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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.
Takto jsem uváděl “Mořický zpravodaj” č. 1
v roce 2017. Po znovuzvolení do funkce starosty obce jsem s novými zastupiteli, paní ředitelkou a zástupci spolků začal s přípravou
příspěvků právě do mikroregionální “Cesty”.
Jako vloni, tak i letos se ne všechny články
o životě v obci Mořice vešly do “Cesty”. Může
to nasvědčovat tomu, že život v obci je poměrně bohatý. To prosím posuďte sami po přečtení
zpravodaje. Potvrdil se důvod pro vznik dalšího z řady zpravodajů, které budou pro Vás
občany doufám přínosem.
V září roku 2018 zastupitelstvo obce Mořice
vydalo zpravodaj, který se ohlédl za voleb-

ním obdobím 2014 – 2018 a podal zprávu
o činnosti zastupitelů v daném období a také
popsal, co zastupitelé připravují pro volební
období 2018 – 2022.
Zpravodaj vydaný v prosinci 2017 měl kladné
ohlasy. Víme co zlepšit dle Vašich připomínek.
Proto například je součástí zpravodaje na volném listě plán svozových dnů odpadů na celý
rok 2019, aby jste si jej mohli umístit na viditelné místo. Další Vaše připomínky přivítáme
a použijeme ke zlepšení.
Redakční radu zatím tvoří členové zastupitelstva, ale rádi ji doplníme o další dobrovolníky. Stejně tak bude ve zpravodaji prostor i pro
články Vás občanů.
Přeji letošnímu zpravodaji ať je kladně hodnocený.
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Martin Obruča - starosta

100 let vzniku Československa
780 let od první písemné zmínky o Mořicích

Rok 2018 je významným rokem pro náš stát
i pro naši obec. Připojil se do řady “osmičkových” roků a to v tom nejlepším slova smyslu.
Je rokem jubilejním a přinesl nepřebernou řadu
oslav obnovení tehdy Československé státnosti, na kterou naše Česká republika navazuje.
Můžeme být rádi, že nebyl rokem zlomovým
ve smyslu okupací, totality a nadvlády, které by
ohrozili nynější demokratický systém. Před 100
lety byla nadvláda Habsburského mocnářství
ukončena vznikem republiky, která si vzala za
své pojmy jako je svoboda, demokracie a humanita. Ale také prosperita a rozvoj. O tyto pojmy se opíráme v roce 2018.
Naše obec si 9. 6. 2018 připomněla 780 let od
první písemné zmínky akcí s názvem “Sjezd rodáků a přátel obce Mořice”. Proběhlo přivítání
rodáků, hostů. Mše svatá, průvod od kostela na
hřbitov za doprovodu dechovky z Němčic nad
Hanou, která přivedla zúčastněné do sokolovny.
Dopoledne byly otevřeny všechny obecní budovy a proběhla prezentace spolků. Po společném
obědě předalo zastupitelstvo ocenění zasloužilým občanům a pokračovalo odpoledne progra-

mem, kde v každém ze zúčastněných souborů
byl minimálně jeden Mořičák. K tomuto dni byla
vydaná nová kniha o Mořicích autora Ing. Josefa
Rudyka, vyrobena pamětní medajle a propagační předměty. Večerní taneční zábava v rockovém
tónu ukončila tento perný den.
Mořice 100 let Československa oslavily 26.10
2018 průvodem od hřbitova k pomníku padlých
za svobodu v obou světových válkách. Okolí
pomníku doznalo letos značné proměny a to je
jeden z dárků zastupitelů a občanů Mořic tomuto
výročí. Dalším dárkem, nejen pro nejmenší občany byl ohňostroj. Důstojné prostředí pomníku
vystřídalo pro všechny zůčastněné důstojné prostředí zasedací místnosti hasičské zbrojnice, kde
byla připravena výstava ke 100 letům CS popisující vývoj našeho státu a obce za přítomnosti
vyobrazení všech našich prezidentů včetně jejich
manželek. Drobné občerstvení přispělo k dobré
náladě, jak už to na oslavách bývá.
Děkuji sponzorům, kteří podpořili kulturní akce,
vydání knihy o historii obce a opravu varhan.
Jsou uvedeni v knize a na dvd z koncertu Václava Hudečka.

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
pohody a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje
Zastupitelstvo obce Mořice

Republice, obci a všem spoluobčanům přeju mnoho dalších let ve svobodné zemi
a v míru.
Martin Obruča,
starosta
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Volební rok 2018
Rok 2018 byl pro občany Mořic a nejen pro
ně rokem volebním. Jako první proběhly volby
prezidenta republiky, následovaly volby senátní a volby komunální.
První kolo volby prezidenta republiky proběhlo dne 12. 1. – 13. 1. 2018. Volební účast
prvního kola volby prezidenta republiky byla
61,92%. Do druhého kola volby prezidenta republiky postoupil z prvního místa Ing. Miloš
Zeman, dr.h.c, kterého volilo 38,56 % občanů,
a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.mult, kterého volilo 26,60% občanů. Druhé kolo volby
prezidenta republiky se konalo ve dnech 26.
1. – 27. 1. 2018. Vítězem druhého kola a prezidentem republiky byl občany zvolen Ing. Miloš Zeman, dr.h.c., kterého volilo 2.853.390
občanů.

