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        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ      

          

        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  5500   

 

 
 

             Akce na rok 2015 
 

Některé naplánované akce na letošní rok jsem zveřejnila již  na konci roku 2014 v prosincovém 

Občasníku, protože  byly započaty díky  hezkému počasí dříve než v březnu 2015. Zkráceně je rovněž  

v této informační části zopakuji. 

Letos v Morašicích firma ČEZ a.s. financuje rekonstrukci vedení nízkého napětí ve starších 

částech Morašic, kde budou odstraněny sloupy NN. Obec bude mít souběžně provedenu rekonstrukci 

veřejného osvětlení. Pro obec to bude finančně výhodné, protože naše VO budeme dávat jako přílož do 

výkopů firmy ČEZ a.s. a platit budeme jen materiál. Rekonstrukce probíhá již od počátku roku 2015. 

Na jaře a počátkem léta proběhne rekonstrukce části vodovodu v Morašicích od horního konce 

(požádáno o dotaci).  

Na rok 2015 je plánována rovněž obnova zeleně před Jednotou v Morašicích. Příprava plochy 

je již v plném proudu (požádáno o dotaci a příspěvek Spotřebního družstva Jednota – ten je již 

přislíben). Návrh osázení nám připravila paní Jana Marousková, která je zaměstnankyní Školek 

Litomyšl, ale toho času na mateřské dovolené. Provedou se svým manželem i osázení celé plochy až 

budou veškeré navržené rostliny k dispozici ve Školkách. To bude v průběhu jara. 

 Rovněž bude osázen pokryvnými rostlinami břeh v Řikovicích nad Tašnerovými č.p. 8, jehož 

údržba s křovinořezem je velmi obtížná. 

Na dolním konci Morašic už jsou vyměněna šoupata na vodovodu v ulici  mezi domy 

Kuřových č.p. 9 a č.p. 10. Stará šoupata byla již málo funkční anebo nefunkční. Tím, že se vyměnila za 

nová, bude možno v případě poruchy na vedení vodovodu zavřít jednotlivé sekce a nemusí být zavřena 

celá vesnice. V loňském roce bylo podobně opraveno místo se šoupaty u Stříteských a již to bylo 

použito v době opravy tak, že Lažany a Řikovice poruchu v Morašicích nezaznamenaly. Toto nám 

provedl provozovatel vodovodu v rámci smlouvy a kalkulačního vzorce, takže obec nic nezaplatí. 

Proběhne další výměna oken v MŠ v pavilonu B v 1. patře, výměna dalších již špatných oken 

v pavilonu A a ve spoj. chodbě mezi A a B, nová 3 okna v jídelně budou zvětšena, dosud  jsou tam jen 

malá větrací okénka. (požádáno o dotaci z POV). V MŠ budou rovněž umístěny nové tepelně izolační 

podložky pod akumulační kamna v přízemí MŠ pavilonu B, tak abychom splnili požadavky 

bezpečnosti. Do školní jídelny bude zakoupen nový chladicí box na přílohy, v kuchyni pomůže 

kuchařkám myčka na nádobí. Celý systém vydávání obědů projde změnou tak, aby proces byl 

kulturnější. 

V případě získání dotace na akci „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu TJ Sokol 

Morašice“ (kabiny), se bude  obec finančně spolupodílet. (požádáno o dotaci)  

V bývalé škole v Řikovicích byly letos ještě opraveny venkovní dveře zezadu budovy a je 

obnovena elektroinstalace ve sklepě tamtéž. K novému sídlišti v Řikovicích směrem do vesnice byly 

zhotoveny 2 bedny na písek a jsou již od zimy umístěny k použití, jedná se  o v zimě neudržovanou 

silnici. 
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Do vodárny v Morašicích bude v letošním roce namontována součást dálkového dispečinku, 

což je plánováno již několik let. Naše obec se bude finančně spolupodílet s obcemi Nová Sídla a Tržek, 

které berou v rámci svazku obcí rovněž vodu z tohoto morašického vrtu. 

