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Slovo starosty

Novinky z obce

Milí čtenáři, občané, sousedé,

Víceúčelové hřiště

otevřeli jste druhé vydání Mořického občasníku
v tomto roce. Najdete v něm shrnutí dění v obci od
jara do podzimu a aktuální informace z úřadu, spolků a institucí.
Mám radost, jak obsáhlá je část o kultuře. To je velká změna od jarního
občasníku, který shrnoval nelehké období tvrdých covidových opatření.
V oddílu Novinky z obce zjistíte, co se podařilo a jaké výzvy před sebou nyní
máme. Zpravodaj dává možnost nahlédnout do mateřské školy, knihovny,
kroužku Šikovné ručičky a do spolků. Pan kronikář připravil příhodně tematický článek o založení ZŠ Mořice před 150 lety. V rubrice Zákulisí obce
blíže poznáte obecního DJ a zvukaře Pepu Korčáka a své čtení zakončíte
Malou glosou od Dr. Olejníčkové.
Děkuji všem, kteří přispěli článkem nebo fotografií do zpravodaje, velký dík
patří paní knihovnici za kompletaci tohoto čísla a autorství mnoha článků.

Na přelomu jara a léta začala stavba víceúčelového hřiště na bývalém tenisovém kurtu za
hospodou. Z dotačních důvodů došlo k rozdělení stavby na dvě etapy. První etapa je dokončena, máme postavené drenáže, obruby, podkladní vrstvy, betonové patky a terénní úpravy.
Akci z poloviny podpořil Olomoucký kraj. Zbývá
nám v druhé etapě postavit oplocení, mantinel
a víceúčelový povrch a doplnit sportovní vybavení. Máme nyní požádáno o dotaci na Národní
sportovní agentuře a budeme raději podávat
další žádost na Ministerstvo místního rozvoje.
Jakmile uspějeme s žádostí o dotaci, dostavíme hřiště. Po deseti letech se akce dala do pohybu, i přes komplikace s rozdělením na etapy
se dokončí.
Tomáš Pavelka
starosta

Ať se Vám občasníkem dobře listuje a je pro Vás zdrojem informací, hlavně
těch pozitivních.

Chodníky Malá strana
Tomáš Pavelka, starosta obce
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Začátek podzimu znamenal začátek nového života chodníku v ulici „Malá strana“ u zámku. Zde
byly chodníky a vjezdy ve špatném stavu a čekaly na rekonstrukci. Na akci se složitě získává
dotace, jelikož se jedná o chodník podél místní
komunikace. Avšak podařilo se získat dotaci
450 tisíc z rozpočtu Olomouckého kraje, ve výši
40 % celkových nákladů. Chodník i vjezdy jsou
už hotové a slouží obyvatelům ulice i všem, kteří se po nich prochází. Na jaře dojde k doplnění
ulice o záhony s květinami.
Tomáš Pavelka
starosta
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Údržba Mokroše
Biocentrum Mokroš je v posledních několika
letech stále více a více vyhledávaným místem,
a to nejen pro procházky. Míří sem fotografové
se svými klienty z širokého okolí, aby zachytili
důležité momenty z jejich života. Bylo to dokonce i místo pro několik svatebních focení či obřadů. Proto je velmi důležité dbát na jeho údržbu. Zkulturnění Mokroše a nedalekého Sadu
starých odrůd proběhlo v měsíci květnu, kdy
se dobrovolníci pustili do sečení trávy. Sečení
probíhalo letos opakovaně téměř každý měsíc.
Tímto dobrovolníkům velmi děkujeme, společnými silami odvedli kus práce.
Kateřina Loučková
členka kulturního výboru

Aktuální projekty

Realizujeme největší akci za posledních 30 let,
Přestavbu bývalé ZŠ Mořice na byty, akce za
téměř 19 miliónů spočívá ve vzniku 8 bytových
jednotek sociálního bydlení, dotace na akci činí
11,7 milionu. Stavba postupuje vcelku svižně,
do léta by mělo být hotovo. Máme dokončeno
výběrové řízení na stavbu nového biokoridoru a
biocentra za dálnicí, na ploše 5,5 hektaru budou
vysázeny tisíce stromů a keřů, vznikne i travnatá cesta pro procházky, před jarní výsadbou
musí ještě zakázku dokontrolovat poskytovatel
dotace. Získali jsme dotaci ve výši 70 % z Ministerstva zemědělství na restaurování křížku naproti družstvu, který byl v havarijním stavu a jehož obnova na přelomu roku 2021 a 2022 vyjde
na 260 tisíc, 180 tisíc bude z dotace. Také jsme
byli úspěšní a v létě se podařilo získat dotaci
ze SFDI na chodníky v ulici Vrchoslavská, novou točnu a zastávku u sokolovny, chodníky od
zastávky až na konec obce po straně zídky sokolovny a před domy po Herákovo, celkem činí
dotace 7,2 milionu, což je 85 % celkových ná4 Mořický občasník 02/2021

