce 2014.
Věcný dar ve výši 1.500,- Kč panu R. Č..
Spolkům pořádajícím ples věcný dar ve výši 500,- Kč.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

U S N E S E N Í z 63. schůze Rady obce Mořkova, konané dne 22. 1. 2014
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Bere na vědomí:
Splnění všech bodů 62. schůze RO.
Žádost o dotaci sociální pobytové služby.
Pořádání Mistrovství republiky mládeže Německých ovčáků v Mořkově ve dnech 24. – 25. 10. 2014.
Schvaluje:
Jednotě Orla Mořkov finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 10.000,- Kč.
Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Středisko Junáka Kopřivnice 814.04, pro skautský oddíl v Mořkově finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 3.000,- Kč.
Nákup kynologického vybavení a materiálu ve výši 5.000,- Kč.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu stavby IP-12-8014965, Mořkov, Štefánik.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2014.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Vážení spoluobčané,
naše obec je zapojena do projektu města Nový Jičín financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Nový
Jičín – vstříc sociálním službám“, který je zaměřen na vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně a okolí. Jeho
cílem je průběžné zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v našem regionu, proto je pro nás potřebné znát Vaše současné
budoucí potřeby a vědět, jakou případnou podporu byste uvítali. Prosíme Vás o vyplnění několika otázek, které následně zpracujeme, vyhodnotíme a s jejichž závěry budeme dále pracovat v rámci procesu plánování sociálních služeb.
Dotazníkové šetření Mapování sociálních potřeb občanů bude probíhat od 3. 2. 2014
do 16. 2. 2014 a zúčastníte se ho vyplněním dotazníku na odkazu umístěném na webových stránkách naší obce popř. v písemné podobě, která bude k dispozici v sídle obecního úřadu, kde se nachází i sběrný box.
Moc Vám děkujeme za Vaši ochotu.

Libuše Hegarová, referentka OÚ
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Obce MOŘKOV a ŽIVOTICE ve spolupráci s aukční společností eCENTRE, a.s. připravily
pro své občany a jejich domácnosti další kolo e-aukce s možností snížení ceny za elektřinu a plyn.
Na dnešním trhu působí desítky subjektů s licencí pro obchodování s plynem a elektrickou energií. Rozdíl v cenách za neregulovanou složku ceny může dosahovat až 40%. Naprostá většina domácností v ČR platí ceny nejvyšší. Většina to totiž neví a
nebo nevědí jak mohou sami náklady výrazně snížit a co pro to udělat. Mýtů, strachu a polopravd je naopak na tomto trhu
tolik, že je jasné proč většina platí více než musí a komu to vyhovuje.
Vedení obcí se na základě výborných výsledků aukce v prvním kole v Mořkově a Životicích a aukcí ve více jak 600 městech a
obcích ČR v roce 2013 rozhodlo opakovaně nabídnout možnost dosažení úspor pro své občany a poskytnout jejich domácnostem možnost zapojit se do elektronické aukce na výběr dodavatelů energií s nejnižší cenou při zachování standardních obchodních podmínek.
V lednu 2013 tuto službu jako první odstartovalo město Říčany. Ukázalo se, že když se občané spojí, stanou se silnou skupinou, o kterou se proti zvyklostem vede boj mezi dodavateli o nabídnutou cenu.
Dodavatelé v on-line aukci přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat celou zakázku a nové klienty. Čím větší je
poptávka, tím lepší ceny samozřejmě dodavatelé nabízí.
Přihlásit se mohou všichni obyvatelé (domácnosti), bytová družstva nebo společenství vlastníků i místní podnikatelé. Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet a osloví dodavatele energií na trhu.
A jaké jsou dosavadní výsledky za rok 2013: více než 94% domácnostem jsme ušetřili více než 20% nákladů na zemní
plyn a silovou elektřinu. Pouze 0,1% domácnostem se nám nepodařilo ušetřit nic. Jak si myslíte, že je na tom Vaše domácnost? Chceme těm, kdo mají zájem nebo se nemohli zapojit v prvním kole vše vysvětlit, odpovědět na dotazy, ukázat jim, že
to jde. Loni zapojené domácnosti do aukcí již šetří. Ta možnost je tu i pro Vás. První lednová aukce 2014 dopadla výborně a
i přes avizované slevy u většiny dodavatelů jsme s v porovnání s jejich cenami domácnostem opět ušetřili něco navíc.
Jak to vše funguje, jak aukce probíhá, co mají občané udělat, když se chtějí zúčastnit, jaké podklady potřebují,
zkušenosti z jiných obcí aj. se občané dozvědí na informační schůzce v sále KD v Mořkově.

