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        OOBBČČAASSNNÍÍKK    čč..  3311    

  
 

Výsledky práce  za volební období 2006-2010 
 

Sakrální stavby a památníky: 
- zrestaurování soch alegoríí při vchodu na hřbitov v Morašicích (2006) 

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

- zrestaurování kříže ve Višňárech (2007) 

- oprava památníku padlým v Řikovicích (2008) 

- oprava pamětních desek na ZŠ v Morašicích, doplnění  odstraněných písmen a jmen (2008) 

- oprava kaple v Řikovicích, ozdobné kované mříže na dveře i okna  (2009)      

         
 

Silnice, chodníky, zpevněné plochy: 
- oprava mostku k Doubravě (2007) 

- oprava skruže za hasičárnou v Řikovicích a vyklizení nehezkého zákoutí (2007) 

- obnovení květinového oválu na návsi v Morašicích, jeho vyzdvižení kvůli zamezení ničení auty  

(2007) 

       
- nový chodník v Morašicích v místě, kde nikdy nebyl, od domu paní Andrlové k domu paní 

Štusákové (2007) 

- obnova chodníku u zdravotního střediska (2007) 

- nejnutnější oprava silnice štěrkem v Řikovicích u Sádeských a Krýdových (2007) 

- úprava dvorku u bývalé školy v Řikovicích, ubourání kůlny a oprava schodů (2008) 



- zbourání dezolátních  chlévů a kůlny u zdravotního střediska, zpevnění plochy v zahradě u 

zdravotního střediska frézovanou obalovačkou pro možnost parkování aut, v zahradě vyměněn 

kvůli bezpečnosti rovněž poklop nad studnou (2009) 

- nový povrch chodníku od fary ke Stříteským (2009) 

       
 

Zeleň: 
- každoroční kontrola a ošetření vytypovaných stromů na obecních pozemcích, odstranění 

suchých větví 

- nahrazení starých tújí na hřbitově novými (2006) 

- výsadba nové zeleně na nevyužitých stráních v Řikovicích (2006) 

- odstranění škod na porostech po vichřici (2008) 

- zasazení pěti vzrostlých lip do parku u hřbitova ve spolupráci s včelaři (2009) 

             
                                  

Vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, odvodnění, potok: 
- čištění části kanalizace v Morašicích (2006 a 2007) 

- odvodnění louky u mlýna v Morašicích (2006) 

- výměna části vodovodu v Morašicích nad Jánovými (2007) 

- vybudování nové kanalizace v bývalé škole v Řikovicích (2007) 

- prohloubení strouhy v Lažanech, která odvodňuje střed vesnice směrem k rybníku Profistavu 

(2009) 

-   výstavba ochranné zdi v Morašicích u Jůzových jako zábrany před velkou vodou z potoka v     

případě přívalu vody (2009) 

 

       



- instalace měřiče odtoku na čistírně odpadních vod (2008) 

- oprava na vodárně: nový vodoměr, šoupata, oprava na vedení (z peněz svazku Fiala) (2008) 

- čištění potoka Fialy v místě mostků (2008 a 2009) 

- průběžné čištění okapových žlabů od listí na obecních budovách 

- oprava objektu čistírny odpadních vod: nátěr zábradlí, okřídlí, stožárů světel a započata výroba a 

výměna  starých plotových dílců za nové (2009, 2010) 

- příprava k zhotovení nového vrtu na vodu (2010) 

- práce na čistírně odpadních vod v souvislosti s přívalovým deštěm a havárií čistírny, oprava 

opěrné zdi nad oxidačním příkopem, navršení hliněných valů na základě doporučení pracovníka 

povodí v areálu čistírny a na poli nad čistírnou (2010) 

      
 

Zásahové jednotce hasičů bylo zakoupeno (nebo získáno) toto vybavení: 
- kabáty k zásahu (2006)  

- pracovní obleky pro hasiče zásahové jednotky, kalhoty, bundy, boty, 100% dotace (2009) 

 