Pro zásahovou jednotku hasičů budou zakoupeny v případě potřeby nové akumulátory do 

hasičského auta, dále tři pracovní obleky, helmy a boty pro tři nové hasiče. Pokud získáme dotaci, 

budeme z obecních peněz  přispívat  na plovoucí čerpadlo. (požádáno o dotaci). Třem dobrovolným 

hasičům ze Řikovic budou zakoupeny   vycházkové uniformy především na společenskou reprezentaci. 

Na obecní úřad musíme letos zakoupit novou techniku. Jako největší položka bude třístranně 

vyklápěcí jednoosý traktorový návěs. Ten, co vlastníme, nemá žádný technický průkaz, a proto ani 

žádné technické kontroly. Nesplňuje požadavky na bezpečnost práce. Dále potřebujeme nový 

křovinořez a nový malý přimetací kartáč k zametacímu traktoru. Paní účetní má již časté problémy se 

starým počítačem, proto obdrží v průběhu roku nový počítač. 

Jako každoročně jsou udržovány stromy v celé obci s důrazem na místa většího pohybu lidí. 

Proběhne čistění části kanalizace a  monitoring v dolní části od ČOV směrem do vesnice. Letos bude 

provedena i kompletní deratizace. V případě potřeby budou provedeny drobné výspravy silnic po 

zimě. 

Zahájíme pořízení nového územního plánu (ÚPO), zadáme zhotovení úplně nového 

strategického plánu obce a provedeme aktualizaci plánu POV. Tyto všechny tři dokumenty je třeba 

mít stále v aktuální podobě, protože to jsou přílohy, jejichž existenci musíme dokládat při podávání 

žádostí o mimořádné dotace. 

Do Lažan bylo instalováno na počátku roku na žádost občanů další dopravní zrcadlo.  

K víceúčelovému hřišti bude na plot napnuta plachta, která bude plochu chránit před opadávajícím 

listím, které plochu znehodnocuje. Do obecní knihovny zakoupíme jako každý rok další nové knihy a 

přispějeme finanční částkou na nákup knih do výměnného fondu. Tyto knihy poté putují po 

venkovských knihovnách z litomyšlské knihovny, pod jejíž patronát spadáme. 

A pak tam jsou v rozpočtu stálé výdaje jako každý rok. Například příspěvky pro ZŠ a MŠ. 

Masarykově základní škole poskytujeme finanční prostředky na provozní náklady, pro letošní rok 

dostanou 905.000,- Kč. To samé platí pro Mateřskou školu Morašice, která dostává  peníze i na 

provoz jídelny. Pro ně to je celkem letos i s jídelnou 818.000,- Kč.  

Dále do rozpočtu obce spadají pravidelně každoročně se opakující položky, znovu je zopakuji: 

sekání trávy, úklid silnic a chodníků, úklid sněhu, příspěvky do Mikroregionu, vyvážení odpadu, svícení 

veřejným osvětlením, revize všeho obecního: staveb, elektrozařízení včetně veřejného osvětlení, 

hromosvodů, hasících přístrojů, hydrantů, komínů, plynovodů a plynových spotřebičů, expanzních 

nádob,  revize a technické kontroly nářadí a techniky atd. Dále příspěvky organizacím na akce i běžný 

provoz, na služby DD a dalším sociálním službám, na opravu památek (církvi na kostel a faru), výlety 

pro důchodce, provoz knihovny, stavebníkům na nové sítě atd. 

                                                                                                       Mgr. Hana Štěpánová - starostka   

 

 

 

Změny v územním plánu obce, aneb 
 

 

 

Už je asi málo těch, kteří netuší, že existuje něco jako územní plán obce. Ti si možná řeknou: „To mě 

nezajímá, mám dost svých starostí, ještě se trápit nějakým plánem, který mají na obecním úřadě.“ Ale pozor, 

územní plán je velmi závažný a důležitý dokument, který se dotýká každého občana.  

