
MORAŠICKÝ
OBČASNÍK

číslo 68   rok 2020obcí Morašice, Řikovice, Lažany a Višňáry

Vážení spoluobčané,

všem vám moc děkujeme, že jste se zodpovědně postavili k současné
mimořádné situaci a respektujete nařízení vlády týkající se pandemie
koronaviru COVID-19 . Také bychom rádi ocenili snahu všech, kteří svůj 
volný čas věnují šitím roušek pro sebe, pro své blízké a pro sousedy.

Kolektiv obecního úřadu
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

POPlAtKy zA pSy A zA OdvOz
KOmuNálNÍhO OdpAdu 
Upozorňujeme občany, že poplatek ve výši 60,- Kč za 
prvního psa (za každého dalšího 100,- Kč) je splatný 
k 31. 3. Poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 
470,- Kč/osobu je splatný k 31. 3. Pokud celková výše 
poplatku přesáhne 800,- Kč, může být uhrazen ve dvou 
splátkách a to do 31. 3. a do 31. 8.

Termín splatnosti se posouvá v důsledku vyhlášení 
nouzového stavu do 31. 05. 2020.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na Obecním 
úřadě nebo lze hradit bezhotovostně na účet obce 
č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který je kom-
binací tří čísel:

za psa - 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) 
a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo 
popisné trojmístné, doplňte před čp. 0 např. 134101035

za odpady - 1340 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 
03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, 
např. 134003112

Pokud budete provádět úhradu za odvoz odpadu 
a úhradu za psa převodním příkazem, proveďte kaž-
dou platbu zvlášť se správným variabilním symbolem, 
abychom si mohli správně platby přiřadit.

RECyKlACE JedlÝCh OleJŮ
Od 1. ledna 2020 vznikla nově povinnost sběru upotře-
bených jedlých olejů a tuků. Upotřebené oleje a tuky 
jsou totiž kvalitní surovinou pro další zpracování při vý-
robě přídavků pohonných hmot nebo mohou být vyu-
žity v chemickém, gumárenském a dřevařském průmy-
slu. V naší obci se použité oleje a tuky již shromažďují 
ve sběrném dvoře na Obecním úřadě. Donášejte je 
v uzavřených plastových lahvích nebo jiných uzavře-
ných plastových nádobách.

V Řikovicích bude v zastávce umístěna nádoba, kam 
budete moci jedlé oleje v uzavřených plastových 
lahvích odložit.

upOzOrNěNÍ
Žádáme občany, aby větve odkládali do kontejnerů na 
bioodpad rozsekané na malé kousky.

zápiS dO mŠ
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se 
koná 11. května 2020 od 13.00 do 16.00 hod. v MŠ. 
Přihlášku i informace k přijímání dětí najdete na inter-

netových stránkách www.msmorasice.cz. Přihlášky do 
MŠ budou také k vyzvednutí v MŠ od 19. dubna. Vypl-
něnou žádost odevzdejte v den zápisu 11. května do MŠ. 
Termín zveřejnění výsledků zápisu je 1. červen.

OpATŘeNÍ K zápiSŮm dO zŠ
prO ŠKOlNÍ rOK 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochra-
ně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemoc-
něním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy bu-
dou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s 
právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradič-
ních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského záko-
na, tedy v termínech od 1. dubna do 30. dubna 2020.

v masarykově základní škole morašice proběhne zá-
pis pro školní rok 2020/2021 v druhé polovině dubna. 
Na webových stránkách školy www.skolamorasice.cz 
a obce Morašice www.morasice.cz budou zákonní zá-
stupci dítěte informováni o organizaci zápisu.

plAváNÍ
V pátek 14. února proběhlo další plavání pro naše ob-
čany v litomyšlském bazénu. I přes chřipkovou epidemii 
a konec jarních prázdnin si přišlo užít vodní radovánky 
66 občanů. 

