
MORAŠICKÝ OBČASNÍK 

ROK 2019             ČÍSLO 64 

UZAVÍRKA SILNICE 

Od 4. 4. do 4. 5. 2019 bude z důvodu opravy  

uzavřena silnice mezi Višňáry a Litomyšlí,  

objízdné trasy budou přes Tržek nebo přes Osík. 

Autobusy do Višňárů nebudou zajíždět, občané 

z Višňárů budou muset k autobusu na zastávku na 

rozcestí k Sedlíšťkám. 

 

BAZÉN 

5. 4. 2019 od 19.00 do 20.30 je zajištěn bazén 

v Litomyšli pro plavání našich občanů z Morašic, 

Lažan, Řikovic a Višňárů 

 

SBĚR ŽELEZA 

SDH Morašice bude v sobotu 13. 4. 2019  

odpoledních hodinách pořádat sběr starého železa. 

 

VÝLET PRO DŮCHODCE 

Na 9. 5. 2019 je připravován výlet pro důchodce. 

Bližší informace budou zaslány v dostatečném 

předstihu, zajistěte si tento termín. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY 

Byla schválena dotace na zahradní kompostéry,  

podaná spolu s obcí Makov. V současné době se 

připravuje výběrové řízení. Až budou kompostéry 

dodány, zájemci, kteří byli přihlášeni, budou  

informováni.  

 

VOLBY 

Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhnou volby  

do Evropského parlamentu. 

 

O další akcích Vás budeme informovat průběžně 

místním rozhlasem a plakáty. 
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ÚŘEDNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU 

Pondělí  7.00-12.00  12.30-17.00  

(v době letních prázdnin do 16.00) 

 

Středa  7.00-12.00  12.30-16.00 

 

V ostatní dny si ověřte naši přítomnost telefonicky. 

Kontakt: 461 612 773 
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Upozorňujeme občany,  že poplatek  ve výši  60,- Kč za prvního  psa (za každého dalšího  100,- Kč) byl 

splatný k  1. 3. 2019. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.  

Poplatek za odvoz komunálního odpadu  ve výši  400,- Kč/osobu je splatný k  31. 3. 2019. Pokud celková 

výše platby poplatku přesáhne částku 800,- Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, které jsou splatné  

v termínech k 31. 3. 2019 a do 31. 8. 2019.  

Příslušné formuláře k poplatkům obdržíte na obecním úřadě nebo si je můžete stáhnout na stránkách obce 

www.morasice.cz  v sekci obecní úřad - formuláře.  

Poplatky je možné platit v hotovosti do pokladny na OÚ v Morašicích nebo lze hradit bezhotovostně na 

účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem platby, který se skládá ze tří kombinací čísel:  

 ze psa 1341+Morašice 01+číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné,  

doplňte před čp. 0  

 za odpady 1340+Morašice 01+číslo popisné XXX 

 

Takto je to pro všechny  

Poplatek za psa 

 134101XXX pro Morašice  

 134102XXX pro Lažany  

 134103XXX pro Řikovice  

 134104XXX pro Višňáry  

 

Pokud budete provádět úhradu za odvoz odpadu a úhradu ze psa převodním příkazem, proveďte každou 

platbu zvlášť se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.  

POPLATKY ZE PSŮ A ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu 

 134001XXX Morašice  

 134002XXX pro Lažany  

 134003XXX pro Řikovice  

 134004XXX pro Višňáry  

Vážení občané,  

dovolte mi, Vás tímto článkem informovat, proč v Morašicích nezvoníme. 

Zvony na věži kostela v Morašicích, které pocházejí ze 16. století, zázrakem byly uchovány v době  

světových válek, nyní mlčí. 

Elektrický pohon obou zvonů, nainstalovaný v 90. letech minulého století, byl velmi nešetrný a jeho  

dlouhodobým provozem došlo k poškození zavěšení zvonů a zavěšení srdcí zvonů a bylo nutné jejich další 

provoz okamžitě zastavit. 

Vzhledem k historické ceně zvonů má Římskokatolická církev – farnost Morašice zájem provést opravu 

zavěšení zvonů a instalovat nový moderní pohon zvonů, aby bylo možné obnovit pravidelné zvonění. Bylo 

PROČ ZVONY V MORAŠICÍCH MLČÍ 



zahájeno jednání s odbornou zvonařskou firmou a v současné době je zpracován projekt na provedení  

opravy, včetně vyčíslení celkových nákladů, které budou činit cca 100 tis. Kč. 