Další majetek obce, jeho rozšíření, údržba, nákup apod.: 
- dokončení opravy fasády a střechy na ZŠ v Morašicích, opěrné zdi směrem ke Kaučině a nový 

chodník na dvou stranách budovy (2006-2007) 

             
- rozšíření sběrného dvora, nákup kontejnerů, rozběhnutí pravidelného provozu (2006 – 2007) 

- nová úřední deska před obecním úřadem a zřízení elektronické úřední desky, nová plakátovací 

deska v Morašicích (2006) 

- oprava větračky v MŠ (2006) 

- renovace  hlavních vchodových dveří ve škole v Řikovicích, dále dveří a oken do garsoniéry 

(2006) 

- pořízení nové skluzavky a „vrtědel“ do zahrady MŠ  (2006) 

- nátěr dveří v MŠ (2006) 

- rozšíření veřejného osvětlení k novým domům v Řikovicích ve směru na Dolní Újezd (2006) 

- oprava atiky střechy na budově MŠ (2006) 

- do knihovny v Morašicích pořízen z dotace nový počítač kvůli přístupu občanů na internet (2006) 

- vymalování chodby v bývalé škole v Řikovicích (2006) 



- oprava hřbitovní zdi (2006) 

- nátěr starých laviček v obci (2006) 

- nákup pozemků v Řikovicích k plánované výstavbě sítí pro bytovou zástavbu (2007) 

- zahájení příprav projektů pro výstavbu sítí pro bytovou výstavbu pro Morašice (sídliště za 

Rychtou) a Řikovice (směr Osík) (2007) 

- instalace 3 nových hydrantů v Morašicích (2007) 

- nákup nového počítače s pomocí dotace pro účetní obecního úřadu (2007) 

- nová vzduchotechnika v kuchyni pro MŠ a ZŠ v areálu školky (2007) 

- nová čerpadla ve vodárně v Morašicích (z peněz svazku Fiala), propojení i se starým – záložním 

čerpadlem (2007) 

- oprava střechy čekárny v Lažanech, přidán šindel (2007) 

- nejnutnější oprava elektrorozvodů v bytě hospody č.p. 20, aby splňovala bezpečnostní hlediska 

(2007) 

- nátěr a oprava plotu u obecního úřadu (2007) 

- nátěr plechové střechy na hlavě hřbitovní zdi (2007) 

- oprava střechy a komínu na bývalé škole v Řikovicích (2007) 

- nátěr oken a zábradlí v pavilonu C v MŠ (2007) 

- výměna oken v MŠ v kuchyni (2007) 

- nová informační tabule v Řikovicích u horní zastávky (2007) 

- nákup nových knih do knihovny v Morašicích (2007, 2009) 

- výstavba sítí v zemi (vodovod, voda, plyn, veřejné osvětlení) pro bytovou zástavbu na sídlišti za 

Rychtou (2008) 

     
- do budovy obecního úřadu a zdravotního střediska instalovány na radiátory  měřiče tepla (2008) 

- drobné opravy na obecních budovách po provedených revizích elektro, komínů, plynu (2008, 

2009) 

- nákup týpí, který bude každoročně zapůjčován rybářskému kroužku na letní sezonu na období 

prázdnin (2008) 

- dokončení vzduchotechniky v MŠ (2008) 

- výměna vrat u obecního úřadu, odstranění nadpraží, aby se dovnitř dostaly i velké sběrné vozy a 

nosiče kontejnerů (2008) 

- rekonstrukce společenské místnosti v bývalé škole v Řikovicích, posunutí příčky, přeložení  plynu 

a nová podlaha (2008)  

           



- nový kontejner na plasty do Lažan (2008) 

- pořízení dalších hracích prvků do zahrady MŠ, kolotoč, tabule (2008) 

- oprava zdravotního střediska v Morašicích, 1. etapa, oprava střechy, výměna latí a tašek, nové 

klempířské prvky, výměna oken a zadních dveří, restaurace předních vchodových dveří 