ŠTěpáNSKÝ pOChOd
V pátek 27. prosince 2019 se uskutečnil již 26. ročník 
Štěpánského pochodu nejen morašických turistů 
k Toulovcovým maštalím, končící v jarošovské hospo-
dě s besedou a dobrou klobásou od zdejších hasičů. 
Zúčastnilo se 40 turistů, z toho 9 dětí a 1 pes.  Radost 
máme z toho, že se přidali i mladší turisté a že tedy ten-
to pochod nezanikne. Tak letos mezi vánočními svátky 
se na vás opět těšíme!

text a foto: Jan hendrych

OdlOŽeNÍ vÝleTu dŮChOdCŮ
Vážení důchodci, jarní výlet za krásami naší vlasti by-
chom moc rádi uskutečnili. Současná situace ale zatím 
nedovoluje nic bližšího připravovat, památky jsou uza-
vřeny, větší akce jsou zakázány. Pokud bezpečnostní 
opatření pominou a bude možno výlet na květen při-
pravit, určitě ho zajistíme. Je však pravděpodobné, že 
Vás o tom budeme moci informovat třeba až na po-
slední chvíli. Pokud by to opatření nedovolila, museli 
bychom výlet uskutečnit až na podzim.
Děkujeme za pochopení.

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít 
stejné možnosti a výhody na kterékoli části území. 
Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto pro-
cent. v celém kraji se zlepšuje ovzduší od podzimu 
do jara. A bude to ještě lepší! další žadatelé budou 
podpořeni. K 10. březnu 2020 bylo zaregistrováno 
1 891 žádostí s celkovou výší požadované dota-
ce 209,7 milionu Kč. rada pardubického kraje se 
na svém jednání 24. února 2020 zabývala prvními 
807 předloženými žádostmi o podporu v páté výzvě 
Kotlíkových dotací. z tohoto počtu jich uspělo cel-
kem 796. 

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových 
dotací v říjnu loňského roku. Ukončení příjmu žádostí 
je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací 
stále trvá. Zájem byl obrovský hned od začátku ote-
vření výzvy. Avšak stále můžete žádat. Podpořena je 
pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. Do-
tace je určena na pořízení vysoce ekologických kotlů 
výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů 
a tepelných čerpadel. Žádosti o poskytnutí této dotace 
podávejte podle pokynů prostřednictvím webové apli-
kace na internetových stránkách Pardubického kraje.

Milí spoluobčané Morašic a okolí,
jsme velmi rádi, že zvony morašického Kostela sv. Petra 
a Pavla mohou opět připomínat časové mezníky dne 
(poledne a šestou večer), oznamovat důležité události 
obce, varovat, ale také zvát věřící k modlitbě a v neděli 
k bohoslužbě. Na věži kostela jsou umístěny na dřevě-
né zvonové stolici dva bronzové zvony. Větší (sv. Petr) 
o průměru 1210 mm a váze cca 1050 kg a menší o prů-
měru 950 mm a váze cca 550 kg. Oba jsou zavěšeny 
na dřevěných hlavách a jejich pohon byl před opravou 
zajištěn rotačními elektromotory přes pastorek a váleč-

V současné době připravují a podepisují pracovníci Od-
boru rozvoje Pardubického kraje smlouvy s první polo-
vinou žadatelů páté výzvy. Druhá polovina však může 
být v klidu. Nyní obdrží vyrozumění o tom, že peníze 
dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, 
ale mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené 
a kotel mohou vyměnit.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit letos, jsou zařazo-
vány do tzv. zásobníku projektů. Pokud některý z ža-
datelů před ním spotřebuje méně peněz z dotace, tak 
budou nabídnuty žadatelům právě v tomto zásobníku, 
a to dle pořadníku podání žádosti. A dobrá zpráva i pro 
ty, kteří jsou v zásobníku hluboko pod čarou. Stačí trpě-
livě vyčkat. V letech 2021 – 2023 mohou být uspokojeni 
z prostředků výzvy MŽP pro kraje. Pardubický kraj má 
pro tyto účely možnost získat částku okolo 70 milionů. 
Neváhejte tedy a žádejte o peníze na váš nový kotel.

hana Štěpánová (STAN), radní Pardubického kraje 
zodpovědná za regionální rozvoj,

evropské fondy a inovace

kový řetěz na hnané kolo závěsu zvonu. Tyto motory 
byly svým výkonem předimenzovány a bez jakékoli 
regulace chodu, což působilo velmi silné záběry (rázy) 
a jejich provoz byl pouze jednostranný. Tento systém 
neprospíval, ba naopak poškozoval zvony a zvono-
vou stolici. Proto byly ke zvonům použity nové rotační 
jednotky, které mají provozní charakteristiku totožnou 
s lineárními motory - možnost regulace výkonu, záběru, 
průběhu vyzvánění a brzdy (napodobují charakteristi-
kou ruční zvonění).

