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        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ      

          

        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  3366   

                  

Je doba adventu, blíží se Vánoce a měli bychom na chvíli opustit veškeré starosti a 

věnovat se svým nejmilejším v okruhu rodiny a přátel. Rozjímat nad smyslem našeho života, 

hledat to pozitivní a vstřícné kolem sebe, na chvíli se zastavit a přimknout se více 

k duchovním hodnotám jako je láska, soucit, přátelství, k tomu, co je důležitější, než 

hmotné statky v podobě předmětů. I když si toto všechno uvědomuji, stejně musím 

publikovat článek, který nevoní vánočním cukrovím, jehličím a purpurou. Je upozorněním  

na okolnosti, které se chystají, a které, když nyní v klidu necháme „vyšumět“, nás jednoho 

dne dostihnou. Zároveň vás, vážení spoluobčané, chci uklidnit, že se snažím  ze všech sil o 

to, aby se tato věc nenaplnila. Navzdory Vánocům a klidu, který by měl být, čtěte článek, 

který má snad na konci optimistickou vyhlídkou…. 

 

Pomohou nám poslanci a zabrání likvidaci základních škol střední velikosti ? 

 

Na vesnice  se řítí další pohroma !!?!!  Konkrétně na ty obce, které  mají zřízeny  plně 

organizované základní školy střední velikosti. Ministerstvo školství předložilo "skvělý" návrh 

na nové  financování škol, co se týče mzdy učitelů. Je to téměř likvidační  způsob pro plně 

organizované školy střední velikosti do 200 žáků. 

Abych vás zasvětila do problému, uvedu jako příklad  naši obec Morašice.  V základní 

škole jsme měli ještě nedávno hodně přes 200 dětí. V posledních letech počet ale klesá, 

podobně  jako všude. Dosud škola dostávala od státu na mzdy učitelů finanční prostředky 

v podobě paušálu na žáka. Vynásobeno počtem žáků vyšla výsledná suma. Ředitel školy 

tak pevně věděl, kolik peněz má na platy učitelů na školní rok. A s tím si musel  v tomto 

ohraničeném období poradit a vystačit.  Třeba na prvním stupni sloučit početně slabší ročníky 

do jedné třídy, a tak ušetřit na platu jednoho, či dvou učitelů. 
    Ministerstvo školství navrhuje v rámci úspor ve svém resortu financovat mzdy učitelů jiným 

systémem než dosud.  Jak vypadá ministerský návrh  na změnu: Je nově stanoven model „ideální 

třída“ v počtu 24 dětí. Nad tento počet nebudou  na žáky 25, 26, 27 atd. přiděleny žádné finanční 

prostředky. Pokud bude třída početně slabší, tak ředitel dostane na žáka dle navržené křivky o dost 

méně. Je to stanoveno ale prapodivnou křivkou, která není lineární. Třeba při 17 žácích ve třídě 

dostane, jako kdyby jich tam měl podle lineárního řešení jen12. Takto samozřejmě budou scházet 

peníze na mzdy učitelů, na které mají právo podle tarifních tabulek platů. Tyto scházející peníze by 

podle nového modelu měla  ale už doplácet příslušná obec a ne stát. Z tohoto plyne, že třeba do naší 

školy bychom měli na mzdy učitelů  z obecního rozpočtu v roce 2013 doplácet ročně 500.000,- Kč 

(dle tabulky ministerstva č. 1 = lepší varianta), nebo cca 700.000,- (dle tabulky ministerstva č. 2 = 

horší  varianta). 

 Toto opatření by se dotklo v našem blízkém okolí  nejméně tří dalších plně 

organizovaných základních škol. Paradoxně málotřídkám bude rapidně přidáno, ty 

nebudou tento problém řešit. My máme ve škole malých dětí na prvním stupni málo, ty jsou 

právě v těch okolních málotřídkách, přijdou k nám  až na druhý stupeň. Na druhém stupni už 

nelze třídy spojovat, abychom si vytvořili statut málotřídky. 
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 Není přijatelné, abychom tolik peněz na platy učitelů dávali z našeho obecního 

rozpočtu. Samozřejmě by nám poté chyběly na rozvoj obce. Pokud by zastupitelé tyto částky  