      
- výměna osvětlovacích těles v učebnách a tělocvičně ZŠ, aby osvětlení vyhovovalo současným  

předpisům (2008) 

-  opravy střech na ZŠ a hospodě č.p. 20 a dalších objektech v majetku obce po vichřici (2008) 

- velká oprava střechy na budově MŠ, pavilon C, po vichřici, hrazeno z pojistky obce (2008) 

- prodej tří zasítěných pozemků na sídlišti za Rychtou pro výstavbu rodinných domků (2009) 

- dokončení sítí pro bytovou zástavbu na sídlišti za Rychtou, výstavba komunikace a úprava terénu, 

osazení stožárů veřejného osvětlení (2009)  

- pořízení dalšího hracího prvku do zahrady MŠ, pohyblivá lávka, sedátka ze spadlé lípy pro starší 

děti ze ZŠ, které zde čekají na oběd (2009) 

- příprava studie a posléze projektu do stádia územního řízení na rekonstrukci objektu hospody č.p. 

20 (2009) 

- na třech místech v obci rozšířeno veřejné osvětlení: v Morašicích k Tašnerom směr Makov, 

v Morašicích k Bauerom a Netíkom směr Lažany, v Řikovicích k paní Konečné pod silnicí na 

Dolní Újezd (2009) 

- obílení sociálních prostor v bývalé škole v Řikovicích (2009) 

- pořízení kontejneru na sklo do Višňárů (2009) 

- pořízení nového počítače za dotace, určeno ke službě CZECH-POINT 

- úpravy v ZŠ ve školní družině: nová podlaha,  rozšíření ústředního topení o tři radiátory s ohledem 

na orientaci oken této místnosti, rozšíření šatny pro děti (2009) 

- získání daru dvou kontejnerů na bílé sklo do Řikovic a Lažan (2009) 

- zakoupení frézy na sníh (2009) 

- výměna osvětlovacích těles v učebnách, jídelně, v kuchyni a na chodbě v MŠ, aby osvětlení 

vyhovovalo současným  předpisům (2009) 

- pořízení radaru na měření rychlosti vozidel ve směru od Vidlaté Seče do Morašic (2009) 

- opravy v bytě  v bývalé škole v Řikovicích, nový kotel, výměna lina (2009) 

- získání  kontejneru na zelené sklo do Morašic, zapůjčení (2010) 

- nátěr jediných dřevěných oken na západní stěně budovy základní školy (2010) 

- oprava kanalizace veřejných prostranství v Lažanech (2010) 

- nákup drcené obalovačky na opravu cesty k paní Konečné v Řikovicích, provedení 

svépomocně 

- v konci roku by měl být ještě nainstalován bezdrátový rozhlas pro naše čtyři vesnice 

s velínem na obecním úřadě, protože instalace vyžaduje příznivé počasí, bude akce 

pravděpodobně přesunuta na počátek příštího roku, náklady budou činit víc než 600.000,- 

Kč, 90% je získaná mimořádná dotace  (2010) 
-  výstavba sítí pro bytovou zástavbu v Řikovicích směr Osík, jsou to sítě pro 11 rodinných domků, 

letos dokončení umístění sítí v zemi (kanalizace, voda, plyn, veřejné osvětlení, NN, podklad 

komunikace větev B mezi budoucími domky) do listopadu 2010, při té příležitosti bude opraven i 

rybníček poblíž,  parcely jsou již prodejné (2010) (foto dále) 



     
- na přání důchodců instalace 28 laviček k sezení  po celé obci na nejfrekventovanějších místech 

(2010)  

            
- oprava budovy zdravotního střediska, 2. etapa – podřezání budovy, okopání základů – drenáž, 

nová kanalizace budovy, tepelně izolační omítka, výměna starých klempířských prvků na fasádě 

za nové (2010)  

          
                                       

Získané mimořádné dotace a granty: 
- oprava zdravotního střediska, dotace na každou etapu zvlášť 

