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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v listopadovém Zpravodaji 2016 jsme zveřejnili aktuální informace k problematice jmelí.
Vzhledem k tomu, že nám není lhostejný stav naší přírody – krajiny, rozhodli jsme se pro
celkovou údržbu obecní zeleně. Protože i na některých místech soukromých zahrad jsou
stromy obalené jmelím a ne každý si s ořezem dokáže poradit, zalíbil se nám návrh referentky
obce paní Vladany Hořelkové, která má
na starost mj. i ochranu životního
prostředí. Navrhla, abychom pomohli
občanům s ořezem jmelí a následným jeho odvozem
a likvidací. Přejeme si, aby zásah ořezu byl účinný
a proto jsme se rozhodli dobrý nápad podpořit. Ořez
zajišťuje odborná firma pana Petra Kunze a pana Roberta
Kyselého. Pokud bychom ponechali na některých místech
jmelí na stromech, je pravděpodobnost, že ptáci opět
rozšíří cizopasníka po celém okolí a vynaložená práce by
byla zbytečná. Proto dle zveřejněné výzvy na webu,
v rozhlase a dále v tomto Zpravodaji neváhejte a přijďte
co nejdříve svůj požadavek ořezu oznámit na obecní
úřad. Věřím, že společným úsilím se nám podaří zmírnit
šíření výskytu jmelí na dřevinách.
V letošním roce plánujeme opravy fasád obecních budov - hasičské zbrojnice, zdravotního střediska a původní
budovy školy. Na opravy fasád hasičských zbrojnic
je vypsána dotace Ministerstvem zemědělství ČR.
Dne 6. února 2017 je zahájen příjem žádosti
o dotaci. Žádost máme připravenou a v termínu ji

podáme. V případě, že budeme úspěšní, můžeme
obdržet 70% uznatelných nákladů, 30% by byla
spoluúčast obce.

V únoru rovněž budeme podávat další žádost o dotaci, tentokrát na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy na projekt přístavby a stavební úpravy MŠ Mořkov. V únoru – březnu proběhne výběrové řízení
na zhotovitele.
V roce 2015 jsme připravili a na jednání Zastupitelstva obce Mořkov schválili Strategický plán rozvoje obce
Mořkov pro období 2015 – 2020. Vzhledem k tomu, že se nám daří jeho obsah naplňovat rychleji, než jsme
předpokládali, budeme jej společně s autory dokumentu panem Ing. Pavlem Jančálkem a Ing. Janem Čáněm
aktualizovat. Tento dokument je volně přístupný na webu obce Mořkov.
Ivana Váňová, starostka

U PO Z O R N Ě N Í – VÝ ZVA
Silnice II/483 – rekonstrukce mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V obci Hodslavice je v příštích letech (nejdříve však v roce 2018) plánována oprava mostu. Za naši obec jsme byli
vyzváni, abychom se vyjádřili ke stavebnímu řízení a zvláště, abychom dali souhlas k navržené objízdné trase. Souhlas
jsme však nedali s ohledem na naše občany, kteří dojíždějí do zaměstnání, směr Valašské Meziříčí. Přesto že již
proběhlo jednání ohledně objízdných tras se Správou silnic, Policií, zástupci autobusové dopravy, obcí Hodslavice a
odborem dopravy je naši snahou vyjednat našim občanům (oprávněným žadatelům) podmínky smět využít objízdnou
trasu určenou autobusové dopravě. Termín opravy mostu není dosud určen, dle projektové dokumentace však potrvá 6 –
7 měsíců.
Vyzývám občany Mořkova, kteří dojíždějí do svého zaměstnání směr Valašské Meziříčí, aby se přihlásili na Obci
Mořkov u paní Hořelkové, osobně nebo tel: 556 719 098, 739 623 908 nebo emailem na horelkova@obec-morkov.cz,
a nahlásili své jméno, bydliště, adresu zaměstnání, mob. číslo a SPZ svého vozu a typ vozu v termínu do 8. února 2017.
Pokusíme se dále vyjednávat a zajistit alespoň pro Vás povolení smět využívat objízdnou trasu při cestě do a ze
zaměstnání. Pokud se nám podaří zajistit pro Vás povolení využívat objízdnou trasu, bude to výhradně na konkrétní
auto a osobu. Proto potřebujeme Vaši zpětnou informaci již nyní. Jakýkoliv další případ povolení se bude obtížně
vyřizovat. Informujte o tomto sdělení také své známé, kterých by se to mohlo týkat.
Ivana Váňová, starostka
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USNESENÍ
z 41. schůze Rady obce Mořkov konané dne 11. 1. 2017
1.
1.1
1.2

