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Mořický občasník

Slovo starosty

Novinky z obce

Milí čtenáři,
občané, přátelé,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo Mořického občasníku, který bude vycházet pravidelně na
jaře a na podzim každého roku, v létě a v zimě totiž
vychází Cesta, zpravodaj mikroregionu Němčicko. Pro mě je to premiéra,
poprvé píšu úvodník jako starosta.
Uběhlo půl roku od změny ve vedení naší obce. Snažili jsem se spolu se zastupiteli, zaměstnanci a mnohými dobrovolníky, aby to byl půlrok plodný,
plný rozvoje obce a kultury. Avšak mnohé nám na jaře i na podzim zhatil
koronavirus, který celý letošní rok ovlivňuje životy nás všech.
Občasník přináší články ze spolků a institucí obce, novinky z obce, informace ze školky, okénko kronikáře, zprávy z kultury, malou glosu i pohled
do zákulisí obce, tentokrát k zámeckým hodinám. Poděkování patří všem
autorům článků a paní knihovnici Petře Loučkové, která má nově zpravodaj na starost.
Závěrem chci připomenout, že obecní úřad je otevřeným místem pro Vaše
podněty ke zlepšení v obci, hlášení závad a je možné se i dobrovolnicky
zapojit do chodu obce.
Přeji hezké čtení a těším se na setkávání s Vámi všemi, jak to bude možné!

Tomáš Pavelka, starosta obce

Webové stránky
Mnozí z vás si jistě všimli, že naše Obec Mořice
má zbrusu nové webové stránky, které se pyšní
krásným grafickým formátem. Web je členěn do

několika sekcí: Obecní úřad, který zahrnuje základní i povinné informace, úřední desku a nově
také rozklikávací rozpočet a aplikaci UZOB pro
správu zasedání zastupitelstva; Život v obci,
kde najdeme nejrůznější aktuality z dění v obci,
videa se shrnutím zasedání zastupitelstva, hlášení místního rozhlasu a bohatou fotogalerii;
Návštěvník, v této sekci jsou popsány významné památky naší vesnice nově s fotografiemi,
dále je zde uvedena historie obce a zmíněny
jsou také významné osobnosti obce (včetně
starostů a kronikářů). Design webových stránek
je responzivní, to znamená, že se přizpůsobí velikosti vašeho displeje.

Chodníky a kabelizace

Kromě rekonstrukce prostor mateřské školy
nás letošní podzim čekaly dvě další stavební akce. Jednou z nich byla výstavba nového
chodníku, vjezdů a parkoviště v ulici k Hanákům. Parkoviště poskytne kapacitu sedmi stání, chodníky plynule navázaly na chodník v hlavní
ulici. Během příštího roku dosadíme v ulici keře
místo stromů, které musely ustoupit parkovišti a jsou přesazeny k zastávce směr Kroměříž.
Do konce listopadu proběhne uložení kabelů
veřejného osvětlení a rozhlasu, vztyčení nových
lamp v částech obce, kde ještě nebyly kabely

v zemi. Kabely nízkého napětí budou v zemi uloženy rovněž v celé vesnici, avšak E.ON má delší
termín dokončení, a to do jara 2021.
Tomáš Pavelka, starosta

I na detailech záleží

Kromě velkých stavebních prací probíhá celé
léto a podzim několik drobnějších oprav a úprav.
Na Mokroši je opraveno zábradlí a střecha ptačí pozorovatelny, poděkování patří Lukáši Najmanovi a Milanu Jarošovi. U pošty máme nový
stojan na kola a jsou natřeny mříže na všech
oknech. Nový nátěr dostaly i branky v hliníku
a naše Boží muka. Podařilo se vyřídit i reklamaci opěrné zídky u bývalého tenisového kurtu za

obchodem, která se táhla už několik let. Máme
rovněž nové stání pro kontejnery za poštou.
Kroužek Šikovné ručičky dostane nové prostory na zámku vedle knihovny. Na úřadě máme
na schodech galerii starostů od konce 19. století, kterou připravil pan kronikář Rudyk. Máme
opravenou střechu zastávky Pavlovská, opraveno bude sklo na zastávce naproti sokolovny.
Obnovy se po desetiletích dočkala i vývěska na
zdi u Poledníkového. Oblouk v uličce se po delší
době znovu podařilo nasvítit podzemními světly.
Obec zahájila práci na nové koncepci rozvoje
obce 2021+, na které spolupracujeme s Institutem veřejné správy Ekonomicko správní fakulty MUNI. V létě nás navštívilo čtyřicet seniorů

