Srpen 2018

měsíčník

ČÍSLO 8

KOUPALIŠTĚ
MOŘKOV
VÁS ZVE
V PÁTEK
10.8.2018
OD 20:00
NA VYSTOUPENÍ
ROCKOVÉ KAPELY
Z JIHLAVY

EDMONT
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

Úspěšně pokračují zemní práce a pokládka dlažby na
akci zpevněné plochy ve dvoře základní školy. Realizací zpevněných ploch vzniknou i parkovací místa
pro pedagogické pracovníky a zaměstnance školy.

SLOVO STAROSTKY
Vážení Mořkovjané,
stavební práce na přístavbě mateřské
školy pokračují podle harmonogramu.
Máme vyzděny obvodové stěny, položeny stropní panely, vybourány a vystavěny vnitřní stěny, rozvody vody,
odpady a rozvody elektřiny. Všechny
postupné kroky konzultujeme na pravidelných pondělních kontrolních
dnech, v týdnu probíhají konzultace prostřednictvím
e-mailu.

Začátkem července odsouhlasila rada obce výběrové
řízení na zhotovitele Společné stezky pro chodce a
cyklisty. V pátek 3. 8. 2018 budeme otevírat došlé
nabídky. Po vyhodnocení podepíšeme smlouvu o dílo
s vítěznou firmou. Realizace je naplánována na dobu
24 měsíců. Rada obce oslovila ze svého jednání zástupce vykonávající TDI a BOZP. Oslovili jsme ty,
se kterými jsme již spolupracovali v minulosti a
osvědčili se nám svým profesionálním jednáním.
S tím, kdo podá nejvýhodnější nabídku, budeme spolupracovat. Všichni oslovení mají velké zkušenosti i
s dotačními projekty. Součástí jednoho z největších
projektů poslední doby budou i nově vzniklé autobusové zastávky a tolik očekávané veřejné osvětlení do
Nových domků.
Již jsme obdrželi stavební povolení na akci chodník a
odvodnění na ulici Nádražní a Horní. Rada obce vypsala výběrové řízení na zhotovitele, který bude stavbu realizovat. Ta je stanovena na dobu 30 měsíců. I
na tuto akci oslovujeme zástupce TDI a BOZP, jež
budou hájit zájmy obce. Počítáme s tím, že jak výstavba Společné stezky, tak výstavba chodníku na ulici Nádražní, budou zahájeny ještě v letošním roce,
ukončeny pak budou v roce 2019.
Další dobrá zpráva nám přišla 13. července. Státní
fond životního prostředí nám schválil námi podanou
žádost o dotaci na realizaci Enviromentální zahrady u základní školy. Ta bude vytvořena na rozsáhlé
ploše za venkovní učebnou. Potáhne se až
k tělocvičně. Do přírody tak budou umístěny výukové
prvky se zaměřením na přírodu, proloženy budou herními prvky. Přístup zde budou mít jak žáci ZŠ, tak
rovněž děti z MŠ. Dotaci máme přiznanou ve výši 85
%, tj. 461 108,- Kč. Zbylých 15 % doplatíme
z rozpočtu obce, tj. 81 372,- Kč.
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30. července jsme podepsali Smlouvu o dílo na opravu krajské komunikace II/483 Mořkov – průtah.
Firma COLAS CZ, a.s. podala nejvýhodnější nabídku
ve výběrovém řízení. Realizace se předpokládá srpen
- září 2018. Náš finanční podíl je 2 015 475,- Kč, spoluúčast MSK bude 10 314 419,- Kč.

USNESENÍ
z 70. schůze Rady obce Mořkov konané dne 4. 7. 2018
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

Ivana Váňová, MBA
starostka

2.3

Vážení spoluobčané,
Den obce Mořkov 2018 máme,
odvážím se říct, úspěšně za sebou.
Podle ohlasů Vás spoluobčanů
i návštěvníků z okolí se vydařil.
Zajímavým zpestřením nejen pro
děti, ale i pro dospělé byl předvečer dne obce s promítáním filmu
Šmoulů ve Společenském domě. V sobotu nás potěšila účast občanů na mši svaté v kostele sv. Jiří. Bohužel počasí nám nepřálo, a tak průvod prošel jen symbolicky od kostela k hasičské zbrojnici. Chtěl bych
poděkovat zástupcům hasičů, myslivců, orlů, skautů,
dětem v krojích a všem, kteří se i v dešti do průvodu
zapojili.
Počasí se pak umoudřilo a my všichni jsme si mohli
užívat skvělé odpoledne i večer. Výběr interpretů zasáhl do každého žánru a tak si snad každý vybral to
své. Jménem vedení obce bych chtěl poděkovat
zejména členům kulturní komise obce pod vedením
Vojtěcha Vereše, sponzorům - řezníkům panu Kučerovi a panu Macháčovi, SDH Mořkov, ČSV Mořkov,
Mysliveckému sdružení Beskyd Mořkov, KČT Mořkov, Jednotě Orla Mořkov, Klubu důchodců, pracovníkům obce a pracovní četě obce za perfektní uspořádání, zajištění zázemí pro návštěvníky a výborné občerstvení na Dni obce Mořkov 2018.

