
      

  

  

  

        MMOORRAAŠŠIICCKKÝÝ      

          

        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  1155    

  
 

Oprava základní školy, zpoždění – nezpoždění, aneb 

 Zákony nám vládnou a „obyčejný“ člověk nad tím kroutí hlavou 

 

 „Základní škola v Morašicích se opravuje, proč se nezačalo již těsně před prázdninami?“, ptá 

se kolemjdoucí občan. Ale ono se začalo a hezky brzy !!! Výběrové řízení bylo dle zákona o veřejných 

zakázkách  zahájeno po schválení rozpočtu (21. února 2006). Toto řízení má svá přísná pravidla 

s ohledem na dodržování stanovených lhůt. Vše běželo hladce až do doby, kdy byla výběrovou komisí 

vybrána jedna firma, ta pro nás výhodnější. A už by bývalo mohlo dojít k podpisu smlouvy o dílo – 

počátkem června. Ale…. 

Druhá stavební firma, ta nevybraná, podala námitku. Na to má podle výše zmíněného zákona 

právo. A v tuto chvíli se muselo odsunout podepsání smlouvy  s vybranou firmou o 30 dní. Zase se 

postupovalo podle zákona !!!!! S firmou, která se odvolala, bylo nakonec dohodnuto, že ve svých 

krocích nebude pokračovat. Ale co naplat, smlouva o dílo se mohla podepsat až 3. července 2006. A 

teprve pak mohl nastat spěch: rychle objednat okna, podřezat budovu,…… Mezitím se zdánlivě 

z pohledu zvenčí nic nedělo. Ale zaměstnanci vybrané stavební firmy již demontovali okna zevnitř, 

uvolňovali venkovní, aby hned po dodávce nových mohli bez zdržení neprodleně provést výměnu. A 

v srpnu se pracovalo jako o život i o víkendech. Místo plánovaného zkrácení školního vyučování na 

konci června došlo k prodloužení prázdnin. A  učitelky ve vyšetřeném týdnu nastoupily jako úklidová 

četa. 

Jeden pan důchodce (rok narození 1932) mi vyprávěl: „Když jsem šel do první třídy, tak se 

škola tady také zrovna opravovala. Školní rok byl ukončen o 14 dní dříve a my jsme šli do školy v září  

o 14 dní později. Pamatuji si to jako dnes, protože jsem se již těšil a nemohl jsem se dočkat …“ Že by 

už i tenkrát zapracoval zákon o veřejných zakázkách ??!   

Ať se legislativní mračna mračila jak chtěla, vše se v dobré obrátilo a výsledkem je nejen nový 

kabát školy, ale i další hodnotné úpravy, na kterých se bude i nadále pokračovat.                       

                              Hana Štěpánová 
 

Co bylo uděláno za 4 roky (volební období): 
 

Sakrální stavby a památníky: 
- zrestaurování kříže u Rajmanových v Morašicích (2003) 

- oprava fasády, střechy a klempířských prvků na kapli v Řikovicích (2003) 

- zrestaurování kříže u Lažan (2004) 

- zrestaurování kříže v Řikovicích (2004) 

- zrestaurování kříže na hřbitově v Morašicích (2005) 

- zrestaurování soch alegoríí při vchodu na hřbitov v Morašicích (2006) 

- oprava obelisku, památníku padlým z 1. sv. v. v parku v Lažanech (2006) 

- zrestaurování kříže ve Višňárech (2006, probíhá) 



               

 

Silnice, chodníky, zpevněné plochy: 
- zpevnění plochy v obecním dvoře v Morašicích (2003) 

- oprava cesty k J. Voženílkovi v Morašicích (2003) 

- nová cesta k novostavbě J. Štěpána v Morašicích (2004) 

- zpevnění cesty k paní Čermákové v Lažanech (2004) 

- nový chodník na Kaučině v Morašicích – směr Sedláčkovi (2004) 

- nový chodník na Kaučině v Morašicích -  směr Němcovi (2005) 

- oprava cesty v Morašicích – směr  Němcovi a Jelínkovi (2005) 

