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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
bohužel se stalo to, čeho jsme se obávali a nastala 
druhá vlna šíření nemoci COVID 19. Nákaza postihla 
tentokrát už i naši obec, nákaza se v malém rozsahu 
projevila na základní škole. Z tohoto důvodu byla ško-
la uzavřena a některé paní učitelky a celé třídy dány 
do karantény. Škola byla hasiči z Dolního Újezdu celá 
vydezinfikována, za což děkujeme. Ale i někteří další 
z našich občanů byli z důvodu kontaktu s nemocnou 
osobou umístěni do karantény.

Protože situace není dobrá, zrušili jsme i podzimní vý-
let důchodců, neplánujeme žádné akce, při nichž by se 
scházelo více lidí, odsunujeme i plavání pro naše obča-
ny, omezují se sportovní aktivity. Další akce, jako je roz-
svěcení vánočních stromů, charitativní koncerty a další 
budou uskutečněny podle aktuální situace. 

Každý z nás v dnešní době sleduje vývoj a daná pre-
ventivní a ochranná opatření. Děkujeme, že je důsled-
ně dodržujete a pomáháte tak, aby se nákaza u nás 
dále rychle nešířila. Chtěli bychom Vás poprosit, abyste 
situaci brali vážně, avšak nepodléhali panice. Přejeme 
všem občanům, aby se jim nemoc vyhnula a pokud už 
by se stalo a někdo onemocněl, tak aby ji překonal bez 
větších problémů. 

VÍTáNÍ OBČáNKů
Letošní vítání občánků bylo ovlivněno Covidem 19. První 
termín byl stanoven na 29. března, ale vzhledem k pre-
ventivním protiepidemickým opatřením musel být zru-
šen. Nový termín byl proto přesunut na předposlední 
prázdninovou neděli 23. srpna, kdy jsme přivítali i další 
nově narozená miminka. Vítání proběhlo na netradič-
ním místě v Arboretu školní zahrady a bylo to jiné, ale 
moc hezké.

Uvítali jsme 12 nových občánků, 10 z Morašic a 1 z Lažan 
a 1 z Řikovic: Ellu Štěpánkovou, Claudii Antonii Majero-
vou, Annu Langr, Šimona Vimra, Gabrielu Gronku, Kris-
týnu Bubnovou, Josefa Hlušičku, Maxmiliána Čačka, 
Jakuba Voženílka, Jaromíra Jokeše, Emily Rambous-
kovou a Dominiku Hofmanovou. 

Novým občánkům přejeme krásné dětství, hodně zdra-
ví a rodičům gratulujeme.

KRáTce z NAšÍ mATeřSKé šKOLY
V úterý prvního září začal nový školní rok a my všichni 
doufáme, že to bude rok dobrý, normální, obyčejný, se 
vším, co k našemu předškolnímu vzdělávání patří. Děti 
ve školkách a s nimi smích, zábava a radost, že si mů-
žeme hrát.

Naše děti zatím roušku mít nemusí, na častější mytí ru-
kou si děti lehce zvykly (někdo by se v umyvadle cákal 
klidně celé dopoledne) a hlavní pro ně je, že mohou být 
s kamarády a dělat, co je baví, co mají rády. A o tom, že 
se u nás děti do školky těší, svědčí jejich počet.

V tomto školním roce máme zapsáno 43 dětí, z toho 
23 kluků a 20 holčiček, 17 předškoláků a k 1. září 9 dětí 
do 3 let. Právě vzhledem k těmto maličkým dětem jsme 
museli dle nařízení snížit počet dětí v jejich třídě na 
18 a v současné době již nemůžeme nikoho přijmout.

