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I chalupáři se cítí v Řikovicích jako doma. Vždyť, kdo by si namaloval na fasádu 
své chalupy řikovickou kapličku sv. Anny jako pozadí slunečních hodin?
(Zdeněk Pour, Řikovice)
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VOlBy dO POSlANecKé SNěmOVNy 
NeBOli PArlAmeNtNÍ VOlBy 
Volební místnosti v Morašicích na obecním úřadě v pří-
zemí a v Řikovicích v bývalé škole budou otevřeny:

•   v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
• v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00

VÍtáNÍ OBČáNKů
Letošní vítání nových občánků proběhlo v neděli 
12. září v novém prostředí Komunitního centra Přátelství 
(bývalá fara). Nově se o hudební doprovod postara-
la děvčata Zuzana Famfulíková a Alexandra Rošková 
za pomoci Mgr. Moniky Sychrové. Přednášela Viktorka 
Ropková a krátké vystoupení si připravily i děti z ma-
teřské školy pod vedením paní učitelky Markéty Vav-
řínové.

Pozváno bylo 5 nových občánků - 2 z Morašic, 
1 z Řikovic, 1 z Višňárů a 1 z Lažan: Teo Kvasnička, Ště-
pánka Boštíková, Kryštof Pešek, Sebastián Beránek 
a Leticie Sopoušková. Dva občánci se slavnostního uví-
tání nezúčastnili.

Novým občánkům přejeme krásné dětství, hodně zdra-
ví a rodičům gratulujeme.

dětSKý deN
Letošní dětský den v Morašicích na téma V lese s Čer-
venou Karkulkou se konal až předposlední sobotu 
o prázdninách - 21. srpna. Počasí nám přálo, sluníčko 
svítilo a přišlo 46 dětí. Připraveno bylo 10 stanovišť – 
výroba košíčku na odměny, skládání puzzle, přenášení 
balónků na nohách, házení šišek, hledání věcí, co nosí 
Karkulka v košíku babičce, poznávání zvířat, kroket, 
dráha, skákání v pytli a střelba vzduchovkou na vlka 
nebo na terč. Děti si mohly vyrobit z korálků náhrdelník 
nebo náramek, vymalovat Karkulku. A letos mohl být 
i velmi oblíbený hasičský liják. Za pomoc děkujeme 
všem pomocníkům a Karkulkám, bez kterých by to ne-
šlo. A velké poděkování patří Daně a Zuzce.

UZAVŘeNÍ OBecNÍHO ÚŘAdU
Upozorňujeme občany, že 29. října bude obecní úřad 
uzavřen.

rOZHlASOVá HláŠeNÍ e-mAilem
Pokud máte zájem o zasílání rozhlasových hlášení 
e-mailem, napište na pokladna@morasice.cz.

dOBrý deN Ze ŠKOlKy
Prázdniny skončily a je tu nový školní rok. Do základní 
školy jsme „poslali“ 14 šikovných, chytrých a milých hol-
čiček a kluků.  Od 1. září už to nejsou děti, ale žáci a my 
jim přejeme hodně štěstí ve velké škole.

U nás máme opět plnou školku, celkem 43 dětí. 
V dolní třídě, kde jsou i děti do tří let, je 18 dětí. V hor-
ním oddělení je zapsaných 25 dětí. Další děti by-
chom mohli přijmout, až 4 děti dovrší 3 let. Bude-
me pracovat podle třídních programů - Se sovičkou 
Rozárkou projdeme se pohádkou a Barevný rok 
s pohádkou, které jsou nedílnou součástí aktualizované-
ho ŠVP. Celým rokem bude děti provázet sova a příroda. 
Dalším společníkem z ptačí říše nebude jen všudypří-
tomný Fanda Kosák, ale i sokol z projektu Se sokolem 
do života, kterého se již druhým rokem účastníme. Jsme 
pyšní na to, že naše školka je mezi 1632 školkami a učíme 
děti správnému všestrannému pohybu. Cílem úspěšné-
ho projektu je šestileté dítě dobře vybavené pro zvládá-
ní všech situací, bystré, šikovné, se schopností orientace 
v kolektivu vrstevníků a co nejlépe připravené na vkro-
čení do velkého světa. Pohyb je důležitý nejen jako jed-
na z cest pro poznávání světa, ale hlavně proto, že pod-
něcuje nervovou soustavu, jejíž vývoj jde ruku v ruce 
s motorickým vývojem. A děti pohyb HODNĚ baví. Nej-
více prý lepení samolepek, protože součástí projektu je 
pro každé dítě sešit, do kterého si samy nebo s pomocí 
učitelky lepí samolepky za splněný úkol. Zapojeny jsou 
všechny děti, i ty z dolní třídy.

