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Chceme, či nechceme ??? (ANKETA) 
 

 Základní škola má v plánu za finanční podpory obce vybudovat ve školní zahradě 

„zelenou učebnu“. Měl by to být  altán o rozměru cca 6 x 5 m, ve kterém by byly rozestavěny 

školní lavice tak jako ve třídě, okolní zahrada by se stala malým arboretem s různými 

rostlinami a jmenovkami u nich. Žáci by se tam chodili po třídách na střídačku za  příznivého 

počasí učit přírodopis a jiné vhodné předměty.  

 Zastupitelstvo v červnu na základě informace, získané od ředitele školy, vyjádřilo 

podporu této myšlence. Na dalším zasedání zastupitelstvo znovu  věc otevřelo a padly 

návrhy, že by možná bylo prospěšné altán ze středu zahrady přesunout na okraj  na 

hranici se hřištěm, trochu jej zvětšit a udělat z něho víceúčelový objekt, který by sloužil 

jak škole, tak i ostatním lidem. Vedle altánu zpevněnou plochu, k budově občerstvení 

přistavět ještě udírnu a popřípadě sklad na věci. Myšlenka směřovala k tomu, že by to 

mohlo být místo setkávání občanů v letní době: posezení s hudbou a tancem, nějaké zábavné 

představení, oslava narozenin apod. V těchto úvahách jsme mimo jiné pokračovali po tři 

zasedání. Na přetřes přišly i sousední vesnice, kde již něco podobného venku mají, třeba 

v Chotěnově, anebo v Makově. 

 Také padla věta: „ Ale budou tam vůbec lidé ze spolků chtít něco pořádat, budou to 

občané podporovat a chodit tam….?“ Tak to je zásadní otázka, ke které se může každý 

občan nad 18 let vyjádřit. Přijďte s vyplněným anketním lístkem (máte je přiloženy pro 

každou dospělou osobu u Občasníku), vložíte jej do hlasovací urny a po týdnu budou lístky 

vyhodnoceny, zda v krocích pro víceúčelovou stavbu pokračovat, anebo nechat školu 

vybudovat jen malý altánek uprostřed zahrady. Anketa je vyhlášena na týden od 7. ledna  

do 11. ledna 2007, odpovědní lístky přijímáme na Obecním úřadě v Morašicích v době 

úřadování a v Řikovicích v pátek 11. ledna 2008 vpodvečer ve škole. Za rodinu stačí, když 

odpovědi přinese jeden člen, anebo pošle s vyplněnými lístky své děti. Každý účastník ankety 

si za odměnu okamžitě vylosuje na obecním úřadě malou výhru. (Budou to ceny symbolické, ale 

v množství lístků budou ukryty i dva kousky Dudychovy keramiky a  skleněný pohár od Kooperativy, což jsme 

získali sponzorským darem.) 

                                 Hana Štěpánová – starostka  
 

Ze života obce 

 

• Za tříděný odpad jsme získali od EKO-KOMu za období 1. 7. 2007 – 30. 9. 2007 

odměnu ve výši 8.218,50 Kč.  

• Je zhotoven chodník na horní konec od paní Andrlové k paní Štusákové, zbývá 

geometrické zaměření,  vypořádání se SUS a.s. a poté kolaudace. Navzdory všem 

problémům se sítěmi vedoucími  pod  i nad zemí chodník  leží a slouží. 

• Probíhá příprava projektové dokumentace k zasítění sídliště za Rychtou a 

v Řikovicích.  Proces  pokračuje. 



• Akce Sběrné dvory Svitavska, což se týká i našeho dvora, byla již na podzim ve   

skluzu. Díky brzkému nástupu zimy budou práce včetně kolaudace v rámci celého 

okresu dokončeny se zpožděním. 

• Na základní škole pod střechou začal strakapoud na podzim hloubit díru, proto 

byly na toto místo nainstalovány z plošiny CD, která jej mají zastrašovat. 

• ZO odsouhlasilo, že do místní knihovny budou do konce roku 2007 nakoupeny 

nové knihy celkem za 12.000,- Kč. Přijďte se podívat, kolik nám jich přibylo, a 

jestli vám některá udělá v předvánočním shonu radost. 

• V neděli 4. listopadu 2007 proběhlo vítání nových občánků. Přivítány byly 4 děti. 