z nového spolku Senioři Němčic nad Hanou.
Také nás poctily návštěvou poslankyně Parlamentu ČR a náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro regionální rozvoj. Svou činnost úspěšně zahájil kulturní výbor, v doplněném složení
i výbory finanční a kontrolní. Rozeběhla se nová
komise rozvoje obce, kde zasedají odborníci
i místní. Podařilo se navázat dobrou spolupráci
se všemi spolky, i s chovateli, a také s místními
firmami.

Vrchoslavská. Očekáváme, zda budeme úspěšní u žádostí, které byly v létě podané – výsadba
stromů a keřů za dálnicí (vytvoření nového biokoridoru) a projekt přívětivý úřad, v rámci kterého bychom získali prostředky na elektronickou
úřední desku, aplikaci a další prvky komunika-

ce mezi úřadem a občany. Věřím, že se podaří
uskutečnit další úpravy naší obce k lepšímu a že
bude možné uspořádat více kulturních akcí než
tento rok.
Tomáš Pavelka, starosta

Mateřská škola

Tomáš Pavelka, starosta

Září ve školce

Uklizená, vyzdobená a celkově připravená
školička zahájila svou činnost 1. září 2020 v po-

Nový velitel jednotky SDH

Uprostřed léta se setkala na úřadě naše zásahová jednotka hasičů. Máme některé nové členy
a také nového velitele. Reného Mikalu vystřídal
ve vedení jednotky Jan Fidra. Renému děkujeme za dosavadní práci a Jeníkovi gratulujeme.
Přejeme jednotce, aby byla akceschopná a
chránila dobře naši obec.

Ve škole se věnujeme školnímu vzdělávacímu
programu a uplatňujeme u všech dětí logopedickou prevenci. V současné době začlenila MŠ
environmentální výchovu a zařadila plnění prvků lesní pedagogiky. Během měsíce září jsme
navázali na setkávání s panem myslivcem, Milanem Václavíčkem, kdy jsme prožili pěkný Projektový den na biotopu Mokroš. Paní Markéta
Vévodová, chovatelka, nám představila fretky
a zakrslé králíčky. V rámci projektu „Aby se nic
nestalo...“, jsme si zopakovali, jak se chovat ke
svému mazlíčku doma. Další milé setkání proběhlo s pejskem Lily.

Tomáš Pavelka, starosta

Co nás čeká v roce 2021

Příští rok je vcelku nejasný, jelikož nikdo netuší, jak přesně se projeví dopady současné
pandemické krize. Rozpočet je v projednávání

a bude zastupitelstvem schvalován v polovině
prosince. Hlavními prioritami roku by měly být
přestavba bývalé ZŠ Mořice na 8 bytů a výstavba víceúčelového hřiště. Pokud by se povedlo
získat další dotaci na víceúčelové hřiště, měla
by obec dostatek prostředků pro kofinancování
dalších dotací. Budu navrhovat žádat o finance
na opravu střechy mateřské školy, která není
v dobré kondici, dále na výměnu betonových
povrchů za nové propustné povrchy (chodník
u MŠ, v uličce naproti MŠ, parkoviště na hlavní ulici, vjezd sokolovna a hasičárna, plocha
mezi garážemi), vytvoření kopie andílka a jeho
doplnění na balustrádu kostela a na chodníky

čtu 21 dětí. Kolektiv zaměstnanců byl rozšířen
o asistenta pedagoga paní Kamilu Morongovou.

