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SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
letošní prázdniny se mimořádně vydařily. Teplé, slunečné počasí umožnilo všem dětem
i dospělým prožít krásnou dovolenou a prázdniny.
Den obce, který proběhl 11. 7., se velmi vydařil. Program lákal jak
děti, tak dospělé. Byla zaznamenána účast 1261 návštěvníků. Všem
těm, kdo se jakkoliv podíleli na jeho přípravě, jednotlivcům,
složkám, kulturní komisi i pracovníkům obce děkuji za ochotu
a snahu přispět ke zdárnému průběhu akce.
O prázdninách proběhla
rekonstrukce
sociálního
zařízení chlapců a dívek
ve staré
budově
školy.
Náročnou rekonstrukci jsme
zahájili I. etapu rozsáhlých
stavebních úprav tohoto
objektu. Cena za dílo I.
etapy je cca 1.150.000,- Kč.
Dokončeno bylo workoutové hřiště, které je k dispozici cvičencům za budovou školní jídelny. Investice do
této akce byla 100.000,- Kč od obce Mořkov a 300.000,- Kč byla dotace od Nadace ČEZ. Slavnostně bude
hřiště předáno veřejnosti 2. září v 10:00 hodin za účasti hostů, kteří akci finančně podpořili a hřiště realizovali.
Při této příležitosti se těšíme na
setkání s Vámi. A
třeba si i aktivně
rovnou zacvičíte.

Ve společenském domě byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení žen. Náklady
renovace spočívající ve výměně dlažeb, obkladů, zařizovacích předmětů a úpravě elektriky
činí cca 135.000,- Kč.
Do společenského domu jsme pořídili 80 ks
nových polstrovaných židlí za celkovou cenu
96.000,- Kč.
Na koupališti jsme provedli (ještě než začala
koupací sezóna) celkovou generálku strojovny.
Vybudovali
jsme
přípojku
ke kompostárně za 110.000,- Kč.

elektriky

Rozsáhlou investiční akcí realizovanou v měsíci červnu –
srpnu byla výstavba ocelové haly v areálu sběrného dvora za
cca 4.700.000,- Kč. Předpokládám, že v září proběhne
kolaudace nového objektu. Následně se pracovní četa obce
přestěhuje do vyhovujících prostor budovy na ulici Nádražní
č. p. 498.
Podali jsme žádost o dotaci do ROP Moravskoslezsko
na výstavbu této haly. Pokud nám bude dotace schválená,
byla by to pro nás velmi potěšující zpráva. Rozhodnutí padne
do konce října.
Na obecním úřadě proběhla a ještě probíhá rekonstrukce
elektriky, rozvodů vody a odpadů. Finanční náklady jsou cca
600.000,- Kč. Následně bude úřad vymalován, položeny
koberce a od poloviny září již budeme opět pracovat ve
vyhovujících prostorách. Pro zajímavost: máme nataženo na
OÚ přes 1700 metrů kabelů.
V současné době připravujeme výběrová řízení na akce, které
plánujeme realizovat v příštím roce. Projektové dokumentace,
včetně stavebních povolení na tyto akce máme vyřízené.
K těm zásadním a finančně nejnáročnějším dílům patří celková rekonstrukce střechy a zároveň celé budovy
staré základní školy (kromě již provedené rekonstrukce sociálek v přízemí, realizovaných letos o
prázdninách). V září 2016 by měly být v této budově otevřeny dvě první třídy, neboť v následujícím školním
roce 2016 -2017 očekáváme velký počet prvňáčků. Museli jsme proto v předstihu řešit situaci, která teprve
vznikne. V současné době není otevřen žádný dotační program, kde bychom mohli náš projekt předložit
k podpoře. Přesto doufám, že v průběhu příštího roku bude nabídnutá možnost z ministerstva popř. z ROP tyto
typy projektů dotačně podpořit.
V červenci jsme vypracovali a podali žádost na Moravskoslezský kraj o dotaci na přípravu projektové
dokumentace. Plánujeme vybudovat společnou stezku pro chodce a cyklisty, která povede od katolického
hřbitova do ulice Nové domky. Projekt bude řešit dešťovou kanalizaci pod stezkou, veřejné osvětlení a
autobusové zastávky u katolického hřbitova s místem pro přecházení. Realizace výstavby by mohla být
podpořena dotací z Programu rozvoje venkova.
Ivana Váňová, starostka