Ve dnech 5.10. 2018 – 6.10. 2018 proběhlo
první kolo voleb do senátu ČR. Z prvního kola
do druhého kola, které se konalo dne 12.10.
– 13.10. 2018 postoupily dvě kandidátky a to
MUDr. Jitka Chalánková, která kandidovala
bez politické příslušnosti a Božena Sekaninová
(senátorka), která kandidovala za Českou stranu sociálně demokratickou. Senátorkou za obvod Prostějov se stala MUDr. Jitka Chalánková,
která získala ve druhém kole 59,85% hlasů.
Volby komunální nebo-li volby do zastupitelstev obcí proběhly dne 5.10. – 6.10. 2018. V naší
obci kandidovala 4 sdružení. „ PRO MOŘICE“
s lídrem kandidátky Janem Dostálem, „NADĚJE A BUDOUCNOST MOŘIC“ s lídrem kandidátky Dušanem Jurtíkem, „MOŘICE PRO
OBČANY – OBČANÉ PRO MOŘICE“ s líd-

rem kandidátky Martinem Obručou a „VOLBA
PRO MOŘICE“ s lídrem kandidátky Tomášem
Pavelkou. Do zastupitelstva obce Mořice byli
zvoleni tito zastupitelé Lukáš Najman, Tomáš
Pavelka, PharmDr. Renata Olejníčková, Milan
Jaroš, Martin Obruča, JUDr. Jitka Václavíčková, Jiří Šimák, Jan Dostál, Dušan Jurtík. Dne
31.10.2018 se konala ustavující schůze zastupitelstva obce Mořice, na které byl zvolen starosta obce Mořice a to Martin Obruča, pro kterého
hlasovali všichni přítomní zastupitelé a místostarosta obce Mořice a to Lukáš Najman,
pro kterého hlasovalo 5 členů zastupitelstva
a 4 členové zastupitelstva se zdrželi.
JUDr. Jitka Václavíčková,
předsedkyně kontrolního výboru

Změna úředních hodin
Nově zvolené zastupitelstvo obce Mořice v kooperaci s hospodářkou obce Mořice rozhodlo o změně úředních hodin
Obecního úřadu Mořice.
NOVĚ BUDOU ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY HOSPODÁŘKY OBECNÍHO ÚŘADU MOŘICE OD 2. 1. 2019
úterý		
8.00 – 12.00 hod
13.00 – 17.00 hod
čtvrtek		
8.00 – 12.00 hod
13.00 – 17.00 hod.
ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTY OBCE MOŘICE OD 2. 1. 2019
pondělí		
úterý		

14.00 – 17.00 hod
13.00 – 16.00 hod

ÚŘEDNÍ HODINY MÍSTOSTAROSTY OBCE MOŘICE OD 2. 1. 2019
Sudý týden
úterý		
čtvrtek

16.00 – 17.00 hod
16.00 – 17.00 hod

Lichý týden
úterý		
čtvrtek

9.00 – 10.00 hod
9.00 – 10.00 hod

Pokud jde o pátek, žádáme zdvořile občany Mořic, aby ponechali tento den pro starostu obce a hospodářku obce jako
“administrativní den” a pokud možno docházeli na úřad mimo pátek a nejlépe v úřední hodiny, které jsou pro občany
Mořic určeny. Proto došlo k rozšíření úředních hodin především v dopoledních hodinách, kdy si své záležitosti občané
vyřizují po raním nákupu.
Administrativní pátek znamená, že se starosta a hospodářka věnují především kancelářské práci zaměřené např. na dokumentaci pro dotační tituly, připravují podklady pro jednání s úřady, dokumentaci investičních akcí, vyjádření žádostem,
archivaci a obdobné činnosti, které jsou časově náročné a vyžadují soustředění.
Starosta obce a hospodářka obce za tuto shovívavost občanů předem děkují.
JUDr. Jitka Václavíčková – předsedkyně kontrolního výboru

Závěr roku 2018
Pokladna obecního úřadu bude otevřena pro vklad a výběr hotovosti do 21.12. 2018 do 12 hodin.
Platby pro obec je možné hradit do 27.12. 2018 na účet obce 1887774369/0800 u České Spořitelny.
Ve dnech 27.12 - 31.12. 2018 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Platby na rok 2019 budou vybírány od středy 2. 1. 2019. OÚ Mořice děkujeme za Vaši spolupráci.
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Co se podařilo v roce 2018
Informace o investičních akcích zdovolením
rozdělím na aktivity realizované z rozpočtu
obce Mořice a aktivity spolupracujících organizací. Začnu těmi prvními.
• Aktivity zastupitelstva v souvislosti s oslavami (Rodáci, 100 let CS) byly směřovány
k akci “Úprava okolí pomníku”. Kůrovcová kalamita v roce 2017 zasáhla i Mořice. Šest smrků muselo k zemi a prostor dle
vyjádření zahradních architektů bylo nutné
revitalizovat komplexně. Zcela nová zeleň
nahradila původní smrkové a borovicové

porosty. Okrasné rostliny, cibuloviny, keře,
listnaté stromy včetně lípy byly vysazeny za
odborné asistence paní Heleny Zahradníkové z Ovocnářské školky Litenčice. Chodníky zrealizovali chlapi z firmy VHD Morava v řádné kvalitě. Obec zaplatila za práci
a materiál 211.324,50 Kč. Okolí pomníku je
důstojným veřejným prostorem, podtrhujícím význam tohoto místa.
• Také “Kancelář hospodářky” doznala
výrazného vylepšení. Opotřebovanost původního vybavení kanceláře, nevyhovující
podmínky související s ochranou osobních
dat a nepraktický servis pro občana. To je
výčet motivací pro investici. Změnilo se
umístění pracovního stolu tak, aby i klient

občan mohl pohodlně vyřídit své potřeby
a přitom komunikovat s hospodářkou vsedě
u přehledného stolu. Kancelář ze dvou stran
objímají skříně ve kterých je nejen ukrytá
agenda obce, ale také malá kuchyňka. Výraznou měrou se podepsal na prostorovém