betonových ploch v obci (parkoviště na točně,
plocha za hospodou, plochy před hasičárnou,
vjezd sokolovna, ulička u školky a mezi domy
naproti MŠ, plocha u garáží), čekáme. Dokončena je koncepce rozvoje obce, byla i veřejně
projednána na konci září. V prosinci ji projedná

zastupitelstvo a s předstihem bude dostupná
v návrhu online na webu obce. Díky vám všem,
kteří jste se zapojili do přípravy koncepce a vyplnili dotazníky či dorazili na projednávání..
Tomáš Pavelka
starosta

Telegraficky

kého kraje na nábytek do knihovny. Na webu lze
nalézt nový mapový portál, kde i občan najde
trasu vedení vodovodu a dalších sítí, územní plán
a další vrstvy mapy. Postupně budeme dále digitalizovat pasporty majetku. Letos jsme poprvé vyzkoušeli vyset letničky ze semínek, záhony
jimi rozkvetly. Mořice budou v Toulavé kameře
na ČT. Proběhlo jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu o bezpečnosti provozu na ulici
k dálnici. Při nákupu nových popelnic konzultujte výběr na obecním úřadě, aby bylo popelnici
možno vysypat popeláři. Závěrem zmíním, že
jsme ve spolupráci s úřadem práce zaměstnali
6 osob na celé i zkrácené úvazky, dotace pokryly značnou většinu jejich platů. Díky všem zaměstnancům za jejich práci pro obec!

Dětská hřiště byla opravena po jarní revizi hřišť.
Pokračuje práce na změně územního plánu,
aktuálně se na magistrátu v Prostějově dokončuje zpráva o uplatňování původního územního
plánu. Byl dokončen projekt přeložení kabelu
rozhlasu u ZŠ, obec je už celá bez nadzemních
kabelů. Máme nový Z-BOX u hospody a otevřený obchod s domácími potřebami. U sokolovny
byla instalována značka pozor děti a u křižovatky zákaz stání. Některé obecní budovy mají
nové elektroměrové rozvaděče, pokračujeme
v získávání revizních zpráv na zařízení elektrická
i jiná. Pro knihovnu jsme získali dotaci 23 tisíc
z ministerstva kultury (70 % nákladů akce) na
pořízení nového PC pro knihovníka, projektoru
a plátna, další dotaci ve výši 32 tisíc (100 % nákladů projektu) se podařilo dostat od Olomouc-

Tomáš Pavelka
starosta

kladů, příští rok by se mělo stavět. Budeme podávat znovu žádost na dokončení všech oprav
ve školce, projekt je rozpočtován na necelých
5 miliónů, žádat budeme na MMR i MF. Stále
není vyhodnocena žádost o dotaci na přeměnu
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Zlatý erb pro obecní web

Mateřská škola

Soutěž Zlatý erb 2021, kde spolu soutěží obce
a města v kvalitě webových stránek a elektronických služeb, zná své vítěze v Olomouckém
kraji. Obec Mořice získala tento rok druhé místo
v kategorii obcí, a může se tak pyšnit druhou
nejlepší webovou prezentací obce v kraji. Slavnostní ceremoniál proběhl v dopoledních hodinách ve středu 14. července na krajském úřadě. Ceny předával hejtman Olomouckého kraje
Josef Suchánek a další zástupci vyhlašovatelů
a partnerů soutěže.
Tomáš Pavelka
starosta

