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        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ      

          

        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  6600    
 

 

 
                                                                                      

 

POZVÁNKY 
 

V neděli 26. listopadu 2017 se konají v 17.00 a 19.30 hod. v kostele svatého 

Petra a Pavla v Morašicích vánoční koncerty Hudba pomáhá - skupina 

Parkoviště pro velbloudy a hosté. 

V sobotu 2. prosince v 17 hod. rozsvítíme vánoční strom v Řikovicích. 

V neděli 3. prosince se také v 17 hod. rozsvítí vánoční strom v Morašicích. 

V sobotu 24. února 2018 pořádá Obec Morašice ve spolupráci s TJ Sokol již 

tradiční Obecní ples.  Zahraje  hudba VEPŘO, KNEDLO, ZELO.  

 

Na všechny akce srdečně zveme všechny občany. 

 

 
 

Koncerty hudba pomáhá 
 

 Benefiční festival Hudba pomáhá zahajuje druhé desetiletí podporou dvou handicapovaných 

dětí. Jedenáctý ročník začne v říjnu koncertem Michala Hrůzy ve vysokomýtském M-klubu. 

Výtěžek z letošního programu je věnován dvojčatům Janovi a Radovanovi Jiskrovým z 

Dolního Újezdu, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou v kombinaci s epilepsií a oční vadou. 

Chlapci se narodili předčasně ve 27. týdnu a museli být okamžitě převezeni na jednotku 

intenzivní péče do inkubátoru. “Lékaři zjistili, že mají krev na mozku a další přidružená 

postižení. Dávali klukům pouze týden života, ale oni to nakonec zvládli. Honzíka jsme si brali 

domů po půl roce, Ráďa musel v nemocnici ještě zůstat, protože mu neodtékal mozkomíšní 

mok a museli mu dělat punkce každé dvě hodiny,” uvedla maminka chlapců Věra Jiskrová. 

Aby chlapci mohli částečně některé činnosti vykonávat sami nebo za menší pomoci, potřebují 

každý den cvičit především horní a dolní končetiny. K tomu by měl pomoci motomed, což je 

speciální rehabilitační pomůcka. Přístroj se zaměřuje na rozpohybování končetin. Jeho velká 

přednost je v tom, že rodina nemusí sourozence přesouvat z vozíku na tento přístroj, ale stačí 

jej vhodně nastavit a končetiny připevnit. Jan s Radovanem budou moci cvičit sami, nebo 

podle předem daného programu. Cvičením by se mělo uvolnit svalstvo a chlapci by měli začít 

více používat ruce i nohy. Právě na zakoupení této pomůcky je určený výtěžek letošního 

ročníku. 

Festival Hudba pomáhá letos nabízí celou řadu akcí, kde mohou návštěvníci chlapce podpořit, 

zejména na sérii tradičních vánočních koncertů během adventu v Morašicích, Litomyšli a ve 

Vysokém Mýtě.  

Ilona Holomková, Hudba pomáhá 
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Akce v Říkovicích 2017 

Blízko Litomyšle leží Říkovice, vesnička má milená. 

Jsou tam prima děti, je jich tam jak smetí, nuda u nich nebývá. 

Jedni jako druzí, děvčata i chlapci na hřišti si budou hrát. 

U kapličky blízko, moje rodná vísko, budu na tě vzpomínat. 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U nás vše začíná prvním měsícem v roce, a to lednem. S místními děvčaty se sejdeme ve 

škole, kde naplánujeme všechny kulturní akce na celý rok dopředu. A že jich máme! Můžeme 

říct, že každý měsíc se u nás něco děje. 

