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AKCE STAVĚNÍ SNĚHULÁKŮ PRO AFRIKU
Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy.
V úterý 27. ledna se žáci Základní a Mateřské školy zapojili do celostátního projektu Sněhuláci
pro Afriku. V prostorách základní, mateřské školy a hřiště postavili sněhuláky. Částkou 50 Kč
za sněhuláka přispějí dětem v Africe, a umožní jim tak vzdělávání. A jak to dopadlo?
ZŠ postavila 40 sněhuláků a vybrala částku 2000 Kč, MŠ 8 sněhuláků a částku 400 Kč.
Děkujeme také občanům, kteří věnovali kola. Do sběrného místa bylo odvezeno 31 kol, která
budou opravena a poté odvezena do Afriky.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii na www.zsmorkov.cz

Sjezdovka s lyžařským vlekem
pro děti a začínající lyžaře
je za příznivých klimatických podmínek opět v provozu
na Sváčkovém kopci naproti firmě GOLDYS s. r. o., ulice Dolní.
Vstup je zajištěn přes soukromý pozemek pana Jana Sváčka.
Cena za využívání vleku je 20,- Kč / 2 hodiny. Dozor vleku zajištěn.
Lyžování je na vlastní nebezpečí.
O provozu budete informováni obecním rozhlasem.
Informace na tel.: 739 623 882.

Vážení spoluobčané,
dne 16. února 2015 budeme podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost o dotaci
na výstavbu dětského hřiště, které postavíme za volejbalovým hřištěm v areálu TJ. Hřiště
uvítají děti, které se svými rodiči přicházejí na fotbal, či jiné sportovní klání. Využívat jej
budou moci také děti z předškolního oddělení MŠ. Věřím, že dotaci získáme a budeme tak
moci splnit přání dětem i rodičům.
Jak si děti představují nové hřiště, nám nakreslily, a Vy se můžete podívat na krásné obrázky
mořkovských žáků ZŠ, které najdete v tomto zpravodaji na další straně.
V současné době vrcholí práce nad přípravou Strategického plánu rozvoje obce v letech 2015 – 2020. Tento
dokument vzniká za účelem definování potřebného rozvoje strategie obce Mořkov. Na tuto strategii je třeba
navázat projekty, které s ní budou v souladu. Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo
obce, ale i pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je také nutnou
podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací. Dodržováním priorit a realizací plánu rozvoje obce
umožníme lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života našich občanů.
Podrobně se budete moci s tímto dokumentem seznámit na webových stránkách obce, kde bude stále
zveřejněn v plném znění.
Kanalizace
Oznamuji občanům, kteří budou v budoucnu připojovat své nemovitosti na splaškový kanalizační řád, musí již
jednat o připojení výhradně se společností SmVaK a.s., zákaznické centrum Nový Jičín, Suvorovova ul. 538,
Šenov u Nového Jičína.
Totéž platí i pro vyřizování smluv a pro případy, jakýchkoliv nejasností při zaslaných vyúčtování za vodu
a stočné. V případě, že máte se společností SmVaK a.s. uzavřenou smlouvu, která řeší napojení na splaškovou
kanalizaci, a dosud jste neplatili stočné, doporučuji Vám co nejdříve zajít na zákaznické centrum a vzniklou
situaci řešit. Toto upozornění se týká zvláště těch občanů, kteří neodebírají vodu z veřejného vodovodního
řádu, ale ze studny. (Informace o stočném neplatí pro občany z ulice Za sušárnou, tito občané budou včas
o změně vyrozuměni a budou pozváni k podpisu smlouvy).
Začátkem měsíce ledna jsme vymalovali vestibuly a schodiště ve společenském domě. Připravujeme rozpočet
pro výběrové řízení na rekonstrukci toalet ve společenském domě. Ta proběhne v průběhu měsíce března,
stejně jako obnova rozvodů vody na obecní úřad a do restaurace.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele oprav místních komunikací. Opravíme přístupovou
komunikaci ke školní jídelně, příjezdovou cestu ke kompostárně, opravíme komunikaci na ulici Družstevní ulička, odbočku ulice Záhumenní a odbočku ulice Huštýnská. Opravy komunikací proběhnou v měsíci
dubnu. Se zhotovitelem, který bude znám 10. února 2015 dojednáme možnou nabídku oprav vjezdů,
dvorků apod. pro občany, kteří o tuto službu projeví zájem. Kontakt na firmu, bude zveřejněn
v březnovém zpravodaji.
Probíhá také výběrové řízení na umístění panelové plochy na ulici Zuberská – kompostárna. Tyto zemní práce
budou zahájeny v březnu.
Další akcí, která je ve fázi projektových příprav je rekonstrukce elektriky na OÚ. Ta bude zahájena v červenci
2015.
Od středy 28. ledna 2015 je občanům a návštěvníkům naší
obce k dispozici tzv. Íčko – informační centrum. Předměty,
které lze zakoupit na pokladně obecního úřadu jsou vystaveny
ve vstupu vestibulu obecního úřadu.