Ve školce je nám dobře. Přes prázdniny bylo dlaždi-
cemi obloženo pískoviště, aby nedocházelo k „návště-
vám“ koček, byl usazen vyvýšený záhon, aby děti na 
jaře mohly sázet a sít, v budově byly opraveny malby 
a v nejbližší době budou mít děti z dolní třídy z části 
nový nábytek, jehož výroba se opozdila. Snažíme se 
obnovit náš „vozový park“, pořídili jsme nová krásná 
povlečení na peřinky a plánujeme spolu se zřizovate-
lem zásadnější úpravy a opravy budovy a zahrady.

V našem pracovním kolektivu došlo ke dvěma změ-
nám, a to na pozici školnice a školní asistentky.

Věříme, že tento školní rok nezasáhnou žádná zá-
sadní opatření a omezení a budeme si ho moci užít 
s plaveckým výcvikem, divadly, kiny, výlety a spolu-
prací se základní školou.

Za celou mateřskou školu miloslava Benešová



4 5

MORAŠICE

HUdBA POmáHá
VyrAZilA NA táBOr
Festival Hudba pomáhá už dávno není jenom o zpěvu 
a vánočních koncertech. V letošním roce proto orga-
nizátoři připravili i podzimní akci, takže Hudba pomá-
há v září vyrazila do terénu, a to konkrétně na tábor, 
kde se rozjely přípravy na blížící se festivalový ročník, 
a na společný dlouho odkládaný výlet. Projekt byl navíc 
podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům.

Během víkendové akce, která proběhla v Budislavi, se 
kromě současné podoby jednotlivých akcí diskutovaly 
i návrhy, jakým směrem by se měl festival ubírat do 
budoucna. A o nápady opravdu nebyla nouze. Kromě 
toho si řada organizátorů připomněla své začátky, pro-
tože právě místo, které pro pořádání tábora vybrali, pro 
ně dodnes hodně znamená.

„Byl to pro nás v jistém slova smyslu víkend návratů ke 
kořenům. Na budislavském táboře se kdysi postupně 
formovala většina naší stávající party,” vzpomíná ředi-
tel festivalu Karel Telecký a naznačuje tak, v jakém du-
chu se „terénní” odnož festivalu nesla. Pro organizátory 
bylo velmi důležité právě místo, kam v dětském věku 
o prázdninách jezdili, ale i jejich táboroví vedoucí nebo 
charakter programu. 

„Před novou sezónou jsme si potřebovali ujasnit, jakou 
cestou chceme s festivalem jít v dalších letech,” pokra-
čuje ve vyprávění Karel Telecký. A již během víkendu 
bylo vidno, že se podařilo dosáhnout cíle. Po několika 
seminářích svítila budislavská chata plakáty s vizuali-
zacemi festivalu pro příští ročníky i podněty, které jsou 
nutné pro udržení stávajícího chodu.  

„Popsali jsme si, že není dobré zůstávat dlouho ve sto-
jatých vodách a že pořád potřebujeme zkoušet a ob-
jevovat nové. Že je nutné, aby do kolektivu stále přibý-
vali mladí lidé tak, abychom stále byli festivalem pro 
celé věkové spektrum, a to jak na straně diváků, tak na 
straně pořadatelů,” popisuje některé ze závěrů ředitel 
festivalu a dodává: „Já osobně si odnáším také velkou 
výzvu ke zlepšení interní komunikace a vzájemné pro-
vázanosti realizačních týmů.”

