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        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ      

          

        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  6611    
 

 

 
                                                                                      

 

 
POZVÁNKY 

 

17.5.2018 se koná výlet důchodů do Sloupsko-Šošůvských jeskyní a na zámek 

Lednice 

1.6.2018 pořádá naše obec Den dětí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka 

17.6.2018 od 13.30 hod. proběhne na hřišti v Morašicích Dětský den pro děti 

z Morašických obcí 

5.7.2018 se uskuteční tradiční turnaj Morašických čtvrtí 

   O další akcích Vás budeme informovat průběžně místním rozhlasem a plakáty 
 

 
Prosba o pomoc při zajištění akce 

 

    Dne 1.6.2018 proběhne v naší obci akce ke Dni dětí Mikroregionu Litomyšlsko – 

Desinka. Akce se koná každý rok a vždy ji zajišťuje jedna z členských obcí 

mikroregionu, v letošním roce přišla řada na nás. Akce se zúčastní dvě družstva 

mladších a starších žáků základních škol, které jsou zřízeny v členských obcích 

mikroregionu.  

    Naším zámyslem je soutěže tematicky zaměřit na vesnici v počátku minulého století 

– hospodaření, řemeslnictví, hry dětí v tehdejší době a podobně. Přitom bychom chtěli 

částečně i seznámit děti z ostatních obcí s naší vesnicí.  

    Protože zajištění bude dost náročné, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. 

Přivítáme nabídky na zapůjčení různých předmětů z té doby, které by se daly využít na 

soutěžní úkol: dřevěné tůčko, dřevěný trakař nebo čtyřkolový vozík, uniforma z 1. a 2. 

světové války. Dále prosíme i o věnování starých smaltovaných nebo plechových (i 

třeba děravých) hrnců o průměru 25 cm a více. Protože akce bude vyžadovat i velkou 

potřebu organizátorů, přivítáme nabídky na pomoc při zajištění úkolářů  na 

stanovištích (není náročné, pouze ukázka nějaké jednoduché činnosti, skupiny dětí 

doprovází průvodce, který vysvětluje), zabezpečení bezpečného pohybu dětí při 

přecházení silnic, zajištění občerstvení apod.  

    Prosím proto akční důchodce, studenty, maminky a tatínky, kteří by se na páteční 

dopoledne mohli uvolnit, aby se přihlásili do 18.5. na obecním úřadě, kam prosím 

doručte i nabídky k materiálovému zabezpečení.  

    Za Vaši pomoc velmi děkujeme.                                                               -kr- 
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Co se děje s naším obchodem 

Jak jistě všichni víte, náš obchod je již třetí týden zavřený. Je to zapřičiněno nemocí 

obou prodavaček a provozovatel COOP tvrdí, že není schopen zajistit zástup na dobu 

nemoci. Provozovatel COOP nás dále informoval, že z důvodu malých obratů nebude 

nadále prodejnu v tomto rozsahu provozovat a prodejnu nám nabídl k odkoupení. 

V současné době jednáme o ceně za budovu prodejny a současně se snažíme zajistit 

jiného provozovatele. Protože víme, že nefunkční obchod způsobuje mnohým z nás 

značné komplikace, snažíme se jeho opětovné otevření současným provozovatelem 

maximálně urychlit a vyřešit provoz prodejny do budoucna.  

Děkujeme za pochopení a věříme, že situaci podaří co nejdříve vyřešit.  

 

Nabídka kompostérů 

V současné době je možnost zažádat o dotaci na pořízení zahradních kompostérů do 

domácností. Žádáme zájemce o kompostér, aby se přihlásili do 18.5. na Obecním 

úřadě v Morašicích buď osobně, nebo telefonicky na tel. č. 461612773, případně 

mailem na starosta@morasice.cz. Hlásit se mohou i občané, kteří mají kompostér 

pořízený v minulých letech z dotace mikroregionu. Podání žádosti o dotaci je 

podmíněno dostatečným počtem zájemců. Předpoklad úhrady ze strany občanů je 

300,- až 500,- Kč.  

