
MORAŠICKÝ
OBČASNÍK

číslo 73   rok 2021obcí Morašice, Řikovice, Lažany a Višňáry

Jsme taková malá vesnička,
ale mně se tady líbí!

Vendulka Klejchová
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MORAŠICE

ÚředNÍ hOdiNy OBecNÍhO ÚřAdu 
O prázdNiNách 
Pondělí a středa 7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod.

Ostatní dny mimo výše uvedené lze také vyřizovat 
úřední záležitosti, pro jistotu si však ověřte naši přítom-
nost telefonicky na čísle 461 612 773.

KNihOvNA O prázdNiNách
Oznamujeme občanům, že od 23. 7. do 13. 8. bude 
knihovna uzavřena z důvodů čerpání dovolené. Ostatní 
pátky bude otevřena od 16.30 do 19.00 hod.

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 hud-
by 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 její porušení sankcionovat. 
Věříme, že to nebude nutné a vzájemně si vyhovíme. 
Protože žijeme na vesnici, omezení se nevztahuje na 
sekání trávy z důvodu zajištění krmení pro hospo-
dářská zvířata.  Zároveň upozorňujeme, že podle ob-
čanského zákoníku č. 89/2012 nesmějí občané obtěžo-
vat své sousedy ani mimo dobu nočního klidu a nedělí 
a svátků. Citace příslušného ustanovení občanského 
zákoníku: 

§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné 
podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlast-
níka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí 
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na 
pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových 
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá 
o zvláštní právní důvod.

JAK JSme Se v rOce 2020
pOdÍleli NA OchrANĚ
živOtNÍhO prOStředÍ?
Díky svým obyvatelům se Obec Morašice může za rok 
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 4,50 t. Na 
každého obyvatele tak připadá 6,18 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy; recyklací se pokryla i část dodá-
vek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu 
na zlepšení životního prostředí, které na základě do-

sažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr 
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 
k úspoře produkce CO2 o 53,70 tun. Víte, kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? Je to 21 stromů.
Nebylo nutné vytěžit 2 638,20 litrů ropy. Představte si, 
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 
a to 99krát.
Došlo také k úspoře 27 158,11 kWh energie. Asi stejné 
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádo-
bí 27 159krát.
Podařilo se recyklovat 2 588,45 kg železa. Toto množství 
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 
107 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
91,36 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 16 243 1€ min-
cí, nebo 112,86 kg hliníku, který by stačil na výrobu 7 525 
plechovek o objemu 0,33 l.

OSvĚdČeNÍ O ÚSpOře emiSÍ
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plas-
tů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit 
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému 
EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba 
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 
tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globál-
ního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 
ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 
2020, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke 
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spo-
lupráci.

elektrowin a. s., eKO-KOm a. s. 

SBĚrNý dvůr v NAŠÍ OBci
Sběrný dvůr je důležitou součástí systému sběru od-
padů. Patří sem recyklovatelný či nebezpečný odpad 
a také vše, co se jednoduše nevejde do standardní po-
pelnice na komunální odpad.
Otevírací doba sběrného dvora:
pondělí až pátek od 7.00 – 15.30 hod.

Ceník: ukládání odpadu je pro místní občany zdarma, 
resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za 
komunální odpad.
V současné době se vybírá pouze poplatek za uložení 
stavební suti 1 Kč / kg.

do sběrného dvora mOhOu občané předávat
následující druhy odpadů:
• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
• stavební odpad – suť
• kovový odpad
• pneumatiky
• vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva,
 akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)
• plasty a nápojové kartony ve žlutých pytlích
• jedlé oleje v umělohmotných uzavíratelných obalech
• tonery (kontejner je umístěn v chodbě před poštou)

ve sběrném dvoře je zřízeno místo zpětného odběru 
vyřazeného elektrozařízení, odevzdat můžete zdarma 
jakékoliv množství vysloužilých spotřebičů:
• lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače,
 mikrovlnné trouby a další malé domácí
 elektrospotřebiče
• zářivky, úsporné žárovky
• výbojky

do sběrného dvora Nelze odevzdat:
• asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
• stará zasklená okna, lze odevzdat pouze prázdné 
 rámy
• zkažené potraviny
• infekční zdravotnický materiál
• uhynulá zvířata

Žádáme občany, aby odpad neukládali hlavně o ví-
kendech před zavřená vrata sběrného dvora. Odpad 
se pak povaluje po parkovišti, za větru až k prodejně 
potravin. 
 
Dále vybízíme občany, aby plasty ukládali do žlu-
tých pytlů a nenosili plasty jednotlivě do kontejnerů 
u prodejny potravin. Pytle jsou ZDARMA k dispozici na 
obecním úřadě, na poště, v Řikovicích u Pavlíny Ja-
rešové nebo v bývalé škole. Naplněné pytle noste do 
sběrného dvora, v Řikovicích do zastávky u kapličky. 
V kontejnerech bude volněji a za odevzdaný plast ve 
žlutých pytlích obec dostane více zaplaceno, což se 
může projevit v ceně ročního poplatku za odpad.

výSAdBA AleJÍ
pOKrAČuJe!
Mezi Lažany a Morašicemi pro-
běhla 12. 4. po domluvě s SÚS Lito-
myšl výsadba 28 stromů. Bylo zde 
vysazeno celkem 6 odrůd švestek.   

Obec Morašice

00277029

25,346

  665 230

tun

MJ

Už nepotřebujeme pohovku i s polštářem, oteplené kal-
hoty, držák na světlo...zasloužilo by se to hodit alespoň 
do pytle.

Lednička plná zkaženého jídla a červů 
a k tomu jako přídavek plný mrazák. Po víkendu… bez komentáře

Stará zasklená okna do sběrného 
dvora nepatří, ale zkusili jsme to…
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ÚprAvA OKOlÍ KOStelA 
V měsících dubnu a květnu se podařilo vyčistit okolí 
kostela a kapličky. Z prvotního záměru odstranit ales-
poň suché keře se stala velká akce.
Původně jsme začínali pracovat pouze ve dvou, ale vý-
znamné bylo, že nás podpořila obec, která dala k dis-
pozici traktor a svého zaměstnance pana Karlíka.
Postupně se do práce zapojili další lidé ze vsi, takže bylo 
možné vyčistit celé prostranství. Díky tomu se otevřel 
úplně nový a nezvyklý pohled na kostel. Tím ale práce 
nekončí.
Vedení obce rozhodlo celou akci dále podporovat a no-
vou úpravu zadalo zahradní architektce, která navrhne 
vhodné dřeviny a způsob osázení. Nastal ale ještě je-
den zásadní problém. Před novým vysázením se musí 
obnovit a zpevnit kamenná zeď pod kapličkou. Snad 
i tuto komplikaci se podaří vyřešit. V létě začneme se 
stavbou a terénními úpravami a příští jaro bude celý 
komplex připravený pro výsadbu.
Veliké poděkování patří všem, kteří se zapojili a podle 
svých možností pomohli. Celá akce vznikla neplánova-
ně, ale díky podpoře a zájmu občanů a obce jsme moh-
li věci posunovat. Věřím, že po dokončení budeme mít 
z výsledků všichni radost.

ing. Jaroslava Němcová

OprAvy u růže
Doba koronavirová uzavřela pohostinské služby, a to 
se dotklo pochopitelně i provozovatelky naší hospůd-
ky U Růže. Paní Kožená však nesložila ruce do klína 
a využila vynuceného uzavření k opravě nevyhovují-
cího sociálního zařízení a opravy části fasády. Jak se 
úpravy povedly, můžete posoudit na fotografiích. Lepší 
však bude, když se vyrazíte v teplých dnech občerstvit 
a posoudíte to na místě.