Zveme občany na jednání 6. Zastupitelstva obce Mořkov, které se bude konat ve středu
dne 16. září 2015 v salonku Společenského domu v Mořkově od 17:00 hodin.
Program s pozvánkou bude zveřejněn v řádném termínu na obvyklém místě – web, úřední
deska, plakátovací plocha.
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Vážení spoluobčané,
Den obce, který proběhl v sobotu 11. července
2015 se nám vydařil. Odpolední program, který
se konal v areálu výletiště se vydařil nejen díky
počasí, ale hlavně díky vystupujícím všech
žánrů, kdy si každý z návštěvníků mohl vybrat
to své.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv
zapojili do přípravy a průběhu tohoto dne. Chci
poděkovat členům kulturní komise, spolkům,
členům klubu důchodců a zaměstnancům obce, bez jejichž
přičinění by den obce nebyl tak úspěšný. V letošním roce jsme
znovu překonali rekordní návštěvnost z loňského roku a to
počtem 1261 platících diváků. Vaše spokojenost je pro nás
prioritou a proto jsme začali ihned pracovat na programu pro
příštího roku.
Jiří Navrátil, místostarosta
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USNESENÍ
z 14. schůze Rady obce Mořkov konané dne 28. 7. 2015
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 13. schůze RO.

2.
2.1
2.2
2.3

Schvaluje:
Nákup konvektomatu pro kuchyň MŠ Mořkov.
Dle OZV č. 4/2005, článku 9 prominutí místního poplatku za odvoz odpadu za rok 2009 a 2010 panu J.J.
Dar ve výši 5.000,- Kč mobilnímu Hospici – Andělé Stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661.
Příspěvek na proplácení dopravy na divadelní představení pro klub důchodců Mořkov.
Podání žádosti o dotaci na MSK – Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 na podporu přípravy projektové
dokumentace, společná stezka pro chodce a cyklisty.
Nájemní smlouvu do DPS pro paní M. H.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. KN 1198/62 v k. ú. Mořkov.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. KN 371/4 v k. ú. Mořkov o výměře 16,5 m2.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. KN 1198/63 v k. ú. Mořkov o výměře 41 m2; parc. č. KN 1198/64 v k. ú.
Mořkov o výměře 31 m2 ; parc. č. KN 1198/65 v k. ú. Mořkov o výměře 18 m2.
Dodatek č. 1 ke SOD č. 2015/C01 – Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí ZŠ stará budova.
Smlouvu o právu provést stavbu – panu P. B.
Smlouvu o uzavření věcného břemene – vodovodní a kanalizační přípojka pana P. B.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

ZRODILA SE NÁM SPISOVATELKA
Pochází z Mořkova a její jméno je Lenka Juráčková, dříve Nováková. Bydlí v Novém
Jičíně, ale denně dojíždí do naší ZŠ, kde vyučuje předměty, které vystudovala na
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: český jazyk, literaturu a dějepis.
Nejdříve publikovala poezii v literárních časopisech a antologii „Sto nejlepších českých básní
2012“. V roce 2008 vydalo nakladatelství Hněvín její sbírku „Sukně s hnědavými suky“.
Sbírka „Čemeřice“ vyšla roku 2014 v nakladatelství Literární salón. Za básně z této sbírky
byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky.
Letos jí vyšla poprvé próza nazvaná LIZUCHA. Tento zvláštní název pochopíme velmi
snadno, když se dozvíme, že hlavní hrdinka Lída byla v dětství mlsná a vybíravá. Lidově
řečeno „maškrta“, od maminky na Ukrajině to znělo právě slovem lizucha… Ano, Lenka v
zajímavém příběhu zpracovala životní osud své babičky, kterou druhá světová válka dovedla
z Ukrajiny přes německý lágr u Drážďan až do Životic u Nového Jičína. Možná jste s touto krásnou paní občas jeli v autobusu
do Nového Jičína a z její mluvy jste poznali, že není Češka. Její druhý syn byl ženatý v Mořkově.
Nyní má Lída, původem od Azovského moře, 90 let. Trpí Alzheimerovou chorobou a žije v domově důchodců v Novém
Jičíně. Jak občas vzpomíná na dramata svého života si určitě s chutí přečtete, a to téměř jedním dechem. Zkušenosti z poezie
autorka uplatnila v jazykově svěžím a poutavém vyprávění…
V Brně jsem navštívila knihkupectví, kde je Lizucha vystavena hned vedle Arnošta Lustiga a prodávající zaměstnanec se
vyjádřil s obdivem a chválou o této nové knize. Sežeňte si ji a nebudete litovat.
Radost a potěšení z literárního díla své bývalé žákyně ZŠ Mořkov vyjádřila M.Hromádková

