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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
na adresu Svazku měst a obcí regionu Novojičínska, jež vznikl za účelem získání dotace,
na vybudování splaškové kanalizace, přišel velmi očekávaný dopis, ve kterém bylo
konstatováno, že nám bylo schváleno Závěrečné vyúčtování akce a monitorovací zpráva.
Ze strany ministerstva životního prostředí došlo ke kontrole kompletní dokumentace,
od výběrových řízení, realizace akce – výstavby, až po samotné financování a vyúčtování.
Tímto je ukončen projekt splaškové kanalizace z hlediska obdržené dotace. To však
neznamená, že se další administrativní práce zastaví. Svazek musí svou činnost vykonávat
dále, min. po dobu udržitelnosti projektu (10 let) a ani pak, pokud zůstane splašková kanalizace ve vlastnictví
obcí, se naše práce nezastaví. Stále musí probíhat intenzivní komunikace s provozovatelem a novými
investory stok, či přípojek. S tím je spojená administrativní příprava a schvalování náležitých dokumentů
a aktualizace smluv v souladu s platnou legislativou. Pravidelně jsou o všech skutečnostech informována
zastupitelstva členských obcí, která přijímají k projednávaným bodům svá usnesení. Musíme nadále
spolupracovat s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, a dalšími úřady.
Období zimních měsíců je více než kdy jindy spojené s administrativou týkající se plánovaných akcí. Tím
mám na mysli zpracovávání žádostí o dotace, organizaci výběrových řízení a uzavírání smluv s vítěznými
uchazeči. Ve středu 20. 1. 2016 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci tribuny fotbalového hřiště
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom získat finanční dotaci
ve výši 60%. Zbylých 40% bychom museli dofinancovat z rozpočtových příjmů obce.
V pátek 22. 1. 2016 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ulice Dolní ve směru
Na lán. Tu jsme zaslali na Moravskoslezský kraj. Rekonstrukce místní komunikace bude stát cca 960.000,Kč. Výše dotace by mohla být v max. výši 300.000,- Kč. Na opravě této komunikace se s námi bude finančně
podílet Obec Životice u Nového Jičína, která bude komunikaci využívat v dalších letech k zajištění provozu
vodovodu, neboť v horní části kopce je postaven jejich vodojem.
V lednu jsme podali žádost o dotaci na úpravu pietního místa – pomníku padlému vojínovi, umístěném
V Říkách. Tuto žádost jsme zaslali na Moravskoslezský kraj prostřednictvím obce s rozšířenou působností
Nový Jičín. Žádáme o 40.000,- Kč. Finance by měly pokrýt vybudování přístupového chodníku, opravu písma
a novou výsadbu.
Naše obec spadá do oblasti s výskytem přírodních anomálií a rizik:
- Extrémní sucho
- Nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy
Pro zmírnění následků těchto fenoménů nám může být poskytnuta
dotace na nákup dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel obce.

Míra dotace na pořízení této techniky činí 90%. Zbylých 10% bychom
museli dát z rozpočtu obce. Rada obce rozhodla při svém jednání, že
budeme o dotaci usilovat. Dotace by mohla být poskytnutá
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). S panem místostarostou jsme si prohlédli dopravní automobil
Mercedes Sprinter 315 CDI, 4x4, který vlastní Hasičský záchranný
sbor Ostrava-Hrabůvka. Po upřesnění specifikace tohoto vozu podáme
žádost o dotaci. Obecně se jedná o 9 místný dopravní automobil bez
výbavy, s tažným zařízením, řidičský průkaz kategorie B. Plnou
výbavu hasičské techniky máme v Tatře CAS. V lednu jsme rozšířili
výbavu ještě o vakuovou madraci sloužící ke snášení pacienta + vakuové fixační dlahy. Jednotka bývá k těmto
zákrokům často povolávána.
Ivana Váňová, starostka