Společný víkend završil oběd s partnery, podporovateli 
a rodinami Hudba pomáhá. S týmem se přijeli seznámit 
také Lněničkovi, což je rodina, které bude letošní ročník 
věnován. Celá skupina pak vyrazila na výlet do Toulov-
cových maštalí. “Je fajn si reálně vyzkoušet putovat po 
lesních stezkách s vozíkem. Člověk si pak znovu uvědo-
mí, proč se všichni na konci roku scházíme,” završuje 
povídání Karel Telecký. 

Za zmínku pak určitě stojí i některé z termínů konání 
letošních festivalových akcí. Morašické koncerty pro-
běhnou v kostele sv. Petra a Pavla v neděli 21. listopadu. 
Na něj později naváže šňůra koncertů v Poličce, Vyso-
kém Mýtě a Litomyšli. Speciální koncert pak pro festival 
Hudba pomáhá v letošním roce chystá i Janek Ledecký 
- proběhne 19. listopadu ve Smetanově domě. 

Barbora Košňarová

SKliZeNO PrO BArUNKU!
Dne 11. září proběhl již pátý ročník Běhu novoveskou pří-
rodou pod patronací Dobrovolnického centra při Farní 
charitě Litomyšl, letos na téma „Na farmě“.
Velkou bojovnici Barunku Bouškovou z Lubné podpo-
řilo 369 sportovců, z toho 131 dětí, které nadšeně plnily 
úkoly na dětském farmářském okruhu.
Díky všem dobrovolníkům a organizátorům byla sobot-
ní akce krásně připravena a všichni zúčastnění si ji užili. 
Děti se mohly pobavit u báječného představení kou-
zelníka Aleše Krejčího a o večerní zábavu se postarala 
skvělá hudební skupina Septima.  

Velké poděkování patří štědrým dárcům, sponzorům, 
sportovcům a i těm, kteří přišli jen tak posedět. Díky nim 
se výtěžek vyšplhal na neuvěřitelných 129 802 Kč, které 
rodiče Barunky použijí na náklady spojené s následnou 
onkologickou léčbou, následnou rehabilitací a dále také 
na zakoupení potravinových doplňků pro posílení imu-
nity.

Děkujeme, že jste přišli Barunku podpořit a těšíme se 
zase za rok!

Petra Glänznerová, Farní charita litomyšl

HOUBy mOrAŠicKéHO PArKU

Hřiby 

Kam se chodí na houby? „No přece do lesa“, odpoví kaž- 
dý houbař. Kdybychom se ale zeptali hub, kde rády ros-
tou, odpověď by zněla: „Nám je to vcelku jedno, hlavně 
když je tam co jíst.“ Proto někdy stačí překročit práh 
domu a košík a nůž mohou být najednou v plné per-
manenci. Stejně tak se tu a tam můžeme pár kroků od 
domu potkat i s opravdovou vzácností. Podívejme se 
na některé zajímavé houby, s nimiž se můžeme snadno 
setkat i v naší obci.

Morašickým parkem občas vedou kroky každého z nás, 
když jdeme navštívit naše blízké na hřbitov. V létě a na 
podzim, není-li přílišné sucho, se po parku stačí trochu 
rozhlédnout a často nás už na první pohled upoutají 
plodnice rozličných hub. Hlavní dřevinou, jež tvoří park, 
je samozřejmě lípa a právě na lípu je většina zdejších 
hub vázaná, mnoho z nich s ní totiž tvoří oboustran-
ně výhodný symbiotický vztah. Z nich nejvýznačnější 
místo zaujímají tři houbové rody – hřiby, muchomůrky 
a holubinky. Některé jejich zástupce si postupně před-
stavíme a začneme pochopitelně s hřiby, které jsou pro 
leckoho houbami nejhoubovatějšími.