Ivana Váňová, starostka
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Vážení spoluobčané, členové kulturní komise na svém lednovém zasedání zpracovali celkový plán
kulturních a společenských akcí připravovaných na rok 2015 obcí a spolky.
Únor:
1. 2. Dětský maškarní ples - SRPŠ
6. 2. Řeznický ples - Maso uzeniny Macháč
7. 2. Ples důchodců - Klub důchodců
14. 2. Pochování basy - MO KDU-ČSL Mořkov
21. 2. Dětské lyžařské a bobové závody
Březen:
7. 3. Divadelní představení „Jako Thelma & Louise, Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
14. 3. Mořkovský zajíc - běžecký závod
Duben:
18. 4. Divadelní představení „Naši Furianti“, Divadlo Pod Věží, Štramberk
26. 4. Mořkovská pouť
Květen:
3. 5. Florián - mše v kostele sv. Jiří za všechny živé a zemřelé členy SDH
6. 5. 70. výročí osvobození obce Mořkov - vzpomínková akce u pamětní desky pplk. Josefa Černého
9. 5. 41. ročník pochodu okolo Mořkova
10. 5. Svátek Matek - vystoupení žáků MŠ Mořkov
Červen:
13. 6. Vystoupení Miroslava Donutila
14. 6. Vítání občánků
Červenec:
11. 7. Den obce
Chceme zachovat vysokou úroveň našeho dne obce a proto i letošní umělecké obsazení bude stát za to a opět to bude
průřez všemi žánry. Vystoupí Dechová hudba Galička, pro děti program povede Pavel Novák, folková skupina Nezmaři
a další doprovodný program. Hvězdou večera bude Věra Špinarová. Členové kulturní komise věří, že si každý vybere to
své a že se nám den obce vydaří tak jako v minulosti.
Srpen:
22. 8. Letní večer se skupinou KopRock
28. 8. Letní kino
29. 8. Fotbalový turnaj v Nových Domcích
Září:
20. 9. Tradiční pochod k obrázku
26. 9. Beseda s důchodci
Listopad:
22. 11. Vítání občánků
28. 11. Huberstský večer
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec:
6. 12. Mikulášská nadílka
10. 12. - 13. 12. Výstava betlémů
13. 12. Adventní koncert - děti z MŠ Mořkov a záci ZŠ Mořkov
26. 12. Živý Betlém
27. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Jiří - Rybova mše - Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
Tradiční akce chceme doplnit o novinky, které jsou v přípravné fázi a včas vás budeme informovat o datu konání.
Připravujeme:
 „food day“ v areálu výletiště
 Vánoční jarmark v centru obce
Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 3. schůze Rady obce Mořkov konané dne 13. 1. 2015
1.
1.1
1.2
1.3