NOvý mOSt ve viŠňárech
Díky paní Lacmanové máme fotodokumentaci stav-
by. Pokud jste se ještě nebyli podívat, jak stavba pro-
bíhá, tak zde máte alespoň pár fotografií. 

pOdĚKOváNÍ z mASAryKOvy
záKlAdNÍ ŠKOly
Velké poděkování patří panu Karlíkovi a Obecnímu 
úřadu v Morašicích. Pan Karlík opravil dětem z naší 
školní družiny všechna vozidla. Obecní úřad v Mora-
šicích zakoupil i některé pneumatiky a umožnil od-
voz i přivezení vozidel do školy. Děti se teď mohou 
bezpečně prohánět a závodit na prima koloběžkách 
a autíčkách. Moc, moc děkujeme!

šťastné děti a zdeňka Fikejzová

Sdh mOrAŠice
Hasiči uspořádali v sobotu 29. 5. tradiční sběr železa 
z domácností v Morašicích, bylo to na jeden plně na-
ložený traktorový valník. V červnu se velitel a strojníci 
naší zásahové jednotky JPO 5 zúčastnili školení a pře-
zkoušení odborné způsobilosti.

lÍpy Se zAlÍBily i SrNKám
Na podzim vysázené lípy u Lažan přes zimu vydržely, 
ale teď zjara se do nich pustily srnky - připevněné plas-
tové ohryzáky nadzvedávaly a kmínek okusovaly. Bylo 
třeba stromky více zabezpečit, proto byly ke kůlům při-
pevněny ještě odřezky z prken, aby se zvěř ke kmínku 
již nedostala. Musíme doufat, že stromky nebyly nená-
vratně poškozeny, a že pěkně porostou.

uKliďme ČeSKO
Letošní ročník akce Ukliďme Česko proběhlo netradič-
ně. Nekonala se hromadná akce, ale každý, kdo chtěl, 
se mohl individuálně zapojit. Pytle si dobrovolníci vy-
zvedli buď na obecním úřadě, nebo u Pavlíny Jarešové. 
A co se našlo? Tak pro zajímavost: nárazník od auta, 
láhve od rumu, několik placatek (už prázdné), různé 
obaly od svačin, igelitové sáčky, krabičky od cigaret, 
kanystr, kbelík, výstražný trojúhelník, použité roušky 
a jedny trenýrky. Nejvíce dobrovolníci sesbírali plasto-
vých lahví a plechovek.

Citace od jedné skupinky: „Příjemné bylo, že u nás 
zastavil jakýsi cizí řidič a pravil, že nám strašně fandí 
a děkuje za naši činnost. Jsme moc rádi, že jsme alespoň 
kousíčkem mohli přispět k očistě morašického okolí.“

Chceme poděkovat všem, kteří přidali pomocnou ruku 
k úklidu. Příští rok se těšíme znovu na spolupráci. Proto-
že bude zase co uklízet, bohužel!

veliKONOČNÍ luŠtĚNÍ
V době velikonoční nebylo možno pořádat hromadné 
akce. Já bych ale ráda připomněla velice zdařilou ak-
tivitu, kterou bylo Velikonoční luštění zde v Morašicích. 
Připomenu, o co šlo: Děti, ale i širší veřejnost, si mohly 
kdykoliv z barelu u školy v období Velikonoc vyzved-
nout startovní list. Byla tam připravena mapa trasy 
a vysvětlení pravidel. Děti měly za úkol najít po dané 
trase po Morašicích co nejvíce zavěšených vajíček, na 
kterých se skrývala písmena a číslice, které zapisovaly 
do tajenky. Díky návratu žáků do školy jsme si mohli 
s dětmi luštění zkusit také ve školní družině. A jak to 
děti ohodnotily? Luštění bylo zajímavé, záhadné, leg-
rační, poučné, nejlepší, inspirující, vtipné, hravé, vaječ-
né, mokré, deštivé, větrné, okružní, krásné a příjemné. 
Jménem všech zúčastněných bych ráda poděkovala 
klubu Maják za nápad a realizaci, který hlavně nám 
uživatelům umožnil příjemné využití jarního období 
(i když to mnohdy nevypadalo). Móóóc děkujeme 
a více takových aktivit.

Stanislava coufalová

VIŠŇÁRY
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zApOmeNuté OvOce?

croncelské
V tomto díle našeho seriálu opět přicházejí ke slovu jab-
loně, a to dosud poměrně známá a oblíbená podzim-
ní odrůda, jejíž staré stromy stále můžeme potkat na 
mnoha místech. Ovšem až tyto dožijí, i toto jablko by 
se mohlo z naší paměti vytratit, což by byla rozhodně 
škoda.
Croncelské, jak už jméno napovídá, je francouzského 
původu. Vyšlechtil jej Charles Baltet v roce 1869 v Cron-
cels u Troyes. Jedním z rodičů byla pravděpodobně 
stará ruská odrůda Antonovka, s níž Croncelské sdí-
lí jednak barvu, jednak také značnou mrazuodolnost. 
Nově vzniklá odrůda se rychle rozšířila po celé Evropě, 
neboť toto jediné jablko v sobě spojovalo celou plejádu 
velmi dobrých vlastností.
Pravděpodobně i díky tomu, že Croncelské částečně 
pochází z drsné Rusi, je to odrůda velmi nenáročná 
a daří se ve všech polohách jen trochu k pěstování jab-
loní vhodných. Snad jen stanoviště příliš suchá projeví 

