8.30 – 11.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ,

11.00 – 12.00 PRŮVOD NA HŘBITOV

9.00 – 11.00 HUDEBNÍ SVOLÁVÁNÍ

12.00 – 12.30 PŘIVÍTÁNÍ RODÁKŮ A HOSTŮ

drobná snídaně (zasedací místnost hasičské zbrojnice)
Prodej knihy ”Mořice jubilejní”, prodej DVD z Benefičních
koncertů Václava Hudečka a další reklamní předměty
v podání Dechového orchestru při ZUŠ Němčice nad Hanou

9.00 – 12.00 VYHLÍDKOVÁ JÍZDA

od kostela, děkování Bohu za dobrodiní Mořickým
občanům a tichá vzpomínka na zesnulé, cestou zpět
položení věnce k pomníku padlých za svobodu
v areálu sokolovny, ocenění zasloužilých občanů, křest nové
knihy “Mořice jubilejní”

po katastru obce Mořice, nástup a výstup u hasičské zbrojnice

12.30 – 14.00 SPOLEČNÝ OBĚD

9.00 – 12.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OD 14.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
MOŘICKÉHO MLÝNA

• obecní úřad

projekty obce, fotografie ze stavebních akcí a nahlédnutí
do nově opravené kanceláře hospodářky

• knihovna

prezentace činnosti knihovny, prohlídka prostor a výstava
kronik obce spojená s promítáním filmových kronik

• hasičská zbrojnice

fotografie z činnosti SDH a rekonstrukce budovy, prezentace
techniky SDH

• mateřská škola

prohlídka budovy, prezentace připravované opravy budovy

• kroužek “šikovné ručičky”

praktická ukázka výroby keramiky s možností vlastní výroby

• statek č. p. 12

prezentace činnosti spolku myslivců a chovatelů, výstava
drobného zvířectva, MOŽNOST OBČERSTVENÍ

• sokolovna

prezentace fotografií z kulturního a společenského života
obce, činnosti sokolů, výstava modelů Ing. Jozefa Korčáka

10.00 – 11.00 MŠE SVATÁ

14.00 – 17.00 KULTURNĚ - SPORTOVNÍ
PÁSMO MOŘIČÁKŮ PRO MOŘIČÁKY
v areálu sokolovny, moderuje Ing. Jozef Korčák

• Pantlék - folklórní soubor, Němčice nad Hanou
• Týmová krasojízda mužů (Ing. Jiří Vosička)
• Vystoupení dětí z MŠ Mořice
• Krasojízda žen (Kateřina Vosičková ml.)
• Pěvecký sbor Skřivánek, ZŠ Němčice nad Hanou
• SDH Mořice ukázka požárního útoku dětí
• Chropyňáček – folklórní soubor, ZUŠ Kroměříž,
pobočka Chropyně

• Letová ukázka modelu letadla pana Ing. Korčáka
• Lenka Heráková a Musical Fever, rock & pop, ZUŠ
Kroměříž, pobočka Chropyně

17.00 – 19.00 PODVEČER S DECHOVKOU
hraje Vřesovanka

od 20.00 TANEČNÍ ZÁBAVA
se skupinou Diamont z Kroměříže

v kostele sv. Martina za živé i zemřelé rodáky

V PRŮBĚHU DNE SE O ZÁBAVU DĚTÍ POSTARAJÍ:
kolotoče a atrakce, cukrová vata, malování na obličej

