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Slovo starosty
Milí čtenáři, občané, sousedé,
další rok je v plném proudu, a to platí i pro Mořický
občasník, jehož první číslo v roce 2022 právě držíte v rukou. Dozvíte se zde, jaké jsou novinky z obce
a úřadu, co se děje na poli kulturním a spolkovém,
ale i v knihovně nebo ve školce a dětském kroužku.
Pan kronikář vzpomíná na pana Kužmu, významného rodáka, letos si připomínáme 170 let od jeho narození. V rubrice Zákulisí obce se tentokrát
děkuje, a to panu Štěpánkovi za dlouholeté starostování TJ Sokol Mořice,
za což mu i já znovu děkuji. Je to kus života, který našemu spolku věnoval. Máme nového starostu, přesněji starostu TJ Sokol, Lukáše Jurtíka,
ať se mu daří a ať u nás Sokol vzkvétá. Že je jaro v plném proudu nám připomínají slunečné dny a rozkvetlé kytičky, k tomu se přidá i malá glosa
Dr. Olejníčkové, která jaro vítá. Tentokrát se v občasníku dozvíte i o úspěchu reprezentantek naší obce v oblasti sportu.
Děkuji každému, kdo se na tvorbě občasníku podílel, ať už článkem, fotografií nebo grafikou.
Příjemné počtení i listování a hezké letní dny s úsměvem na tváři i v srdci!

Tomáš Pavelka, starosta obce
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Novinky z obce
Byty na bývalé škole
Přestavba bývalé ZŠ Mořice bude hotová začátkem léta. Je to největší investice obce za
posledních několik desetiletí, náklady projektu atakují 20 miliónů. Vznikne osm sociálních
bytů, které budou mít dispozice 2+kk, 3+kk
a 4+kk. Celá budova bude kompletně opravena. Nová střecha, okna a fasáda je už pár týdnů
vidět z ulice. Vevnitř se rovněž pilně pracuje,
nové podlahy, stropy, rozvody, topení, omítky
a dispozice místností. Podtrženo, sečteno, skoro nový dům, moc z toho původního nezůstalo.
Po kolaudaci stavby budou obsazovány byty
nájemníky, kteří budou muset splnit kritéria sociálního bydlení stanovená poskytovatelem dotace. Do dokončení stavby byty nikomu nejsou
přislíbeny.
Tomáš Pavelka
starosta

Zelený pás v poli
Od cihel k zeleni, další investicí za necelých deset miliónů je biokoridor a biocentrum ÚSES
za dálnicí. Výsadbu 11 tisíc stromů a keřů na
ploše 5,5 ha podpořil téměř ze 100 % Operační
program životního prostředí. Po dokončení výsadby bude dva roky prováděna následná péče,
aby maximum nových rostlin zakořenilo a dobře rostlo. Vedle biokoridoru vznikne i travnatá
cesta určená i pro procházky. Na podzim cestu ohraničíme z druhé strany alejí 60 ovocných
stromů, dotaci už máme zařízenou také.
Tomáš Pavelka
starosta
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Chodníky, sjezdy a parkoviště
Ulice Vrchoslavská se po dlouhém čekání dočká nových chodníků a vjezdů, rovněž se v ulici
řeší majetkové vztahy pozemků pod chodníky
a v jejich okolí. Projekt na křižovatce nekončí,
ale zabočuje směrem k Němčicím. Od křižovatky po přechod u hospůdky dojde k úpravě obrub
chodníku, aby byla splněna norma na bezbariérovost. U Opálkového bude dokončeno místo
pro přecházení. Od hospůdky po konec obce po
straně u sokolovny roste nový chodník. Opravena bude i autobusová zastávka včetně asfalto-

vého povrchu točny. U sokolovny zaparkujete na novém parkovišti pro sedm automobilů,
stejně tak na konci obce směr Němčice vznikne parkovací záliv pro auta, která stávají nyní
na cestě. Náklady na akci se blíží 9 miliónům,
projekt dotačně podpořil Státní fond dopravní
infrastruktury a dvěma dotacemi i Olomoucký
kraj. Uprostřed léta bude stavba hotová, výsledky jde sledovat průběžně.
Tomáš Pavelka
starosta