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 40. schůze RO.
Směrnici č. 1/2017 pro zvláštní způsob určení platového tarifu.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 41. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 3.000,- Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří Bartošovice, Bartošovice 146, 742 54
Bortošovice, IČ 47657901.
Dotaci ve výši 15.000,- Kč Orlu Jednotě Mořkov, Dolní 310, 742 72 Mořkov, IČ 45215031.
Dotaci ve výši 10.000,- Kč PROFICIO ACTIVE, z.s., Husova 1616/29, 741 01 Nový Jičín, IČ 05311985.
Dotaci ve výši 3.000,- Kč Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu učilišti Kopřivnice,
příspěvkové organizaci, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624.
Dotaci ve výši 5.000,- Kč SRPŠ Mořkov, Sportovní 258, 742 72 Mořkov, IČ 26613549.
Bezúplatný pronájem sálu SRPŠ Mořkov pro akci Dětský maškarní karneval.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi K. a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi G. a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi P. a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o právu k provedení stavby mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, Masarykovo
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 72545691 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Příkazní smlouvu na zajištění projektového managementu v rámci projektu „Rozšíření kapacit MŠ“ mezi
INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72
Mořkov, IČ 00298191.
Příkazní smlouvu na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření kapacit MŠ“
mezi INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255 a Obcí Mořkov, Horní 10,
742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Smlouvu o poradenské činnosti „Rozšíření kapacit MŠ“ mezi INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00
Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255 a Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ 00298191.
Výběrové řízení – Opravy MK v obci Mořkov 2017.
Zadávací dokumentaci – Opravy MK v obci Mořkov 2017.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Opravy MK v obci Mořkov 2017 ve složení: členové Rady obce
Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Petr
Kladiva, Pavel Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení – Opravy MK v obci Mořkov 2017oslovit tyto firmy: Alpine Bau CZ, s.r.o.. Jiráskova
613/13, 757 01 Krásno nad Bečvou, IČ:02604795, DIČ:CZ02604795; Doprastav Perútka s.r.o., Beskydská 138,
741 01 Nový Jičín – Žilina, IČ 28606370, DIČ:CZ28606370; SWIETELSKY stavebni s.r.o., Suvorovova 53,
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599.
Výběrové řízení – Oprava fasády objektu původní budovy školy.
Zadávací dokumentaci – Oprava fasády objektu původní budovy školy.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Oprava fasády objektu původní budovy školy ve složení:
členové Rady obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Náhradníci: Petr Kladiva, Pavel Mička, Jaromír Kašpárek.
Pro výběrové řízení – Oprava fasády objektu původní budovy školy oslovit tyto firmy: Jan Pečinka, malířské
a natěračské práce, Nová Horka 33, 742 13 Studénka, IČ 71803386; František Macíček, malířství, Květná 532,
742 72 Mořkov, IČ 10617744; JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ
26826411; Fabriko Morava, s.r.o., Suvorovova 2195, 741 01 Nový Jičín, IČ 28632761; Marek Kramoliš,
Pastelník 655, 742 72 Mořkov, IČ 75380765.
Smlouvu o prodeji vedlejších produktu z potravinářské výroby, rostlinného oleje a tuku, k dalšímu zpracování.
Finanční dar ve výši 2.000,- Kč dárcům krve za dovršení 40 bezplatných odběrů – J., U., L., a poděkování za 10
bezpříspěvkových odběrů – M.

