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Mořický občasník

Slovo starosty

Novinky z obce

Milí čtenáři, občané, sousedé,

Uložení kabelů VO, VR, NN

právě jste začali číst první číslo Mořického občasníku v tomto roce. Od vydání předchozího uplynulo
několik měsíců. Byly to měsíce těžké, plné omezení
a nejasností způsobených pandemií Covidu-19.
Jak ale dokazují následující stránky, v naší obci se stále něco děje a nezahálíme. Zimní období patřilo přípravě projektů a žádostí o dotace. Kultura je de facto zakázána, přesto se některé aktivity konaly jinou formou.
Stejně tak spolky a instituce měly pozastavenou aktivní činnost, a tak
vám nabízí na následujících stránkách kromě shrnutí činnosti i informace
o možnostech členství v nich. Využijte je a zapojte se do spolkového života
v obci. Mateřská škola plně začala využívat na podzim opravené prostory.
Své okénko má v občasníku i pan kronikář, který shrnuje, co se u nás dělo
před deseti lety. Závěr čísla patři pohledu do zákulisí obce a malé glose.
Děkuji všem autorům článků a fotografií, kteří jimi přispěli do občasníku.
Největší dík patří knihovnici Bc. Petře Loučkové, DiS., která má občasník
na starost a podařilo se jí ho znovu hezky poskládat.
Ať se Vám občasník dobře čte a ať se brzy můžeme setkávat na kulturních
a spolkových akcích ve zdraví a dobré náladě!

Tomáš Pavelka, starosta obce

Před Vánoci se podařilo vztyčit a rozsvítit nové
lampy veřejného osvětlení na ulici Vrchoslavská, za zámkem, v uličce u MŠ, v uličce naproti
MŠ a na konci ulice k dálnici. Rovněž byly uloženy do země zbývající kabely nízkého napětí,
osvětlení a rozhlasu. Práce byly kvůli zimnímu
období přerušeny a nyní na jaře se dokončují.
Budou odstraněny staré sloupy, kabely na nich
i na domech, dojde k napojení nové ústředny
rozhlasu na úřadě na podzemní kabeláž. Brzy
budeme moderní obcí, která má veškerou kabelizaci uloženou v zemi, což kromě stabilnějšího
připojení poskytne i hezčí veřejný prostor.
Tomáš Pavelka, starosta

Kanalizace

V letošním roce začínají přípravné práce na
vyřešení odtoku a zpracování splaškových vod
v naší obci. V současné době máme v obci kanalizaci dešťovou. Dle strategických dokumentů obce a kraje bychom měli mít zbudovanou
v tomto desetiletí vlastní ČOV a mít jednotnou
kanalizaci. To je nejrozumnější řešení, jelikož
nás nenutí ke zničení většiny silnic v obci a je
finančně méně náročné než budování oddělené
kanalizace a následné opravy komunikací. Před
zahájením projekčních prací musíme mít hotový
monitoring stávající sítě, ten nyní probíhá, a získat kladné stanovisko Povodí Moravy k našemu
záměru mít jednotnou kanalizaci. Projekt může
být hotový se stavebním povolením přibližně do
roku a půl od jeho započetí. Následně se budou
získávat dotace a pak můžeme začít budovat.
Pokud by vše šlo bez větších komplikací a dle
plánu, může být hotovo do 3-4 let. Finanční náročnost akce bude v řádu desítek miliónů. Je to
investice nutná a nevyhnutelná, neměli bychom

ji odsouvat, ale realizovat, což se snažíme letos
aktivně započít.
Tomáš Pavelka, starosta

Platební terminál

Na obecním úřadě mají nový platební terminál. Již se tedy nemusíte trápit hotovostí a za
poplatek zaplatíte jednoduše platební kartou.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí
již druhým rokem částku 550 Kč za občana
a rok. Od tohoto placení jsou osvobozeni senioři starší 80 let. Poplatek za psa činí 80 Kč
za rok, každý další pes je zpoplatněn částkou
120 Kč za rok. Pokud je majitel psa starší 65 let,
činí poplatek 80 Kč za rok. Termín pro úhradu
těchto poplatků je do 30. června 2021. Prosím využijte k placení úředních hodin v pondělí
a ve středu, případně plaťte převodem na účet
č. 1887774369/0800.
Kateřina Loučková, členka kulturního výboru

