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Všechny občany zveme na akce  

v Morašicích v Řikovicích 

pátek 1. 11. 2019 od 17.30 hod.  

Lampiónový průvod za pokladem neděle 27. 10. 2019 od 17.00 hod.  

Lampiónový průvod a posezení ve škole  

s promítáním fotografií z letošních akcí 

čtvrtek 21. 11. 2019 od 17.00 hod.  

Setkání s ilustrátorem dětských knih  

Adolfem Dudkem 

neděle 24. 11. 2019 od 17.00 hod. a 19.30 hod.  

Tradiční koncerty Hudby pomáhá sobota 30. 11. 2019 od 17.00 hod.  

Rozsvěcení vánočního stromu neděle 1. 12. 2019 od 17.00 hod.  

Rozsvěcení vánočního stromu 

pátek 29. 11. 2019 v 19.00 hod. Plavání pro naše občany - Bazén Litomyšl 



10 MILIONŮ STROMŮ PRO ODOLNÁ MĚSTA A ZDRAVOU KRAJINU 
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Do sběrného dvora OÚ můžete po domluvě dovést suť, za kterou se platí 1,- Kč /kg. 

Znovu žádáme občany, aby plasty v žlutých pytlích odkládali do sběrného dvora nebo k vratům  

a nevkládali je do kontejnerů, které se tím zbytečně naplňují. Žluté pytle jsou zdarma k vyzvednutí  

na Obecním úřadě Morašice. 

SBĚRNÝ DVŮR 

VÝLET DŮCHODCŮ 

V úterý 17. září 2019 jsme se s našimi důchodci  

vypravili na výlet na Zahradu Čech do Litoměřic. 

Počasí se vydařilo a svítilo nám sluníčko.  

Zúčastnilo se 42 snad spokojených výletníků.  

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ 

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označen  

mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata musí být označena 

mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi 

s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Čip zavedou psovi podle našich  

zjišťování ve všech veterinárních ordinacích v okolí. V případě nedodržení hrozí majiteli psa pokuta  

až 20 000 Kč. Informujte se proto u svého veterináře. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 29. září 2019 jsme přivítali v zasedací  

místnosti na Rychtě šest nových občánků naší  

vesnice. A to pouze samé kluky. 

CVIČENÍ PRO RADOST 

Pro ženy a dívky 

Každou středu od 19.00 hod.  

v tělocvičně ZŠ Morašice 

 

...přidejte se k nám... 

Naše obec se zapojí do projektu Nadace Partnerství. Nadace chce do pěti let do polí, luk a zahrad, náměstí  

i podél ulic dostat 10 milionů stromů. Za každého i s každým z nás jeden. Za sebe, za rodinu,  

za budoucnost…  A naše obec se k této akci ráda přidá a začneme tím, že na novém sídlišti v Řikovicích 

vysázíme ovocné stromy, termín výsadby upřesníme… 

Jistě jste si všimli, že kolem silnice z Morašic na Újezdec už pan Zehnálek z vlastní iniciativy stromy  

vysazuje, tak ho musíme podpořit a přidat ruku k dílu. 

VRBA U STUDÁNKY V ŘIKOVICÍCH 

Bohužel se najdou i lidé, kteří si neváží přírody a jak jste si mohli všimnout tak u naší studánky někdo  

zapálil starou vrbu, která místu dodávala zvláštního ducha. Asi to byla jen klukovina, která stála za tímto 

činem, ale vypadá to, že vrba je nenávratně pryč a z tohoto se už nevzpamatuje. My to tak ale  

nenecháme a vysadíme v okolí studánky nové vrby. Viníka jsme nechytli při činu a proto nemůže být  

potrestán, ale... 
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I v letošním roce se mohou příznivci festivalu  

Hudba pomáhá těšit na tradiční vánoční koncerty 

skupiny Parkoviště pro velbloudy. Jejich skladby 

rozezní kostel sv. Petra a Pavla v Morašicích  

24. listopadu v 17.00 a v 19.30 hod. Pořadatelé si  

i tentokrát pro návštěvníky připravili spoustu  

novinek a na pomyslném pódiu se tak objeví třeba  

i Cimbálová muzika Jana Dostála. Letos navíc  

lístky můžete zakoupit v předprodeji, a to  

na Obecním úřadu v Morašicích.  