Objasnění k zásahu policie dne 3. ledna 2016 na OÚ Mořkov
Na základě dotazů z řad občanů Mořkova a okolí pokládám za nutné objasnit a tím pádem vyvrátit pomluvy,
které se týkají údajného „zásahu policejního komanda“ na obecním úřadě v Mořkově dne 3. ledna 2016
v 19:45 hodin.
Právě v tuto dobu mě kontaktovala policejní hlídka, že na základě oznámení servírky ze Společenského domu
v Mořkově, jež má podezření, že na obecním úřadě je někdo cizí, vyjíždí na kontrolu Obecního úřadu
Mořkov. Požádali mě, abych se ihned dostavila k úřadu. Hlídce jsem předala klíč od dveří Obecního úřadu
a ta v rámci svých pravomocí a příslušných opatření obecní úřad zkontrolovala. Následně mě zavolali (čekala
jsem na schodišti ve vestibulu Společenského domu), abych se šla podívat na vetřelce. Tím byl pan
místostarosta Jiří Navrátil, který pracoval na počítači, kde s kolegou vyplňovali žádost o dotaci.
Předem se mi pana místostarostu nepodařilo kontaktovat, protože měl vypnuté zvuky na mobilu. Před tím,
než přišel na obecní úřad, byl ve Valašském Meziříčí na bazéně. Než uložil své věci do skříňky, tak vypnul
na mobilu zvuky. Tak to většinou udělá každý z nás. Bohužel je pak včas nezapnul. To je celá pravda, která
ovšem není pro nikoho senzací.
Na závěr jsme se všichni zasmáli a s dvěma členy policie, kteří provedli kontrolu úřadu, si popřáli šťastný
nový rok.
Kdo zná našeho pana místostarostu, tak ví, že je u něj zcela obvyklé, že zůstává na obecním úřadě
i do večerních hodin a pracuje např. na finální podobě Zpravodaje obce, připravuje se na jednání
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Regionální rady Moravskoslezského kraje nebo Komise
bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém, kterých je členem. Kdokoliv za ním přijde a požádá
o pomoc či radu, každému vyhoví v kteroukoliv dobu, bez ohledu na své soukromí. Pokládám si za čest, že je
mým přítelem a že s ním mohu spolupracovat.
Je až s podivem, jaké pomluvy a lži se od té doby mezi lidmi vedou a šíří po okolí. Tady máme důkaz o tom,
jak je snadné druhému člověku ublížit.
Těm, kteří pomluvy dál šíří, vzkazuji, ať s tím přestanou, sáhnou si do svého svědomí a zametou před svým
vlastním prahem.
Ivana Váňová, starostka

Přikládám právní pohled na celou věc: informace čerpány e - poradny
Lidé jsou osoby intrikující, a tak se snad každému z nás jistě stalo, že se dozvěděl, že některý z jeho více či méně
blízkých přátel nebo známých o něm sděluje skutečnosti, které se ani v nejmenším nezakládají na pravdě nebo jde o
pravdy poněkud pokroucené. Postoje postiženého k takovéto situaci mohou být různé, od prostého mávnutí rukou až k
podstatně extrémnějším způsobům obrany své cti. Z hlediska právního ovšem nelze nepřipomenout, že ochranu
postiženému pomluvou poskytuje i český právní řád, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod České

republiky, která ve svém článku 10 stanoví, že každý má právo na to, aby byla zachována jeho lidská
2

důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Osoba, která o jiné osobě šíří pomluvu se může v prvé řadě dopustit přestupku. Podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích se přestupku proti občanskému soužití dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v
posměch. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví výslovně, že je třeba úmyslného zavinění, postačí k odpovědnosti za
tento přestupek zavinění z nedbalosti.
Čest člověka chrání také trestní zákon. V hlavě páté trestního zákona, která upravuje trestné činy hrubě narušující
občanské soužití, nalezneme i trestný čin pomluvy. Podle § 206 trestního zákona se trestného činu pomluvy dopustí ten,
kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
Nepravdivá informace musí být způsobilá značnou měrou ohrozit vážnost dané osoby u spoluobčanů. Samozřejmě se
tato způsobilost musí posuzovat individuálně podle konkrétního případu. Stejná nepravdivá informace může být
hodnocena jinak v případě, že je pomlouvanou osobou prodavačka v místní samoobsluze a zcela jinak, jestliže je
pomlouvaným například starosta města.
Dále je třeba, aby pachatel sdělil nepravdivou skutečnost alespoň jedné jiné osobě. V případě, že by tuto nepravdivou
informaci sdělil pouze osobě, které se týká, nešlo by o pomluvu. Pro spáchání trestného činu pomluvy je tedy nutné
sdělení nepravdivé informace alespoň jedné osobě, která je rozdílná od osoby pomlouvané.
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Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 22. schůze RO.
Informaci o dotačním titulu IROP – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof; technika pro IZS JPO II a JPO
III.
Schvaluje:
Program 23. Rady obce Mořkov.
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč ZŠ a MŠ Mořkov na činnost Klubu šikovných žen v roce 2016.
Bezplatné využití sálu Společenského domu na Dětský maškarní karneval.
Dar ve výši 2000,- Kč panu D.M., T.R. a P.Š., na základě uskutečněných 40 bezpříspěvkových dárcovství krve.
Podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na úpravu Válečného hrobu a pietní místa.
Investiční záměr k realizaci akce – oprava písma na pomníku, renovace přístupového chodníku a výsadba v okolí pomníku
padlého rudoarmějce Ilji Karaměnka Pjotrije.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „PD pro územní řízení a stavební
povolení – Propojení obce Mořkov s ulicí Nové domky společnou stezkou pro chodce a cyklisty, max. ve výši 307.000,Kč.
Podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na pořízení Techniky pro integrovaný
záchranný systém, dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obce.
Výběrové řízení – Prosévací rotační síto včetně příslušenství.
Zadávací dokumentaci - Prosévací rotační síto včetně příslušenství.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení - Prosévací rotační síto včetně příslušenství ve složení: členové Rady obce
Mořkov – Váňová Ivana, Navrátil Jiří, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Petr Kladiva,
Richard Bartoň, Jaromír Jaksch, Jiří Kyselý, Vladana Hořelková.
Pro výběrové řízení - Prosévací rotační síto včetně příslušenství oslovit tyto firmy: AGROINTEG s.r.o., Zemědělská 1, 613
00 Brno, IČ: 469 66 790; BEST stavební stroje s.r.o., Jiráskovo předměstí 635, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ: 260
85 534; NOVER spol. s.r.o., Liblice 229, 282 01 Český Brod, IČ: 485 34 188; EURO BAGGING, s.r.o., Průmyslová 2082,
594 01 Velké Meziříčí, IČ: 255 41 391; ENERGREEN Projekt s.r.o., Sládkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ: 268
80 342.
Návštěvu jubilantů a oslavenců v měsíci únoru 2016.
Spolkům pořádajícím ples věcný dar ve výši 500,- Kč.
Souhlasí:
S přijetím nadačního příspěvku na zajištění a realizaci akce „Pomáháme dětem“ v rámci programu Extra třída ve výši
16.960,- Kč pro ZŠ a MŠ Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace od Nadačního fondu Tesko se sídlem Praha 10,
Vršovická 1527/68b.
S uvedením sídla zájmového sdružení včelařů Mořkov v registračním listu na adresu Horní 385, Mořkov.
Ivana Váňová, starostka

Jiří Navrátil, místostarosta
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Poplatky na Obecním úřadě v Mořkově lze platit bezhotovostně
prostřednictvím platebního terminálu
pomocí vaší platební karty.

Lidé s trvalým pobytem „na úřadě“
-

Od 1. ledna 2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro osoby, které mají adresu
trvalého pobytu Horní 10, 742 72 Mořkov, ukládány na podatelně obecního úřadu na Horní 10.
Desátým dnem uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně obecního úřadu se písemnost
považuje za doručenou.
I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem tedy neznamená, že po něm nikdo nemůže nic chtít, protože on o tom nebyl vyrozuměn.
Řízení i za takové situace pokračuje dále. Nepřevzetím pošty lze naopak promeškat lhůtu pro odvolání
a poškodit sám sebe.
Dne 3. 2. 2016 bude pošta Mořkov z provozních důvodů od 15.00 hodin uzavřena.