Pasování školáčků

Andílci na kostele

Na začátku léta se podařila malá věc pro svět,
ale velká pro naši obec – náš unikátní kostel sv.
Martina se dočkal po více než 17 letech návratu
dvou nejmenších soch andílků na balustrádu.
Kostel má nyní kompletní soubor 20 soch od
žáků Matyáše Brauna, věhlasného barokního sochaře, který má sochy na Karlově mostě
v Praze nebo v Kuksu. Andílci se z kostela ztratili při krádeži, tehdy před 17 lety jednu sochu
ukradli a druhá spadla na zem a byla roztříštěna.
Při restaurování soch v roce 2008 se podařilo
roztříštěnou sochu znovu slepit, čekala na svůj
protějšek a návrat na kostel v kanceláři obecního úřadu. Letos se podařilo díky sponzorům
z řad spolků a zastupitelů a obecnímu rozpočtu
zhotovit kopii ukradené sochy a spolu se slepeným andílkem umístit obě sochy zpět na terasu
kostela. Díky patří dárcům, restaurátorovi Ladislavu Werkmannovi za zhotovení a panu faráři
za vysvěcení soch.
Tomáš Pavelka
starosta
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Koncem školního roku 2020/2021 proběhlo za
přítomnosti rodičů a přátel MŠ Mořice pasování školáčků na školáky. V tento slavnostní den
jsme ve školce přivítali zástupce Obce Mořice
pana starostu Tomáše Pavelku a všechny rodiče dětí, přátele a kamarády. Prožili jsme všichni
krásnou slavnost, která se zapsala do povědomí
všech dětí. Předškoláci dostali pěkné dárky na
rozloučenou a také pamětní listy. Prvňáčkům
přejeme hodně jedniček v první třídě, výborné
kamarády a skvělé paní učitelky. Věříme, že se
s prvními úspěchy přijdou za dětmi do MŠ pochlubit.
Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka Mateřské školy

Co je ve školce od září nového?
V letošním školním roce se v MŠ Mořice otevřely dvě třídy pro celkem 40 dětí, z toho 15 předškoláčků, pod vedením Mgr. Aleny Řezáčové,
učitelek Bc. Pavlíny Vránové a Lucie Bilíkové,
asistentek pedagoga Pavly Konečné a Marie
Ondrákové, provozní zaměstnankyně Markéty Vévodové. Během měsíce září a října jsme
s dětmi podnikli mnoho výletů a akcí. Zúčastnili jsme se projektového dne v ZŠ Němčice nad
Hanou zaměřeného na robotiku, kde děti rozvíjely logické myšlení pomocí různých aktivit.
Další týden následovalo divadelní představení
s názvem Policejní pohádka, která byla velmi
poučná a moc se nám líbila. Celý měsíc září
jsme pilně zkoušeli básničky a písničky, které
jsme přednesli na Vítání občánků. Začátkem října jsme přijali pozvání na Den otevřených dveří
v ZOD AGRISPOL na farmě ve Vrchoslavicích.

Děti se bavily zpíváním písniček, pozorovalyzemědělskou techniku a skot a zasportovaly si
mezi otýpkami slámy. Poté jsme pouštěli draky
na Drakiádě. Dalšími aktivitami bylo Podzimní
focení a návštěva Zámecké knihovny. Vydařenou akcí byla exkurze ve Vitčickém lese, kde se
děti rozvíjely v environmentální oblasti a učily
se poznávat prvky podzimu. Předškolní děti
odjely do divadla na taneční pohádku Ježkova
dobrodružství. Poslední podzimní akcí byla dílnička spojená s akcí Heloudýň. Nadále probíhá
ve školce logopedická prevence. Máme tu přátelský kolektiv a také pohodu, která dětem velmi prospívá.
Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka Mateřské školy
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Gulášfest

Kultura
Den Vítězství
Tento květnový státní svátek, který oslavuje konec druhé světové války v Evropě, pojala obec
Mořice tradičně. Představitelé obce, starosta
Tomáš Pavelka a místostarosta Lukáš Najman,
položili kytice k pomníku padlých a hrobu padlého vojáka na místním hřbitovně. Poté jsme
mohli z rozhlasu slyšet písně z válečných let.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Zahájení léta
Pátek 2. července patřil Zahájení léta. Odpoledne pro děti a dospělé začalo Poklepáním základního kamene Přestavby bývalé
ZŠ Mořice na byty. Za obec poklepal kámen starosta s místostarostou, dále se kladívka chopil
technický dozor stavby Martin Žvátora a dvě
dámy, senátorka Jitka Chalánková a paní Petra
Lišková, která zastupovala zhotovitele stavby,
firmu Ptáček pozemní stavby Kojetín. Následovalo soutěžení pro děti, které společnými
silami připravil kulturní výbor obce. Děti zkoušely na 12 stanovištích disciplíny dovednostní
i vědomostní, od věšení prádla po kontakt se zví-