- oprava silnice z Lažan do Řikovic na křižovatku k Tašnerovým (2005) 

- přístupový chodník ke zdravotnímu středisku v Morašicích zadem – bezbariérový 

vstup s kočárky do zadní části  budovy  (2006) 

Zeleň: 
- likvidace a osázení černé skládky u Vidlaté Seče, uzavření a osázení dočasné skládky, 

sloužící jako uložiště zeminy po výkopových pracech při plynofikaci v Řikovicích 

- osázení břehu pod kostelem v Morašicích 

- osázení plochy u školy v Řikovicích 

- ošetření stromů v Morašicích u kostela proti klíněnce jírovcové  

- vazba lípy ve Višňárech 

- každý rok kontrola a ošetření vytypovaných stromů na obecních pozemcích, 

odstranění suchých větví. 

                                  

 

Vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, odvodnění: 
- oprava kanalizace od Štusákových k Andrlovým v Morašicích (2003) 

- vyčištění rybníčku v Morašicích – směr Lažany (2004) 

- výměna betonového poklopu na stávku v Lažanech (2004) 

- nová nádrž na čistírně odp. vod v Morašicích, určená na pozvolné přečerpávání fekálií, 

dovezených fekálem (2004) 

- připojení bytovky č.p. 26 na veřejnou kanalizaci a zaslepení septiku, v Morašicích 

(2004) 

- oprava vodovodu u Vavřínových a paní Jindrové v Morašicích (2005) 

- nátěr plotu na čistírně odpadních vod v Morašicích (2005) 

- odvodnění stávku v Lažanech (2005) 

- odvodnění louky u mlýna v Morašicích (2006) 

 

Zásahové jednotce hasičů bylo zakoupeno toto vybavení: 

- přilby (2003) – získána dotace 

- hadice (2004) – získána dotace 

- boty k zásahu (2005) – získána dotace 

- kabáty k zásahu (2006) – budou zakoupeny,  pokud bude dotace 

 

Další majetek obce, jeho rozšíření, údržba, nákup apod.: 
- dokončení a kolaudace objektu občerstvení na hřišti v Morašicích (2003), (objekt byl 

z valné části zbudován za předešlého zastupitelstva) 

- nové doskočiště na hřišti v Morašicích (2003) 

- nátěr veřejného osvětlení v Morašicích (2003) 

- oprava a nátěr střechy na mateřské škole v Morašicích (2003) 



- nátěr oken na mateřské škole v Morašicích (2003) 

- výměna baterií v restauraci U Růže za bezdotykové (2003) 

- regulace toku vody od kostela do potoka v Morašicích (2003) 

- oprava komínů ve zdravotním středisku, U Růže a v hospodě na návsi v Morašicích 

(2003) 

- vymalování obecního úřadu v Morašicích (2003) 

- rekonstrukce zídky pod kostelem u Bauerových v Morašicích (2003) 

- zavedení vodovodu na hřbitov v Morašicích a zbudování nového centrálního žulového 

chodníku (2003) 

- nový povrch a oplocení hřiště u školy v Řikovicích (2003) 

- pořízení nového územního plánu obce, který navazuje do té doby na platnou 

urbanistickou studii (2003) 

- plynofikace školy v Řikovicích jako důsledek malého počtu plynových přípojek v 

obci, v tomto roce bylo provedeno závěrečné vyhodnocení plynofikace a museli jsme 

Státnímu fondu životního prostředí doložit, kolik objektů je plynofikováno, zda byly 

dodrženy požadavky k získané dotaci (2003) 

- oprava mostku k paní Flídrové v Řikovicích (2003) 

- oprava veřejného osvětlení a rozhlasu v Morašicích (2004) 

- zhotovení 4 druhů pohlednic obce Morašice (2004) 

- obílení a vymalování čekáren v Morašicích a v Řikovicích (2004, 2005, 2006) 

- nákup nového kontejneru na plasty do Višňárů (2004) 

- nákup konvektomatu do jídelny MŠ a ZŠ (2004) 

