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Výsledek ankety: Chceme, či nechceme ???  
 

Výsledek ankety ohledně vybudování altánu ve školní zahradě v Morašicích, která proběhla        

od   7. – 11. ledna  2008.  

Ankety se zúčastnilo 188 občanů, což je zhruba 40% plnoletých obyvatel Morašic. Účastníci 

ankety si měli vybrat ze tří možností: 

A) Chci, abychom měli takovéto venkovní víceúčelové společenské zařízení, schází nám. 

B) Nejsem o potřebě tohoto zařízení přesvědčen(a), ale neodmítám. 

C) Nechci, aby se něco takového budovalo, nepotřebujeme to. 

Ve 183 případech občané odpověděli jednoznačně na jednu z možností, v pěti případech měli jiný 

názor. 

Výsledky ankety: 

  A % B % C % 

celkem      183      121    66,1       28     15,3       34 18,6 

do 30 let   41  28    68,3   2       4,9       11 26,8 

31 – 45 let   42  26    61,9   8     19,0   8 19,1 

46 – 60 let   52  39    75   4       7,7   9 17,3 

nad 60 let   48  28    58,3       14     29,2   6 12,5 

muži   85  57    67       10       4,8       18 21,2 

ženy   98  64    65,3       18     18,4       16 16,3 

Připsané připomínky na anketních lístcích: 

- škola by měla mít toto zařízení pouze pro sebe (3x) 

- zařízení by mělo sloužit pouze dětem (1x) 

- chci, aby na školní zahradě byl altán, pod kterým mohou děti pracovat, hrát si ( 1x) 

- nemyslím si, že by se žáci měli vzdělávat na parketu vedle udírny, pro učení je rozhodně lepší 

altán uprostřed zahrady ( 1x) 

- mělo by se raději opravit pohostinství č.p. 20 

- postavit v Řikovicích 

                        Tuto anketu vyhodnotil předseda kontrolního výboru pan Jaroslav Krejsa.  

 

Poznámka pod článkem: Je dobře, že se přišlo vyjádřit docela dost občanů, ale zároveň je 

velká škoda, že nepřišla říct svůj názor řada odpůrců stavby. Mají tím pádem smůlu. 

V zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že bude prozatím připravena studie na toto víceúčelové 

zařízení na okraji zahrady, a pak se uvidí, jaké bude definitivní rozhodnutí.  
 Hana Štěpánová – starostka

                                
 
 

Plánované akce na rok 2008 

 

Na únorovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet na rok 2008. Jeho návrh byl 

vyvěšen na úřední desce. Možná jste se k desce nedostali, anebo se vám zdá papír s čísly málo 

srozumitelný. Tak vám to povím jednodušeji a více konkrétně.  



Bude pokračovat příprava projektu a ostatních legislativních kroků k zřízení sítí 

pro bytovou zástavbu v Řikovicích. V Morašicích budou v letošním roce zbudovány sítě 

pro čtyři domky na sídlišti za Rychtou. Realizace bude až po sklizni v druhé polovině letních  

prázdnin. V ZŠ budou instalována dle projektu do celé  budovy kromě chodeb  nová svítidla. 

Osvětlení nesplňuje současné normy. Pro budovu MŠ bude  zpracován  projekt na nové 

osvětlení, také je nevyhovující. Bude realizována 1. etapa opravy zdravotního střediska, to 

je nová krytina, laťování, klempířské prvky, nová okna a zadní dveře a oprava vstupních 

dveří. Na tuto akci budou použity získané peníze v soutěži Vesnice roku, jedná se o 500.000,- 

Kč. Další finanční úhrada bude zajištěna  z obecních prostředků. V Řikovicích bude v bývalé 

škole rozšířena současná společenská místnost o prostory sousedního skladu. Z toho 

důvodu se musí přeložit vedení plynu  a odstranit příčka mezi místnostmi. V nově vzniklém 

velkém prostoru bude vyměněna podlaha. Venku za budovou školy se plánuje zbourání  

dřevníku, který je již ve špatném stavu. Pak jsou to ještě menší akce, jako je například 

instalace měřičů tepla do některých obecních budov, oprava desky padlých na ZŠ, oprava 

pomníku v Řikovicích, nákup pozemků pro budování sítí, koupě kontejneru na plasty do 

Lažan, dokončení sběrného dvora, instalace měřiče odtoku na čistírně odpadních vod, jak 

nařizuje zákon, čistění části potoka Fialy, ošetření a prořezání dalších obecních stromů, 

příprava projektu na bezdrátový rozhlas, pokud to bude již technicky schůdné atd. 

Pravidelné příspěvky obdrží i některé organizace, například TJ Sokol na svoji činnost s 

mládeží, myslivci na výsadbu remízků, římskokatolická církev na opravu fary, stavebníci 

na připojení k sítím, důchodci na dva výlety, pojízdná prodejna apod. O všech akcích 

budete průběžně informováni v Občasnících.              

                    Hana Štěpánová - starostka

                      

__________________________________________________________________________ 

 

Vážení důchodci. Zima je zase pryč (snad) a s otevřením jara přichází tentokrát 

již jubilejní 10. 
 