- úprava veřejného prostranství – náves ovál 

- zlatá stuha za výhru v soutěži Vesnice roku 

- opravy křížů a památníku v Řikovicích 

- úprava veřejného prostranství - opravované a budované  chodníky 

- nákup nového počítače  na službu Czech Point 

- výměna osvětlovacích těles v MŠ 

- nový počítač do knihovny v Morašicích 

- volnočasové aktivity školy 

- vybavení pro zásahovou jednotku hasičů, kompletní obleky, peníze na školení 

- nákup nových laviček 

- oprava čistírny odpadních vod po havárii přívalovou vodou 

- vybudování nového vrtu (svazek Fiala) 



- výstavba sítí pro 11 nových domků v Řikovicích 

- bezdrátový rozhlas 

O několik dalších dotací bylo v průběhu čtyř let  požádáno, ale nezískali jsme je. Není na ně 

právní nárok a tudíž je navzdory vynaloženému úsilí vždy nedostaneme. O některé další  pro rok 

2011 je  požádáno a uvidíme, jak budou vyřízeny. 
 

Účast v projektech a vstup do organizací: 
- Rozběhnutí sběrného dvora v Morašicích v roce 2007 - oficiálně 

- Rozběhnutí projektu BRKO - zkratka pro biologicky rozložitelný komunální odpad. V rámci 

Mikroregionu Litomyšlsko vlastníme společně s dalšími obcemi technologii na likvidaci trávy, 

listí a naštěpkovaných větví (2008 počátek) 

- V roce 2008 se stala naše obec členem SMS (Sdružení místních samospráv). Je to organizace 

stejně jako STAN („Starostové a nezávislí“), která prosazuje změnu rozpočtového určení dní ve 

prospěch vesnic a všech menších sídel.  

- 2009, příprava protierozních a protipovodňových opatření v rámci Mikroregionu Litomyšlsko. 

V roce 2009 hotova studie, v roce 2010 příprava konkrétního projektu. Vše pořízeno za peníze 

EU, spoluúčast Mikroregionu 10%, která bude uhrazena formou  práce jednotlivých starostů, kteří 

poskytnou svoji pomoc v terénu. 
 

V čem jako obec vynikáme oproti ostatním obcím: 
V roce  2007 byly Morašice  oceněny v Pardubickém kraji  jako vítězná obec v soutěži 

Vesnice roku. Byla to pochvala pro všechny starosty předchůdce, pro všechny fungující 

organizace, jako je TJ Sokol, myslivci, včelaři, rybáři, ale i další…. Hodnotící komise  si všímala 

práce ve škole, školce, všeobecně našeho vztahu k přírodě (plynofikace, čistírna odpadních vod, 

sběrný dvůr, kontrola a výsadba nových stromů), zajímala je funkčnost knihovny, vzhled hřbitova, 

vzhled hřiště, spolupráce se zemědělským družstvem, s církví, udržovanost  sakrálních památek 

(kříže, kostel). Sledovali uklizenost a vnější krásu obce (obecní budovy, chodníky, čekárny, 

soukromé domy, udržovanost zeleně). Ale chtěli také vědět, jestli máme aktuální územní plán, zda 

žádáme o dotace, jestli se věnujeme mladé generaci (volnočasové aktivity ve škole, vítání dětí do 

života) a jestli nezapomínáme na seniory (přání k jubileu, výlety). Dále chtěli vědět, zda jsme 

zapojeni do spolupráce s okolními obcemi, zda máme společné plány (Mikroregion Litomyšlsko a 

Litomyšlsko-Desinka). Dále jak vedeme kroniku, jestli podporujeme pojízdnou prodejnu…….atd.    

Všichni občané můžeme být pyšni na to, že jsme titul získali, protože každý z nás se o něj 

nějakým způsobem zasloužil. 