2.4

2.5
2.6

2.7

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 71. schůze RO.
Průběh příprav Dne obce 2018.
Schvaluje:
Program 72. Rady obce Mořkov.
Zadávací dokumentaci pro VŘ Společná stezka pro
chodce a cyklisty
Oslovit pro VŘ Společná stezka pro chodce a cyklisty
tyto firmy:
AK Plus Novostav, Vendryně 880, 739 94 Vendryně,
IČ: 25368052, CZ 25368052;
Alpine Bau a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795;
Demstav Group, Tř. Máje 243, 753 01 Hranice, IČ:
27844935, DIČ: CZ27844935;
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370
04 České Budějovice, IČ: 48035599, DIČ: CZ
48035599;
Stavbař výrobní družstvo, Školní ulice 562, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČ: 13664255, DIČ:
CZ13642855;
Jankostav s.r.o., Štěpánkova 714/31, 719 00 OstravaKunčice, IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581;
Degast Moravia s.r.o., Jaselská 255, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ:27817717, DIČ: CZ27817717.
Pro VŘ Společná stezka pro chodce a cyklisty členy
komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise
Ivanu Váňovou, Jiřího Navrátila, Vladanu Hořelkovou,
náhradníci Vojtěch Vereš, Jaromír Stecula.
Výsledek VŘ – Souvislá oprava silnice II/483 Mořkov.
Dle § 30, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod finančních prostředků ve výši 1 300 000,- Kč
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Mořkov do Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb smlou-

va Poskytovatele č. 0816/P/BOZ/2016.

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta obce

3.
3.1

4.
4.1

Pověřuje:
Starostku obce paní Ivanu Váňovou podpisem
smlouvy s vítěznou firmou COLAS CZ, a.s. oblast
východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26177005, IČ: CZ 26177005.
Ukládá:
Dle § 31, odst. 2, písm. C zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
převod finančních prostředků ve výši 1 300 000,- Kč
z Fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Mořkov do rozpočtu obce Mořkov, za účelem financování přestavby a
stavebních úprav v MŠ Mořkov a úpravy zpevněných
ploch dvora ZŠ Mořkov.

V Mořkově 4. 7. 2018

Ivana Váňová, MBA
starostka

3

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

USNESENÍ
z 73. schůze Rady obce Mořkov konané dne 19. 7. 2018
1.
1.1

Bere na vědomí:
Splnění všech bodu usnesení 72. schůze RO.

2.
2.1
2.2

Schvaluje:
Program 73. Rady obce Mořkov.
Poskytnutí daru a znění darovací smlouvy, jako podpory k dotačnímu programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva
životního prostředí z r. 2014 nebo Operačního programu životního prostředí od r. 2016 těm občanům, kteří na území obce
realizovali výměnu kotle v rámci tzv. kotlíkové dotace, 132018 S., 142018 Š., 152018 G.
Žádost o prodloužení navýšení kapacity ŠD na 80 žáků do 31. 8. 2020.
Žádost Charity Kopřivnice - sloučení služeb pod hlavičku Charitní pečovatelská služba Kopřivnice.
Zadávací dokumentaci a zahájení VŘ akce chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní – Mořkov.
Oslovit pro VŘ chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní - Mořkov tyto firmy:
AK Plus Novostav, Vendryně 880, 739 94 Vendryně, IČ: 25368052, CZ 25368052;
Alpine Bau a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795;
Demstav Group, Tř. Máje 243, 753 01 Hranice, IČ: 27844935, DIČ: CZ27844935;
Jankostav s.r.o., Štěpánkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581;
Pro VŘ chodník a odvodnění na ulici Nádražní a Horní - Mořkov členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise Ivanu Váňovou, Jiřího Navrátila, Romanu Kladivovou, Vojtěcha Vereše, Jaromíra Steculu.
Přijetí dotace ze SFŽP ČR ve výši 85 %, tj. 461 108,- Kč na realizaci projektu enviromentální zahrady u ZŠ Mořkov, Mořkov, okres Nový Jičín.
Realizaci VŘ a administraci projektu enviromentální zahrady u ZŠ Mořkov společnost EUROPROJECT, Kpt. Jaroše 29,
680 01 Boskovice, IČ: 40408809.
Smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi propachtovatelem Obcí Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov, IČ: 00298191
a pachtýřem Horal Mořkov a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 103, 742 72, IČ: 47677040 od 1. 8. 2018.
RO schvaluje VI. úpravu rozpočtu obce 2018