Zastupitelstvo obce Morašice vyjádřilo podporu plánované opravě a přislíbilo finanční podporu, která  

pokryje cca 50% nákladů akce. Farnost Morašice se proto tímto obrací na občany Morašic se žádostí  

o příspěvek na opravu zvonů. Pokud tedy budete mít zájem podpořit opravu zvonů, obraťte se prosím na 

probošta litomyšlské farnosti A.R.D  Zdeňka Macha (tel.: 603 275 062), se kterým dohodnete  

podrobnosti poskytnutí daru na opravu zvonů v Morašicích. 

Občané Říkovic podobným způsobem sdružili finance a pořídili nový zvon na kapličku, včetně zavěšení  

a elektrického pohonu. Věříme, že i v Morašicích se najde dostatek dárců, aby oprava historických zvonů, 

které jsou jedním ze symbolů kostela v Morašicích, mohla být realizována co nejdříve.                                                                                                              

Vladimír Stříteský      

3 

VALNÁ HROMADA  

TJ Sokol Morašice svolává valnou hromadu  

na pátek 12. 4. 2019 od 17:00 v hospodě na hřišti. 

 

ČINNOST V ROCE 2018 

Nejviditelnější složkou našeho oddílu jsou  

fotbalová družstva. Ve své neocenitelné mravenčí 

práci v kategorii mladších a smíšených přípravek 

pokračuje Jiří Famfulík. Jeho mnohaleté zkušenosti 

a práce s dětmi je znát ve všech fotbalových  

kategoriích. Našim nejmenším věnuje svůj volný 

čas i v rámci fotbalové školičky, jejíž náplní není 

ani tak fotbal, jako různé pohybové a dovednostní 

soutěže a vytvoření si vztahu předškolních dětí 

k aktivnímu trávení volného času. Děti se scházejí 

každé úterý od 17 hodin v zimním období 

v tělocvičně základní školy v Morašicích a jakmile 

jim to počasí dovolí, budou se scházet na  

fotbalovém hřišti.  

Kromě fotbalu je přes rostoucí administrativní  

překážky nadále aktivní pingpongové družstvo pod 

vedením Milana Říhy. I letos proběhl v sobotu 

23.3.2019 35. ročník memoriálu  Jindřicha Dlabky 

– soutěž ve dvouhře a 14. ročník memoriálu Pavla 

TJ SOKOL MORAŠICE 

Pohorského ve čtyřhře.  Příznivci tohoto sportu se 

scházejí ve čtvrtek od 17 hodin ve 20ce. Jistě rádi 

mezi sebou  přivítají nové členy. 

Pod záštitou našeho oddílu probíhá i pravidelné 

pondělní cvičení pro ženy (19 – 20 hodin 

v tělocvičně ZŠ), v jehož rámci se střídavě věnují 

aerobicu, nordic walkingu a jízdě na kole.  

Náš oddíl se také každoročně podílí i na  

společenském životě v obci. Na konci února jsme 

ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádali tradiční 

Obecní ples. V červnu si děti z naší i okolních  

vesnic užily Den dětí.  

DEN DĚTÍ  

Letos ho připravujeme na neděli 16. 6. 2019.  

FOTBALOVÝ TURNAJ 

Velkou  vesnickou událostí je také fotbalový turnaj 

morašických čtvrtí, který se pravidelně koná na  

státní svátek 5. července.  

Závěr roku patří pořádání Štěpánské zábavy  

a Silvestrovského fotbálku. 

 

Za Sokol Morašice Václav Štancl 



ZACHRAŇTE HVĚZDIČKU KAMILKU  

Zachraňte hvězdičku Kamilku. Takto zněl název 

letošního karnevalu, který se konal 22. 2. 2019  

v tělocvičně školy. Vesmírné téma vymysleli starší 

žáci, kteří také celý karneval organizují. Jinak vše 

probíhá tak, jak se na správný karneval sluší –  

tanec, masky, tombola, soutěže, předtančení,  

občerstvení, prostě zábava pro malé i velké. Smutná 

hvězdička Kamilka se na konec za pomoci  

šikovných soutěžících rozzářila a ve vesmíru bylo 

zase vše v pořádku. Děti si užily a mě zbývá  

poděkovat všem malým i velkým pomocníkům  

a příznivcům za podporu.  

v letošním roce se naše morašická škola dožívá  

150 let. Oslavy budou probíhat v listopadu 2019. 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  

Ředitelství Masarykovy základní školy  

v Morašicích oznamuje:  

ve středu 10. 4. 2019 ve 13.00 se uskuteční zápis 

žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.   

K zápisu se dostaví žáci narození 1. 9. 2012  

až 31. 8. 2013, případně dříve.  

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte  

a občanský průkaz zákonného zástupce. 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA  MORAŠICE 

MASOPUSTNÍ VESELÍ TENTOKRÁT  

V TĚLOCVIČNĚ  

Masopust patří mezi tradiční akce naší školy. Po 

letech mrznutí a moknutí jsme se chtěli ohřát  

a masopust jsme realizovali v tělocvičně.  