Ve čtvrtek dne 6.2.2014 v 17.00 hod.
V určených dnech bude ve smluvených termínech a časech otevřeno pro zájemce o úspory kontaktní místo, na kterém
budou zástupci společnosti eCENTRE přijímat žádosti o účast v e-aukci, sepisovat se zájemci smlouvy a kontrolovat
podklady tak, aby se občané mohli do aukce zapojit.
Kontakt na zástupce eCENTRE, a.s. Ing. Karel Kozelský, tel. + 420 732 355 964
06.2.2014

17.00 - 18.00 hod

17.2.2014

13,00 – 17,00 hod

představení spol. eCentre, informace k e-aukci
salónek SD Mořkov
sběr podkladů, smlouvy s eCENTRE, kancelář na OÚ Mořkov

18.2.2014

13,00 – 17,00 hod

sběr podkladů, smlouvy s eCENTRE, kancelář na OÚ Mořkov

19.2.2014

13.00 – 17.00 hod

sběr podkladů, smlouvy s eCENTRE, kancelář na OÚ Mořkov

CO JE POTŘEBA UDĚLAT A PŘINÉST PRO ZAPOJENÍ DO AUKCE.
1. Předat pořadatelské firmě čitelnou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního plynu, včetně
všech případných dodatků a dále kopii posledního ročního vyúčtování energií od stávajícího dodavatele. Platíte-li
SIPEM pak kopii dokladu SIPO, platíte-li z účtu nebo inkasem pak vezměte sebou i číslo účtu. Sebou vezměte OP.
2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE, a.s.. Tato smlouva je bezúplatná a definuje pouze plnou moc,
práva a povinnosti obou smluvních stran.
Upozorňujeme, že podklady nelze posílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné předat v listinné podobě osobně na
kontaktním místě.
PRO OBČANY JE TATO SLUŽBA ZCELA ZDARMA. Přijďte si pro informace a úspory zdarma a zapojte se. Nic
neriskujete.
Výsledky e-aukcí jsou velmi pozitivní a šetří občanům nemalé peníze.
Kdo má zájem o další informace, může nahlédnout na www.ecentre.cz a v sekci domácnosti se dozvědět více, např.
http://www.polar.cz/archiv/video/novojicinsky-expres-03-06-2013-16-24
e CENTRE , a.s.
Ing. Karel Kozelský

starostka
Ivana Váňová
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starosta
Pavel Hasalík