Štěpánský pochod - sraz na zastávce

Zasloužené občerstvení v Jarošově

Únorové plavání

pArduBiCKÝ KrAJ STále NABÍzÍ peNÍze NA eKOlOgiCKé KOTle

zvONy NA KOSTelNÍ věŽi OpěT zvONÍ
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Srdce obou zvonů byla také již nevyhovující a poško-
zovala (vytloukala) příliš zvony. Proto se na zvony vy-
robila nová srdce s novými bezpečnostními závěsy. 
K elektrickému spínání a řízení vyzvánění se do sakristie 
instalovala programovatelná řídicí jednotka, u které je 
seřizován čas dálkovým signálem. Takto mohou zvony 
odbíjet velice přesně.

Opravy se ujala firma ZVONOTEC z Karviné pod 
vedením Jana Tralicha. Za zdárné a rychlé prove-
dení oprav firmě a jejím pracovníkům děkujeme. 
Oprava stála 88 tis. Kč, z toho obec dala 49 tis. Kč 
a zbytek byl uhrazen z darů dobrodinců kostela.

A CO Se děJe NA fAŘe?
Možná jste si všimli, že je na faře a farní zahradě do-
cela řádný provoz. Tak vás jistě napadla otázka: Co se 
to tam děje? Odpovědí je, že fara se v současné době 
zevnitř celá opravuje. Je to díky projektu s názvem Ko-
munitní centrum PŘÁTELSTVÍ, který se nám podařilo vy-
tvořit. Podali jsme žádost na Ministerstvo pro místní roz-
voj na evropské fondy prostřednictvím MAS Litomyšlsko 
a uspěli jsme. Podařilo se i vybrat firmu, která projekt 
uskuteční a faru přebuduje na komunitní centrum. Byla 
vybrána firma - Stavební sdružení Boštík s.r.o., se kterou 
máme již dobré zkušenosti.
Co nás vedlo k vytvoření Komunitního centra PŘÁTEL-
STVÍ? První věcí byla touha využívat faru pro různé ak-
tivity farnosti, obce a dalších organizací. Dále to byla 
neutěšená situace vnitřních prostor budovy. Byly třeba 
opravit, neboť stavba chátrala a technické i sociální zá-
zemí fary bylo historické a nevyhovující jak z hygienic-
kého hlediska, tak z funkčního hlediska (suché záchody, 
koupelnička se starou vanou a kamny s nádrží na ohřev 
teplé vody, lokální topení atd.). Problémem jako u většiny 
věcí v současné době bylo financování. Farnost by na 
opravu z vlastních prostředků neměla. Proto jsme hledali 
možnosti, jak finance získat. Naskytla se nám možnost 
u MAS Litomyšlsko, která vyhlásila dotační titul na komu-
nitní centra. Tak jsme do toho šli.

Zde uvádím pro zajímavost záznam o zvonech z knihy 
Soupis památek historických a uměleckých v politickém 
okresu Litomyšlském (1908), autor Matějka, Bohumil

Chtěl bych tímto velice poděkovat všem, kteří se na 
opravách podíleli. Děkuji obci Morašice, která na opra-
vu velkou měrou přispěla a dále všem vám farníkům 
i občanům, kteří také finančně podpořili opravu staroby-
lých zvonů. V neposlední řadě děkuji panu Pavlu Kuřovi 
jako hlavnímu koordinátorovi oprav. Doufám, že nám 
zvony budou krásně znít mnohá další léta.