Hřib koloděj (Suillellus luridus)

S přehledem nejhojnějším hřibem v parku je koloděj. 
Tento druh v našem kraji nalezneme spíše mimo les, 
a to právě v nejrůznějších parkových výsadbách, ale-
jích nebo i pod solitérními stromy. Nejčastěji vyrůstá 
pod lípou, břízou nebo bukem. Poznáme ho snadno po-
dle olivově šedozeleného klobouku, který někdy může 
být lehce načervenalý, oranžových rourek a nápadné 
síťky na třeni. Zároveň dužnina plodnice na řezu vý-
razně modrá, což je ale znak společný mnoha druhům 
hřibů. Podobný kolodějovi je hřib kovář (Neoboletus 
luridiformis), kterého ale najdeme spíše v lese, má klo-
bouk tmavě hnědý, rourky sytě červené a třeň bez síť-
ky. Koloděj je jedlou houbou, ale až po tepelné úpravě 
alespoň 20 minut, v syrovém stavu je tento hřib mírně 
jedovatý.

Hřib medotrpký (Caloboletus radicans)

Hřib medotrpký se v parku objevuje pravidelně, i když 
ne v takovém množství jako koloděj. Zaujme především 
velmi robustními a masitými plodnicemi. Klobouk je ob-
vykle zbarven v odstínech šedé či šedohnědé, rourky 
jsou žlutavé a posléze zelené, baňatý třeň s jemnou 
síťkou je nažloutlý s červenými skvrnkami. Dužnina na 
řezu lehce modrá. Jméno medotrpký dobře vystihuje 
chuť dužniny tohoto hřibu. Je zprvu příjemně nasládlá, 
ale později se změní v hořkou, a to je i důvod, proč je 
tento druh nejedlý. Mimoto je to i druh relativně vzácný, 
takže je vhodné jeho plodnice a zejména jeho stanovi-
ště spíše chránit. Dosti podobný, ale mnohem vzácnější 
a proto zákonem chráněný, je hřib Fechtnerův (Butyri-
boletus fechtneri), který není hořký.

Hřib plavý (Hemileccinum impolitum)

Elegantní hřib se světle hnědým kloboukem, až svítivě 
žlutými rourkami a bělavým třeněm se z našich tří hřibů 
v parku nalezne asi nejméně často. Hřib plavý je do-
konce zařazen v Červeném seznamu hub ČR v katego-
rii NT (takřka ohrožený druh), proto jej určitě pro jeho 
vzácnost není dobré sbírat. Nemusí nás to příliš mrzet, 
protože je to druh sice jedlý, ale údajně nepříliš chutný 
a starší plodnice výrazně páchnou jodovou dezinfek-
cí, kterýžto pach při tepelné úpravě ještě zesílí. Nejpo-
dobnější hřibu plavému je hřib skvrnitý (Hemileccinum 
depilatum), který se vyznačuje kloboukem zbrázděným 
okrouhlými jamkami a roste na podobných místech.

Petr Zehnálek ml.

Hřib plavý

Hřib medotrpký

Hřib koloděj
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ZAPOmeNUté OVOce?

muškatelka šedá 
V šestém pokračování opět přivádíme na scénu letní 
hrušeň, která nese některé společné rysy se Špinkou 
a Solankou, o kterých jsme už psali, přesto je však od-
růdou zcela svébytnou a výjimečnou. Zde už ovšem 
můžeme se vší vážností hovořit o ohroženém druhu, 
neboť, zdá se, na spočítání žijících stromů v našem kraji 
by nám stačily prsty jedné ruky.

Muškatelka šedá je česká hruška. Její původ není úpl-
ně objasněný, ale patrně vznikla ve druhé polovině 18. 
století na Čáslavsku či Kutnohorsku a později se pro své 
pozoruhodné vlastnosti rozšířila i do dalších koutů naší 
země. Odrůda je to mimořádně odolná, houževnatá 
a životaschopná. Soudím, že z  tohoto hlediska drží 
primát mezi ušlechtilými hrušněmi u nás pěstovaný-
mi. Proto ji lze s úspěchem pěstovat i v podhorských, 
pro hrušně jinak zcela nevhodných, oblastech. Růstu je 
nadobyčejně bujného a zdravého, nápadná je i velkým 
okrouhlým listem. Rovněž ve dřevě je Muškatelka šedá 
zcela odolná vůči mrazu i vůči houbám a dalším ne-
pravostem. Stromy se dožívají vysokého věku, běžně 
přes 100 let. A takový vzrostlý strom v dobré kondici 
může dát až půl tuny ovoce. Mírnou nevýhodou je, že 