Další projekty
Křížek naproti družstva je restaurovaný, celkové náklady 260 tisíc, ze 70 % akci podpořilo
Ministerstvo zemědělství. Pokračuje přípra-
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va změny č. 2 územního plánu Mořice, téměř
u konce je projednání Zprávy o uplatňování
územního plánu, podařilo se na pořízení změny získat z Olomouckého kraje dotaci 50 tisíc.
U Mořic v roce 2023 vyroste vedle benzínky za
dálnicí restaurace McDonald ‘s, obec podepsala smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji části
pozemku pro cestu a parkoviště, vlastník benzínky rovněž je ve smluvním vztahu s řetězcem
restaurací, pokud proběhne územní změna
v pořádku, obec získá až sto pracovních míst, finance za pozemek a novou službu. Čekáme dále
na vyhodnocení žádostí o dotace na dokončení
přestavby školky. Olomoucký kraj nám poskytl
dotaci 200 tisíc na víceúčelové hřiště, máme
požádáno o další finance ještě u dvou poskytovatelů dotací, budeme zatím ještě vyčkávat na
výsledek žádostí. Žádost o dotaci na přeměnu
betonových ploch na propustné, jde o plochy
parkoviště na točně, plocha za hospodou, plochy před hasičárnou, vjezd sokolovna, ulička
u školky a mezi domy naproti MŠ a plocha
u garáží, je podána znovu, původní dotační výzva byla v ČR po roce zrušena, čekáme na výsledky.
Tomáš Pavelka
starosta

Telegraficky
Máme platnou a schválenou Koncepci rozvoje
obce na období 2021+. U Poledníkového je nové
dopravní zrcadlo, které se nezamlží ani nezamrzne. Je hotový pasport komunikací. Řešíme
dále možnost umístění radaru na ulici od dálnice, proběhlo měření intenzity provozu. Pokračujeme ve snaze napravit majetkové poměry
obce, provádíme směny pozemků, kupujeme
parcely na veřejných prostranstvích. Máme
požádáno o dotaci na opravu válečného hrobu
vojína na hřbitově. Mapový portál byl rozšířen
o zobrazení povodňového území. Mořice mají
k dispozici nový sběrný dvůr u skládky v Němčicích. V obci jsou umístěny nové kontejnery na
sklo a kovy, rovněž velké kontejnery, akce je
podpořena projektem DSO Hanácký venkov
z OPŽP. Obec zakoupila rider, mulčovací sekačku, projekt podpořil Olomoucký kraj 50 tisíci.
Tomáš Pavelka
starosta

Mateřská škola
Leden, únor a březen
ve školce
Mateřská škola Mořice uskutečnila od ledna
spoustu akcí pro naše děti. Níže jsou popsané
některé z nich. Za zmínku stojí také projektové
dny mezi blízkými školami ZŠ Nezamyslice, ZŠ
Vrchoslavice a ZŠ Němčice nad Hanou. Vždy
proběhla prezentace školy, do které by mohli předškoláci nastoupit. Ředitelka pozvala do
školky i rodiče dětí a hovořila s nimi o možném
výběru hned ze tří základních škol v okolí. V dalším měsíci jsme oslavovali masopust. Uspořádali jsme maškarní karneval, děti si mohly
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přinést libovolnou masku, za kterou byly odměněny. Radovánky v masce byly krásným obohacením celého týdne. V dalších měsících nás
čeká divadlo pana Soldána, pohádka v Němčicích nad Hanou v rámci Divadelního máje a příprava dětí na meziškolní olympiádu mateřských
škol v Doloplazech. V současné době se ve

školičce staráme o celkem čtyřicet dětí, které
jsme rozdělili do dvou tříd. Došlo tedy k úplnému naplnění kapacity školky.
Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka Mateřské školy