zdeněk mach, administrátor farnosti

Cílem projektu není jen opravit faru, ale především vrátit 
na faru život. Jsme rádi, že nás v tom podpořila obec, 
skauti a další organizace. Chceme, aby fara nesloužila 
jen farníkům, ale aby se otevřela všem obyvatelům Mo-
rašic a okolí. 
Právě i samotný projekt s tím počítá a jak se v něm píše: 
„Komunitní centrum má pomoci ke zlepšení sociální si-
tuace jednotlivců a komunity jako celku v obci Morašice 
a bude sloužit k setkávání členů komunity za účelem rea-
lizace sociálních, vzdělávacích, kulturních aktivit“. 
„Celkový cíl: Kvalitními sociálními a ostatními službami 
odstraňovat negativní důsledky sociálního vyloučení lidí 
žijících v lokalitě Morašice a přilehlých obcí. Specifický cíl: 
Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální in-
kluzi (začlenění) přímo v Morašicích, potažmo okolních 
obcích.“ 
Část v uvozovkách jsem vybral z oficiální žádosti. Asi je 
to pro nás neodborníky trochu složitě napsané, ale mů-
žete z toho vyčíst, o co se chceme snažit. K tomu budeme 
však potřebovat i vaši spolupráci a zapojení se do nabí-
zených aktivit. 
Prosíme o shovívavost při opravách, které vždy nějak za-
těžují okolí. Doufáme, že se celé dílo podaří a fara bude 
sloužit jako místo přijetí, setkávání a vzdělávání pro nás 
všechny.

S díky za jakoukoli podporu srdečně zdraví zdeněk mach
(administrátor farnosti)

TŘi KrálOvé
Dokoledováno, dosčítáno. Zbývá to nejdůležitější, totiž 
vyseknout Vám všem milí koledníci, vedoucí skupinek 
i dárci, hlubokou poklonu. Naši koordinátoři sice všechno 
připraví, je s tím nějaké to papírování, ale nebýt Vašeho 
nadšení a ochoty pomáhat, nezmohli bychom nic. To jen 
díky Vám výsledek letošní sbírky znovu překonal ten loň-
ský a překonal i ty nejbujnější fantazie o možném růstu. 
Vždyť jste letos v Litomyšli a okolních obcích nashromáž-
dili celkem 623 033 Kč, tedy o bezmála sto tisíc víc než 
v roce minulém! Takový skok v celé historii litomyšlské 
Tříkrálové sbírky nepamatujeme. V samotných Moraši-
cích naši koledníci vybrali 23 961 Kč, v Říkovicích 8 841 Kč, 
v Lažanech 2 428 Kč a ve Višňárech 3 435 Kč, takže 
celkem 38 665 Kč! Tiše žasneme nad silou dobré vůle, 
která je ve společnosti, a ačkoliv mediální obraz české 
země tak nevypadá, zdá se, že v Litomyšli a okolí žijí pře-
devším lidé ochotní, laskaví a nesobečtí. Milí koledníci, ve-
doucí skupinek a dárci, děkujeme Vám.

Bc. věra dvořáková
ředitelka, Farní charita Litomyšl

Třináctý ročník benefičního festivalu Hudba pomáhá je 
u konce a organizátoři konečně znají celkový výtěžek, 
který tentokrát pomůže rodině Tereskových z Chrudimi. 
Rekordní částka zaplatí třináctiletému Míšovi nový kva-
litní vozík, vanu s dvířky, ale i léčebné pobyty v lázních.
Podporovanou rodinou se pro třináctý ročník benefiční-
ho festivalu Hudba pomáhá stali Tereskovi z Chrudimi, 
jejichž syn Míša trpí dětskou mozkovou obrnou v kom-
binaci s dalšími vývojovými vadami. Ačkoliv je chlapec 
mentálně v pořádku, je upoutaný na invalidní vozík a po-
hyblivost jeho horních končetin je také omezená. Rodiče 
se ale i přesto snaží, aby byl co nejsamostatnější.
V roce 2019 se na přípravě festivalu podílelo více než sto 
dobrovolníků. Jeho součástí bylo jako obvykle několik 
vánočních koncertů skupiny Parkoviště pro velbloudy, 
kterou loni doplnili hudebníci z Cimbálové muziky Jana 