řátky. Za zvládnutí soutěží děti čekala odměna.
Také byl připraven skákací hrad. Po celou akci
bylo možné vystoupat po schodech na terasu
kostela a vidět balustrádu se sochami, které
v posledních týdnech byly doplněny o dva
andílky, a tak je soubor 20 soch znovu kompletní. Rovněž bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se starali naši hasiči a cateringová
firma. Hudebního doprovodu se ujal pan Josef
Korčák. Poděkování patří všem organizátorům
akce, spolkům a firmě Ptáček za sponzorství
události.
Kateřina Loučková,
členka kulturního výboru

Již devátým rokem jsme hledali Mořického gulášového krále. Tato lidmi velmi oblíbená akce
se konala předposlední červencový víkend.
Do nelehké výzvy o uvaření nejlepšího guláše
se tentokrát přihlásilo 14 týmů. Ochutnat jste
mohli guláše hovězí, vepřové, zvěřinové, ale
i zabíjačkové. Hodnotila jak odborná porota,
tak dvě stovky návštěvníků. Výjimečně došlo ke
shodě a porota i návštěvníci ocenili stejné týmy,
které se lišily jen pořadím. Počasí události přálo, tak se většina návštěvníků zdržela i na večerní zábavu obohacenou o tombolu s hodnotnými
cenami. Děkujeme paní Bohdaně Volkové-Konečné, která společně s manželem přišla před

devíti lety s nápadem na tuto akci, jež se stala
krásnou tradicí.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Cena veřejnosti

Cena poroty

1. Tým VHD Mořice

1. Měrovské dračice

2. Měrovské dračice

2. Děvčata z Mořic

3. Děvčata z Mořic

3. Tým VHD Mořice
a pak následoval film z české produkce Šarlatán, což bylo životopisné drama o muži obdařeném léčitelskými schopnostmi. Další, již
srpnové, promítání se konalo v areálu sokolovny
a tentokrát se neslo ve veselejším duchu. Zasmáli jsme se totiž u české komedie Přes prsty.

Zábava s kapelou TTQ

Letní kino

Dva letní večery jsme si mohli užít při venkovním promítání filmu. První červencové promítání proběhlo v nádherných prostorách zahrady Králikova mlýnu. Téměř stovka návštěvníků
zhlédla krátký studentský film Dřevěná mísa
8 Mořický občasník 02/2021

Poslední červencový víkend jsme rozvlnili boky
při písních kapely TTQ. Krásný teplý večer přilákal několik desítek místních i přespolních.
Rocková kapela hrála ostošest v podání: bicí
Tomáš Valenta, kytara Milan Vaculík, baskytara
Lenka Vaculíková a zpěv místní rodačka Lenka
Heráková.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru
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Grilování pro seniory
Dne 18. srpna 2021 se v 17.00 hodin uskutečnilo grilování pro seniory. Celá akce proběhla na
Zahradě pěti smyslů. Přišlo asi 35 seniorů, kteří
dostali výborné kuřecí a vepřové steaky, které
ugriloval místostarosta Lukáš Najman. Některým seniorům tak chutnalo, že si přišli i napodruhé. Při posezení hráli dva úžasní harmonikáři, kteří se střídali s naším známým DJ Pepou
Korčákem. Senioři si nechávali zahrát písničky
svého mládí, při kterých si vesele zazpívali. Celá
akce se moc vydařila. Senioři se pěkně pobavili
a zavzpomínali na mládí. Přálo nám i pěkné počasí, které přineslo příjemnou atmosféru této
akce. Už teď se budeme těšit na příští rok.
Marie Hubená
členka kulturního výboru

Mikroregion Němčicko se baví

Krásnou tradicí, při které změří síly soutěžní
týmy jednotlivých obcí, je Mikroegion Němčicko se baví. Pětičlenné týmy stráví poslední sobotní prázdninové odpoledne soutěžením za
povzbuzování přátel a rodiny v hostující obci.
Tento ročník byli členy soutěžního týmu Kateřina Loučková, Veronika Lužná, Jan Dostál,
Dominik Dorňák a Luděk Čala. Akce se konala
v obci Hruška a disciplíny se nesly v tématu
Cesta životem. Počasí bylo nádherně slunné
a událost přilákala mnoho návštěvníků. Dalším
lákadlem bylo vystoupení zpěvačky Olgy Lounové a také spousta stánků s dobrotami. Mořickým soutěžícím se letos moc nedařilo, ale to jim
nezkazilo dobrou náladu a pozitivní přístup.
Kateřina Loučková
členka kulturního výboru