                                                                                                                               

         

 

a  pokud zbude volné místo, tak i pro další zájemce. 

Výlet je plánován na čtvrtek 24. dubna 2008. Odjezd ráno asi v 8 00 hod. a 

návrat kolem 19 00 hod. 
Program: 

1. Zámek Náměšť na Hané 

2. Jarní FLORA OLOMOUC  

3. Večeře nejspíš  v Janově, 

 tentokrát bez hudby a tance, 

 protože nohy budou  značně uchozené 

 

                                      

Zájemci, hlaste se na obecním úřadě do 18. dubna 2008. 

Účastníci obdrží bližší informace při přihlašování. 
            Srdečně Vás zvu a těším se  na setkání s Vámi. 

                       Hana Štěpánová 

 

 

 



Ze života obce 

 

• Od firmy EKO-KOM jsme získali za dobu od 1.10. – 31.12. 2007 odměnu za 

tříděný odpad ve výši 6.339,50 Kč. 

• Tříkrálová sbírka Farní charity Litomyšl v obci  přinesla  výtěžek  12.569,- Kč. 

• Potok u Jůzových je v korytu kolem mostku vyčištěn a prohlouben strojem UDS, 

aby se při prudkém lijáku a tání sněhu zabránilo rozlévání vody ke jmenované 

nemovitosti. 

• Ve škole v Řikovicích ve společenské místnosti a v bytě jsou instalovány nové 

bojlery.  

• V sobotu 29. března 2008 bylo přivítáno celkem 6 nových občánků, všichni 

z Řikovic !!!  (Morašáci a ostatní vesnice, nenechte se zahanbit….) 

• V neděli 30. března 2008 se uskutečnilo  v Lubné na Skalce již tradiční setkání 

seniorů Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka, jehož jsme i my součástí. 

• V budově obecního úřadu a zdravotního střediska jsou nainstalovány na 

radiátorech měřiče tepla. 

• V Lažanech je na základě přání obyvatel nový kontejner na plasty. 

• Pro rybářský kroužek bylo zakoupeno týpí. 

• V jídelně MŠ a ZŠ je dokončena vzduchotechnika. 

• V bývalé škole v Řikovicích probíhá rekonstrukce společenské místnosti. Je 

odstraněna příčka do vedlejšího skladu, tím se místnost asi o ¼ zvětšila. Z důvodu 

zbourání příčky muselo být přeloženo vedení plynu. Stará dřevěná podlaha 

z parket (přikryta linoleem) byla již ve velmi špatném stavu. Všechny vrstvy byly 

odstraněny až na hlínu. Nová podlaha bude zateplena polystyrenem a na povrch 

přijde dlažba. 

• Paní Stanislava Coufalová dává k dispozici pořádání dětského karnevalu jiné 

organizaci, nebo osobě. Novému zájemci je ochotna přispět radou, ale nechce již 

tuto činnost vykonávat. Paní Coufalové za její dosavadní organizaci karnevalů 

srdečně děkujeme.  

• Případným zapomnětlivcům připomínáme, že poplatek ze psa byl splatný do 

konce února 2008 a poplatek LIKO za popelnice za 1. pololetí do konce března 

2008. Očekáváme vás.        

           -HŠ- 

           

U – NET Polička 
 

V minulém Občasníku byla zmínka o tom, že by bylo možné do naší obce přivést 

konkurenční firmu, provozující bezdrátový internet. Podmínkou bylo, že se na obecním úřadě 

přihlásí nejméně 10 zájemců. Zájemci se přihlásili a s firmou je uzavřena smlouva. Firma 

vybrala jako nejvhodnější objekt pro jejich vysílač budovu obecního úřadu. Jak jsem již 

konstatovala, smlouva je podepsána a teď jsou další kroky na firmě. Připravuje projekt a dělá 

legislativní kroky, které je třeba z jejich strany učinit. Přislíbili, že stanice by měla být 

v provozu počátkem dubna 2008.  

Možná se vám dostal do rukou letáček s březnovou akcí, ve které je nabídka 

bezplatného připojení. S firmou je domluveno, že tato akce bude pro naši obec prodloužena. 

Ten, kdo se přihlásí závazně do 14ti dnů ode dne instalace zařízení na budově obecního 

úřadu, bude mít zřízení internetu rovněž zdarma. Pro urychlení a zjednodušení celého 

procesu doporučuji již počátkem dubna kontaktovat rovnou technika  U-netu pro naši oblast,  

má telefonní číslo 603 811 872. Bližší informace o tarifech naleznete na jejich webových 

stránkách: www.unet.cz .                                         –HŠ- 
 

http://www.unet.cz/


                                   „Toulky“ morašickou  minulostí  
 

 Budeme pokračovat v toulkách  kolem kostela  a vyjmenujeme další lidi, kteří byli s kostelem 

spjati. Posledním knězem, o kterém byla řeč v minulém Občasníku, byl Václav Mencl.  