Dostála. Návštěvníci si mohli vychutnat také klubový 
koncert písničkáře Pokáče nebo benefiční představení 
v podání pardubické improvizační skupiny Paleťáci.
Celkový výtěžek, který se organizátorům festivalu bě-
hem třináctého ročníku podařilo vybrat, činí úžasných 
411 014 Kč. 
„Jedná se o nejvyšší částku, kterou jsme za historii na-
šeho festivalu jedné rodině předali. Máme z toho obrov-
skou radost a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 
na tomto báječném výsledku podíleli. Zároveň se těšíme 
na další ročník, který již brzy začneme pilně připravovat,“ 
řekl člen organizačního týmu Karel Telecký.

Barbora Košňarová
tisková mluvčí festivalu Hudba pomáhá 

Jedna ze tří královských 
trojic v Morašicích...

...v Lažanech a Višňárech

Rekonstrukce
interiérů fary

OrgANizáTOŘi feSTivAlu hudBA pOmáhá vyBrAli 411 014 KČ!

Tři králové v Řikovicích...

Záznam o zvonech z knihy 
Soupis památek
historických a uměleckých 
v politickém okresu
Litomyšlském (1908)
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OdChOvNA dOByTKA v mOrAŠiCÍCh
V současné době realizujeme v Morašicích na horním 
konci stavbu zcela nové odchovny jalovic. Stavba sestá-
vá ze stáje pro jalovice, nové čerpací jímky a skladovací 
nádrže na kejdu, komunikací, nové přípojky vody, dešťo-
vé, splaškové a tlakové kanalizace a nových venkovních 
rozvodů nízkého napětí. Stavba stáje je obdélníkového 
půdorysu o půdorysných rozměrech 30 m x 110 m. Výška 
stáje na boku je 5 m, výška v hřebeni 11,5 m oproti pod-
laze hnojných chodeb. Střecha je zateplená z PIR pane-
lu tloušťky 5 cm. Skladovací nádrž na kejdu je částečně 
zapuštěná v terénu, je kruhového půdorysu, materiálem 
je monolitický železobeton. Průměr nádrže je 29,6 m 
a vnitřní hloubka 8 m. Její kapacita činí 5119 m³ a vystačí 
uskladňovat kejdu po dobu 9 měsíců, než se zcela zaplní, 
což vyžaduje legislativa.

Účelem užívání stáje pro jalovice bude odchov telat 
a jalovic ve stáří od 3 do 22 měsíců v celkovém počtu 
552 ks. Ve stáji budou odchovávány telata a jalovice, kte-
rá budou zabezpečovat obrat stáda pro středisko Újez-
dec. Hlavní část ustájení pro 442 ks telat a jalovic od 6 do 
22 měsíců bude realizována bez stlaní slámou, a to na 
roštech s produkcí kejdy. Odkliz kejdy bude řešen jejím 
prošlapáváním do systému přeronových kanálů s ukon-
čením v čerpací jímce u jihovýchodní podélné stěny stá-
je, odtud pak přípojkou tlakové kanalizace do skladovací 
nádrže na kejdu nebo ke zpětnému proplachu do čela 
sběrného přeronového kanálu. Odkliz chlévské mrvy 

OBeCNÍ pleS
Letošní ples se konal v sobotu 29. února a po-
prvé ve spojení s mysliveckou kuchyní. Výdej jí-
del byl pro veřejnost otevřen už od 17 hodin. Vý-
borné myslivecké pokrmy připravili šéfkuchaři 
p. Prošek a p. Durycha. K poslechu a k tanci hrála sku-
pina Vepřo, knedlo, zelo pod vedením pana Teleckého 
z Morašic. Pobavit se přišlo 248 návštěvníků, pro kte-
ré bylo připraveno překvapení. Kolem desáté hodiny 
na taneční parket nastoupilo 9 amatérských tanečnic 
z A-klubu Pohodlí. Vystoupení bylo perfektní, mockrát 
děkujeme za příjemné zpestření plesu.

z plochého kotce objektu, v němž bude odchováváno 
100 ks telat ve věku od 3 do 6 měsíců na provozu stlaném 
slámou, bude řešen vyhrnováním na hnojnou koncovku 
a následně na stávající hnojiště. 