Lékař ve školičce
Dne 14.2.2022 jsme v naší školičce přivítali pana
doktora Zamrazila. Děti měly přednášku o první
pomoci a mohly si prohlédnout sanitku. Cílem
návštěvy bylo naučit děti základy první pomoci
takovým způsobem, aby i v tomto nízkém věku
všemu porozuměly a na konci odcházely plné
zážitků. Kladli jsme důraz na to, aby děti v případě problémů vyhledaly pomoc dospělého, ale
můžou nastat i situace, kdy dospělý na blízku
nebude. Děti si proto připomněly, na jaká telefonní čísla volat v případě takové události. Dále
měly za úkol namalovat tematický obrázek.
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Učili jsme se, jak si správně umýt ruce podle
piktogramů, které máme vyvěšené v umývárně,
abychom nezapomněli správný postup. Péče
o zdraví a zdravý životní styl je součástí programu naší školky. Následné hry „na lékaře“, měření
teploty, péče o pacienta při zranění, obvazování rány už má reálnou podobu, díky praktickým
ukázkám našeho projektu. Návštěva se dětem
moc líbila a těšíme se na další setkání s panem
doktorem Zamrazilem.
Kateřina Vodáková
asistent pedagoga

Divadelní představení
Naše školka pravidelně navštěvuje divadelní
představení v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Tentokrát se děti mohly těšit na divadelní
představení „Malované písničky“ od Jany Novákové, kde se setkaly s pejskem a kočičkou,
kteří zatoužili žít v domečku, tak si ho společně
namalovali. Během stavby je provázely různé
problémy, které se jim podařilo díky spolupráci
s dětmi vyřešit a odstranit. A protože s písničkou jde všechno lépe, celé představení provázely tematické písničky, u kterých si děti nejen
zatancovaly, ale i zazpívaly. Všichni jsme byli
nadšeni. Takovéto představení, která zaujmou
od začátku do konce a nedovolí ani chvilku dětem zlobit, jsou pěkným dárkem i pro nás učitele. Děti mají velkou pozornost, získávají nové
vědomosti a jsou nadšenými diváky. Po představení jsme s dětmi vytvořili komunitní kruh,
kde jsme celé představení probrali a děti sdílely

své dojmy. Tento malý projekt jsme zakončili
vlastní ilustrací shlédnutého divadla.
Pavla Konečná
asistent pedagoga

Vitčický les

Mateřská škola Mořice dlouhodobě navštěvuje
Vitčický les, kde se odehrávají zábavné aktivity pro děti, ale také plní plán EVVO. Při nedávné
návštěvě Vitčického lesa, jsme se rozhodli exkurzi ozvláštnit, a tak jsme jim připravili lesní
zimní olympiádu. Cílem bylo zvýšit kondici dětí,
proto mezi hrami byla chůze po kládě stromu,

házení šišek horním obloukem, běh mezi krtinci, procházení mezi větvemi, běh na fotbalovém hřišti a také výstup na pařezy stromů.
Po zakončení aktivit jsme si tematicky zahráli
pohybovou hru „na zajíčka“ při které děti dodržovaly pravidla hry. Aktivity, které děti plnily, je
velice bavily a měly radost z pohybu, který byl
pro ně v lese netradiční. Snažili jsme se u dětí
rozvinout hlavně hrubou motoriku, a to nejvíce
při pohybu po nerovném termínu. Při každé návštěvě lesa pozorujeme s dětmi změn počasí,
změny lesa a jeho proměny, ale také sledujeme
zvířata, která můžeme zahlédnout např. srnky,
zajíce, bažanky, brouky a jiné. Mimo jiné patří
návštěva Vitčické rozhledny, kde se děti tradičně fotí a učí se bezpečnému pohybu kolem
rozhledny.
Bc. Pavlína Vránová
učitelka
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Kultura
Tříkrálová sbírka
Krásnou tradicí u nás v Mořicích je Tříkrálová
sbírka. Ta se do naší vesnice vrátila zpět po
roční covidové pauze. Koledníci, rozděleni do
tří skupin, pod vedením PharmDr. Renaty Olejníčkové, Heleny Schierové a starosty Tomáše
Pavelky, prošli obec a přáli lidem vše dobré