Pololetní zprávičky z mořkovské školičky…
Na konci léta to v naší mateřské školce opět začalo žít. Jednotlivá oddělení se zase začala naplňovat malými zvědavci,
kteří už se nemohli dočkat, až jim to znovu „začne“. A protože stejně jako v minulém školním roce je dětí velký počet,
tak se i letos většina předškoláků schází v odloučeném oddělení v budově základní školy.
Po krátkém „rozjezdu“ jsme hned v říjnu uspořádali první podzimní akci „Hledáme Podzimníčka“. Tentokrát jsme se
spolu s dětmi a jejich rodiči vydali plnit zajímavé úkoly a hledat skřítka Podzimníčka na pole za školkou a poté na školní
zahradu. Nakonec se nám to i přes velmi větrné počasí podařilo a děti si po splnění všech úkolů mohly na školní zahradě
vyrobit svého vlastního Podzimníčka. Moc se jim to povedlo a bylo se opravdu na co dívat. Zapojili se i rodiče a některé
to tak „chytlo“, že své děti k vyrábění místy téměř nepustili. A Podzimníčci ještě dlouho zdobili chodby ve školce…
V tomto měsíci jsme se taky s dětmi vypravili na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí, na kterém byly děti opravdu
ve svém živlu. Vyzkoušely všechny možné jízdní prostředky od kol až po šlapací auta, na kterých se pořádně vyřádily
a v již chladném říjnovém počasí také pěkně zahřály. Samozřejmě se také seznámily se základními pravidly silničního
provozu a nanečisto si je tak mohly vyzkoušet.
A přiblížil se tradičně jeden z nejočekávanějších dnů našich předškoláků – Broučkova noc. V tento den se z našich malých dětiček stávají odvážní dobrodruhové, hrdí na to, že většina z nich poprvé na noc opustí své maminky a tatínky
a taky svou postýlku v pokojíčku…
V době, kdy už jindy školka zeje prázdnotou a všechno spí, naše školka tentokrát ožívá světlem dětských lucerniček
a naši malí odvážlivci si přináší to nejdůležitější na dnešní noc- svůj spacák, dobroty od maminky, ale hlavně svého
plyšáčka či hračku, prostě něco, co jim pomáhá překonávat jejich odloučení od rodičů.
Ze všech přinesených dobrot nám v kuchyni nachystali bohaté pohoštění a potom hurá na zahradu splnit to nejdůležitější
– překonat strach a projít stezkou odvahy. A kdo se neodvážil sám, vzal si na pomoc kamaráda – a o to přece jde – mít ty
správné kamarády…A když poslední hrdina zazvonil na zvoneček na konci stezky, všichni se už těšili do připravených
pelíšků.
Před spaním se děti ještě trochu zasnily, když kreslily přání Ježíškovi. A možná se jim přání aspoň ve snu splnilo…
Všichni přenocování bez maminky a tatínka zvládli a druhý den se mohli svým rodičům pochlubit diplomem za statečnost a snad budou mít na co vzpomínat.
A přiblížil se čas vánoční…Jako každý rok děti pilně nacvičovaly pásmo koled a vystoupily před obecním úřadem na
Rozsvěcování vánočního stromu. Přáníčka Ježíškovi letos letěla jako o závod a tak mohly mít děti jistotu, že doletí na to
správné místo.
Jisté bylo i to, že nás opět navštíví Mikuláš s čerty a anděly. To bylo najednou ticho, když Mikuláš otevíral své knihy
pekelné i andělské a děti napjatě poslouchaly, co na ně všechno ví. Ale i tentokrát to dobře dopadlo, pytel s bramborami
zůstal v pekle a děti se radovaly ze sladké odměny.
A aby mohli i rodiče ukázat svým dětem, co umí, pozvaly si je děti před vánocemi do svých oddělení na Vánoční dílnu.
Společně si mohli vyrobit třeba svícen nebo různé ozdoby a vytvořit tak tu správnou předvánoční atmosféru.
K té přispělo také vystoupení dětí na Vánočním koncertě ve Společenském domě,
kde děti zazpívaly ještě jednou, tentokrát
s obměněným repertoárem.
No a ani v novém roce jsme s dětmi nezaháleli a hned první týden jsme se pustili
do výroby tříkrálových kostýmů. Pak už
jen stačilo nacvičit koledu a vyrazit na
cestu do mořkovských uliček. A i když
nám počasí při koledování moc nepřálo,
radost ze sladké „výslužky“byla veliká.
Tímto moc děkujeme všem stálým sponzorům a také rodičům, kteří na koledu
přispěli.