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ve výši příjmu
ve výši výdajů

606 025,12 Kč tj. příjmy celkem
606 025,12 Kč tj. výdaje celkem

Financování

39 670 814,12 Kč
108 275,63 Kč

tj. financování celkem

14 437 461,51 Kč

Plné znění VI. úpravy rozpočtu na rok 2018 v členění dle jednotlivých paragrafů (odvětví) je nedílnou součástí usnesení RO.
Návštěvu jubilantů v měsíci srpnu 2018.
3.
3.1

Vyslovuje:
Poděkování všem, kdo se zapojili do příprav a zajištění Dne obce Mořkov 2018. Zejména členům kulturní komise obce pod
vedením pana Vojtěcha Vereše, sponzorům - řezníkům panu Kučerovi a panu Macháčovi, SDH Mořkov, ČSV Mořkov,
Mysliveckému sdružení Beskyd Mořkov, KČT Mořkov, Jednotě Orla Mořkov, Klubu důchodců, pracovníkům obce a pracovní četě obce za perfektní uspořádání, zajištění zázemí pro návštěvníky a výborné občerstvení na Dni obce Mořkov 2018.

V Mořkově 19. 7. 2018
Ivana Váňová, MBA
starostka

Jiří Navrátil, MBA
místostarosta

Z důvodu odstávky elektrické energie
bude pošta 74272 Mořkov
dne 7.8.2018
v době od 11,00-11,30 hod a 13,30 - 15,00 hod
pro veřejnost uzavřena.
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Vážení občané,
věnujte pozornost
tomuto sdělení:
Naší obcí občas projíždí skupina lidí v tmavším autě,
kteří obhlížejí domy a jejich
okolí. Ulicí projedou i několikrát za den.
Někdy také kontaktují dotyčné osoby, zda nepotřebují
zbourat stodolu, opravit střechu apod. V žádném případě
si u těchto lidí neobjednávejte žádnou službu, byť by se
Vám zdála výhodná.
Jednejte
vždy
opatrně,
v případě, že by Vás kdokoliv obtěžoval nebo by se
Vám
zdálo
něco
v nepořádku, ihned volejte
Policii ČR, číslo 158.
Za Obec Mořkov
Ivana Váňová, starostka
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Narodila se
Kateřina Divišová (červen)
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Kateřince přejeme do života hodně lásky, štěstí a radosti.

Životní jubilea občanů Mořkova v srpnu 2018
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
90 let

Danuše Byrtusová
Lenka Kuncová
Lenka Kociánová
Marie Strnadlová
Ludmila Mikolášová
Ladislav Zicha
Danuše Stašková
Ludmila Veselá
Miroslav Hoférek
Vladimír Jeřábek
Mária Kučerová
Anna Bartošková
Jiřina Kučerová
Marie Horáková
Anna Lacinová

Rostislav Vahalík
Zdeněk Pinkava
Štefan Grznár
Marie Křesinová

Josef Havlín
Alena Palacká

Růžena Charenzová
Vladimír Lacina

Milena Kopřivová

Anna Krbová

Antonín Macháč

Zdeňka Hromádková
Anna Jeřábková

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

Úmrtí

Marie Kotalíková

OBEC MOŘKOV ve spolupráci s Kulturní komisí obce Mořkov
POŘÁDÁ LETNÍ KINO

T Á T O VA V O LHA

Komedie/Drama
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají:
Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová,
Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Jana Plodková,
Václav Neužil ml., Dominika Frydrychová, Ivana Uhlířová, Milan Aulický