• ZO odsouhlasilo, že jako obec podáme přihlášku do nově vznikající organizace 

Sdružení místních samospráv ČR. Vstup a členství je bezplatné. Sdružení bude 

mít za úkol hájit zájmy především obcí a menších měst. Hlavním úkolem bude 

prosazení nového zákona, který zavede odůvodněný systém do rozpočtového 

určení daní. Do této doby existovala ekonomická diskriminace  obcí a menších 

měst, kdy na jednoho občana nejmenší obce získávaly do svého rozpočtu až 6,5 x 

méně prostředků než na občana Prahy dostalo hlavní město.  

• V brzké době získáme bezplatně 1 kontejner na sklo do Morašic, ale smlouva nám 

ukládá zakoupit za to 1 nádobu na tříděný odpad z obecních peněz. Tím pádem do 

Lažan přibude kontejner na plasty.  

• 19. listopadu 2007 proběhla v knihovně třetí přednáška o zdravém životním stylu, 

o potřebě pohybu. Přišlo ale jen 8 posluchačů. 

• Hledáme člověka z naší obce, který by byl schopen a ochoten zhotovit občas DVD 

pro zájemce. Jednalo by se jen o příležitostné akce. Třeba vítání občánků. Lidé 

vlastní již dokonalejší techniku a chtějí si uchovat náročnější dokument. 

• V naší obci je prozatím bezdrátové připojení provozováno jen firmou Fortech. 

Bylo by možno přivedení konkurenční firmy  U-NET Polička, která provádí 2x 

ročně připojení zdarma i pro 1 člověka. Pokud se nyní na začátku přihlásí alespoň 

10 zájemců o připojení, instaluje firma zařízení nejspíše i u nás. Zájemci, nahlaste 

se na obecním úřadě.  

• Poplatky ze psů budou vybírány v únoru 2008 a poplatky za odpad (popelnice) 

jsou splatné od února do konce března 2008 za první pololetí.   -HŠ- 

                    

    

Poděkování 

 

V Občasníku č. 19 bylo vyjmenováno hodně lidí, kterým patřily díky za vesnické 

slavnosti u příležitosti zvolení Morašic „Obcí roku 2007 PU kraje“. Ale přece tam 

jedno jméno chybělo. Velké díky patří Vám, paní starostko, za to, že jste naši obec 

přihlásila a postupně ji ke všem úspěchům dovedla.     

          Jménem občanů Řikovice děkuje Veronika Říhová 

 

 

 
 

V sobotu 16. února 2008 pořádáme ve spolupráci s TJ Sokol již tradiční 

obecní ples. Letos nám  zahraje hudba MEDIUM.  Přijďte se pobavit  !!! 

 

 



Rybářský kroužek 

 

 Jsou tomu již 3 roky, co v obci začal fungovat rybářský kroužek a 3 roky, co jsem do 

Občasníku psal. Z dětí se stali majitelé rybářských povolenek a z některých velice úspěšní 

rybáři. Kroužek navštěvují děti z Morašic, okolních obcí a Litomyšle. 

 Staráme se o místní rybníček, kde máme částečně vlastními silami a ve spolupráci 

s ČRS – Litomyšl nasazené ryby. Pořádáme rybářské výlety (údolní nádrž Seč, Mendrika 

apod.), zúčastňujeme se závodů. 

 Mladí rybáři i rybářky zvládají rybářské řády, míry ryb, rybolovnou techniku a myslím 

si, že i dobré chování a úctu k přírodě. Také dobře reprezentovali při soutěži Vesnice roku. 

Pořádáme několikadenní táboření v přírodě spojené s rybařinou. Starší a zkušenější pomáhají 

zejména při lovu mladším (to mi dělá velikou radost). 

 Velmi zdatně a nezištně nám pomáhá při velkém stěhování (rybářské náčiní, spacáky 

atd.) pan Roman Pravec z Újezdce, za což mu patří dík. 

 Pokud se sejdeme v plném počtu, což je 17 dětí, je nás všude plno. Příští léta bychom 

rádi tábořili ve vlastním indiánském týpí, které má pro rybáře velkou výhodu – sušení 

mokrých věcí, vaření, teplo, romantika a  v neposlední řadě v dnešní době i lepší dozor nad 

dětmi. Jenže jako obvykle narážíme na finance. Pozemek máme, klády uděláme, tak už 

„jenom“ to týpí.  