z pochopitelných důvodů odmítli z obecní pokladny převést na platy učitelů, tak druhý stupeň 

bychom museli zlikvidovat, aby se ze školy stala málotřídka se svými výhodami. Tak by naše 

hezká, velká a opravená budova školy  byla využita méně než z polovičky, samozřejmě 

provozní náklady by neubyly s ubývajícím počtem žáků. Topit, svítit a uklízet se musí.  A 

naše děti by už od 5. třídy jezdily za základním vzděláním do města. Ale s tím jako starostka, 

ani jako bývalá učitelka, ani jako obyvatelka Morašic, nemohu souhlasit. 

Venkovské školy s počtem žáků do 200 dětí mají velmi příjemné klima, nejsou to ještě 

ty giganty, které „jen poskytují vzdělání“. Je tu i lidská nadstavba, kde se ještě jednotlivé dítě 

neutopí v davu anonymity. V neposlední řadě třeba u nás je nadstandardně  po vyučování 

výborně fungující školní  klub pro druhý stupeň, pro „puberťáky“, kde se děti soustředí až do 

večera. Ne proto, že by tam byly odloženy, ale protože tam být chtějí, je tam zajímavá činnost 

(keramika, vaření, floorbal, cvičení, redakční rada pro školní časopis atd.) Nedovedu si  

představit, že bych stála jako zřizovatel u rozhodnutí o bytí a nebytí druhého stupně naší 

školy, tak široko daleko pozitivně vyhlášené, a to kvůli takové „maličkosti“, kterou vymyslel 

nějaký úředník. Ve státě by se sice mělo tímto postupem ušetřit více než 3 miliardy Kč. Ale je 

to ku prospěchu věci šetřit zrovna zde, na dětech ???!!!  Jeví se mi to velmi nespravedlivé i 

v porovnání se zvýhodněnými málotřídkami.  Považuji za nutné, aby byl stanoven nový 

klíč k přidělení peněz na platy pedagogů pro jednotlivé školy. Ten dosavadní systém 

nebyl ideální, ale byl podstatně lepší než ten nově navržený. 

Zdá se mi, že v Praze si myslí, že na venkově žije tak zanedbatelné  množství lidí, že 

nepotřebují ani základní školství, a pokud jej  chtějí, tak ať si to zaplatí z "obecního". S tím 

opět nemohu souhlasit a za naši obec jsem se připojila k Velhartické výzvě, kde se podepisují 

i další obce a školy pod nesouhlas s nově navrhovaným postupem. 

 Asi před měsícem jsem oslovila poslance z řad politického hnutí Starostové a nezávislí 

pana Petra Gazdíka a vyjádřila jsem velké znepokojení ze situace, která by mohla nastat. Jako 

stranický kolega mi slíbil, že se tím budou určitě dopodrobna zabývat a udělají všechno pro 

to, aby byly školy a obce této navržené „inovace“ ušetřeny. V listopadovém  Informačním 

listu politického hnutí Starostové a nezávislí poslanec Gazdík říká k problematice 

následující, cituji pouze část textu: “Zatím se jedná pouze o záměr, který se samozřejmě může 

ještě změnit, ale v žádném případě nechceme tuto věc podceňovat a budeme sledovat, s čím 

MŠMT přijde. Financování resortu nelze postavit na jediném kritériu. Školství v obcích je 

prostředkem, jak budovat v žácích přirozenou a prospěšnou vazbu na region, pomáhá vytvářet  

základní sociální vazby, které dělají z venkova fungující společenství a ne jen prostor pro  

zemědělskou produkci a rekreaci. Věřím, že ministerstvo školství od modelu čistě finančního 

řízení resortu ustoupí. Pokud ne, návrh narazí na razantní odpor našeho poslaneckého klubu.“  

 Na závěr se zase  hodí mnou vytvořený citát: Venkov je krásné místo, žijí zde stejně  šikovní, 

chytří a skvělí lidé jako ve městě a měli by mít  stejná práva.  Musejí to ale stále světu připomínat a žádat 

o tato nezpochybnitelná  práva nahlas.  
                                                                                          Mgr. Hana Štěpánová – starostka  