AleJ dO ÚJezdce Je OpĚt ÚplNá
V dubnu letošního roku bylo završeno zhruba 13 let tr-
vající snažení o zaplnění prázdných míst novými stromy 
v aleji z Morašic do Újezdce. Během této doby bylo vy-
sazeno 171 stromků, nepočítaje v to opětovné výsadby 
na místa, kde se napoprvé stromek z různých důvodů 
neuchytil. Takové případy se zcela jistě ještě vyskytnou 
stejně, jako se budou dále dosazovat místa, kde dojde 
ke skácení nebo pádu původního stromu. Stav aleje 
tedy není konečný, nicméně cíle dorazit s výsadbou 
k polní cestě k Zadnímu háji bylo dosaženo. Z druhé 
strany od Újezdce totiž naváže svou výsadbou pan Lu-
boš Dostál. 
Novou výsadbou dostala tato krásná dříve téměř vý-
hradně jabloňová alej poněkud jiný charakter. Mladé 
stromky náleží širokému spektru druhů dřevin, ačko-
li stále převažují stromy ovocné, a to hlavně jabloně 
spolu s hrušněmi, v menší míře doprovázené třešněmi 
či různými slivoněmi a také ořešáky nebo jinak zřídka-
vými morušemi či dříny. Zároveň v aleji najdeme naše 
klasické české listnáče jako javor klen, dub letní, jírovec 
maďal, jilm, olši lepkavou a břízu bělokorou. Možná ale 
v aleji potkáte i stromy, které vám nebudou povědomé, 
protože jde o druhy exotičtější, které jinak můžete po-

z( )dĚNÍ hudBA pOmáhá
milí občasníkoví čtenáři,
zuzka Famfulíková mne poprosila, zda bych nena-
psal několik řádků o tom, co hudba pomáhá podni-
ká v době, kdy neběží festival. A tak posílám několik 
zpráv z dění festivalu, nejen o zdění na zdravotním 
středisku. 

Jsme nesmírně rádi, že se Hudba každým rokem roz-
víjí. Za patnáct let jejího fungování se běžné roční zisky 
pro benefiční účely vyšplhaly na částky blížící se k půl 
milionu korun, členská základna pořadatelů se více než 
ztrojnásobila a aktivity se rozrostly i za hranice koncer-
tů. Uplynulé roky tak s sebou přinesly i nutnost moder-
nizovat a rozšířit naše zázemí. Dobu „domácího klidu” 
jsme proto využili k rekonstrukci prostor, které nám na 
morašickém zdravotním středisku slouží jako zkušebna 
a pracovna. I u nás tak platí, že se z hudebníků stali ma-
líři, obkladači či hodinoví manželé. Ač nám stále ještě 
několik drobností chybí, můžeme nyní tvořit v prosto-
rách s dobrou akustikou a odpovídajícím vybavením. 
A obci za tuto letitou podporu děkujeme. 
A nejen fyzického zázemí se modernizace dotkla. Díky 
dlouhodobým fundraisingovým aktivitám se nám po-
dařilo dosáhnout na granty umožňující získání pro nás 
jinak nedostupných softwarů a aktuálně bojujeme 

táBOr prO rOdiČe S dĚtmi
Poslední místa si můžete ještě rezervovat i na tábor pro 
rodiče a děti. termín 7. - 14. 8. Letos se podíváme do 
Čarodějnické školy. Bližší informace a přihlášky na tele-
fonu Josef coufal 604 332 655.

letNÍ táBOr prO dĚti

o grant z programu „ČSOB pomáhá regionům“, díky 
kterému budeme moci uspořádat víkendový „hudbí“ 
tábor. Na něm se, mimo jiné, budeme věnovat i vzdě-
lávání týmu.
Během léta začínají kolegové připravovat materiály pro 
komunikaci nového ročníku, od září začínáme zkoušet 
a v listopadu se na vás těšíme - snad opět živě. Letoš-
ní ročník bude věnován našim morašickým sousedům. 
Kromě Parkoviště pro velbloudy na něm vystoupí i Ja-
nek Ledecký nebo kapela Skyline. Ale o tom zase příště…

Karel telecký

přÍmĚStSKé táBOry v mOrAŠicÍch
Nabídka k využití výzvy „letní kempy 2021“

Nabízíme využití služeb naší organizace pro pořádání 
letních a pobytových i příměstských (obecních) táborů. 
Jedná se o dotační příležitost pro děti, které navštěvují 
ve školním roce 2020/2021 základní školu a pro jejich 
rodiče. 

Můžeme dětem dopřát minimálně pět dnů, ve kterých 
mohou sportovat, bádat, hrát si, bavit se, vzdělávat se. 
Důležité je, že naprosto zdArmA. Projekt je zajištěn 
dotací MŠMT. Dětem poskytneme dohled a program 
od 8.00 do 16.00 hod., stravu (svačina-oběd-svačina) 
a pitný režim. Děti mohou čerpat více termínů.

Ve spolupráci s Masarykovou základní školou Morašice 
(školy nemohou výzvu MŠMT Letní kempy 2021 samy 
přímo využít) jsme vybrali tyto příměstské projekty:

všeobecný 
– malé badatelské projekty a hrátky, jak věci fungují, 
   tvůrčí činnost, hry, sport

Beauty a fit 
– týden tance, péče o tělo i duši, hry, sport

hudební 
– týden zpěvu, hry na klavír a zobcovou flétnu, hry, 
   sport

Vyhlašujeme termíny pro všechna zaměření na 
2. - 6. 8. a 9. - 13. 8. Přihlášky jsou dětem k dispozici od 
15. 6. na www.letnivzdelavacikempy.cz 

V případě zájmu o jiný termín ucelené skupinky dětí, 
případně o spolupráci na Vašem projektu, prosím, vo-
lejte Marcelu Ryšavou na čísle 776 215 121.

marcela ryšavá

se zdrobňováním plodů a jejich předčasným propa-
dem. Strom roste bujně a zdravě. Rodit začíná poměr-
ně brzy i na vyšších tvarech, ale ani v plné plodnosti 
neustává ve zdravém bujnějším růstu. Vzrostlé dospělé 
stromy jsou dosti mohutné, ač nedosahují velikosti těch 
nejvzrůstnějších jabloní. Koruna je kulovitá zpravidla 
poněkud převislá pro pravidelné bohaté úrody. Plody 
jsou střední až velké, kulovité nebo ploše kulovité. Bar-
va je zelená, žlutozelená, ve zralosti žlutá, na osluně-
né straně zpravidla s pěkným červenohnědým líčkem 
a často také s červeně vroubenými lenticelami. Dozrává 
v poměrně dlouhém období od konce léta až do pozd-
ního podzimu v závislosti na počasí daného roku a pod-
mínkách při skladování. Plody dozrálé na stromě nebo 
skladované příliš dlouho moučnatí. Ve správné zralosti 
je dužnina velmi šťavnatá, kyprá, příjemně osvěživé 
a vyváženě sladkokyselé chuti. Skvěle se uplatní jako 
podzimní stolní odrůda i jako jablko hospodářské, ku-
příkladu pro moštování. 
Staré stromy Croncelského potkáme nejčastěji v silnič-
ních alejích, méně pak i ve starých zahradách. Několik 
stromů stále bohatě plodí například u silnice z Říkovic 
do Jiříkova nebo v aleji z Morašic do Újezdce. 
 

petr zehnálek ml.

tkat nejspíše v zámeckém parku či botanické zahradě. 
V současné době nejnápadnější z nich, protože už svou 
výškou dohnaly původní jabloně, jsou ořešáky černé, 
které už v některých letech bohatě plodí. Zaujmout vás 
ale může i ampák hupejský (strom velmi oblíbený vče-
lami), kaštanovník setý, dřezovec trojtrnný, břestovec 
západní nebo nahovětvec dvoudomý.
Nezbývá než doufat, že stromky budou prosperovat 
a zapustí hluboko kořeny, aby mohly odolávat i letům 
neblahým, jako byl mimořádně suchý rok 2018, který 
toho jara vysazené stromky přežily jen za cenu pravi-
delné zálivky. Většina z nich se pak vzpamatovala až 
díky nebývale vlhkému loňskému roku. 

petr zehnálek st. a petr zehnálek ml.

