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        MMOORRAAŠŠII CCKKÝÝ          

      

        OOBBČČAASSNNÍÍ KK    čč..  4488   

 

 
Výsledky práce  za volební období 2010-2014 

 

      Silnice, chodníky, zpevněné plochy, veřejné osvětlení: 
- zhotovení jednoduché parkovací plochy na sídlišti Hřbitovní kvítí (2011) 
- nový chodník k objektu občerstvení na hřišti v Morašicích (2011) 
 

                       
 
- pokračování na zhotovení  komunikace v lokalitě nových sítí 11 RD Řikovice tak, aby se tam dalo opatrně zajet autem, 

ale není to ještě zcela hotovo, nad terén vystupují  poklopy šachet kanalizace a kanalizační vpusti (2011), definitivní 
dokončení silnice na tomto novém sídlišti i s okolními úpravami a kolaudace komunikace (2012) Dnes je zde již 10 
parcel prodáno a postaveno několik domů. 

 
 

                       
 
- nový chodník v Morašicích v lokalitě Hřbitovní kvítí směrem do vsi (přijatá dotace) (2011) 
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- pořízení nového „papírového“ i elektronického paspartu místních komunikcí (2012) 
- výměna několika lamp veřejného osvětlení v Lažanech (2012) 
- oprava povrchu silnice mezi Lažany a Řikovicemi (2012) 
- rozšíření veřejného osvětlení ve Višňárech do ulice k nově nastěhované rodině Krejsových, umístění na sloup NN 

(2012), v souvislosti s rekonstrukcí nízkého napětí ve Višňárech umístění tohoto světla na nový sloup na pozemku 
obce (2013) 

- výsprava místních komunikací po zimě (2013) 
 
 

                      
                                                                                     
- 27 metrů svodidel  u silnice v Řikovicích nad hřištěm u bývalé školy jako ochrana pro děti na hřišti a dům pod silnicí  

(2012) 
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- nové víceúčelové hřiště v Morašicích s polyuretanovým povrchem na místě staré „antuky“, (přijatá dotace) (2013), 

poprvé v tomto roce jsme dostali peníze navíc podle změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) a všechny tyto 
finance byly  věnovány  na rozvoj sportu, především našim dětem 

 
 

       Sakrální stavby a památníky: 
- „k řížky“ a  památníky máme všechny nedávno opravené, proto jejich údržba v tomto období nebyla nutná 
 
       Zeleň, stromy, keře: 

 
   

         
 
- každoroční kontrola a ošetření vytypovaných stromů na obecních pozemcích, odstranění suchých větví a skácení 

stromů, které již díky svému stavu ohrožují okolí  
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- odstranění starých keřů a stromů u budovy zdravotního střediska a vysázení nových okrasných rostlin před budovou 

(2011) 
 

         
 

- odstranění starých zplanělých živých plotů v parku v Morašicích a jejich nahrazení jen po obvodu novým porostem z  
habrů (2012), mrzí nás krádeže několika habrů 

 
- výsadba nových stromů v severní části hřiště v Morašicích, původní stromy napadené houbou (po polámání vichřicí 

v r. 2008) odstraněny (2012) 
 

              
  
- zmenšení některé zeleně ve vsi tak, aby průjezd auty a přecházení chodců bylo bezpečnější (2013) 

          
      -   příprava žádosti na dotace na  pořízení kompostérů pro občany, přijdou do konce tohoto roku (přijatá dotace ve výši 

90%)  (2014) 
                                  
Vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod,  potok a další „vody“: 

- čištění části kanalizace v Morašicích, prohlídky kamerou a deratizace (2011 a 2013) 
- oprava kanalizačních šachet v Morašicích  u Říhových a Prešinských (2011) 
- oprava vodovodních přípojek, šoupat a podzemního hydrantu v Morašicích v souvislosti s opravou chodníku 

v lokalitě Hřbitovní kvítí (2011) 
- výměna 7 hydrantů v Lažanech a Řikovicích (2011) 
- propojení vodovodního systému svazku Fiala s vodovodním systémem Poličsko tak, aby v případě havárie jedné, 

nebo druhé strany byla možná vzájemná výpomoc (financováno svazky společně) (2011 na jaře) 
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- zhotovení nového vrtu na vodu, hodnota díla 3.500.000,- Kč, z toho dotace 90 % ( 2011- 2012) (z peněz svazku Fiala, 

jen 10 % spolufinancování) 
 