 

Akce v Říkovicích 2018 

Článek v minulém občasníku o akcích, které jsou pořádány v Říkovicích měl velký 

ohlas, proto uvádíme přehled akcí, které v Říkovicích proběhnou v roce letošním. Plán 

akcí v Řikovicích visí i v Morašicích a na stránkách obce, takže jste srdečně zváni ☺ 

samozřejmě i vy z Morašic, Lažan a Višňárů! 

 

2. 6. 2018 od 14 hod  Kabrňák + kácení máje     

29. 6. 2018 od 15 hod  Řikovický běh  

8. 9. 2018 od 14 hod  Rozloučení s prázdninami     

6. 10. 2018 od 19.30 hod           Posvícenské sousedské posezení 

27. 10. 2018 od 18 hod           Lampiónový průvod + položení věnce k          

                                                   pomníku 

1. 12. 2018 od 17 hod  Rozsvěcení vánočního stromu + zpívání 

A co se již uskutečnilo: 

1. Rozsvěcení  vánočního stromku v Řikovicích  

Naše přípravy vyvrcholily v sobotu 3. 12. 2017. Kdo mohl a chtěl přiložit ruku k dílu, 

tak přišel už v 15 hod ke škole a pomohl nám s výzdobou stromečku, postavit stánky. 

Rovnalo se napečené cukroví, také vánočky a řikovické perníčky. Pro štěstí jsme 

rozdávali svazečky jmelí. Pro všechny, kdo se přišli podívat na rozsvěcení, jsme 

měli na zahřátí čaj, svařáček a grog. Hasiči připravovali masíčko na grilu a na zahřátí 

česnečku a na žízeň točili pivo. S ozvučením nám pomohl kamarád Marián Nešpor, 

aby bylo vše krásně slyšet. A tak si děti mohly zkusit nacvičené písničky, aby pak 

mailto:starosta@morasice.cz
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naostro vše klaplo. Vše bylo odzkoušené a už se čekalo, až dorazí pěvecký sbor 

Vlastimil z Litomyšle. Tímto děkujeme Haničce Černé za zprostředkování. I oni se 

museli rozezpívat, aby nám mohli zazpívat vánoční písně v jejich podání. V 17 hodin 

přítomné uvítal pan starosta a popřál všem krásný zážitek.  Ke konci vystoupení 

Vlastimilu jsme na smluvený signál zhasli osvětlení po celé vsi a pak se do tmy 

rozzářil náš krásný vánoční stromeček. A poté nastoupily řikovické děti, 

které pod vedením Terči Jarešové nacvičily krásné vánoční písničky. Závěrečné 

překvapení, které nikdo nečekal, si pro nás připravili Pepik a Verunka Jarešovi se svou 

písničkou Maličký Ježíšek. Jejich vystoupení bylo tak báječné, že přítomné dojali 

k slzám a rozesmáli zároveň a za to sklidili velký potlesk. Měli jsme všichni strach, 

aby vše dobře dopadlo, ale po vystoupení  našich dětí z nás stres opadl a my si pak 

večer při úklidu, mohli v klidu říci, ano, vše jsme zvládli a tato akce se opravdu 

vydařila. Moc všem děkujeme, kteří se do přípravy zapojili a obci Morašice za 

zajištění osvětlení pro náš řikovický stromeček.  

Karneval v Řikovicích na téma Na statku  

Na dětském karnevalu se podílíme, dá se říci všichni z Řikovic. Maminky vše 

organizují, balí tombolu a tatínkové pomáhají s výzdobou a s občerstvením. A tak 

jsme po celý rok sháněli věci do tomboly, dvakrát před karnevalem jsme se sešli, 

abychom domluvili detaily. Karnevalem provázela Lucie Jarešová a Venda Tobiášek. 

Téma zvolili Na statku a k tomu byly uzpůsobeny i soutěže pro děti. Jaruška 

Tobiášková prodávala sladkosti a pití v obchůdku a Vašek Tobiášek měl opět na 

starosti párky v rohlíku. Terča Jarešová pouštěla písničky, abychom si mohli zatančit. 