Posezení pro babičky a dědečky 

Měsíc březen patří našim babičkám a dědečkům. V minulém roce jsme měli premiéru, 

nevěděli jsme, jestli tím naše nejstarší obyvatele zaujmeme, ale vše dopadlo dobře a měli jsme 

velký ohlas a všem se to moc líbilo. A proto jsme i letos tuto akci zorganizovali znovu a to 

25.3. Děti si připravily básničky a písničky a na klávesy je doprovázela Tereza Jarešová. 

Letošní 2. ročník byl opět úspěšný a chtěli jsme všechny něčím překvapit. A povedlo se! 

Vypůjčili jsme melodii a slova. A tímto vznikla Říkovická hymna, kterou jsme se všichni 

naučili. Napsali jsme vám ji na začátek tohoto povídání o Říkovicích. U jejího nacvičování 

jsme si užili spoustu legrace, proto u nás patří k nejoblíbenějším písním. Přípravy byly 

velkolepé, museli jsme udělat kulisy. Ty nám  vyrobily Petra Šimková s Marcelou 

Nováčkovou. S dětmi jsme nacvičili pohádku "Jak pejsek a kočička vařili dort", který po 

uvaření dostali naši diváci. Maminky nám k tomu uvařili kafíčko a zábava mohla pokračovat. 

Dokonce jsme měli báseň složenou na míru pro tuto akci. Byla moc hezká, ani jsme nevěděli, 

že je ta naše Markéta Krýdová tak nadaná. Abychom zapojili i do dění naše babičky a 

dědečky, tak jim děti zahrály a zazpívaly písničku "Když jsem já sloužil". Tuto písničku jsme 

si všichni na závěr zazpívali. Tímto moc děkujeme babičkám a dědečkům za jejich hojnou 

účast. Dětem a maminkám za prima přípravu, pro ty naše nejdražší obyvatele Říkovic. 

Karneval nejen pro děti 

Letos se konal 1. dubna 2017 na téma "Letem světem do pohádek". Účast masek byla velká a 

užili jsme si spoustu legrace. O zábavu se nám postarali Krakonoš, Šebestová a Pipi Dlouhá 

punčocha. Moc děkujeme Vendy, Lucko a Vendo. 

Úklid obce 

Druhou sobotu v dubnu proběhl úklid obce, a to 8.4. Sešlo se nás docela hodně, tak jsme si 

rozdělili práci, děvčata umyla v bývalé škole okna, zahrabalo se listí kolem školy, zametlo se 

u zastávky, schody, upravila se zeleň kolem kapličky, vyplel se prostor u pomníku padlých a 

děti obešly obec a vysbíraly odpadky. Tímto jsme se zapojili do celostátního úklidu "Ukliďme 

Česko". Za účast děti dostaly sladkou odměnu.  

Pálení čarodějnic 

30.4. se koná pálení čarodějnic. I my v Říkovicích nemůžeme zůstat pozadu. Ke škole přiletí 

čarodějnice jak malé, tak velké. Aby nám nebyla zima, zahříváme se u velkého ohně, pijeme 

samé divné lektvary a pojídáme divné pochutiny. Myslíme, že se to opět vydařilo, počasí nám 

přálo a sešlo se nás hodně. I z nového sídliště se přišli podívat, takže  byl seznamovací večer, 

což jsme velmi rádi - my nekoušeme.  

Prvomájový průvod 

Měsíc květen začínáme oslavami 1. máje. Letos jsme měli už druhý průvod, na který se každý 

připravuje sám. A všichni jsou zvědavi, co kdo vymyslel. I letos to byla sranda  a všichni jsme 

se pobavili. Průvod vždy začíná na horním hřišti, kde se všichni sjedou a pak už pomalu 

projdeme - projedeme celou vsí, až se dojde k místní škole, kde se staví májka. Věnec upletou 

děvčata a chlapi ji pak postaví. K tomu nám zahraje Fanda Levý na harmoniku a je veselo. 
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Nejhezčí na tomto průvodu je, že můžete vidět, jak se sousedé mezi sebou mají rádi. To se v 

dnešní době už nikde moc nevidí. Tato akce patří k nejúspěšnějším, které pořádáme. 