Aktuální projekty

Letošní rok je pro naši obec plný velkých výzev.
Máme před sebou realizaci přestavby bývalé ZŠ
na byty, do jara 2022 vznikne 8 bytů. Přestavba
nás vyjde na nejméně 17 miliónů, dotaci ve výši
11,7 miliónů máme od roku 2018, zbytek budeme
muset hradit úvěrem. Druhá velká investice je
vznik biokoridoru za dálnicí podél obslužné cesty a na protějším poli, na 5,5 hektarech budou
vysázeny tisíce stromů a keřů. Na biokoridor
máme získanou stoprocentní dotaci více než
9,5 milionu, o kterou jsme žádali v červenci
2020. Snad už letos na přelomu jara a léta vysadíme v obci 75 listnatých stromů za 250 tisíc,
dotaci ve výši 100 % poskytne SFŽP. Z různých
důvodů bylo pokáceno zhruba 25 stromů, nahradí je stromy dlouhověké i krátkověké, které
zajistí zeleni stabilitu a nestane se, že by všechny jehličnaté stromy napadl kůrovec a my pak
byli holá obec bez zeleně. K podání dotace je připraven projekt finálních oprav MŠ v celkové výši
4,3 milionu, pokud bychom získali dotaci, zaplatíme z částky 10 %. Očekáváme výsledek žádos-

ti podané na MMR ČR na zbudování víceúčelového hřiště, pokud budeme úspěšní, ještě letos si
na novém hřišti za 1,8 milionu zahrajeme volejbal nebo třeba malou kopanou. Brzy Olomoucký
kraj rozhodne, zda tento rok obdržíme finance

pro výstavbu nového chodníku na Malé straně
u zámku za částku 1,1 milionu. Máme podanou
žádost o dotaci na chodníky Vrchoslavská, točna
u sokolovny, před sokolovnou až po konec obce
směr Němčice nad Hanou, celkové náklady činí
10 miliónů. Dále čekáme na vyhodnocení žádosti na výměnu betonových ploch na propustnou

dlažbu v centru obce, uličce k MŠ a naproti MŠ,
u garáží a za hospodou, celkové náklady 6 miliónů. Na ministerstvu zemědělství se rozhoduje,
zda obdržíme finance na restaurování křížku
u cesty směr Vrchoslavice.
Tomáš Pavelka, starosta

Telegraficky
Značky zákaz vjezdu jsou nově umístěny za sladovnou, u sadu starých odrůd a u spojnice za
humny. Obec má nový archiv na úřadě, proběhla
výmalba, rekonstrukce elektroinstalace a podlahy. V obecním rozhlasu máme novou znělku,
mořickou hymnu, kterou nazpívala letos Lenka
Heráková a před dvěma desítkami let ji složil pro
Mořické tulák vyškovský muzikant Pepa Čáp.
Postupně začínáme opravovat elektroinstalace
v obecních objektech, aby získala obec revize, naposled získaly obecní dílny nové rozvody
a světla. Odstraňuje se také zhruba 60 nedostatků zjištěných v posledních letech na plynových zařízeních a tlakových nádobách. Obecní
úřad pomáhal a pomáhá s registrací k očkování.
Další obecní pozemky mají vyřešeny pachtovními smlouvami vztahy s jejich uživateli. Starý
nebezpečný domek na nářadí u tenisového kurtu je odstraněn. Mokroš byl ve finále soutěže
Adapterra Awards 2020 a získal čestné uznání
poroty. Mořice navštívil radní Olomouckého
kraje Ing. Radim Sršeň. Připravujeme možnosti stavebních pozemků, primárně změnu
průmyslové zóny u dálnice na zónu pro bydlení, aktuálně se zpracovávají podklady zprávy
o uplatňování územního plánu na Magistrátu
v Prostějově. Budeme podávat žádost o dotaci
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
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 komunikace 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

