Mořický

zpravodaj

Prosinec 2017, č. 1

Občasník obce

Slovo starosty

Z obsahu

Aneb, co se nevešlo do cesty
Jak už titulek napovídá, tak se nepodařilo do
zimní mikroregionální „Cesty“ umístit všechny příspěvky. Proto vznikl Mořický zpravodaj,
kde je prostor pro články, fotky a informace
pro Vás občany.
V průběhu roku 2017 jsme dvakrát vydali
„Informační list zastupitelstva obce Mořice“,
vždy v návaznosti na aktuální dění. Oprava
silnice II/433 a doplnění sběru separovaných
odpadů v dubnu a v říjnu opět oprava II/433
a zhodnocení doplnění třídění.
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Se vznikem zpravodaje jsme si pohrávali již
delší čas. Teď se podařilo připravit první výtisk. Chceme vydávat zpravodaj dvakrát ročně.
Informací je mnoho a rádi se o ně podělíme.
Redakční radu zatím tvoří členové zastupitelstva, ale rádi ji doplníme o další dobrovolníky. Stejně tak bude ve zpravodaji prostor i pro
články Vás občanů.
Doufám, že se zpravodaj v Mořicích zabydlí
a že pro Vás občany bude i praktickým přínosem.

Plány na rok 2018 a 2019.......................... 4
Fotogalerie obce ................................... 5-6
Z činnosti SDH ......................................... 7
Sport.......................................................8
Varování policie........................................8
Souhrn akcí roku 2017.............................. 9
Svozové dny..............................................9
Z knihovny.............................................. 10

Sjezd rodáků u příležitosti
780 let od první písemné
zmínky o Mořicích
Milí spoluobčané.
Výsadní postavení mezi všemi kulturními akcemi v roce 2018
bude mít sjezd rodáků konaný v termínu 9. 6. 2018. Zastupitelstvo obce začalo s přípravami a budeme rádi, když přijmete
pozvání nejen Vy občané, ale i všichni Vaši příbuzní, přátelé,
kamarádi a sympatizanti obce Mořice.
Do Vašich poštovních schránek budou doručeny pozvánky. Nejen v Mořicích, ale budeme je posílat i rodákům, kteří trvale žijí
jinde. Chci Vás požádat touto formou, aby jste následně ověřili
u Vašich příbuzných rodáků, zdali mají pozvánky. Pokud ne,
tak je prosím pozvěte Vašim prostřednictvím a my je při registraci přítomných řádně zaevidujeme do seznamu rodáků. Nyní
čítá seznam zhruba 350 rodáků a jistě uznáte, že se může stát,
že bychom mohli, ač neradi, na někoho zapomenout. Také pozvěte občany, kteří mají trvalý pobyt v Mořicích, ale zdržují se
delší dobu jinde, například z důvodu zaměstnání apod.
Program slavnostního dne bude bohatý. Bude umožněno nahlédnout do obecních budov. Budou prezentovány záměry
obce, kroniky, spolky, a jiné. Vyjde publikace o obci. Mše
svatá, průvod, slavnostní přivítání a kulturní program v odpoledních hodinách v areálu sokolovny snad i pobaví všechny
přítomné. Dechovka, folklór, děti ze školky a kroužku a také
sportovci předvedou své umění.
Bude možné si objednat oběd, který bude vydaný v sokolovně. Poobědvat společně můžou jak rodáci, hosté, ale i všichni
domácí.
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Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví,
pohody a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje
Zastupitelstvo obce Mořice

Děkuji předem všem občanům za spolupráci na přípravách, ale i udržování
pořádku v obci. Tak velká akce dopadne lépe, když se nás do ní zapojí více.
Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi domácími, s rodáky a přáteli
obce Mořice.
Martin Obruča - starosta

Z p ra v o daj o bce Mo ř ice

Co se podařilo v roce 2017
Jarní článek v „Cestě“ jsem rozdělil na dvě části. Investice z kapes spolupracujících organizací a investice obce Mořice. Začnu těmi prvními.