POdZimNÍ PrANOStiKy

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

na první úrodu si musíme počkat zpravidla 10-15 let od 
výsadby. Plody jsou vejčité až kulovité na velmi dlou-
hých stopkách a v početných shlucích. Slupka je zelená 
až šedozelená, ve zralosti potom žlutavá. Jen na nejo-
sluněnějších plodech na vršku koruny bývá nenápadné 
nahnědlé líčko. Chuť i vůně je typicky muškátová (což 
je znak obecně typický pro Muškatelky), sladká, dopro-
vázená originální kořenitostí. Přezrálé plody nemouč-
natí nýbrž hniličí. Nevýhodou je jistá nevyrovnanost 
kvality ovoce, kdy na jednom stromě najdeme vedle 
plodů vynikajících v menší míře i plody takřka bez chu-
ti. Dozrávání Muškatelky šedé je rozložené v poměrně 
dlouhém čase, neboť první zralé plody sbíráme už po-
slední červencový týden a poslední klidně až v polovině 
srpna. Na rozdíl od Solanky ze čtvrtého dílu seriálu na-
bývají plody Muškatelky šedé nejlepších kvalit dozrálé 
na stromě, takže je klidně můžeme ze stromu nechat 
spadnout a až tam pro naši potřebu posbírat. Co počít 
s takovým množstvím hrušek v jeden čas? Muškatelka 
šedá se velmi dobře hodí na přímý konzum stejně jako 
na sušení, povidla i přípravu kvasu na pálení.

Stromů Muškatelky šedé je v našem kraji jako šafrá-
nu, přestože dříve se tu jistě pěstovala ve výrazně vět-
ší míře. Sám vím všehovšudy pouze o dvou starých 
zahradách, kde roste. Ovšem do každé zahrady oko 
nedohlédne, proto budu rád za informaci, pokud tato 
hruška roste právě na vaší zahradě. 
 

Petr Zehnálek ml.

Plody Muškatelky šedé jsou charakteristické dlouhou 
stopkou, otevřeným kalichem a šedozelenou barvou Na plně zaplozený dospělý strom je impozantní pohled

MORAŠICE

Jako první z fotbalového oddílu vstoupili do sezóny 
muži pod vedením Martina Ropka, kteří postoupili do 
druhého kola okresního poháru a nebýt domácích ztrát, 
z nichž bolí hlavně prohra s rivalem z Cerekvice, pat-
řilo by jim v tabulce okresního přeboru lepší než páté 
místo. Se začátkem školního roku začaly i zápasy mlá-
dežnických kategorií, ve kterých jsme spojeni s Horním 
Újezdem. Výsledky jsou zatím dobré - starší žáci se po 
úvodní prohře rozehráli k loňským dominantním výko-
nům a stejně jako mladší žáci se nachází na druhém 
místě. Starší přípravka vyhrává většinu zápasů a sehrá-
vající se mladší přípravka dělá radost svým zápalem. 
Žáků se letos ujali Miloš Kopecký s Vojtěchem Andr-
lem, přípravku vedou František Ropek a Jiří Famfulík, 
který k tomu má pod palcem i fotbalovou školičku pro 
předškolní děti. Jménem trenérů zveme všechny ne-
sportující děti na tréninky, ročníky 2014 a starší trénují 
za příznivého počasí každé pondělí a středu, ročníky 
2015 a mladší každé úterý, vždy od 17:00. Za zkoušku se 
nic nedá a třeba by zrovna mezi nově příchozími mohl 
být někdo, kdo napodobí Daniela Válka, kterého si 
u nás do ligy žáků do 12-ti let vyhlédlo Vysoké Mýto. 
Další informace je možné zjistit na našich stránkách 
www.sokolmorasice.cz. 

martin ropek 26. září

odehrál 1000. zápas

za tJ Sokol morašice.

VýBěr OFS
Dne 15. září se v Českých Heřmanicích uskutečnil turnaj 
výběrů okresních fotbalových svazů v kategorii přípra-
vek. 

