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Občasník obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Je vhodné na závěr roku
zhodnotit dění v obci. Rok 2019 nebyl tak bohatým rokem jako rok 2018, který přinesl výjimečné události, jako byl Sjezd rodáků nebo
Oslavy 100 let vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.
Rok 2019 se nesl v duchu řešení standardních
problémů obce, zdokonalení technického vybavení na údržbu zeleně, přípravy stavebních
akcí především v rovině projektové a realizaci
chodníku v ulici směr Pavlovice. Už jezdíme
do Němčic přes nový most.
V rovině kulturní a společenské neopomnělo
zastupitelstvo gratulovat jubilantům. Pro občany nejen Mořic, ale také širokého okolí jsme
připravili tradiční kulturní akce, o kterých
se zmíním v jejich výčtu. Speciálem letošního roku byl dojezd Mikroregionu Němčicko
na bicyklech, kterého jsme se ujali rádi a dobrovolně a se ctí cyklisty v Mořicích pobavili,
pohostili.

Z obsahu

Změna nastala v kolektivu obecních zaměstnanců. Provoz prodejny potravin a doplňkového sortimentu Enapo byl ukončený a máme
v Mořicích novou prodejnu na č. p. 19, bývalá
Hospoda na rohu.
O dalších novinkách a plánech budou články
v tomto zpravodaji. Zpravodaj obce Mořice
vychází v souběhu s mikroregionální Cestou, kde mají letos prostor především spolky
a školka. Proto se zpravodaj zaměří hlavně na
činnost zastupitelstva.
V úvodním slově nelze opomenout právě činnost spolků a jejich členů, o které se zastupitelstvo opírá a to nejen při organizaci kulturních
akcí. Také velké poděkování patří ostatním
občanům, kteří dobrovolně přidali ruku k dílu.
Poděkování patří všem dárcům a sponzorům.
Blíží se vánoce a konec roku. Přeji Vám občanům Mořic klidné prožití svátků vánočních
a šťastné vykročení do roku 2020.
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Martin Obruča, starosta obce

Servis OÚ
Úřední hodiny
Změně úředních hodin Obecního úřadu Mořice v roce 2020 nastane pouze u starosty přesunem uředních hodin z úterý na čtvrtek.
Úřední a pokladní hodiny hospodářky
Obecního úřadu Mořice od 6.1. 2020
• úterý od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00
hod do 17.00 hod
• čtvrtek od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00
hod do 17.00 hod.
Úřední hodiny starosty obce Mořice
• pondělí od 14.00 hod do 17.00 hod
• čtvrtek od 14.00 hod do 17.00 hod
Úřední hodiny místostarosty obce Mořice
Sudý týden
• úterý od 16.00 hod do 17.00 hod
• čtvrtek od 16.00 hod do 17.00 hod
Lichý týden
• úterý od 9.00 hod do 10.00 hod
• čtvrtek od 9.00 hod do 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 mzdy zaměstnanců obce, dokumentaci investičních akcí, vyjádření žádostem, archivaci a obdobné činnosti,
která je náročná časově a vyžaduje soustředění.
Starosta obce a hospodářka obce za tuto
schovívavost občanů předem děkují.

Závěr roku 2019
Pokladna Obecního úřadu bude otevřena pro
vklad a výběr hotovosti do 20. 12. 2019 do 12 hod.
Platby pro obec je možné hradit do 27. 12.
2019 na účet obce 1887774369/0800 u České
Spořitelny.

Ve dnech 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 bude Obecní
úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.
Platby na rok 2020 budou vybírány od pondělí
6. 1. 2020.
Obecní úřad Mořice děkuje za Vaši spolupráci.
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Co se podařilo realizovat v roce 2019
TECHNICKÁ VYBAVENOST
K pořízení elektrické tříkolky vedla zastupitele snaha užívat jednoduše ovladatelný stroj na
převoz nářadí, odpadu, vody na zalévání. Také
myšlenka zkusit elektromobilitu aplikovat v
praxi. Nákup tříkolky podpořil OPŽP 20.000,Kč z celkové ceny 59.290,- Kč. Tříkolka se velmi osvědčila. Je platným pomocníkem při údržbě zeleně, pořádání kulturních akcí, převozech
materiálu a nářadí. Nahradí Multikáru a ušetří
spálenou naftu. Pohon elektromotorem je pro
obec výhodný. Většinou se jezdí krátké trasy v
rozmezí 30 metrů až po 1000 metrů. Na delší
vzdálenosti a těžší náklady dál slouží Multikára, která v příštím roce oslaví 30 let provozu.

Z důvodu klesajícího počtu dotovaných pracovních míst v oblasti veřejně prospěšných
prací zastupitelstvo přistoupilo k doplnění
travní sekačky Buldog o vysokozdvižný výsyp koše. Koš s trávou lze zvednout do 2 metrů a vysypat přímo do kontejneru. Odpadá tak
ruční nakládka na Multikáru. Montáž systému
provedla firma Wisconsin Prostějov v ceně
75.613,- Kč.