Leden v Mateřské škole

Obchod

Od ukončení provozu prodejny Enapo v obci
uplynuly téměř dva roky. Od léta loňského roku
se obec snažila najít komerční využití pro tento prostor. Byla oslovena nejméně desítka obchodních sítí a řetězců. Několik prodejců si přijelo i prohlédnout prostory, avšak většina z nich
neměla nakonec zájem obchod v obci provozovat, primárně kvůli existenci dalšího obchodu.
Přesto se několik záměrů sešlo a občané mohli
v anketě vyjádřit svůj názor. Zastupitelstvo
následně jednalo s vítězem ankety – provozovatelem sítě prodejen akčních potravin. Vyjednávání bylo zdlouhavé a prodejce zájem ztratil.
V dubnu tohoto roku se podařilo najít řešení,

kdy stávající provozovatel prodejny potravin
v obci si rozšíří prodejní prostory o budovu bývalého obchodu. Budova bude mít využití, obec
získá finance z nájmu a občanům se rozšíří sortiment služeb.
Tomáš Pavelka, starosta

Mateřská škola
Vánoce v Mateřské škole
Advent byl ve znamení stěhování se do nově
zrekonstruované budovy. Přivítaly nás opravené stropy, nové toalety s umývárnou a nová
výmalba. Díky těmto zásahům se bude moci
rozšířit kapacita školy na celkem 25 dětí, velký
podíl na tomto rozšíření patří panu starostovi
Tomáši Pavelkovi a zastupitelům obce, kteří
vyjednali vše potřebné. Začátkem prosince navštívil naši školku Anděl, Čert a Mikuláš. Těchto
rolí se krásně zhostili paní učitelka, paní hospodářka a pan starosta. Děti dostaly tradiční mi-

kulášskou nadílku. Po celý prosinec panovala ve
školce vánoční atmosféra. Zpívali jsme koledy,
tvořili obrázky s vánoční tématikou, naučili se
nové básničky i říkanky o Vánocích, nazdobili
stromeček a těšili se na příchod Ježíška. Pod
stromečkem děti objevily spoustu praktických
dárečků v podobě nových hraček, ale i didaktických pomůcek. Nesměl chybět kufřík pro
lékaře a velké zuby, díky kterým děti lépe pochopí důležitost ústní hygieny, dále stolařská
dílna na rozvoj polytechnických dovedností.
Radost děti měly ze stavebnice Boffin, z autodráhy přes celou třídu i s dopravními prostředky
a z dětské literatury. Vánoce ve škole se vydařily i v této nelehké době. Kolektiv učitelek
i zaměstnanců školy se snažil jako jeden sehraný tým, aby děti měly krásný prožitek, ale také
radost. Děkujeme sponzorům, kteří finančně
přispěli na dárečky pro děti, kéž byste mohli
vidět tu nehranou dětskou radost (ZOD AGRISPOL Mořice, Tomáš Pavelka, Ing. Michal Olšanský, Mgr. Alena Řezáčová a Ing. Jan Dostál).
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka Mateřské školy

V lednu přijela návštěva z Českého červeného
kříže, v čele s ředitelkou Ing. Lenkou Černochovou, která dětem udělala přednášku o první
pomoci a zároveň našim nejmenším vysvětlila,
v jakých situacích a jaká telefonní čísla se používají. Každý den chodíme na procházky po okolí,
ať už na místní cyklostezky, biotop Mokroš, biokoridor Obora nebo vyrazíme na výlet do blízkého Vitčického lesa. Podporujeme takto rozvíjení
dětí v environmentální výchově a vztahu k přírodě. Již šest let mají děti možnost chodit na logopedickou prevenci, která je vedena odbornicemi s více než čtyřicetiletou praxí. Na starších
dětech pozorujeme velké zlepšení nejen v artikulaci a rozvoji slovní zásoby, ale i v navazování
hlubší citové vazby s učitelkami, a především
s rodiči. Během měsíce ledna jsme se také
věnovali zimním sportům, otužování dětí vzduchem nebo cvičení jógy. Pozorovali jsme ptáky
a přikrmovali zvířátka v okolní přírodě. Proběhl také karnevalový den, který jsme spojili