Plody Croncelského dozrálé mimo přímé slunce 
jsou jen nenápadně žlutozelené

Dobrému zdraví 
těšící se stromy 
Croncelského mů-
žeme potkat v aleji 
mezi Morašicemi
a Újezdcem
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pOhádKOvý deN O prázdNiNách
Milé děti, rodiče i prarodiče, koncem prázdnin připravu-
jeme dětský den na téma „v lese“.

Doufáme, že nám vládní nařízení tuto akci neznemožní. 
Termín a čas upřesníme během letních měsíců.

Těšíme se na společně strávené odpoledne!

TJ Sokol,
klub Maják,
Obec Morašice

zAJÍmAvOSti z hiStOrie
půvOdNÍhO hřBitOvA 
Původní hřbitov se nacházel u kostela. Kolem hřbitova 
stála ohradní zeď se třemi barokními branami. Brána 
s dřevěnými vraty byla při silnici, druhou branou se vchá-
zelo ze západní strany u schodů a branka východní ved-
la k bývalé louži (dnes v tom místě stojí transformátor). 
V prostoru hřbitova stála rotunda a hřbitovní kaplička. 
Základy rotundy i sklep kapličky byly postupně vyplněny 
kosterními ostatky ze hřbitova. Vlivem postupného roz-
šiřování kostela začal být na hřbitově nedostatek místa.

V roce 1714 byl zakoupen pozemek od Matěje Švába 
(čp. 3) na pohřbívání lidí zemřelých v důsledku moru. 
A v roce 1729 byla vystavěna vysoká kamenná zeď 
k farní zahradě kolem nového hřbitovního pozemku. 
Tato zeď byla kolem roku 1820 opravena a zpevněna.

V roce 1857 byla opravena hřbitovní zeď pod kapličkou 
a ohrazení hřbitova se vystavělo nové a důkladné. Při 
této stavbě se naproti chalupě čp. 27 (nyní škola) vyhr-
nula hromada kostí tam, kde stála stará kostnice (ro-
tunda). Lidé se s velkým pohnutím dívali na pozůstatky 
svých předků. Část vyhrnutých kostí byla zakopána za 
kaplí. Rozbouráním zazděných vrat zmizela poslední 
památka na staré ohrazení hřbitova. Hřbitovní zeď pod 
kapličkou byla odstraněna v roce 1905.

V roce 1936 při přestavování školy a rozšiřování silnice 
na Lažany byla část základů rotundy a část bývalého 
hřbitova ubourána (asi 5 m) a postavena nová opěrná 
zeď, ve které je vidět malá část zbytku základů rotundy. 

První písemná zmínka o potřebě nového hřbitova je 
z roku 1851, kde se píše, že v roce 1846 byla potřeba mo-
rašického hřbitova uznána c. k. podkrajským úřadem 
v Litomyšli a záleží nyní na obci, aby našla pro nový 
hřbitov vhodné místo. Jako první bylo vybráno místo 
na Matějkově (čp. 2) poli hned za farskou zahradou. 
Tento pozemek o výměře tří měřic měl stát 720 zla-
tých. Toto místo však bylo zamítnuto okresním úřadem 
proto, že v Morašicích fouká převážně severozápadní 
vítr a hřbitov by se nacházel v blízkosti domů a even-
tuální zápach by byl cítit. Doporučili hledat nové místo 
a bylo doporučeno zřídit hřbitov nedaleko od domů čp. 12 
a čp. 59, kde se jednalo o pozemky knížete Thurn-Taxise. 
Při prvních jednáních bylo dohodnuto, aby se c. k. hejt-
manství ujalo jednání o odprodeji pozemků a prodej vy-
mohlo. Setkalo se však s neochotou pozemek odprodat.

Další jednání následuje až v roce 1887, kdy se jednalo 
o ceně 320 zlatých za 1 míru role (pole) a 160 zlatých za 
pastvinu. Teprve po této dohodě začíná stavba nového 
hřbitova. 26. 1. 1890 jsou projednány stanovy hřbitova 
a 2. 11. téhož roku je hřbitov posvěcen a dán do užívání. 

Celkový obnos pro výstavbu hřbitova byl 4 057 zlatých 
včetně půjčky od záložny. Výdaje byly 4 029 zlatých. 
Pozemek stál 757 zlatých. Bylo použito 25 000 pálených 
cihel v ceně 420 zlatých a 160 m² plechu za 480 zlatých. 
Dvě sochy truchlících andělů na bráně stály 70 zlatých 
a další náklady.

Původně měla vchodová vrata na hřbitov být ozdo-
bena křížem, což bylo zamítnuto, protože se nejedná 
o hřbitov pouze pro katolíky, ale i pro občany vyznávající 
jinou víru. Proto představitelé církve požadovali posta-
vení kříže na konci hlavní cesty, což bylo odsouhlaseno.

V pokynech pro hrobníka jsou předepsány i rozměry 
hrobů a to: hloubka 6 střevíců (190 cm), šířka 3 střevíce 
(95 cm) a délka 7 střevíců (220 cm).

výpisy z kroniky ke stavbě hřbitova: 

15. 8. 1851 – Představenstvo obce rozhodlo, že pozemek 
pro hřbitov bude ve výměře 3 měřic za 700 zlatých kou-
pen od Františka Matějky.

18. 7. 1876 – Bylo jednáno o přeložení hřbitova. Při 
jednání zjištěno, že majitel vybraného pozemku svůj slib 
odvolal a svůj pozemek neprodá. Jednáno bylo o novém 
místě, a to na horním konci vsi na farském pozemku, nebo 
na dolním konci na panské půdě.

16. 3. 1882 – Probíhalo nové jednání o zřízení nového 
hřbitova. Dosavadní hřbitov je na malé výměře 271 m², 
což nedostačuje, a proto se obnovuje jednání započaté 
před více jak 30 roky. Obtíž je v tom, že vybraný pozemek 
u Morašic patří dvoru a majitel dáti ani prodati nechce.

4. 11. 1888 – Tento den se konala schůze, které se kro-
mě Morašic účastnily obce Lažany, Tržek a Újezdec 
a jednáno bylo o rozpočtu na stavbu hřbitova. Rozpo-
čet stanoven na 3 238 zlatých a schválen Zástupce kní-
žete tvrdil, že kníže jako patron kostela není povinen na 
stavbu hřbitova přispívati. Starosta odvětil, že obec staví 
hřbitov ze zdravotních ohledů a kníže platit musí. Zástup-
ce knížete marně protestoval. 