Travnaté plochy v extravilánu obce udržujeme od jara 2019 malotraktorem Dakr FD 5
vybaveným cepákovým mulčovačem. Takto
posekaná tráva zůstává rodrcená na místě a
odpadá další manipulace. Malotraktor včetně
výbavy a s vozíkem jsme koupili výhodně od
soukromého vlastníka a cepákový mulčovač
přímo od výrobce Dakr Hranice na Moravě.
Celková částka 129.950,- Kč.

Aby ubylo dosekávání křovinořezem, přistoupili jsme letos k odstranění pařezů. V průběhu tří víkendů jsme odstranili pařezovou frézou z půjčovny více jak 50 pařezů v různých
lokalitách. V odstraňování pařezů budeme dál
pokračovat.
Jednotce JSDH Mořice zřizované obcí Mořice byl pořízený zásahový přívěsný vozík
za dodávkový automobil Ford tranzit, urče2

ný pro přepravu vybavení zásahové jednotky.
Nahradí speciální automobil Avia, u kterého
zastupitelstvo rozhodlo o prodeji. Pořízení
přívěsného vozíku podpořil Olomoucký kraj
částkou 48.500,- Kč. Celková pořizovací cena
je 99.992,- Kč.

STAVEBNÍ AKCE
Stavba chodníku v ulici směr Pavlovice prodloužila chodník o 90 m a vytvořila tři nové
sjezdy do zahrad a k novostavbě rodinného domu. Akci provedla firma VHD Morava
s.r.o. za cenu 384.869,50 Kč za podpory Olomouckého kraje z programu obnovy venkova
ve výši 188.050,- Kč.

Rekonstrukce koupelny a kuchyně v bytě paní
Trněné na zámku byla provedena řemeslníky
Romana Hrabálka v hodnotě 120.792,- Kč.
Rekonstrukce koupelny v bytě pana Hrabálka
st. na zámku byla provedena panem Romanem
Hrabálkem a stála 59.517,- Kč.
V areálu TJ Sokol Mořice byla provedena rekonstrukce tanečního parketu venkovního
areálu pod pódiem v hodnotě 120.505,- Kč.
Bylo provedeno usazení obrubníků, výměna
dlažby včetně úprav. Akci podpořila obec Mořice 60.000,- Kč a Olomoucký kraj 40.000,- Kč.

V červenci (15. 7. 2019) byl zprovozněný nový
most přes řeku Haná. Akce byla financována
Olomouckým krajem a byla součástí rekonstrukce silnice II/433 z Prostějova po D1 v Mořicích.
Původní most z důvodu narušení nosných prvků
byl zbořený. Nahradil jej nový most. Zprovoznění úseku mezi Mořicemi a Němčicemi nad Hanou se z tohoto důvodu zpozdilo takřka o rok.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
V dubnu 2019 bylo vydáno stavební povolení akce
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. Součástí tohoto projektu je chodník ulice směr Vrchoslavice,
Němčice, chodník “Za humny”, chodník “Na trávníku”, vznik zhruba 70 parkovacích míst, čtyř míst
pro přecházení a úprava autobusové zastávky na
točně. Projekt budeme postupně realizovat.
V srpnu 2019 bylo vydáno stavební povolení
akce Chodník v ulici směr Pavlovice. Akce
byla úspěšně realizovaná.
Stavební povolení na akci Přestavba bývalé
ZŠ Mořice bylo vydané v roce 2018. Po přiznání dotace na tuto akci v srpnu 2019 pokračuje projekt prováděcí dokumentací a stanovením
podrobného rozpočtu pro výběr zhotovitele.
Probíhá projektová přípříprava rekonstrukce a
doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu. Po vydání souhlasu Stavebního úřadu budeme projekt
postupně realizovat. Začneme úseky dotčenými
rekonstrukcí nízkého napětí společností Eon. Především ulice směr Vrchoslavice, ulice za zámkem.
Projekt na rekonstrukci nízkého napětí společností Eon má již platné územní rozhodnutí ze
zimy 2019. V současné době se připravuje prováděcí dokumentace. Následně proběhne výběr zhotovitele s možností realizace v příštím roce 2020.
Rekonstrukce se týká všech úseků, kde vede
vzdušný rozvod NN. Ulice směr Vrchoslavice, za
zámkem, směr Němčice nad Hanou od křižovatky
po školku, ulička od MŠ ke mlýnu, ulička k č.p.
69. Píšu o této akci už ve třetím zpravodaji a snad
si v roce 2020 budeme moci říci “hotovo”.
Souběžně je připravovaný projekt na rozšíření sítě
optického vedení internetu především v ulici
směr Vrchoslavice společností Burgnet. Realizace
je plánovaná v souběhu s NN, VO, VR.
V jarních měsících započala příprava projektu Obnova návesní zeleně Mořice. OPŽP prostřednictvím MAS Hanácký venkov Doloplazy vypsalo
dotaci na sídelní zeleň. Zastupitelstvo obce Mořice
se rozhodlo řešit zeleň v obci odborně s ohledem na
vzácné kulturní památky a dřeviny v centru obce.
Některé stromy jsou ve špatném stavu, ja potřeba
jejich odborné ošetření. V minulých letech sucha se
objevil kůrovec v centru obce a letos máme opět další napadený strom. Projekt ošetřuje některé dřeviny,
které jsou pro charakter obce významné. Skupiny
borovic a smrků především u točny budou nahrazeny novou výsadbou. Vznikne sad mezi koupalištěm
a hřištěm, který do bývalé zamecké zahrady vrátí
zčásti ovocné dřeviny a keře. Obnova zeleně se týká
lokality od školky po náves včetně prostoru za obchodem a hasičárnou. Na kopci vznikne bezpečné
ohniště a schodiště dlážděné z kamene.
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Co je připraveno k realizaci v roce 2020
STAVEBNÍ AKCE
Obci byla na základě žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Hanácký venkov Doloplazy přidělena podpora akce “Mořice - zvýšení
bezpečnosti pěší dopravy – plochy sever”.
Akce se týká rekonstrukce chodníku a vjezdů
“Na trávníku” včetně vybudování sedmi parkovacích stání. Nyní probíhá sestavení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. V lednu
2020 spustíme výběrové řízení na zhotovitele
a v jarních měsících začneme se stavbou.
Přestavba školy na sociální byty s názvem
“Přestavba bývalé ZŠ Mořice” bude započata v létě roku 2020. Nyní probíhá tvorba prováděcí dokumentace, rozpočtu a následovat
bude výběr zhotovitele. Stavba zhruba v hodnotě 13,8 milionu je podpořena Ministerstvem
pro místní rozvoj z programu IROP ve výši
11,7 milionu korun. Míra dotace je 90% uznatelných nákladů. Vznikne 8 bytů o velikosti od
44 m2 až po 81 m2. Budova dostane nové určení. Obec nebude doplácet na provoz budovy
naopak bude mít příjem. O bydlení je stálý zájem a byty budou nabídnuty těm uchazečům,
kteří budou splňovat požadavky poskytovatele
dotace. Mohou to být mladí lidé, senioři, mladé rodiny. Poslední slovo při schvalování nájemních smluv bude mít zastupitelstvo.
Obec bude realizovat pořízení kompostérů
do těch domácností, které nezískali kompostér v roce 2015, kdy bylo přiděleno 66 kompostérů. Zbývá zhruba 140 domácností bez
kompostéru. Obec Mořice se připojila k sedmi
obcím Olomouckého kraje, které společně podaly žádost o pořízení kompostérů pro občany
s názvem “Kompostéry pro Skrbeň a další
obce”. Podíl obce Mořice na projektu bude
cca 93.000,- Kč a bude pro občany pořízeno
140 kusů o objemu 1000 litrů. Míra dotace je
85% uznatelných nákladů.