řešení a realizaci pan Radek Pina podpořený svým zaměstnavatelem Moravskou modelárnou. Kompletní renovaci rozvodů elektřiny v 1. NP provedl pan Kovařík, podlahu
Green Hill parket a zednické práce Roman
Hrabálek. Náklady činí 270.775,- Kč.
• Největší akcí roku 2018 byla oprava budovy
Mateřské školky Mořice. ”MŠ Mořice opatření ke snížení energetické náročnosti”
a výstavba přístavby na původní terase.
Opatření se týkají zateplení obvodového
zdiva a stropů, nového zdroje tepla
umístěného přímo v budově v podobě
kondenzačního plynového kotle s externím
zásobníkem vody a nových rozvodů tepla
včetně těles s redukčními hlavicemi,
napojením TUV na stávající rozvod, kdy je
zaručeno, že se v koupelně děti dočkají teplé
vody. Dvě rekuperační jednotky samostatně
působící v jednotlivých podlažích se starají
o výměnu vzduchu s vyloučením větrání
okny. Stav zamoření CO2 je sledovaný
čidly. Nahrazení terasy přístavbou výrazně
zlepšuje energetickou náročnost budovy
a vytváří skvělý a především využitelný
prostor pro rozvoj školky. Budova byla
stažena ocelovými lany v úrovni stropu
prvního podlaží. Nad základem byl lanem
a betonářskými výstuhami zpevněný štít
budovy v místě přístavby. Budova byla
staticky zajištěná. V učebně a lehárně ve
2. NP byla vyměněná parketová podlaha
za podlahu z JSD desek, která zpevnila
konstrukci a eliminovala hluk rozeschlých
parket. Budova byla kompletně vymalovaná.
V učebnách byla oškrabaná stará výmalba.
Změny doznal sklad u lehárny a je
vybavený novými regály. Podlaha učebny
1. NP byla pokrytá novou PVC krytinou.
Sádrokartonová příčka oddělila šatnu od
koupelny a další sádrokartonový systém
vytvořil spojení učebny v 1. NP s denní
místností na půdorysu bývalé kuchyně
a oddělil rozšířené mycí centrum. Vstupní
dveře jsou hliníkové a nahradily nestabilní
plast, luxfery na schodišti už nejsou
energetickým únikem a přístavba má nová
okna. Stavba byla realizovaná generálně
firmou Prostas z Prostějova, také společností
KOS consult Přerov, sdružením stolařů Petra
Klapila ml. a Marka Vévody, zednictvím
Romana Hrabálka, podlaháři Green Hill
parket z Vyškova, Moravskou modelárnou
v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun za
podpory OPŽP ve výši 800.000 korun.
Došlo sice k prodloužení termínu ukončení
stavby z 15.10. na 23.11. především
u venkovních prací z důvodu zajištění
kvalitní realizace, ale výuka byla započatá
přesně 3. 9. v 6:30 hodin. V konečném
výčtu realizátorů chybí zmínit další subjekt
a to jsou zaměstnanci obce Mořice včetně
pracovníků VPP, kteří stěhovali školku
do sokolovny, škrabali starou výmalbu,

malovali, montovali a stěhovali zpět. Přičinil
se zásadně o zprovoznění školky personál
MŠ Mořice vedený paní ředitelkou Mgr.
Alenou Řezáčovou, zastupitelé obce Mořice
a to nejlepší si nechám na konec, brigádníky
z řad rodičů dětí MŠ, ale také občanů, kteří
už ve školce děti nemají a přesto přišli.
Naposledy jsem zažil takovou sounáležitost
při opravě hasičárny, kde členové SDH za
podpory sokolů odpracovali více jak 600
brigádnických hodin. Prací jsme živi a při
práci teprve poznáme jeden druhého blíž
a vážíme si nejen díla, ale i těch, kteří se
na něm podíleli. Budova byla adaptována
na školku v roce 1973 přestavbou bývalého
hostince a v roce 2018 prošla po 45 letech
provozu zásadní rekonstrukcí. V průběhu
rekonstrukce bylo v měsíci srpnu rozjednáno
navýšení kapacity z 16 na 19 dětí. Po
návštěvě děvčat z KHS Prostějov a jejich
kladném stanovisku rozhodl Krajský úřad
o navýšení s účiností od 10.10. 2018. Cílový
stav je plná jednotřídka 24 dětí.
• Vybudování “Spojnice “Za Humny”
v hodnotě zhruba 650.000 zpřístupní tento
prostor snad i budoucí výstavbě rodiných
domů zamýšlených v územním plánu. Výstavbě předcházelo jednání s majitelem sousedních parcel, který nabyl pozemků a chtěl
je využít k výstavbě. Nevýhodná pozice rozmístění pozemků obou vlastníků přinesla po
několikerých jednáních shodu a ta nastartovala územní změnu, směnu pozemků, projekt a samotnou výstavbu spojnice. Na dílo
obec požádala kraj o podporu z POV 2018,
jelikož je spojnice nejen místní komunikací, ale i součástí naučné stezky “Mokroš”.
Akce nebyla podpořena, ale byli jsme prvními náhradníky, což bylo velmi slibné. Od
července jsme jednali se stavebními firmami a hledali adepty na tuto stavbu. Nebylo
jednoduché je připravit na oslovení do výběrového řízení a většina z pěti oslovených
odmítla a zbylí žádali o přesun realizace na
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jaro 2019. Ani na začátku září nebylo jasné zda pro nás zůstanou finanční prostředky
v rozpočtu POV, proto jsme se rozhodli déle
nečekat a stavbu začít realizovat. Přistoupili

jsme k realizaci svépomocí. Najímali jsme
si odborné firmy na výkopové práce, přepravu materiálu, zemní práce, dodavatele betonových výrobků, kladení obrub a pokládku
asfaltového povrchu. Bylo to náročné na
koordinaci činností, ale zapojení starosty
a předsedy stavební komise přineslo úsporu oproti rozpočtu překračujícího 900.000,Kč. S výstavbou pomohl výrazně David
Konečný – speciální stavební práce, Jaromír
Bilík – zemní práce a doprava, ŽPSV Doloplazy, Beton Kojetín, Swietelsky stavební
s.r.o. Olomouc.
• “Zpevnění obslužné komunikace k poldru” bylo provedeno kamenivem a cesta
získala písčitý povrch. Cesta v této části