Ukončení léta

Dne 3. září 2021 proběhlo za hezkého počasí ukončení léta, na kterém se podílely spolky SDH, TJ Sokol, Myslivců, Chovatelů a dále
Šikovné ručičky, Mateřská školka a další. Hasiči
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se postarali o občerstvení nejen pro soutěžící
děti, ale i pro všechny návštěvníky. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradě, čehož náležitě
využily. Sokol prověřil přesnou mušku při hodu
na cíl a zručnost při driblování. Mateřská škol-

ka dohlédla na skákání v pytli a ladnou chůzi po
lavičce. Zástupci myslivců vyzkoušeli děti při
poznávání stromů a trofejí. Kroužek Šikovné
ručičky zjistil, jak klidnou ruku mají děti při přenášení rýže na lžičkách do šálků. Na dalším stanovišti pomáhali dobrovolníci obce dětem při
chůzi na chůdách a slalomu mezi kužely. Velmi
zajímavé bylo stanoviště zdravovědy s ukázkami ošetřování různých typů zranění, při kterém
se děti dozvěděly nebo si připomněly, jak různá zranění ošetřit. Chovatelé předvedli dětem
některá zvířata. O hudební doprovod se postaral pan Korčák, který ukázal i létání s modelem
letadla. Během pátečního odpoledne vystoupila
i kapela Saša band, při které si někteří i zatancovali. Děti se nakonec mohly vyfotit na stupních vítězů, protože vítězem se stal každý, kdo
prošel všechna stanoviště. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na zajištění hladkého průběhu ukončení prázdnin, kterého se zúčastnilo
cca 50 soutěžících dětí.
Helena Schierová
členka kulturního výboru

Na bicyklech Němčickem

V sobotu 11. září 2021 bylo na silnicích Mikroregionu Němčicko veselo. Nadšení cyklisté
a koloběžkáři využili slunného a bezvětrného
počasí a postupně objížděli na svých vyleštěných strojích jednotlivé vesnice. U nás v Mořicích jsme pohostili na sedm set sportovců na
Zahradě pěti smyslů. Podávalo se výborné cigáro z udírny, osvěžující melouny a další drobné
občerstvení. Velké poděkování patří organizátorům mořického stanoviště Marii Hubené, Lence
Horké, Vlastimírovi Šáškovi a ostatním spoluorganizátorům.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru
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Drakiáda

Vítání občánků

Několik let patří jeden podzimní pátek dětské
akci s názvem Drakiáda. Letošní rok se tak stalo první říjnový den. Příliš nám nefoukalo, ale to
nezkazilo dětskou radost. Některým se dráčci
vyšplhali opravdu vysoko za ohromného úsilí
tatínků a dědečků. A tak se děti mohly pokochat
nebem plným barevných draků.

Milou povinností je přivítání nových občánků do
naší obce. Tentokrát se tato slavnost musela
uskutečnit hned nadvakrát. Pozváno bylo devět
dětí spolu s jejich rodiči, prarodiči a ostatním
příbuzenstvem. Krásný a místy velmi dojemný
přednes si připravily děti z MŠ Mořice. Starosta a místostarosta děti s rodiči přivítali, následovalo podepsání slavnostního slibu a převzetí
darů od Obecního úřadu.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Mořice RUN

V pěknou slunnou neděli 26. září jsme se sešli
před zámkem a byli účastníky druhého ročníku
běžeckého závodu pro děti i dospělé MOŘICE
RUN 2021. Nálada byla opravdu sportovní. Děti
běžely trasu dlouhou 1,5 km, odměnou jim byl
diplom a něco sladkého. Hlavní běh měl délku
8 km, kategorie muži a ženy. Trasa vedla přes
obslužné cesty, cyklostezku Mořice-Němčice-Vrchoslavice s návratem před zámek. Traťový
rekord 30:35 min. z minulého roku pokořen nebyl. Poděkování za bezchybnou organizaci patří SDH Mořice, zaměstnancům i zastupitelům
obce.
Sportu zdar a ahoj v příštím roce, už v srpnovém
termínu!
PharmDr. Renata Olejníčková
členka kulturního výboru
Ženy