• Od pondělí 6.11. 2017 byla započatá
oprava silnice II/433 v úseku od křížení
se silnicí I/47 po nájezd na dálnici D1.
Oprava je součástí stavby II/433 Prostějov – Mořice. Investorem Olomoucký
kraj. Termín dokončení je plánovaný na
10.12. 2017. Stavbu provádí firma Porr
a.s. Olomouc. V jarních měsících 2018
bude stavba pokračovat ve směru do
Němčic nad Hanou včetně opravy mostu
přes říčku Hanou. Celá stavba až do Prostějova má být hotová v září roku 2018.
Připravte se prosím na uzavírky silnice
II/433.
• Společnost E.on spustila po dvou letech
vyjednávání projekční práce týkající se
rekonstrukce nízkého napětí v úsecích ve
směru na Vrchoslavice, část obce od mlýna ke školce a dál až ke křižovatce a ulici
za zámkem. Vedení NN přijde uložit do
země společně s veřejným osvětlením
a rozhlasem. V případě „Vrchoslavské“
ulice i optiky. Realizace je plánovaná na
měsíce září, říjen roku 2018.
S projektem se můžete seznámit na OÚ
Mořice nebo se obracet přímo na projektanta Zdeňka Zbořila, Energy project
s.r.o., tel. 731654342. Budou se již sjednávat smlouvy o smlouvách budoucích
na zřízení věcného břemene. Případné
připomínky lze zapracovat a zrychlit přípravné činnosti, tak, aby byl dodržený
termín stavby. Děkujeme za Vaši vstřícnost.
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• Z akcí realizovaných obcí Mořice navážu
na již provedenou opravu vnitřní kanalizace
zámku a zřízení kanalizační přípojky a jímky pro tento objekt na pozemku obce. Na
zámku se postupně uvádí tři prostory opětovně do bytové podoby. Byly dokončeny
lokální opravy střechy zámku. Je v plánu
ještě oprava povrchu v průjezdu. Celkové
náklady budou vyčísleny až po dokončení
všech prací.
• Za podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova proběhla oprava chodníků právě před zámkem. Výše dotace je
229.900,- Kč. Druhou polovinu hradí obec.

• Olomoucký kraj podpořil pořízení sady
hadic a armatur pro naše hasiče částkou
15.000,- Kč. Celkem bylo vynaloženo
31.460,- Kč.
• Po doplnění sběru separovaných odpadů
jsme přistoupili k úpravě tří sběrných hnízd
tak, abychom odstranili bariéru ve formě
obrubníku. První hnízdo bylo upraveno „Za
Humny“. Následovat bude hnízdo za poštou
a prostor u hřbitova upravíme pro účel parkování i třídění.
• V létě byla pořízena klimatizační jednotka
v prodejně č.p. 151 za částku 43.512,- Kč
z rozpočtu obce za účelem zkvalitnění prodeje.
• 13.11. 2017 byla dokončená cesta za zámkem nákladem 1.209.056,- Kč. Získala

nový asfaltový povrch a spojila centrum
obce s obslužnou komunikací „Východní obchvat“. Byla podpořena 50% dotací
z MMR.
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• Byly vyměněny okna a dveře bytů č.p. 104.
Bylo pořízeno plynové topení včetně rozvodů tepla v bytě č.p. 104.

• Zastávky ve směru Vyškov a Kroměříž mají nový kabát.
• V roce 2017 bylo vysazeno 120 ovocných stromů, 6 lip a 3 javory. Byla doplněná alej u cesty
„Do žlebu“ a založený nový sad a alej u cyklostezky do Němčic, Vrchoslavic.

