
MORAŠICKÝ OBČASNÍK 

ROK 2019             ČÍSLO 65 

» Oznamujeme, že zprávy z hlášení místního  

rozhlasu jsou nově umisťovány i na stránky obce 

www.morasice.cz – hlášení rozhlasu. 

» Upozorňujeme na zkrácenou dobu úředních  

hodin na Obecním úřadě Morašice v pondělí  

do 16.00 hod.  

» Květnový výlet důchodců na Čapí hnízdo a do 

kláštera ve Voticích se vydařil. Počasí přálo  

a prohlídka byla pěkná. Maximální možný počet 

účastníků byl naplněn.  

» V neděli 24. 3. 2019 v zasedací místnosti na 

Rychtě jsme přivítali šest nových občánků, z toho 

bylo 5 z Morašic a 1 z Višňárů. Víme, že byste rádi 

věděli, o které dětičky se jednalo, ale z důvodu 

ochrany osobních údajů nemůžeme tyto údaje  

zveřejňovat. 

» Zveme občany na tradiční Slavnost na Růžovém 

paloučku, která se koná v neděli 7. 7. 2019  

od 14.00 hodin. Program najdete na plakátech.  

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

UPOZORNĚNÍ 

Protože si většina z nás chce v neděli užívat trochu 

klidu, žádáme opětovně občany, aby se v neděli a 

ve svátky zdrželi hlučných činností zejména  

používáním - zahradních a stavebních strojů  

a pouštění hlasité hudby ve venkovních prostorách. 

Omezení těchto činností se vztahuje ze zákona  

pochopitelně i na dobu nočního klidu  

od 22.00 - 6.00 hod. každý den.  

Toto omezení lze řešit vydáním vyhlášky  

a porušení sankcionovat. Věříme, že to nebude  

nutné a vzájemně si vyhovíme. Protože žijeme na 

vesnici, omezení se pochopitelně nevztahuje na  

sekání trávy z důvodu zajištění krmení  

pro hospodářská zvířata.  

Děkujeme. 
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Přejeme všem dětem krásné  

prázdniny a dospělým odpočinek  

na dovolených! 

http://www.morasice.cz/
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KOLIK NÁS BYLO A JE? 

Letošní dětský den se vydařil. Sešlo se 45 dětí. Po splnění 12 úkolů děti dostaly odměnu a mohly si vybrat 

jeden dárek. K dispozici byl skákací hrad a možnost malování na obličej. Hasičský liják z důvodu  

chladného počasí a obavy o zdraví dětiček nebyl, ale místo něho si děti mohly vyzkoušet stříkání proudnicí 

na terč. Děkujeme všem pomocníkům hlavně z řad fotbalistů Sokola a studentské mládeže, bez kterých by 

to nešlo. Největší poděkování patří paní Daně Krejsové, která vše krásně zorganizovala.  

DĚTSKÝ DEN V MORAŠICÍCH 

DOBROVOLNÍ HASIČI 

V sobotu 18. 5. 2019 na Horkách proběhla hasičská soutěž, kde se SDH Morašice umístili na 10. místě  

a SDH Řikovice na 9. místě. Ženské družstvo z Řikovic skončilo na 5. místě.  

ÚSPĚCHY MLADÉ REPREZENTANTKY NAŠÍ OBCE 

Daniela Váňová z Morašic se prezentovala na hře na akordeon v různých soutěžích: 

26. – 27- 10 2018 – Mezinárodní Akordeonové dny Praha – Stříbrné pásmo 

21. 2. 2019 – okresní kolo ZUŠ Chrast – Zlaté pásmo 

8. – 10. 3. 2019 – Mezinárodní Akordeonová soutěž Klingenthal – stříbrná 

15. 3. 2019 – krajské kolo ZUŠ Polička – zlaté pásmo 

24. – 27. 4. 2019 – mezinárodní Akordeonová soutěž Pula – stříbrné pásmo v sólové hře (zúčastnili se  

soutěžící ze 14 zemí a porota byla složena z koncertních a pedagogických osobností z celého světa) 

11. 5. 2019 – ústřední kolo soutěže ZUŠ v Plzni – zlaté pásmo 

Moc jí gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

K 1. 1. 2019 měla naše obec celkový počet obyvatel 716. Z toho bylo 368 mužů a 348 žen. Průměrný věk 

obyvatel je 41,9 roků, mužům je průměrně 40,8 roků a ženám 43,1 roků. 
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TURNAJ MORAŠICKÝCH ČTVRTÍ 

TJ Sokol Morašice zve občany na každoroční  

fotbalový turnaj morašických čtvrtí, který se  

uskuteční v pátek 5. 7. 2019 od 13.00 hod.  

na místním fotbalovém hřišti.  
 