Muži

1. Adéla Cekulová, 42:08.26 min.

1. Filip Trunečka, 30:42.38 min.

2. Marcela Hlaváčová, 48:27.45 min.

2. Milan Ředina, 31:51.78 min

3. neuděleno

3. Michal Kula, 33:20.59 min
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Heloudýň a 28. říjen
Na svátek 28. 10. se shromáždili občané obce
u pomníku hrdinů první a druhé světové války
u hasičské zbrojnice. Zazněla hymna, představitelé obce položili kytici a byl pronesen
proslov starosty. Následovala procházka obcí

s hodnocením dýňových strašidel a závěrečným
setkáním u zámku, kde myslivci připravili skvělé
občerstvení. U setkání proběhlo hlasování přítomných o nejkrásnější dýňové strašidlo tohoto
roku. Poděkování patří myslivcům a organizátorům akce.
Nadprůměrný počet bodů získali 4 soutěžící,
umístili se v tomto pořadí:
1. místo Fidrovi u dálnice
2. místo Kyselákovi
3. místo Mateřská škola
4. místo Verča Dostálová
Gratulujeme výhercům, děkujeme více než dvěma desítkám domácností, které se zapojily do
soutěže.
Tomáš Pavelka
předseda kulturního výboru
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Spolky a instituce

slavicích na chatě Konec prázdnin. Opékání
špekáčků pro děti, hudba a dva druhy guláše.
Sešla se spousta rodin s dětmi, akce se vydařila a všichni byli spokojeni. Začátkem září se
myslivci v Mořících podíleli na akci Ukončení
léta. Vysvětlovala se zde potřeba myslivosti
v kulturní krajině. Myslivci dále v měsíci září začínají s přikrmováním zvěře. Na měsíc listopad
a prosinec má spolek naplánované tři hony.

Činnost SDH Mořice
za rok 2021
Činnost našeho sboru byla opět poznamenána
epidemií covidu-19. Díky ní nebylo možné uspořádat se spolkem TJ Sokol Mořice tradiční zvací
průvod, Maškarní bál a Dětské šibřinky. Dále se
nemohly konat naše hasičské závody a jiné akce.
V letních měsících, když se covidová situace trochu zlepšila, jsme provedli sběr železného šrotu
a elektroodpadu. Smíšené družstvo mužů, žen
a dětí si jelo zasportovat na závody do Dřevnovic. Výbor SDH Mořice naplánoval oslavy 125 let
od založení sboru. Tyto oslavy proběhly 4. září
2021 před zámkem. K tanci a poslechu hrála
dechová kapela Vřesovanka a DJ Josef Korčák. Zúčastnilo se mnoho hostů, a to starosta

OSH Prostějov, starosta obce Mořice, zástupci
ze sborů Koválovic-Osíčan, Tištína, Nezamyslic,
Dřevnovic, Uhřic, Kostelce na Hané, Vrchoslavic a také mnoho místních i přespolních občanů. Velké poděkování patří všem zúčastněním
a také všem sponzorům za bohatou tombolu.
V současné době bojujeme s nedostatkem dětí,
abychom mohli opět vytvořit závodní družstva
a tím navázat na úspěšnou reprezentaci našeho sboru, potažmo obce. Vezměte vaše dítko
a přijďte se nezávazně podívat.
Jan Fidra
starosta SDH Mořice

Milan Václavíček
myslivecký hospodář

Z činnosti TJ Sokol Mořice
V letošním roce jsme se zapojili do akcí obce,
a to 2. července při Zahájení léta a 3. září při
Ukončení léta, kde soutěžící děti plnily v areálu
sokolovny sportovní disciplíny. Během roku se
uskutečnilo pět brigád na úklid areálu, sečení
trávy apod. Tímto bych poděkoval všem členům,
kteří se zúčastnili. Do konce roku ještě proběhne oprava střechy vstupního vestibulu (výměna
krytiny). Na závěr zvu všechny příznivce stolního tenisu, aby si přišli zahrát na tradiční vánoční
turnaj, který se bude konat 30. prosince 2021.
Ladislav Štěpánek
starosta TJ Sokol

Zámecká knihovna Mořice
Myslivecký spolek
Mořice Vrchoslavice
Mateřská škola Mořice požádala myslivce
o malou přednášku o myslivosti v biocentru
Mokroš. Přednáška proběhla 18. 5. 2021, za
účasti místopředsedy Ing. Štěpána Řezáče
a mysliveckého hospodáře Milana Václavíčka.
Obecní úřad Mořice pořádal 2. 7. 2021 Zahájení
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léta, kterého se myslivecký spolek
účastnil svou prezentací o zvěři a myslivosti.
Myslivci se naplno věnují chatě ve Vrchoslavicích, natírají pergoly a dláždí chodníky. V měsíci srpnu umisťovali v honitbě umělou noru.
Na konci srpna uspořádal spolek ve Vrcho-