 

 

 

Návrh nového jízdního řádu je již platný 

V minulých Občasnících jsem informovala, že v Pardubickém a Královehradeckém kraji je 

připravována optimalizace regionální dopravy (OREDO). Po mnohonásobných  a složitých 

vyjednáváních  s firmou a okolními obcemi je nový jízdní řád na světě. Měl by nyní již vyhovovat 

většině našich občanů. Byl vytvořen  podle připomínek a byly respektovány a vzaty v úvahu všechny 
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požadavky a připomínky skupin lidí. Možná několika málo jednotlivcům nebude doslova vyhověno, 

ale jedná se o systém, který musí vyhovovat většině lidí. Víkendové a sváteční autobusy jsou 

v režimu, který byl nově navržen firmou v tyto dny. Nyní je již před  námi  fáze  odzkoušení. Spoje 

z Litomyšle a Vysokého Mýta jsou prý nastaveny tak, aby vše fungovalo i ve větších souvislostech. 

Jako příklad je student, který odjede z Morašic v neděli v podvečer směrem na Prahu a který prý 

kolem 21. hodiny bude již v Praze. I děti z Lažan a Řikovic se dostanou ráno do školy v normální 

dobu tak, aby nemusely čekat na začátek vyučování celou hodinu. Je potřeba, aby naši občané, pokud 

to půjde, autobusových spojů využívali co nejvíce, protože zřejmě po prvním roce provozu dojde ze 

strany Pardubického kraje k vyhodnocení využívání jednotlivých spojů a zcela jistě málo využívané 

budou zrušeny, aby bylo dosaženo úspor. V současné době poskytuje Pardubický kraj na dopravní 

obslužnost  750 milionů ročně. Plánují, že lidé začnou více autobusy využívat. První vyhodnocení 

bude v březnu 2012. Do té doby je ještě možno řešit zásadní věci, které provozem vyjdou najevo.  -hš-                                                                                                                                                      

    Ze života obce 

• Od firmy EKO-KOM a.s. jsme obdrželi odměnu za tříděný odpad za období od 1.7. do     30. 9. 

2011 ve výši 13.598  Kč. 

• Do bývalé školy v Řikovicích bude zapůjčen e-box od firmy ASEKOL s.r.o. E-box bude sloužit na 

odkládání drobného elektrozařízení. Bude umístěn na chodbě ve škole.  

• Je podepsána smlouva na výpůjčku modrého kontejneru na papír, který bude prozatím na zkoušku 

přidán do skupiny u Jednoty v Morašicích. 

• Na sídlišti Hřbitovní kvítí jsou dokončeny chodníky a provedeny nutné opravy na      vodovodních 

přípojkách pro jednotlivé domy, vyměněn hydrant za nový a přidáno nové sekční šoupě na uzavírání 

vody. V letošním roce s ohledem na to, že jsme měli volné finanční prostředky, jsme na podzim chtěli 

pokračovat v akci „Výstavba infrastruktury pro 11 RD Řikovice“. K tomu ale nedošlo, protože 

dodavatelská firma již nenašla čas na práci u nás mimo plán. Akce bude podle původního smluvního 

harmonogramu dokončena v roce 2012. 

• V restauraci U Růže je položeno nové linoleum. 

• Proběhlo čištění a  kontrola kanalizace na sídlišti za Rychtou kvůli klesajícím pruhům v silnici. 

Dále byla opravena propadající se malá část silnice na témže sídlišti. Kanalizace nevykazuje žádné 

velké poškození s ohledem na její stáří. Klesající silnice není způsobena defektem na kanalizaci. 

V příštím roce je plánována  srovnatelná kontrola a čištění na sídlišti Františka, kde je rovněž na 

jednom místě  kumulováno více obyvatel než v jiných částech vesnice. 

• V Lažanech jsou vyměněny 3 podzemní hydranty za nové a v Řikovicích 2 podzemní a 2 

nadzemní.  

• Ze strany SUS a Městského úřadu v Litomyšli – Odboru dopravy bylo vyhověno žádosti o posunutí 

značky, označující počátek a konec vesnice, v Řikovicích ve směru Osík na úroveň počátku 

budoucího nového sídliště.  