 Po novém roce bych rád požádal zastupitelstvo obce o jeho zakoupení. Stan by 

samozřejmě zůstal v majetku Obce Morašice. Snad nám to vyjde.  

 Bohatého Ježíška  a mnoho úspěchů v novém roce všem. 

                Pro Občasník napsal Václav Vavřín 

  

Tříkrálová sbírka charity 

 

Řekl bych, že v letošním roce běží čas rychleji než v jiných letech. Podzim přišel brzo, zima již klepe na 

dveře, a než se nadějeme, bude zde Nový rok 2008. O prvním lednovém víkendu již tradičně probíhá v zemích 

střední Evropy, naši zemi nevyjímaje, Tříkrálová sbírka. U nás na Litomyšlsku budou tentokrát koledníci chodit 

koledovat v sobotu 5. 1. 2008, čili v předvečer slavnosti Tří králů, která z křesťanského pohledu uzavírá 

vánoční dobu. Jaká letos sbírka bude, a co vše přinese, záleží na počasí, na šikovnosti koledníků a na všech 

dárcích. Vždy nám jde nejenom o vykoledované peníze, ale též o vzájemné setkání, o projevení solidarity 

s lidmi, kteří bývají většinou sami, a to v rovině příjemného přání, úsměvu, či návštěvy. Pro mládež, která nám 

většinou chodí koledovat, je to neocenitelná praktická zkušenost, kdy jednak chodí prosit o pomoc pro chudé a 

jednak vidí jednotlivé reakce dárců. Jak my dospělí v tomto obstojíme? Ten, kdo někdy něco daroval jinému, ví, 

že tento skutek přinesl radost i jemu a že to je krůček na cestě do místa věčného pokoje a míru, ke kterému každé 

lidské srdce jde.  

 V neděli 6. 1. 2007 odpoledne ve 14 hod. pak proběhne v Lidovém domě v Litomyšli na poděkování 

všem tříkrálovým koledníkům Tříkrálový koncert křesťanské rockové skupiny Eliata. Vstupné je dobrovolné 

– výtěžek půjde do Tříkrálové sbírky. 

A protože se nacházíme na sklonku letošního roku, jak již jsem uvedl na začátku, chci se též zde zmínit 

o tom, co jsme k dnešnímu dni pořídili za peníze z Tříkrálové sbírky 2007. Za deset tisíc korun jsme pořídili 

další nový invalidní vozík do naší půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. O pomůcky je velký 

zájem, sklad půjčovny bývá obvykle téměř prázdný, protože většina pomůcek je zapůjčeno u zdravotně 

postižených občanů. Místním občanům, kteří nám přispěli do Tříkrálové sbírky pronajímáme pomůcky se 

slevou, za minimální poplatek. Pomůcek se nám v letošním roce podařilo nakoupit více, a to s pomocí nadace 

Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem jsme letos díky jim vybavili 

půjčovnu pomůckami  za 90 tis. Kč. 

Dále v těchto dnech realizujeme pomoc ve výši deset tisíc korun do zahraničí, konkrétně na projekt 

Papežského misijního díla dětí v arcidiecézi Dhaka v Bangladéši. Jedná se o křesťanský sirotčinec, kde se 

uskutečňuje školní formace osiřelých děvčat. Finance jim pomůžou zajistit stravu a ubytování, lékařskou péči a 

oblečení. 

O průběhu dalšího čerpání Vás budeme dále průběžně informovat. 

„Až u Vás zazvoní Tři králové v roce 2008 a prokáží se pověřením České katolické charity, otevřete jim 

nejen dveře, ale také svá srdce.“ 

Výtěžek sbírky 2008 bude určen na tyto čtyři cíle:  



 

1. Budeme se snažit pořídit osobní automobil se speciální úpravou pro přepravu osob na invalidním  

vozíku. 

2. Dále budeme pomáhat sirotčinci v Bangladéši. 

3. Podpoříme služby domácí péče. 

4. Individuálně budeme realizovat pomoc sociálně slabým a potřebným lidem, či rodinám v našem     

regionu.  

           ředitel Farní charity Litomyšl Petr Doseděl 
                        

                            „Toulky“ morašickou  minulostí  
 

 Nyní se budeme toulat kolem jedné z nejstarších dominant obce, to je kolem kostela  a 

vzpomeneme lidí, kteří byli s kostelem spjati. 

 Díky panu faráři Josefu Malému, jenž toto téma velmi podrobně zpracoval, máme dokonalý 

přehled o kněžích, kteří v Morašicích působili. V toulkách jsou použity jeho zápisy. 