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 2. schůze RO.
Žádost o dotaci sociální pobytové služby Seniorcentra OASA s.r.o. Petřvald.
Zápis o Výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Mořkov.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Schvaluje:
Program jednání 3. Rady obce Mořkov.
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč zájmovému spolku agility JUST FUN, z.s..
Příspěvek ve výši 15.000,- Kč Jednotě Orla Mořkov.
Příspěvek 2.000,- Kč I. S. na náklady lyžařského výcviku dcery A. R..
Žádost SRPŠ o zproštění poplatku za pronájem sálu dne 1. 2. 2015 za účelem konání Dětského maškarního karnevalu.
Cenovou nabídku společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
IČ: 49356089.
Finanční dar nadačnímu fondu Dobrý anděl ve výši 9.104,- Kč.
Záměr o podání dotace z MMR ČR – DT 2 – DH v areálu TJ na dětské hřiště.
Cenovou nabídku firmy INNOVA Int. s. r. o., Jílova 1913/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27857255
na zpracování žádosti o dotaci z MMR ČR – DT 2 – DH v areálu TJ.
Smlouvu o nájmu prostor sloužící podnikání – ordinace dětského lékaře uzavřenou mezi obcí Mořkov a MUDr. Janou
Machovou s místem podnikání Dolní 74, Mořkov.
Výběrové řízení - Dodávka a položení 600 ks silničních (nových popř. použitých) panelů nosnost 20 t včetně přípravy
podkladů.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení - Dodávka a položení 600 ks silničních (nových popř. použitých) panelů
nosnost 20 t včetně přípravy podkladů ve složení: Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula
Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý Jiří, Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro oslovení výběrové řízení - Dodávka a položení 600 ks silničních (nových popř. použitých) panelů nosnost 20 t včetně
přípravy podkladů tyto firmy: Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín 1, IČO: 28606370, DIČ:
CZ28606370; SAVEKO s.r.o., Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel, Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25818881, DIČ:
CZ25818881; FABRIKO MORAVA, s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ: 286 327 61; MRK POZEMNÍ
PRÁCE s.r.o., Radim Kovář, Palkovická 2111, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 27847233.
Výběrové řízení – Opravy vybraných místních komunikací.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Opravy vybraných místních komunikací ve složení: Váňová Ivana, Navrátil
Jiří, Kladivová Romana, Vereš Vojtěch, Stecula Jaromír a náhradníci: Hořelková Vladana, Mička Pavel, Kyselý Jiří,
Kašpárek Jaromír, Rýdlová Jana.
Pro oslovení výběrové řízení – Opravy vybraných místních komunikací tyto firmy: AB Silvretta s.r.o., Jiráskova 613/13,
757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, DIČ: CZ45192286; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138, 741 01 Nový Jičín
1, IČO:28606370, DIČ:CZ28606370; COLAS CZ, a.s., oblast Východ provoz Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČO:
26177005, DIČ: CZ26177005.
Nákup cen na plesy spolkům ve výši 500,- Kč.

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15
2.16

2.17

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Zveme občany
na 3. zasedání Zastupitelstva obce Mořkov,
které se bude konat ve středu 11. února 2015 v 17 hodin
v salonku Společenského domu.
Pozvánka s programem bude zveřejněna obvyklým způsobem
(úřední deska, web, plakátovací plochy).
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Zprávičky z Mateřské školy Mořkov
Tříkrálové koledování
Děti se ve všech třídách na tento svátek připravovaly. Vyráběly
koruny, seznámily se se jmény Tří králů, dozvěděly se, odkud
a proč se vydali do Betléma, kdo jim ukázal cestu a jaké dary nesli
Ježíškovi. "My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, přejeme
Vám" s tímto přáním přišly děti do mnoha rodin, na obecní úřad,
k paní doktorce, za paní ředitelkou školy, do firmy Kon-Kys,
do řeznictví a do dalších míst. Všude byly mile přivítány a obdržely
koledy, za které všem mnohokrát děkujeme.

Dne 22. ledna 2015 přijel do mateřské školy divadelní
spolek Myška, který dětem zahrál pohádku O Popelce.
Dětem se loutkové divadlo velmi líbilo. Z dřevěných
herců byly nadšené.