by a uložení do linie obslužné komunikace
bylo zdarma.
• Z “obecní oplocenky” byla odvezená přebytečná zemina. Byl rozdrcený beton nejen
z demolice mostu, ale i zásoby z obecních
ploch. Drcení provedla odborná firma zabývající se demolicí starého mostu na řece
Hané. Materiál bude sloužit obci a občanům
při další výstavbě komunikací. Kdo z ob-
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Akce prováděné na území obce Mořice jinými spolupracujícími organizacemi se týkají
dvou zásadních staveb, které jsme zmiňovali již v loňském zpravodaji.
• Oprava silnice II/433 v úseku od Prostějova do Mořic po dálnicční přivaděč již
byla z 90% dokončená a zprovozněná. Investorem je Olomoucký kraj a pro kraj to
byla letos nejvýznamější dopravní stavba.
Slavnostní přestřižení pásky hejtmanem, zástupci kraje a stavebních firem proběhlo 6.
9. 2018 ve Výšovicích, tedy o 24 dnů dříve
než byl termín dokončení. To lze považovat
za úspěch a úsek z Prostějova do Němčic je
příjemným svezením. Zbývá dokončit 10%,
které se týkají úseku z Němčic do Mořic,
především mostu přes řeku Hanou. Proč
se vše tak zkomplikovalo a byl posunutý
termín dokončení na 31. 5. 2019? Původní
záměr rekonstrukce II/433 se týkal opravy
mostu. Nyní cituju z rozhodnutí o povolení

čanů Mořic máte zájem o betový recyklát
frakce 0 – 63 na opravy vjezdů, dvorů apod.
Můžete si jej z oplocenky odebrat po dohodě na Obecním úřadě.

• Hasiči rozšířili své vybavení o motorovou pilu Stihl z krajské dotace ve
výši 25.000,- Kč přičemž dotace byla
23.000,- Kč
• Obec finančně podporuje společně s Olomouckým krajem TJ Sokol Mořice při
opravě posilovny. Starosta obce a hospodářka obce pomohli sepsat starostovi sokola
žádost na opravu severního přísálí. Žádost
katastru byla často podmáčená s vyjetými
kolejemi. Komunikace se stala zajímavou
pro cyklisty z řad občanů po výsadbě trnkového sadu jako zkratka do Němčic. Obec
Mořice platila vytýčení pozemku, srovnání
podkladu cesty, srovnání naveženého kameniva. Celkem bylo uhrazeno 57.033,- Kč.
Kamenivo bylo obci nabídnuto z jiné stav-

byla podpořená a kraj přispěl 200.000,- Kč,
obec 60.000,- Kč a zbytek do 303.000,- Kč
hradí TJ Sokol Mořice. Určitě se zvýší užitná hodnota přísálí a posilovny.

změny stavby “Předmětem změny stavby je
náhrada původního mostního objektu novým
z důvodu při stavbě zjištěného nevyhovujícího stavu konstrukce, znemožňujícího efektivní rekonstrukci a z toho plynoucí úprava
nivelity přímo přilehlých úseků silnice II/433
v nezbytném rozsahu. Jedná se o stavbu trvalou”. Nám lajkům se jevil starý most dobrým,
ale byl už ve špatném stavu. Předepínací lana
zalitá v betonovém komůrkovém nosníku
byla především v místech vnitřních dutin
narušena korozí , která zásadně ovlivnila
nosnost mostu. Objízdná trasa je komplikace
pro občany Mořic, ale za tu cenu budeme mít
nový bezpečný most. Prosím buďte trpěliví.
• Společnost E.on připravuje realizaci akce
“Mořice, sm. Vrchoslavice, Němčice,
pokračování na str. 7.
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Svozové dny 2019
Vážení spoluobčané.
Svoz odpadu i nadále zajišťuje firma AVE Komunální služby a.s. 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. - 30.11. 2018. Pytlový
sběr plastu a papíru zůstává stejný vždy 1.
středu v měsíci.
Sběr papíru, který zajišťují obecní zaměstnanci z modrých kontejnerů a papír doručený
přímo občany do MŠ Mořice přinese do pokladny školky v roce 2018 částku 10.060,- Kč.
Sběr železa a drobných kovů přinese SDH
Mořice v roce 2018 částku 10.045,- Kč. Obecní zaměstnanci vytřídili železa za 12.181,- Kč.
Třídění odpadů pomáhá nejen přírodě, ale
i dětem a spolkům.
Prosíme ty, co ještě neuhradili poplatek za
svoz odpadu na rok 2018, ať tak učiní co nejdříve.

Přehled výsledků
třídění odpadů
Přehled množství odpadu, který naše obec
vytřídila a předala k využití včetně finančního objemu, který obec Mořice vyfakturovala
a obdržela od Autorizované společnosti EKO-KOM najdete v tabulce níže.
Z tabulky vyplývá, že množství vytříděného
odpadu se daří naší obci v posledních čtyřech letech zvyšovat. Je to nejen díky opatřením, které jsme za podpory OPŽP realizovali
v posledních třech letech (66 kompostérů do
domácností, doplnění sběru separovaných odpadů – rozšíření počtu sběrných hnízd na 6
a pořízení štěpkovače, kontejnerů a traktorového nosiče), ale především díky Vám občanům, kteří třídíte odpady. Přes veškerou snahu
se ale určitě můžeme posunout dál. Zajímavá
je také tabulka jednotlivých druhů odpadů, se
kterou Vás seznámím příště.
Nebuďme prosím lhostejní k životnímu prostředí a zároveň i ke své peněžence. Vždyť
odstranění komunálního odpadu je mnohem
nákladnější pro obec než svoz odpadů, které
lze dál využít. Není správné si říkat, že platím dost, tak třídit nebudu a nebo, že všechen
odpad končí na skládce. Ani jeden náhledn
není pravdivý. Mnoho obcí v našem okolí má

vyšší poplatek než my, tak se pokusme ho co
nejdéle zachovat jaký je (450,- Kč/rok). Toho
dosáhneme pouze tehdy, když budeme opravdu svědomitě třídit a využívat více barevných
kontejnerů či pytlového sběru než běžné popelnice na komunál.