Říkovický kabrňák a kácení máje 

3.6. proběhl Říkovický kabrňák, při kterém jsme rozděleni do kategorií a to muži, ženy a děti 

podle věku. Běhá se na čas do schodů od školy kolem pomníku až k silnici. Hodně se při tom 

nasmějeme a děti kolem schodů fandí úplně každému. Vítězům jsou předány diplomy a 

medaile. Poté proběhne kácení máje.  

Hasičská soutěž     

13.5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Chotovicích a pak také hasičské akce v Makově, a 

to 17.6. I když jsme v letošním roce nestáli, jak se říká "na bedně", stejně je to pro nás vždy 

velký zážitek a pro děti ohromná legrace. Máme mužské i ženské družstvo, a to je co říct na 

tak malou obec. Řídíme se heslem: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!", a to se nám daří. 

Nejoblíbenějším sloganem našich dětí při fandění je "Říkovice, nejlepší jsou v republice" 

Olympijský běh v Osíku 

Ve středu 21. 6. 2017 Český olympijský výbor pořádal celorepublikový Olympijský běh. Do 

tohoto běhu jste se mohli zaregistrovat buď na stránkách T-Mobile, anebo přímo na závodišti. 

U nás nejbližší byl v Osíku a toho jsme využili. Běh byl rozdělen pro děti a dospělé. Naše 

říkovické děti, které se zúčastnily, musíme moc pochválit, protože jsme stáli na bedně vítězů a 

to několikrát!! Celá ČR startovala najednou. Přímý přenos z rádia přenášeli přes reproduktor, 

tak to byl velký zážitek, když takto někdo v Praze odstartuje  závod. Za mladší žáky se umístil 

na stupních vítězů Víťa Jareš (1. místo), Filip Kopecký (2. místo), Venda Nováček (4. místo) 

a kluci Zezulovi (6. a 7. místo). Na krásném 7. místě byla Verunka Jarešová. Za děvčata stály 

na bedně Vendy Nováčková (1. místo) a Lucka Jarešová (2. místo). Moc jsme jim fandili a 

jsme na ně právem  hrdí, jak reprezentovali naši vesnici Říkovice. Pak přišel závod dospělých. 

Za Říkovice se zaregistrovaly Veronika Jarešová a Marcela Nováčková. Na bednách nestály, 

ale také okusily, jaké to je běžet 5 km. Byla to fuška, ale  největší radost máte, když dobíháte 

do cíle a dětičky vás povzbuzují.  

1. říkovický běh "Hurá prázdniny začínají" 

Dětem se  běhání moc líbilo, proto jsme uspořádali 1. říkovický běh u nás, a to v pátek 30. 6. 

jako odměnu za vysvědčení. Sešli jsme se před školou a rozdělili do kategorií podle věku. 

Děti byly nadšeny, že mohly dráhu běhat několikrát. I dospěláci si mohli zaběhat. Někteří 

vypadali, že snad zkolabují, ale byla sranda. Odměna byla sladká. Všem zúčastněným 

děkujeme a sportu ZDAR!!  Prázdniny začínají a všichni někam jezdí na dovolené, děti na 

tábory. My se o prázdninách vídáme pod pergolou u školy, ale nic oficiálně nepořádáme, 

třeba se domluvíme a sejdeme se na hřišti a zahrajeme si nohejbal, fotbal,….  

A jako každý rok se Říkovice účastní o prázdninách v Morašicích fotbalové akce "Morašické 

čtvrtě". Letos 5.7. byl říkovický tým na druhém místě a všem se tato akce líbí i divákům, 

takže z Říkovic jich vždy hodně přijede fandit, ale i pobavit se. 

Rozloučení s prázdninami "Indiánské léto" 

Všechny letní přípravy směřují na ukončení prázdnin, které se koná začátkem září, až se 

všichni vrátí z prázdnin zpět domů. Hlavně dětem patří tento den a letos to bylo v sobotu 2.9. 