Říjen a listopad ve školce

Od 1. října 2020 nastala rekonstrukce školy.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy

Mění se stropy za akustické, předělává se archív mateřské školy na umývárnu a staví se protipožární schodiště. Všechny tyto změny jsou
nutné z důvodu navýšení kapacity dětí z 21 na
25. Během pár dní se nejnutnější věci přestěhovaly na odloučené pracoviště do Vitčic. Velmi děkujeme všem pracovníkům MŠ, rodičům
panu Sedlačíkovi a Enkršpergovi, paní Hubené
a Horké za úklid prostor a panu Fidrovi za pomoc
při stěhování. Azyl rozlehlé školy ve zdravém,
klidném prostředí s lesem a rybníkem, dětem
a učitelkám poskytl Obecní úřad Vitčice, v čele
s panem starostou Mojmírem Greplem, srdečně

děkujeme. Během měsíce října nás svou návštěvou několikrát poctil pan starosta Tomáš
Pavelka. Následovalo bramborové tvoření,
kdy se dostalo i na ochutnávku bramboráků.
Také jsme navštívili chov koní paní Držálkové,
kde děti naživo pozorovaly, jak se má pečovat

o koně. Během měsíce listopadu proběhlo jablíčkové pečení a dýňové tvoření s rodiči.
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy

Kultura

Účast byla veliká, přišlo se pobavit na čtyřicet
dětí. Velké poděkování patří všem organizátorům a spolkům (SDH Mořice, TJ Sokol Mořice
a myslivcům), kteří pomohli na jednotlivých stanovištích a v neposlední řadě patří díky myslivcům, kteří se podíleli na občerstvení pro všech-

ny zúčastněné a také děkujeme zaměstnancům
obce za přichystání prostranství okolo zámku
a kostela sv. Martina.

Gulášfest

soutěžilo 13 družstev a uvařily se desítky litrů
guláše. O vítězi rozhodovala pětičlenná porota.
Titul gulášového krále vybojovaly Holky z Mořic,
které uvařily hovězí guláš. Na druhém místě
skončili Patrioti z Víceměřic s vepřovým gulášem. Bronzovou medaili získal tým VHD Mořice,
který vsadil na guláš z divočáka. Návštěvníci
Gulášfestu rozhodli o vítězi velmi podobně. První místo přidělili týmu VHD, druhé obsadily Holky z Mořic, bronz M + M s. r. o. Doloplazy, hovězí
guláš.

Velmi oblíbená akce se letos konala v červenci již po osmé. I přes nepřízeň počasí přilákala
vůně guláše mnoho návštěvníků. Tentokrát

Brigáda na zahradě
pěti smyslů

Na začátku června v dopoledních hodinách proběhla brigáda na Zahradě pěti smyslů (dětské
hřiště). Téměř dvě desítky dobrovolníků spojily
své síly, aby probudily zahradu k prázdninovému provozu. Bylo potřeba vyplet bylinkové záhony, dosadit nové rostliny a celkově připravit
zahradu pro renovaci. Došlo také k vyklizení
míst, která dříve sloužila jako výběh pro zvířátka. V tomto prostoru dojde k rozšíření dětského
hřiště. Pořídí se několik nových herních prvků,
těšit se tak mohou zejména starší děti a jejich
rodiče. Nezapomnělo se ani na blízký Mokroš
a cesty k němu, které se zahradním traktorem
posekaly. Odměnou pro všechny zúčastněné
byla vychlazená limonáda, šťavnatý meloun

Zahájení léta

Třetí prázdninový den proběhlo v Mořicích Zahájení léta 2020. Byla to akce zejména pro děti
a rodiče. Počasí se nakonec vydařilo a my si užili
báječné odpoledne plné soutěží a zábavy. Celkem bylo připraveno deset disciplín (střelba ze
vzduchovky, poznávání dřevin a zvířátek, zdravověda a další pohybové aktivity). Odměnou pro
všechny soutěžící bylo opékání špekáčků u táboráku, velký skákací hrad, malování na obličej,
cukrová vata a chutné steaky, orosené pivečko
pro dospěláky a lahodná limča pro drobotinu.

Bc. Petra Loučková,
DiS., členka kulturního výboru

Bc. Petra Loučková,
DiS., členka kulturního výboru
a sladké koblížky. Velké díky patří všem občanům, kteří neváhali obětovat jedno krásné dopoledne a pomohli. Děkujeme Kateřině Loučkové, která zajistila občerstvení.
Bc. Petra Loučková,
DiS., členka kulturního výboru