Stavba nového hřbitova se zdržela také proto, že obec 
Morašice v té době stavěla novou školu (1869) a dále 
v letech 1830 až 1886 se zde hodně stavěly silnice.

z kronik sepsal Jaroslav Krejsa

Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo vy-
užijte přiložený QR kód. Na váš e-mail pak zašleme in-
formace k probíhajícím akcím i již proběhlé přednášky 
rovněž zájemcům rádi zašleme.

máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný „špí-
ček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKu-
bační program“. Oba jsou určeny pro intenzivní, kom-
plexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrét-
ním projektem, kde výsledkem je prosperující firma.

informací je spousta, ale co když potřebuji s někým 
z p-piNK mluvit, zeptat se, než se přihlásím na jaký-
koli webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco 
jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká 
nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak 
sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB p-piNK. Na-
bízíme i další služby jako například sdílené kanceláře, 
virtuální sídlo firmy atd.

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby 
p-piNK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého 
kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubic-
kým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují 
k tomu, aby kraj vzkvétal, i co se týče rozvoje podni-
katelského prostředí. Většina našich služeb je zdarma. 
Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi pří-
větivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla 
podnikatelům placené zázemí formou sdílených kan-
celáří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli or-
ganizaci jednorázový či opakovaný pronájem jednací 
místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským sub-
jektům nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na 
adrese P-PINK.

mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotře-
bují, ale rádi by své zkušenosti předávali dál, mohou 
se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené 
podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mo-
hou tak předávat dál své získané zkušenosti.

V případě zájmu se můžete na 
některou z přednášek přihlá-
sit pomocí tohoto QR kódu

Mgr. Hana Štěpánová
předsedkyně správní rady
P-PINK a projektová
manažerka

pOdNiKáte, Či pláNuJete
pOdNiKAt?

Organizace p-piNK nabízí
pomocnou ruku 
pan starosta se setkal s hankou Štěpánovou, před-
sedkyní správní rady p-piNK a projektovou manažer-
kou pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi 
a obcemi na území pardubického kraje. položil ji ně-
kolik otázek.

můžete nám trochu představit, co jste za firmu?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. 
Celý název je Pardubický podnikatelský inkubátor, z. s., 
P-PINK. Sídlíme v Pardubicích v Domě techniky a or-
ganizace pracuje pro území celého Pardubického kra-
je. Naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli 
fázi jejich podnikání. 

to znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměst-
nanců, které to v současné práci nebaví a chtěli by začít 
podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné studenty, 
kteří již v době studia chtějí začít pracovat „na svém“.

co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to zku-
sit uplatnit jako podnikání, ale neví jak na to?
Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Nějaká 
žena dovede péct úžasné trubičky, všichni to chválí 
a ona neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak 
podobným lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO 
PODNIKÁNÍ.

to zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato žena na-
šla odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě 
nahrál na smeč. Zájemce nemusí ani opustit svůj dům 
a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek 
od zkušených lektorů z praxe. Pokud nebudou mít zá-
jemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mo-
hou vyslechnout ze záznamu. 

co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času 
věnovat školením před začátkem podnikání, je i jiná 
možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru 
v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, absolvovat pohovor 
o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné 
začít nakládat se svým nápadem. Kontaktovat nás mů-
žete na info@p-pink.cz

co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, 
„PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky probíhají online ka-
ždé 3. úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9.00 
hodin. Témata například: podnikatelský plán, finance, 
komunikace, právo, marketing offline, pojištění, měkké 
dovednosti, obchod a marketing online.
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BĚh prO KAtKu NA SNĚžKu
Jistě všichni víte, co potkalo rodinu Kušnírovu-No-
vákovu. dvě kamarádky Katky „růžOFFky v běhu“ 
uspořádaly dobročinnou akci na podporu Katčiných 
dětí. Běh na Sněžku se uskutečnil 21. 5. – 22. 5. tohoto 
běhu se zúčastnil i řikovický chalupář tomáš prokeš.

Pozvání na společné běhání s kamarády vždy potěší. 
A pokud se tím zároveň pomůže dobré věci, je radost 
dvojnásobná. Přesně takový pocit jsme měli, když nám 
litomyšlské kamarádky Andrea Stejskalová a Ola Radi-
mecká nabídly, zda s nimi chceme podniknout štafeto-
vý běh z Litomyšle na Sněžku.
Tyto dvě dámy milují běhání a snaží se pro tento sport 
zapálit i lidi kolem sebe. Zároveň chtějí pomáhat lidem 
v nesnadných životních situacích. Zorganizovaly pro-
to loni dobročinnou akci spojenou s během na Sněžku 
a pro velký úspěch se rozhodly ji letos zopakovat jako 
benefiční Běh pro Katku. Katka byla jejich kamarádka 
z Řikovic, která po dlouhém boji podlehla zákeřné ne-
moci. Možnost pomoci aspoň trochu její rodině nás sil-
ně oslovila. K Řikovicím navíc máme vřelý vztah, jeden 
z nás zde o víkendech chalupaří, takže jsme neváhali: 
Pokud máme šanci přispět svým úsilím na dobrou věc 
a alespoň trochu podpořit rodinu, která přišla o mamin-
ku, jdeme do toho. Běžet pro ni, pomoci jejím blízkým, 
to rozhodně bude stát za to!
A povedlo se. Sami jsme nevěřili, kolik lidí nám bude 
během štafety fandit a povzbuzovat nás, a kolik dár-
ců se zapojí do podpory Katčiny rodiny. Jim všem by-
chom tímto chtěli moc poděkovat. Díky jejich štědrosti 
a dobrému srdci se opět ukázalo, že nejsme lhostejní 
k neštěstí lidí kolem sebe a že jsme ochotni si vzájemně 
pomáhat.
Nemenší dík pak patří oběma organizátorkám této 
bezvadné akce, Andrejce a Ole, a v neposlední řadě 
také neobyčejně ochotnému a trpělivému řidiči Honzo-
vi, který nás vždy bezchybně dopravil na místa všech 
štafetových předávek. Bylo to fajn, moc jsme si to užili.

tomáš prokeš, michal pazdera, honza Fulík

NádherNý Jev NA OBlOze
23. 5. zaplnily internet a sociální sítě snímky nádherně 
zbarvené duhy, kterou vyfotografovali lidé v různých 
koutech republiky. I u nás byla v neděli vidět krásná 
dvojitá duha a mnoho našich spoluobčanů na svých 
sociálních sítích sdílelo nespočet krásných fotografií.

vrBy
Na jaře byly ořezány pracovníky obce staré vrby pod 
Řikovicemi. Naštěstí díky odbornému zásahu už pěkně 
obrážejí a nedopadnou jako vrby u pramene řikovické-
ho potoka Lukač pod Václavkami. Tyto vrby bez svolení 
obce před lety někdo velmi neodborně ořezal. Bohužel 
se nevzpamatovaly a příroda v okolí ztratila svůj půvab 
a kouzlo. 