Ukliďme Česko,
ukliďme Mořice
Ukliďme Česko a Mořice! Skupina dětí a rodičů
z obce, mateřské školy a dětského kroužku vyrazila na jarní úklid přírody. Už ráno se děti ve
školce učily o třídění odpadu, aby odpoledne
byly připravené. Celkem se posbíraly plné tři
vozíky. Poděkování patří všem, kdo se starají
o přírodu na této akci i ve svém volném čase.
Tomáš Pavelka
starosta
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do nového roku. Děti si vykoledovaly nějakou
laskominu a vybraly finanční příspěvek ve výši
16.088 Kč. Velké poděkování patří paní Anně Vrtalové, která ušila nové tříkrálové kostýmy.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Andersenova noc
Andersenova noc je akce pro děti, která je specifická tematickým programem a přespáním
v knihovně na zámku. Na letošní ročník nedorazilo tolik dětí, kolik jsme předpokládali, takže se spaní v knihovně nekonalo. Ale i tak jsme
příchozím malým návštěvníkům udělali hezký
večer. Pustili jsme pohádku na velkém promítacím plátně, pohodlně se usadili do sedacích
vaků a užili si filmový zážitek. Rodiče si poté své
děti převzali a odešli domů. Doufáme, že příští
rok bude účast větší, protože nachystaný program i občerstvení bylo velmi pestré a je velká
škoda, že si ho naše děti neužily.
Bc. Petra Loučková, DiS.
knihovnice

Spolky a instituce
Zámecká knihovna Mořice
První letošní akcí Zámecké knihovny byla vernisáž fotografií pana Jiřího Vosičky z Mořic.
Tématem bylo město Štrasburk, které pan
Vosička navštívil společně se svými nejbližšími.
Fotografie zachycují moderní i historické zákoutí města, a také střípky z krasojezdeckého
vystoupení jeho dcer, které jsou známé republikové šampionky v této disciplíně. Snímky vtipně doprovází komentáře pana Jana Zatloukala.
Výstava bude ke shlédnutí celý měsíc duben
v otevírací dobu knihovny, tedy od 16.30 do
19.30 hodin, případné změny budou vyhlášeny
místním rozhlasem.
Bc. Petra Loučková, DiS.
knihovnice
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Měsíc březen – Měsíc knih
Naše Mateřská škola se rozhodla navštívit v měsíci březnu Zámeckou knihovnu v Mořicích, aby
podpořila projekt Měsíc březen – Měsíc knih.
V knihovně nás přivítal pan knihovník Tomáš
Pavelka. Školka je pravidelným návštěvníkem,
ale protože některé děti byly v knihovně poprvé,
seznámil je knihovník hned v úvodu s knihovnou. Děti se dozvěděly, kde si vyhledat dětské
knihy a jak se o ně musí starat při zapůjčení
domů. Za to, jak děti pečlivě poslouchaly a odpovídaly na otázky, měl pan knihovník pro ně
nachystanou omalovánku Brémští muzikanti od
Bratří Grimmů, kterou jsme později vymalovali
ve školce. Tato návštěva byla spojena i s výstavou fotografií města Štrasburk, a tak jsme se na
chvíli ocitli v malebné Francii. Návštěva knihovny se dětem velmi líbila a odnesly si z ní spoustu
nových poznatků.
Lucie Bilíková
učitelka

Myslivecký spolek
Mořice Vrchoslavice
Pro myslivecký spolek Mořice Vrchoslavice
začal rok 2022 hlavně přikrmováním zvěře a
lovem predátorů. Myslivci se plně věnují jako
každou zimu přikrmování zvěře krmivem jadrným (pšenice, ječmen, kukuřice, oves), dužnatým (řepa, jablka), objemovým (seno). Další činností, které se myslivci věnují, je odlov
predátorů (lišky, kuny, tchoři, straky, jezevci).
Během měsíců leden a únor byla ulovena kuna
skalní, liška obecná a jezevec lesní. V měsíci
únoru proběhla brigáda, likvidace oplocenek
a starého mysliveckého zařízení. Měsíc březen se nesl v duchu výroční členské schůze,
která zhodnotila rok 2021. Členové myslivec10 Mořický občasník 01/2022