V loňském roce si každý vyrobil svoji vlajku, kterou jsme navlékli na provázek a máme je 

všechny vystavené v pergole. Letošní téma nás zavedlo na divoký západ mezi indiány. 

Indiánská vesnice se nacházela pod školou, kde děti musely splnit různé úkoly, aby našly 

ukradený poklad indiánů. Některé úkoly nebyly vůbec jednoduché. Rýžovali jsme zlato, 

stříleli z pušky na buvola, přenášeli jsme kuželky z místa na místo, učili se uzle, házeli 

kroužky na bizona, plnili jsme lesní poznávačku a nesmíme zapomenout na nácvik stavění 

hranice na oheň. Děti si mohly vyzkoušet i střílení z opravdového luku, pozvání přijal Martin 

Kuta z Makova a děti byly opravdu nadšené. Venda Tobiášek měl za úkol s dětmi vyrobit 

klacky na opékání párku. Moc se jim to povedlo. Venda je šikovný učitel, takže každý klacek 
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byl originál. U stanoviště v indiánské vesnici Maruška Krýdová dětem trošku zamotala 

hlavičky, děti měly za úkol vyřešit hlavolamy ze sirek. Oblíbená disciplína je shazování 

nafouklých a vodou naplněných balonků. Jenže letošní počasí bylo nevypočitatelné, takže děti 

raději propichovaly balonky šipkami na sucho. Letos jsme si vyrobili lapače snů, některé 

samozřejmě visí také pod pergolou. Snažíme se, abychom si každé ukončení prázdnin něčím 

vždy připomněli.  

Úklid  

30.9. jsme se podruhé zapojili do akce Ukliďme Česko. Rozdali jsme si rukavice a pytle a 

vyrazili procházkou směr Višňáry, Osík, Jiříkov a Lažany a posbírali odpadky kolem 

příjezdových silnic do obce a samozřejmě i v obci. Nasbírali jsme toho hodně, ale máme 

dobrý pocit, že máme krásnou obec bez odpadků. Na jaře nás úklid čeká znovu, protože jsou 

lidé, kteří stále nepochopili, že se odpadky nevyhazují jen tak na zem, ale do popelnic. A 

pokud jste si nevšimli, tak máme v obci u obou zastávek a u hřiště nové odpadkové koše. 

Posvícenské sousedské posezení 

Posvícení v Říkovicích je první říjnovou neděli. 7.10. pozvaly říkovické ženy své 

spoluobčany na posvícenské posezení do místní školy a aby bylo něco dobrého ke kávičce, 

tak upekly moc dobré posvícenské koláčky. Kdo chtěl, ten přišel. František Levý nám zahrál, 

takže jsme si zazpívali i zatančili.  

Lampionový průvod 

Na státní svátek 28. října, Den vzniku samostatného Československa, prošel obcí lampionový 

průvod. Sraz byl na novém sídlišti, odkud průvod vychází a jde celou vesnicí. Konečná je 

jako vždy u bývalé školy, kde jsme položili věnec k pomníku padlých vojáků z naší obce, 

rozsvítili svíčku a uctili jejich památku minutou ticha. Vyšlo i počasí, nepršelo, jen foukal 

vítr, tak jsme byli rádi, že děvčata připravila něco na zahřátí a děti dostaly malou sladkou 

odměnu za účast. A účast byla úctyhodná, napočítali jsme 80 účastníků, to je pro naši malou 

obec úctyhodný počet, ani jsme se nemohli potom do školy vejít. 