Výběr OFS Svitavy se utkal s výběry OFS Ústí nad Orlicí, 
OFS Pardubice a OFS Chrudim. Týmy byly složené vý-
hradně z chlapců a dívek hrajících okresní přípravkové 
soutěže a výběr OFS Svitavy reprezentovali mj. hráči 
našeho společného přípravkového týmu, a to: Martina 
Famfulíková a Vojtěch Huryta z Morašic a František 
a Šimon Flídrovi z Horního Újezda.

Náš tým OFS Svitavy skončil na třetím místě se čtyřmi 
body za jedno vítězství, jednou remízou a závěrečnou 
porážkou. Nicméně hráčky a hráči odvedli velmi bojov-
ný výkon, za což jim děkuje tým trenérů OFS Svitavy: 
Jiří Mokrejš, Jiří Procházka a Jiří Famfulík.

Václav Štancl

Tj SOKOL MORAŠICETj SOKOL MORAŠICE
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ÚPrAVA OKOlÍ BýVAlé ŠKOly
Jistě jste si všimli, že kolem školy, přesněji u pergoly 
pod školou, bylo přes prázdniny rušno. Řikovičtí chlapi 
se dohodli, že úpravu okolí vezmou do svých rukou a to 
doslova. S panem starostou jsme projednali naše plány 
a proplacení materiálu. A mohlo se začít. Na začátku 
se domluvilo, že se udělá jen dlažba před pergolou, ale 
pak se do práce všichni tak zakousli, že se pokračovalo 
dál a dál. Hlavními stavbyvedoucími se stali Pavel Říha 
a Zdeněk Pour. Co se týkalo dřeva zase Venda Tobiášek 
ml., elektriku zapojil Jarda Bis a pravidelným pomocní-
kem byl Milan Stráník. S finální úpravou opěrné zídky 
nejvíce pomohl Aleš Částek. Práci také ulehčil bagříkem 
Venda Cibulka. Samozřejmě, když bylo potřeba více 
rukou, tak Pavel rozeslal SMS a kdo zrovna mohl, tak 
přišel pomoci. Neradi bychom na někoho zapomněli, 
ale opravdu se ve svém vlastním volnu sešlo hodně po-
mocníků, aby přispěli svýma rukama k dílu. Také děku-
jeme ženám za sladké občerstvení. Pochvalu si zaslouží 
všichni, kteří se zapojili, každá pomoc se počítá. Trou-
fáme si říct, že toto místo získalo další zvláštní kouzlo 
a bude sloužit všem obyvatelům k setkávání. Na výsle-
dek se můžete podívat.

řIKOvIcE 

rOZlOUČeNÍ S PráZdNiNAmi 

Letošní Rozloučení s prázdninami se přesunulo na po-
slední srpnovou sobotu. Díky nepříznivému počasí jsme 
narychlo změnili trasu dobrodružné cesty a obešli jsme 
jen obec po cestách, aby děti nebyly promáčené. Če-
kaly na ně úkoly v třídění odpadu, skládání obrázků 
a bitva papírovými koulemi. Poslední úkol už byl ve 
škole, kde děti kreslily zážitky z prázdnin. Jejich krásné 
výtvory si budete moci prohlédnout na nových nástěn-
kách na chodbě bývalé školy.

UKliďme ČeSKO – UKliďme SVět
Letošní podzimní úklid byl celosvětový. Zapojilo se 160 
zemí a my v Řikovicích jsme samozřejmě nezůstali 
pozadu. V sobotu 18. září se před školou sešli opět ti, 
kterým se nelíbí nepořádek v okolí naší obce. Rozdě-
lili jsme si trasy a vyšli procházkou po okolí. Bohužel 
se od jara zase našlo dost odpadků, které lidé odhodí 
do příkopu. Všem sběračům moc děkujeme za přispění 
k úklidu obce a okolí.

let BAlóNem
Jeden slunečný červnový večer jsme zažili romantický 
a zároveň dobrodružný výlet. V Litomyšli jsme sedli do 
balónu, vznesli se postupně do výšky 1 200 m a pluli 
vzduchem směr Višňáry, kde bydlíme. Pokračovali jsme 
na Řikovice a po hodinovém krásném letu jsme přistáli 
na Václavkách. Počasí i let se nám moc vydařil.