Zprávičky z Mateřské školy Mořkov

Začátkem ledna dodržujeme v mateřské škole tradici Tří králů a obcházíme s dětmi po koledě. Děti navštívily
mnohé domácnosti a různé firmy. Všude byly mile přivítány. Zazpívaly koledu ,,My tři králové“ a všem
popřály mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Děti byly obdarovány pěknými dárky, za které všem mnohokrát
děkujeme.
Za kolektiv MŠ
Bc. Ivana Váňová

Rodina s dětmi koupí v této lokalitě rodinný dům za rozumnou cenu. Informace na telefonních číslech:
737 781 334, 774 836 541.
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
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HROMNICE
2. únor
Název Hromnice nemá nic společného s tím, co v tento den slavili
křesťané. Podle Nového zákona v tento den, 40 dní po narození Ježíše,
Josef a Marie svého syna v jeruzalémském chrámu zasvětili Bohu.
V liturgickém roce je tento svátek nazván Uvedení Páně do chrámu
a dříve jím končívala doba vánoční.
Lidový název Hromnice však vzešel ze slova „hrom“. Přírodní úkaz
spojený s mohutným světlem blesku, který lidem často přinášel ztráty na
majetku i životech a jehož se velmi obávali. Proti zlu, které páchal hrom
a blesk, s prosbami o ochranu lidé zapalovali v tento den svěcené svíce,
kterým říkali „hromnice“. Odtud tedy název. Hromnice otevírají období
roku, které vrcholí veselým masopustem.
Pověry a zvyky





Věřilo se, že kdo by na Hromnice tancoval, ten by zemřel bez světla.
Hospodář obcházel s posvěcenou hromničkou třikrát za sebou úly a přitom se modlil, což mu mělo zajistit zdravé
včely a hojnost medu.
V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přišívat. Mělo se zato, že jehla přitahuje „boží posly“ - blesky.
Bývalo zvykem dávat hromničku do ruky umírajícímu člověku. Její světlo mělo její duši svítit na cestu do nebe.

Pranostiky












Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Když nastanou Hromnice, bývá konec sanice.
Je-li o Hromnicích studeno, příjde brzy jaro.
Na Hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Metelice na Hromnice, cesty umetá a píci podmetá.
O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
Jezevec když o Hromnicích leze z jámy, poleze za měsíc zas do jámy.
O Hromnicích teplo, medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne, medvěd bourá boudu.