Únor a březen
v Mateřské škole
V měsíci únoru jsme navázali na orientaci předškolních dětí v oblasti environmentální výchovy.
Využili jsme nabídky ZŠ Nezamyslice k prozkoumání přírody netradiční metodou. Pozorování

s masopustovou tradicí. Dětem jsme vyprávěli
o tehdejších zvycích a tradicích. Zaměřili jsme
se také na hry s logickým uvažováním, na pomoc jsme si vzali nové encyklopedie a dětské
časopisy.
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka Mateřské školy
spočívala ve zkoumání vzorků z přírody pomocí
mikroskopů. Ten se stal součástí dalších námětových her. Mimo ZŠ Nezamyslice spolupracujeme také s ZŠ Němčice nad Hanou i ZŠ Vrchoslavice. V únoru proto proběhla tzv. Školička
nanečisto, kdy zástupci škol přijeli děti pobavit,
poučit a celkově zábavnou formou ukázali, na
co všechno se mohou jako prvňáčci těšit. Obrovskou radost máme z pořízení klavíru, který
škola nakoupila díky finanční podpoře již výše
zmíněných sponzorů. Klavír do školky pomohli
přenést místní siláci v čele s Ing. Janem Dostálem, za to jim děkujeme! Po celý měsíc březen,
tak jako v téměř všech školkách, bylo bez dětí
smutno. Doufáme, že se brzy opět shledáme,
máme pro děti připravený opravdu pestrý program a plni sil a elánu se na ně velmi těšíme.
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka Mateřské školy

Kultura

Spolky a instituce
Rozsvícení stromečku
Zákaz shromažďování ovlivnil i rozsvícení stromečku. Zakoupena byla zcela nová světýlka,
stará byla již nefunkční. O nazdobení se postarali místní hasiči v čele s Janem Fidrou
a Lubošem Strakou. Namísto vystoupení našich
dětí ze školky přímo u stromečku jsme slyšeli
v obecním rozhlase vánoční písně a básničky,
které děti s učitelkami MŠ nahrály dopředu.
Rozsvícení stromečku bylo přenášeno i online.
Tomáš Pavelka, starosta

Tříkrálová sbírka
Letos proběhla sbírka primárně online. Kromě
této formy bylo možné na obecním úřadě vložit
mince a bankovky do tradiční kasičky. Vybralo
se 2909 korun. Na příští rok máme připraveny
pro tříkrálové koledníky nové obleky, které vytvořila naše občanka Anička Vrtalová, za což
děkujeme, a těšíme se, až je vyzkouší koledníci
v praxi.
Tomáš Pavelka, starosta

Ukliďme Mořice

V minulých letech probíhala akce Ukliďme
Česko tak, že jsme se sešli, společnými silami

Činnost SDH

Vážení čtenáři tohoto zpravodaje, chtěl bych
Vás informovat o činnosti SDH Mořice od posledního vydání. Naše činnost je bohužel stále
zastavena kvůli pandemii COVID–19. Jak to situace dovolí, tak se vrátíme do starých kolejí,
a to je zaměření na požární sport. V prosinci
se situace rozvolnila a mohli jsme uspořádat
tradiční mikulášskou obchůzku. Ve spolupráci
s obcí žádáme letos o dotaci na pořízení oděvů
a vybavení pro práci s nebezpečným hmyzem
pro zásahovou jednotku. V naší obci funguje
družstvo dětí, mužů i žen. Dále pořádáme či
spolupracujeme na mnoha kulturních akcí. Rádi
mezi sebou přivítáme nové tváře, které si chtějí
zasportovat a užít legraci na soutěžích v širokém okolí. Členství ve sboru stojí pouhých 50 Kč
pro děti a 70 Kč pro dospělé.
Jan Fidra, starosta SDH Mořice

Myslivecký spolek
Mořice Vrchoslavice
uklidili naši vesničku a její přilehlé okolí a užili
si drobného občerstvení. Letos žádná taková hromadná akce bohužel neproběhne. A tak
jsme vyzvali každého z vás, aby využil čas při
procházce po katastru obce a posbíral drobné odpadky. Pytle byly k dostání na Obecním
úřadě. Každý účastník, který si během úklidu
a sbírání odpadků pořídil fotku, mohl ji zaslat na
e-mail knihovnice@morice.cz a vysloužit si tak
odměnu. Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili a ještě víc děkujeme za zaslání fotografie.
Ohledně předání odměny budete kontaktováni
během měsíce dubna.
Kateřina Loučková, členka kulturního výboru