 Z kněží, kteří v Morašicích působili, známe Jaroslava, který zde byl v době nadace Dětmara 

z Pěšic v roce 1354. Byl zde asi ještě po roce 1354 a vyprosil odpustky pro farníky v r. 1356 od 

Arnošta z Pardubic, pak r. 1360 od Jana Středy, biskupa litomyšlského a papežského vyslance Jiljího.  

 Po Jaroslavovi se zde vyznamenal Petr (příjmení se v té době nepoužívala). Petr získal 

odpustky r. 1391 pro stavbu kostela, přistavěl východní polovinu kostela a dal jej od biskupa posvětit 

21. 9. 1393.      
 Po Petrovi zde byl Martin a ve Svitavách působil Václav z Morašic, možná jeho žák. 

Ve sledování působnosti kněží je mezera až do roku 1603, snad do Morašic dojížděli z Litomyšle nebo 

z Brandýsa. 

 Teprve asi Jan ze Žerotína se postaral o kazatele, byl to snad nejdříve Jan, po něm Jiří, zvaný 

Zlatý z Litomyšle. 

 Roku 1603 byl v kostele postaven oltář Svatého kříže. Ještě roku 1624 zde Žerotín chránil 

kazatele, když císařský komisař je vyhnal a kostel zamkl a zapečetil. Později sem dojížděl z Chocně 

Jan Dominik Kotský (do roku 1647), když jako kostelníci sloužili Petr Holubík (vedl účty), Jan 

Horák, Václav Soukup a Jan Krejčí. 

 Potom do Morašic dojížděli kněží z vysokého Mýta a po roce 1652 sem hrabě poslal 

novosvěcence z Litomyšle Matyáše Karla Kotka. Po něm zde 4 roky  působil Jan Regebus, potom 

zde působil 11 let Bohuslav – Bernard Martius. 

  Na krátkou dobu zde byl Václav Antonín Procházka, zato dobu 34 roků zde prožil jeho 

nástupce  Jan Podpěra, který ve zprávě o farnosti si povzdechl: „…dokonalé zde není nic“.  

 Potom zde na kratší dobu působil Antonín Michael Káje a Antonín Josef Mrkos. Za války 

Prušáků r. 1742 a 1758 byl kostel vykraden, ztratil se i zlatý kalich z  roku 1550.  

 Josef Václav Gebhardt, syn lékárníka z Litomyšle, zde prožil dalších 47 roků. Dal postavit  u 

hřbitovní zdi u kostela (zeď byla 2 m vysoká ještě ze středověku) sochu sv. Jana Nepomuckého. Také 

barokní brána byla do zdi postavena. 

  Další farář František Kopecký z Litomyšle zde působil 14 let a byl pohřben ještě v kostele, 

později od roku 1785 byl dán zákaz pohřbívání v kostele.  

 Václav Mencl – pocházel asi z Vysokého Mýta. Dle zápisů byl velký dobrák a mnoho 

odpadlíků od katolické církve po vydání Tolerančního patentu mu ztrpčovalo život. Farnost byla malá, 

měla 638 katolíků a 277 protestantů.  

 Na další kněze vzpomeneme v příštím občasníku. 

                                          Pro Občasník připravila Bohumila Trávníčková 

 
            

Všem spoluobčanům přejeme pěkné Vánoce. V novém roce pevné 

zdraví, radost v kruhu rodiny a přátel, ale také úspěchy v práci a  

štěstí v životě.                                                                 
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Odpovědní lístek k anketě „Chceme či nechceme?“ 
Platné odpovědi zakřížkujte jako ve sportce. To, co chcete, tam napište křížek, ostatní nevyplňujte. 

muž  

žena  

věk (vyplňte číslicí)  
Chci, abychom měli takovéto venkovní víceúčelové společenské zařízení, schází nám.  
Nejsem o potřebě tohoto zařízení přesvědčen(a), ale neodmítám.  
Nechci, aby se něco takového budovalo, nepotřebujeme to.  
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Výherní listina k anketě  „Chceme či nechceme?“ 
 

Ć. lístku 1 – 2 …………..... Dudychova keramika 

Č. lístku  3………………... skleněný pohár od Kooperativy 

Č. lístku  4 – 13……………propisovací tužka 

Č. lístku 14 – 500……….…bonbón 