Separace
bioodpadu
Samostatnou kapitolu si zasluhuje bioodpad.
Doba, kdy koně, králíci a husy spásly trávu
v našem katastru jsou pryč. Stát ve snaze vyčlenit ze směsného odpadu bio složku uvrhnul
na obce povinost zavést hnědé nádoby. Jelikož
poptávka po těchto nádobách byla v roce 2015
značná, byla zvětšena flotila hnědých kontejnerů ze 4 x 770 l na 10 x 1100 l. Jsou stále plné a to
je využívají pouze občané, minimálně obecní
pracovníci materiálem z veřejných ploch.
Proto zastupitelstvo využilo možnosti požádat
o pořízení přepravních kontejnerů a traktorového nosiče kontejnerů. V roce 2018 obec

2014

2015

2016

2017

6,381 tun

6,422 tun

11,496 tun

22,75 tun

31.845,- Kč

33.171,- Kč

50.264,- Kč

55.632,- Kč

Mořice podepsala smlouvu s Agrodružstvem
Tištín na odběr biodpadu pro kompostárnu
v Koválovicích – Osíčanech. Veškerá tráva
z obecních ploch, ale i slabší větve nekončí
v oplocence, ale v kompostárně. Na podzim
jsme tuto možnost nabídli i občanům, abychom zamezili pálení. Ročně obec Mořice stojí likvidace bioodpadu cca 100.000,- Kč. Nejvyšší část (cca 80%) tvoří odvoz 10 kontejnerů
1100 l firmou AVE. Kompostárna ještě v roce
2019 zpoplatněna nebude, tak hradíme pouze
přepravu (cca 20%).
Zastupitelstvo zvažuje doplnění dalších kompostérů do domácností. Zbývá stále ještě
zhruba 130 čísel popisných, které se do akce
66 kompostérů v roce 2015 nezapojily. Proto
prosím odpovězte na anketní lístek, který je
součástí zpravodaje, zda máte zájem o kompostéry. Anketní lístky prosím vyplňte a doručte
na Obecní úřad Mořice.

Děkujeme, že třídíte odpad.
Martin Obruča, starosta
5
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Fotogalerie kulturních akcí obce
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kabel NN”, která se týká rozvodů nízkého napětí ulic směr Vrchoslavice, od křižovatky směr Němčice po školku včetně
uličky a ulice za zámkem. Záměr už je
ve stádiu územního řízení. V letošním
roce bylo největším průtahem sjednávání
smluv s vlastníky pozemků a nemovitostí
kudy NN vede. Doufejme, že přes zimu
úřady stavbu schválí a začneme společně
budovat. Společně proto, protože v souběhu se stavbou řešíme chodníky, veřejné
osvětlení, rozhlas a v určitých úsecích optický kabel.

• Společnost Burgnet připravuje realizaci
rozvodů optických kabelů v úsecích opravovaných rozvodů NN a chodníků. Jedná se
o ulici směr Vrchoslavice.
• Správa silnic Olomouckého kraje připravuje opravu silnice II/433 od dálničního
přivaděče v Mořicích po kopec nad Uhřicemi. Oprava naváže na již provedený úsek
Prostějov – Mořice a napojí II/433 na opravenou část nad Uhřicemi ve Zlínském kraji.
Pokud nenastanou komplikace, tak rekonstrukce bude realizovaná v roce 2019. Probíhá projektová příprava.

• Bylo vysazeno 103 stromů obecními zaměstnanci. Z tohoto množství bylo 60
stromů vysazeno jako náhrada za stromy
uschlé.

Co připravujeme, plány na rok 2019
• Budeme realizovat “Dokončení chodníku v ulici směr Pavlovice”. Projektová
dokumentace už čeká na vydání stavebního povolení. Nyní ještě přidáváme jeden
sjezd do hliníku k připravované novostavbě rodinného domu.
• Projekt “Mořice – zvýšení bezpečnosti
pěší dopravy” čeká na vydání stavebního
povolení. V říjnu 2018 jsme z něj vyčlenili jeden úsek týkající se úseku okolo silnice
I/47 od Antlového až po farmu Agrispolu,
na konci ulice včetně protější strany a místa
pro přecházení, u pošty nastane úprava okolí
přechodu pro chodce. Na popisovanou část
máme podanou žádost na IROP prostřednictvím DSO Hanácký venkov Doloplazy.
Další úseky budeme řešit žádostí u SFDI
v průběhu příštího roku.

• Budeme žádat o dotaci na realizaci projektu
“Víceúčelové hřiště za obchodem”. V pořadí už je to pátá žádost (2 x Nadace Čez,
1 x MŠMT, 1 x Olomoucký kraj), kterou
podáme MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a budeme připraveni realizovat stavbu
pokud bude podpořená 70%. Termín podání
žádosti je do 28. 2. 2019. Rozpočtové náklady hřiště jsou 1,5 mil. Kč.
• “Přestavba budovy bývalé ZŠ na sociální byty” je těsně před vydáním stavebního
povolení. Dořešuje se vzhled budovy a čekáme na vyjádření památkářů. Budova není
památkově chráněná, ale je v pásmu památkové ochrany. Také je v řešení rozvod nízkého napětí umístěný na budově, který má
společnot E.on zahrnutý v připravovaném
projektu a bude úmístěný do země před bu-

dovou. Obec v srpnu loňského roku podala
žádost o dotaci na tento projekt a čekáme
na vyjádření. Předpokládané náklady cca
14 mil. Kč, míra dotace 90%.
• Připravujeme projekt na “Rekonstrukci
a dostavbu veřejného osvětlení a rozhlasu”. Projekt souvisí s opravou NN společností E.on, protože zmizí vzdušné vedení
především v ulici směr Vrchoslavice, v uličce
u školky a za zámkem. Doplní se také osvětlení nového chodníku a atobusové zastávky
u točny a před sokolovnou.
• Byla podpořena žádost na “Pořízení elektrické tříkolky”. OPŽP ji podpoří 20.000,Kč. Celkové náklady jsou 59.000,- Kč. Bude
sloužit pro přepravu nářadí při úklidu obce
a posekané trávy. Využijeme ji i na závlahu
vysazené zeleně. V březnu s ní chceme vyjet.