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉM KROUŽKU
„H A S I Č Á R N A“
Výtvarný kroužek z Mořkova se v červnu zúčastnil Mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti
2015, kterou organizuje Český rozhlas Praha již 20 let.
Diplom a odměnu za vítězství ve své kategorii získala osmiletá DOMINIKA FOJTÍKOVÁ. Její
malba NAŠE KOČKA i výtvarné práce ostatních dětí jsou vystaveny na výstavě v Muzeu Kinských,
Národopisném muzeu Národního muzea, a také na internetových stránkách pro děti –
malujeme.rozhlas.cz. Do soutěže bylo zasláno více než 3 000 dětských výtvorů z mnoha zemí celého
světa.
Děkuji za podporu naší činnosti OÚ Mořkov, SDH Mořkov, za sponzorství PhDr. Vít.Černochovi
a rodičům dětí z výtvarného kroužku.Také blahopřeji Dominice Fojtíkové, která si odnesla ze slavnostní
vernisáže i návštěvy Prahy krásné zážitky.
M. Hromádková, ved. kroužku
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Narodili se
Ondřej Čuba, Viktorie Milenovská, Julie Sochová,
Veronika Jarošová, Zoe Juhárová, Leontýna Kučerová
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Ondráškovi, Viktorce, Julince, Verunce, Zojince a Leontýnce
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v září 2015
50 let
55 let
65 let
75 let
80 let
82 let
83 let
85 let
86 let
87 let
90 let

Zdeněk Galia
Jaroslav Pizúr
Antonín Kunc
Vlasta Bartoňová
Alois Toman
Marie Hoďáková
Marie Macíčková
Marie Pítrová
Marie Pítrová
Božena Pítrová
Marie Macháčová

Ivo Hrbáček
Miroslav Černoch

Zdeněk Závodný

Karla Jeřábková

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

Úmrtí
V měsíci červenci a srpnu nás navždy opustili
Jaroslav Petr
Cyril Gaži

Josef Pítr

Marie Merendová

Vladimír Lacina

Marie Doláková

Kučera Alois
Josef Pop

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
Středa 2. září 2015

10:00 HOD.

Prostor za Základní školou Mořkov
(příchod od Orlovny z ulice Dolní)
Ukázka profesionálních cvičenců
Srdečně zveme
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Dva týdny v létě jsme strávili na táboře v krásném prostředí Smraďavky opět se skauty z Bojkovic. Díky
našemu lodnímu lístku nás převozníci převezli do Nezemě, kde jsme měli celé dva týdny zažívat různá
dobrodružství… Byli jsme tam pozváni na
Souboj živlů. Živel, který vyhraje, bude
v Nezemi vládnout příštích 1000 let! Proto se
v první polovině tábora pokoušely národy živlů
dokázat, že právě oni jsou ti nejlepší. Souboje
byly tvrdé a nelítostné a na fair play dohlíželi
hosté z Atlantidy. Prověřovaly se různé
schopnosti a dovednosti, síla, odvaha i rychlost.
Vítězem a vládcem se nakonec stal oheň! Ale
poté nastaly komplikace… Atlanťanky dostaly
zprávu, že se jejich vlast potápí a vyzvaly
obyvatele Nezemě k cestě do Atlantidy, protože
je tam ukryt popel mýtického ptáka Fénixe, který
má pro Nezemi obrovskou cenu. Ale taková
výprava není jen tak! Musí jí předcházet pořádná
příprava. Takže jsme vařili na ohni, poznávali
zvířata i byliny, učili se uzly a vázané stavby,
procvičovali orientaci v terénu atd. V posledních
dnech tábora jsme tedy byli schopni splnit svůj
úkol – vydat se na Atlantidu, zachránit popel
Fénixe i celý ostrov před záhubou. Bylo to náročné, ale nakonec se nám to s vypětím všech sil povedlo!
Na táboře nám počasí vcelku přálo, ale byla velká
horka, takže jsme byli častými hosty na nedalekém
koupališti. Vyvrcholením byl výlet na Buchlov a do
blízkého okolí. Sice jsme zpátky do tábora dorazili
úplně promočení, ale to nám vůbec nevadilo J
V těchto dvou týdnech jsme si užili všeho, co se od
skautských táborů očekává – táboráky, opékání, spaní
pod hvězdami, zpívání i rozcvičky J Všem
zúčastněným, jak dětem tak i vedoucím, patří velký
dík, protože bez nich by to nebylo ono.