Návštěva TŘÍ KRÁLŮ s dětmi z MŠ Mořkov na našem obecním úřadě.
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M A G I C K Á K Ř I Ž O V A T K A - závěr
Páté putování kolem naší centrální křižovatky bych dnes ráda uzavřela.
Hranici mezi ulicemi Horní – Dolní zdobí č.p.5, které má pro široké okolí
typický název „ U ogaru“. Když jsem jako češtinářka pátrala po pravopisné chybě ve slově „ogaru“, kde se v množném čísle píše „u“ s kroužkem,
přinesli mi oba „ogaři“- majitelé Bistra Zdeněk Rýc a Jan Pítr - kroužek na
bílém talíři a vysvětlili mi, že dlouhé „ů“ se v Mořkově vůbec nevyslovuje.
Schovávají ho ale jako zvláštnost v trezoru.
Chalupa byla vystavěna již před rokem 1736, kdy byl jejím majitelem Jan
Pyter . Pak si ji koupil Josef Macíček, později Jan Mička , Jan Piter a roku
1777 Jan Kyselý. Příjmení Kyselý zde bylo trvale až do roku 1903.
Před rokem 1941 zde zaznamenáváme rodinu Mičkovou. Poslední Mičková
Rozina, rozená Jašková, prodala dům MNV v Mořkově v roce 1970. Právě
ona byla matkou známého vynikajícího šachisty a matematika (učil
mnoho let na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně) Jaroslava Mičky. Žije v Novém Jičíně, ale do Mořkova rád jezdí na
šachové turnaje a na hřbitov, kde má své příbuzné. V současné době, snad božím řízením, učí na zdejší ZŠ jeho dcera Kateřina,
která má možnost poznat děti z obce, kde její otec kdysi vyrůstal. Deskový parkanový plot kolem domku Mičkových ještě pamatuju i já.
Další osudy tohoto domku byly zajímavé: nejdříve Holičství a kadeřnictví s paní Jiřinou Kučerovou, pak Osvětová beseda s panem
Vratislavem Hanzelkou – zde jsem od roku 1974 začala vést výtvarný kroužek a pořádala výstavy obrazů…Zároveň zde byla
Obecní knihovna, prodejna Zeleniny i Dům s pečovatelskou službou. Vše se změnilo až po roce 1989, kdy OÚ prodal dům
„ogarům“.
Hned naproti je dům, který je pro dějiny obce velmi záhadný, ale měl by přitom být nejvýznamnější… Mají v tom prsty
Hodslavjané? Nevím, jestli se to podaří někomu zjistit.
Domek má číslo 235 a jeho přezvisko zní „Ztrůnci“.
Co se stalo s dokumenty předešlých majitelů nerozluštil ani
pan Vratislav Hanzelka v knize Mořkov-podhorská vesnice.
Prostě a dobře – zaručené zprávy, že právě zde se měl narodit v roce 1798 František Palacký, nemůžeme ničím hmotným dokázat.
V roce 1869, kdy proběhlo sčítání domů, měl jich Mořkov
179. Jak to, že u „Zrůnků“ mají tak vysoké číslo popisné?
Pokud by se tu Palacký narodil, protože zde bydlela zkušená
porodní bába, musel by mít tento dům o dobrou stovku nižší
číslo… Co se stalo s předešlým domem, vyhořel snad, nebo
ho přečíslovali, ale proč? Měl o to někdo eminentní zájem?
Když vytvářel sochu Františka Palackého můj profesor sochař Vladimír Navrátil, měl doporučeno od Hodslavjanů , aby Palacký
držel svůj klobouk v ruce, neboť by mu ho prý Mořkovjané ukradli.
Je v osudu místa narození „otce národa“ závist? Nevím – prostě
dějiny domu s č.p. začínají až rokem 1890, kdy je zde uveden Jan
Hoďák, pak Josef Rýdel, Josef Kyselý… a v roce 1926 M. Rýdlová. Ta zemřela roku 1983. V roce 1996 si domek koupili Radoslav
a Danuše Strnadelovi, kteří zde chtěli zřídit prodejnu Večerka. Nyní patří rodině Milenovských, kteří si domek zrekonstruovali.
Na závěr si musíme uvědomit, že osudy několika domů kolem
magické křižovatky v centru Mořkova jsou jen střípkem zajímavých dějin celé obce. Zvlášť letos si to uvědomujeme, protože se
přiblížilo neuvěřitelných 740 let od počátku osidlování tohoto
malebného kousku Podbeskydí v podobě rozevláté košile…
Zasloužilo by si toto výročí také něco na památku, např. naši vlastní rozhlednu kousek pod vrcholem Huštýna, poblíž kříže, co
říkáte? Podle vzpomínek pamětníků tam býval větší zpevněný posed a Němci tam měli za 2.světové války dokonce rozhlednu…
Rozpadla se, ale kdo je pro její obnovení, ohlaste se. Dáme se do
toho společně.
Mnozí můžete namítnout, že jsem nevzpomenula dominantní budovy, které jsou součástí našeho centra: budovy škol, kostel, fara,
zdravotní středisko… Těm však byla věnována pozornost již dříve
ve Zpravodajích obce Mořkov.
Připravila M.Hromádková
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Narodili se
Tobiáš Macháč—listopad
Anička a Nikolka Binkovy

Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Tobiášovi, Aničce a Nikolce přejeme hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2014
50 let
55 let
60 let
70 let
75 let
82 let
84 let
85 let
86 let

Josef Horák
Ladislav Drozd
Yvona Medková
Marie Goldová
Jiřina Palacká
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Rosina Kramolišová
Marie Machová

Lenka Kyselá

Růžena Mičková

Jarmila Kuncová

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

KALENDÁŘ OBCE MOŘKOV
NA ROK 2014
Oznamujeme občanům,
že kalendáře na rok 2014
je možno zakoupit na obecním úřadě.

Chci touto cestou poděkovat za mimořádnou péči
zdravotní sestře paní Barboře Žlebkové
a za její velice krásný a lidský přístup,
kterého se mi dostávalo
v Domově pokojného stáří v Morkově.
Ještě jednou jí moc děkuji

Cena 50,- Kč/ kus.

Černochová Marie

PLESY V OBCI MOŘKOV 2014
2. 2.
8. 2.
14. 2.
22. 2.
1. 3.

Dětský Maškarní karneval
Ples důchodců
Řeznický ples
Orelský ples
Pochování basy
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Společenský dům
Společenský dům
Společenský dům
Orlovna
Společenský dům
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Honební společenstvo Mořkov
Ing. Jana Jorpalidisová
starosta honebního společenstva
V Mořkově dne 22.1.2014
POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v sobotu dne 1.3.2014 od 9.00 hodin
v prostorách myslivecké chaty v Mořkově.
Navržený program jednání Valné hromady Honebního společenstva Mořkov:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení návrhu programu
Schválení finančního hospodaření za rok 2013
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2014
Závěr

Pozvánka je určená pro všechny majitele pozemků v katastrálním území obce Mořkov a obce Životice u Nového Jičína, které jsou
součástí honitby spravované HS Mořkov.
K prezentaci je nutný Výpis z Katastru nemovitostí – list vlastnictví nebo nabývací titul k pozemku (rozhodnutí o dědictví, smlouvu
o koupi či darování, atd.).
Ing. Jana Jorpalidisová, starosta HS
(bližší informace: tel. 739 022 509 nebo jancalk@seznam.cz )

PROVOZNÍ DOBA KUCHYNĚ
Restaurace Společenský dům v Mořkově, Kunc Oldřich
Po—Čt
Pá—So
Ne

10:30 hod.—15:00 hod.
10:30 hod.—22:00 hod.
10:30 hod.—18:00 hod.

Pondělí až čtvrtek v případě zájmu o Minutková jídla nad 6 osob lze provézt REZERVACI
na mobilním čísle 731162067
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
MANŽELÉ KUNCOVI a personál.
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Prodej
netradiční konfekce
(outlet)
Adresa:

Jaroslava Koksteinová
Záhumenní 480
Mořkov

Telef.

731 183 737

ANKETA O CENY - ANKETA O CENY

DOMA BEZPEČNĚ
Zapojte se do ankety na www.cahd.cz, týkající se detektorů
(hlásičů) požárů a nebezpečných plynů
… a můžete takový detektor VYHRÁT,
případně i další zajímavé ceny.
Více o anketě na http://www.cahd.cz/?page_id=835
(stránka Ochrana proti únikům plynů a požárům)

Nutno
předem telefonicky objednat.

ANKETA O CENY - ANKETA O CENY

Poděkování
Starosta sboru SDH v Mořkově děkuje Všem sponzorům za dary nebo příspěvky do tomboly na letošním plese.
Poděkování patří také partě kuchařek za usmažení výtečných koblížků a MŠ v Mořkově za pomoc a zapůjčení kuchyně.
Hoďák Josef - Starosta SDH
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 1. 2014. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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