TJ Sokol Mořice

Rekonstrukce budovy sokolovny
Finančně podporuje

Finančně podporuje
Obec Mořice

ČISTOTA
VODY
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Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice
Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice má
za sebou úspěšný rok 2017. Na výroční schůzi
spolku, která se konala dne 3.3.2018 byl vy-

hodnocen uplynulý rok 2017 a to z několika
hledisek. Jednak ze své spolkové činnosti,
a stavu honitby, ve které je vykonáváno právo
myslivosti. V měsíci březnu 2018
proběhla přehlídka trofejí za rok
2017 v Žárovicích. Myslivecký
spolek byl v přehlídce zastoupen
trofejí srnce s bodovou hodnotou
115,43 b.CIC, což znamená stříbrná medaile. Jaro letošního roku se
pro drobnou zvěř vyvíjelo velice
příznivě, situace se pro zvěř změnila s ohledem na dlouhotrvající
sucha. Rok 2018 je rokem sucha.
Proto myslivci po žních začali rozvážet po honitbě krmnou řepu.
Pokud jde o spolkovou činnost
je na místě zmínit „Dětský den“

konaný počátkem měsíce června na hřišti ve
Vrchoslavicích. V měsíci srpnu proběhly zvěřinové hody. Tato akce byla pojata jako rozloučení s prázdninami s muzikou a táborákem.
Lovecká sezóna proběhla tak jak byla naplánována. Plány odlovu drobné zvěře byly splněny. V roce 2018 se dařilo i v odlovu černé
zvěře a predátorů. Přikrmování drobné zvěře
v zimním období probíhalo uspokojivě.
Akce na rok 2019 jsou již naplánovány.
Na tyto akce jsou občasné srdečně zváni.

Milan Václavíček
Hospodář Mysliveckého spolku
Mořice - Vrchoslavice

Vážení spoluobčané, činnost SDH Mořice
Dovolím si zde shrnout různorodou činnost
našeho SDH. 1. ledna jsme se zúčastnili první
novoroční jízdy okrskem, kde jsme si popřáli
se sbory okrsku hodně zdraví a štěstí do nového roku. 6. ledna proběhl tradiční hasičský
turnaj v malé kopané v SRC Nezamyslice, zde
si zahráli jak muži, tak i ženy.
V neděli 28. ledna jsme ve spolupráci se spolkem TJ Sokol, dobrovolníky a kapelou za zády
obešli v maskách vesnici s pozvánkou na bál.
Tento maškarní bál proběhl v sobotu 3. února,
super kapela Bene a velmi bohatá tombola přilákala neskutečných 180 návštěvníků. Následující odpoledne patřilo dětským šibřinkám, i zde
přišlo mnoho dětí, kteří si užily skvělou zábavu.
V průběhu roku se věnujeme i požárnímu
sportu. Závody objíždíme dle vlastního výběru
s družstvem mužů, žen, veteránů a hlavně letos s mladšími žáky. Naše děti objely 13 závodů, převážně s dvěma družstvy. Přes závodní
sezónu se s dětmi scházíme každé úterý, kdy

probíhá trénink. Na ukončenou bylo pro děti
připraveno spaní v hasičovně, noční procházka kolem vesnice. Po snídani jsme se vydali
vlakem na výlet do Prostějova na stanici HZS.
Tam si děti vše důkladně prohlédly, vyzkoušely a i něco důležitého dozvěděly.
Dále se snažíme spolupracovat s Obecním
úřadem při pořádání různých akcí během roku
a to např. velikonoční a vánoční jarmark, Revival Fest, stavění máje, pálení čarodějnic, rozlučka s prázdninami, oslavy 100 let vzniku republiky, sjezd rodáků, kde jsme pro veřejnost
otevřeli vrata a vystavili naší techniku.
Od Olomouckého kraje jsme obdrželi dotaci na
motorovou pilu s příslušenstvím. V příštím roce
zvažujeme zakoupit dva přívěsné vozíky, jeden
pro soutěžní družstva na bezpečný převoz materiálu a druhý bude určen pro zásahovou jednotku a bude vybaven zásahovým materiálem.
Dovolím si Vás pozvat na akce roku 2019. 26.
ledna rádi přibereme dobrovolníky v maskách

do zvacího průvodu, 2. února Maškarní bál
s kapelou Kozlaňáci, 3. února dětské šibřinky
a 8. června hasičské závody „O pohár SDH
a Memoriál J. Nováka“ a v průběhu celého
roku rádi přibereme nové členy, hlavně děti od
3 let, kteří se budou chtít něco nového naučit
a taky si s námi zazávodit.
Jan Fidra,
Starosta SDH Mořice