Na závěr přeji všem našim členkám i ostatním dětem
v novém školním roce hodně výdrže a úspěchů a
všem vedoucím trpělivost a hlavu plnou nápadů J
http://oddilskautek.skauting.cz/
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„Dobr dan“ aneb Za krásami Kamnických a Savinjských Alp do Slovinska
V období tropických veder, která nás v tyto dny
provázejí, hledáme místa, kde je příjemně i v tyto dny.
A mezi ně zcela určitě patří tato dvě pohoří na severu
země při hranici se sousedním Rakouskem, která jsou
druhým nejvyšším horstvem spřáteleného Slovinska
a jsou tradičně cílem návštěv také turistů z ČR. K těmto
horám se váže i značný kus historie našeho horolezectví.
Cílem pobytu členů KČT z Mořkova a jejich příznivců
byla Velika Planina a Jezersko.
Velikou Planinu jsme nalezli v údolí řeky Kamnišská
Bistrica, kam je možné se dostat kabinkovou lanovkou
na vrchol Šimnovec(1 407 mnm) a nenáročnou turistikou
po překrásných horských pastvinách s pasoucímí se
stády krav lze dojít na Malou Planinu. Navštívili jsme
typické pastýřské dřevěnice a mnozí ochutnali chutné sýry. Před námi se otevřely přenádherné výhledy na KA
s jehličnany a mnoha horskými bylinami, např. hořcem. Do údolí většina ze 43 členné skupiny sešla pěšky vápencovými
serpentinovými chodníky. Chodníky jsou dobře značeny jedinou barvou-červenou nebo červenobílým kolečkem. Cestou
jsme potkávali domácí turisty s malými dětmi či pejsky.
Další dny našeho čtyřdenního pobytu jsme strávili v malebné slovinské obci Jezersko pod severními stěnami KA a SA
a jejím okolí, protože jsme se tímto zapojili do oslav 115. výročí otevření chaty Češka koča(23.-26. 7.). Na 70 turistů
z ČR spolu se zástupci obou velvyslanectví a alpinistů, např. R. Jarošem či V. Grošejem. Chodeckou trasou jsme
vystoupali na Češkou koču jeden den a dále 9 zdatných (8 mužů+1 mladá žena)zdolali Veliký Grintovec(2 558 mnm)
téhož dne nejobtížnější sportovní feratou v Alpách. Další den proběhla v okolí Češke koči vlastní oslava za účasti mnoha
významných osobností, zástupců domácích spolků, velvyslanectví obou zemí, předsedy PZS, starostů okolních obcí
v Jezersku i Rakouska, alpinistů,aj. Zazněly obě státní hymny.
Chatu ČK postavili členové Českého odboru Slovinského planinského družstva(SPD) z Prahy v r. 1900. (ČOSPD
založili naši pradědové 24. 6. 1897.) O rok později předložili aktivní členové návrh na postavení vlastní chaty ve slov.
Alpách. Místo pro chatu vybral univerzitní profesor dr. J. Frischauf za naši stranu, projektantem chaty v typickém stylu
české chalupy se šindelovou střechou byl architekt J. Podhájský. Stavbu provedli místní mistři, a to v rekordním čase
necelého roku k začátku letní sezóny.
Koncem 80. let minulého století se začali do slovinských hor a na chatu ČK vracet i Češi. K 100. výročí vysadili
v Jezerském v centru blízko informačního centra společně slovanskou lípu- Lípu česko-slovinského přátelství. Ta do
dnešních dnů vyrostla v krásný mladý strom. A letos k 115. výročí v její blízkosti přibyly 4 panely věnované historii ČK,
otevření chaty, jejím správcům=chatařům a posledním rokům. Nyní je chata ve správě Planinského družstva Jezersko.
Po všechny dny jsme se mohli kochat krásami KSA, její pestrou přírodou, ikdyž jsme zažili nejen slunečné výšlapy po
strmých svazích s ocelovými lany a žebříky v mnohých úsecích chodníků, ale i pohledy do velikých hloubek i letní
bouřky s velkou nadílkou vody. Ta zaplňuje horské potoky a říčky a je až nezvykle pro nás Středoevropany přečistá, ba
přímo průzračná. A je jí zřejmě dost, protože na polích jsme cestou viděli vzrostlou kukuřici či rozkvétající mečíky
a zahrady se sady plné nové úrody. Jedinou zvláštností byly nezvykle úzké silnice. Obzvlášť jsme obdivovali šikovnost
našich dvou řidičů autobusu, kdy vyhýbání se třeba ve vesnicích nebo při sjíždění serpentýn bylo takřka “o zpětná
zrcátka“.
Ve Slovinsku se platí v eurech nebo Slovinských tolarech.
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Poděkování JSDH Mořkov
místnímu farnímu úřadu