• Práce na hloubení vrtu byly započaty 1.11. 2011. Zpočátku byla  rychlost hloubení  něco přes 1 m za 

den. A poté opět začaly velké problémy s podložím. Z toho plyne nedodržení projektové dokumentace 

a následně možné problémy s přijetím dotace. Proběhla a probíhají jednání se Státním fondem 

životního prostředí ohledně dodržování podmínek. Byly udělány veškeré dostupné kroky ke zdárnému 

průběhu prací. Nyní snad už zbývá jedině se modlit, aby to v zemi postupovalo úspěšně a rychle 

směrem dolů. Toto je okamžik, kdy jsme vůči přírodě bezmocní a nejsme schopni cokoli ovlivnit. 

• Novým vodovodním potrubím je již připraveno propojení vesnic Řikovice, Lažany a tím i 

Morašice na vodovod Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Poličsko. Vesnice Řikovice a 

Lažany budou již od roku 2012 brát nově vodu z tohoto zdroje. V případě problémů s čerpáním vody 

ze stávajícího vrtu v Morašicích, budou tuto vodu odebírat i Morašice, Nová Sídla a Tržek. Pomoc 

takto bude možná i opačně ve směru k Poličce. Tímto postupem zanikne Svazek obcí majitelů 

skupinového vodovodu Desinka a všichni budeme prozatím ve Svazku obcí majitelů skupinového 

vodovodu Fiala (dosud to byly jen Morašice, Tržek a Nová Sídla). Upozorňujeme obyvatele Lažan a 

Řikovic, že budou osloveni novým provozovatelem vodovodu firmou VHOS a.s. k uzavření smluv na 

odběr vody. Staré smlouvy s původním provozovatelem ztratí platnost.  
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• Opakovaně byla podána žádost o rekonstrukci vedení nízkého napětí v starších částech Morašic. 

Byl vyzván ředitele ČEZ Distribuce a.s., aby konkrétně řekl, kdy s rekonstrukcí počítají, aby 

v rozpočtu obce byly vyčleněny finanční prostředky na opravu veřejného osvětlení, která dle PD musí 

proběhnout souběžně. Ředitel úseku obnova sítí odpověděl, že naše akce stejně jako dalších 282 bylo 

pozastaveno, protože v jejich společnosti došlo  k přehodnocení priorit investování do distribuční 

energetické soustavy a v souvislosti s ekonomickou situací v EU dochází i v jejich společnosti 

k podstatné redukci investičních výdajů pro následující 3 roky. Naše dvě stavby  o objemu 3,7 mil. Kč 

a 4,4 mil. Kč  nebudou do plánu na rok 2012 zařazeny. V příštím roce bude naše rozvodná soustava 

porovnána  s ostatními žádostmi a případně zařazena, či nezařazena do realizace v roce 2013 nebo 

2014. 

• Masarykova základní škola se zúčastnila republikového pátého ročníku soutěže o nejlepší školní 

časopis. Získali titul Školní časopis roku 2011 v kategorii ZŠ I. + II. stupeň. Gratulujeme!!! 

• Dne 13. listopadu jsme přivítali nové občánky. Jsou to Veronika Jarešová ze Řikovic, Jan Nováček ze 

Řikovic a Šárka Nádvorníková z Morašic. Hodně štěstí do života. 

• Česká pošta s.p. zrušila v Morašicích doručování zásilek doručovatelkou a vše bude předávat 

motorizovaná pošta. Díky tomu bude provedena změna v otevírací době poštovní úřadovny. Počet 

hodin, kdy je pro veřejnost otevřeno, se zvýší o půl hodiny denně. Pošta připomíná občanům, aby měli 

svoje domy, či poštovní schránky označeny číslem popisným. Nová otevírací doba na poště: Každý 

den dopoledne  730 – 1000 hodin, v pondělí a ve středu ještě odpoledne 1300 – 1600 a v pátek 1300 – 1500 

hod. 