RADOST POMÁHAT 

Dělá nám radost pomáhat, a tak proto i letošní  

turnaj bude věnován malému morašickému  

sportovci Tomáškovi Lněničkovi. Rodinu  

Lněničkových čeká stěhování do opraveného  

domečku v Morašicích a musí řešit, jak se Tomík 

bude v novém bydlení pohybovat. Nezbytností tak 

bude i speciální výtah, který umožní lepší  

přístup do domu. Proto i letos bude na hřišti během 

turnaje k dispozici kasička, do které můžete přispět  

libovolnou částkou na výtah pro Tomáška. Do 

kasičky bude přidán i výtěžek ze startovného 

v kopání penalt. K občerstvení budou speciality na 

grilu a večer bude hrát hudební skupina ZIP. 

Rozlosování skupin: 

Skupina A: Františka, Za Rychtou, Kaučina 

Skupina B: Mexiko, Řikovice, Hřbitovní kvítí 

Přijďte se pobavit, zasportovat a zároveň pomoci 

dobré věci! 

TJ SOKOL MORAŠICE 

UMÍSTĚNÍ FOTBALOVÝCH  DRUŽSTEV 

 muži v okresním přeboru skončili na 9. místě 

s bilancí 9 výher, 5 remíz a 12 proher se skóre 

46:48 a dohromady získali 32 bodů 

 starší žáci v okresním přeboru svitavského 

okresu skončili na 6. místě s bilancí 9 výher,  

3 remízy a 6 proher se skóre 52:36 a celkem 

získali 30 bodů 

 mladší žáci v okresním přeboru chrudimska 

skončili na 2. místě s bilancí 17 výher, žádná 

remíza a 4 prohry se skóre 123:55 a získali  

51 bodů 

 starší přípravka skončila na závěrečném  

turnaji v Březové nad Svitavou na krásném  

5. místě z 11 účastníků 

 největší úspěch a radost v letošním roce měla 

mladší přípravka, která závěrečný turnaj 

v Jevíčku vyhrála bez jediné porážky a zcela 

zaslouženě získala překrásný pohár předsedy 

OFS Svitavy 

 veškerá mládežnická družstva hrají ve spojení 

s Horním Újezdem pro lepší začlenění do  

jednotlivých kategorií  

I V MALÉ OBCI SE MOHOU DÍT VELKÉ VĚCI! 

A stalo se tak právě 11. 5. 2019 v Nové Vsi u Litomyšle, kde se uskutečnil již III. ročník běhu novoveskou 

přírodou, pod patronací Dobrovolnického centra Farní charity Litomyšl. Výtěžek poputuje za Tomáškem 

Lněničkou ze Sedlišť, kterému pomůže při pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek. Startem proběhlo 

neuvěřitelných 331 lidí, z toho 94 dětí prošlo dětským programem. Díky zúčastněným a dalším partnerům, 

kteří podpořili dobrou věc, se částka vyšplhala na rekordních a neuvěřitelných 75 245,-- Kč. Rádi bychom 

poděkovali nejenom všem sponzorům akce, ale hlavně všem organizátorům, dobrovolníkům a v neposlední 

řadě účastníkům, mezi nimiž bylo pěkné zastoupení i z Vaší obce, za velmi vydařený třetí ročník.  

Děkujeme a pevně věříme, že se příští rok zase uvidíme.  Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velké poděkování všem, kteří se podíleli a účastnili běhu novoveskou 

přírodou. Tento výtěžek bude použit na další pomůcky pro rehabilitaci našeho Tomáška.  