Hlavním cílem investičního záměru je pomocí jednodu-
chého technického řešení a za použití kvalitní technolo-
gie vytvořit velice dobré podmínky pro odchov zvířat tzv. 
Welfare a současně zajistit příznivé pracovní prostředí 
pro obsluhu s důrazem na efektivitu práce. Obzvláště 
vzdušnost stáje přispívá k dobrému zdravotnímu stavu 
ve vztahu k prevenci respiračních onemocnění zvířat. 
Sem budou přemístěny jalovice a telata ze starého a ne-
vyhovujícího provozu z nejvzdálenějšího střediska druž-
stva. Obsluhovat jalovice a telata bude personál ze stře-
diska Újezdec, který sem dvakrát denně bude zajíždět 
nakrmit. S dokončením stavby a se zahájením nasklad-
nění zvířat a jejího provozu se počítá v září 2020.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Obci Morašice 
a občanům obce Morašice za umožnění realizace tohoto 
provozu.

ing. martin Střasák, ředitel Zemědělského družstva
„Růžový palouček“, Morašice 

O půlnoci se losovala tradiční tombola. Poslední písničky 
na ukončení plesu zazněly kolem třetí hodiny. 

Musíme poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou, ale 
i těm, kteří po plese všechno uklidili a samozřejmě Vám, 
kdo jste přišli za kulturou, tancem, jídlem a pitím.

Už teď se těšíme opět na poslední sobotu v únoru 2021.

Tři králové
v Morašicích...

Budoucí odchovna

Mile obsazené stoly

Obsluha výčepu v gala
Vepřo, knedlo, zelo

A-klub v akci

Hosté v akci

Staré budovy kravína

Demolice

Stavební práce
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BeTlémSKé SvěTlO v ŘÍKOviCÍCh
Před vánočními svátky mě oslovila Kamila z nového síd-
liště, že by roznesla Betlémské světlo v Řikovicích. Tato 
myšlenka mě sice napadala již dávno, ale odradilo mě 
to, že to je „kostelní“ akce a kdo chce, tak si z města bet-
lémské světlo přiveze. Kamča s Aničkou se nenechaly 
odradit. Den před Štedrým dnem přivezly světlo z Dolní-
ho Újezdu od skautů a vydaly se na obchůzku. Všechny 
určitě moc mile překvapily, někteří měli i slzy v očích. Po-
prosila jsem Kamilu, aby se s námi podělila, co ji k tomu 
vedlo a ona přidala i historii rozdávání Betlémského svět-
la. Moc díky 

PJ

Od roku 2014 jsme s manželem a dětmi součástí úžas-
né malé vesničky nedaleko Litomyšle. Zavála nás sem 
náhoda a já jsem za ní velmi ráda. A konečně se nám 
podařilo poděkovat místním lidem za úžasné přijetí. Spo-
lečně s dcerou Aničkou jsme 23. prosince 2019 prvně 
v Říkovicích roznášely Betlémské světlo. Mám ráda tra-
dice a snažím se vést k nim i své děti. Doufám, že se to 
stane tradicí a v dalších letech se nám podaří obejít více 
domácností. Donést jim světlo z Betléma jako symbol 
míru a sounáležitosti mezi lidmi. 