Z důvodu blížící se přestaby školy připravujeme postupně šatnu pro zaměstnance a sociální zázemí, které bude za obecním úřadem
v bývalé dílně. Zaměstnanci získají šatnu s kuchyňkou. Umývárnu a WC. Předpokládané náklady 200.000,- Kč.
Také počítáme s realizací veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v ulici směr Vrchoslavice, kde by stavba měla proběhnout v souvislosti s rekonstrukcí rozvodu nízkého napětí.
Na začátku roku budeme žádat o dotaci na tuto
akci u Olomouckého kraje ve snaze zrealizovat také chodník v ulici směr Vrchoslavice.
Obec opět podpoří TJ Sokol Mořice finančně
společně s Olomouckým krajem při realizaci
rekonstrukce střechy nad hlavní budovou
sokolovny. Kraj schválil poskytnutí dotace
300.000,- Kč. Realizace proběhne v jarních
měsících roku 2020.
V rozpočtu roku 2020 je ponechaná rezerva na
případné rekonstrukce dvou kotelen v obecních bytech.
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Na podnět Pozemkového úřadu v Prostějově
a po dohodě v zastupitelstvu bylo rozhodnuto
zmapovat možnosti realizace výsadby krajinných prvků ÚSES (ůzemní systém ekologické stability) v jižní části katastru obce Mořice.
Jedná se o dva úseky. Jeden vlevo od cesty do
Pavlovic podél obslužné komunikace směr
rybník Lopaťák o šířce 15 metrů. Druhý úsek
navazuje na již zmíněný vpravo od cesty do
Pavlovic a probíhá přes pole takřka až k Mořickému potoku směr Tištín o šířce 15 metrů a končí biocentrem ve tvaru trojúhelníku.
Jedná se o zelené pásy, které předělí velké
lány. Budou zde pásy keřů a stromů a trávníku určené na průjezd techniky údržby, které
budou přerušeny v několika místech, aby se