- propojení nového vrtu se stávající akumulační nádrží (2012 - 2013) (z peněz svazku Fiala) 
- zaslepení hydrantu na zahradě V. Abrahama a  místo něho umístění nového v konci Višňovské ulice (2012) 
- údržba domku v objektu čistírny odpadních vod, obílení místností, nátěr oken a dveří (2012) 
- oprava elektroinstalace a podlahy na vodárně v Morašicích (2013) (z peněz svazku Fiala) 
- oprava mostku pod školou v Řikovicích, umístění panelů, aby v případě velké vody bylo pevné dno brodu od dvou 

domů za potokem (2013) 
- znečištěný potok Fiala a z toho plynoucí spory o nefungující čistírnu odpadních vod se sousedy z Vidlaté Seče (2012 

– 2013), 2014 na jaře Seč dostává pokutu a je donucena Českou inspekcí ŽP celou věc urychleně řešit 
- čistění potoka u Jůzových v místě, kde dochází k postupnému zanášení bahnem a prorůstání rostlinami, až k dalšímu 

mostku u Eliášových (2012) 
- dokončení úpravy rybníčku v Řikovicích, přidání vrstvy jílu a  napojení na kanalizaci přes „hradítko“ v kanalizační 

stoce od nových rodinných domů, a tak zvýšit přítok vody do rybníku (přelom 2013 – 2014) 
- oprava šoupat v Morašicích poblíž Stříteských, aby bylo možno uzavírat jednotlivé větve v Morašicích (2014)               
- příprava projektové dokumentace na pořízení dálkového dispečinku na sledování fungování vodárny v Morašicích, 

aby porucha byla zachycena okamžitě (z peněz svazku Fiala) (2014) 
 

Zásahové jednotce hasičů bylo zakoupeno (nebo získáno) toto vybavení: 
- nový kompletní zásahový oblek pro jednoho hasiče včetně přilby a bot (přijatá dotace) (2011) 
- oprava hasičského auta (přijatá dotace) (2011) 
- zakoupení motorové pily (přijatá dotace) (2011) 
- zakoupení centrály pro případ, že vypadne elektrický proud (přijatá dotace) (2013) 
 

Další majetek obce, jeho rozšíření, údržba, nákup apod.: 
- pořízení projektové dokumentace a stavebního povolení k obnově veřejného osvětlení v Morašicích, které bude 

opraveno společně s uložením sítí nízkého napětí do země (2011) 
- na konci roku 2010 měl být nainstalován bezdrátový rozhlas, kvůli nepříznivému počasí instalace proběhla 

až na začátku nového roku (získaná dotace ve výši 90%)  (2011) 
- první pokus o prodej plynovodu v Lažanech a Řikovicích (2011), druhý a třetí pokus (2012 a 2013) – neprodáno, 

protože RWE nemá finanční prostředky a nechce odkoupit, pouze pronajímá 
- výměna 3 oken v restauraci U Růže, výměna vodovodních baterií (2011) 
- výměna 3 oken v MŠ v kancelářích (2011) 
- osazení nového zapůjčeného plechového „domečku“ ve sběrném dvoře na ukládání elektrospotřebičů (2011) 
- osazení informační desky ke zdravotnímu středisku a ke hřbitovu (2011) 
- každoročně drobné opravy na obecních budovách, sloupech, strojích, elektrotechnice apod. po provedených revizích 

komínů, plynu, hromosvodů a elektrorevizích apod. 
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- příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení k akci Víceúčelové zařízení DVACÍTKA, to je 
hospoda na návsi (2011 – 2012), dále pokus o zajištění  peněz z dotací, prodloužení stavebního povolení v roce 2014 a 
vyčkávání na evropské dotace, které se dají očekávat v nabídce koncem roku 2015 !!!! 