Ukončení léta

Akce s názvem Ukončení léta se uskutečnila
v neděli 30. srpna 2020. Hned ze začátku se
děti rozdělily podle věku do tří kategorií. Bylo
připraveno deset disciplín ve stylu olympiády – běh na čas, skákání v pytli, slalom na koloběžce, chůze na chůdách, trefa na cíl a další.
Zúčastnilo se rekordních 54 dětí a na nejlepší z
nich čekaly medaile. Po celý den probíhala na
Zahradě pěti smyslů přehlídka drobného zvířectva, kterou pořádali chovatelé. K jídlu byly přichystány výborné makrely a klobásy v režii týmu
dobrovolných hasičů. Odpoledne nás potěšila
svým vystoupením talentovaná zpěvačka Lenka Heráková v doprovodu skupiny TRIP. Druhou
polovinu akce překazil déšť, ale i přes to věříme,
že si děti i jejich rodiče užili spoustu zábavy.
Velké poděkování patří myslivcům, kteří zajistili
pódium a také členům TJ Sokol, jenž se zapojili
na jednotlivých stanovištích pro děti.

Kateřina Loučková,
členka kulturního výboru

Mořice Run

Hody 2020

První ročník běžeckých závodů pro sportovce
i nadšence Mořice Run se uskutečnil v soboru
5. září 2020. Dětský běh na 500 m odstartoval
v 9.30 hodin a hlavní běh na 8 km v 10.00 hodin.
Účast byla veliká, konkrétně do hlavního běhu
se zapojilo 24 běžců. Občerstvení po celou
dobu akce měl na starost sbor dobrovolných
hasičů Mořice, kterým tímto velmi děkujeme.
Níže jsou výsledky hlavního běhu rozdělené do
dvou kategorií.

Letošní hody byly netradiční, žádné oslavy ani
kulturní akce. Hodová mše svatá proběhla soukromě v 9.00 hodin, sloužil pan farář Marek Glac.
Legenda o sv. Martinovi
Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho životě žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní vojáci,
což také dokazuje symbolický čin, díky němuž
se stal tak známý. Došlo k němu v Amiensu
u jedné z městských bran v roce 335 za jednoho
velmi mrazivého zimního večera. Martin se tudy
na koni vracel do vojenského tábora. U brány
ho oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani
jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. Tu
ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu
se zimou, aby se aspoň trochu zahřál. Legenda
dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše,
který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš
říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin,
který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova

Muži
1. Daniel Indra, 30,35 minut
2. Filip Trunečka, 33,53 minut
3. Petr Přidal, 34,26 minut

Kateřina Loučková, členka kulturního výboru
Ženy
1. Renata Zmidlochová, 42 minut
2. Michaela Vosičková, 45,52 minut
3. Marcela Nadymáčková, 46,43 minut

Na bicyklech Němčickem

Sobota 12. září patřila v našem mikroregionu
tradiční akci Na bicyklech Němčickem. Letos
byla akce poznamenaná pandemií koronaviru,
konala se bez závěru v dojezdové obci. Mořicemi projelo přes 800 cyklistů. Zázemí pro ně
vytvořili dobrovolníci a zaměstnanci obce na
Zahradě pěti smyslů. Nechybělo tradiční cigáro z udírny, které je již vyhlášené, a letos přibyl
osvěžující vodní meloun.
Tomáš Pavelka, starosta

Drakiáda

Pro nepřízeň počasí byla naše tradiční Drakiáda
přesunuta na pátek 2. října 2020. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů vypustily své pestrobarevné draky k obloze. Začal boj s větrem, který se dostavil zhruba hodinku před zahájením
akce. Odměnou všem malým účastníkům byl
Diplom a sladká odměna. Akce se zúčastnilo na
dvě desítky dětí. Jako každý rok se na organizaci podílela také Mateřská škola Mořice, které
tímto velmi děkujeme za spolupráci.
Bc. Petra Loučková, DiS.,
členka kulturního výboru

Oslavy 17. listopadu

Sedmnáctého listopadu si připomínáme den,
který odstartoval pád komunistického režimu.
Je to státní svátek nazývaný jako Den boje za
svobodu a demokracii. V Mořicích probíhají
oslavy tohoto významného okamžiku položením
kytice k pomníku padlých hrdinů. Tato povinnost přísluší starostovi a místostarostovi naší
obce. V běžné době by se akce mohla zúčastnit
i veřejnost, kvůli pandemii proběhlo uctění soukromě. Kromě položení kytice se také rozezněly
zvony našeho kostela sv. Martina, a to přesně
v 17.11 hodin. Oslavy zakončilo hlášení rozhlasu, kde jsme slyšeli píseň Karla Kryla a slavnou
Modlitbu pro Martu.
Bc. Petra Loučková, DiS.,
členka kulturního výboru

slova znamenají to, co je napsánu v evangeliu:
„Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila
po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům umělců.
Tomáš Pavelka, starosta

Vše nejlepší,
hlavně však pevné zdraví!