- nový chodník v areálu MŠ v Morašicích (2004) 

- nové pískoviště a úprava terénu v MŠ v Morašicích (2004) 

- pořízení návrhu znaku obce (2004), tabule se znakem obce na vjezdech do vsi a na 

obecním úřadě (2005) 

- rekonstrukce kuchyně v MŠ ( sloužící i ZŠ ) podle požadavků nového zákona, 

Morašice (2004) 

- oprava WC, okna a dveří v kuchyni v hospodě na návsi (2004) 

- rekonstrukce WC ve zdravotním středisku v Morašicích (2004) 

- rekonstrukce podlahy v tělocvičně v ZŠ v Morašicích (2004) 

- oprava komínu ve škole v Řikovicích (2004) 

- rekonstrukce skladových prostor ve škole v Řikovicích na bytové prostory – 

garsoniéru (2004) 

- prodej obecních pozemků určených územním plánem k stavbě rodinných domků 

v Řikovicích (2004 – 2005) 

- oprava opěrné zdi a nové zábradlí u Nováčkových v Řikovicích (2004) 

- výměna rozvodů nízkého napětí ve vsi (financovalo VČE, ale iniciováno obcí) a na to 

navazující instalace nového veřejného osvětlení v Řikovicích (2004) 

- zakoupení žacího traktoru a prodej starého (2004) 

- kontrola značek na místních komunikacích a osazení nových v celé obci (2004 -2005) 

- oprava pavilonu C v mateřské škole v Morašicích, určen pro volnočasové aktivity 

občanů (2005) 

- nová zastávka včetně veřejného osvětlení ve Višňárech (2005) 

- nová dlažba do chodby zdravotního střediska v Morašicích (2005) 

- oprava střechy a klempířských prvků na školní dílně v Morašicích - vedle bytovky č.p. 

26 (2005) 

- nové mříže na objekt občerstvení na hřišti v Morašicích (2005) 

- oprava střechy a nové klempířské prvky na vodárně v Morašicích (2005) 



- oprava budovy školy v Řikovicích (nová okna, část nové fasády, klempířské prvky) 

(2005) 

 

 

- rekonstrukce opěrné zdi u Doležalových v Řikovicích (2005) 

 

                                          

 

- zakoupen nový křovinořez (2005) 

- do provozu uvedena elektronická úřední deska OÚ (2006) 

- oprava ZŠ v Morašicích, probíhá, jedná se prozatím o nová okna, klempířské prvky, o 

opravu říms a komínu, zateplení, novou fasádu (2006 – 2007) (Více informací bylo 

v minulém občasníku) 

      

 

- výměna čerpadel a nádob na vodárně v Morašicích (2006) 

- nová plakátovací plocha, informační tabule a úřední deska v Morašicích (2006) 

- opravy a nátěry laviček ve vsi (2006) 

- v průběhu roku pořízení Změny č.1 územního plánu obce, která řeší převážně 

požadavky občanů včetně umístění nových ploch na bytovou zástavbu (2006) 

- oprava ukotvení střechy na MŠ v Morašicích (2006) 

- osazení zahrady MŠ novým hracím nářadím (2006) 

- zřízení nové hlavy zdi u hřbitova v Morašicích (2006) 

- oprava vchodových dveří a dveří do garsoniéry ve škole v Řikovicích, proběhne (bude 

2006) 

- prodloužení veřejného osvětlení o 2 lampy k novostavbám v Řikovicích, probíhá, je 

položen kabel (2006) 
 

Získané mimořádné dotace a granty: 
- nová cesta k novostavbě J. Štěpána ml. v Morašicích 

- sakrální stavby, na 4 z nich získáno, v Morašicích a Řikovicích 

- veřejné osvětlení v Řikovicích 

- oprava školy v Řikovicích 

- nový počítač na obecní úřad v Morašicích ( 100 % dotace !!! ) 

- nový počítač do knihovny v Morašicích 

- vybavení zásahové jednotce hasičů, 3x získáno 

- volnočasové aktivity školy 

- na opravu ZŠ v Morašicích zatím přislíbeno 

O několik dalších dotací bylo v průběhu 4 let  požádáno, ale nezískali jsme je. O některé 

další do budoucna je  požádáno. 
 