Naše obec má schválený územní plán od května roku 2004, před ním byla v platnosti jeho méně složitá 

verze – urbanistická studie. Poté jsme udělali změnu v územním plánu, ta je platná od prosince 2006 až do 

dneška. 
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 Územní plán je vlastně v nejjednodušším vysvětlení mapa našich tří katastrálních území, v ní jsou 

barevně zakresleny plochy. Například plocha současné bytové zástavby, plocha plánované bytové výstavby, 

plocha současné a plánované veřejné zeleně, plocha parkovišť, plocha zemědělské výroby, plocha pro sport atd. 

Jednotlivé plochy mají své závazné funkce. Například v místě, určeném pro bytovou zástavbu, nelze nově 

zbudovat kravín, v místě určeném pro parkoviště nelze postavit rodinný dům apod.  

Jistě vás napadne, že pokud nějaký pozemek vlastníte, můžete si na něm postavit, co chcete. Ne, to se 

vám většinou nepodaří, protože pokud budete žádat  na odboru výstavby v Litomyšli o stavební povolení, oni 

v první řadě nahlédnou do našeho územního plánu a zjistí, zda plocha souhlasí s tím, co vy zamýšlíte stavět, 

popřípadě přestavovat. Takže zjednodušeně vysvětleno: územní plán nás všechny jako občany chrání před 

nepředloženými  nápady našich sousedů, ale zároveň nás také svazuje. O tom sice můžeme diskutovat, zda nám 

více prospívá, nebo ne, ale jisté je, že jej mít musíme, abychom mohli žádat o různé mimořádné dotace.   

Takže další vaše šance vyjádřit se ke své vesnici a jejímu vzhledu, ale i ke svým pozemkům a dalším 

nemovitostem, vás čeká asi tak do poloviny roku 2015. Přemýšlíte o pozemcích, které chcete prodat, koupit, 

modernizovat dům, nebo rekolaudovat atd.? Přijďte se podívat na obecní úřad zatím ještě nezávazně, 

informovat se. Nahlédneme do územního plánu a společně se zamyslíme. Na rok 2015 zastupitelstvo obce 

odsouhlasilo zahájit změny v územním plánu, a to takové, které si přejete, ale  zároveň musí být v souladu 

s urbanistickými požadavky. Samotná změna je dvoukolový proces, ve kterém se musí vyjádřit 2x cca 80 

dotčených orgánů v přesně stanoveném časovém rozmezí. Vše je legislativně přesně stanoveno, nic se nedá 

přeskočit či vynechat, neboť je to pečlivě kontrolováno Pardubickým krajem. Změna bude hotova asi tak za jeden 

až dva  roky, aby bylo vyhověno všem zákonným termínům. Poté budeme mít nový územní plán a budeme mít 

zase rozhodnuto na několik let dopředu.  

Pokud máte nějaký požadavek na změnu územního plánu, co se týče vašich nemovitostí, je třeba  napsat 

žádost a kdykoli v první polovině roku 2015 ji donést na Obecní úřad v Morašicích. 

                                 Hana  Štěpánová - starostka                                                                                                                                                                           

 
  SOKOL MORAŠICE 
 

Milý spoluobčané. Rád bych Vás informoval po delší odmlce o činnosti našeho-vašeho Sokola v uplynulém 

roce a záměrech na rok letošní.  

V loňském roce fotbalový oddíl v jarní části hrál svoje soutěže na třech frontách. Muži první A třídu 

Pardubického kraje, dorost též první A třídu Pardubického kraje a naši nejmenší elevci objížděli okresní turnaje 

své kategorie. Zde bych se vůbec nechtěl pouštět do přepisování výsledků a statistik, neboť to lze velmi lehce 

dohledat na našich oficiálních webových stránkách, které s poměrně velkým úspěchem (soudě podle ohlasů) 

aktualizujeme, včetně fotodokumentace.  