Sobota 11. 8. 2018 od 20 hod.
Areál koupaliště Mořkov
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4. pokračování
1900 - 1911
V roce 1900 se označení peněz změnilo a místo zlatých se začaly používat koruny a místo krejcarů haléře.
A hned v tomto roce byla dvěma členům, kteří byli zraněni při střílení z hmoždířů, vyplacena podpora, jednomu 10 K a druhému 4
K.
A bylo zakoupeno 5 přilbic a 5 luceren.
V období let 1900 až 1910 byl výbor sboru stabilní a nedošlo ke změnám funkcionářů. Nakupoval se průběžně hasičský materiál –
1901 to byly dvě berlovky a lékárnička a byl postaven sloup na sušení hadic po cvičení s vodou nebo po požáru. V roce 1902 to
byly opět dvě berlovky, hasičský žebř a 40 m hadic. Za 4 ks plácaček bylo zaplaceno 9 K 60 hal.
V roce 1901 vypukl požár na parní pile tereziánského velkostatku v Mořkově.
Od roku 1903 byla jednateli a pokladníkovi spolku vyplácena roční odměna 5 K. V tomto roce ale byl učitelem Karlem Pernou
záměrně vypuštěn člen, který dlužil sboru značný obnos peněz a po zjištění této skutečnosti byl dlužník do seznamu dlužníků opět
zapsán.
Dne 5. srpna 1905 vypukl v obci největší požár za dobu trvání hasičského sboru. „Za žhavého letního odpoledne počalo hořet v č.
25. Lidé byli na poli. Následkem sucha byl nedostatek vody a tak silný jižní vítr rozmýchal požár, který zakrátko zachvátil 9 domů,
které vyhořely do základů. Vyhořela tato čísla: František Pítr č. 21, František Kyselý č. 22, Jan Černoch č. 15, Jan Mach č. 23,
Jan Kučera č. 25, J. Černoch č. 55, František Kyselý č. 46, Josef Černý č. 47 a Jan Černoch č. 48. Na pomoc přispěchaly hasičské
sbory ze Životic u Nového Jičína, Hodslavic, Veřovic a Žiliny u Nového Jičína.“
Ze sboru byli vyloučeni dva členové, jeden za urážku členů sboru a druhý za zabití.
V roce 1906 se začalo s osvětou a byla uspořádána první přednáška na téma „Předcházení požárů“.
Hned v následujícím roce 1906 to byla přednáška MUDr. Turka z Hodslavic na téma „O poskytování první pomoci“, které se
v Hodslavicích zúčastnilo 5 členů sboru.
V letech 1906 a 1907 bylo ze sboru vyloučeno za neplacení příspěvků celkem19 členů.
V roce 1908, po několika letech shánění finančních prostředků, byla mezi občany uspořádána sbírka. Bylo vybráno celkem 1550
K a za tento obnos byla zakoupena dvoukolová stříkačka na tlak a ssání od firma Smékal v Čechách pod Kosířem. Zároveň bylo
rozhodnuto postavit novou zbrojnici na parcele č. 35 na horním konci vesnice, 405 m dlouhou a 3 m širokou, z cihel a krytou křidlicí.
V roce 1910 byl místo velitele Josefa Géryka č. 37 zvolen Jan Horák č. 27.
1912 – 1914
V roce 1912 byl zvolen nový výbor: starosta František Černoch č. 61, velitel Jan Horák č. 27, místovelitel Jan Bartoň č. 102, jednatel František Mička č. 154 a pokladník Jan jeřábek č, 123.
Jako člen byl přijat učitel Bohumír Parma.
V roce 2013 bylo rozhodnuto používat nové signály.
V roce 1914 slavil sbor 25. leté trvání výletem, na kterém byli vyznamenáni medailí zakládající členové sboru.
O vypuknutí války není v zápisech zmínka a o povolení valné hromady se muselo žádat c. k. hejtmanství. Na ni bylo rozhodnuto,
po dobu války nekonat volby.
1915
„Bylo vydáno provolání, aby rodiny členů, kteří byli na vojně, byly podporovány a jim se všemožně pomáhalo. Snažili se, aby do
sboru byl získán dorost.
Světová válka se rozrostla do nevídaných rozměrů a vyžadovala si nových obětí. Persekuce českých lidí najatými náhončími rostla,
a to hlavně proti těm, kteří byli proti válce a proti rakouskému mocnářství. A tu teprve si lidé uvědomili, že jsou Češi a jeden druhému musí pomáhat. Poprvé se v zápisech objevuje slovo „bratře“.“
1916 – 1917
V roce 1916 byl řídící učitel František Dušek pověřen, aby do sboru získal dorost a tento cvičil.
V roce 1917 „Okresní hejtmanství dalo příkaz, aby byli ihned do požární služby zařazeni 16. letí a všichni muži schopni služby.
Přihlásilo se jich 34. Ale přesto, že dlouhotrvající válkou se rozmohla bída a byl velký nedostatek potravin, lidé věřili, že Rakousko – Uhersko tuto válku prohraje, neutuchl zcela kulturní život. Divadelní kroužek sboru cvičil ochotnické divadlo, které bylo sehráno 18. prosince t.r.“
Dne 10. prosince vypukl v tehdejším obecním hostinci požár a v krátké době prohořela střecha a zřítila. Zůstaly pouze holé zdi.