Jak asi víte, každoročně se snažíme navštívit
všechny naše milé jubilanty, kteří slaví kulaté
a půlkulaté životní výročí. Abychom popřáli, trochu si popovídali a zavzpomínali, prostě se na
chvilku v dnešním světě zastavili.
Bohužel ale v tomto roce se nám, díky složité
koronavirové situaci, nedaří uskutečnit všechna setkání s oslavujícími občany.
Rádi bychom proto touto cestou letošním oslavencům upřímně popřáli. A to opravdu jen to
nejlepší do dalších let, pevné, a ještě pevnější
zdraví, pohodu v osobním i rodinném životě.
Věříme také, že ještě do konce tohoto roku se
nám podaří se za Vámi na chvilku zastavit s přáním a dárečkem.
Pozvedáme pomyslnou číši k přípitku na Vás!
Tomáš Pavelka a kulturní výbor

Zámecká knihovna

Zámecká knihovna přivítala od července novou knihovnici, a to Petru Loučkovou, která se
na pozici knihovnice vrací po pětileté pauze.
Došlo i k prodloužení provozní doby, nově si
můžete knihy vypůjčit od 16.30 do 19.30 hodin
každý čtvrtek. Během letních prázdnin se mořická knižní sbírka obohatila o zhruba tři desítky
knih pořízených z rozpočtu obce. Proběhla také
výměna knih z výměnného fondu z Městské
knihovny v Prostějově. Novinkou je pořízení cizojazyčné literatury, konkrétně v jazyce anglickém, německém a ruském. Došlo tak k vyhovění
čtenářům z řad studentů, kteří prahli po zdokonalování se v cizím jazyce. Co se týče provozu
knihovny, tak se prozatím nic nemění. Knihy
i periodika si můžete přijít vypůjčit, ovšem
vstup čtenáře bude podmíněn rouškou. Otevřeno bude knihovna mít, jakmile to bude možné
z hlediska vládních opatření.
Bc. Petra Loučková, DiS., knihovnice

Spolky a instituce
Kroužek Šikovné ručičky

Nový školní rok jsme začali v kroužku sběrem
přírodního materiálu pro naše následné tvoření.
Přivítali jsme nové děti a posilu do vedení paní
Petru Malyškovou. Z přírodnin dokázaly děti
vytvořit krásná zvířátka a postavičky, které si
odnesly domu pro potěchu rodičů. Při dalším
tvoření jsme se pustili do práce s hlínou. Někteří poprvé, zato s velkou chutí vytvořit něco
hezkého. Po vypálení v peci se výrobky vybarvily
a znovu daly péct. Naše první keramické tvoření
si děti odnesou domů po skončení pauzy, jenž
je spojená s nákazou Covid 19. A možná se již
potkáme v naší nové dílničce, která se bude nacházet v nově zrekonstruovaných prostorách
na zámku hned vedle knihovny. Zde budeme
vytvářet spoustu krásných výrobků ať už z hlíny nebo dalších materiálů jako je dřevo, papír
a jiné.
Helena Schierová, vedoucí kroužku

Myslivecký spolek
Mořice – Vrchoslavice

Rok 2020 začal pro myslivce v myslivecké spolku Mořice – Vrchoslavice přikrmováním zvěře.
Zvěř v zimě potřebuje pomoc myslivců. Myslivci
přikrmují jak zvěř drobnou, tak zvěř spárkatou.
Jadrné, dužnaté a objemové krmivo je základem dobré tělesné kondice každé zvěře. V měsíci únoru proběhlo sčítání zvěře, myslivci byli
zjišťovat stavy zvěře v honitbě. Výroční schůze
v měsíci březnu zhodnotila myslivecký rok 2019

a stanovila si úkoly na rok 2020.
Myslivci se plně věnují lovu srnců a
také nezapomínají na lov predátorů. Myslivecký
spolek měl jako každý rok naplánovaný dětský
den, ale musel být zrušen kvůli koronavirové
nákaze. Koncem měsíce srpna proběhlo na myslivecké chatě ukončení prázdnin, kde se sešli
rodiče, děti a lidé z celého okolí. Během letních
měsíců byl za mysliveckou chatu dovezen kontejner, a na podzim byla za chatou postavena
pergola. Na podzim znovu přichází období, kdy
se myslivci věnují přikrmování zvěře a chystají
se na loveckou sezonu.
Milan Václavíček, myslivecký hospodář