Po ukončení jarních soutěží jsme do podzimní části nového ročníku 2014-2015 přihlásili o jedno družstvo 

více, a to družstvo žáků. A jedno družstvo jsme museli přihlásit o soutěž níže, a to do první B třídy muže, kteří po 

slabších výkonech sestoupili. Dorost a elevci hráli stejnou soutěž i na podzim. 

Druhým velmi aktivním oddílem je stolní tenis, jehož družstvo hrálo jak v jarní, tak podzimní části okresní 

soutěž. Na jaře uspořádal oddíl velmi populární turnaj mužů Dlabkův memoriál.  

Třetím oddílem je ASPV- cvičení žen, které se pravidelně scházely udržovat svojí kondici.  

Z mimosportovních aktivit bych rád zmínil naši spoluúčast na pořádání Obecního plesu a se souhlasem obce 

vybudování tréninkového travnatého hřiště, které bylo již dlouho naším přáním. Za vstřícné jednání a spolupráci 

bych chtěl obci poděkovat. 

 Byli jsme velmi potěšeni, že v rámci tréninku a zimní přípravy jsme mohli využít nové sportoviště 

s umělým povrchem, které přispělo k naší lepší  přípravě, ale obohatilo a zkvalitnilo  i možnost  sportování v obci. 

V letošním roce slaví fotbalový oddíl 45 let od svého vzniku a toto výročí bychom rádi v létě chtěli 

důstojnou formou připomenout.  

Bude naší snahou, aby v roce 2015 byla spolupráce s obcí ještě více rozšířena o vzájemnou pomoc 

při pořádání všech akcí (nejen plesu) tak, abychom byli nedílnou součástí života a tedy i historie obce 

Morašice. A jak se zmiňuji již v úvodu, aby Sokol byl naším, ale i Vaším. Proto si přijďte mezi nás 

zasportovat, zafandit, přidat pomocnou ruku, ale hlavně bavit se a odreagovat od problémů všedních dní.                                                                                                                         

                                                                                                                                                       Petr Kuta 
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                      Ze života obce 

 

•       Od firmy EKO-KOM a.s. jsme obdrželi odměnu za tříděný odpad za období od 1.10. do 31. 12. 2014 ve 

výši  12.133,50 Kč. 

• Upozorňujeme, že poplatky za odpad jsou splatné do 31. 3. 2015.  

• POZVÁNKA: Ve čtvrtek 7. 5. 2015 bude v 17 hodin v občerstvení na hřišti v Morašicích  malá 

oslava u příležitosti Dne matek a v 19 hodin půjdeme položit kytici k základní škole  a uctíme 70. 

výročí konce II. světové války. Přijďte ke škole v Morašicích  i vy.                                          –HŠ-    

 
                                                                                                              

Toulky morašickou minulostí 
 

V toulkách nyní zavzpomínáme na mladá léta a na pana učitele Malečka. Jako žáci morašické školy 

jsme se se svými kamarády účastnili plavby po Vltavě v roce 1975 a 76. Rádi vzpomínáme, co bylo příprav a 

těšení. Škola obdržela od armády dva velké záchranné čluny, pádla a spací pytle. Čluny  pro     8-10 členů osádky 

cestu po Vltavě již absolvovaly několikrát. Měly i jména – Amazona pro dívčí osazení a Neptun pro chlapecké. 

S velkým předstihem, snad již v květnu, musel pan učitel Maleček zajistit odeslání obou člunů, 

pádel i dalších těžkých věcí (zařízení pro přepravu po souši) do místa vyplutí, tentokrát do Lenory. Lodě se 

posílaly vlakem a přeprava v tehdejší době byla složitější. My jsme na začátku prázdnin s potřebnou „bagáží“ 

vyráželi za nimi rovněž vlakem.  