Myslivecký spolek Mořice Vrchoslavice, stejně
jako celou naší společnost zasáhla koronavirová nákaza, měly proběhnout tři naplánované hony. Nakonec jsme se rozhodli udělat
dvě malé vycházky v domácím obsazení. Jaro

roku 2020 a celkové počasí tohoto roku, nepřálo drobné zvěři. Jarní deště a zima si vybrala
krutou daň na bažantích kuřatech a malých
zajíčcích. Některé části honitby byly zaplaveny. Myslivecký spolek proto rozhodl o co nejmenším možném počtu zvěře, která se bude
lovit. Celkově bylo uloveno 16 zajíců a 5 bažantích kohoutů. V roce 2020 byli uloveni 2 srnci,
2 srny a srnče. Myslivci se usilovně o zvěř starají a během zimy přikrmují. Dne 8. února 2021
skoro celou honitbu pokryla ledové krusta
a teploty se začaly pohybovat -17°C. Zvěř potřebovala maximální péči, protože při těchto
teplotách dochází k velkému výdeji energie
a zvěř ji potřebuje doplnit kvalitním krmivem.
Kvalitní krmení je důležité, aby zvěř přezimovala ve výborné fyzické kondici. Myslivci nadále upravují okolí kolem myslivecké chaty.
V měsíci únoru proběhlo sčítání zvěře.

Myslivecký spolek a její členové s očekáváním
vyhlíží jarní dny letošního roku a doufají v příznivý vývoj počasí, který bude kladný pro početní

stavy drobné zvěře v roce 2021.
Milan Václavíček, myslivecký hospodář

Z činnosti TJ Sokol Mořice
Usnesením vlády byl zakázán provoz a používání
sportovišť ve vnitřních prostorách sokolovny.
Tím byly všechny naplánované sportovní a kulturní akce zrušeny. Jakmile to situace dovolí,
tak budeme členstvo informovat o případných
náhradních termínech. V letošním roce TJ Sokol obdržel od OÚ Mořice dotaci ve výši 120
000,- Kč. Plánujeme ji použít na opravy budovy
sokolovny např. výměna střešní krytiny vstupního vestibulu, výměna okapů aj. Stav členské základny k 1.1.2021 byl 68 členů. Pokud má někdo
zájem vstoupit do spolku, tak členské příspěvky
činí na rok 100,- Kč pro žáky, dorost, seniory
a 300,- Kč pro dospělé.

a zdokonalily svou zručnost a jemnou motoriku. Zda nám bude dotace přiznána, se dozvíme
v nejbližší době.
Bc. Petra Loučková, DiS., knihovnice

Kroužek Šikovné ručičky
Letošní školní rok společnému tvoření v kroužku
vůbec nepřeje. Po uvolnění covidových opatření
se budeme již scházet v nově zrekonstruovaných prostorách zámku, v prvním patře levého
křídla, hned vedle Zámecké knihovny. V našem
novém působišti byla položena nová podlaha,
zrekonstruovány elektrorozvody, obložena zeď
u mycího dřezu, vymalováno a byly nakoupeny
nové židle. Jak to situace dovolí, děti se mohou
těšit na tvoření z hlíny a nejen z ní. Vyzkoušíme
nové raznice a válečky. Kroužek Šikovné ručičky je pro děti od první třídy, kapacita je 12 dětí
a poplatek za pololetí činí 250 Kč, který se platí
paní hospodářce na obecním úřadě.