• Obec Mořice koupila část pozemků ve stavební lokalitě „Za humny“. Následně má zastupitelstvo v úmyslu ve spolupráci s majiteli sousedních
pozemků vytvořit stavební místa.
Dušan Jurtík, Martin Obruča

Plány na rok 2018 a 2019
• Novou spojnici „Za Humny“ budeme realizovat společně s přeložkou VN v jarních
měsících. Zahajujeme tímto aktivity směřující k rozvoji této lokality v souvislosti s výstavbou obytných domů.
• Také dokončení chodníku v ulici ve směru
na Pavlovice provedeme po schválení dotčenými orgány v roce 2018.
• V plánu je rekonstrukce školky (OPŽP energetické úspory). Zateplení budovy, nová
topná soustava, přístavba na terase. Termín
červenec, srpen 2018.
• Pracujeme intenzivně na projektu „Mořice zvýšení bezpečnosti pěší dopravy“. Projekt
řeší opravy stávajících tras chodníků a doplnění tras nových. Autobusovou zastávku,
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místa pro přecházení, parkovací stání.
• Podali jsme žádost na MŠMT se záměrem
rekonstrukce sportoviště za obchodem.
Vznikne víceúčelové hřiště včetně osvětlení, sociálního zázemí se skladem nářadí, chodníků a úpravy okolí. Bohužel nyní
máme čerstvě vyjádření ministerstva školství a žádost obdržela 57,84 bodů. Nejnižší
počet bodů byl stanoven s ohledem na počet
žádostí a výši uvolněných finančních prostředků na 67 Bodů. Budeme se pokoušet
o podporu i u jiných poskytovatelů.
• Čekáme na vyjádření OPŽP, zda podpoří
realizaci systému „Door-to-door a provoz
re-use centra“. Součástí projektu je pořízení
svozového prostředku, kontejnerů, plachto-

vá skladovací hala, paletový vozík s váhou,
regálový systém. Účelem systému je využití
použitých věcí, které nejsou úplně k vyhození, pro další uživatele.
• Zastupitelstvo schválilo a zahájilo projekční přípravu na přestavbu budovy bývalé
ZŠ na byty s 90 procentní podporou IROP.
Vznikne 6 až 8 bytů pro účely sociální, tedy
i z části pro seniory, rodiny s dětmi, samoživitelky, mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit, aj.
• Obec pořídí traktorový nosič kontejnerů
a dva kontejnery za 85% podpory OPŽP.
Podíl obce činí 66, 066,- Kč. Administraci
provádí MAS Hanácký Venkov.
Dušan Jurtík, Martin Obruča

Z p ra v o daj o bce Mo ř ice
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Fotogalerie obce
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Z činnosti SDH Mořice
Vážení čtenáři, blíží se konec roku, a tedy nastal čas Vás stručně seznámit s činností. Náš
sbor dobrovolných hasičů se zaměřuje hlavně
na požární sport. Závody objíždíme s družstvem mladších žáků, mužů, žen a veteránů.
Tato družstva se během roku zúčastnila mnoha
závodů dle vlastního výběru, a také výsledky
byly různé. Zde bych chtěl vyzdvihnout družstvo mužů, kteří se zúčastnili přerovské ligy
požárního sportu v kategorii 35+. Celkově obsadili 4. místo z 9 závodů ligy. 27. května jsme
pořádali hasičské závody v hliníku. Soutěž
mládeže nese název „O pohár SDH Mořice“.
Tohoto závodu se zúčastnilo neskutečných 40
družstev v kategorii přípravka, mladší a starší
žáci. Soutěž se díky tomuto počtu protáhla až
do odpoledne, kde na ní navazovala další a to
pro dospělé „Memoriál J. Nováka“, zde se zúčastnilo 16 družstev v kategorii muži, ženy.
V našem sboru dbáme i na kulturní život
v obci. Ve spolupráci s místním spolkem Sokol
a za podpory obce Mořice pořádáme maškarní
zvací průvod, Maškarní bál, který se opět podařil díky velké návštěvnosti a skvělé kapele
BENE. Na dětské šibřinky byl opět připraven
bohatý program našimi děvčaty, plný sál rozzářených dětí je největší poděkování, že se jim
tato akce líbila. S obecním úřadem pořádáme
mnoho dalších akcí. Mezi největší patří již velmi známý Revival Fest a také menší a to pálení
čarodějnic, stavění a kácení májky, rozloučení
s prázdninami, velikonoční a adventní jarmark.