• Poplatky ze psů a za popelnice se budou vybírat od února 2012. 
                                                                                                                             Mgr. Hana Štěpánová 

  

 

 
 

V sobotu 25. února 2012 pořádáme ve spolupráci s TJ Sokol již tradiční obecní ples. 

Letos nám  zahraje znovu  hudba MEDIUM.  Přijďte se pobavit !  
 

 

 

Toulky morašickou minulostí 
 

Pokračování v historii Mateřské školy Morašice: Rok 1991 byl rokem 40. výročí 

založení MŠ v Morašicích a zároveň 10.rokem provozu nového areálu. 1.12. se s prací ve 

školce po více než 30 letech rozloučila paní ředitelka B.Trávníčková. Děti byly jejím 

celoživotním posláním, smyslem života. V dubnu 1992 na její místo po konkurzním řízení 

nastoupila M.Benešová. 

Devadesátá léta přinesla zásadní změny v politice, ale i ve vzdělávání a výchově dětí. 

Od 1.1.1990 se mění oslovení soudružko učitelko na paní učitelko. Děti se méně organizují, 

více je posilována jejich samostatnost, zavádí se tvořivá dramatika, uvolňuje se režim dne. 

Děti jsou rozděleny do smíšených oddělení podle příbuzenských vztahů, bydliště. Do školky 

docházejí i dvě děti zdravotně postižené. Během těchto let je v MŠ zapsáno ve dvou třídách 

35 – 46 dětí. 

Postupně se vylepšuje prostředí pro děti, od malování celé budovy až po budování 

hracích koutků, vše z finančních prostředků OÚ, ŠÚ a ZD. Ne vždy školku navštíví vítaní 

hosté, v roce 1994 to byl zloděj, který odnesl téměř nový magnetofon a zanechal po sobě 

velkou spoušť.  

V těchto letech spolupracujeme s Výzkumným ústavem stomatologickým v Praze, děti 

si na základě jeho zjištění čistí po obědě zoubky. Spolupracujeme i s MŠ Makov, Desná, 

Příluka, Jarošov a  se ZŠ v Morašicích.  
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Pro děti nově organizujeme a připravujeme  akce, některé se postupně stávají i tradicí 

pro další roky. Je to například ve spolupráci se školním klubem nedělní Pohádková cesta se 

strašidly, postavami  z pohádek a hlavně spoustou zábavných úkolů. Díky manželům 

Coufalovým jsme také byli na třídenním školním výletě na „jejich“ základně v Budislavi. 

 V roce 95 poprvé spíme s předškoláky ve školce přes noc. Spalo 24 dětí a jen dvě šly 

ze strachu domů. Mezi další akce patří Podzimní bazar dětského oblečení, z něhož bylo 

neprodané oblečení odvezeno do charity, jako další je třeba zmínit návštěvu čerta a Mikuláše, 

vánoční besídky i koledování po vsi, vynášení Moreny, besídky pro maminky s ochutnávkou 

dětmi připravených zeleninových či ovocných salátů, školní výlety, mimo jiné do EKO centra 

Paleta v Pardubicích, na koně do Opatovce a další. Školka se zapojila do celostátní sítě 

mateřských škol se zájmem o ekologickou, enviromentální výchovu Mrkvička. 
 V naší školní kuchyni paní kuchařky připravily týdny staročeské, italské kuchyně, týden 

bramborový i další. V roce 98/99 vaříme pro 255 strávníků. 

Rokem 1996 začínají rodiče hradit tzv.úplatu za předškolní vzdělávání, 50,- Kč měsíčně. 

Finanční prostředky na provoz poskytuje Obec Morašice, finanční prostředky na mzdy zaměstnanců 

poskytuje stát. Náklady stoupají úměrně se vzrůstajícími cenami. V roce 2001 byly provozní náklady 

na jedno dítě 3.015,-Kč. 

Ve výchovné práci naší MŠ byl kladen důraz na sociální a emocionální vývoj dětí, učitelky se 

snažily být dětem partnery v rovnocenném postavení. Výchova vycházela zejména z potřeb dětí a 

rozvoje jejich zájmů. Snažili jsme se také o prosazení zdravého životního stylu a prohlubování 

dětského vztahu k přírodě a ekologii s důrazem na citový prožitek. Jako forma výchovného působení 

byla maximálně využita hra.  