Pracujeme podle aktualizovaného Školního vzděláva-
cího programu Podej mi ruku a půjdeme projít svět. 
Každá třída má vypracovaný třídní program. Mladší děti 
s názvem „Jen se děti koukněte, co je krásy na světě“ 
a starší děti „Co se děje v trávě“. Názvy programů na-
povídají, že vzdělávání dětí bude motivováno přírodou, 
hmyzí říší. Vloni se témata vzdělávacích činností točila 
kolem našeho Fandy Kosáka a ptačího království. Stále 
se snažíme děti směrovat k poznávání okolí, ve kterém 
žijí, provázet je světem přírody a lidí, ale také je vést 
k odpovědnějšímu přístupu za své chování a konání 
k okolnímu prostředí. V rámci poznávání přírody se 
nám osvědčily tzv. zelené dny, kdy děti téměř za kaž-
dého počasí celé dopoledne pobývají venku. Naší další 
prioritou bylo a je vytváření základů sociálních doved-
ností, tolerance, sounáležitosti, dovednosti spolupraco-
vat, pomáhat si, ale i se samostatně rozhodovat.

Naši předškoláci, tzn. děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky v ZŠ, nechodí po obědě 
odpočívat na lehátka, ale po relaxaci u pohádky plní 
přiměřené úkoly jako přípravu na vstup do velké školy. 
Procvičujeme grafomotoriku, cvičíme výslovnost, trénu-
jeme pozornost a paměť dětí a plníme úkoly z předčte-
nářské i předmatematické gramotnosti, z polytechnic-
ké výchovy. Součástí práce s těmito předškoláky byly 
i návštěvy u paní učitelky v první třídě, stravování ve 
školní jídelně, bohužel v loňském roce v omezené míře.

Díky situaci jsme ani nemohli dětem a rodičům nabíd-
nout většinu našich již tradičních a oblíbených akcí, 
snad tento rok bude lepší. Zatím se snažíme výlety do 
kina a divadla v Litomyšli nahradit pozváním divadélek 
do školky.

Novinkou je zapojení naší školky do projektu České 
obce sokolské Se sokolem do života, kdy všechny děti 
budou celoročně plnit přiměřené aktivity pro rozvoj po-
hybové gramotnosti předškolních dětí a odpovídající  
jejich věku.

S dětmi v naší školce pracuje tým 4 zkušených učite-
lek a 1 školní asistentka. Úklid zajišťují dvě pracovnice 
na zkrácený pracovní úvazek a ve školní kuchyni, kde 
stále vaříme pro základní školu i mimoškolní strávní-
ky, je konečně optimální počet kuchařek. Moc si přeji, 
a hlavně svým spolupracovnicím, aby tento stav vydr-
žel co nejdéle.

Našim dětem přeji nejen klidný školní rok, ale hlavně ať 
jsou zdravé a šťastné a Vám všem také.

miloslava Benešová, ředitelka mš
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zAPOmeNuTé OVOce?

špinka
V prvním díle seriálu o starých ovocných stromech 
a odrůdách, jsme si připomněli naši domácí odrůdu 
Panské, která se zrodila právě u nás na Litomyšlsku. 
Vedle jabloní jako hlavního ovocného druhu nesmíme 
zapomenout ani na hrušně, které k našemu kraji od ne-
paměti rovněž patří.

Původ odrůdy Špinka je opravdu prastarý. Již roku 1600 
byla ve Francii známa pod řadou místních označení 
a staří francouzští pomologové ji považovali dokonce 
za dědictví po starých Římanech, k čemuž ovšem žád-
ných důkazů není. Kdy se dostala do českých zemí, není 
známo. Říha ve svém Českém ovoci z roku 1915 píše: 
„U nás se sází už od pradávna a stala se velmi oblíbe-
nou, čemuž nasvědčují mohutné, leckde celému okolí 
vévodící stromy.“ Hrušně jsou zpravidla ve srovnání 
s jabloněmi náročnější na půdu i teplo, ale Špinka je 
rozhodně výjimkou z tohoto pravidla.