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26

Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta
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USNESENÍ
z 42. schůze Rady obce Mořkov konané dne 24. 1. 2017
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 41. schůze RO.
Zprávu o využití Tříkrálové sbírky 2016 předloženou Charitou Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Schvaluje:
Program 42. Rady obce Mořkov.
Dar ve výši 2.505,- Kč na nové varhany do Svatovítské katedrály Nadačnímu fondu Svatovítské varhany se sídlem 119 02
Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16.
Připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2017 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
Dotaci ve výši 7.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ:
265 93 548 – pro fungování Občanské poradny.
Výběrové řízení – Zhotovení střechy na budově č. p. 498, Mořkov.
Zadávací dokumentaci – Zhotovení střechy na budově č. p. 498, Mořkov.
Složení výběrové komise pro výběrové řízení – Zhotovení střechy na budově č. p. 498, Mořkov ve složení: členové Rady
obce Mořkov – Ivana Váňová, Jiří Navrátil, Romana Kladivová, Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula. Náhradníci: Vladana
Hořelková, Pavel Mička, Jiří Kyselý.
Pro výběrové řízení – Zhotovení střechy na budově č. p. 498, Mořkov oslovit firmy: Staccato s.r.o., Dílky 371, 742 72
Mořkov, IČ: 646 13 747; Zdeněk Bartoň, Potoční 303, Bernartice n/O., IČ: 410 50 908;
Podání žádosti o dotaci na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017- oprava a nátěr fasády budovy
hasičské zbrojnice v Mořkově na Ministerstvo zemědělství ČR, dotační program 129 660.
Návštěvu jubilantů v měsíci únoru 2017
Navrženou variantu č. 3 barevnosti fasády zdravotního střediska.
Uzavření Kupní smlouvy na obytný kontejner pro SD s firmou STG trade s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov.
Ivana Váňová
starostka

Jiří Navrátil
místostarosta

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
paním učitelkám i ostatním zaměstnancům
ZŠ a MŠ v Mořkově
za podporu a pomoc v době léčby naší Adélky.
Také paní doktorce MUDr. Janě Machové
a zdravotní sestřičce Marii Barnatské
za jejich velmi obětavou péči a starostlivost.
S vděčností rodina Macháčova a babička
Jančálková
Použité kuchyňské oleje
Do sběrného dvora můžete odkládat nově
i použité kuchyňské oleje.
Proto využijte další nabídku služby
ve sběrném dvoře.
Použitý kuchyňský olej odkládejte
v uzavřených nádobách,
nejlépe v PET láhvích.
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Narodili se
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v únoru 2017
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
81 let
82 let
85 let
87 let
89 let

Lenka Kučerová
Iva Doubravská
Ivana Macíčková
Anna Mičková
Jaroslav Horák
Anna Krhutová
Libuše Lacinová
Lidmila Bartoňová
Oldřich Kocián
Božena Kyselá
Jarmila Kuncová

Jiří Kyselý
Eduard Doubravský

Vladimír Sillik

Růžena Schindlerová
Jan Geryk

Marie Machová

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

Úmrtí
Geryková Anna

Černota Petr
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Rodinné centrum Provázek nově v Mořkově
Rodinné centrum Provázek Mořkov funguje už druhý měsíc a jeho návštěvníci (jak malí, tak velcí) se v něm
postupně zabydlují. V RC pravidelně probíhá cvičení pro rodiče s malými dětmi, rodiče také mohou
pravidelně ve čtvrtek využít možnosti hlídání dětí (Pidiškolka funguje vždy ve čtvrtek dopoledne). A co už
jsme v Provázku zažili během posledních týdnů? Kromě řádění v herničce jsme si třeba hráli na vojáky, taky
jsme společně strávili den se zvířátky.
Na své si v Provázku přišli i rodiče. V herničce se mohli setkat s jinými rodiči a popovídat si u dobré kávy,
12. ledna se pak konala přednáška Renáty Cholevíkové „Partner jako zrcadlo“, na kterou dorazilo 12
účastníků. Atmosféra byla moc příjemná, všichni jsme se dozvěděli něco nového, popovídali si, zasmáli jsme
se.
A co nás čeká únoru? Cvičení i Pidiškolka nadále probíhá, je možné se přihlásit na www.rodinne-centrum.cz
v sekci „Mořkov“. Ve středu 8. února u nás bude probíhat „Tvůrčí dílna“, během které si vyrobíme domeček
(pro děti od 2 do 10 let). Akce probíhá od 15 do 18 hodin. V následujícím týdnu mají školáci jarní prázdniny,
ve dnech 13. až 17. února bude ZAVŘEN i Provázek. 22. února vás pak rádi uvidíme na akci „Čtení, čteníčko,
počteníčko“. Co se bude číst? No přece pohádka o Červené karkulce. Po společném čtení si pak budeme
kreslit děj pohádky, pro zahřátí si dáme čajíček a k němu dobrý perníček. Určitě nás navštivte také v jiné dny
v naší herně, kde si děti můžou hrát se svými kamarády, zatímco vy si dáte dobrou kávu a zákusek
s kamarádkou.