Ladislav Štěpánek
starosta TJ Sokol

Zámecká knihovna Mořice
Knihovna funguje i v době koronavirové. Naši
čtenáři mají možnost vybrat si knihy pomocí
on-line katalogu na webu knihovny. Pak stačí
napsat e-mail nebo zavolat knihovnici a ta Vám
objednané svazky donese domů nebo ve smluvenou dobu předá před knihovnou. Momentálně pracujeme na nákupu knih, které se pořídí
z rozpočtu naší obce. Potěšit chceme všechny
čtenáře, a tak se můžete těšit na knihy detek-

klubovny a na starost by ho zřejmě měl student
technicky zaměřené školy. Děti by v kroužku
rozvíjely logické a algoritmické myšlení, seznámily by se se základy robotiky, naučily by
se využívat moderní technologii (3D pero, tablet, lego Mindstorms), pracovaly by ve skupině

Helena Schierová, vedoucí kroužku
tivního žánru, romány pro ženy, knihy historické, psychologické, humorné, ale i příběhy pro
naše nejmenší a v neposlední řadě myslíme i na
maturanty, kterým doplníme povinnou školní
četbu. Na letošní rok plánujeme uspořádat oblíbenou akci pro děti zvanou Noc s Andersenem.
Přesný termín zatím není s ohledem na probíhající situaci a všemožná vládní opatření stanoven. Ohledně novinek doporučujeme sledovat
web knihovna.morice.cz nebo profil knihovny
na sociální síti Facebook.

Robotický kroužek v knihovně
Ke konci roku 2020 jsme podali žádost o dotaci, která pokud nám bude schválena, posune
knihovnu o další level výš. Jak už nadpis napovídá, jednalo by se o Robotický kroužek. Je to
projekt pro děti a mládež, který by byl realizován v provozní dobu knihovny a to již od podzimu 2021. Kroužek by se soustředil do prostor

Okénko kronikáře
Je zajímavé nahlédnout do historie zápisů
obecní kroniky. Nemusí to být sto let staré zápi-

sy, ale stačí třeba jen vzpomenout události před
deseti lety, které stojí za povšimnutí.

Valentýnský ples
V pátek 11. února 2011 uspořádala Obec Mořice
v místní sokolovně Valentýnský ples. K tanci
a poslechu hrála tradičně kapela MARBO z Dobrochova. Vstupné bylo 70,- Kč. Bylo zajištěno
bohaté občerstvení, nechyběla ani bohatá tombola se 70 cenami. Překvapením večera bylo
taneční vystoupení dívčí skupiny z Olomouce
a také slavnostní křest knihy „Mořice druhé

ohlédnutí.“ Slavnostní akt pokřtění provedla autorovi knihy Ing. Josefu Rudykovi paní Bohdana
Volková-Konečná z Měrovic, vedoucí Sport baru
Mořice a jedna ze sponzorů knihy. Velmi pěkně
vyzdobený sál sokolovny a celková příjemná atmosféra se přítomným velice líbily, takže bylo
možné konstatovat, že byl ples úspěšný.
Ing. Josef Rudyk, kronikář

Dvacet let
osamostatnění obce
V devadesátých letech minulého století začínají integrované obce projevovat opět svou touhu
pro osamostatnění, aby tak mohly samostatně
rozhodovat o své obci. V roce 2000 proběhlo k tomu tématu již druhé místní referendum
v Pavlovicích a v Unčicích. Ministerstvo vnitra

svým rozhodnutím ze dne 23. října 2000 rozhodlo, že k datu 31. 12. 2000 byl zákonný akt pro
rozdělení původní obce Mořice naplněn a od
1. ledna 2001 obce Mořice, Pavlovice u Kojetína
s částí Unčice již působí v rámci svého katastru každý samostatně. Skončilo tak dvacetileté
společné působení obcí Pavlovice, Unčice a sídelních Mořic.
Ing. Josef Rudyk, kronikář