ÚSES nestal neprůchodným pro zvěř. ÚSES
stabilizuje území proti větrné a vodní erozi.
Tyto plochy byly vytvořeny při komplexní
pozemkové úpravě s názvem společná opatření a navazují na aktivity typu “Mokroš” či
suchý poldr. Pokud se podaří připravit projekt
a požádat o dotaci v průběhu roku 2020 bude
velká naděje získat dotaci 100% včetně tříleté
následné péče.
Zastupitelstvo bude určitě pokračovat ve snaze přiblížit se k záchraně varhan v kostele
svatého Martina. Dary sponzorů a výtěžky
ze vstupného benefičních koncertů v aktuální
hodnotě 160.705,63 Kč budou jen část sumy
potřebné na opravu varhan. Budeme se určitě
snažit hledat další dotační prostředky.
Nabízí se jedna z posledních možností, jak doplnit systém třídění odpadu z dotace OPŽP
prostřednictvím DSO Hanácký venkov Doloplazy. Jedná se o nádoby na tříděný odpad do
sběrných hnízd případně do domácností a velkoobjemové kontejnery na převoz.
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Kulturní a společenské akce v Mořicích a okolí 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)

7. - 8. 6. - Revival festival
28. 6.			 - Ukončení školního roku, kouzelník
			 Katonas
Červenec - letní prázdniny
středy			 - Fotbal ve hliníku
27. 7.			 - Guláš fest
Srpen - letní prázdniny
středy			 - Fotbal ve hliníku přesun za obchod
7. 8.			 - Výlet Teplice nad Bečvou, Hostýn
30. 8.			 - Rozloučení s prázdninami,
			 pohádková show Venasis
31. 8.			 - Mikroregion se baví 		
			 v Nezamyslicích (opět soutěží hasiči)

Březen
29. 3. - Noc s Andersenem
Duben
5. 4. - Ukliďme česko
6. 4. - Velikonoční výstava (hasiči)
30. 4. - Slet čarodějnic, stavění máje

Září
14. 9.			 - Mikroregion na kole s dojezdem
			 v Mořicích
20. 9.			 - Drakiáda

Květen
26. 5. - Hasičské závody
Červen
1. 6. - Myslivecké odpoledne ve Vrchoslavicích

12. 10.
28. 10.			
28. 10.
			

- Vítání občánků
- Kladení věnce k pomníku
- Heloudýň se strašidelnou stezkou
a občerstvovací stanicí

Listopad
9. 11. 			 - Svatomartinský benefiční koncert
			 Štěpána Raka
29. - 30. 11. - Adventní jarmark (hasiči)
Prosinec
1. 12.			 - Rozsvícení stromku
12. 12.			 - Posezení pro seniory v 16:00
hodin
24. 12.			 - Živý Betlém ve 14:00 hodin
26. 12.			 - Hokej Vrchoslavice – Mořice
			 ve Vyškově od 14:00 hodin
28. 12.			 - Ping - pong v sokolovně 		
			 (TJ Sokol) od 13:00 hodin

Říjen
5. 10.			 - Spaní v hasičárně pro mladé hasiče

Plán akcí na 1. pololetí 2020
Leden
4. 1. - Fotbal v Nezamyslicích SRC (hasiči)
5. 1. - Tříkrálová sbírka
25. 1. - Karnevalový průvod, pozvánka
na ples (hasiči, sokol, obec)
Únor
1. 2. - Spolkový maškarní ples za podpory
obce (hasiči, sokol, obec)

2. 2.

- Dětské šibřinky (hasiči, sokol, obec)
- Mořice na ledě, bruslení (návrh)

Březen
- Mořice na ledě, bruslení (návrh)
- Noc s Andersenem
28. 3. - Velikonoční výstava (hasiči)
Duben
- Ukliďme česko

Společenská kronika
V tomto novém příspěvku chci jen ve stručnosti shrnout a předložit informaci o významných
životních událostech Vás občanů, ale také o tom, kolik spoluobčanů zemřelo.
V ROCE 2019
- narodily se 2 děti
- Vítání občánků 12. 10. 2019, přivítali jsme 5 dětí
- jedna svatba 31. 10. 2019
Gratulace jubilantům
60 let – 7 občanů,
65 let – 3 občané,
70 let – 5 občanů,
75 let – 5 občanů,
80 let – 1 občan,
85 let – 1 občan,
90 let – 2 občané
- opustilo nás 5 občanů
4

30. 4. - Slet čarodějnic, stavění máje
Květen
- Hasičské závody
- Myslivecké odpoledne pro celou
rodinu ve Vrchoslavicích
Červen
5. - 6. 6. - Revival festival
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Fotogalerie ze života v obci