V rámci třináctého ročníku festival Hudba pomáhá 

podpoří třináctiletého Míšu Teresku z Chrudimi, 

který trpí dětskou mozkovou obrnou v kombinaci  

s dalšími vadami. "Když jsme se pět dní po porodu 

dozvěděli, že má Míša narušené nervové dráhy  

a bílou hmotu mozkovou, museli jsme začít žít  

úplně jiný život. Vtáhlo nás to do kolečka cvičení, 

rehabilitací a pro Míšu vesměs nepříjemných věcí, 

což trvá v podstatě až dodnes," řekl tatínek  

handicapovaného chlapce Michal Tereska. 

Ačkoliv handicap Míšovi ztěžuje každodenní život, 

je to tělem i duší sportovec a se svým postižením se 

statečně pere. Výtěžek koncertů bude věnován na 

zaplacení nového kvalitního vozíku a speciální  

vany s dvířky, díky které se bude Míša moci sám 

umýt. "Míša teď hodně zmužněl, takže je načase, 

abychom mu pořídili dostatečně kvalitní vozík.  

Zároveň by tam měl mít i speciální opěrku, která se 

individuálně přizpůsobí jeho zádům a dá se různě 

upravovat a nastavovat," uvedl Michal Tereska. 

Jelikož je o morašické koncerty vždy velký zájem, 

pořadatelé se letos rozhodli nabídnout  

návštěvníkům vstupenky v předprodeji.  

"V minulých letech se nám bohužel stávalo,  

že někteří lidé odcházeli z koncertu zklamaní,  

protože neviděli nebo neslyšeli. Tomu chceme  

MORAŠICKÉ VÁNOČNÍ KONCERTY POPRVÉ V PŘEDPRODEJI 

předprodejem předejít a zároveň odbourat  

nekonečnou frontu, která se před kostelem vždy 

tvoří. Proto jsme našli způsob, jak si návštěvník  

může koupit vstupenky online z pohodlí domova  

a zároveň jsme se domluvili s Obecním úřadem  

v Morašicích na prodeji lístků. „Nikdo se tak  

nemusí bát, že by se ke vstupenkám nedostal," řekl 

jeden z organizátorů festivalu Karel Telecký. 

Kromě dvojkoncertu v Morašicích si organizátoři 

festivalu Hudba pomáhá pro návštěvníky již  

tradičně připravili i několik dalších akcí. Můžete tak 

navštívit třeba klubový koncert Pokáče ve Vysokém 

Mýtě, který proběhne 30. listopadu, nebo další  

tradiční vánoční koncerty skupiny Parkoviště pro 

velbloudy v Poličce, Litomyšli a Vysokém Mýtě. 

Předprodej vstupenek začíná 1. listopadu a zakoupit 

je můžete také na internetových stránkách festivalu 

Hudba pomáhá - www.hudbapomaha.cz. 

          Barbora Košňarová 

A na závěr trochu statistiky  z webových stránek 

nadačního festivalu Hudba pomáhá: 

CO JSME ZATÍM DOKÁZALI! 

 380 880 Výtěžek předchozího ročníku 2018 

Hudba pro Davida 

 10 682  Takový počet lidí navštívil koncerty 

našeho festivalu 

 15 Handicapovaných dětí a organizaci Bere-

nika (2x) jsme podpořili za uplynulých 11 

ročníků 

 2 680 146 Tolik peněz jsme vybrali za uply-

nulých 12 ročníků 

 62 Tolik skupin vystoupilo za celou historii 

na festivalu Hudba pomáhá 

http://www.hudbapomaha.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Měli jsme zapsáno 42 dětí a 7 dětí odešlo do ZŠ. 

Průměrná docházka byla 31 dětí za měsíc. 

Finanční náklady zřizovatele byly v roce 2018 - 

8.455 Kč na jedno dítě. V tomto roce jsme zajistili 

dětem dostatečné množství hraček a pomůcek a to 

nejen díky obecnímu úřadu, ale i vzhledem 

k zapojení školy do projektu Města Litomyšle a do 

projektu MŠMT Šablony. Byly pořízeny předměty 

pro rozvoj polytechnické výchovy dětí – ponk, 

opravdové pilky, kladívka, šroubováky, … Dále 

jsme zakoupili tiskárnu se skenerem, do tříd pračky 

vzduchu. 

 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

O prázdninách byla ve školní jídelně provedena  

rekonstrukce místnosti se škrabkou na brambory, 

pořídili jsme sušičku prádla a na školní zahradě  

bylo zastíněno pískoviště pergolou. Dosud probíhá 

výměna plotu. 