Tehdejší nájemnice, Marie Šeděnková, jejíž muž krátce před tím padl ve válce, nezachránila kromě holého života a tří dětí, vůbec
nic.
1918
„Válka znamenala hrubý zásah do života obce a sboru. Válečné útrapy stále více doléhaly na obyvatele. V obci a ve sboru přibývalo jmen padlých a nezvěstných otců a synů. Bezohledně se prováděly rekvizice zemědělských plodin, konaly se válečné půjčky a
sbírky. Bída a hlad stupňovaly nenávist k c. k. habsburské monarchii. Proto bylo ukončení této strašné první světové války a vyhlášení samostatné Československé republiky přijato s velkým nadšením a radostí. Český národ zaplatil této válce krvavou daň. Padlo
v ní 17 občanů obce Mořkova a mnoho dalších se vrátilo s podlomeným zdravím a s trvalou invaliditou po následcích těžkých zranění. Po 300. leté porobě byl opět český národ svobodný a měl svůj stát, Československou republiku. 10. listopadu se konala mohutná oslava jejího vzniku. Obcí prošel s hudbou velký průvod, kterého se zúčastnili v plném počtu také členové sboru. Zasázeny
byly u vchodu školy 2 pamětní lípy“.
V příštím pokračování si popíšeme období od roku 1919 do roku1932.
Ing. Jan Macháč, 1. zástupce starosty SDH Mořkov
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Muzejní škola (nejen) pro seniory IV.
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Vás srdečně zve na Muzejní školu (nejen) pro seniory IV. Muzejní škola (nejen) pro seniory představí během cyklu devět přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, dějin
umění, zoologie či mykologie. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují pracovníci Muzea
Novojičínska. Východiskem muzejní školy je zájem seniorů vzdělávat se a seznamovat se s děním v jednotlivých oborech.
Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 1. října do 26. listopadu 2018, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit
dopolední či odpolední skupinu. Závazné přihlášky formou zápisu přijímáme na pokladně Žerotínského zámku v Novém
Jičíně v pracovních dnech v termínu od 1. 7. do 21. 9. 2018 (od 8.00 do 17.00 hod.; kromě pondělí). Cena celého cyklu
přednášek je 300,- Kč. Kapacita pro skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného.
Více informací na webových stránkách www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156. Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Vitko.
Program přednášek:
1. 10. 2018 – PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik): Svatá bolest. Flagelace v náboženské kultuře středověku a raného
novověku
8. 10. 2018 – Jan Číp (dokumentátor, historik): Židé v Novém Jičíne. Přednáška u příležitosti výročí postavení židovské
synagogy (1908) a vyhnání Židů (1938)
15. 10. 2018 – Mgr. Eva Sulovská (kurátorka): Výročí tří významných německých malířů (Anton Berger, Eduard Veith,
Franz Barwig)
22. 10. 2018 – Mgr. Renata Sobotíková (botanička) a Mgr. Markéta Máchová (zooložka): Procházka lužními lesy v Poodří
29. 10. 2018 – Mgr. Martin Vitko (historik): Osudové „osmičky“ 20. století na Novojičínsku
!úterý 6. 11. 2018! – Ing. Jiří Lederer (mykolog): Houby a houbaření. Přednáška odborníka z Muzea Beskyd FrýdekMístek
12. 11. 2018 – PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (vedoucí Muzea v Příboře, etnolog, kurátor): Kopřiva – plevel, který
šatil
19. 11. 2018 – Mgr. Renáta Jašková (kurátorka sbírek, dokumentátorka): Nový Jičín a okolí na dobových pohlednicích
ze sbírek Muzea Novojičínska
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Czech Cycling Tour 2018
Dne 10.8. se přes naší obec v čase 14:27 h. – 14:47 h. pojede světový
pohár v silniční cyklistice ,,Czech Cycling Tour 2018" Jedná se o nejvýznamnější silniční etapový závod na území ČR. Závodu se zúčastňují
nejlepší profesionální týmy světa, které závodí na Tour de France atd.
Dovolujeme si Vás požádat o součinnost zabezpečení průjezdu Vaší
obcí /městem. Samozřejmostí je, že závod se jede za úplné uzavírky
zabezpečované Policii ČR a motomaršály.

Přijďte cyklisty povzbudit!

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. 8/2018, vydáno dne 1. 8. 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
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