Účast v projektech: 
- BRKO  =  zkratka pro biologicky rozložitelný komunální odpad. Budeme v rámci 

mikroregionu Litomyšlsko vlastnit společně s dalšími obcemi technologii na likvidaci 

trávy, listí a naštěpkovaných větví, projekt se blíží již do stádia realizace. 

- Sběrné dvory Svitavska  =  sběrný dvůr, který máme, bude zlepšen a posílen o velké 

kontejnery. Projekt společný pro přihlášené obce Svitavska. Realizace v roce 2006-

2007. 
 

V čem jako obec vynikáme oproti ostatním obcím: 



Ve srovnání s obcemi Mikroregionu Litomyšlsko (41 členských obcí) směle vedeme 

ve třídění odpadů, ke kvalitě jistě přispívá i sběrný dvůr u našeho obecního úřadu. Lidé 

přinášejí stále větší množství vytříděných plastů a nápojových krabic, ve škole sbírají 

papír, hasiči zase železo. Do obecní pokladny se posléze vrací peníze odměnou za to, že 

třídíme a v návaznosti na to máme z mikroregionu nejnižší poplatky za vyvážení popelnic. 

Tohle je dobře fungující začarovaný kruh: třídíme, jsme ohleduplní k přírodě, za to 

dostaneme peníze a nemusíme tolik vybrat od lidí. Díky a jen tak dál !!!!  

 

Různé: 
- 7x uspořádán jednodenní výlet pro důchodce 

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

v Lubné 

- 4x sportovní setkání žáků Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka ke Dni dětí. V roce 

2005 jsme byli hostitelskou obcí, soutěže byly v duchu středověkých rytířských her  

v kostýmech  

- 4x obecní ples ve spolupráci s TJ Sokol  

- 4x vítání nových občánků 

- 15x vyšel občasník 

 

Přispěli jsme finančně: 

- TJ Sokol každoročně především na práci s mládeží 

- Mysliveckému svazu třikrát na výsadbu remízků  

- Svazu včelařů jedenkrát na ošetření včel proti varoáze 

- Církvi Římskokatolické každoročně, postupně na opravu kostela, fary a soch před 

kostelem            

 

 

- Spolku pro Růžový palouček každoročně na pořádání slavnosti 

- Pojízdné prodejně každoročně malou částkou na provoz 

- Stavebníkům na připojení k sítím 

- Některým občanům na materiál, pokud opravují sami zídky apod. na obecním 

pozemku  

Získali jsme odměnu od firmy  EKO – KOM a. s. za třídění odpadu: 
- v roce 2003 ……………………..33.018,70 Kč 

- v roce 2004 ……………………..29.191,60 Kč 

- v roce 2005 ……………………..38.282,50 Kč 

- v roce 2006 za první pololetí …...26.996,- Kč                Hana Štěpánová – starostka 

 

 

                                          

V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2006 proběhnou volby do Zastupitelstva Obce Morašice. 

Zároveň u nás proběhnou i volby do 1/3 Senátu PČR. V pátek můžete volební místnost navštívit 

od 1400 do 2200. V sobotu od 800 do 1400 hod. Nezapomeňte si občanský průkaz.      -hš- 

 

Svoz velkoobjemného odpadu, POZOR – ZMĚNA !!! 
 



Odpad nanoste v úterý 10. října 2006 ODPOLEDNE na vybraná místa. Zůstane tam 

ležet do rána. Na středu 11. října je objednáno auto na svoz velkoobjemného odpadu. Znovu 

připomenu, je to odpad, který se průběžně nevybírá na obecním úřadě a také se nevejde do popelnice. 