Naši členové sboru jsou též členy zásahové
jednotky obce, a tedy musím zmínit , že jednotka byla povolána ke 4 událostem (2 x požár
střechy, 1 x požár odpadu, 1 x únik provozních
kapalin), dále se zúčastnila jednoho námětového cvičení v Tištíně.
Tohle je takové krátké shrnutí naší činnosti.
Dovolím si zde ještě jednou poděkovat všem

našim sponzorům, co nám přispívají dary v jakékoliv podobě. Závěrem bych Vám za SDH
Mořice popřál touto cestou hodně štěstí, zdraví a pohody do příštích dnů.
Jan Fidra
Starosta SDH Mořice
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Hliník ožil sportem
V červenci a srpnu se odmlčí nejen škola, ale
i kroužky. Mladí hasiči a děti z kroužku „Šikovných ručiček“ najednou nemají tolik příležitostí
potkávat se doma v obci. Pravda, je to doba dovolených, prázdnin u prarodičů, ale proč těm,
co zůstanou doma, případně těm dětem, co do
Mořic přijedou, nenabídnout nějaké vyžití?
Z mé iniciativy jsme se scházeli každou prázdninovou středu ve „Hliníku“ na akci s krycím

názvem „Šikovné nožičky“. Především jsme
se věnovali fotbalu, ale i jiným míčovým hrám,
jízdě na kole, chůzi na chůdách atd. Scházelo
se 10 – 15 dětí za vydatné podpory některých
rodičů a jedné babičky. Poslední středu jsme
opekli špekáčky, abychom dohnali ztracené
kalorie. Děkuji za příjemné podvečery a příští
léto znovu.
Martin Obruča – starosta

Pozor na falešné energetiky a podvodné prodejce
V uplynulých týdnech došlo v sousedním přerovském okrese k několika případům, kdy byli
senioři okradeni přímo ve svém bytě, či domě.
Z toho důvodu Policie ČR vydává toto varování i občanům obcí okresu Prostějov.
Scénáře těchto případů jsou vždy velice podobné: u dveří zazvoní muž vydávající se za
pracovníka společnosti dodávající plyn, elektřinu či vodu. Poté, co je vpuštěn do bytu předstírá kontrolu zařízení či faktur nebo smluv na
jejich dodávku. Během této doby požádají
seniora o sklenici vody, spolupráci při kontrole zařízení, další doklady či přímo o peníze
v případě, že důvodem návštěvy má být vrácení přeplatku. Během návštěvy pak využijí nepozornosti seniora a byt nenápadně prohledají
a cenné věci odcizí.
Druhou nejčastější legendou je vydávání se
za vnoučata, či za jejich kamarády. V těchto
případech pachatelé využívají strachu seniorů
o své potomky. Často je první kontakt navázán
prostřednictvím telefonického hovoru, kdy se
vydávají přímo za vnuka. Senioři jsou tak informováni například o dopravní nehodě vnuka
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a jeho těžkém zranění, či nutnosti zaplatit pokutu. Pro peníze poté přichází jeho „údajný“
kamarád. Takhle však nepracují ani policisté
ani zdravotníci. Pokud budete vnoučatům chtít
dát peníze, vždy jim je předejte pouze osobně,
či ještě lépe prostřednictvím platebního příkazu v bance.
Preventivní rady:
• nikdy neotvírejte cizím a předem neohlášeným lidem
• na dveře si pořiďte bezpečnostní řetízek a používejte ho
• nemějte doma větší množství peněz. Ty patří
do banky. V případě požáru, či vloupání o ně
můžete snadno přijít
• nikomu cizímu se nesvěřujte o cennostech,
které doma máte
• protože si zloději často předem tipují své
oběti, pokuste se jim neprozrazovat, že jste
staršího věku (například v současnosti méně
užívaným jménem), či že žena žije v bytě
sama. Například na jmenovku na zvonek či
poštovní schránku umístěte neutrální příjme-