 Po něm následoval Jan Novák narozený v Litomyšli – zde byl 15 let kaplanem, později jako 

farář zde působil 14 let. Na faře v Morašicích byly vedeny matriky i pro obec Makov od r. 1718, ale 

kostel v Makově byl přidělen duchovní správě v Morašicích až r. 1787, dřív patřil k Poličce. 

 Dále Antonín Vach a Jaroslav Vondráček byli dalšími duchovními správci, potom Antonín 

Logdmann, za jehož působení byla opravována zeď u farské zahrady. 

 Jan Karlík z Litomyšle zde byl celých 20 let (1826 – 46) farářem. V jeho době neznámý žhář, 

snad čeledín, ze msty založil ve vsi několik požárů (snad 8x), obyčejně v neděli večer. Před tím 

v květnu r. 1840 vyhořela skoro celá Cerekvice. V Morašicích od rychty r. 1842 vyhořela i fara. 

Matriky vynesli a zachránili, ale ostatních věcí shořelo mnoho, archiv, obrazy, staré pergameny. První 

patro bylo dřevěné, ale omítnuté, lehlo popelem. Zastřešeno bylo zatím jen vlhké přízemí a v něm 

farář dostal silný revmatismus a musel r. 1846 odejít do penze. Když bylo r. 1835 nařízeno vést farní 

kroniku, farář ji napsal, ale vypůjčil si ji cerekvický soused a tam r. 1840 shořela. Nástupce musel 

napsat novou. 

 Karel Leopold Horský, narozený ve Vysokém Mýtě, matka byla z Tržku, asi ze mlýna. 

Kaplanoval v Litomyšli se svým bratrem Františkem, který křtil Bedřicha Smetanu a on zase Julia 

Mařáka. Zemřel roku 1857, kroniku ani nedopsal. V Morašicích prožil 11let se starostmi o opravu fary 

a kostela.  

 Od dosazení kněze Matěje Karla Kotka na zdejší faru uplynulo v té době již 200 roků (od roku 

1656), ale Horský to asi neoslavoval a na konci dalšího roku jej zastihla smrt. Pohřeb měl 30. 

prosince. Po něm se stal osmnáctým nástupcem Kotkovým rodák z Lačnova, asi příbuzný Antonína 

Antese, faráře v Janově. 

 Jan Antes – vysvěcený r. 1844, který měl primici (první slavnou mši svatou) u svého strýce 

Jana Pešky, faráře v Dolním Újezdě. V Morašicích Antes nastoupil až v květnu 1858. Za vpádu 

Prušáků po bitvě u Hradce Králové r. 1866 se ujal zastupování obecního úřadu, byl dobrý hospodář, 

oblíbený, příjemný společník, ale nikdy si nezadal. 

 Dalším knězem v Morašicích byl Josef Pečenka, narozený v Řídkém. Josefu Pečenkovi bylo 

53 roků, když přišel do Morašic, a sloužil zde 8 roků. 

 Ferdinand Římek – přišel do Morašic v r. 1885 z Hlinska a působil zde 2 roky. Zemřel ve 

věku šedesáti let a byl pohřben vikářem Antesem na starém hřbitově u kostela asi do některého 

staršího hrobu kněze. Deska z bílého mramoru s jeho jménem se zachovala přeražená na faře. 

František Krása – narozený v Ústí nad Orlicí. Působil zde 2 roky, při něm kaplanoval zde 

Karel Jánský, který se zasloužil o nové oltáře. Za jeho působení byla též pořízena kazatelna a 

křtitelnice. 

  Mikuláš Simon – do Morašic přišel r. 1901 a působil zde osm a půl roku. Podařilo se mu 

pořídit nové varhany (už třetí od r. 1739). Zemřel r. 1909 ve věku 68 let a byl pohřben už na novém 

hřbitově ve východním okraji vesnice. 

 Václav Marek – jako farář působil v Hlinsku, do Morašice se přistěhoval v dubnu 1910, 

vydržel zde tři a půl roku a šel na lepší místo do Dolního Újezda. Byl dobrý hospodář, provedl některé 

opravy na faře. Vařila mu mladší sestra Baruška, která po jeho smrti ještě dlouhá léta žila v Dolním 

Újezdě. 

  Josef Filip – narozený v Jamném nad Orlicí, v Morašicích sloužil tři roky, po něm zde jeden 

rok působil Jan Habal, až jeho nástupce Josef Elitzer zde sloužil 16 let (do roku 1936). Nastoupil zde 

v době, kdy začínala horlivá agitace pro vystupování z církve. Kněz tyto trampoty těžce nesl, byl 

vzdělaný, ale špatný řečník, vytýkána mu byla neústupnost a jeho příjmení posměšně bylo 

vyslovováno „Elixír“. Dostal se do sporu i s obecní zastupitelstvem. 

 Ve vzpomínkách na kněze, kteří působili na zdejší farnosti, pokračujeme v r. 1936. Tehdy 

dojížděl do Morašic farář Ladislav Hronek z Cerekvice. Působil zde i po vypuknutí II. světové války 

do srpna 1941, kdy byl na zdejší faru jmenován pan farář Josef Malý. O něm si povíme příště. 

                                           Pro Občasník připravila Bohumila Trávníčková   
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