Osazenstvo celé školy se převléklo do slušivých 

masopustních oblečků. Laufr (Kamila Kusá)  

požádal pana ředitele a pana starostu o povolení 

masopustního veselí. Pak už se střídala vystoupení 

jednotlivých tříd. Polka v podání krojované 9. třídy, 

zabíjačka v Kotěhůlkách a další taneční a pěvecká 

vystoupení. Jelikož dbáme na tradice, tak laufr  

představil tradiční masky – slamáky, řemeslníky, 

muzikanty, masopusta, ženicha a nevěstu,  

kominíky,… Na závěr divadelní kroužek sehrál  

scénu o popravě kobyly. K masopustu  

neodmyslitelně patří čerstvě nasmažené koblížky. 

Těšte se na příští rok! To bude masopust  

opět venku!  
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Zatím se vše vymýšlí a připravuje. Rádi bychom 

vás požádali o pomoc. Uvítáme zapůjčení fotografií 

žáků, školy, akcí spojených se školou, oslav,  

karnevalů, seznamy žáků, stará vysvědčení,  

pomůcky, žákovské knížky, učebnice, školní  

obrazy, kroniky, spojení na významné osoby, které 

prošly školou od roku 1869 do roku 2019. Právě ta 

vaše fotka ještě není v naší kronice a třeba udělá 

radost příchozím návštěvníkům. Právě ta vaše  

školní učebnice či sešit je originálem a zaslouží si 

pozornost ostatních. Prosím přispějte i vy troškou 

do mlýna!  

Materiály můžete přinést přímo do školy, anebo nás 

kontaktujte: Stanislava Coufalová 737 842 811, 

škola – Karel Kovář 461 612 774 

Máte se na co těšit!  Děkujeme za spolupráci.   

 

Stanislava Coufalová 

150 LET MORAŠICKÉ ŠKOLY 

Vážení občané, 



MATEŘSKÁ ŠKOLA  MORAŠICE 
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zápis do MŠ proběhne dne 13. 5. 2019 od 13.00 do 16.00, kdy rodiče doručí vyplněné žádosti do MŠ.  

Žádosti bude možné vyzvednout v MŠ od 15. 4. 2019 nebo stáhnout na webových stránkách školy  

www.msmorasice.cz. 

Rádi běháte nebo konečně chcete začít? Máte rádi 

procházky pěknou přírodou? Máme pro vás tip na 

zajímavou akci pro celou rodinu. V sobotu  

11. 5. 2019 od 14.00 pro vás v Nové Vsi  

u Litomyšle Dobrovolnické centrum při Farní  

charitě v Litomyšli společně s dalšími partnery  

připraví vyznačené běžecké trasy různých délek  

a obtížností. Přijeďte objevit malebnou krajinu  

údolí Jalového potoka a pomozte navíc dobré věci. 

Strávíte odpoledne se stejně naladěnými lidmi, na 

které budete rádi vzpomínat; připraven je i další 

bohatý doprovodný program. Startovné je  

symbolické (dospělí 50 Kč, děti 20 Kč). Stejně jako 

vloni bude připravena bohatá tombola. Celá akce je 

KVĚTNOVÝ BĚH PRO DOBROU VĚC 

pořádána ve prospěch osmiletého Tomáška  

Lněničky ze Sedlišť, který trpí vzácným  

onemocněním - svalovou dystrofií. V současné  

době je pro něj těžké už jen stát delší dobu, ujít více 

než 100 metrů, postupně ztrácí svalovou sílu.  

Velkou překážkou jsou pro něho schody,  

potřebuje pomoci s oblečením a hygienou.  

Chodí do 2. třídy, rád kreslí, plave, rehabilituje na 

koni. Z výtěžku by rodiče rádi pořídili synovi  

motomed určený pro rehabilitaci. Minulý rok  

startem prošlo více než dvě stě běžců a dalších 

účastníků, přidejte se letos i vy. Těšíme se na Vás! 

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl 

ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ 

Tomáš Andrle z Morašic se zúčastnil  světově nejvýznamnější  výstavy drobných zvířat - Evropské 

výstavy drobného zvířectva v dánském Herningu ve dnech 9. – 11. 11. 2018. Za vystavené králíky plemene 

velký světlý stříbřitý dosáhl vysokého bodového hodnocení. Tímto úspěšně reprezentoval nejen Český svaz 

chovatelů a Českou republiku, ale i naši obec. 