Zákulisí obce

Novinky z SDH Mořice

Činnost sboru byla zahájena 1. ledna kondiční
jízdou okrskem 17. Ve všech těchto obcích se
na chvíli zastavilo a s místním sborem se popřálo hodně zdraví do nového roku. Dne 4. ledna proběhl tradiční turnaj v malé kopané v SRC
Nezamyslice. Letos se zúčastnili jen muži. Dále
26. ledna se uskutečnil s dobrovolníky a členy
sokola maškarní zvací průvod na ples. O víkendu 1. a 2. února proběhl již zmiňovaný maškarní
bál a dětské šibřinky. Obě tyto akce jsou občany
a dětmi velice oblíbené. Od měsíce března se
zastavila naše spolková činnost kvůli nákaze
Covid 19 a vládním nařízením. Nejvíce to postihlo družstvo našich dětí, které se bohužel letos
nezúčastnily ani jednoho závodu. Přes letní
měsíce, kdy koronavirus zeslábl, jsme pomohli
uspořádat spolu s OÚ Mořice zahájení a ukončení prázdnin, dále nultý ročník běžeckých závodů
Mořice run 2020. Závodní družstvo mužů se nakonec rozhodlo zúčastnit se závodů v Nezamyslicích a to 26. září 2020. Dne 10. října jsme ještě
stihli uskutečnit sběr železa a elektroodpadu

Zámecké hodiny

Již přes dvě desítky let se pan František Vašina s láskou a péčí stará o zámecké hodiny. Do
funkce hodináře jej pověřil za svého volebního
období pan Jaroslav Knap. Před ním tuto funkci
zastával pan Vojtěch Klapil z domu číslo 3. Každých 14 dní je nutné hodiny seřídit, dvakrát roč-

ně potom probíhá přenastavení hodin z letního
času na zimní a obráceně. Větší údržba hodin se
pak provádí zhruba po dvou letech, kdy přijede
na pomoc další hodinář. Tímto velmi děkujeme
panu Vašinovi za obětavou a pečlivou práci,
kterou vykonává konkrétně od 7. 7. 1997.
Bc. Petra Loučková, DiS., knihovnice

v obci. Od 15. října 2020 opět do naší činnosti
vstupuje nákaza Covid 19 a vládní nařízení nám
opět vše zavírá. Závěrem bych si dovolil popřát
hodně zdraví a pevné nervy při zvládání této nezvyklé situace.
Jan Fidra, starosta SDH

Z činnosti TJ Sokol Mořice

Činnost spolku byla podřízena hygienickým pravidlům koronaviru. V tomto období byla dokončena rekonstrukce střechy hlavní budovy sokolovny. Byla též provedena oprava štítu. Celková
částka rekonstrukce činila 481 429 Kč. Na této
akci se částečně brigádně podíleli někteří členové TJ, za což jim patří poděkování. Dne 3. července jsme se podíleli při zajišťování dětského
sportovního dne. Během tohoto období fungovala posilovna pro zájemce o cvičení. Taktéž se
uskutečnila brigáda na sečení trávy v areálu.
V současné době jsou akce omezeny, doufáme,
že dle situace se nám podaří uskutečnit tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Ladislav Štěpánek, starosta TJ Sokol

Plánované kulturní akce
24. 12. 2020
3. 1. 2021
20. 3. 2021
26. 3. 2021
30. 4. 2021
11. - 12. 6. 2021

Vánoční čaj a punč u obecního úřadu
Tříkrálová sbírka
Velikonoční výstava
Noc s Andersenem
Pálení čarodějnic a stavění máje
Revival festival

Tyto i další akce proběhnou, pokud to umožní epidemiologická
situace.

Malá glosa

Okénko kronikáře
Co se u nás dělo
před deseti lety?