V průběhu ledna se ve všech odděleních
MŠ konaly třídní schůzky s ukázkou
přímé práce s dětmi.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová
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Roman Kučera získal na mistrovství ČR čtrnáctiletých plavců
stříbro a bronz
Vrchol sezony se kopřivnickým plavcům podařil na výbornou. V sobotu 13. a v neděli 14. prosince 2014 se konalo
mistrovství ČR dvanáctiletých, třináctiletých a čtrnáctiletých plavců, kteří změřili své síly. Svěřenci Reného Lakomého,
trenéra nejlepší skupiny plavců SK Kopřivnice byli na mistrovství ČR dost vidět. Největší naděje byly vkládány do
rodáka z Mořkova, Na Bochetě 165, Romana Kučery, toho času studenta 6-ti letého sportovního gymnázia Ludvíka
Daňka v Brně, který byl kandidátem na medaili na mistrovství ČR čtrnáctiletých pořádané právě kopřivnickým klubem.
A Roman získal hned dva cenné kovy, když byl stříbrný na 50 VZ (volný způsob) a bronzový na 100 M (motýlek), kde
mu ke druhému místu chybělo pouhých 28 setin. K tomu ještě přidal dvě čtvrtá, jedno páté a jedno sedmé místo. Roman
podal opravdu fantastický výkon, při všech startech si vylepšil osobní rekord. „S koncem zimní sezony jsem maximálně
spokojený a třešničkou na dortu pak byly dvě Romanovy medaile na domácím bazéně“, shrnul závěrem trenér Lakomý.
Jakožto otec mého syna bych chtěl tímto moc poděkovat panu trenéru Renému Lakomému za vše, co pro mého syna
dosud udělal a doufám, že ještě udělá. Tímto mu přeji při jeho poctivé a časově náročné práci mnoho co nejlepších
úspěchů celého plaveckého oddílu SK Kopřivnice.
Romanovi děkujeme, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších závodech.
Ivana Váňová, starostka
Roman Kučera, otec

Žáci 7. třídy připravují projek, jehož cílem je pomoci přírodě. Součástí projektu je vystavění
naučné stezky jejíž součástí budou různé informační tabule. Žáci se obracejí na občany, zda
by jim mohli zapůjčit jakoukoliv starší fotografii domu v lese tzv. Strážnice. V minulosti se
zde konaly zábavy atd…
V případě, že takovouto fotografii vlastníte, přineste ji na obecní úřad do 20. 2. 2015. Vhodná
fotografie bude použita na jedné z informačních tabulí. Fotografie Vám bude obratem
vrácena.
Děkujeme za ochotu.
Žáci ZŠ Mořkov, 7. třída

Výzva majitelům vozidel – zimní údržba
Žádáme vlastníky vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích.
Zvláště v zimním období je pak ztížená zimní údržba místních komunikací.
Nikdo z nás si nepřeje, aby v důsledku špatného parkování
nebyly vyhrnuty některé uličky či poškozená vozidla.
Honební společenstvo Mořkov
Ing. Jana Jorpalidisová
starosta honebního společenstva
V Mořkově dne 22. 1. 2015
POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v sobotu dne 28.2.2015 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 2014
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2015
Závěr
Pozvánka je určená pro všechny majitele pozemků v katastrálním území obce Mořkov, obce Životice u Nového Jičína a obce
Hodslavice, které jsou součástí honitby spravované Honebním společenstvem Mořkov.
Ing. Jana Jorpalidisová, starosta HS
(bližší informace: tel. 739 022 509 nebo jancalk@seznam.cz )
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na podatelně Obecního úřadu Mořkov.

Přiblížil se konec plesové sezony
a my si vás dovolujeme pozvat na

TRADIČNÍ POCHOVÁNÍ BASY
Sobota 14. 2. 2015 od 19 hod., Společenský dům
Hudba: KopRock Diskotéka pan Dresler
Místenka 70,- Kč, vstupenka bez místa 50,- Kč
Předprodej místenek
v neděli 8. 2. 2015 od 14:00 do 16:00 hod.