Pranostiky na únor















Únor bílý, pole sílí.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když Tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům
s ušima.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Slunečný únor - na poli úhor.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Holomrazy - úrody vrazi.
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SESTER VÁGNEROVÝCH ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Kdo film s tímto názvem, promítaný dne 7.1.2016 v sále SD v Mořkově, neviděl, neuvěří! Tolik dramatických situací a nečekaných
změn někdy provází lidské životy…
V režii J.B.Odstrčila z TV studia Sněženka v Sedlnicích vznikl velmi zajímavý filmový záznam, který během 102 minut dal
příležitost k výpovědi zážitků z doby II.světové války třem sestrám Vágnerovým. Avšak Hedvika, Bohumila (obě se narodily
v novojičínském zámku) a Marie vzpomínají i na dobu před válkou a po ní.
Nejmladší ze sester Marie se narodila v roce 1944 už v Mořkově. Osud všech původně šesti sourozenců totiž nakonec spojila
„hájenka“v naší obci. Najdete ji při vstupu do lesa nad vlakovým nádražím. Zde rodina Vágnerů bydlela od listopadu roku 1943
až do doby, než se dospělé děti rozletěly do světa. V Mořkově zůstal a oženil se jen syn František a dcera Hedvika (Macháčová).
Jak to bylo od začátku? Otec František Vágner pocházel z Velké u Hranic na Moravě. Vyučil se kovářem, ale dostal příležitost
jezdit jako řidič osobního auta u Nadačního velkostatku, kterému patřily rozsáhlé pozemky a lesy téměř celého našeho regionu.
Jeho ředitel - hrabě Kolowrat - měl sídlo v Novém Jičíně – přímo v tehdy ještě Tereziánském zámku. Zde pan Vágner získal v roce
1928 služební byt a jeho ženě Hedvice se tu narodily další dvě děti - po Františkovi (1927) ještě Antonín (1929) a Hedvika (1931).
Při porodu dalšího dítěte žena zemřela, a tak se pan Vágner oženil s její sestrou Anežkou. Narodila se ještě Bohumila (1936), ale
pak se v roce 1939 museli čeští občané ze zámku vystěhovat a auto panu Vágnerovi Němci zabavili pro válečné účely. Vznikly
Sudety, kam patřil i Nový Jičín, takže celá rodina Vágnerova byla přesunuta do Protektorátu .Novým domovem se jim stala
hájenka ve veřovickém Padolí, kde začal pan Vágner jezdit s koňmi. Zde se jim narodil v roce 1941 syn Václav a začaly útrapy
„lesní rodiny“ s pěti dětmi uprostřed pohybu partyzánů i německých vojáků, kteří je téměř denně hledali… V blízkosti hájenky
byl výukový tábor pro německou mládež, tzv .Hitler-Jugend a školící protipartyzánské středisko. Děti Vágnerovy chodily odtud
do vzdálené školy ve Veřovicích a Frenštátě p.R. Vzpomínky na tuto dobu byly skutečně neveselé.
Klidnější bydlení nenalezli Vágnerovi ani v mořkovské hájence, kam se v listopadu roku 1943 přestěhovali. Příští rok se tu
narodila nejmladší ze sester - Marie (1944). V dospělosti se provdala do Sedlnic, má jméno Olejáková a je spoluautorkou
scénáře tohoto vzpomínkového celovečerního filmu.
Brzy však Vágnerovi poznali, že ani v Mořkově lesnaté hory nebyly prázdné – zažili i tady časté návštěvy hladových partyzánů
i falešných tzv. hůrových partyzánů. Poblíž byl dne 3.5.1945 destrukcí tratě vyhozen do povětří vojenský železniční transport
a nakonec tu početná rodina zažila přechod fronty i osvobození ruskými vojáky.
Nejvíc prostoru ve výpovědích tří sester má výřečná a komunikativní Hedvika, která se na začátku 50.let provdala za vlakového
traťmistra Františka Macháče z Mořkova a vychovala s ním dvě dcery: Evu a Alenu. Prostřední sestra Bohumila Vágnerová –
Špurková žije v nedaleké Zašové. Svými vzpomínkami přispěla k dokreslení dramatických okamžiků rodiny Vágnerových.
Závěr filmu je věnován slavnostnímu aktu konanému dne 6.5.2015 u naší ZŠ, kde jsme si u pamětní desky pplk.Josefa Černého
připomenuli 70 let od konce II.světové války i osvobození naší obce sovětskými vojáky.
Natáčení se uskutečnilo v měsíci říjnu roku 2015 v Novém Jičíně, Veřovicích a Mořkově.
Zájemci o CD záznam Životního příběhu sester Vágnerových se mohou ohlásit na OÚ v Mořkově, kam pan režisér J. B. Odstrčil
doručí v nejbližší době další CD. Ta předešlá byla rychle rozprodána.
Pro Zpravodaj obce Mořkov připravila M.Hromádková
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Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2016
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
86 let
87 let
88 let

Radek Kyselý
Jana Bartoňová
Karel Horák
Jiří Geryk
František Černoch
Oldřiška Jeřábková
Libuše Lacinová
Lirmila Bartoňová
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Rosina Kramolišová
Jarmila Kuncová

Ladislav Černoch
Ludmila Mičková
Vlastimil Zubík

Zdeněk Šídlo

Josef Černý
Jarmila Jadovnická

Marie Machová

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

Úmrtí
Jančálková Marie

Honební společenstvo Mořkov, Ing. Jana Jorpalidisová, starosta honebního společenstva
POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v sobotu dne 5.3.2016 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 2015
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2016
Diskuse a 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.
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Palivové dřevo štípané tvrdé
1 metr délka
Cena 1150-1200 kč/prm
Cena je včetně dopravy do 10 km
Sklad DŘEVO ŠIGUT Mořkov
tel.: 603 743 579
Sklad Pila Merenda(pila Pšenica)
tel.: 603 902 517
Dále vyrábíme palivové dřevo štípané měkké i tvrdé
v délkách polen cca 25, 33 cm a další možné délky
po domluvě.

Zpravodaj obce Mořkov vydává Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov,
morkov@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 1. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou.
Tisk Grafia Nova s.r.o., Zašová
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