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

včetně umístění nových ploch na bytovou zástavbu, umožnila přípravu výstavby sítí i pro bytovou 

zástavbu v Řikovicích (2006) 

- výhra v soutěži Vesnice roku v rámci  Pardubického kraje (2007) 

- 8 x uspořádán jednodenní výlet pro důchodce 

- 15x 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  

- 7x vítání nových občánků 

- 3x zlatá svatba 

- 3x beseda v knihovně o zdravém životním stylu (2007 a 2008) 

- prodejní výstava obrazů (2007) 

- 5x vánoční koncerty v kostele (XILT, Pařeniště, ZŠ) 

- 1x prodejní výstava vánoční výzdoby (2008) 

- 1x beseda  s autorkou mandalů (2008) 

- 1x beseda s cestovatelem na kole (2009) 

- humanitární sbírka ve spolupráci s Diakonií Broumov (2009) 

- 1x setkání juniorů se seniory, veselý program místní nejen hudební skupiny (2009) 

- humanitární sbírka na pomoc oblastem postiženým povodní (2010) 



Přispěli jsme finančně: 
- TJ Sokol každoročně především na práci s mládeží, obecní zaměstnanec rovněž pravidelně seká 

trávník 

- Mysliveckému svazu  na výsadbu remízků  

- Svazu včelařů  na ošetření včel proti varoáze 

- Církvi římskokatolické každoročně, postupně na opravu kostela a fary         

- Spolku pro Růžový palouček každoročně na pořádání slavnosti 

- Pojízdné prodejně každoročně  částkou na provoz 

- Stavebníkům na připojení k sítím 

Získali jsme odměnu od firmy  EKO – KOM a. s. za třídění odpadu: 
- v roce 2006 ……………………..35.334  Kč 

- v roce 2007 ……………………..44.849  Kč 

- v roce 2008 ……………………..49.152  Kč 

- v roce 2009……………………   39.215  Kč 

- v roce 2010 za první pololetí …...46.744  Kč                   Mgr.Hana Štěpánová – starostka 

 

 

 

V pátek 15. října a v sobotu 16. října 2010 proběhnou volby do Zastupitelstva obce Morašice. 

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

Nezapomeňte si občanský průkaz.                                                 -HŠ- 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu V. Jokešovi, který formou sponzorského daru 

věnoval do Domova Na Skalce v Litomyšli kameny na založení zahradní skalky. V dnešní 

době si tohoto daru obzvláště vážíme. Díky tomuto daru a ochotnému personálu se nám opět 

podaří zpříjemnit pobyt obyvatelům, kteří tady bydlí, ale i příbuzným a známým, kteří je zde 

navštěvují.               Romana Koníčková, vedoucí sociální péče Domova Na Skalce, Litomyšl 

 
Svoz velkoobjemného odpadu, ale jen pro Lažany, Řikovice a Višňáry 

 

 Morašičtí již třetí rok odpad na návsi hromadit nebudou, mají možnost jej odkládat  do sběrného 

dvora. Obyvatelé ostatních  vesnic již také navážejí odpad do sběrného dvora, ale pro ty, kterým to 

činí potíže, bude zase tradiční sběr v místě bydliště. Odpad můžete shromáždit v úterý 5. října 2009 

ODPOLEDNE na určených místech. Zůstane venku ležet do rána, proto jej umístěte tak, aby 

nepřekážel projíždějícím autům a autobusům. Ve středu 6. října přijede auto na svoz velkoobjemného 

odpadu (starý koberec, linoleum, umyvadlo, skříň, kočárek, postel, gauč, matrace, lyže a jiná 

vysloužilá veteš).  

Nevezmou, a proto tam nenoste: lednice, mrazničky, televize, baterie z aut, pneumatiky, papír, 

plasty. S tím  musíte  do dvora u OÚ. 

Místa k uložení: 

1) Višňáry u žlutého kontejneru    2) Řikovice u školy  u kontejneru       3) Lažany u zastávky  

                                                      -HŠ- 

 
Vydává Obecní úřad Morašice. Náklad 240 výtisků. Vydáno 30. 9. 2010. Chyby opravila Alena Čejková.                                                           

 