Letos se nám sešlo 44 dětí a škola praskala ve švech. Všichni se stejně nejvíce těší na 

tradiční židličkovanou, bez které nemůže být v Řikovicích žádný karneval. Nejvíce 

srandy je ale, když židličkovanou začnou hrát dospěláci. Tak to je teprve rachot.  

 A co myslíte, která cena tomboly byla pro děti nejlepší? No samozřejmě zvířátkové 

dorty od Jarušky. Dětem se karneval opět líbil a už se těší na příští rok.  

Posezení pro babičky a dědečky  

V neděli 25. 3. 2018 jsme se sešli opět ve škole v Řikovicích. Na 15 hod. se začali 

scházet babičky a dědečkové, aby se pobavili, zjistili, co je nového a poslechli si, co si 

pro ně připravily naše děti. Jsme moc rádi, protože mezi nás dorazil i pan starosta. A 

mohlo se začít. Někdo zarecitoval básničku, někdo zazpíval. Lucka s Vendy zahrály na 

klarinety písničku Škoda lásky. Nikča Šplíchalová zahrála a zazpívala na ukulele 

písničku od Pavla Calty. Dorazilo i dvanáct měsíčků. Každý měsíc nám řekl svou 

pranostiku. Maminky napekly něco sladkého ke kafíčku a něco slaného na zub, hasiči 

točili pivečko na žízeň. Zábava probíhala moc dobře, všem se to líbilo a děti už se 

těšily, až to budou mít za sebou a budou moci konečně na hřiště. Nastal zlatý hřeb 

odpoledne. Na závěr si totiž děti připravily operetku Budulínek pod vedením Terči 

Jarešové, která je doprovázela na piano. Kulisy nám namalovala Petra Šimková. 

Opravdu musíme všechny děti pochválit, moc se jim to povedlo a diváci je ocenili 

velkým potleskem. Na závěr děti rozdaly babičkám kytičku a dědečkům něco na 

zahradu.  



 4 

Sběr železa a úklid obce   

V sobotu 7. 4. 2018 SDH Řikovice pořádalo sběr železa. Hasiči začali sbírat železo 

ráno v 8 hodin a do oběda měli co dělat, aby vše posbírali. Sběru bylo hodně, nasbírali 

5 tun železného šrotu. Děkujeme Pepikovi Černému, že zapůjčil traktor a vše za 

pomoci hasičů odvozil. Všem, co přispěli, moc děkujeme a hasičům díky za svoz.  

A co na odpoledne? To jsme si naplánovali tradiční úklid obce. Opět nám svítilo 

sluníčko, tak uklízení byla jedna radost. I letos nás Pavlína Jarešová zaregistrovala do 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Rozdělili jsme si příjezdové silnice do 

Říkovic a vyrazili jsme sbírat odpadky po neukázněných lidech. Pokladů jsme našli 

dost, až se divíme, co jsou lidi schopni vyhodit. Jsme rádi, že se zapojily i děti. 

Sesbírali jsme odpadky, a že jich nebylo málo, děti to svezly na tůčku a na vozíčku do 

středu obce. Kdo zůstal v obci, uklízel okolo školy, kapličky. Uklízeli jsme i přímo ve 

škole, umyli okna, záclony, nádobí,…. Všem děkujeme za pomoc při úklidu a máme 

radost, že Vám pořádek ve vsi není lhostejný. Po akci si děti zahrály na hřišti florbal a 

hasiči uvařili pro hladové gulášek a pivečko.  

Na podzim proběhne další podzimní úklid „Ukliďme Česko“, tak pokud se bude chtít 

někdo připojit i z Morašic, tak budeme rádi, protože z Litomyšle došli dobrovolníci do 

Višňárů a z Makova k Morašicím, ale v okolí Morašic nebyl bohužel nikdo. 

A slíbené fotky z našich akcí v Řikovicích už jsou konečně vloženy na stránkách obce, 

tak se můžete podívat.  

Vyprávění o dalších akcích v Říkovicích zase příště.  

Mějte se hezky, zdraví Vás všichni z Říkovic 

                                                                 -pj- 
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