 

              
 
- nákup dalších nových herních prvků do zahrady MŠ (2011 a 2012) 
 
- bílení čekáren v Řikovicích a v Morašicích (2011, 2012) 
- zakoupení nových baterií do kuchyně MŠ a obložení stěn v chodbě MŠ v místě, kde děti ze ZŠ přicházejí na oběd do 

jídelny (2011) 
- položení nového lina do výčepu restaurace U Růže (2011) 
- nákup nového bojleru do kadeřnictví (2011) 
- nákup nových knih do knihovny v Morašicích (2011, 2012, 2013, 2014) 
 

              
 
- nová podlaha v přízemí budovy ZŠ v učebně, stará byla  ve špatném stavu (2011) 
 
- pořízení a instalace 2 herních prvků poblíž bývalé školy v Řikovicích – kolotoč a pružinová houpačka pro nejmenší 

(přijatá dotace)  (2012) 
- průběžný prodej zasíťovaných pozemků pro bytovou zástavbu v Morašicích a v Řikovicích, nyní v Morašicích zbývá 

na prodej jeden volný a v Řikovicích zbývají 2 volné, ostatní jsou prodané (2012 – 2014) 
- osazení nových vodovodních baterií v celém bytě v bývalé škole v Řikovicích (2012) 
- nakoupení nového žacího traktoru Kubota (2012), starý ponechán v záloze, ale později na začátku roku 2014 prodán 
- pořízení e-boxu do školy v Řikovicícha, smlouva s firmou na odvoz drobného elektrozařízení (2012) 
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- nákup nového automobilu Škoda Fabia (2012), staré auto ponecháno na obci pro přesun znečištěných věcí jako 
křovinořezy apod., ale později prodáno (2014) 

 

             
 
- pořízení a instalace 2 herních prvků na hřiště v Morašicích poblíž budovy občerstvení a krásné školní zahrady– 

prolézací hrad a houpačky, dopadová plocha (přijatá dotace)  (2012) 
 
-  nová vchodová stěna do budovy MŠ pavilonu B (2012) 
- odvlhčení sklepa v budově MŠ v pavilonu A (2012)                                                                                                                  
 

               
 
- posunutí příčky v ZŠ mezi sborovnou a vedlejší učebnou, tím došlo ke zvětšení sborovny a učebna vedle začala sloužit 

jako knihovna a studovna pro děti, v provozu každodenně po celý den (2012) 
 
- zoráno a upraveno hřiště v Řikovicích poblíž Jánových, které je určeno pro děti jen tak na obyčejné „zakopání si“, 

pokud v podvečerních hodinách nechtějí už na hřiště v Morašicích, či nechodí do fotbalového kroužku TJ Sokol 
(2012) 

- oprava místní komunikace u Dolečkových, aby bylo zabráněno zatékání vody pod zeď (2012) 
- pořízení 3 nových kontejnerů na nové sídliště do Řikovic (2012)  
- prodej a výměny několika částí pozemků mezi obcí a občany (2010 – 2014) 
- pořízení nového bojleru do zdravotního střediska (2013) 
- nákup nových motorových nůžek na živé ploty (2013) 
- nákup sportovních obleků pro soutěžní družstvo hasiček v Řikovicích (2013) 
- oprava fasády hasičské zbrojnice v Řikovicích svépomocně tamními hasiči za přispění obce na materiál (2013) 
- nové vymalování prostor v budově obecního úřadu (2013) 
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- výměna oken v MŠ v přízemí pavilonu B  (přijatá dotace) (2013) 
 
- další herní prvky a dopadová plocha na hřišti v Morašicích, houpačka „hnízdo“, vrtědlo (přijatá dotace)  (2013) 
 
- oprava WC na hřišti na konci objektu kabin, aby tam mohly děti kdykoli i v době zavřených kabin a občerstvení 

(2013) 
- pokus o prodej plynovodu Lažany – Řikovice ze současného pronájmu, neúspěšně pro údajný nedostatek finančních 

prostředků RWE a.s. (2013, 2014) 
 
 

 
 

- pořízení nového plotu na hřišti v Řikovicích u bývalé školy (přijatá dotace)  (2013) 
 
 

- získání nového traktoru JohnDeere se zametacím kartáčem (90% dotace, 10% obecní peníze), 5 let na zametání silnic 
a pak už na všechny práce (2013) 

- oprava a nátěr starého oplocení u nového víceúčelového hřiště v Morašicích (2013)  
- nová elektroinstalace k vánočnímu osvícení smrku u obecního úřadu, zakoupení nového světelného řetězu (2013) 
- nová podlaha a oprava stěn v přízemní učebně Základní školy v Morašicích (2013)  
- osazení 3 nových zrcadel na silnicích jako součást projektu na zlepšení bezpečnosti řidičů a hlavně dětí, redukce 