Během letních měsíců jsme pořídili dvě desítky
nových knih. Potěšíme jak romantické duše, tak
i ty, co si libují v napětí detektivních knih. Mysleli jsme i na žáky základních škol a studenty
středních škol a doplnili povinnou četbu a další výukové knižní pomůcky. Připomínáme, že si
nově v knihovně můžete vypůjčit cizojazyčnou
literaturu a procvičit se tak v jazyce anglickém,
německém i ruském. Plánované akce do konce roku jsou následující: výstava obrazů pana

Květoslava Černého během hodového víkendu,
robotický workshop. Otevírací doba knihovny
je vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.30 hodin, případná změna bude zavčas zveřejněna nebo vyhlášena. Rádi přivítáme nové čtenáře: dospělí
30,- Kč/rok, děti do 15 let 20,- Kč/rok.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru
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Okénko kronikáře

Návštěva dětí v knihovně
V polovině října zavítaly do Zámecké knihovny
děti z MŠ Mořice. Po dlouhé době covidu jsme
mohli našim nejmenším přiblížit svět knihovny,
čtení a fantazie. Pan starosta Tomáš Pavelka
děti přivítal a ukázal jim, kde se nachází dětské
oddělení a jak jsou knihy označeny. Podle různě
barevných štítků se knihy pro děti dělí do několika kategorií, a to vše bylo dětem vysvětleno. Pak
následovalo čtení pohádky Povídání o pejskovi
a kočičce. Pozorné děti pak odpovídaly na otázky vztahující se k přečtené pohádce. Na závěr
byla nachystána tematická omalovánka. Všechny děti odešly pozitivně naladěné a přislíbily
další návštěvu.
Bc. Petra Loučková, DiS.
knihovnice

150 let historie školy

Počátkem měsíce července 2021 byla zahájena rekonstrukce budovy bývalé základní školy
na bytové jednotky. Škola byla počátkem roku
2003 zrušena, z důvodu nedostatku žáků (pouze 13 žáků, přičemž kapacita dvoutřídní školy
byla 60 žáků). Stojí za zmínku, že je tomu právě
150 let, když se obec 16. června 1871 rozhodla
postavit novou místní školu, na místě domku
č. p. 67, majitelky Anny Pijáčkové za 4650 zl.
Byla pouze přízemní a jednotřídní s bytem pro
učitele, dvorkem a zahradou. Dne 1. března 1872
byla slavnostně vysvěcena a dána do užívání.
Prvních dětí bylo ve škole 57, prvním učitelem
byl František Stavinoha, rodák z Počenic. Bohu-

hotova včetně střechy a po slavnostním vysvěcení 27. září 1891 se dne 28. září 1891 začalo ve
škole vyučovat. Školu postavil zednický mistr
Michal Hýžďal z Vrchoslavic za úhrnný náklad
12 280 zlatých. Stavba byla prováděna za působení řídícího učitele Františka Šelepy, rodáka
z Majetína u Olomouce. Byl zde dosazen také
druhý učitel Karel Obrtel, rodák z Henčlova
u Přerova. Od roku 1893 bylo ve škole zavedeno
také vyučování ženským ručním pracím a jako
učitelka těchto prací byla Emílie Minaříková
z Nezamyslic, rodačka z Kojetína.
Ing. Josef Rudyk
kronikář

Kroužek Šikovné ručičky
Šikovné ručičky jsme začali v září v prostorách
zámku výrobou rozvrhu hodin z dřevěných lékařských lžiček a pokračovali tvořením z hlíny
– misky, zvířátka, ozdoby na zeď. Nyní již připravujeme vánoční keramické domečky. Scházíme
se opět v pátek, tentokrát již od 15.30 hod do
17.30 hod v počtu 7 dětí. Cena za pololetí je

250 Kč. Rádi uvítáme od druhého pololetí další
děti starší 6 let.
Helena Schierová
vedoucí kroužku

žel tento mladý učitel zemřel na náhlé souchotě ve věku 25 let, k velkému žalu obce a rodiny.
Poněvadž tato malá škola brzy svými prostorami nedostačovala, neboť dětí navštěvujících
školu bylo v některém roce více než 100, bylo
jednáno o nové školní budově. Na několikerou
žádost představitelů obce povolila c. k. Zemská
rada, výnosem ze dne 12. 11. 1888, rozšířit zdejší
jednotřídní školu na dvojtřídní. Přechodně bylo
vyučováno na gruntě č. p. 4. Základní kámen
nové školy byl slavnostním způsobem položen
6. dubna 1891. Již 17. května byla hrubá stavba
16 Mořický občasník 02/2021
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Malá glosa