kého spolku plně doufají, že jaro roku 2022
bude příznivé pro drobnou zvěř. Myslivci se
budou věnovat výsadbě stromků, asanaci a
opravám krmných zařízení. Myslivecký spolek se také věnuje přednáškám o přírodě,
které jsou velice důležité pro naše děti. Pro-

to bychom vás rádi pozvali v měsíci srpnu,
konkrétně 26. 8. 2022 na poslední prázdninový
táborák pro děti na myslivecké chatě ve Vrchoslavicích.
Milan Václavíček
myslivecký hospodář

Tělovýchovná Jednota
Sokol Mořice
Zima byla pro TJ Sokol Mořice ve znamení
velkých změn. V první řadě se nám podařilo
i přes drobné problémy získat dotaci ve výši
200.000 Kč na nákup nových stolů a židlí z Programu rozvoje venkova ČR. Dne 25. 2. 2022 se
konala Valná hromada, kde byl mimo jiné zvolen
nový starosta a členové výboru Sokola. Úřadující starosta, pan Ladislav Štěpánek, předal po
27 letech skvělého vedení starostovskou štafetu panu Bc. Lukáši Jurtíkovi. Ten nyní společně
se sokolským výborem, který byl také z velké
části omlazen, povede Tělocvičnou Jednotu Sokol Mořice. Panu Štěpánkovi i ostatním
dosluhujícím členům patří velké díky za odvedenou práci a čas, který Sokolu obětovali. Na
valné hromadě jim přišli poděkovat také starosta obce Tomáš Pavelka, starosta SDH Mořice
Jan Fidra a zástupkyně župy Bronislava Žáčková. Úkolem nového vedení bude pokračovat
v udržování a rekonstrukci budovy Sokolovny.
Ale především také v přiblížení Sokolu mladým
lidem a rozšíření jeho členské základny.
Bc. Lukáš Jurtík
starosta TJ Sokol Mořice
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Kroužek Šikovné ručičky

Po dvouleté pauze jsme se vrátili k rozvoji kreativity u našich dětí v Mořicích. Kroužek Šikovné ručičky se především zaměřuje na práci

s keramickou hlínou, ale také na
výrobky z papíru a jiného přírodního materiálu.
Když nám přeje hezké počasí, chodíme na procházky naší malebnou obcí. Začátkem dubna
jsme se zúčastnili tradiční akce Uklidíme Česko i s dětmi z Mateřské školy Mořice. Děti ze
školky si vyzkoušely práci s hlínou a vyrobily
maminkám k MDŽ keramické tulipánky. Kroužek nově rozšiřujeme i pro malé děti s maminkami, které můžou svým dětem pomáhat. Těšíme se na vás každý pátek od 16.30 do 17.30
v naší dílničce na zámku. Poplatek za kroužek
činí 250 Kč na půl roku.
Petra Malyšková
vedoucí kroužku

Sbor dobrovolných hasičů
Mořice
Od posledního článku se mnoho činností neuskutečnilo. Dne 1. ledna 2022 se členové zásahové jednotky zúčastnili tradiční novoroční
jízdy okrskem 16. a 17. Účelem tohoto setkání
bylo vyzkoušení techniky, a hlavně si tito členové popřáli hodně zdraví a štěstí do nového
roku. Bohužel ani letos nebylo možné uspořádat ples a dětské šibřinky kvůli přetrvávající
pandemii COVID-19. Začátkem března proběhla výroční schůze TJ Sokol Mořice, na které ukončil dlouholetou starostenskou funkci
Ladislav Štěpánek. Náš sbor mu poděkoval
za skvělou spolupráci. Pandemie je na ústupu,
doufejme, že napořád, a my jsme mohli opět
po dvou letech uspořádat tradiční Velikonoční jarmark. Letos proběhla souběžně i výstava
Lega. Na tuto akci se přišlo podívat více jak 140
návštěvníků. Dovolím si vás již nyní pozvat na
hasičský výlet s dechovou hudbou Vřesovan12 Mořický občasník 01/2022

ka, který se opět uskuteční před místním zámkem (termín bude včas upřesněn). Také stále
probíhá nábor nových členů, hlavně dětí, a to od
5 let.
Jan Fidra
starosta SDH Mořice

