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        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ
        

          
     

 

OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  6622   

 
        

 Silnice, chodníky, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, vedení elektřiny: 

Výsledky práce  za volební období 2014 -2018 
 

Od začátku roku 2015 probíhala velká akce - výměna rozvodů nízkého napětí v Morašicích, odstranění nadzemního 
vedení a umístění kabelů NN do země, které financovala firma ČEZ a.s. V souvislosti s tím byla provedena obnova 
veřejného osvětlení v Morašicích. Bylo to opraveno společně a obecní kabel veřejného osvětlení byl uložen do 
výkopu  sítí nízkého napětí. Tím jsme ušetřili obci velké množství finančních prostředků za zemní práce (2015)  

 výsprava místních komunikací po zimě (2015)        

 rozšíření vysílacích míst místního rozhlasu o sídliště za Rychtou u nových domů a v Řikovicích na novém 
sídlišti (2016) 

 přemístění lampy veřejného osvětlení v Lažanech ze soukromého objektu na obecní pozemek (2016)  

vybudování nových chodníků v Morašicích od Kuřových směrem  nahoru kolem domů paní  Rajmanové, 
Fikejzových a stavitelství, (přijatá dotace) (2016)  
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 vybudování nového chodníku v Morašicích od obecního úřadu k Coufalovým  - přijatá dotace (2017)   

 vybudování schodů a části chodníku u bývalé školy v Řikovicích – přijatá dotace (2017)    
 
         

 Sakrální stavby a památníky: 
 
 „křížky“ a památníky máme všechny nedávno opravené, proto jejich údržba v tomto období nebyla nutná 

 
 Zeleň, stromy, keře: 

 
 každoroční kontrola a ošetření vytipovaných stromů na obecních pozemcích, odstranění suchých větví a 

skácení stromů, které již díky svému stavu ohrožují okolí  

 ošetření a odstranění starých keřů a stromů v parku v Morašicích, v Řikovicích a u Jednoty v Morašicích, 
vysázení nových okrasných rostlin před prodejnou Jednoty v Morašicích, osázení břehu v Řikovicích 
u Tašnerových, přijatá dotace (2015)    

 pořízení kompostérů pro občany, takto vypadaly nesestavené a vedle vzhled, který máte doma (přijatá dotace ve 
výši 90%)  (2014/2015) 

 Vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, potok a další „vody“: 
 

 oprava šoupat v Morašicích poblíž Stříteských, aby bylo možno uzavírat jednotlivé větve v Morašicích (2014)               

 pořízení projektové dokumentace na zhotovení dálkového dispečinku na sledování fungování vodárny 
v Morašicích, aby porucha byla zachycena okamžitě (z peněz svazku Fiala) (2014/2015) 

 čištění další části kanalizace v Morašicích, prohlídky kamerou a deratizace (2015 a 2016) 

 výměna nadzemního hydrantu za podzemní u farské zdi v Morašicích (2015) 
 vytvoření nového řádu kanalizace v Morašicích a v Řikovicích pro nové sídliště směr Osík (2015) 

 pořízení projektové dokumentace k opravě vodovodu v Morašicích na horním konci mezi nemovitostmi 
Jandových a Andrlových (2014/2015) pro realizaci v roce 2015, zároveň podána žádost o dotaci (2015) 

 modernizace vodovodu v Morašicích od kravína po křižovatku Makov - Vidlatá Seč a ulice od paní Štusákové 
k Němcovým (dotace od Pardubického kraje ve výši 2.000.000,- Kč), (2015) 

 oprava šoupat v Morašicích poblíž Kuřových, aby bylo možno uzavírat jednotlivé větve v Morašicích (2015)  

 oprava dvou kanalizačních šachet (2016)    

 odbahnění rybníku v Lažanech (2016) 
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pořízení dálkového připojení na dispečink z vodárny v Morašicích k provozovateli, aby byla stálá  kontrola 
funkčnosti  vodárny a  byl téměř okamžitě zjištěn únik vody z vodovodní sítě ( pořízeno v rámci našeho 
vodovodního svazku Fiala) (2016) 

 přeložení vodovodu ze zahrad do obecní komunikace u 4 domů za Rychtou z důvodu opakovaného prasknutí a 
následného zatopení sklepů majitelů přilehlých domů (2016)  

 výměna vodovodního řadu pod chodníkem od obecního úřadu k Coufalovým (2017) 

 výměna oxidačního hřebenového bubnu na ČOV Morašice (2018)     
 
 Zásahové jednotce hasičů bylo zakoupeno toto vybavení: 

 
 plovoucí čerpadlo (přijatá dotace) (2015) 

 nové kompletní zásahové obleky pro 3 nové hasiče JPO V včetně přileb a bot (přijatá dotace) (2015) 

 6 slavnostních hasičských uniforem pro dobrovolné hasiče ze Řikovic (2015) 

 laminátová nádrž, sada na překážky a přilby pro SDH Morašice (2018) 

 proudnice a sací koš pro SDH Řikovice (2018) 
 