Požár sladovny
Před dvaceti lety, v pátek 29. června 2001
v odpoledních hodinách vypukl v prostorách
sladovny požár. Při pálení kovových konstrukcí
uvnitř výrobních prostor, které se již k výrobě
sladu nepoužívaly, došlo ke vznícení obilního
prachu a dřevěných podlah pětipatrové budovy. Zasahovalo 11 hasičských sborů, včetně
mořických hasičů, kteří jako první zajišťovali vodu dopravním vedením z koupaliště. Pět
profesionálních sborů hasičů s výškovou technikoua cisternami za nesmírného úsilí a obětavostí zdolávali požár celou noc a ještě v sobotu
dopoledne docházelo k několika zahořením. Hlavní pětipatrová budova sladovny celá

shořela, zůstaly jen obvodové zdi. Budova
zámku a okolní obytné domy a obě postranní
přízemní budovy zůstaly před požárem uchráněny. Při požáru a jeho likvidaci nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění. Starosta obce Jaroslav
Knap vyslovil poděkování všem zúčastněným
hasičům za jejich obětavost a profesionální řešení tohoto požáru velkého rozsahu, zejména
za uchráněné hodnoty a historické památky.
Ing. Josef Rudyk, kronikář

Malá glosa

Zákulisí obce
Mořický kronikář

Koncem roku 2005 převzal pan Ing. Josef Rudyk
po zemřelém Jaromíru Králíkovi funkci kronikáře. Tuto pozici mu nabídl tehdejší starosta, pan
Jaroslav Knap. Funkce kronikáře je velmi zodpovědná, za rok se do kroniky zaznamenává velké množství údajů a klade se zde důraz na pečlivost a pravidelnost. Roční zápisy lze rozdělit do
několika kategorií: úvodní slovo kronikáře, zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce,
počasí, společenská kronika, události v obci
a významné události ze světa. Co se týče společenské kroniky, tak se zde uvádí narození dětí,
úmrtí občanů, celkové počty (mužů, žen), počet
vdovců a vdov. Do sekce události v obci lze zahrnout kulturní akce, činnost spolků a zájmových
kroužků a další zajímavosti. Zápisy se do konce
roku 2014 pořizovaly ručně, což vyžadovalo úhledný rukopis. Proto začátkem roku 2015 zvolil
pan kronikář psaní obecní kroniky v elektronické podobě. Každý rok tak vznikne kniha v počtu
80-100 stran doplněná DVD s obsahem zhruba
400 fotografií a zápisem o životě v obci. Pro občany je kronika k nahlédnutí v Zámecké knihovně, druhý výtisk zůstává u kronikáře a slouží
k pozdější archivaci v Okresním archívu
v Prostějově. Vzhledem k nedávno přijatému

Hurá na úřad
aneb Mořice v Našem venkově
V celkem nedávné době jsme mohli sledovat
v televizním vysílání zajímavý publicisticko – dokumentární pořad „Hurá na úřad“. Tím hurá se
nemyslí dav lidí mířících na úřad, v tomto případě obecní, ale účast mladých ve vedení obcí.
Mořice na Hané, Lhánice u Dukovan, Suchá Lhota poblíž Litomyšle. Co mají tyto menší vesnice
společného? Mladé lidi v obecních zastupitelstvech na místě starostky, starosty a místostarosty. Tři mladí lidé se dostali do funkcí na základě přání občanů. Ale hlavně díky své chuti
rozvíjet a zlepšovat prostředí svých obcí.
Pořad byl velmi pěkně, profesionálně zpracován,
s aktuálními vstupy, ukázkami, zamyšleními. Zapojili se i občané jmenovaných obcí. Jak jsme se

mohli přesvědčit, mají zvolení mladí představy,
nápady, plány, chuť, trpělivost, a hlavně cítí odpovědnost, před občany i sebou samými.
Všechno toto se týká i našeho mladého pana
starosty. Je vidět jeho velká chuť vše posouvat
dopředu, k lepšímu. Naše obec začíná využívat
svých možností a předností. Zkusme pomoci
i my. Svému okolí, své vesnici, svému starostovi.
Je to náš svět. Osobní i všech. A budoucnost.
Na těchto třech mladých lidech, o kterých je
uváděný pořad, vidíme, že tuto práci dělají
upřímně a rádi. Takříkajíc ab imo pectore, což
znamená z celého srdce. Přidejme se…
PharmDr. Renata Olejníčková
členka kulturního výboru

nařízení GDPR ohledně ochrany osobních údajů,
je psaní kroniky o dost složitější.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Odkaz na záznam pořadu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
1097944695-nas-venkov/221562243400001-hura-na-urad
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