Činnost chovatelů
ZO ČSCH v Němčicích nad Hanou je zaměřena
na chov domácích zvířat. Naši členové pocházejí z celého mikroregionu Němčicko ale i mimo
něj. V loňském roce jsme oslavili šedesát let
založení ZO ČSCH. Věnujeme se zejména chovu králíků, drůbeže, holubů, skotu, prasat, ale
také cizokrajnému ptactvu. Naši členové mají
mnoho úspěchů v těchto oblastech. Například
se podařilo vyšlechtit nové plemeno králíka,
a to Moravský bílý hnědooký. Jedná se o světovou raritu. Náš dlouholetý člen, čestný předseda a přítel, pan Miloslav Zbraněk získal mnoho
ocenění nejen v ČR, ale i na evropské úrovni
ve Francii. V letošním roce máme v plánu provést několik výstav s prodejem domácích zvířat
v Němčicích a Nezamyslicích na hodech, ale
také přehlídku zvířat ve spolupráci s mateřskými školkami a obecními úřady v Mořicích,
Nezamyslicích, Vrchoslavicích a Doloplazech.
Děkujeme za velmi dobrou spolupráci s OÚ Mořice, ale i dalším obcím v rámci mikroregionu
Němčicko. Rovněž máme radost, že do našich
						

				

řad přicházejí mladí chovatelé. Vítáme každého,
který se chce věnovat chovu domácích zvířat.
Jiří Obruča
předseda spolku

Juniorské Mistrovství ČR
Dne 30. 4. 2022 se konalo ve Svitávce juniorské
Mistrovství ČR v sálové cyklistice, ze kterého si
do Mořic odvezla dva cenné kovy i krasojezdkyně na kole Kateřina Vosičková. V kategorii
dvojic zvítězila spolu se svou oddílovou kolegyní
Alenou Florovou, a v kategorii jednotlivců za ní
skončila druhá. Jako česká juniorská reprezentantka se v obou kategoriích představí koncem
května na juniorském Mistrovství Evropy ve švýcarském Schaffhausenu.
Jiří Vosička
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Okénko kronikáře
Vzpomínka
na významného rodáka
Jak už nadpis napovídá, bude článek
o jednom významném rodáku z Mořic,
panu Josefu Kužmovi. Ten se narodil do rodiny pana
Františka Kužmy,
který v obci působil jako hostinský
a řezník. Josef vyrůstal společně se
sedmi sourozenci. Po smrti otce zdědil Josef
hostinec na č. 19. Jako všechny panské hostince, měl i tento právo vyrábět líh a lihové nápoje. Nový dědic dokázal brzy hostinec po všech
stránkách zvelebit a rozšířit, dělo se tak v osmdesátých letech 19. století. A tak se z malého živnostníka stal vlastním přičiněním široko daleko
známý a vážený občan. Zároveň svými finančními dary pomáhal obci a spolkům. Jeho zásluhou
byla postavena nová škola, která se rozšířila na
dvojtřídní, vybudována byla nová sokolovna,
upravena byla hráz na řece Hané, upraven byl