HROMNICE
PRANOSTIKY
Je-li o Hromnicích studeno, příjde brzy jaro.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
ZVYKY
Hospodář obcházel s posvěcenou hromničkou 3x za sebou úly a přitom se mohlil, což mu mělo zajistit zdravé včely a hojnost medu.
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Narodili se
Beáta Vahalíková a Patrik Černoch
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Beátě a Patrikovi přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2015
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
80 let
83 let
85 let
86 let
87 let

Monika Irschiková
Jana Škarpová
Danuše Vojtášová
Rostislav Macíček
Danuše Vojtková
Bohumila Černochová
Lidmila Bartoňová
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Rosina Kramolišová
Jarmila Kuncová

Eva Ondrejková
Jindřich Žák
Jan Rýc
Anna Hyklová
Jiří Géryk

Eva Černochová
Jana Hoďáková
Zdenka Hoďáková

Marie Machová

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

Úmrtí
Vladimír Kunc

MARIE RAN DÝ S KOVÁ
z Nového Jičína hledá v Mořkově příbuzné

S paní Marií, zdravotní sestrou na odpočinku, se znám již několik let. Zpívala dlouhá léta v Ondráši, navštěvovala
vernisáže výstav, absolvovala se mnou Univerzitu třetího věku a žije dodnes bohatým kulturním životem. Již dva roky se
spolu scházíme na hodinách francouzštiny – její znalost latiny jí hodně pomáhá zvládat melodický a krásný jazyk sladké
Francie.
Nedávno mě překvapila prohlášením: „A víš, že moje stařenka (babička) Marianna Macíčková pocházela
z Mořkova? A její bratr Jan Macíček byl před II.světovou válkou předsedou ČSL v Mořkově a v roce 1946 se stal
předsedou 30 členného MNV?“
Bylo to pro mne šokující překvapení a vyžádala jsem si důkazy. Marie Randýsková mi skutečně pořídila kopii
oddavkového listu z roku 1901 a fotografii zlaté svatby, která se uskutečnila v roce 1951. Jsou na ní oba sourozenci
Macíčkovi – zlatá nevěsta Marianna a její bratr Jan po levé straně.
Slíbila jsem jí, že se jí pokusím najít současné příbuzné z Mořkova. Ráda by je poznala a zavzpomínala na mládí, rodiče
i prarodiče.
Takže výzva platí pro ty Macíčky z naší obce, kteří měli v předešlé generaci uvedená jména.
Ozvěte se osobně, nebo na tel. čísle 608 415 724. Za ochotu děkuje M.Hromádková
P.S. Zatím se mi podařilo zjistit příbuznou Br.Černochovou, asistentku pedagoga na naší ZŠ, a Jana Macháče –
„Palírka“, původem z č.p.260.
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Obec Mořkov ve spolupráci s kulturní komisí
pořádá

Dětské
lyžařské
a bobové závody
Kdy?
Kde?
Start závodu:
Prezentace:
Hodnocení:

Sobota 21. února 2015
U lyžařského vleku na Sváčkovém kopci,
ulice Dolní
v 9 : 00 hodin
od 8 : 30 hodin do 8 : 55 hodin
Závody v bobování - rychlost sjetí kopce
Závody v lyžování - slalom na čas

Každý závodník obdrží účastnický list a sladkou odměnu
Za 1. – 3. místo obdrží závodník diplom a cenu
Občerstvení – teplý čaj, oplatka
Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.
V případě nepříznivého počasí bude zveřejněn náhradní termín.
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Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které je i vaše město/obec
akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy se celkem
56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za účelem
ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu
založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy
složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení
činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik
jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost
opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani
nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. Tato společnost poté
od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny komunální odpady
z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu
vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním
teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově
v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz
biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které jsou přímo směrovány
do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend, pořízení tašek
na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím
zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou společnost ASOMPO. Tímto
si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku
areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.

Poděkování
Sbor Dobrovolných Hasičů 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. Děkujeme rovněž účastníkům
za dobrou náladu na našem tradičním plese.
Hoďák Josef
Starosta SDH
Koupím v Mořkově stavební pozemek o rozloze cca 1500 - 2000 m2. Nejsem RK.
Telefon 730 895 659
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. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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