Lze ji s úspěchem pěstovat takřka všude i ve vyšších 
chráněných polohách. I proto doznala tak širokého 
rozšíření. Špinka patří mezi pozdně letní hrušky, jejím 
časem bývá konec prázdnin. Na první pohled nezau-
jme ani velikostí, ani vzhledem. Naopak její plody jsou 
spíše drobné, slupka hrubá a kožovitá, barvy šedoze-
lené. Místy ji proto nazývají Škaredkou, Šedivkou, Ko-
ženkou, Cikánkou či Smolnicí. Za nehezkým zevnějškem 
se ale skrývá neobyčejně lahodná a svérázná chuť, jíž 
podobné u jiných hrušek nenajdeme. Dužnina je zcela 
rozplývavá, máslovitá, ve správné zralosti sladká a vý-
razně kořenitá. Je tedy výtečnou hruškou jak pro přímý 
konzum, tak pro nejrůznější typy zpracování. Mohutné 
stromy této odrůdy často dávají i metrák ovoce a stej-
ně jako většinu ostatních letních hrušek nelze Špinku 
skladovat. Strom je růstu neobyčejně zdravého a buj-
ného a dožívá se vysokého věku. 

Staré stromy Špinky lze stále nalézti po kraji roztrou-
šeně. V okolí Morašic na ně nejsnáze narazíme u polní 
cesty vedoucí od hřbitova směrem k dolci k Novým Síd-
lům nebo u silnice mezi Lažany a Řikovicemi.

Petr zehnálek ml.

KRAjSKé VOLBY 2020
Druhého a třetího října proběhly volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje. Všem, kteří přišli volit, děkujeme za 
účast a novým krajským zastupitelům přejeme hodně 
sil a energie do jejich práce. V naší obci jsme volili takto:

morašice – účast 218 voličů, tj.48,88 %, platných hlasů 
bylo 216

řikovice – účast 84 voličů, tj. 60,87 %, všechny hlasy 
platné

Nejvíce 57 přednostních hlasů ze všech kandidátů ob-
držela naše bývalá starostka Hana Štěpánová z hnutí 
Starostové a nezávislí.

Celkové výsledky jsou umístěny na www.volby.cz.

OPRAVA VARhAN V KOSTeLe
V mORAšicÍch
Milí přátelé,
před několika lety se plánovala oprava varhan v našem 
kostele v Morašicích. Protože bylo potřeba prostředky 
investovat do nutnějších oprav, varhany byly odsunuty 
na později. Letos v létě mě oslovila paní Mgr. Hana Ště-
pánová, radní Pardubického kraje z Morašic, že by nám 
pomohla získat dotaci z kraje na opravu varhan. S ra-
dostí jsme tuto nabídku přijali. Rozpočet na celou opra-
vu je cca 500 000 Kč. Po poradě s diecézním organo-
logem p. Uhlířem a varhanářem p. Červenkou jsme se 
rozhodli rozdělit opravy na dvě etapy. Letos se provádí 
1. etapa oprav. Zvolili jsme opravit nejdůležitější části, 
píšťaly a vzduchový rozvod k nim. Tento rok jsou cel-
kové náklady na opravu 250 000 Kč, z toho je dotace 
z Pardubického kraje 200 000 Kč a zbytek musí doplatit 
farnost. Příští rok bychom se snažili získat opět dotaci 
a opravu dokončit (hrací stůl, měchy, skříň).
Děkuji Vám všem, kteří jste opravu nějakým způsobem 
podpořili.

zdeněk mach, správce farnosti

SOBOTNÍ OdPOLedNe PRO ANežKu
Již čtvrtým rokem, i když letos v pozdějším termínu, se 
uskutečnil 19. září Běh novoveskou přírodou pod patro-
nací Dobrovolnického střediska při Farní charitě Lito-
myšl. Tentokrát pro Anežku Hápovou z Dolního Újezda,  
která má diagnostikovanou středně těžkou mentální 
retardaci a atypický autismus. Její maminka by si pro 
ni přála stabilní kolo LOPED.