Úplný původ – trochu historie

Rytíři nejprve osvobodili Betlém, kde se Ježíš Kristus na-
rodil, a později i Jeruzalém, kde zemřel. Legenda praví, že 
jeden mladý rytíř se zapřísahal, že pokud se vrátí domů 
z křížové výpravy, tak do svého rodného města Florencie 
přinese plamínek ohně z betlémské baziliky. Věřilo mu 
však pouze málo lidí, protože z křížových výprav se vrátil 
jen málokdo. V Palestině kromě bitev hrozilo i nebezpečí 
nákazy cizími chorobami. Po třech letech, těsně před Vá-
nocemi v roce 1099 dorazili otrhaní mladíci do Florencie, 
kde v jejich čele stál jeden se zapálenou svící s plame-
nem. Všichni přísahali, že plamínek pochází z Betléma 
a zmíněný rytíř jej nesl v dobrých i zlých dobách po 
poušti i po moři jen pro to, aby splnil svůj slib. Svíci umístil 
v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další 
obyvatelé. Ve středověku to byl první i poslední plamen 
z rodiště Ježíše Krista. V roce 1988 přišel s myšlenkou 
rozsáhlé distribuce betlémského světla skautský vůdce 
Herbert Grünwald. 23. prosince 1989 Betlémské světlo do 
ČSSR poprvé přivezl oddíl bratří Revilliodových. Od té 
doby každoročně do Čech přivážejí skauti světlo vlakem 
a poté putuje po celé naší zemi.

Kamila Tesařová

ZPRÁVY Z ŘikOViC 

Anička a Ondra Tesařovi
s lucernami

Betlémské světlo
od skautů

mAlá hiSTOrie
mOrAŠiCKÝCh dOmŮ
Chalupa čp. 54

Dům s popisným číslem 54 byl postaven v roce 1677. 
V domě bydleli manželé Beránkovi, kteří měli 9 dětí 
(4 kluky, 5 holek) a v malé místnosti na vejminku jeden 
čas bydlela i rodina nevlastního bratra pana Beránka - 
rodina Říhova. Ti měli 4 dcery.
V jednom ze záznamů z roku 1895 se lze dočíst, že ve 
staré dřevěné chalupě čp. 54, která měla k bydlení ne 
o moc víc, než jednu místnost, žily současně 2 rodiny, 
celkem tedy 17 lidí.

Chalupa byla od roku 1985 prázdná a v roce 1989 byla 
zbourána. 

Fotografie domu z roku 1960

Stav domu v roce 1980
Místo, kde stavení stávalo

Záznam o domu č. p. 54 v Kronice rodu Slavíkova
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Tj SOkOL MORAŠiCE

SOuSTŘeděNÍ
O víkendu 21. - 23. 2. absolvovali naši muži tradiční soustře-
dění v Daňkovicích. Po hubených letech se účast vyšpl-
hala ke 20 lidem. Silniční dril zpestřil místní wellness, pro-
cházka na Buchtův kopec, i trenérova bodovací soutěž, 
do níž se promítala poctivá docházka, fyzická vyspělost, 
historické vědomosti i zručnost v jiných sportech. Před 
sobotním zakončením došlo ještě na přátelský zápas 
s Dolním Újezdem na umělé trávě v Domaníně.

SilveSTrOvSKÝ fOTBáleK
Na tradiční silvestrovský fotbálek jsme se po dlouhé 
době sešli v hojném počtu. Věkový rozptyl byl od 10 do 
60 let, hranice mezi „starými“ a „mladými“ těsně pod čty-
řicítkou svědčí o tom, že akce splnila hlavní účel - aby 

morašice – dolní Újezd 0:2 (0:2)
Sestava: J. Špinar – M. Ropek, V. Novák, V. Štancl, 
D. Štancl, B. Válek, M. Klement, M. Chmelík, D. Ondráček, 
V. Štěpán, P. Štěpán, K. Vopařil, J. Kopecký, 

venda Štancl

se aspoň jednou za rok sešli ti, co už tu svoje odehráli. 
Zranění vlastní vinou se nám všem vyhnula a ve světle 
dnešních událostí máme alespoň na co vzpomínat. Více 
fotek k prohlédnutí na webových stránkách Sokola.

foto: Vítězskav Toušek

foto: Vítězskav Toušek

MASARYkOVA ZÁkLADNÍ ŠkOLA 

CO Se děJe ve ŠKOle
v NOvém rOCe?
Nový rok ve škole začal sportovními aktivitami – sebe-
obrana, bruslení, později turnaje v halové kopané či flor-
balu. Začal i plavecký výcvik.

Čtyřiadvacátý leden byl pro některé žáky výjimečný, 
protože poprvé v životě spali ve škole. Deváťáci připravili 
pro starší družinu návštěvu cirkusu. Program se však ně-
jak zvrtnul a najednou se stal strašidelným. Přežili všich-
ni, a dokonce na to rádi vzpomínají.