Karel Telecký z Morašic převzal  spolu s Vojtěchem Sedláčkem v roce 2018 Cenu Za zásluhy  

o Pardubický kraj. Od roku 2007 pořádají benefiční festival Hudba pomáhá, který je zaměřený na podporu 

handicapovaných dětí z Pardubického kraje. Za dobu svého trvání festival získal zhruba 2,6 milionu korun 

určených na konkrétní pomoc pro místní děti s různými formami postižení.  

Václav Vavřín ml. z Morašic obsadil za rok 2018 1. místo v závodním celorepublikovém žebříčku,  

2. místo v 1. lize, 2. místo na mistrovství ČR a zúčastnil se mistrovství světa klubů v Maďarsku. Vše se  

týká plavané, což je  rybářský styl (jako je třeba muškaření). 

Lucie Jarešová a Vendula Nováčková z Řikovic (studentky zdravotnické školy) se zapojily na konci 

roku 2018 do projektu Pardubického kraje ZDRAVOHRÁTKY, kde se svým projektem obsadily 1. místo  

v kategorii Facebook.  



Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Morašice, sídlo 569 51 Morašice 96, 

IČ: 00277029. Náklad 280 výtisků. Vydáno 27. 3. 2019  

ŘIKOVICE 

První pátek v lednu se konala schůze SDH Řikovice, kde se zhodnotil minulý rok a také plány  

do budoucna. Ženy nemohly být pozadu a další týden se sešly, aby domluvily akce na rok 2019.  

Letos se opět karneval vydařil, protože se sešlo  

48 dětí. Nechyběla bohatá tombola se spoustou her, 

které si pro děti připravili Venda Nováček a Nikola  

Šplíchalová. Za soutěže děti dostávaly odměny, ze 

kterých měly velkou radost. A už se všichni těší na 

další ročník. 

POSEZENÍ PRO BABIČKY A DĚDEČKY 

Na nedělní odpolední kávu 24. 3. 2019 se sešli  

babičky a dědečkové v bývalé škole. Od února  

začaly děti opět nacvičovat pod vedením Terči  

divadélko. Letos si připravily operetku Červená 

Karkulka. A aby byl program pestrý, tak ho děti 

doplnily každý svým vystoupením – básničky,  

písničky nebo hry na různé hudební nástroje.  

Proběhla i RETRO módní přehlídka, která měla 

velký úspěch. Součástí programu byla také  

bezpečnost seniorů pojatá legračně pod vedením 

Marcely Nováčkové. Dědečkové dostali za účast 

reflexní pásky a babičky jarní květiny. Spolu s tím 

si také odnesli užitečné brožurky Policie ČR.  

Šikovné maminky upekly něco sladkého a slaného 

ke kávě. Beseda pokračovala i po vystoupení dětí 

až do večera. Všem se nedělní odpoledne líbilo.  

UKLIĎME ČESKO 

Úklid obce je naplánován na 6. 4. 2019 od 14.00  

u bývalé školy v Řikovicích. A protože jsme se  

zapojili opět do celonárodního projektu  Ukliďme 

Česko, tak uklidíme nejen uprostřed obce, ale  

6 

i příjezdové silnice. V rámci tohoto úklidu probíhá 

foto a videosoutěž, tak se klidně můžete zapojit  

a třeba něco vyhrát. Více na www.uklidmecesko.cz. 

Na stránkách je mapa, které obce se do projektu  

zapojily. Je vidět, že každým rokem úklidů  

přibývá. 

Centrum Morašic uklidí děti ZŠ Morašice,  

příjezdové silnice od Šibeničáku přes Višňáry, 

Selišťka a Lažany zase Trávníčkovi z Morašic.  

Pokud se budete chtít zapojit, nemáme obsazenou 

silnici z Morašic na Újezdec, z Morašic na Vidlatou 

Seč a z Lažan na Václavky. Po úklidu budeme  

kontaktovat SÚS Litomyšl, v pondělí sesbírané  

odpadky odvezou. Případné dotazy u Pavlíny  

Jarešové, kontakt: 605 718 139 

DĚTSKÝ KARNEVAL  

A jaké další plánované akce si můžete zapsat? 

30. 4. 2019 od 18.00  Pálení čarodějnic 

1. 5. 2019 od 13.30  Prvomájový průvod  

    a stavění máje 

1. 6. 2019 od 14.00  Kabrňák a kácení máje 

22. 6. 2019 od 14.00  Otvírání opravené studánky  

7. 9. 2019 od 14.00  Rozloučení s prázdninami 

12. 10. 2019 od 20.00  Posvícenské sousedské  

    posezení 

26. 10. 2019 od 18.00  Lampionový průvod  

30. 11. 2019 od 17.00  Rozsvěcení vánočního  

    stromu   

http://www.uklidmecesko.cz