 Další majetek obce, jeho rozšíření, údržba, nákup apod.: 
 

 pořízení čtyř různě velkých stojanů na kola ke zdravotnímu středisku, k obecnímu úřadu, dva kusy největších 
stojanů na školní hřiště (přijatá dotace) (2014) 

 nové svody na budově zdravotního střediska jako náhrada za zcizené, uhrazeno pojišťovnou (2014) 

 úpravy v  mateřské škole v 1. patře pavilonu B, tak aby zde mohlo být od září otevřeno další oddělení (drobné 
zednické práce, oprava sociálního zařízení a kuchyňky, výměna WC mís, bojleru, oprava nábytku, zhotovení 
nových regálů, výměna linolea a koberce, vymalování všech prostor, kontrola a zabezpečení akumulačních 
kamen, instalace nových žaluzií, nákup potřeb pro děti na jídlo a spaní) (2014) 
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do konce roku dokončena oprava střechy v bývalé škole v Řikovicích, výměna latí a krytiny za nové latě, přidání 
paropropustné fólie a obnova veškerých klempířských prvků, dokončení opravy fasády na budově, výměna 
některých oken a některých dveří, zateplení společenské místnosti a vyrovnání tří stěn včetně části obložení 
kachlíky ( konec roku 2014) 

 další, již čtvrtý pokus o prodej plynovodu v Lažanech a Řikovicích  – neprodáno, protože RWE nemá finanční 
prostředky a nechce odkoupit, pouze pronajímá (2015) 

 nákup nového počítače pro paní účetní, nákup nového křovinořezu Stihl, bedny na písek do Řikovic (2015) 

 každoročně drobné opravy na obecních budovách, sloupech, strojích, elektrotechnice apod. na základě zjištění 
po provedených revizích komínů, plynu, hromosvodů a elektrorevizích apod. 

 bílení čekáren v Řikovicích a v Morašicích (2015) 

 nákup nových knih do knihovny v Morašicích (2015, 2016, 2017, 2018)         

 průběžný prodej zasíťovaných pozemků pro bytovou zástavbu v Morašicích a v Řikovicích, všechny jsou 
prodané (2014 – 2016) 

 prodej a výměny několika částí pozemků mezi obcí a občany (2015 – 2018) 

 od konce roku 2018 můžeme na obci používat traktor John Deere nejen se zametacím kartáčem, doba 
udržitelnosti je splněna a můžeme jej používat na jakékoli práce (připomenu, že 90% byla dotace, 10% obecní 
peníze) 

 osazení několika nových zrcadel na silnicích jako součást projektu na zlepšení bezpečnosti řidičů a hlavně dětí, 
vyznačení plošného dopravního značení (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 

 pořízení kompostérů na zelený odpad do domácností (přijatá dotace) (2014/2015) 

 vyvložkování komínu v bývalé škole v Řikovicích, požadavek kominíka na bezpečný provoz (2014/2015) 

 nákup expanzomatu do kuchyně pro MŠ a ZŠ (2016) 

 výměn části pevného plotu v MŠ za živý (2016) 

 zlepšení příjezdové cesty k domu č.p. 26 v Morašicích (2016) 
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zakoupení a instalace dalšího herního prvku na dětské hřiště u bývalé školy v Řikovicích (přijatá dotace) (2016) 

 zbudování parkoviště u MŠ v Morašicích (2016) 

 aktualizace stavebního povolení a aktualizace projektové dokumentace k hospodě na návsi v Morašicích 
č.p. 20, aby bylo možné s projektem opakovaně požádat o dotaci (2015, 2016) 

 zahájeno pořízení nového aktualizovaného územního plánu Obce Morašice, aby byl v souladu s novým 
stavebním zákonem (přijatá dotace) (2016) 

 pořízení strategického rozvojového dokumentu pro obec, který je vyžadován v případě podávání žádostí o 
dotace (2015, 2016) 

oprava schodů v budově základní školy kvůli bezpečnosti a také estetičnosti (2016) 

 doplnění kontejneru na papír (2017) 

 nový herní prvek na dětské hřiště (2017) 

 oprava sušárny na hadice v Řikovicích (2018) 

 výměna zvonu v kapličce v Řikovicích (2018) 

 zakoupení kol, koloběžek a počítače na dopravní hřiště pro ZŠ Morašice – přijatá dotace  (2018) 

 výměna plotu u Mateřské školy z důvodu bezpečnosti dětí  - přijatá dotace  (2018) 
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 Účast v mikroregionech a organizacích: 
             
 
 V roce 2008 se stala naše obec členem SMS (Sdružení místních samospráv). Je to organizace stejně jako STAN 

(Starostové a nezávislí), která pracuje ve prospěch a na obranu vesnic a všech menších sídel. Od svého vzniku 
obě organizace prosadily již několik zásadních změn, odsunuly z jednání zákon o školách, který měl být pro 
venkovské školy zvlášť nevyhovující a likvidační. Dále podporují a usilují o zachování stávající sítě pošt. 
Největší věc, která se uskutečnila, je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Tím od roku 2013 
dostáváme do rozpočtu obce pravidelně každý rok navíc zhruba 2 miliony Kč. Nyní se tyto dva subjekty snaží 
opravovat zákony, které neprospívají venkovu.  