SBĚr železA 
SDH Řikovice zorganizoval 24. 4. sběr železa. Celkově 
hasiči posbírali po vsi 2 velké vozy a 1 menší. Z toho 
jeden vůz železa darovala rodina Černých. Za výtěžek 
ze sesbíraného železa hasiči zakoupili přívěsný vozík na 
novou stříkačku.

StAvĚNÍ máJe zA pANdemie
Tak jako minulý rok i letos se řikovická mládež domlu-
vila a spolu s paní Klimešovou z litomyšlského muzea, 
která vše potřebovala zdokumentovat, se vydala do 
lesa pro vhodný strom na májku. Smrk kluci uřízli a 
dovezli z lesa na náves. Druhý den strom odkůrovali 
a děvčata udělala věnec a navázala pentličky. Za po-
moci a rady starších spoluobčanů májku 1. 5. postavili. 
Letos se nám naštěstí vandalství vyhnulo oproti okol-
ním vesnicím a svoji májku jsme uhlídali celý květen.

hOuBAřSKé ÚlOvKy
v OKOlÍ řiKOvic
Poprosili jsme pana Josefa Černého z nového sídliště, 
zda by se s námi podělil o své úlovky. Jeho dalším ko-
níčkem se totiž stalo houbaření. 

Nejnovější úlovky:

řIkoVIcE 

ryBiČKy v pOtůČKu u StudáNKy 
Začátkem dubna jsme zjistili, že někdo vysadil tři rybič-
ky do potůčku u studánky. Bohužel rybkám tyto pod-
mínky nevyhovovaly a postupně uhynuly. Rovněž jsou 
poničené rostliny vysázené podél potůčku. 

AdOpce JABlONÍ
Kontaktovali jsme rodiny, které se nahlásily, že pomo-
hou s výsadbou a adopcí stromů. 19. 4. proběhla výsad-
ba jabloňových stromů dole pod Řikovicemi směrem 
k Višňárům. Celkem jsme zasadili pod odborným do-
hledem paní Břeňové 15 stromů starých odrůd jabloní, 
které jsme dovezli od pana Zehnálka. Sice nám ze za-
čátku počasí nepřálo, ale pak se umoudřilo a výsad-
ba proběhla bez komplikací. Stromy jsme vysazovaly 
postupně, podle časového rozvrhu, takže jsme dodrželi 
i vládní nařízení zákazu shromažďování. 

Někteří se nabídli, že pomůžou i s úpravou okolí, a tak 
jsme znovu oslovili adoptivní rodiny a svolali 1. 5. na 
Svátek práce úklidovou akci. Starou trávu jsme posekali 
a vyřezané náletové dřeviny na místě spálili. Všechny 
stávající staré jabloně jsme prořezali. Z potoka nosily 
děti kbelíky s vodou a všechny vysazené stromy zalily. 
Nakonec jsme si opekli buřty na ohni. Ke každému stro-
mu ještě doplníme cedulku s odrůdou jabloně a jmé-
nem rodiny, která strom zasadila a adoptovala.

Tento košík hub byl nasbírán 
na Štědrý den 24. 12. 2020 
přímo v Řikovicích a obsahuje 
hlívu ústřičnou, penízovku 
sametonohou a boltcovitku – 
ucho Jidášovo.

Ohnivec rakouský ze dne 26. 2. 

Letošní počasí přálo májovkám – čirůvka májovka. 
Všichni, kdo je známe, jsme letos v květnu nosili domů 
plné košíky těchto výborných jarních hub. 

Rosolovka mozkovitá
ze dne 27. 2.

Tůň pod pramenem
s poslední tehdy ještě
žijící rybkou

Nakonec uhynuly 
všechny...

Obrážející stromy po 
odborném zásahu

Mrtvé torzo

Sírovec žlutooranžový 
ze dne 5. 6.
(výborný na řízky nebo 
na utopence)

Slzečník žloutkový
ze dne 5. 6. 
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LAŽANYmáJOvé pOSezeNÍ
Poslední májovou sobotu 29. 5. se v Řikovicích uskuteč-
nilo májové posezení. Byl zakoupen obecní stan, kte-
rý jsme hned na první akci v tomto roce využili. Vše 
probíhalo ve venkovních prostorách okolo bývalé školy 
za hygienických opatření. Všichni museli projít dezin-
fekčním stanem, kde obdrželi roušku, vydezinfikovali 
si ruce. Dostávají pochvalu všichni, protože byli velmi 
zodpovědní a nebyl žádný problém. Při tomto setkání, 
na které jsme čekali dlouho, bylo spojeno hned několik 
akcí dohromady. A to pálení čarodějnic, kácení májky 
a tombola z karnevalu 2020. I když nám počasí moc 
nepřálo, sešlo se nás jako vždy dosti a legrace taky 
byla. Všichni byli moc rádi, že se po dlouhé době vidí-
me. Všem moc děkujeme za účast, místním občanům 
za pomoc při přípravě.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a krásné slunečné 
prázdniny.

Očkovací stan a pokyny pro návštěvníky:

- Když vakcínu z Řikovic vypiješ,
  hezky si dnešní večer užiješ
- Dej si naši vakcínu, nebudeš mít ani angínu
- Zkumavku vypij do dna, vakcína je vhodná; stačí
   jen hlt jediný, budou zdraví všichni z dědiny

marcela Nováčková a Jaroslava tobiášková

máme KONeČNĚ
NOvOu hASiČSKOu StřÍKAČKu 
První hasičská stříkačka byla pořízena roku 1883. Jed-
nalo se o ruční, dvoukolovou stříkačku od firmy R. A. 
Smékal. V roce 1936 byla pořízena motorová stříkačka 
DS 16 opět od firmy R. A. Smékal. Po delší době v roce 
1965 došlo k modernizaci techniky a byla zakoupena 
stříkačka PS8. Nejnovější hasičská stříkačka PS12 byla 
pořízena letos. Náklady na koupi hradila Obec Mora-
šice.

martin Stráník

Začal zde tisknout Nový zákon. Od roku 1708 vydá-
val české knihy v drobném formátu – špalíčky, které 
pak tajně pašoval do původní vlasti i na Slovensko. 
Klejchovi špalíčky byly drobné, aby se daly ukrýt pod 
oděv nebo na trakař mezi dřevo. Na titulní straně byl 
znak Václava Klejcha – monogram W. K. a srdce pro-
tknuté mečem ve znamení kříže, z něhož vyrůstají 
3 růže, pod ním je rozevřená kniha. Zemřel 11. 8. 1737 
v Necpalech u Martina na Slovensku na skvrnitý tyfus 
a zápal plic. Václav Klejch je jednou z postav Jiráskova 
románu Poklad. O Klejchovi píše i Josef Jungmann. Je 
uveden v Ottově slovníku naučném pod heslem „Václav 
Klejch, emigrant a písmák český, narozený v Lažanech 
na bývalém panství litomyšlském. V domě, kde byd-
lím já, žijí jeho potomci. Já jsem jedna z nich. Statek 
Václava Klejcha držela od 19. století rodina Tobkova. 
František Tobek byl v době 1. světové války legionářem 
a zahynul na samém konci války v Itálii. Na jeho pa-
mátku je umístěna nad dveřmi pamětní deska.