Benefiční koncert Štěpána Raka

Benefiční koncert Štěpána Raka

Čarodějné pokusy

Čarodky na kopci

Ukliďme Česko, celá parta

Vítání občánků

Valná hromada SDH

Jaro u pomníku

Májka už je v Mořicích

Adventní makrela

Myslivost

Výlet na Helfštýn

Obecní Ben s holkama

Revival 2019

Rozsvícení stromečku
5
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Na bicyklech Němčickem 2019 s dojezdem v Mořicích
Bylo nám potěšením přivítat cyklisty v Mořicích. Vytvořit jim příjemné zázemí s drobným
kulturním programem a dobrým jídlem a pitím
za krásného slunného počasí.
O hudební doprovod se postarala kapela se
zpěvačkou Lenkou Herákovou z Mořic. Děti
z Pivína a Miniorionky tancovaly. Krasojízda z Němčic nad Hanou prezentovala svoje
umění děvčaty Vosičkovými z Mořic. Následně byla krojízda slavnostně oceněna zástupci města Němčice nad Hanou za skvělé
výsledky v letošní sezóně před zraky více jak
1000 účastníků a osobností politického života
hejtmana Ladislava Oklešťka, senátorky Jitky
Chalánkové, poslance Víta Rakušana a europoslance Stanislava Polčáka. Siláci, v jejichž
týmu je silák z Mořic Jan Dostál ml., šokovali
přítomné svými kousky. Hasiči Mořice a TJ
Sokol Mořice se postarali o občerstvení.
TJ Sokol Mořice byl spolupořadatelem v úrovni žadatele o dotaci na podporu volnočasové

aktivity. Financování akce proběhlo ze čtyř
zdrojů. Prvním byl rozpočet obce Mořice.
Druhým SMS ČR. Třtím v pořadí Olomoucký
kraj a čtvrtým Quantum Vyškov.
Několik statistických informací vyplývajících
z anketních lístků, které byly součástí karty
účastníka. Celkový počet účastníků registrovaných při dojezdu v Mořicích 1079. Z toho
622 občanů mikroregionu. Nejmladší 1 rok,
nejstarší 89 let. 272 cyklistů do 18 let. Všemi
obcemi projelo 278 borců a borkyň. Nejvíce
účastníků z Němčic n/H 123, Nezamyslic 102,
Vrchoslavic 67, Mořic 57, Pivín 47, Dřevnovice 39, Doloplazy 23, Pavlovice 22, Hruška 22,
Víceměřice 21, Želče 19, Tištína 18, Koválovic – Osičan 17, Tvorovic 17, Dobromilic 14,
Vitčic 10, Srbec 4.
Další zajímavosti jsou údaje z obcí mimo
mikroregion, kde se nasbírolo nejvíce cyklistů. Morkovice 53, Prostějov 49, Ivanovice
na Hané 39, Kojetín 29, Vyškov 23, Brno 19,

Brodek u Prostějova 18, Přerov 13, Kobeřice –
Hradčany 12, Uhřice 11, Chválkovice na Hané
10, Uhřice 10.
Následují sídla s počtem účastníků v jednotkách. Tady je asi zajímavé zmínit ty nejvzdálenější. České Budějovice 1, Praha 4, Ostrava 2,
Zlín 5, Olomouc 4, Litovel 2, Třebíč 1, Kolín
1, Hranice na Moravě 1, Moravský Krumlov 1,
Napajedla 1, Hradec nad Svitavou 1, Bílovec
nad Svitavou 1.
Mohl bych jmenovat dál, spíš jen dodám, že
jsme rádi přivítali všechny účastníky a rádi se
s nimi potkáme za rok v Pavlovicích u Kojetína.
Poděkování patří nejen dobrovolníkům, kteří
se podíleli na organizaci, zástupcům zmíněných spolků, podpoře Olomouckého kraje,
SMS ČR, společnostem Quantum Vyškov,
E-on a Besip.
Martin Obruča, starosta obce

Prodejny potravin na malých obcích
Jedním z úkolů zastupitelstva je zajistit tuto službu
pro své občany, pokud selhává trh a nikdo z podnikatelů se této činnosti věnovat nechce. Toto obec
Mořice naplňovala řadu let, ač se v některých letech
spíš jednalo o vytváření konkurenčního prostředí.
To bylo možné v letech minulých. Po razantním
rozmachu supermarketů různých typů a značek ve
velkých, ale časem také středních městech nastal
odliv tržeb z prodejen na malých obcích.
Ještě před deseti lety si konkurovaly dvě prodejny, obě v obecních prostorách vedeny soukromníky. Nahradil je český řetězec Hruška, který přinesl zlepšení služeb. Po čtyřech letech provozu
chtěla Hruška po obci Mořice příspěvek na provoz ve výši 30.000,- Kč/rok, při snížení nájmu
ze 48.000,- Kč/rok na 12.000,- Kč/rok. Obec
Mořice by doplácela v roce 2016 na provoz prodejny ze svého rozpočtu v součtu 66.000,- Kč.
V případě navýšení minimální mzdy požadoval
řetězec Hruška od 1. 1. 2017 navýšit příspěvek
o dalších 30.000,- Kč/rok. V roce 2017 by obec
ročně doplácela 96.000,- Kč na provoz prodejny.
Zastupitelstvo se rozhodlo správně, když pověři6