živých plotů na nebezpečných místech, vyznačení vodící čáry u ZŠ, aby děti lépe pochopily, kudy mají bezpečně dojít 
ke škole (2013,2014) 
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- celková oprava otopné soustavy v ZŠ Morašice, výměna radiátorů, instalace termoregulačních hlavic (2013) 
 
- nové svody na budově zdravotního střediska jako náhrada za zcizené, uhrazeno pojišťovnou (2014) 
- oprava komínu v kuchyni v hospodě na návsi v Morašicích, požadavek kominíka na bezpečný provoz (2014) 
- vyvložkování komínu v bývalé škole v Řikovicích, požadavek kominíka na bezpečný provoz (2014) 
- pořízení projektové dokumentace k opravě vodovodu v Morašicích na horním konci mezi nemovitostmi Jandových a 

Andrlových (2014), realizace bude nejspíš v roce 2015, v letošním roce bude ještě podána žádost o dotaci na příští rok 
- pořízení čtyř různě velkých stojanů na kola ke zdravotnímu středisku, k obecnímu úřadu, dva kusy největších stojanů 

na školní hřiště  (přijatá dotace) (2014) 
 

                 
 
- postavení altánu ve školní zahradě za objektem občerstvení, který bude sloužit ZŠ jako učebna exteriérové výuky 

v době příznivého počasí (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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- 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 3 stěn včetně části obložení kachlíky 
Původně bylo plánováno, že se dokončí výměna oken, oprava dveří, fasády a klempířských prvků a zateplí 
se společenská místnost uvnitř. Po postavení lešení a kontrole z venku bylo ale zjištěno, že krytina je 
v horším stavu, než se očekávalo po provedené prohlídce z půdy budovy. Zastupitelstvo rozhodlo, že 
oprava fasády bude pozastavena a nejprve bude opravena střecha. Urychleně proběhly všechny 
legislativní kroky a nejprve se začalo pracovat na střeše. Ostatní věci budou dokončeny do konce října 
2014.  
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- v Masarykově základní škole v Morašicích výměna venkovní i vnitřní vchodové stěny (76 let staré) a jejich nové 

obložení, rekonstrukce přízemí: výměna starých dlaždic za nové, zazdění některých nepotřebných otvorů a výklenků, 
výměna a renovace dveří do místností, sjednocení povrchů stěn. (přijatá dotace) (2014) 

 
- Obecní majetek se stále opravuje a  doufáme, že  jednoho dne bude vše v pořádku. Máme radost, že se 

něco povedlo a nějakou dobu to zase vydrží pěkné. Ale není tomu tak vždy. Přijdou „ni čitelé“ ���� a 
čekárna, koš, lavička, značka, svody, kanalizační poklopy apod. jsou mrknutím oka ve špatném stavu. 
Některé naše snahy o pěkný vzhled jsou neustále  mařeny. Zametání, sekání a  úklid to je také nekonečný 
příběh. Někteří lidé se ptají, proč zametáme, když se vozí sláma apod. Odpověď je taková, protože chceme 
mít uklizeno stále co nejlépe. Všechny ženy, či uklízející ☺☺☺☺ muži, mi jistě dají za pravdu: „Doma také 
uklízíme stále, i když víme, že se zase nepořádek udělá. Nečekáme, až  bude pořádná hromada smetí na 
podlaze, a pak to jednou za čtvrt roku  vezmeme naráz………….. ☺☺☺☺“ 

 

 Účast v projektech a vstup do organizací: 
 

              
 
- rozběhnutí sběrného dvora v Morašicích v roce 2007, legislativně kvůli dotaci dokončeno 2012, od té doby dvůr 

funguje a lidé si již zvykli, že zde mohou většinu svých nepotřebných věcí uložit, na obrázcích vyprazdňování 
kontejneru na velkoobjemný odpad. 
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- 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) pokračuje a je dotačně ukončeno 

- 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 
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 budeme do rozpočtu obce pravidelně každý rok 
získávat navíc  zhruba 2 miliony Kč. Nyní se tyto dva subjekty snaží zmírnit zákon o odpadech, který je v jednání 
v Parlamentu ČR. Pokud by prošel v původním znění, nepřineslo by nám to nic dobrého.  