Sport a jeho základna v Mořicích
TJ Sokol Mořice kromě sportovních a kulturních akcí jako maškarní ples, dětské šibřinky,
branný závod pro děti, Revival festival, Sjezd
rodáků-780 let Mořic, turnaje ve stolním tenise a provozování posilovny se v letošním roce
rozhodl provést kompletní rekonstrukci posilovny a šatny.
Jedná se o severní přísálí z 50. let minulého
století. Bude zbudována nová betonová podlaha včetně krytiny z PVC, kompletní odizolování proti vlhkosti včetně obvodového zdiva
navazujícího na podlahu, nahrazení starých
kastlových oken novými plastovými, výměnu
dveří šatny, opravy dveří do sálu, plynového
topení a vodárny.
To vše za finanční podpory Olomouckého kraje,
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obce Mořice a pracovního úsilí členů TJ Sokol
Mořice. Podařilo se zrealizovat dílo v hodnotě
přes 300.000,- Kč, čímž dojde ke zlepšení sportovního prostředí velice oblíbené posilovny,
která je v zimě trvale temperovaná a slouží jak
dospělým, dorostu a také dětem. Na spolkovém
plese můžete ohodnotit opravu přísálí.
Tím není zdaleka vyčerpaná naše snaha o zlepšení stavu budovy sokolovny. Další etapy by
se měly věnovat nejen pokračování ve výměně
oken, ale především rekontrukci stropu sálu,
střechám, vlhkosti zdiva, vytápění, opravě tanečního parketu.
Přeju hezké vánoce a hodně sil v dalších
dnech. Nazdar.
Ladislav Štěpánek - starosta TJ Sokol Mořice

Z p ra v o daj o bce Mo ř ice

GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že
z veškerých akcí pořádaných obcí Mořice nebo
organizovaných jiným pořadatelem za spoluúčasti obce Mořice mohou být pořizovány fotografie či videozáznam a to mimo jiné i účastníků
této akce. Pořízené fotografie či videozáznam
mohou být v rámci propagace zveřejněny na
webových stránkách obce Mořice na adrese
www.morice.cz, případně na sociálních sítích.

Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny
ve Zpravodaji obce Mořice, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných
fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce (např. výherců
soutěží apod.)
Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu a jeho následným
zveřejněním v rámci propagace obce Mořice.

Veškeré informace týkající se GDPR včetně
úplného znění nařízení jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/
gdpr nebo na stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů: www.uoou.cz
Kontaktní údaje obce jako správce, případně
zpracovatele osobních údajů a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete
na www.morice.cz

Občany a hosty provází tradiční kulturní akce a pár novinek
Jsou Vám jistě známy tradiční kulturní a společenské akce. Mimo tyto každým rokem přibývá i nějaká nová.
V minulých letech to byl Svatomartinský koncert, Rozloučení s prázdninama a Fotbalové
středy o prázdninách.
V roce 2018 se novinkou staly čtyři výlety.
Bruslení v Prostějově proběhlo dvakrát. Letní turistický poznávací výlet na Bunč začal na
kozí farmě v Koválovicích, následovala pěší
tůra na rozhlednu z Bunče na Brdo a výlet

jsme ukončili ve Vodním světě v Modré. Výlet
mladých hasičů do Prostějova k profesionálním hasičům s následným spaním v hasičárně
organizovali vedoucí pro své dětské svěřence
jako poděkování za úspěšnou sezónu.
Sjezd rodáků a přátel obce u příležitosti 780 let
od první písemné zmínky o obci Mořice a 100
let Československa patří mezi výjímečné akce.
Řídí se plynoucími lety a letos příjemně obohatily pestrou škálu akcí, aby se zase na pár
let vytratily.

Kulturní a společenské akce 2018
leden
6. 1. - Fotbal v Nezamyslicích SRC (hasiči)
6. 1. - Tříkrálová sbírka
28. 1. - Karnevalový průvod, pozvánka na ples
(hasiči, sokol, obec)
únor
3. 2. - Spolkový maškarní ples za podpory
obce (hasiči, sokol, obec)
4. 2. - Dětské šibřinky (hasiči, sokol, obec)
18. 2. - Mořice na ledě, bruslení v Prostějově
březen
17. 3. - Velikonoční výstava (hasiči)
18. 3. - Mořice na ledě, bruslení v Prostějově
23. 3. - Noc s Andersenem
24. 3. - Vítání občánků, pět dětí
duben
6. 4. - Ukliďme česko
30. 4. - Slet čarodějnic, stavění máje
květen
20. 5. - Hasičské závody
25.-26. 5. - Revival festival
červen
9. 6. - Sjezd rodáků a přátel obce Mořice
u příležitosti 780 let obce

červenec - letní prázdniny
středy - Fotbal ve hliníku
28. 7. - Guláš fest (Sportbar)
srpen - letní prázdniny
středy - Fotbal ve hliníku
24. 8. - Výlet na Bunč
25. 8. - Mikroregion se baví v Koválovicích
Osíčanech, 3. místo (hasiči)
31. 8. - Rozloučení s prázdninami
září
8. 9. - Mikroregion na kole
14. 9. - Drakiáda
říjen
20.10. - Výlet mladých hasičů a spaní v hasičárně (hasiči)
26.10. - 100 let Československé republiky
27.10. - Vítání občánků
27.10. - Heloudýň se strašidelnou stezkou
a občerstvovací stanicí

Svatomartinský koncert pomáhá obnově varhan. Na transparentním účtu je 138 tisíc korun.
V listopadu byl vložený výnos ze vstupného
9. 107,- Kč. Varhany prohlídl arcibiskupský
organolog a navrhne způsob záchrany nástroje.
Za Vaši účast a podporu děkují organizátoři
a těší se na další společné akce.
Martin Obruča,
starosta

Plán akcí na
1. pololetí 2019
leden
5.1. - Fotbal v Nezamyslicích SRC (hasiči)
5. 1. - Tříkrálová sbírka
26. 1. - Karnevalový průvod, pozvánka na
ples (hasiči, sokol, obec)
únor
2. 2. - Spolkový maškarní ples za podpory
obce (hasiči, sokol, obec)
3. 2. - Dětské šibřinky (hasiči, sokol, obec)
- Výlet do Brna na výstavu "Titanic" (návrh)
březen
- Mořice na ledě, bruslení (návrh)
- Noc s Andersenem
- Velikonoční výstava (hasiči)
duben
- Ukliďme česko
30. 4. - Slet čarodějnic, stavění máje

listopad
10.11. - Svatomartinský benefiční koncert

květen
24.-25. 5. - Revival festival

prosinec
30.11.-1.12. - Adventní jarmark (hasiči)
2.12. - Rozsvícení stromku
10.12. - Posezení pro seniory
24.12. - Živý Betlém ve 14 hodin
26.12. - Hokej Vrchoslavice – Mořice ve Vyškově od 16:30 hodin
29.12. - Ping - pong v sokolovně (TJ Sokol)