První rok byla plavba pohodová, počasí přálo, pro nás kluky bylo vše nové, zajímavé. Prvním 

velkým dobrodružstvím byl nocleh na malém nádraží v Lenoře, kde nás pan výpravčí nechal přespat na nástupišti. 

Na nafukovacích lehátkách a ve spacích pytlích připomínajíce housenky jsme se dočkali nového dne. Ráno po 

snídani dopravit lodě k řece, nafouknout je, naložit vše potřebné a již jsme se seznamovali s klidnými vodami 

Vltavy, která v různých zátočinách plynula k Soumarskému mostu. Tam byl první vodácký kemp. Bylo třeba 

zajistit potraviny (maminčiny řízky již došly) a dostatek pitné vody do kanystrů – o balené vodě se nám tenkrát 

ani nesnilo. 

Za Soumarským mostem řeka dál tiše plynula malebnou pošumavskou krajinou, po obou březích 

různě rozlehlé mokřady, kam lidská ruka nezasáhla. Různé rostliny a padlé tlející  stromy připomínaly pravěk. Po 

soutoku Teplé a Studené Vltavy byla již řeka mohutnější a po několika km plavby se začalo projevovat vzdutí 

před Lipenskou přehradou, jejíž jezero v plné míře prověřilo naše síly. Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk, 

Lipno, tok řeky se zastavil a Lipenské jezero bylo třeba  překonat lidskou silou pádlováním s rozdělením sil na 

obou člunech a rozložením na dva dny. Vzpomínáme, že jsme si sáhli opravdu na dno svých sil. 

Před Lipnem bylo třeba vodu opustit a část cesty absolvovat po souši až téměř k Vyššímu Brodu, 

odkud nám řeka vydatně pomáhala zdolávat další kilometry plavby. Minuli jsme Rožmberk, Brannou, Zátoň, 

Větřní, odkud nás páchnoucí vody z papíren provázely k Českému Krumlovu a snad i ještě dál. Zlatá koruna, 

Dívčí Kámen a další zastávky, které čas již z paměti vymazal a stejně tak názvy kempů, kde jsme stanovali. První 

rok plavba končila v Boršově a další rok byla delší přes České Budějovice až do Týna nad Vltavou. 

Vzpomínáme, že plavba druhým rokem již tak pohodlná nebyla. Počasí nám nepřálo, pršelo, takže 

voda pod námi, voda v člunech a voda z nebe. Usušit se nebylo snadné. Po letech si uvědomujeme, že náročnější 

byla i pro pana učitele – v nepříznivých podmínkách s velkou trpělivostí zvládat „pubertální klacky“ tak, aby se 

jim nic nestalo.  I stalo se. Rozestavěný jez  v Herbertově jeden člun  nezvládl a voda spláchla skoro všechno, co 

bylo uvnitř i s několika členy posádky. Za pomoci kamarádů a provazu se všem podařilo vylézt na břeh, ovšem 

bagáž plavala dál. Za obětavého přispění ostatních vodáků jsme  veškerý „majetek“ posháněli, avšak dokonale 

promáčený. A opět sušit. 

I když plavbu provázely povinnosti, nepohodlí a nesnáze, rádi vzpomínáme, jak jsme se s řekou a 

ostatními vodáky loučili hurónským „Ahóóój, ahóóój“.          Tento text byl připraven za pomoci účastníků plavby. 

Mnozí ze čtenářů Občasníku také vzpomínají na pana učitele jako na zkušeného filatelistu, vedl 

kroužek mladých filatelistů. Jiní se zase pamatují na loutková představení v učebně fyziky, která se žáky nacvičil, 

připravil loutky, kulisy, světelné i zvukové efekty, zatemnění ve třídě, aby mohlo vše vyniknout. Kolik pilné 

práce a trpělivosti bylo třeba. Vedl též i Turistický oddíl, oddíl mládeže TOM. 

                                                                             Pro Občasník  připravila Bohumila Trávníčková 
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