- 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 
byla uhrazena formou  práce jednotlivých starostů, kteří poskytli svoji pomoc v terénu. I naše obec byla vybrána 
k realizaci stavby, aby nedocházelo ke smývání ornice do potoka. Akce se ale neuskuteční, protože  vlastníci pozemků 
nesouhlasili s umístěním poldru. Projekt byl ukončen v roce 2011 ve stádiu před podáním žádosti o územní 
rozhodnutí. Obec to nestálo přímé finanční prostředky, ale čas zastupitelstva a starostky.  

- 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 (2013, 2014) 
 

Různé: 
- pořízení sady 15 trik a kšiltovek do ZŠ se znakem obce Morašice, určeno pro soutěže mimo obec (2011) 
 

                             
 
-                 1x pro zasmání: hubení sršňů ve špaččí budce v MŠ za pomoci profesionálních hasičů (2011) 
 

             
 
- akce za spolupráce studentů a obce - GLOBÁLNÍ CIRKUS, večerní promítáni filmu, výstavy na veřejných 

prostranstvích v Morašicích  (2012) 
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- 7x vítání nových občánků 
 
- 8 x uspořádán jednodenní výlet pro důchodce 
- 16 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  
- 4x bruslení v Litomyšli na stadionu pro lidi z obce (2013, 2014) 
- 1x oslava Dne matek na hřišti v Občerstvení s programem vychovatelky paní Fikejzové (2013) 
- výstava a promítání diapozitivů k akci Morašický trojúhelník, s tím i výstava starých fotek (2013) 
- 4x vánoční koncerty v kostele (XILT, Pařeniště, ZŠ) 
- 1x rozsvícení nově ozdobeného vánočního stromu (2013) 
- humanitární sbírka na pomoc oblastem postiženým povodní, pro obec Dobřichov u Kolína (2013) 
- 4x sběr velkoobjemného odpadu i v místních částech obce, aby lidé, kteří nejsou mobilní, nemuseli do sběrného dvora 
- 1x úvodní zpěv sboru „DOBROVOLNÍKŮ“ při slavnostním rozsvícení vánočního stromku (2013) 
 

Přispěli jsme finančně: 
- TJ Sokol každoročně především na práci s mládeží, obecní zaměstnanec rovněž pravidelně seká trávník 
- Mysliveckému svazu  na výsadbu remízků  
- Svazu včelařů každoročně na ošetření včel proti varoáze atd. 
- Římskokatolické církvi každoročně, postupně 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 
- ZŠ a řikovickým hasičům každoročně na pořádání karnevalů 
- do Domova důchodců ve Sloupnici pro naše občany 
- SALVII ve Svitavách na charitní činnost 
- Koalici stop HF, která legislativně podporovala zamezení těžbě břidličných plynů v naší oblasti 
- záchranné stanici Pasíčka 
- klubu maminek MAJÁK 
- na osiřelé děti Radima a Moniku Němcovy z Mladějova 
- na pořízení baby-boxu ve Svitavách 
- na zatoulaného psa u nás, který byl umístěn ve psím útulku na Pohodlí 
 

Získali jsme odměnu od firmy  EKO – KOM a. s. za třídění odpadu: 
- v roce 2010……………………...65.209  Kč 
- v roce 2011 ……………………..69.482  Kč 
- v roce 2012 ……………………..40.639  Kč 
- v roce 2013……………………...57.605  Kč 
- v roce 2014 za první pololetí …...32.514  Kč                                              Mgr. Hana Štěpánová – starostka 
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V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 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-   

                                           

__________________________________________________________________________________________________ 

 

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 30. září 2014 ODPOLEDNE na určených místech. Zůstane venku 
ležet do rána, proto jej umístěte tak, aby nepřekážel projíždějícím autům a autobusům. Ve středu 1. 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- 

__________________________________________________________________________________________________                                           
       

 
Zbyl nám kousek prázdného papíru, tak se podívejte v poklidu domova, jak krásnou přírodu tady u nás 
můžeme najít. Je to „obyčejný – neobyčejný“ rybník ve Višňárech. Určitě každý z vás má své další oblíbené 
neobyčejně krásné místo,  pro které zde v naší obci rád žije a bydlí ☺……… 
 

       
 
 

Vydává Obecní úřad Morašice. Náklad 300 výtisků. Vydáno 26. 9. 2014. Chyby opravila Alena Čejková. 
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