Startem proběhlo nebo prošlo 351 lidí, z toho 90 dětí, 
pro které byl určen sherwoodský okruh s dětským pro-
gramem, který sklidil obrovský úspěch. Velké díky patří 
všem, kteří se zúčastnili, štědrým sponzorům, organi-
zátorům i dobrovolníkům a speciální poděkování si za-
slouží rodina Němcova a Coufalova, bez kterých by to 
zkrátka nešlo.

Výtěžek se vyšplhal na rekordních 87 484 Kč. Bylo to 
v této nelehké době nádherné odpoledne, které jsme 
si všichni užili. Děkujeme a již vyhlížíme termín příštího 
pátého ročníku!

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl

V na první pohled neatraktivních plodech se skrývá
originální chuť.

Malebný starý strom Špinky obsypaný ovocem u polní 
cesty nedaleko hřbitova. 

Chalupa na dobové fotografii a současná podoba místa, 
kde dům stál.

Anežka Hápová 

Starostové a nezávislí 88 hlasů

ANO 2011 40 hlasů

Koalice pro Pardubický kraj 24 hlasů

3PK Pro prosperující Pardubický kraj 18 hlasů

ODS a TOP 09 11 hlasů

Česká pirátská strana 11 hlasů

Zbývající strany dohromady 24 hlasů

Starostové a nezávislí 25 hlasů

Česká pirátská strana 16 hlasů

Koalice pro Pardubický kraj 10 hlasů

3PK Pro prosperující Pardubický kraj 10 hlasů

ANO 2011 9 hlasů

ODS a TOP 09 6 hlasů

Zbývající strany dohromady 8 hlasů

mALá hiSTORie
mORAšicKÝch dOmů

chalupa morašice čp. 51
Chalupa postavená v roce 1752. Bydlela v ní rodina 
Bauerova. Měli 5 dětí (1 dcera, 4 synové). Po smrti man-
želů Bauerových nikdo z dětí doma nezůstal. Chalupa 
byla v roce 1986 zbourána.
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NeNÍ Nám TO jedNO!
uKLiďme ČeSKO 2020
Letošní jarní úklidová akce byla kvůli koronavirové pan-
demii zrušena a přesunuta na podzimní termín. Ale ani 
tento termín 19. září nemohl být uskutečněn tak, jak 
jsme v Řikovicích zvyklí. Takže žádný organizovaný vel-
ký úklid obce se bohužel nekonal. Přesto bychom chtěli 
poděkovat těm, kterým není jedno, jak okolí vypadá 
a přihlásili se na úklid okolí a středu obce. Paní Nová-
ková, paní Krejsová a Barča sesbíraly odpadky kolem 
silnice do Višňár, Marcela Nováčková se s pytlem a ru-
kavicemi vydala na procházku k Osíku a paní Odstrči-
lová prošla příkopy směrem do Lažan. Ve středu obce 
jsme také posbírali odpadky a zahrabali posekanou 
trávu, kterou nám do Morašic do kontejneru odvezl Ivo 
Tašner. 

Nemůžeme zapomenout ale ani na ty, kteří při pro-
cházkách sbírají odpadky průběžně po celý rok. Bohu-
žel stále nechápeme, jaké poklady nacházíme. Chtěli 
bychom se podělit o jeden stálý nález – v igelitu za-
balená mrtvá slepice. A to není bohužel poprvé, co se 
tímto nepochopitelným způsobem neznámý viník zba-
vil uhynulých a už zapáchajících slepic. 