lo starostu jednání s jinými řetězci. Oslovil jsem
dva české řetězce a Rosa market – Enapo nabídku padal. Po vzájemné dohodě obec inkasovala
1,- Kč ročně nájemné bez příspěvku na provoz.
Zastupitelstvo se rozhodlo s péčí řádného hospodáře a ukončilo smlouvu s řetězcem Hruška.
Problémy s nastavením zásobování prodejny
Enapo a pestřejší nabídkou, která byla kritizována a zastupiteli často řešena jednáním přímo
v prodejně, ale také s manažery Enapa vedlo ke
zlepšením, ale rezervy v nabídce a aktivním přístupu k zákazníkovi nebyly zcela naplněny.
V roce 2019 (4. 6.) byla zprovozněna nová prodejna na č. p. 19 v bývalé “Hospodě na rohu”
vedená občany Vietnamské národnosti, kteří
nemovitost koupili. Souběh obou prodejen trval
pár měsíců. Ke dni 6. 11. 2019 se rozhodl řetězec
Rosa market ukončit provoz v prodejně Enapo.
Není ještě vyřešeno, jak naloží zastupitelstvo
s prostorem prodejny.
I kdž se nabízí obcím dotace na podporu provozu
prodejen smíšeného zboží, tak v našem případě
nejde o nutnost dotovat, protože prodejnu máme.

Dotace slouží na udržení této služby tam, kde už
nikdo nechce prodejnu provozovat. Tudy cesta
nevede. Stejně tak nemá smysl uvažovat o působení jiného provozovatele, protože první na co
se zeptá, bude počet obyvatel a přítomnost jiné
prodejny.
Nejsme sami, kdo má v obci prodejce Vietnamské
národnosti. Lze jmenovat Němčice n/H, Nezamyslice, ale také obce naší velikosti jako je Tištín,
Dřevnovice. Kvalitní služba závisí na Vaší poptávce. Pokud chcete zlepšení, komunikujte přímo
s majiteli v prodejně. Protože je zde také jazyková
bariéra, nabízím službu pro občany stejnou jako
u prodejny Enapo. Podněty pro zlepšení předkládejte zastupitelstvu a starosta navrhne majitelům
možná zlepšení nabídky, která jsou určitě v jejich
zájmu. Provoz prodejny je o tržbách a spokojených zákaznících. O to by mělo jít především provozovateli. Je na nás, zda dokážeme se slušnými
lidmi slušně komunikovat.
Martin Obruča, starosta obce
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Mořice v boji proti šmejdům

Pojem šmejd se v Česku ujal jako označení pro
prodejce na nechvalně proslulých předváděcích
akcích, kteří se snaží triky, manipulací, nátlakem
a často nezákonnými praktikami vylákat zejména ze seniorů peníze za nekvalitní a předražené
zboží. Senioři přicházejí o peníze a dostávají se
do psychicky i finančně velmi vypjatých situací,
proti kterým se neumí vždy sami bránit.
Název „Šmejdi“ se vžil díky stejnojmennému
dokumentu režisérky Silvie Dymákové, který
jejich praktiky monitoroval a upozornil na ně
nejširší veřejnost i politiky.
O praktikách šmejdů se hodně mluvilo a mluví. Už není tak jednoduché dostat poučeného
občana seniora do autobusu a za příslib oběda
zdarma mu vnutit nechtěné a předražené věci
pod nátlakem a ponižujícím způsobem. Stále

se musí mít občan na pozoru, protože nátlaky
se dějí dál napřiklad v energetice.
V Mořicích máme vyhlášku zakazující podomný prodej. Při vjezdech do obce je tato informace na dodatkových tabulkách. Přesto už se
několikrát “šmejdi” u nás objevili. Po upozornění občany jsem je vyhledal a vykázal z obce.
Ne vždy se to dozvím a můžu zasáhnout.
Braňte se sami a upozorněte je na existenci vyhlášky zakazující podomní prodej. Když budou
tvrdit, že dělají jen poradenství nebo kontrolu
nevěřte jim. Pokud jste si návštěvu neobjednali
nepouštějte je do domu či bytu a nic nikomu cizímu nepředkládejte. Ani vyúčtování, natož pak
osobní doklady. A nevěřte jim, když se představí
jako zástupci velkých firemnebo typu Eon nebo
Inogy, nebo jako zástupci spotřebitelských svazů,
inspekce nebo energetického úřadu. Jsou to triky,
jak z Vás dostat informace a v závěru Vám navrhnou optimalizaci Vašich cen a budou chtít hned
podepsat smlouvu nebo plnou moc. Nic nikomu
hned nepodepisujte! Máte právo si vše zvážit, přečíst, srovnat s jinými dodavateli, propočítat.
Dávejte si pozor na rozdíl mezi dodavatelem energií a zprostředkovatelem služeb, který nabízí více
dodavatelů. Dodavatel má licenci a přísná pravidla.