Zákulisí obce
Aktivní občan a obdivuhodný
technik
Významnou osobou při pořádání kulturních akcí
je Ing. Jozef Korčák. Pan Korčák je velice aktivní
senior, který je již pět let řádným občanem Mořic. Jeho celoživotní vášní je hudba, kterou po
technické stránce zabezpečuje na všech kulturních a sportovních událostech pořádaných
obecním úřadem. Je to zvukař, bývalý kapelník

(hráč na sólovou kytaru) a DJ, který vlastní čtyři ozvučovací soupravy různé síly. Dokáže tak
bezchybně ozvučit jak velké, tak malé prostory,
a proto je velmi žádaný na různých rodinných
sešlostech a oslavách v širokém okolí. Mezi jeho
další koníčky patří motorky, sportovní střelba,
elektrotechnika, počítače, radiokomunikace
a vlastně vše, co souvisí s technikou. Je zapálený také do leteckého modelářství (modelaří od
svých 15 let). Svoje modely nám předvedl a předvádí na akcích, jako je Ukončení léta, drakiádě
i jako občasnou statickou výstavu. Tuto svoji další vášeň posunul i na takovou úroveň, že
vlastní pilotní průkaz a má licenci na řízení
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ultralehkých letadel. V současné době pracuje na
částečný pracovní úvazek v Uničově, kde opravuje a servisuje CNC stroje. Také se angažuje
v opravách zahradní techniky a spotřební elektroniky pro Obecní úřad i občany Mořic. Ve svém
aktivním životě (krom jiného) učil 15 let na Univerzitě obrany v Brně informatiku, komunikace,
výpočetní techniku, spojovací přípravu, alternativní zdroje energie atd. Je autorem 2 patentů
a 4 průmyslových vzorů v oblasti zdravotnictví,

Mořické léto budiž pochváleno
Mořice a léto, to patří určitě k sobě. Bývá pěkné,
klidné a prázdninové. Přemýšlím, jak se s ním
v tomto malém zamyšlení důstojně rozloučit.
Snad při procházce zavzpomínat. Že letní dny,
navzdory covidu, pro nás začaly posezením
a vítáním prázdnin před naším zámkem. S dětmi, dospělými, soutěžemi, občerstvením a poklepáním na zahajovací kámen velké přestavby.
Škola se nám převtělí do jiného kabátu a nového budoucího poslání. Pokračovat budu kolem
krásně rozkvetlé Zahrady pěti smyslů, letos ve
stylu lučního kvítí. Však si ji kromě dětí užili i naši
senioři při letním setkání s harmonikou. Pomalu
zamířím na Mokroš, který si žije víc a víc svým
životem, mrknu také do už vzrostlého Sadu tradičních odrůd. A pokračuji po cyklostezce do
vesnice. Vidím na Mořický mlýn, kde letos po-

prvé hrálo letní kino, film Šarlatán a studentský
předfilm o běhu času každého z nás. Pomalu
kolem mateřské školky, sokolovny s Letní zábavou a Letním kinem při svíčkách č. 2, Mořického baru s krásnými muškáty, vysázeného okolí
pomníku a končím u kostela, kde zrestaurovaní
a posvěcení andílci hlídají vše kolem... Jak píši
v názvu nad glosou, letošní, ale už minulé léto,
budiž pochváleno! Bylo nám s tebou fajn. A teď
vzhůru k barevnému podzimu! Ať jsi také krásný
a dlouho teplý. Ať nás dovedeš v klidu do času
zimního. A jak říká latinský citát: „Per aspera
ad astra! – Přes překážky ke hvězdám!“ Myšleno
tentokráte hvězdy vánoční, ty červeně rozkvetlé, nezapomeňte si ji koupit, i hvězdy na nebi.
PharmDr. Renata Olejníčková
členka kulturního výboru

interoperability, a hlavně bezpilotních průzkumných prostředků (vzdušných, pozemních, vodních i podvodních). Tyto v současné době bohatě využívá armáda, policie, celní správa, horská
služba a obecně integrovaný záchranný systém
ČR. Silnou stránkou pana Korčáka je obecně
a celoživotně výzkum, vývoj a výroba prototypů
v technických oblastech. Mnohé mladé maminky jistě znají „Podložku pro kojence proti syndromu náhlého úmrtí“, která je (mimo jiného) právě
z „autorské dílny“ pana Korčáka.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru
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