Chtěl bych touto cestou poděkovat P. Mgr. Pawłowi Dobiji za umožnění výcviku jednotce dobrovolných hasičů Mořkov
v dýchací technice v místním kostele sv. Jiří dne 27.6.2015. Každý člen jednotky musí tento výcvik absolvovat 4 krát ročně.
Tentokrát byl zaměřen na seznámení s prostředím kostelní věže, možnými přístupovými cestami a zejména velmi stísněným
prostorem. Jen pro zajímavost, z hlavní cesty do věže ke zvonům vyjde 40 m hadic. Celá jednotka byla s výcvikem
spokojena,většina byla ve věži místního kostela poprvé a doufá, že se nebude vracet v ostrém zásahu. Poděkování patří taky panu
Zdeňku Macíčkovi, který jednotce ve svém volném čase umožnil vstup.
Kudělka Pavel VJ JSDH Mořkov

Oznamujeme občanům, že v pátek dne 18. září bude Obecní úřad Mořkov
uzavřen z důvodu povinného školení zaměstnanců na BOZP a PO.
Děkujeme za pochopení.
9

Tisková zpráva
Podpůrné služby pro rodiče hyperaktivních dětí a autistických dětí v Novém
Jičíně
Na rodiny dětí s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním jsou kladeny velmi vysoké nároky. Rodiče se potýkají s projevy
zdravotního znevýhodnění, denně řeší jak postupovat v různých situacích, jak dítě vychovávat, jak mu pomoci, jak se
vypořádat s tlaky okolí. To vše ovlivňuje pohodu rodiny a může navozovat stres i depresi. Rodičovský stres i nedostatek
času na odpočinek představují zásadní překážky pro rozvoj manželského i rodinného života, vztahů rodičů se svým okolím
a především překážky pro rozvoj znevýhodněného dítěte v domácím prostředí. Kde ale hledat pomoc?
Poruchy autistického spektra patří mezi nejzávažnější vrozené poruchy dětského mentálního vývoje. Narušení vývoje dětí je
hlavně v oblasti navazování vztahů, komunikace a představivosti. Tato porucha navíc dítěti neumožňuje do plné míry porozumět
tomu, co vidí, slyší nebo v každodenním životě prožívá. Projevy poruchy můžou být různé stejně jako tíže poruchy. Léčba autismu
není možná.
Lehčí poruchu představuje vývojoví porucha u dětí charakteristická nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a
impulzivity. Děti jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, která není přiměřená jejich mentálnímu věku a pohlaví. V obou
případech potřebují děti nejen podporu ve formě pedagogických a sociálních služeb i zdravotní péče, ale především podporu svého
nejbližšího okolí doma. Kde ale mají hledat podporu samotní rodiče?
V okrese Nový Jičín nabízí v tomto roce podporu Rodinném centru Provázek. Spolek Proficio, o.s., který centrum provozuje
zpracoval na základě podnětu z pracovní skupiny pro rodinu v rámci Komunitního plánování sociálních služeb dva projekty, na
něž získal podporu a mohl tak zahájit sérii aktivit a služeb pro rodiče takto znevýhodněných dětí. Oba projekty ve svých názvech
zdůrazňují, že „v tom nejsou rodiče sami“.
Rodiče se v Provázku mohou zapojit do aktivit nabízejících psychologickou pomoc, pomoc etopeda, mohou se účastnit
podpůrných rodičovských skupin podporujících jejich soudržnost, i aktivit podporujících jejich dovednosti a znalosti v oblasti
výchovy a vzdělávání znevýhodněných dětí. V rámci projektu jsou nabízeny i aktivity pro samotné děti.
Projekt pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. Projekt pro rodiče hyperaktivních dětí Moravskoslezským krajem. Více informací o obou projektech najdete na
www.rodinne-centrum.cz nebo volejte vedoucí centra Radce Filipíkové na tel. 725 210 053.