Od 1.9.2002 dochází ke změně v plánování výchovně vzdělávací práce v předškol. zařízeních. 

MŠMT ČR je uváděn Rámcový program pro předškol.vzděl., závazný pro vypracování školního 

vzdělávacího programu. 

Od 1.9.2003 je tento RVP závazný, jeho smyslem je větší důraz na rozvoj osobnosti dítěte. 

1.1.2003 je dnem vstupu všech škol do právní subjektivity. Je to citelný zásah do života především 

ředitelů menších škol, protože řízení právního subjektu je velice časově náročné a zodpovědné. Na 

malých školách těžko může být ředitel managerem, protože nemá dostatek lidí, kterým by svěřil určité 

kompetence, téměř vše dělá sám. Škola si musela zajistit externí zpracování mezd a účetnictví. Zanikly 

okresní úřady, nově byly zřízeny pověřené obce s odbory školství – pro nás je to Litomyšl. 

Protože počet zapsaných dětí klesl na 25, má MŠ od 1.9.2003 pouze jednu třídu s 25, výjimkou 

povolenými, dětmi. 

Zásluhou zřizovatele Obce Morašice byly každé prázdniny provedeny opravy a úpravy 

interiéru nebo exteriéru školky. Například nátěry oken, dveří, střechy. Byla dokončena rekonstrukce 

chodníků a odstranění již nefunkčního bazénu a nepoužívaného pískoviště. Také došlo k úpravám ve 

školní kuchyni, dle hygienické vyhlášky musel být vybudován stavebně oddělený úsek zpracování 

masa. Ke zefektivnění práce byl zakoupen konvektomat. 

V roce 2005 došlo k výměně podlahové krytiny ve třídě a šatně, stará dětská WC byla 

nahrazena novými, do školní kuchyně přibyly nerez odkapávací stoly, lednička, počítač pro vedoucí 

ŠJ, v dalších letech přibyl nápojový vířič, servírovací vozík, vyhřívaný výdej.pult, nerez nádobí,… 

Některé vybavení bylo pořízeno z laskavých darů sponzorů – hypoalergenní přikrývky a polštáře , 

počítač pro děti, digitální fotoaparát, tělocvičné náčiní, … V škol.roce 2005/06 je zvýšena úplata za 

vzdělávání dětí  na 100,-Kč, předškoláci ji ze zákona neplatí. 

Od 2.1. 2006 je upraven i provoz mateřské školy 6.30 – 16.00 hodin. Snižuje se ale počet 

strávníků a tím i pracovní úvazky ve školní kuchyni. Co se nesnižuje a z čeho máme radost je vysoká 

průměrná docházka dětí za rok, 19 dětí z 25. Pro děti každoročně připravujeme školní vzdělávací 

program, velmi zdařilý byl například kalendář pejska Baryka, který vycházel z knihy Fr.Nepila. Děti 

společně s pejskem prošly celý rok, prožily spoustu zajímavých situací, poznaly přírodu . Plyšového 

Baryka nosily všude, na sobotu a neděli se střídaly a braly ho domů. 

Opustila nás třída ZŠ, která využívala horní oddělení asi 5 let. Ve školním roce 2008/9 jsme 

vypracovali pro děti doplňující výchov. program enviromentální výchovy – jen ten, kdo přírodě 

rozumí, ji dokáže ochránit a plán společenské výchovy. V létě tohoto roku byla ve školce provedena 

třídenní inspekce tříčlenného týmu . 
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V létě byla provedena celková rekonstrukce osvětlení ve třídách dle platných nařízení a 

prostory pro děti vymalovány veselými barvami a stěny vyzdobeny veselými dřevěnými obrázky. 

V těchto letech se náklady na provoz na jedno dítě za rok pohybovaly mezi 6 až 7 tisíci korun. 

Pokračovali jsme v tradičních akcích, za velmi zdařilou pokládáme jarní hrátky ke Dni Země s ryze 

ekologickým zaměřením a využitím odpadních materiálů. Zakončením této akce byla soutěž rodičů 

proti dětem ve třídění skutečného odpadu a zasazení listnatého stromu jako budoucího zastínění pro 

pískoviště. 