 Od jejich založení jsme členy Mikroregionu Litomyšlsko a Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka, Jedná se o 
spolupráci obcí například při dalším čerpání dotací z Pardubického kraje, z národních i evropských fondů. Dále 
je na programu setkávání mládeže a seniorů.  

 TJ Sokol ve spolupráci s obcí podalo žádost o dotaci na rekonstrukci kabin na hřišti v Morašicích, projekt nebyl 
ministerstvem vybrán, žádost bude podána opakovaně (2016). 
 

Různé: 

7x vítání nových občánků     

 8 x uspořádán jednodenní výlet pro důchodce 

 14 x vyšel Občasník  

 4x posezení důchodců s hudbou v rámci Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka v Lubné 

 4x sportovní setkání žáků Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka ke Dni dětí  

 4x obecní ples ve spolupráci s TJ Sokol  

 6x bruslení v Litomyšli na stadionu 

 3x plavání v bazénu v Litomyšli  

 4x oslava Dne matek v Občerstvení na hřišti  

 4x vánoční koncerty v kostele 

 4x rozsvícení nově ozdobeného vánočního stromu, 1x rozsvícení vánočního stromu v Řikovicích (2017) 

 4x sběr velkoobjemného odpadu i v místních částech obce, aby lidé, kteří nejsou mobilní, nemuseli do 
sběrného dvora 

 opakovaně účast v soutěži Vesnice roku (2016) 
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 Přispěli jsme finančně: 
 
 TJ Sokol každoročně především na práci s mládeží, obecní zaměstnanec rovněž pravidelně seká trávník na 

hřišti 

 TJ Sokol na vrt a rozvod závlahy trávníku na hřišti 

 Mysliveckému svazu na výsadbu remízků a další věci prospěšné přírodě 

 Svazu včelařů každoročně na ošetření včel proti varoáze atd. 

 Římskokatolické církvi každoročně, průběžně na opravu kostela a fary         

 Spolku pro Růžový palouček každoročně na pořádání slavnosti 

 stavebníkům na připojení k sítím 

 ZUŠ na zakoupení hudebních nástrojů 

 rybářskému kroužku 2x na činnost, 2x na závodní činnost sportovním rybářům 

 ZŠ a řikovickým hasičům každoročně na pořádání karnevalů 

 do Domova důchodců ve Sloupnici pro naše občany 

 SALVII ve Svitavách na charitní činnost 

 Oblastní charitě Polička a Nové Hrady na poskytování služeb 

 spolku Up z.s. na vánoční koncerty Hudba pomáhá 

 záchranné stanici Pasíčka 

 klubu maminek MAJÁK 

 amatérským sportovcům na nohejbalový turnaj 

 na zatoulaného psa, který byl umístěn ve psím útulku na Pohodlí 

 
 Získali jsme odměnu od firmy  EKO – KOM a. s. za třídění odpadu: 
 
 v roce 2014………………………. 59 665,- Kč 

 v roce 2015………………………. 58 535,- Kč 

 v roce 2016………………………. 58 699,- Kč 

 v roce 2017………………………. 61 788,- Kč 

 v roce 2018 za první pololetí……. 33 675,- Kč  
                                   
 
 

Mgr. Hana Štěpánová – místostarostka (starostka do konce roku 2016) 
 

Karel Rajman – starosta 
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V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 proběhnou volby do Zastupitelstva obce Morašice a do Senátu ČR. 

V pátek můžete volební místnost navštívit od 1400 do 2200. V sobotu od 800 do 1400 hod.  

 

UPOZORNĚNÍ - Volební místnost na Obecním úřadě v Morašicích bude přemístěna do přízemí do 

místnosti naproti poště. Nezapomeňte si občanský průkaz.                    -KR-   

                                           

 

 

 
       
V naší obci jsou některá méně okoukaná zákoutí. Poznáte je?             –HŠ- 

 
 

Vydává Obecní úřad Morašice. Náklad 300 výtisků. Vydáno 15. 9. 2018. Chyby opravila Mgr. Alena Čejková 

Co se děje s obchodem, hospodou, zubařem 

Na základě anonymní stížnosti bych chtěl vysvětlit některé problémy dotýkající se občanů naší obce. 
Provozovatel našeho obchodu COOP Havlíčkův Brod z důvodu dlouhodobě klesajících tržeb ukončil prodej 
a provozovnu prodal. Nový majitel prodejnu upravuje a přislíbil její otevření počátkem září 2018 s tím, že se 
bude jednat o prodejnu potravin a základního průmyslového a drogistického zboží.  
 
Nájemce hospody čp. 20 údajně nemohl dlouhodobě plnit své závazky vůči obci a proto podal výpověď 
z nájmu, na základě které ukončil svou činnost ke konci července 2018.  
 
Zubní lékař dr. Oliva se rozhodl, že již nechce provozovat dvě ordinace a pokračuje proto od r. 2017 pouze 
v ordinaci v Litomyšli. Protože nedostatek zubních lékařů je celostátním problémem, nedaří se stále zajistit 
náhradu. 
 

 
____________________________________________________________________________________________  

 
 