hřbitov a mnoho dalšího. Mimo obec působil jako
člen správní rady cukrovaru v Němčicích nad
Hanou, továrny na umělá hnojiva v Přerově nebo
jako předseda akciového pivovaru v Prostějově. Krátce před svou smrtí svěřil svému synovi
Františkovi, že hodlá odkázat značný finanční
obnos zdejším chudým, a také spolku Sokola
a hasičům. Pan Josef Kužma prožil úctyhodný
život a zemřel 21. 2. 1934. Jeho pozůstalé děti
splnily přání svého otce a zřídily fond v částce
100.000, - Kč, který byl spravedlivě po další roky
rozdělován. Když píši tyto řádky, přemýšlím nad
tím, jak vzácní lidé tu žili před námi, jak ušlechtilé byly jejich povahy chápající potřeby spoluobčanů, jaké činy byly vykonány, díky nim ku
prospěchu nás všech. Jen částka, kterou Josef
Kužma odkázal chudým a spolkům tehdy představovala téměř dva roční rozpočty obce Mořice. Pro srovnání uvádím rozpočet obce Mořice
pro rok 2021, který činil 9.500.000, - Kč. Takže
si lze snadno domyslet a spočítat, jak velkou
částku tehdy v době První republiky pan Josef
Kužma občanům odkázal.
Ing. Josef Rudyk
kronikář

Zákulisí obce
Poděkování bývalému
starostovi TJ Sokol Mořice
Milou povinností při tvorbě tohoto zpravodaje, je
setkávání se s lidmi, kteří s obcí a dalšími spolky
často spolupracují. Tentokrát jsem vyzpovídala
14 Mořický občasník 01/2022

pana Ladislava Štěpánka, který byl dlouhých
27 let starostou TJ Sokol Mořice, a který
v únoru letošního roku na valné hromadě předal

starostování panu Lukáši Jurtíkovi. Pan Ladislav Štěpánek se stal starostou TJ Sokol v roce
1995, kdy převzal funkci po bratru Jiřím Přidalovi. Dávno před svým zvolením ale v TJ Sokol
působil jako jeho člen, konkrétně od roku 1966.
K Sokolu ho přivedlo sportování a sportovní hry,

což bylo za jeho mládí nejrozšířenější formou zábavy pro mládež v obci. Za jeho starostování se
mu společně s ostatními členy výboru podařilo
pokračovat ve sportovních akcích a dosáhnout
vysokého počtu sportující mládeže a spousty
úspěchů v rámci župy Prostějovské. Dále se
jeho zásluhou podařilo zrekonstruovat sokolovnu (plynové topení, toalety, posilovna, střecha
a venkovní areál). Během svého působení v Sokolu pravidelně navštěvoval posilovnu a cvičil.
V současné době se věnuje práci na zahradě
a radost mu dělají hlavně vnoučata. Novému
starostovi a celému výboru přeje pan Štěpánek
hodně aktivních sportovců, zvláště z řad mládeže a spoustu sportovních úspěchů TJ Sokol
Mořice.
Bc. Petra Loučková, DiS.
členka kulturního výboru

Malá glosa
Vítej, vítej jaro!
Tak nějak vzývám právě začínající období, co
přichází kalendářně s 21. březnem, asi více než
v letech minulých. Zřejmě je to tím, že letošní
jarní čas je snad už skoro bezcovidový, na rozdíl od minulých dvou, že přináší svit a teplo do
smutných, konfliktních dní Ukrajiny, a že má
v sobě, o tom nepochybuji, naději. Ta má barvu zelenou a o tom to celé je. Jarní zelená, na
rozdíl od zelené letní či podzimní, je svěží, jasná, všudypřítomná a hlavně povzbuzující. I Mořice se krásně mění. Jak trávníky, zahrádky, tak
i okolní pole. A k tomu všemu se nám začíná vybarvovat, obrazně i fakticky, naše škola s novými byty. Svoji tvář dostává zajímavý biokoridor
a biocentrum za dálnicí, hýbe se zemí a vznikají
další chodníky, coby spojnice různých stran našich Mořic. A proto vyjděte ze svých příbytků

a domů do hanácké přírody. A plnými doušky
dýchejte svěží vzduch! A já vám k tomu všemu
přeji zdraví a hlavně chuť. No a nakonec, dle mojí
tradice, přidávám jeden citát. Tentokráte latinu
vynechám a napíšu to hezky česky. Úspěch dne
je v jeho ránu, úspěch roku v jeho jaru.
PharmDr. Renata Olejníčková
členka kulturního výboru
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