Všem ještě jednou děkujeme!             Jana a Petr Lněničkovi 



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

IČ: 00277029. Náklad 280 výtisků. Vydáno 28. 6. 2019  

ŘIKOVICE 
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„UKLIĎME ČESKO“ 

6. 4. 2019 jsme opět spojili síly a zapojili se do  

akce. V Řikovicích jsme shrabali listí, uklidili střed 

obce, autobusové zastávky, umyli okna ve škole,  

u naší studánky jsme prořezali keře a upravili  

odtok. Ostatní prošli příjezdové cesty do Řikovic.  

Nepořádku bylo dost, nasbíralo se 15 pytlů.   

Děti ze ZŠ Morašice sesbíraly plných 20 pytlů,  

Trávníčkovi a maminky společně s dětmi z Majáku 

dalších 10 pytlů. Pan Jan Vavřín z Generace 89, 

která úklid v Litomyšli pořádá, vyjádřil svůj obdiv, 

že se u nás v Řikovicích a v Morašicích umíme  

domluvit a táhnout za jeden provaz a že by se  

samotná Litomyšl měla od nás přiučit. Všem  

účastníkům a organizátorům poděkoval emailem  

i starosta města Litomyšl pan Dan Brýdl.  
 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Čarodějnice se opět odehrávaly u bývalé školy.  

I přes veliké sucho jsme nakonec mohli spálit  

velikou kupu roští. Zapršelo a tak pod dohledem 

místních hasičů byla čarodějnice spálena. 
 

PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD A STAVĚNÍ MÁJE 

1.5.2019 jsme se odpoledne sešli na velkém hřišti, 

odkud vyšel průvod Řikovicemi. A kdo nás letos 

přijel navštívit? Škopkovic „familie“ z Hoštic,  

Zahradnictví Starkl, Česká Televize s Golden Kids, 

tanečníci z Pomády, sportovci z Morašic, prezident 

Miloš Zeman s ochrankou, Darinka Rolincová se 

svými dětmi z filmu V peřině a nechyběli ani  

nazdobené traktory, traktůrky a ostatní účastníci 

pěkně stylově oblečeni… U školy na hřišti poté 

probíhala jednotlivá představení našich hostů. Také 

řikovičtí občané zahráli ukázku ze Slavnosti  

sněženek pod vedením Václava Cibulky. Jednotlivá 

představení sklidila velký potlesk.  Sice nás zkropil 

májový deštík, ale to nám náladu nezkazilo. Po  

ešti jsme dodělali věnec na májku a chlapi ji tak bez  

problémů mohli postavit. Letos nám vydržela až do 

konce května. 
 

KABRŇÁK A KÁCENÍ MÁJE 

V sobotu odpoledne na Den dětí jsme zase  

uspořádali tradiční běh do schodů. Pro účastníky  

nechyběla odměna. Navečer jsme skáceli májku  

a posedělo se až do noci. 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STUDÁNKY 

V sobotu 22.6. jsme mohli konečně otevřít naší  

nově opravenou studánku. Na její opravu jsme  

vyhráli peníze od firmy Toma Natura. Kapku vody 

nad pramenem vytesal a okolí upravil p. Jindra  

Jána, ceduli a lávky Vlastík Krýda a kytičky kolem 

potůčku osázela firma paní Renaty Břeňové.  

Slavnostní otevření jsme zorganizovali podobně 

jako probíhalo v roce 1923 na Litomyšlsku  

s připojením pověsti, která se o jezírku 

v Řikovicích vypráví. Otevření studánky zahájil 

pan starosta. Děvčata Jitka a Lucie Lacmanovy 

z Višňárů se postaraly o hudební doprovod na  

housle a akordeon. Pramen studánky nám požehnal 

jáhen Kája Dvořák. Nechyběla ani královna  

studánky a její lesní víly, kterým klíč ke studánce 

přivezl vojenský kurýr na koni. Klíč nám vyrobil  

Zdeněk Pour a dřevěnou schránku Pavel  

Stráník. Petr Kovář složil k této příležitosti báseň 

Studánka U Jezírka. Po otevření studánky  

následovala zahradní slavnost na louce. Vodník 

nám připravil makrely na ohni a hasiči z Čisté nám 

představili nové hasičské auto. Z auta měly největší 

radost především děti. Moc děkujeme za pomoc při 

přípravách a za občerstvení, které jsme mohli od 

vás ochutnat.  