Hrabata a hraběnky z Václavek (Kurkovi z Višňárů)

KANAliZAce NA NOVém SÍdliŠti
Při kontrole propustnosti kanalizace bylo zjištěno, že 
do kanalizace někdo vylévá zbytky z kuchyně. Důrazně 
žádáme, aby toto nečinil, jelikož kanalizace není napo-
jená na žádnou čističku.

NOVé NáStěNKy
Více fotografií ze života naší vesničky najdete na no-
vých nástěnkách v chodbě bývalé školy.

vIŠŇÁRY

Višňáry

Řikovice
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MasaRYKOva zÁKladní ŠKOla MasaRYKOva zÁKladní ŠKOla 

PeVNOSt! BOmBA!
To byly další indicie nápovědy cíle tajného výletu pro 
nejlepší sběrače papíru a pomocníky, konaného ve 
čtvrtek 16. září. Ano. Jeli jsme do Pevnosti poznání 
v Olomouci. Ta slouží k prohloubení znalostí a vědomos-
tí z oblasti fyziky, biologie, historie, zeměpisu, chemie. Tu 
poslední jsme využili i my. Měli jsme za cíl vyrobit bom-
bu. Bombu do koupele. Naučili jsme se základní che-
mické postupy a suroviny a každý si díky tomu mohl 
vyrobit krásnou, barevnou, voňavou kouli, která promě-
ní vaši koupel v něco úžasného. Na bombu jsme si vy-
robili i parádní krabičku. Krom toho jsme si vyzkoušeli 
spoustu hlavolamů a úkolů posilujících mozkové závity. 
Na závěr jsme si mohli koupit nejen turistické známky, 
ale zbyl i čas na vytoužené dobroty z KFC. Cestu domů 
provázely známé písně, linoucí se celým autobusem. 
Co dodat?

další sběr starého papíru proběhne 7. a 8. října. Těší-
me se na tuny sběru, které vy, laskaví rodiče a prarodi-
če, dětem pomůžete přivézt ke škole, aby si zase někdy 
užily příjemný výlet.

Stanislava coufalová

NAŠe ŠKOlA Se ZAPOJilA
dO PrOJeKtU etwinning!

co je etwinning?
• společenství evropských škol.
• platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol
 (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých 
 evropských zemí vzájemně komunikovat, spo- 
 lupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet 
 své nápady. 
• je největší a nejzajímavější komunita škol
 v Evropě. 

Projekt Znáš naše pověsti?
Zaměří se na spolupráci žáků 2. stupně naší školy 
a slovenských žáků ze základní školy v Košicích. Pro-
střednictvím svých národních pověstí se budou na-
vzájem poznávat, komunikovat spolu a seznámí se 
s dalším cizím jazykem a kulturou. Projekt vznikl v září 
v rámci mezinárodního Slovanského semináře.

Jana renzová, koordinátorka projektu etwinning

těŠÍme Se NA ŠKOlU
Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do naší Masa-
rykovy ZŠ v Morašicích celkem 146 žáků, tedy o 15 víc 
než loni. Na 1. stupni se vyučuje 71 žáků ve čtyřech tří-
dách (spojeném 3. a 5. ročníku), 2. stupeň ZŠ navštěvuje 
75 žáků.

Do prvního ročníku přišlo 19 dětí. Protože je pro ně pro-
středí školy úplně nové, letos prvně si vzali nad nimi pa-
tronát žáci posledního, tedy devátého ročníku, kterých 
je podobný počet. Deváťáci budou pomáhat prvňáč-
kům při jejich krůčcích školou.

Hledáme všechny cesty, aby žáci měli co nejlepší pod-
mínky pro vzdělávání. Pro hravou přípravu dětí na ang-
lický jazyk byl otevřen v první i ve druhé třídě kroužek 
angličtiny, který navštěvují všichni žáci. V každé třídě 
prvního stupně také dětem pomáhají při běžném vy-
učování paní asistentky pedagoga. Důležitá je práce 
asistentky specializující se na pomoc žákům s logope-
dickými obtížemi.