18. srpna 2015 zpracovala: Radka Filipíková, vedoucí RC Provázek a místopředsedkyně správní rady PROFICIO, o.s.,
tel. 725 210 053, radka@rodinne-centrum.cz
__________________________________________________________________________________
Co je Proficio, o. s.?
PROFICIO = latinsky přispívat, pomáhat, být platný,být užitečný ....
Jsme skupina lidí, která se soustředila kolem neziskovky PROFICIO, o.s. (zapsaný spolek) z jednoho prostého důvodu - máme
potřebu, chuť a talent věci měnit, posunovat kupředu, dělat je jinak a líp a hlavně PODPOROVAT a PROPOJOVAT DRUHÉ,
PROSÍVAT A BÝT JIM UŽITEČNÍ. Tak, jak nás to baví a v tom, co umíme...
Naše aktivity a služby nabízíme v rámci našich dvou provozoven v Novém Jičíně: Rodinné centrum Provázek a COWO NOVO první novojičínské coworkingové centrum. Setkáte se však s námi i mimo ně.
Obě centra jsou místem pro utváření nových setkání, vazeb, přátelství, partnerství, .... komunit, které nás i vás baví, inspirují a
rozvíjí.
Údaje organizace : Proficio, o.s., Rybí 231, 742 65 Rybí, IČ: 22734147, místo realizace: Rodinné centrum Provázek, Bohuslava
Martinů 1044/4, 741 01 Nový Jičín
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Sběr dat
do
elektronické
aukce na
ceny plynu a
elektřiny
proběhne
pro
Mořkov
a Životice u
NJ –
v termínu
PO 7. 9.
a ST 9. 9.
2015
od
14 – 17 hod,
na OÚ
v
Mořkově,
salonek v
přízemí .
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PRANOSTIKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto - léto na odchodě.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim na stakaté kobyle jezdí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.

,,První krůčky do školky"
Do školy a do školky,
nosíváme bačkorky.
Do školky maličké,
do školy větší.
Každá ta bačkorka,
je přeci něčí.

„BEDLA“
Stojí, stojí bedla,
ráda by si sedla.
A vzala si pletení,
noha už jí dřevění.
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Taneční pro dospělé – mírně pokročilé
jsou určeny párům všech věkových generací, kteří se chtějí naučit tančit pod vedením tanečního mistra
Miroslava Gillara.
KDY?
čtvrtky – od 1. 10. 2015 (5krát + závěrečná), od 19.15 – 21.15 hod.
KDE?
sál Společenského domu v Mořkově
KOLIK?
5 výukových lekcí + 1 závěrečná lekce, 600,- Kč na osobu
Zájemci o kurs prosím potvrďte svou účast do 25. 9. 2015 D. Rýdelové
(tel. 774020913, email: dusan.rydel@seznam.cz)
Koupím v Mořkově stavební pozemek o rozloze cca 1200 - 2000 m2. Nejsem realitní kancelář. Telefon 737 522 416
Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 24. 8. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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