Před deseti lety (16. června 2010) navštívil naši
obec prezidentský pár Václav Klaus se svou
paní Livií, hejtman Olomouckého kraje Martin
Tesařík, jeho paní Jitka a početný doprovod
stávající kolem deseti automobilů (vesměs
značky Audi A8).
Mořická obec byla panu prezidentovi doporučena hlavně proto, že tato malá obec dobře
a všestranně rozvíjela život na vesnici a dokazovala tak, že i v ní mohou lidé šťastně žít. Nutno
vzpomenout, že ještě deset dní před návštěvou
pana prezidenta byla zaplavena povodní sever-

ní část obce Trávník, cyklostezky k Nezamyslicím, do Obory a pole v jejich okolí. Byl vyhlášen
2. i 3. stupeň povodňové aktivity, obětavě pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů a domů
hasiči, nedošlo k žádnému zranění nebo úmrtí.
Všechno se dalo do pořádku, byly nově vysazeny stovky květin, obec byla bezchybně připravená, vzorně upravená a čistá. Návštěva pana prezidenta Václava Klause byla pro obec jedinečná
také proto, že se jednalo o první návštěvu hlavy
státu v historii této malé obce. Představitelé
obce, v čele se starostou Jaroslavem Knapem,
starostové z obcí Mikroregionu Němčicko, přes
dvě stovky občanů i z okolních vesnic se tísnilo
v připraveném velkém stanu. Ti všichni s napětím očekávali kolem 17. hodiny příjezd vzácné

návštěvy. Přijeli. Součástí uvítání, kromě tradičního chleba se solí od mladého páru v hanáckých krojích, byla také i ochutnávka vdolečků,
vepřových škvarků a slivovice. S dojetím vyslechli vzácní hosté pozdravné říkanky dětí z MŠ
a mořickou hymnu v podání mořických mladých
s písničkářem Pepou Čápem z Vyškova. Přijelo
se podívat i několik automobilových veteránů
z Prostějova.
V uvítacím projevu starosta Jaroslav Knap
vzpomněl, jak před deseti lety byl v poslanecké sněmovně při udělování obecních symbolů
Mořicím, pan prezident Václav Klaus, tehdy jako
předseda poslanecké sněmovny ČR slíbil, že do
Mořic někdy určitě přijede. Svůj slib tak dodržel
a přijel. Pan prezident ve svém projevu uvedl,
že byl velice překvapen, jak dokáže i malá obec
jako jsou Mořice soupeřit například v životním
prostředí a péčí o zeleň i na evropském poli, kde
obec získala stříbrné ocenění. „Pestrost drobných nápadů, péče o historické památky, společenský a kulturní život v obci, to všechno jsou
přednosti, které si zaslouží ocenění a uznání,“
řekl na závěr pan prezident. Návštěva netrvala
dlouho, pan prezident odpovídal i na dotazy občanů, půl hodiny trvala autogramiáda, předání
dárků, potřásání rukou, pozdravy lidem v okolí
při cestě přes náves k vozidlům prezidentské
kolony, rozloučení se starostou a jeho paní
Tamarou, to vše bylo možné vidět na samotný
závěr historické návštěvy. Prezidentská kolona
odjela na dálnici D1, ve směru na Prahu.
Ing. Josef Rudyk, kronikář

Quo vadis aneb kam kráčíš,
Zahrado pěti smyslů

Poslední roky jsi to neměla jednoduché. Zarostla jsi, zpustla, zmizely dva „motýlovníky“. Skoro
odešel genius loci (duch místa).

Věřím, že určitě dál a dopředu. S nadějí k příštímu jaru. A snad už bez koronaviru.

Ale jaro 2021 ti přinese novou svěží zelenou,
rozkvetlé záhony, voňavé byliny. My ti pomůžeme (třeba dalšími brigádami) a pod ochranou
toho velkého ořešáku královského to půjde dál.
Bude všechno… i víc. Prostě vivat zahrado! Ať
žiješ!

Co tě čeká? Dostaneš novou zeminu do hlavního
záhonu, vrátí se ti zpět nedávno zakrechtované
(zazimované) květiny, přibudou nové rostliny,
snad i keře. Vzniknou nové záhonky, pročistí se
cesty, rozkvetou nové skalničky na zídce, přibude konečně i houslový klíč a noty do cihlové notové osnovy, pod pergolou bude místo na akce,
pro děti, pro maminky i ostatní. A hlavně bude
prostor na hry.

PharmDr. Renata Olejníčková,
členka kulturního výboru

Omalovánka pro děti