V roce 1799 byl Janem Klejchem (Lažany čp. 4) vy-
sazen strom buk lesní při tažení Rusů proti Francou-
zům Litomyšlskem. Strom je státem chráněný, kve-
te a plodí. Obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí 
je 4,54 m a výška je 28 m. V posledních letech byl 
napaden houbou, proto byl v roce 2020 zkrácen 
o 4 m. Strom patří k našemu domu, a proto jeho vlast-
níkem je moje mamka.

Jsme taková malá vesnička, ale mně se tady líbí!

vendulka Klejchová
(školní projekt)

1869 – osada obce morašice v okrese litomyšl
1880-1950 – obec v okrese litomyšl
1961 – část obce morašice v okrese Svitavy
rozloha 2,55 km2, obytných domů 17, obyvatel 47

Uprostřed obce je stará hospoda se sálem, dnes již 
v troskách. Také tu máme dva rybníky. Jeden je okras-
ný a druhý je určen k chovu ryb a každoročně se tu 
koná výlov. Za tímto rybníkem jsou Klejchovy dolce, 
kde roste starý velký dub, a k tomu se váže pověst, že 
je tam zakopaný poklad. Mnoho lidí se pokoušelo po-
klad najít, ale nikdo ho nenašel!
Dále tu máme památník z 1. světové války 1914-1918. 
O kousek dál se nachází kamenný kříž, na němž se píše: 
Ke cti a chvále Boží věnováno od zdejších občanů roku 
1884. Roku 1905 byl opraven. Směrem k Morašicím stojí 
železný kříž – pomník ukřižování, vybudovaný 1887.

Já a moje rodina bydlíme naproti rodnému domu Vác-
lava Klejcha. V Lažanech prožil dětství a do školy chodil 
v Morašicích. Jeho příslušnost k českobratrské víře byla 
vyzrazena, proto s manželkou a 2 dcerami tajně z La-
žan, kde hospodařil, v roce 1705 utekl a usídlil se v sas-
ké Žitavě, kde se živil jako zahradník, učil se německy 
a latinsky.

Fotbalový oddíl obnovil v květnu tréninkovou činnost 
a během června sehrál napříč kategoriemi několik přá-
telských zápasů, které mimo jiné posloužily pro před-
stavu, kolik schopností a hráčů nám zůstalo po více než 
půl roce nečinnosti. Významného milníku při nich do-
sáhl Josef Kopecký, který pár týdnů před 50. naroze-
ninami oslavil 1 000. start v dospělé kategorii. Nová se-
zóna by měla mužům začít koncem července, mládeži 
koncem srpna. Do příštího ročníku bychom měli jít ve 
všech mládežnických kategoriích spojeni znovu s Hor-
ním Újezdem, ale bohužel to vypadá, že ani toto spojení 
nezajistí dostatek mládeže pro družstvo dorostu. Příliš 
dětí nemáme ani v kategoriích starších žáků (13-15 let) 
a mladší přípravky (7-9 let), snad se nám podaří tyto 
mezery časem zaplnit.

Pokud byste chtěli přivést Vaše děti, stačí se stavit na 
hřišti, kontaktovat Jirku Famfulíka nebo se na cokoli ze-
ptat na našich stránkách www.sokolmorasice.cz, kde 
můžete sledovat i další novinky. 

Srdečně Vás zveme 5. 7. od 13.00 hod. na tradiční tur-
naj morašických čtvrtí a doufáme, že se budeme spo-
lečně potkávat na hřišti i nadále.

václav Štancl

Tj SokoL MoRAŠIcE

Památník 1. světové války

Fotbalová školička v akci

13.6. 2021 - Josef Kopecký a jeho 1001. zápas
(tentokrát proti Bystrému)

PS12 Železný kříž u silnice do Morašic

Kamenný kříž ve vsi

Starý dub v Klejchových dolcích
Rodný dům Václava Klejcha s pamětní deskou 

Františka Tobka



výlet prO důchOdce ?

Na podzim, pokud situace dovolí, 
zrealizujeme výlet pro důchodce. 
máte někdo nápad, kam bychom se 
mohli podívat? Návrhy nám sdělte 
na telefonním čísle 461 612 773 nebo 
e-mailem na pokladna@morasice.cz  
nebo osobně na obecním úřadě.
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SPoLEČENSkÁ kRoNIkA

StřÍpKy z prvNÍ třÍdy

Čarodějnický den 
V pátek 30. 4. se do první třídy naší školy slétli malí 
čarodějové a čarodějnice z okolí, aby společně strávili 
den jako malí školáci. Byli k nepoznání. Výuka proběhla 
v kostýmech a všichni si to užívali. 
Den dopředu jsme napekli „prsty“ z lineckého těsta, 
vyrobili jsme si pavoučí dekorace a malé papírové ča-
rodějky. V samotný pátek jsme při tělocviku létali na 
košťatech a soutěžili v hodu koštětem do dálky. O pře-
stávce jsme stylově posvačili želatinové myši a upeče-
né prstíky s marmeládou.
Domnívám se, že všichni zúčastnění byli spokojení, pro-
tože se nám z převleků do „civilu“ vůbec nechtělo. Už 
se těšíme na příští rok, jaké aktivity zase podnikneme. 

výprava do litomyšle
Ve středu 16. 6. se prvňáčci vydali na výpravu do blíz-
ké Litomyšle. Na programu měli seznámení s městskou 
knihovnou a v ní program o českých večerníčcích. Paní 
knihovnice nás pozvala na zářijové Pasování na čtená-
ře, kterého se s radostí zúčastníme.
Po svačince následovala procházka po zámeckém ná-
vrší s návštěvou zámecké a klášterní zahrady. Po za-
stávce na zmrzlinu jsme pokračovali autobusem zpát-
ky do školy.

vlasta macková, třídní učitelka

MASARYkoVA zÁkLAdNí ŠkoLA MASARYkoVA zÁkLAdNí ŠkoLA ŠKOlNÍ ČASOpiS třeSK
Kdybyste se chtěli dozvědět více informací o dění 
v naší škole, čtěte školní časopis Třesk. Ten vás zavede 
do školního zákulisí. Letošní jarní číslo vyšlo už v nové 
moderní podobě (díky laskavé mamince paní Joke-
šové). Za rok 2020 získal časopis v celostátním kole 
soutěže školních časopisů 7. místo a 2. místo za obsah. 
Časopis visí i na nástěnce na chodbě obecního úřadu. 
Tam si také můžete prohlížet další fotky, které se do ča-
sopisu už nevejdou. Budeme rádi, když vás bude naše 
škola zajímat. V těchto dnech vychází letní číslo časo-
pisu Třesk.

zAhrAdA plNá živOtA
Dostal se mi do rukou plakátek s výtvarnou soutěží na 
téma Zahrada plná života. Téma bylo zajímavé, a proto 
jsme ho využili a vytvořili jsme z hlíny kachle a velké 
slunečnice. Výrobky jsme zaslali do soutěže a čekali. 
Dočkali jsme se! V celostátním kole, kde soutěžilo přes 
tisíc prací, jsme získali 2. místo. Jednoho dne přijel pan 
Truhlář z Českého zahrádkářského svazu a přivezl nám 
tašku cen pro jednotlivce i pro klub. Jsem moc ráda, že 
máme tak šikovné děti. 