Jsou to například: starý koberec, linoleum, umyvadlo, skříň, kočárek, postel, gauč, matrace, lyže 

a jiná vysloužilá veteš. Nevezmou vám, a proto tam nenoste: lednice, mrazničky, televize, baterie 

z aut, pneumatiky, papír, plasty, sklo. Tentokrát tedy vyzkoušíme jiný systém, nebudete u naložení 

vyčkávat. Odpad navozte odpoledne a umístěte tak, aby nepřekážel projíždějícím autům a 

autobusům, protože tam bude ležet až do druhého rána !!! 

Místa k uložení: 

1) Višňáry u žlutého kontejneru            3) Lažany u zastávky  

2) Řikovice u školy  u kontejneru     4) Morašice na návsi  u travnatého oválu              -hš-    

       

Sportfest v Morašicích 

Většině našich občanů je jistě známa, více jak dvacetiletá, existence družebních vztahů se 

saským Kleinbautzenem a Morašicemi. Tato již tradiční setkání se uskutečňují každoročně, přičemž se 

pořadatelství pravidelně střídá. 

Letos ve dnech 15. a 16. července připadlo na nás akci zorganizovat. Během víkendu se 

uskutečnila sportovní klání ve volejbale mužů, žen a smíšených družstev (turnaj za účasti žen Dolního 

Újezda, Makova a Litomyšle), dále ve stolním tenise a kopané. Všechna vzájemná utkání proběhla 

v přátelském duchu, všichni se bavili a vůbec nebylo rozhodující, kdo zvítězil, i když je nutné říci, že 

převaha byla na straně domácích. Sobotní večer byl zakončen posezením s živou hudbou (Ing. Luboš 

Adolf) na hřišti. 

Pochopitelně každá taková akce je spojena se spoustou starostí a samozřejmě také něco stojí. 

Proto je nutné poděkovat sponzorům a to: ZD Růžový palouček za zajištění stravování, OÚ Morašice 

za podstatnou úhradu ubytování hostů v Litomyšli. Dík patří i OÚ Nová Sídla za půjčení stolů a 

laviček na sobotní večer a pochopitelně všem, kteří se na akci aktivně podíleli. 

Zdárnému průběhu přálo i počasí, a tak v neděli po obědě odjíždělo 45 velice spokojených 

sportovců a jejich příznivců. Lze si jen přát, aby i příští setkání měla stejně přátelský duch a lidé, 

zejména ti mladí, se co nejvíce vzájemně poznávali. Škoda jen, že ze strany morašických občanů nebyl 

o velmi zdařilou akci větší zájem. 

                    Ing. Jandera Miroslav 

 

„Toulky“ řikovickou  minulostí 

 

Na toulkách Obcí Morašice nesmíme zapomenout na její velkou součást, to je na vesnici 

Řikovice. O vzniku Řikovic se nejlépe dovíme z knihy Litomyšlsko s okolím za starodávna až do roku 

1421 podle Dr. Zd. Nejedlého. Píše se zde následující: 

Starobylá  Litomyšl náleží k nejzajímavějším městům českým a tvoří se svým okolím obraz 

dějin českého národa v malém. Původem svým sahá do konce X. století. 

Dle Kosma, prvního historika českého, poněkud vysvítá, že založen byl v době pohanské hrad 

Lutomizl (Litomyšl) od jistého pána českého Lutomizl a po něm tak nazván. Hrad ten stál pod lesem 

na přívrší, na němž nynější zámek slavného rodu pánů českých hrabat Waldsteinů se skví. 

Založením kláštera začínají vlastní dějiny Litomyšle. Do širého hraničního hvozdu 

přistěhovali se mniši. Klášter zde založený měl účel na prvním místě hospodářský, na druhém 

vzdělávací a teprve na třetím náboženský. 

Hrad Litomyšl byl v moci knížete. O dějinách kláštera litomyšlského benediktinského není 

známo ničeho, než že Soběslav I. (1125 – 1140) daroval klášteru Křekovice (Krkovice). O tomto 

nadání Soběslavově zachovala se jediná věta v konfirmaci Vladislava II. 20. ledna 1167: „Dux 

Sobezlaus dedit villam Grecovica.“ Jelínek to chybně vykládá „Cerekvice“. 