V roce 2010 byly úspěšné jarní hrátky ke Dni vody, zaměřené na ochranu a šetření vody. 

Odměnou byla mimo jiné láhev Dobré vody. Velice jsme si s maminkami užili také besídku 

připravenou „agenturou“ Každá jsme krásná, kdy každá maminka dle losu dostala ke svému svátku 

rady skutečného „odborníka“ na krásu a absolvovala návštěvu příslušného salónu kadeřníka, pedikéra, 

maséra, tetovací studio, dietoložku. Zakončením byla módní přehlídka ve stylu Co zbylo. 23.6. se 

konal 1.ročník Zahradní slavnosti na ukončení školního roku, rodiče společně s dětmi absolvovali 

soutěže s pohádkovou tematikou, na závěr si mohli zatancovat za doprovodu živé hudby, kapely 

bývalých žáčků MŠ – Pařeniště. 

Ve škol. roce 2010/2011 stále do školky dochází průměrně 19 dětí měsíčně. Místo Zahradní 

slavnosti je na rozloučenou se školním rokem připravena Indiánská slavnost pro děti a jejich tatínky či 

dědečky. Na školní zahradě velkým přispěním manželů Vavřínových vyrostlo pravé týpí a odpoledne 

se dostavili malí i velcí indiáni a kovbojové. Akce skrývala spoustu zajímavých i náročných aktivit, 

střelbu lukem, plížení pod překážkami, chůzi na chůdách a další. Bohužel nám nepřálo počasí. Na 

výletě jsme byli na Pasíčkách u Proseče, kde jsme z finančního příspěvku rodičů adoptovali sojku 

Káču. Této akci předcházely také zdařilé jarní hrátky k mezinárodnímu Dni ptactva. Ke všem těmto 

vydařeným akcím téměř vždy přispěly svým dílem i naše pracovnice školní jídelny, které ochotně 

připravily občerstvení v duchu připravované akce – saláty, indiánské placky, vánoční štoly, ptáčky 

z kynutého těsta. Některá občerstvení „ vařily“ děti samy. Bohužel vzhledem k plošnému snížení 

objemu státních finančních prostředků provozním pracovníkům ve školství byly paní školnici a 

zaměstnankyním ŠJ sníženy platy o 10%. 

V průběhu existence Mateřské školy v Morašicích se měnily pracovní kolektivy, střídali se i 

pracovnice a pracovníci. Každé a každému z nich určitě patří poděkování za to, že vzorně pracovali 

nebo pracují  pro děti a svou dobrou a kvalitní prací přispěli či přispívají k vytvoření dobrého jména 

Mateřské školy Morašice.Těchto dobrých a zodpovědných lidí prošlo pracovním poměrem ve školce 

kolem 70. Všem děkujeme. 

Za dobu provozu MŠ školkou prošlo asi 2.150 dětí. Snad většina z těchto bývalých kluků a 

holčiček vzpomíná na školku s radostí a potěšením, jako na dobu bezstarostných a veselých her. 

I my, dnešní zaměstnanci mateřské školy chceme mít na paměti, že jedině 

spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace, a proto bychom si 

přáli: 

- aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle     

odloučení od rodičů a budou šťastné 

- aby škola byla místem bezpečí pro každé dítě, aby se nebálo vyjádřit pocity a přání 

- aby byla ve školce pohoda, která by příznivě působila na rozvoj dětí ve všech oblastech 

- aby vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného  

   naslouchání a  povzbuzování                                                 Ředitelka MŠ Miloslava Benešová 

 

PRANOSTIKY 

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. 

Jaký prosinec – takový červen. 

Jak Vánoce obalí stromy sněhem, tak posype je jaro květem. 

Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatně se urodí.  

         Všem spoluobčanům přejeme pěkné Vánoce. V novém roce pevné zdraví, 

radost v kruhu rodiny a přátel, ale také úspěchy v práci a  štěstí v životě.  
                    
 Vydává Obecní úřad Morašice. Náklad 255 výtisků. Vydáno 22. 12. 2011. Chyby opravila Alena Čejková.     
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