ní, než ženské jméno (příklad: přestože žije
žena sama, je bezpečnější označení Novákovi
než Jenovéfa Nováková…)
• pokud vás zástupce firmy (E-on, RWE – Inoggy, Veolia) v místě bydliště navštíví, chtějte
vidět služební průkaz a pokud není návštěva
předem ohlášená, nejprve si telefonicky u firmy ověřte. Teprve poté můžete pracovníka
vpustit do bytu k instalovanému zařízení
(elektroměr, plynové spotřebiče apod.). Zástupce jiných firem domů raději vůbec nepouštějte
• nikdy se nenechte tlačit do žádných rozhodnutí, vše si dobře v klidu promyslete a zvažte
poradu s rodinnými příslušníky (když zástupci
firmy řeknete, že takové rozhodnutí nemůžete
udělat sami, ale musíte se poradit, minimálně
vám to dá čas si věc pečlivě promyslet)
• udržujte dobré vztahy se sousedy. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat jejich pomoc
• pokud zaznamenáte pohyb podezřelých osob
v okolí, vždy kontaktujte policii.
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
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Souhrn kulturních a společenských akcí 2017
Nejen prací žije obec, ale i zábavy a odpočinku je třeba.
• Karnevalový průvod a Spolkový ples za podpory obce Mořice zahájil sezónu 2017. Své
si odtancovali i děti na Dětském karnevalu.
• Noc s Andersonem přilákala děti do knihovny.
• Velikonoční výstava pořádaná hasiči připomněla příchod jara.
• Pálení čarodějnic a stavění máje spojené
s nabídkou čarodějných her a úkolů pro děti
připravila obec za podpory spolků, kroužku
a školky.
• Revival fest 2017 přinesl rockové osvěžení.
• Vítání občánků do života obce.
• Beseda s panem kronikářem připomněla
historii kronik obce Mořice.
• Mořický gulášfest pořádaný manžely Volkovými potěšil gurmány.
• Svatba spojila již léty prověřený vztah.
• Mikroregion se bavil v Pivíně a náš tým

•
•
•
•
•
•

nechyběl. Podporu si zasloužil od občanů
Mořic v publiku nejen potleskem, ale i sportovním výkonem. Poděkování patří všem.
Rozloučení s prázdninami za účasti profesionální klaunky, oživilo sokolovnu namísto
„Kopce“ z důvodu deštivého počasí.
Na bicyklech Němčickem projížděl nejeden
„Mořičák“.
Vinobraní přilákalo do sokolovny na burčák
a poslech lidových písní.
Drakiáda na cestě „Do žlebu“ rozfoukala
obavy z bezvětří parádními letovými výkony.
Tradiční „Heloudýň“ vylákal ke sváteční
procházce s položením věnce k pomníku
a obhlídce dýňových strašidýlek.
Svatomartinský benefiční koncert v kostele
sv. Martina hostil výjimečného hosta Václava Hudečka, Janu a Martina Hrochovi. To
vše vidělo a slyšelo nejen 130 posluchačů,
ale i televize NOE.

• Adventní výstava pořádaná hasiči zahájila
slavnostní období.
• Rozsvícení stromečku předcházelo pásmo
dětí ze školky, které našli oporu ve zpěvu
svých sympatizantek.
• Setkání seniorů přilákalo do sokolovny pamětníky. Děti ze školky a muzikanti rozjásali jejich tváře.
• Vernisáž fotografií Evy Novotné v knihovně
lichotila oku.
• 24.12. ve 14 hodin Vás srdečně zveme na
„Živý betlém“, který si pro Vás opět připravují mořické děti. Rádi Vám popřejeme
krásné a pokojné vánoce.
A co příští rok? Můžete se těšit na tradiční
akce. Výjimečné postavení bude mít „Sjezd
rodáků u příležitosti 780 let od první písemné zmínky o Mořicích“, který se bude konat
v sobotu 9. 6. 2018.
Zdeňka Karásková

Svozové dny
Vážení spoluobčané.
Svoz odpadu i nadále zajišťuje firma AVE Komunální služby a.s. Přistoupila k avizované
optimalizaci svozových dnů a svoz komunálního odpadu zůstává každý lichý pátek
(1x14 dnů). Svoz tříděného odpadu ze sběrných hnízd bude u plastů každé sudé úterý
(1x14 dnů), u drobných kovů zajistí hasiči
dle potřeby, u papíru zajistí obec dle potřeby
pro MŠ Mořice. Bio odpad se bude odvážet
každé úterý (1x7 dnů) od 1. 4. 2017. Pytlový sběr plastu a papíru zůstává stejný vždy
1. středu v měsíci.