červen
8. 6. - Hasičské závody
- Vítání občánků
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RADOSTNÉ A
POŽEHNANÉ
RADOSTNÉ A
VÁNOCE,
DO NOVÉHO
POŽEHNANÉ
ROKU
PEVNÉ
ZDRAVÍ,
VÁNOCE,
DO NOVÉHO
MNOHO
LÁSKY,
ROKU PEVNÉ
ZDRAVÍ,
PŘÁTEL
A SPOUSTU
MNOHO LÁSKY,
PŘEČTENÝCH
KNIH
PŘÁTEL A SPOUSTU
PŘEČTENÝCH
KNIH
PŘEJE

PŘEJEVAŠE KNIHOVNA
VAŠE KNIHOVNA

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
AKTUÁLNĚ
Milí
čtenáři, Z KNIHOVNY
dovolte
mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
Milí
čtenáři,
čtvrtletí.
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
Během podzimních měsíců knihovna vcelku sklízela úspěchy. V soutěži o
čtvrtletí.
Nejlepšího neprofesionálního knihovníka Olomouckého kraje se podařilo
Během
podzimních
měsíců
knihovna předání
vcelku sklízela
úspěchy.JINAK,
V soutěži
o
vybojovat
3. místo. V
říjnu proběhlo
ceny Knihovna
kde
Nejlepšího
neprofesionálního
knihovníka
Olomouckého
kraje
se
podařilo
jsme se umístili na první příčce celorepublikově. Krom soutěžení jsme se
vybojovat
3. místo.
V říjnu výpůjční
proběhlodoby,
předání
Knihovna
JINAK,
kde
mohli potkávat
v průběhu
kdyceny
je možné
si zapůjčit
nejen
jsme
se
umístili
na
první
příčce
celorepublikově.
Krom
soutěžení
jsme
se
knihy, ale i časopisy, brožury, využít veřejných PC stanic atd.
mohli potkávat v průběhu výpůjční doby, kdy je možné si zapůjčit nejen
Těším se
setkání sbrožury,
vámi v prostorách
knihovny.
knihy,
alena
i časopisy,
využít veřejných
PC stanic atd.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

KNIHOVNA JINAK

Tomáš Pavelka, knihovník

KNIHOVNA
Uprostřed říjnaJINAK
se v rámci Týdne knihoven konalo vyhlášení cen Knihovna
roku. Jednou z vyhlašovaných kategorií je Knihovna JINAK, nad kterou
Uprostřed října se v rámci Týdne knihoven konalo vyhlášení cen Knihovna
má záštitu Svaz měst a obcí České republiky. Jinakost ve skutečnosti není
roku. Jednou z vyhlašovaných kategorií je Knihovna JINAK, nad kterou
problém, ale naopak cesta, jak osvěžit obor, který může z důvodu
má záštitu Svaz měst a obcí České republiky. Jinakost ve skutečnosti není
celospolečenských změn začít stagnovat a měnit se na mrtvou službu. Cenu
problém, ale naopak cesta, jak osvěžit obor, který může z důvodu
předal mořickému knihovníkovi Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR
celospolečenských změn začít stagnovat a měnit se na mrtvou službu. Cenu
a starosta Brandýsa nad Labem. Krom diplomu knihovna obdržela i vázu.
předal mořickému knihovníkovi Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR
a starosta Brandýsa nad Labem. Krom diplomu knihovna obdržela i vázu.

NEJLEPŠÍ NEPROFESIONÁLNÍ KNIHOVNÍK

Vyhlášení soutěže Knihovna roku 2018
Vyhlášení soutěže Knihovna roku 2018

NEJLEPŠÍ
NEPROFESIONÁLNÍ
KNIHOVNÍK
Soutěž, kterou
vyhlašuje Vědecká knihovna
v Olomouci, proběhla v
regionu podruhé. Nominován mohl být pracovník jakékoliv knihovny,
Soutěž, kterou vyhlašuje Vědecká knihovna v Olomouci, proběhla v
která sídlí na území kraje a jejíž provozní doba pro veřejnost nepřesahuje
regionu podruhé. Nominován mohl být pracovník jakékoliv knihovny,
patnáct hodin týdně. Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka, péči
která sídlí na území kraje a jejíž provozní doba pro veřejnost nepřesahuje
o knihovnu a snahu o její propagaci. Důležitá byla také míra spolupráce s
patnáct hodin týdně. Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka, péči
obcí a školským zařízením. V Olomouckém kraji je celkem 480 knihoven,
o knihovnu a snahu o její propagaci. Důležitá byla také míra spolupráce s
z toho 416 neprofesionálních, které spravují lidé ve volném čase. První
obcí a školským zařízením. V Olomouckém kraji je celkem 480 knihoven,
příčku vybojovala Veronika Vališová z Černotína, druhé místo obsadila
z toho 416 neprofesionálních, které spravují lidé ve volném čase. První
Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě, třetí skončil Tomáš
příčku vybojovala Veronika Vališová z Černotína, druhé místo obsadila
Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích.
Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě, třetí skončil Tomáš
Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích.

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba jese
každý
čtvrtek
od 17 30 dovýpůjční
20 00
Knihovna
těší na
vaši návštěvu,
doba je každý čtvrtek od 17 30 do 20 00
Vydala Zámecká knihovna Mořice v prosinci 2018 jako informační bulletin pro potřeby knihovny, zpracoval Tomáš Pavelka, knihovník.
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