Kolektiv pracovnic byl v tomto roce posílen o dvě 

školní asistentky, jejichž mzdu hradilo Město  

Litomyšl z projektu. Jejich pomoc byla pro děti  

i nás učitelky velkým přínosem. 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

K 12. září 2019 máme zapsáno 43 dětí k celodenní 

docházce, 5 dětí je ve věku do tří let. Máme  

21 holčiček a 22 chlapců, 15 předškoláků včetně  

3 dětí s odkladem školní docházky. 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu 

Podej mi ruku a půjdeme projít svět, který je  

zpracovaný v souladu s Rámcovým programem pro 

předškolní vzdělávání, na základě poznatků 

z minulých období a vychází z podmínek  

a možností školy a z okolního prostředí. Nedílnou 

součástí tohoto ŠVP jsou třídní programy s tématy, 

která jsou letos zaměřena a motivována ptačí říší. 

Určitě jste již slyšeli o našem Fandovi Kosákovi, 

který bydlí na školkové zahradě a všude venku nás 

provází. 

 

A CO ČEKÁ LETOS DĚTI VE ŠKOLCE? 

I v letošním roce plánujeme spoustu akcí pro děti  

i rodiče, některé mají již dlouholetou tradici.  

Například podzimní hrátky s lampionovým  

průvodem a zavíráním lesa, jarní hrátky, zahradní 

slavnost atd.. Podařenou novinkou byly již 

v loňském roce Zelené dny, kdy děti tráví za  

každého počasí celé dopoledne venku. Záměrem je 

získat větší povědomí o okolí a utvářet tak citové 

vztahy a postoje, které vedou k ochraně přírody. 

Motto: V přírodě je nám dobře  

a utváříme si tak hluboký vztah 

k místu, kde žijeme.  

Velmi se nám také osvědčila spolupráce s paní  

učitelkou z 1. třídy základní školy, kdy naši  

předškoláci docházeli do školy, poznávali nové  

prostředí, paní učitelku a ona je. Součástí této  

přípravy na školu bylo i stravování přímo ve školní 

jídelně, které dětem usnadnilo již tak náročné  

zahájení školní docházky.  

Náš současný pracovní kolektiv je 11 členný,  

4 pedagogové a 1 školní asistent hrazený z nového 

projektu Šablony, 2 provozní pracovnice  

a 4 pracovnice ve školní jídelně. 

 

Přáním nás všech zaměstnanců jsou 

spokojené děti = spokojení rodiče. 

 

S děním ve školce Vás ráda seznámila ředitelka  

Miloslava Benešová    

MATEŘSKÁ ŠKOLA  



 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

JSEM PYŠNÁ 

Jsem pyšná na žáky v naší škole! Proč? Protože se 

přihodila tato událost. Jeden žák spěchal domů. 

V tom spěchu na chodníku zakopl a upadl. Rozrazil 

si koleno, odřel ruku a rameno. V tom okamžiku 

kolem něj jeli na kole mladí cyklisté. Uslyšeli volá-

ní a okamžitě reagovali. Marťa Famfulíková běžela 

pro mne do školy. Lukáš Mach a Vítek Famfulík 

zůstali na místě. Situace se rychle vyřešila. Pomohli 

i ochotní rodiče. Vše dopadlo dobře. Všem děkuji 

za rychlé a správné jednání. Vždyť to příště nemusí 

být jen rozbité koleno……Mnohokrát všem děkuji

    

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ BUDOVY 

Měsíc září přináší i začátek nového školního roku. 

Ráda bych se ještě ohlédla za koncem minulého 

roku. Ten byl bohatý na různé akce. V dubnu jsme 

se zapojili do projektu Ukliďme Česko, kde jsme se 

snažili uklidit naše nejbližší okolí. Den Země jsme 

letos všichni prožili v budislavských lesích.  

Zkoumali jsme les ze všech stran. Mladší žáci si 

užívali plaveckého výcviku. Jako tradičně jsme  

sbírali starý papír. Za celý rok jsme ho posbírali 

skoro 25 tun.  Velice zdařilou akcí byly Zdravé 

dny, kde se žáci na speciálních hodinách dozvídali 

zajímavé informace o kouření, drogách, závislosti 

na hrách či internetu, o zdraví, o stravě, cvičení…. 

Následuje poznávání nových míst, např. Drážďan, 

Žlebů, Ostravy, Slatiňan, Stavovského divadla 

v Praze i Litomyšle a okolí.  

 

Úspěchy našich šikovných žáků v minulém roce 

Máme i spoustu úspěchů. K těm nej… patří Anežka 

Vopařilová, která se jako úžasná recitátorka  

probojovala až do celostátní přehlídky recitátorů. 