Stanislava coufalová

JedeN pOvedeNý ŠKOlNÍ deN
„Před pár dny se vrátili do školy a už se zase nebudou 
učit!“ Možná, že tato slova zněla v některých rodinách. 
Škola není jen o tom biflovat se slovíčka či násobilku. 
Škola se snaží vytvářet přátelské prostředí, vztahy 
s kamarády a upevňovat spolupráci mezi spolužáky 
a učit se vzájemné toleranci! Prostě to, co nám doba 
covidová nedovolila. A to byl právě ten správný čas na 
vyhlášení již 26. recesního dne. Nazvali jsme ho Růžový 
den viděn růžovými brýlemi s růží na Růžový palouček.

Ráno jsme ve škole kontrolovali, kdo a jak byl na tom 
s růžovou. Představte si najít doma a přinést do školy 
přes čtyřicet růžových věcí, nebo navléci na sebe třicet 
pět růžových triček a kalhot, nebo kluk si nechá na hla-
vě udělat třicet minirůžových culíčků, nebo starší chlap-
ci se promění ve sličné baletky, a těch roztodivných 
růžových módních kreací a růžových vlasů, nehtů, ná-
ušnic, kabelek, korálků, květin… Prostě škola byla 100% 
růžová. I učitelé v růžové vypadali trochu jinak.

trOchu zvláŠtNÍ SBĚr pApÍru
Letošní sběr papíru byl trochu jiný. Konal se, až nám 
to situace dovolila, a to na samém konci školního 
roku. Jsem velice ráda, že v tomto sluníčkovém poča-
sí, spoustu dětí vyměnilo bazén za pomoc se sběrem. 
(Děkuji!) Celkem se sebralo 10 tun papíru, což je trochu 
méně, než obvykle. Příjemné bylo, že jsme od dovozců 
dostali drobné úplatky v podobě nanuků a bonbónů. 
(Děkujeme!) Sběr přivezlo i spousta lidí, co už nema-
jí se školou nic společného. (Děkuji!) Další sběr by měl 
proběhnout začátkem října. Tak prosíme už teď šetřete 
papír na tento termín.

Stanislava coufalová

A už se před námi linula cesta na „Růžák“. Tam už čekali 
deváťáci s programem. Cílem bylo poslat z Růžového 
paloučku obří pohlednici. Psát ji však musela celá tří-
da jedním fixem ovládaným provázky. Známku si tří-
da musela zasloužit splněním několika týmových úkolů 
a už jen pohled hodit do obří poštovní schránky.
Třešničkou na celém dnu byly řízky, které pro nás na-
smažily paní kuchařky a na Růžovém paloučku vydaly 
paní uklízečky a my si na nich v trávě pochutnali.
Ač to nevypadá, dnes jsme se toho spoustu naučili, 
a hlavně upevnili třídní kolektivy. „Bylo to super, ale bo-
lely nás nožičky.“ To byl pozdrav od prvňáčků. Ano, měli 
pravdu! Ale učíme se přece i překonávat překážky a ne-
pohodu. Na Růžovém paloučku jsme zanechali výtvar-
né dílo. Tak neváhejte a jděte ho co nejdříve okouknout. 
Je to třeba i dílo vašich potomků. Celým dnem vládla 
příjemná atmosféra.

Věřte milí čtenáři, že to nebyl promarněný den!

Stanislava coufalová

Naše keramická dílka v soutěži zabodovala!

Své významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:

65 let – zemánek Jiří 
 mlejnková marcela
 ropková marcela

70 let – Jůza Josef

75 let – Bauer František

všem blahopřejme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

75 let – pavliš Jan
80 let - rubek Josef
 Kössler Josef
85 let - Kašpar Oldřich



                    Spolek přátel Růžového paloučku 
se sídlem v Újezdci 21 u Litomyšle 

IČO: 65189329                                   WWW.RUZOVYPALOUCEK.CZ               č.ú.: 256364369 / 0300    ČSOB Vysoké Mýto 
Kontakt:   předseda Spolku Mgr. Miloš Krejčí, 569 51 Morašice 105             ruzovypaloucek@gmail.com, tel.: 603 182 523 

 

Slavnost na Růžovém paloučku 
s připomenutím  

100. výročí odhalení památníku českým bratřím 
a 400. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze 

neděle 4. července 2021 od 14 hodin 

14.00  1. část slavnosti probíhá u památníku s paloučkem růží v horní části parku 

Zahájení slavnosti českou státní hymnou  

Historie vzniku památníku na Růžovém paloučku 
  Mgr. Anna Waisserová Šubrtová 
  vědecká pracovnice Univerzity Palackého v Olomouci,  
   odborná garantka projektu Litomyšlský architektonický manuál 

Zdravice Československé obce legionářské 
  br. Ing. František Bobek, předseda Jednoty ČSOL Chrudim 
  Památník z r. 1921 je obložen pláty mědi dovezenými legionáři. 
  ČSOL také slaví 100. výročí vzniku (21. května 1921). 

Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl 
  Spolek vystoupil i při odhalení památníku před 100 lety dne 19. června 1921.  
  V roce 1865 Zpěvácký spolek Vlastimil umístil v paloučku růží kámen s lyrou. 

14.45  2. část slavnosti probíhá tradičně na pódiu ve spodní části parku 

Pěvecké vystoupení 
  Jakub Rousek a Vojtěch Pačák  
   - sólisté opery a operety Moravského divadla Olomouc 
  Milada Jedličková  
   - klavírní doprovod, korepetitorka opery a operety Moravského divadla Olomouc 

Církevní projev 
  ThDr. Pavel Černý, Th.D.  
   emeritní předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR 
  Církev bratrská se hlásí k odkazu Jednoty bratrské.  

LARGO – hudební soubor Hudby Hradní stráže a Policie České republiky  
   se svými sólisty Ivanou Brožovou a Oldřichem Topolczanem 
  hudební program s repertoárem k poslechu i tanci 

zVEME VÁS aneb co NÁS ČEkÁ?
SpOleČeNSKá KrONiKA

S nadcházejícím létem přejeme našim spoluobčanům prožití krásné dovolené
a načerpání nových sil, dětem veselé zážitkové prázdniny.
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