V prostorách zdravotního střediska byla nalezena dámská zlatá náušnice s červeným kamínkem.
Informace u zdravotní sestřičky Marie Bernatské.
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Z činnosti 7. skautského oddílu v Mořkově…
Ke konci minulého roku jsme navštívily Čínský
půlnoční bál, na kterém jsme vyzkoušely plno
skvělého čínského jídla (od čínských nudlí až po sushi) a pořádně
jsme se vytancovaly. Poslední měsíc v roce byl jako obvykle
zasvěcený vánočním svátkům. Koledovaly jsme v mořkovské
DPS, společně si rozbalily dárečky pod oddílovým vánočním
stromečkem a také jsme se dozvěděly, jak se slaví Vánoce v cizích
zemích a kdo tamním dětem nosí dárky…
Těsně před Vánoci jsme opět rozdávaly již tradiční symbol
Vánoc – plamínek dovezený z Betléma. Děkujeme všem, kteří
si betlémské světlo odnesli do svých domovů a šířili tento
plamínek naděje dál. V předvánočním shonu jsme také stihly
postoupit v naší celoroční hře – tentokrát jsme navštívily
starodávnou Mayskou říši a poznávaly její obyvatele a jejich
zvyky.
S novým rokem také přicházejí nová dobrodružství a my jsme zavítaly do Ruska, kde jsme mimo jiné pomohly postavit
Potěmkinovy vesnice a na konci měsíce jsme se vydaly na pěší pouť po ledové a zasněžené části této rozlehlé země – po
Sibiři. Naštěstí jsme díky naší píli nezmrzly, dokonce se nám podařil rozdělat
oheň. Krásnou procházku, při které nám počasí opravdu přálo, jsme se staršími
skautkami zakončily velikým úklidem klubovny.
Tak hurá do nových dobrodružství, která nás čekají v roce 2017!
Spokojené dny v roce 2017 přejí skautky a vedoucí z oddílu Atlantida! J
www.oddilskautek.skauting.cz
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Honební společenstvo Mořkov
Ing. Jana Jorpalidisová
starosta honebního společenstva

POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva Mořkov,
která se uskuteční v sobotu dne 4.3.2017 od 8.00 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 2016
Schválení plánu finančního hospodaření na rok 2017
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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Zakoupení lanového navijáku včetně zástavbového rámu
pro CAS 20 Tatra Terno
V roce 2016 jsme pořídili pro Jednotku SDH lanový naviják včetně zástavbového rámu pro CAS 20 Tatra
Terno s tažnou silou 5,440 kg. Pro jeho pořízení nám Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 90 000,Kč.
Jednotka SDH Mořkov je povolávána operačním střediskem k různým typům požárů, povodní, úklidu po
povodních, monitoringu při povodních, vyprošťovacích prací, k odstranění překážek spadlých stromů, apod.
Díky dotaci MSK jsme mohli zkvalitnit práci naší Jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Skutečné celkové náklady: 82 280,- Kč, tj. 100% kryto dotací MSK. Z poskytnuté dotace MSK bylo
vyčerpáno cca 91,4 %.
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Jubileum ozdobené novinkami
V sobotu dne 11. března se uskuteční v Mořkově již desátý ročník běžeckého závodu ,, Mořkovský zajíc.“
Organizátoři se letos rozhodli změnit místo konání závodu. Z původního místa nad vlakovým nádražím,
přesunuli centrum dění k Hasičské stanici. Pořadatelé závodu věří, že se tento fakt odrazí na zvýšeném
zájmu veřejnosti.
Sportovní dopoledne bude tradičně zahájeno během dětí pod názvem ,,Mořkovský zajíček.“ Od 9,30 hod.
zde proběhnou soutěže v sedmi běžeckých kategoriích. V 10,30 hod. odstartuje hlavní závod na 10 km.
Tím, že se poběží čtyři okruhy, se naskytne pro diváky atraktivní podívaná. Kdo si netroufne na tuto trať,
může absolvovat kondiční běh na 3 kilometry. Zpestřením závodu bude soutěž o nejlepšího mořkovského
běžce. Obyvatelé Mořkova, přijďte se podívat na tuto akci, která vám zpestří sobotní dopoledne!