Kalendář svozových dnů 2018
2018

PYTLOVÝ
SVOZ

POPELNICE

PLAST/PAPÍR
Leden

5

19

3

Únor

2

16

7

Březen

2

Duben

13

27

4

Květen

11

25

2

Červen

8

22

6

16

30

7

Sběr papíru, který zajišťují obecní zaměstnanci z modrých kontejnerů a papír doručený přímo občany do MŠ Mořice přinese do pokladny školky v roce 2017 cca 18.500,- Kč. Sběr
železa a drobných kovů přinesl SDH Mořice
v roce 2017 10. 750,- Kč. Třídění odpadů pomáhá nejen přírodě, ale i dětem a spolkům.
Prosíme ty, co ještě neuhradili poplatek za
svoz odpadu na rok 2017, ať tak učiní co nejdříve.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Martin Obruča, starosta
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Z p ra v o daj o bce Mo ř ice

ZÁMECKÁ KNIHOVNA
MOŘICE
Informační bulletin

NOVÉ KNIHY Z VF
 Noční lov, Bryndza R.
 Deník malého poseroutky
12. díl, Kinney J.
 Osm, Třeš�ková R.
 Medvědín, Backman F.
 Husitská epopej VI. díl,
Vondruška V.
 Do vody, Hawkins P.
 Vánoce v Paříži, Baggot M.
 Cestovatelka, Bracken A.
 Dana, Javořická V.
 Letuška, O‘Leary C.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
pololetí.
V letních měsících probíhala v knihovně katalogizace nových knih
zakoupených v červnu. Se začátkem školního roku jsem se zúčastnil
výjezdu knihovníků okresu Prostějov. Letos jsme zavítali do Rožnova pod
Radhoštěm, kde útulná knihovna chystá přístavbu současné budovy.
Krajské setkání zástupců knihoven tento rok doplnilo vyhlášení a předání
ceny Nejlepší neprofesionální knihovník kraje, kterou obdržela
knihovnice z Tištína. Před Vánoci byly dovezeny nové knihy z výměnného
fondu knihovny Prostějov, kde se i konalo předvánoční setkání
knihovníků. Naše knihovna nabídla nejen občanům obce vernisáž výstavy
fotografií. V roce 2018 bude knihovna rozhodnutím zastupitelstva obce
otevřena jeden den v týdnu namísto současných dvou dní.
Přeji radostné a požehnané Vánoce, mnoho úspěchů a přečtených knih do
nového roku 2018.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

a další knihy.

VERNISÁŽ VÝSTAVY EVY NOVOTNÉ
Třetí adventní neděle patřila v knihovně vernisáži výstavy fotografií
talentované fotografky Evy Novotné s názvem Čtvero ročních období.
Po úvodním slově knihovníka následovalo představení výstavy její
autorkou. „Přemýšlela jsem, jaké téma pro výstavu zvolit. Teď na konci
roku se nabízelo téma ročních období. V zimních měsících, které bývají
studené, je příjemné se podívat na fotografie z léta nebo si připomenout
nedávný podzim.“ řekla ke své výstavě autorka. Pěveckým vystoupením
doprovodila výstavu Lenka Heráková. Výstavu lze navštívit do konce ledna
2018 v otevírací době knihovny.
Vernisáž výstavy

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každý čtvrtek od 17 30 do 20 00

Vydala Zámecká knihovna Mořice v prosinci 2017 jako informační bulletin pro potřeby knihovny, zpracoval Tomáš Pavelka, knihovník.
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