Zprostředkovatel není pod kuratelou pravidel a často
používá praktiky šmejdů. Nabízí například přihlášku
do energetické aukce a současně podpis plné moci k
uzavření smlouvy s vítězem aukce. Plná moc (exkluzivita) může být na několik let a vypovědět ji většinou můžete pod sankcí nekolika tisíc korun.
Pozor na telefonáty. Pokud v nich odpovíte
ANO na nějaký návrh tak je to bráno jako souhlas s uzavřením smlouvy. Stává se, že si neznámý telefonista sjedná s Vámi schůzku u Vás
doma, aby tak obešel vyhlášku o zákazu podomního prodeje. Už divné je to, že má Vaše číslo. Sdělte mu, že jeho číslo předáte patřičným
institucím s podezřením na nekalé praktiky.
Buďte prosím vážení občané sebevědomí a nenechte se uchlácholit pěknými řečičkami nebo
nátlakem. Pokud jste nikoho domů nepozvali
a on se Vám vnucuje, vykažte ho pryč. Neschvalujte nákupy služeb a zboží v telefoním
hovoru. Nenechte se vozit neznámímy řidiči.
Nekupujte dary pro své blízké ve formě pamětních mincí a podobně po telefonu. Většinou se
jedná o bezcené produkty za moc peněz.
Nástrah je hodně, prosím buďte obezřetní.
Martin Obruča, starosta

Desatero obrany před šmejdy v energetice
(Energetický regulační úřad)
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla
začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou
obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete
s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou
představu o tom, čeho chcete dosáhnout.
Pomohou internetové srovnávače, jeden
nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem.
Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí
jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou
zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na
dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více
dodavatelů. Zprostředkovatel také může
chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se
práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že
je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi
pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním
způsobem apod. Stejné je to se zástupci
distributorů, kteří sice kontrolují měřidla,
energii ale neprodávají. Říká vám podomní

prodejce, že přichází od vašeho současného
dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají
– osobně a také po telefonu.

„ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil?
Obraťte se na (městskou) policii.

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou
moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně
nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.

5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail?
Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste
jednání podnikatele na Úřad pro ochranu
osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se
nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za
určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky
nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět
smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický
zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené
podle občanského zákoníku, zpoplatní.

9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo
vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci může Česká
obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).
Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se
na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
10.Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách
energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od
uzavření nebo ji vypovědět nejpozději
15. dne po zahájení dodávek.

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete
smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte
7
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Systém nakládání
s odpady
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. 2019.
Novinkou bude celoročně umístěný jeden kontejner 1100 litrů na bioodpad za obchodem.
Pytlový sběr plastu a papíru zůstává stejný vždy
1. středu v měsíci. Novinkou bude celororočně
umístěná nádoba o objemu 240 litrů na jedlé
tuky v uličce u vrat na obecní dvůr.
Sběr papíru, který zajišťují obecní zaměstnanci
z modrých kontejnerů a papír doručený přímo
občany do MŠ Mořice přinese do pokladny
školky v roce 2019 částku 5.640,- Kč. Sběr
železa a drobných kovů přinese SDH Mořice
v roce 2019 částku 5.250,- Kč. Obecní zaměstnanci vytřídili železa za 2.439,- Kč. Třídění
odpadů pomáhá nejen přírodě, ale i dětem a
spolkům. Lze sledovat meziroční pokles přijatých částek, který je způsobený především poklesem výkupních cen u papíru z 1,60 Kč/kg
na 0,85 Kč/kg. U železa poklesla nejen cena
z 3,10 Kč/kg na 2,10 Kč/kg, ale také objem.
Prosíme ty, co ještě neuhradili poplatek za svoz
odpadu na rok 2019, ať tak učiní co nejdříve.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Martin Obruča, starosta

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.
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Zvýšení ročního poplatku
za nakládání s odpady
V roce 2020 bude zvýšený místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů z 450,- Kč/občan/rok
na 550,- Kč/občan/rok.
Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože
v minulých letech prostřednictvím zpravodaje působilo zastupitelstvo osvětově na občany
a vybízelo ke třídění při snaze o udržení poplatku na hladině 450,- Kč.
Z přiložených tabulek je patrné, že občané třídí, protože se navyšuje podíl u obalů hlavně
plast a papír. V roce 2018 dokonce poklesl
podíl směsného odpadu. Doufáme, že trend
poklesu se potvrdí také v roce 2019. Daří se
navyšovat odměnu za třídění od společnosti
Ekokom.
Co ovšem raketově narostlo je podíl vytříděné bio složky odpadu. V roce 2018 až na
125,42843 tun. Z toho je uloženo do hnědých
kontejnerů občany 92,168436 tun a do kompostárny Agrodružstva Tištín obec odvezla
33,26 tun z obecních ploch a z části od občanů. Podíl biosložky z obecních ploch je plně

hrazený z rozpočtu obce. A právě o nárůst
v hnědých kontejnerech jde. Obec Mořice ze
svého rozpočtu poptávku občanů po třídění
bioodpadu doplácela dva roky a snažila se
ušetřit lepším tříděním. Již popsaná zlepšení
ve třídění ostatních komodit nedokáže vyrovnat tak velký nárůst bioodpadu.
Proto navýšení o 100,- Kč/občan/rok, které
z části pokryje nakládání s bioodpadem. Obec
bude dál doplácet zhruba polovinu nákladů na
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
aby omezila likvidaci například pálením.
Poplatek za nakládání s odpady byl v nezměněné výši 450,- Kč po dobu devíti let. Přitom
došlo k úpravě cen společností AVE směrem
nahoru již dvakrát. Po roce provozu od převzetí
činnosti po společnosti Gansenwinkel. V nasledujícím roce 2018 došlo ke zdražení o inflaci.
Zdražení služeb firmy AVE dokázalo vyrovnat
Vaše zlepšené třídění.
Děkujeme za pochopení.
Martin Obruča, starosta
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Přehled separovaných odpadů
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Papír