 

A co nás ještě do konce roku čeká a co připravujeme? 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Prosinec pro nás bude premiérou. Uskutečníme v sobotu 2. 12. 2017 rozsvěcení vánočního 

stromu, který nám věnoval Vlastík Krýda. 24. 3. proběhla akce přesazení vánočního stromu. S 

usazením pomáhal jeho věrný přítel Danek Petráň. Bagr  nám zapůjčil Pavel Říha. Ruku dílu 

přidal i Venda Cibulka a ženy kontrolovaly, aby byl na správném místě a nebyl zasazen 

nakřivo. Všichni jsme si přáli, aby nám neuschl. Ondra Říha přistavil cisternu s vodou na 

zalévání. Ti, kdo strom chodili zalévat,  to určitě dělali s láskou, protože se krásně uchytil. 

Doufáme, že  při 1. rozsvěcení říkovického stromu nenastanou žádné komplikace a vše vyjde, 

tak jak má. O vánoční písně se nám postará  Hanička Černá z nového sídliště. Ta k nám 

přiveze své kamarády z Vlastimilu, takže bude o krásnou vánoční atmosféru postaráno. Ale i 

naše děti nezůstanou pozadu a určitě si něco pěkného připraví. Děti budou také na vánoční 

stromeček vyrábět ozdoby, abychom ho měli pěkně ozdobený. Doufáme, že si všichni 

společně zazpíváme a naladíme se na vánoční čas.  

A to je konec povídání o dění u nás v Říkovicích. Takhle trávíme volný čas a určitě v těchto 

akcích budeme pokračovat.  

Tímto bychom moc poděkovali všem, kdo se podílí na přípravách říkovických akcí. 

Děkujeme vám! Přejeme Vám, abyste prožili zbytek roku tak hezky jako my v Říkovicích. S 

úsměvem jde všechno lépe.  

A pokud si chcete akce připomenout nebo se podívat, o co jste přišli, tak neváhejte a podívejte 

se na stránky obce Morašice, kam fotky z akcí co nejdříve vložíme. 

         

         Všichni z Říkovic 
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Pozvánka do Majáku 
 

Milé maminky a tatínkové, babičky i dědové…. a hlavně děti. 
V budově Obecního úřadu již několik let máme  

               klub pro malé námořníky a jejich rodiče  

                                                       MAJÁK 

 
 

        Tímto Vás zveme k nám, přijďte si s námi něco milého vytvořit. 

 

Středy  9 – 11 hodin pod vedením Zuzany Famfulíkové tel.: 733 522 126 
Vstupné 10 Kč. 

Čtvrtky 16,15 – 18,15 hodin – výtvarná dílna pod vedením Dany Krejsové tel.:724 234 824 
Poplatek za spotřebovaný materiál je 20 Kč. 
Bačkůrky prosím s sebou.  

 

Toulky morašickou minulostí 
Dnes dokončíme vyprávění p. Fikejze. Podzim ve Vladivostoku byl nádherný a zprávy o 

událostech ve vlasti (o 28. říjnu) se k vojákům dostaly za několik dní. Vítali je s velkou radostí. 

Další velké naděje na brzký návrat domů.  

Přešel podzim, Vánoce a nastal nový rok 1919. První transport vojska odjel na italské lodi 

„Roma“. Pan Fikejz píše: „V polovině ledna jsem doprovázel na loď moje známé, přátele, mezi 

nimiž byl také Jan Chalupník, učitel z Rohozné a Zavřel z Litomyšle. Radoval jsem se společně 

s odjíždějícími, neboť těch 148 bratří mělo raziti cestu do Čech a vezli také ode mne dopisy pro 

otce“.  

A 14. února 1919 nastal i pro p. Fikejze onen vytoužený den. Společně s ostatními byli naloženi na 

anglickou loď „Modras“ a vydali se Žlutým mořem směrem na jih k Japonsku. „Těžko jsem se 

loučil s Ruskem, s tím mohutným národem slovanským na východě. Za těch 4 a ½ roku zdomácněl 

jsem mezi ruským lidem, třeba někdy se trpce snášelo jejich nepochopení pro nás, ale my jim rádi 

odpouštíme, neboť patříme k jedné rodině slovanské.“ 

Již druhý den pociťují značné oteplení a při přistání v japonském přístavu vnímají změnu – ve 

Vladivostoku sníh a led a zde vše v zeleni. Břehy Japonska jsou kopcovité, všude je nápadná 

čistota a pořádek. Loď naložila různé zásoby a uhlí, cestující obchodovali s místním 

obyvatelstvem, které na loďkách přijíždělo s nejrůznějšími potravinami a jiným zbožím.  