Dalšího úspěchu dosáhli i přírodovědci, kteří ve 

velké konkurenci v krajském kole zvítězili a po-

stoupili do národního kola Zlatého listu na týdenní 

soustředění do Vacova u Telče. Jednalo se  

o Z. Famfulíkovou, L. Kábrtovou, M. Štěpána,  

O. Halousku, J. Jandu a V. Jareše. Mladí  

cyklisté ( T. Lněničková, T. Sedliská, F. Kopecký,  

K. Sádecký) přivezli z krajského kola v Pardubicích 

2. místo. Úspěšný byl i časopis Třesk. Redaktoři si 

dojeli opět do Pardubic pro 3. místo v krajském  

kole soutěže Nej…školní časopis. 

Nechme už loňský školní rok a podívejme se na 

začátek letošního.  

 

Začátek letošního školního roku v plném proudu 

Ve čtvrtek 26. září 

2019 celý den pro-

bíhal projektový 

den „Hravá zdravá 

zahrada“. Třídy se 

postupně hravým 

způsobem seznamo-

valy s novou zahra-

dou. Vyvrcholením 

bylo slavnostní ote-

vření, které proběh-

lo v 16 hodin. Přírodní zahrada přestřižením pásky 

panem ředitelem a panem starostou byla slavnostně 

otevřena všem příchozím. 

3.-4. října 2019 proběhl sběr starého papíru. Počasí 

nám jako tradičně nepřálo, ale i přes tento problém 

musíme poděkovat všem žákům i rodičům, že nám 

přivezli skoro 13 tun papíru. Zatím na prvním místě 

se ocitla 4. třída, ale druhé kolo soutěže proběhne 

až v květnu. Tak uvidíme, kdo pojede do bazénu.  

Výsledky hledejte i na nástěnce na obecním úřadu.  

Největší událost nás teprve čeká, a to je  

připomenutí 150 let vzniku naší školy. Jste všichni 

srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.  

 as  

   Celou stranu včetně foto Stanislava Coufalová
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ROZLOUČENÍ PRÁZDNINAMI 

Tak jako každý rok, tak i letos první sobotu v září  

a to 7. září 2019 se v Řikovicích konal dětský den - 

Rozloučení s prázdninami na téma Fitness. Bohužel 

nám nepřálo počasí a tak jsme narychlo z bývalé 

školy udělali tělocvičnu a posilovnu. Venkovní  

disciplíny jsme upravili a přesunuli dovnitř. Ale ani 

deštivé počasí sportovce neodradilo od zvládnutí 

různých úkolů. Připravili jsme si pro ně zvedání 

činek, točení obručí, skákání v pytli, chůze  

na chůdách, střílení na cíl,... Výkony sportovců fotil  

P. Tobiášek ve fotokoutku, který nám moc pěkně 

namalovala P. Šimková. Na zahnání žízně byla pro 

naše sportovce kolča. Navečer se sešli i dospělí  

a besedovali. Takže nakonec se sportovní den i přes 

nepřízeň počasí vydařil. 

 

POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ 

Z důvodu státního smutku bylo sousedské posezení 

12. října 2019 zrušeno. 

PROČ TŘÍDIT ODPAD? 

2 226 973 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno 

právě díky tomu, že se vytřídilo  

zhruba 555 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného 

papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Česká 

domácnost v minulém roce vytřídila skoro 

49 kilogramů papíru a celková míra recyklace  

papírových obalů dosáhla 85 %. Díky tomu  

se třeba noviny tisknou na papír,  

který je až z 98 % recyklovaný. A to má smysl!  

Lehkou matematikou si můžete vypočítat, kolik naše 

škola zachránila stromů!  

29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno 

právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, 

že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové 

produkce obalových materiálů! Recyklát 

pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní 

zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také 

podařilo snížit zátěž životního prostředí,  

protože díky třídění odpadu je v atmosféře 

o zhruba 879 000 tun CO2 méně. Má to smysl,  

třiďte odpad!  

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi menšinu. 

Naopak! Již 73 % obyvatel České republiky  

aktivně třídí odpad. Od roku 2000 se tak řady  

aktivních třídičů rozšířily o 35 %. Podle údajů  

evropského statistického úřadu Eurostat se Česká 

republika v míře recyklace obalových odpadů drží 

v rámci Evropy na špici. V průměru vytřídila 

v loňském roce každá česká domácnost zhruba 

49 kilogramů papíru, 32 kilogramů plastů 

a 30 kilogramů skla. Dohromady se pak podařilo 

zrecyklovat 71 % celkové produkce obalových  

materiálů. A díky tomu necháváme většinu  

evropských zemí za sebou!  

Čerpáno z internetových stránek www.jaktridit.cz, 

foto Stanislava Coufalová 