1,16

1,28

1,16

1,194

7,5852

6,41

6,66

Plast

4,99

5,03

5,2

5,64

7,1033

7,620593

Kompozit

0,094

0,04

0,03

0,385

0,0199

0,038261

Obaly nebezpečné

0,31

0,19

0,09

0,695

0,22

0,64

Sklo

3,483

3,08

1,849

3,136

3,261

2,606

Bio

31,61

36,31

29,18

37,51

80,2881

125,42843

Směsný

113,93

122,32

126,01

117,7

117,6885

108,501114

Velkoobjemový

2,68

4,29

4,44

3,38

2,78

7,76

Oděvy

0,7

0,899

2,411

3,137

Železo

0,34

2,71

4,78

7,219

3,61

Množství vytříděného odpadu v obci Mořice
Úspora emisí CO2 a energie.
Odměna obci Mořice za vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM.
Rok

Úspora emisí CO2

Úspora energie

Odpady vytříděné

Odměna za třídění

2010

9,6 t

233 105 MJ

4,627 t

8.120,50 Kč

2011

8,576 t

203 659 MJ

9,712 t

12.460,50 Kč

2012

6,999 t

189 534 MJ

4,263 t

13.011,00 Kč

2013

16,867 t

399 808 MJ

6,247 t

22.798,50 Kč

2014

17,454 t

410 783 MJ

6,381 t

31.845,50 Kč

2015

17,763 t

417 339 MJ

6,422 t

33.171,00 Kč

2016

15,507 t

380 520 MJ

11,496 t

50.264,00 Kč

2017

27,218 t

645 166 MJ

22,750 t

55.632,00 Kč

2018

25,732 t

588 054 MJ

20,188 t

58.114,00 Kč

Děkujeme, že třídíte. Má to smysl!

Obecní zaměstnanec
Není tajemstvím, že má obec Mořice dva zaměstnance placené z rozpočtu obce bez dotací. Tak
tomu bylo, je a asi bude. Neubývá ploch, o které
se obec stará. Trend je spíš opačný. A nelze sázet
na dotovaná místa Veřejně prospěšných pracovníků (VPP), když při dnešní míře nezaměstnanosti
probíhá redukce tvorby těchto pracovních pozic.
Proto zastupitelé v roce 2019 vyhlásili výběr nového zaměstnance, který by nahradil našeho pana
Vlastimíra Šáška, který již tři roky přesluhoval.

Ve výběrovém řízení byla přijatá jediná nabídka. Ta byla zastupitelstvem akceptována
a Vlasťu nahradil Jeník Fidra.
Je mi milou povinností poděkovat Vlastimíru
Šáškovi za 12 let práce pro obec Mořice. Ne
úplně se vymanil ze spolupráce s obcí a dál
vozí denně obědy pro děti v MŠ Mořice.
Zároveň přeju Jeníkovi Fidrovi pracovní naplnění v novém zaměstnání. Určitě je v jeho
případě výzvou pracovat pro obec Mořice.

Koncepce rozvoje obce
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání prodloužilo o rok platnost koncepce rozvoje obce 2008-2015. Z této koncepce se již mnoho
podařilo naplnit, některé záměry se v průběhu let vyvinuly jinak, než bylo plánováno. Přišel čas vytvořit pro naši obec koncepci novou , která bude
odrážet současné potřeby obce a trendy v oblasti rozvoje samospráv. Chceme se tomuto úkolu věnovat v průběhu roku 2020 a vstoupit pak do
nového desetiletí s konkrétními i dlouhodobými idejemi pro Mořice. Důležitější je, aby koncepce byla dílem celé obce, chceme vás občany oslovit
s dotazníkem, abyste mohli vyjádřit, co považujete za důležité a co byste chtěli pro naši obec vy. Po vyhodnocení dotazníků a sepsání dokumentu
bychom před jeho schválením uspořádali veřejnou debatu ke koncepci, abyste se mohli s dokumentem seznámit a připomínkovat ho
Tomáš Pavelka
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Hasiči varují
Vážení občané, přátelé!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil
Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce
požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky
jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700
požárům rodinných domů, zemřelo při nich
30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům

domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se
všemi starosty a starostkami obcí na území
České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí
a výši škody na majetku při požárech. Pomoci
k tomu má právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám s tímto sdělením přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpeče-

ní svých domovů proti požáru nese pouze on
sám, nikoli stát nebo hasiči.
Naposledy v naší obci Mořice hořelo
na č. p. 106 v roce 2017. Předešlé požáry na
č. p. 17, č. p. 180 jsou ještě staršího data. Největším požárem, který se netýkal rodinného
domu byl požár sladovny. Všechny požáry
byly uhašeny bez újmy na zdraví a životech.
Vznikla majetková škoda. Prosím neberte
na lehkou váhu varování hasičů.
Martin Obruča, starosta
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