Zde poprvé slyšíme jméno Křekovice, dnes zmizelé vsi někde u Řikovic a sice oblasti 

Desinky, tedy před vtokem jejím do Loučné. 

Znamenitý znalec dějin Litomyšlska Antonín Tomíček praví: „ŘÍKOVICE je osada slovanská 

a prastará. Území její prostíralo se od potoka Lukáče až ku řece Desné. Na Lukáči bylo sídliště její 

jedno, snad zimní a na Desné sídliště druhé, snad letní. Toto letní sídliště nebylo snad ani v zimě úplně 



opuštěno a když děje se o něm prvá zmínka r. 1167, jmenuje se Krekovice, asi od slova gret = stádo. 

Na vysvětlenou třeba uvést, že ještě ve 12. století nebylo obyvatelstvo východních Čech úplně usedlé, 

žilo polokočovně a se stády svými  kočovalo v užším kruhu. Hospodářství bylo převahou pastevní. 

Sídla bývala dvojitá, na léto jiná a na zimu jiná. Teprve ve 13. století lid náš se úplně usadil. Tehdy ze 

dvojitých sídlišť jedné osady buď vznikly dvě obce (jako Velké Sedliště a Kornice), nebo jedno 

sídliště zaniklo, jako u Řikovic zanikly na Desné Krekovice, jichž půda při založení Litomyšle 

přidělena byla Novému městu. Rozloha osady Řikovic byla do 12. století veliká, větší než nyní. Ještě 

v 17. století část půdy Řikovické přidělena byla ke dvoru Trautmansdorfskému v Dolním Újezdě. 

Letní sídliště Řikovic, Krekovice, byly asi jistě kolem pramenu s. trojice v údolí Desné (u nynějšího 

Lazaretu). Na půdu osady Řikovic hraničil klášterní dvůr v dolním cípu Osíka, rozdělený v 16. století 

na selské statky. Jméno osady Řikovice, ač zdá se jménem rodovým, přece jím není a pochází od toho, 

že osada  byla na řece, t. j. Desné. Král Vladislav II. postoupil Řikovice své manželce Gertrudě, a ta je 

roku 1167 věnovala klášteru litomyšlskému. 

Od té doby  (1167) Řikovice sdílely osud a dějiny kláštera litomyšlského.  

                                                Pro Občasník připravila Anna Zindulková 
 

Omluvám se za chybu v minulém občasníku. Špatně jsem opsala  text paní B. Trávníčkové. V souvislosti s bonitou půdy 

v Lažanech jsem napsala 1,5 kg masa, ale mělo být 1,5 kg másla.                 –hš- 

 

Vážení občané, 
máme tu září, krásný slunný podzim a s tím i začátek nového školního roku. Nejen že se škola pomalu zvnějšku 

obléká do nového kabátu, ale i vnitřní život školy se začíná probouzet. Tím nemám na mysli jen vlastní výuku, 

ale i připravované a plánované akce pro tento školní rok. Nejbližší z nich by měla být PŘEDVÁNOČNÍ 

VÝSTAVA, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2006 v budově naší „školičky“. Rádi bychom jednotlivé 

třídy proměnili v jakési dílny šikovných „řemeslníků“, kteří by našim  žákům, jejich rodičům, i široké veřejnosti 

přiblížili vzdálená ale i dnes moderní řemesla. Děti i dospělí by si mnohá z nich mohli vyzkoušet na vlastní kůži.  

Proto bychom velice mile přivítali každého z Vás, kdo by nám chtěl s touto akcí pomoci. Vždyť někdy stačí tak 

málo, aby vznikly velké věci !!  Ráda bych oslovila především  Vás, kteří k nějakému „řemeslnickému umění“ 

tíhnete, věnujete se mu a nebyl by pro Vás problém k nám do školy přijít a rozdělit se o Vaši zručnost s námi! 

Není přeci nic lepšího, než si společně zpříjemnit jednu předvánoční sobotu… Těšíme se na Vaši osobní 

návštěvu školy, a nebo volejte na číslo 461 612 774.             Za ZŠ  Stanislava Coufalová 
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