Upozornění!
V době konání závodu 11. března 2017 bude omezen průjezd obcí.
V době od 10:30 do12:00 bude na ulicích Horní, Nádražní, Pastelník a Najštef
zcela zastaven provoz, a to i do ulic, které na tyto ulice navazují!
Děkujeme Mořkovjanům za pochopení a spolupráci na hladkém průběhu závodu.
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MOŘKOVSKÝ ZAJÍČEK - BĚH DĚTÍ
Závod pořádají:
ZŠ a MŠ Mořkov, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice,
místní firma Machač Malokapacitní jatka,TJ Mořkov, Obec Mořkov,
Klub českých turistů Mořkov
Datum:
sobota 11. března 2017 od 9,30 hod.
Místo:
u Hasičské stanice v Mořkově
Prezentace: 8,45 hod – 9,20 hod. v Hasičské stanici v Mořkově
Časový rozvrh:
9:30 hod. dívky a chlapci 2002-2003 – 800 m
9:35 hod. dívky a chlapci 2004-2005 – 800 m
9:40 hod. dívky a chlapci 2006-2007 – 800 m
9:45 hod. dívky a chlapci 2008-2008 – 400 m
9:50 hod. dívky a chlapci 2010-2011 – 200 m
9:55 hod. dívky a chlapci 2012 a mladší – 80 m
10:00 hod. maminky s kočárky – 80 m
Ceny: Všechny děti které poběží, obdrží sladkou odměnu
Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz

MOŘKOVSKÝ ZAJÍC
10. ročník silničního běhu
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice ve spolupráci
s místní firmou Machač Malokapacitní jatka,
TJ Mořkov, Obcí Mořkov a KČT Mořkov,
pořádají běžecký závod na 10 km, kondiční běh na 3 km.
Závod se koná pod záštitou místního rodáka a bývalého reprezentanta ČR v maratonu Saši Neuwirtha.
Sponzor:

Machač Malokapacitní jatka Mořkov

Datum:
sobota 11. března 2017 v 10, 30 hod.
Trať:
trať tvoří 4 okruhy v ulicích obce Mořkov
Prezentace: 9, 00 hod – 10,10 hod. v přízemí Hasičské stanice ul. Horní 385 v
v Mořkově
Kategorie:

A muži do 39 let
B muži 40 – 49 let
C muži 50 – 59 let
D muži 60 – 69 let
E muži nad 70 let

F ženy do 34 let
G ženy nad 35 let

Startovné: 100 kč
Občerstvení: čaj, párek
Ceny:

finanční odměny a věcné ceny pro první tři běžce v každé kategorii. Odměnu obdrří nejlepší
běžec a běžkyně z Mořkova.Všichni účastníci závodu obdrží
balíček s uzeninou.

Informace:

Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz

Organizátoři této akce Vás srdečně zvou na běžecký závod v příjemném prostředí podhůří Beskyd.
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PRODÁM ŽULOVÉ KOSTKY VELIKOSTÍ
4/6 – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ – NOVÉ,
NEPOUŽITÉ.
CCA 4 -5 TUN. (30-35 m2).
CENA DOHODOU. ODVOZ VLASTNÍ.
Petra Chrapková tel. 776 021 209
Poděkování
Jednota Orel Mořkov a Společnost katolického
domu děkuje všem sponzorům za krásné ceny
do tomboly
na tradičním plese. Za přízeň děkuje
František Macíček,
starosta Jednoty Orla Mořkov

POŘADATELÉ PLESŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PLESOVOU SEZONU
2017 V OBCI MOŘKOV

Pátek 10. 2. 2017
Řeznický ples , Společenský dům
Sobota , 11. 2. 2017
Ples důchodců, Společenský dům
Sobota , 25. 2. 2017
Pochování basy, Společenský dům

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. 2/2017, vydáno dne 5. 2. 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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