Už tu byl 30. leden a následovala odměna za půl roku 
práce v podobě vysvědčení a pro čtyřicet účastníků 
i tradiční výlet na Ledovou Prahu /již 20. ročník/. Obje-
vovali jsme spoustu pražských památek a zajímavostí. 
Mezi nej… patřil Strahovský klášter, muzeum miniatur 
a Pražský hrad. Nachodili jsme cca 16 kilometrů.

Únor začal pro školní družinu sportovně. Žáci se zúčast-
nili v Litomyšli Kubovy olympiády. V městské hale bylo 
připraveno spousta zajímavých sportovních aktivit. 

Následoval masopust. Vše bylo připraveno jako tradič-
ně ven. Do cesty se nám postavilo počasí a nedalo nám 
ani maličkou příležitost akci uskutečnit venku. Nevzdali 
jsme se a akce proběhla při dobré  vůli všech na chodbě 
školy. Připravený program mohl začít. S radostí, s písní 
na rtech i tanečními kreacemi se vystřídali všichni žáci 
i učitelé. Letos nás dokonce překvapili i návštěvníci v čele 
s panem starostou a jeho doprovodem. Děkujeme ná-
vštěvníkům i účastníkům za příjemný zážitek.

K dalším kulturním akcím patřil karneval, který nás zave-
dl do podvodního světa. Potápěčky Maruška s Boženkou 
nás provázely celým veselým odpolednem. Vyřádili se 
malí i větší. Nej…zážitkem bylo lovení živých rybiček. Dě-
kujeme všem rodičům i dalším příznivcům za podporu 
karnevalu.

Běžný školní život představují olympiády a další soutě-
že. Naši žáci postupují do okresních kol. Všechny moc 
chválíme. Angličtinu nám zdokonaluje rodilý mluvčí pan 
Adams, který přijíždí každý měsíc hovořit s malými i vel-
kými žáky.

V novém roce se uskutečnilo několik návštěv předško-
láků. Ti se seznámili s budoucím prostředím, se školními 
návyky i povinnostmi. V druhé polovině dubna pak pro-
běhne zápis. Budeme se těšit na nové školáky.

Co plánujeme? Plánů máme dost, ale uvidíme, co nám 
situace dovolí. O všech školních aktivitách se můžete po-
drobněji dočíst ve školním časopise Třesk a na nástěn-
ce na Obecním úřadu v Morašicích či na nástěnkách ve 
škole.

Stanislava Coufalová

Foto: Stanislava Coufalová

Cirkus

Masopust

Praha
Karneval

Kubova olympiáda
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Na první pololetí jsou naplánované tyto 
akce, ale vše se uskuteční, pouze pokud 
nám to aktuální situace dovolí.

MORAŠICE

duben
ČT 30. 4. od 18 hod.
pálení čarodějnic na tréninkovém hřišti

květen
ČT 14. 5. od 17 hod. 
den matek, občerstvení na hřišti

SO 23. 5. od 10 hod.
Oslavy 120 let TJ Sokola Morašice a 50 let fotbalu
v Morašicích

červen
SO 6. 6. od 10 hod. 
finálový turnaj mladší přípravky

SO 20. 6. od 14 hod.
dětský den v Morašicích

ŘiKOviCe

duben
SO 4. 4. od 14 hod.
Úklid obce (podle počasí bude upřesněno)

Ne 19. 4. od 15 hod. 
Posezení pro babičky a dědečky

ČT 30. 4. od 18 hod.
pálení čarodějnic

květen
pá 1. 5. od 13.30 hod.
prvomájový průvod + stavění máje

SO 30. 5. od 15 hod.
Otvírání studánky + kácení máje

červen
Ne 28. 6. od 15 hod.
Kabrňák

Své významné životní jubileum oslavili naši
spoluobčané:

65 let – pavel Šikl
70 let – ladislav hájek,
                vlasta Říhová, václav Říha
75 let -  marta ropková

všem blahopřejme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.