 
Každou středu se zde schází maminky na mateřské dovolené, 
naši nejmenší se zabaví nějakou společnou činností a jejich 
maminky si na chvilku odpočinou od běžných každodenních 
starostí.  
Konáme také pravidelné čtvrteční vyrábění rozmanitých 
nápadu ručiček i rodičů rozmanitých nápadů z různých 
materiálů dětskými ručičkami i rukama rodičů.  
Občas si společně vyrazíme na výlet, nebo se učíme něčemu 
novému v pořádaných kurzech.  
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19. února opět vypluli na moře a 23. února se přiblížili k čínskému Hong Kongu zahalenému do 

mlhy. „Druhý den mlha zmizela, naše zraky hltají přímo nádherný pohled na pobřeží. Je viděti 

vysoké domy s pavlačemi, kol dokola samá svěží zeleň, parky a zahrady. Lanová dráha táhne se do 

nesmírné výše.“ 

Osazenstvo lodi dostalo povolení k návštěvě města s čilým obchodním ruchem a za dva dny 

pokračovala plavba směrem k jihu. Slunce začíná nemilosrdně pálit, po 5 dnech plavby se blíží 

k rovníku. Loď přistála v Singapuru přivítána velkou bouří a lijákem. Znovu se nakládá zboží, 

jeřáby pracují neustále. Čtvrtého dne nakládání končí a loď je po vyplutí z přístavu opět provázena 

ještě strašnější bouří na volném moři. 

Okolnosti donutily posádku lodi uspořádat pohřeb na širém moři. Jeden Čech a jeden Číňan našli 

hrob v hlubinách Indického oceánu daleko vzdáleni od svých vlastí.  

Další plavba vede směrem severozápadním, po levoboku míjí ostrov Sumatru. Čsl. vojáci oblékají 

uniformy anglického koloniálního vojska (nad kolena krátké kalhoty a klobouk). Každý den stavěli 

se k přehlídce anglickým plukovníkem.  

S nadějí na brzký návrat domů popisuje p. Fikejz dění na lodi: „Dvakrát až třikrát za týden bylo 

pískáno na poplach, abychom se vycvičili v pohotovosti v zacházení s ochrannými pásy pro případ 

neštěstí. Ku spaní měli jsme svoji houpačku. K menáži bylo nás u stolu 16. Kuchaře jsme měli 

svoje. Snídaně bývala dosti bohatá – bílý chléb, čaj s mlékem, šunka, marmeláda, 

máslo…vzhledem ke krutému hladu, který vojáci zažili na frontě snídaně královská.“ 

A zde k naší velké lítosti vzpomínky p. Fikejze končí. 

 

Dle vyprávění členů rodiny pan Fikejz se vracel domů přes Terst a v roce 1920 začíná opět 

hospodařit na statku v Morašicích. Sledujeme-li cestu pana Fikejze a ostatních vojáků na mapě, 

žasneme nad dálkami, které museli zdolat tehdejší železniční dopravou, na lodi i pěšky se všemi 

útrapami, které tehdejší doba přinášela a vzpomínáme s úctou na všechny účastníky a oběti  

I. světové války.  

 

                                                                   Připravila paní Bohumila Trávníčková 

 

 

 

 

         Všem spoluobčanům přejeme v novém roce pevné 

zdraví, štěstí, radost v kruhu rodiny a přátel, ale 

také mnoho úspěchů v pracovním a osobním  životě. 

                                                       Obec Morašice 
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