Na druhém stupni jsou v řadě vyučovacích hodin kaž- 
dého ročníku rozděleny třídy na poloviny. Týká se to ze-
jména výuky jazyků a matematiky. K tomu jsou potře-
ba výukové prostory. Proto bude brzy učebna informa-
tiky vybavena notebooky namísto pevných stolních PC 
a doplněna o mobilní magnetickou tabuli. Žáci se tak 
zde budou učit v běžném uspořádání třídy a zároveň 
tuto místnost budou využívat i jako učebnu jazyků. Stol-
ní PC rozmístěné v jednotlivých třídách žákům umožní 
i při běžné výuce dohledávat informace a pracovat s 
výukovými programy.

Osvědčila se možnost seskupovat některé předměty 
do dvouhodinových bloků. Při tělesné či výtvarné vý-
chově žáci neztrácí tolik času přípravou a úklidem, ale 
sportují či tvoří. A při dějepisu či přírodopisu mohou vy-
tvářet větší projekty nebo si vyjít na výpravu za pozná-
ním mimo budovu školy.

Minulý školní rok dětem sebral měsíce výuky ve škole 
a přesunul břemeno vzdělávání mnohem víc na rodiče, 
kterým za jeho zvládnutí patří velký obdiv a poděko-
vání. Abychom žákům pomohli porozumět učivu nebo 
jej prohloubit, bude probíhat zejména v prvním pololetí 
doučování. Do něho se zapojí všichni vyučující. Vzhle-
dem k nárůstu počtu vyučovaných hodin pedagogický 
sbor doplnila paní učitelka Bc. Kateřina Pavlišová.

Po vyučování děti prvního stupně odchází do školní 
družiny. Aby nebyla oddělení školní družiny příliš po-
četná, využili jsme státní (a krajské) financování školy 
prostřednictvím tzv. PHmax na max a poprvé jsou na 
naší škole otevřena tři oddělení školní družiny. První od-
dělení školní družiny (1. ročník) vede paní vychovatelka 
Zdeňka Fikejzová, druhé (2. a 3. ročník) nový pan vy-
chovatel Mgr. Jan Sobota a třetí oddělení školní družiny 
(4. a 5. ročník) vedoucí vychovatelka paní Stanislava 
Coufalová. Školní klub pak má na starost paní vycho-
vatelka Daniela Kopecká. Školní družina tak letos vedle 
kroužku keramiky nabízí také kroužek hudební a pě-

vecký, stejně jako kroužek rukodělný. Pan Mgr. Sobota 
také dvakrát do týdne nabízí dětem „ranní rozcvičku“, 
kdy pro děti, které po příjezdu autobusů jindy jen če-
kají na spodní chodbě na vyučování, otevírá tělocvič-
nu a získává je pro pohyb. A pokud bude mezi dětmi 
2. stupně ZŠ zájem, otevřeme pro ně v únoru lyžařský 
výcvikový kurz. 

Tak by se dalo pokračovat. Především ale všem přeji, 
abychom letošní školní rok prožili v porovnání s tím mi-
nulým mnohem klidněji. A ve zdraví! 

miloš Krejčí, ředitel školy

V laboratoři nejprve dostáváme instrukce...

V dílně pracujeme se spreji a šablonami

To jsme my...

...a pak už vyrábíme voňavé bomby.



zvEME vÁs aneb cO nÁs čEKÁ?

AKce V mOrAŠicÍcH

Út 26. října
lampionový průvod

Ne 21. listopadu
Koncerty Hudba pomáhá v kostele  

Ne 28. listopadu
rozsvěcení vánočního stromu 

AKce V ŘiKOVicÍcH

Ne 10. října 
Posvícenské posezení 

SO 6. listopadu
lampionový průvod 

SO 27. listopadu
rozsvěcení vánočního stromu

Přejeme krásný podzim
Obec Morašice
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sPOlEčEnsKÁ KROnIKa

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:

65 let – lenka Zedníčková

70 let – Karel doleček
 irena-Anna Voříšková
 Alena Jůzová

75 let – miloslava Štusáková 
 miroslav Bureš
 marie trávníčková
 marie Říhová
 Jana Jelínková
 emilie Nováková 

80 let – emilie dostálová

Všem blahopřejme a do dalších let přejeme 
hodně zdraví.