Chovejme se k přírodě ohleduplněji. Přeci nechceme žít 
ve světě odpadků, ale raději mít kolem sebe krásnou, 
zdravou přírodu, kam můžeme chodit relaxovat.

jeLi jSme NA VOdu!
Letní prázdniny utekly jako voda a opět po roce jsme 
pro naše děti připravili jako tradičně na první zářijovou 
sobotu soutěžní odpoledne. I přes obavy, zda vůbec ně-
kdo přijde, se zúčastnilo hodně dětí. Ve stejný den se to-
tiž v okolí konalo mnoho významných akcí přeložených 
z jara. A jaké jsme zvolili téma? Vodní - Jedeme na 
vodu! Součástí programu nebyly jen soutěže a zábava 
pro děti, ale také křest lodí. Lodě zajistily Božena Čer-
ná a Hana Vrbicová. Nejprve si ale děti musely vyrobit 
vodácké potřeby, aby se neutopily, až poté mohly začít 
plnit úkoly. Děti si nastříkaly námořnická trička, vyrobily 
záchranný kruh, složily loďky z papíru, přeplavaly velké 
jezero, střílely na pirátské lodě a také třeba prošly přes 
močály suchou nohou. Počasí nám opět přálo, a tak 
malí vodáci zaháněli velkou žízeň jejich oblíbenou to-
čenou kofolou. Zlatým hřebem odpoledne bylo složení 
vodáckého slibu a křest lodí. 

mY VOdu máme
Letošní počasí je jako na houpačce. I přes sucho, které 
naši krajinu sužuje, my v Řikovicích máme velkou radost, 
protože po několika letech konečně zase obcí protéká 
potok Lukáč. Pokud si uděláte procházku k Václavkům, 
uvidíte pramenit vodu z již zapomenutého pramene. 
A aby toho nebylo málo, tak u naší obnovené studánky 
U Jezírka začal znovu vyvěrat i vedlejší pramen. Už jste 
ho také objevili? Vyvěrá pár metrů vpravo přímo pod 
pařezem.

V dnešní době si musíme vody vážit. Pokusíme se pro 
zadržení vody v naší přírodě něco vymyslet a nějaký 
projekt zrealizovat. V budoucnu bude čistá a nezávadná 
voda vzácná. Važme si těchto přírodních zdrojů, vrátí se 
nám to! 

OBNOVA SiLNiČNÍch ALejÍ
V NAšÍ OBci
„Z ochrany přírody nezbohatnete, ale i nejmenší
práce pro planetu je ta největší satisfakce“

Garth Owen-Smith

„Dnes někdo sedí ve stínu, protože kdosi dávno
zasadil strom“

Warren Buffet

Víte to?
• Strom v létě ochladí své okolí až o 5° C.
• Koruna stromu odrazí až 80 % slunečního záření.
• Z Česka už zmizelo 950 tisíc hektarů mokřadů.
• Stromy jako nárazník sucha i povodní. Stromy jsou  
 nejlepší klimatizací pro přehřátá města. Do naší  
 krajiny vracejí cennou vodu a stín. Společně hlavou,  
 srdcem i rukama. SÁZÍME BUDOUCNOST. 

Zdroj: internetové stránky nadace Partnerství

Toto jsou motta a hesla nadace Partnerství, která si 
dala za cíl do 5 let vysázet 10 miliónů stromů mimo les. 
A tak nás napadlo, že se přidáme. Už v loňském roce 
jsme začali a vysázeli na novém sídlišti „Švestky pro 
děti“.

Sice jsme nevyužili nadací nabízené granty, ale pro-
střednictvím firmy Garden Servis paní Ing. Renaty 
Břeňové jsme podali žádost na Ministerstvo životního 
prostředí o dotaci na poskytnutí finančních prostředků 
v rámci Programu péče o krajinu – Podprogram pro 
zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostře-
dí. Vybrali nás! Ještě letos vysázíme a obnovíme dvě 
silniční aleje. 

První alej bude obnovena okolo komunikace Lažany 
– Václavky. V tomto úseku dlouhém 484 metrů bude 
vysázeno 44 kusů lip srdčitých. 

Kolem silnice Řikovice – Jiříkov vysázíme druhou alej. 
V délce 168 metrů bude zasazeno 18 ovocných odrůd 
třešní. 

Do sázení ovocných stromů za Řikovicemi se bude-
te moci zapojit a pomoci s výsadbou. hledáme tedy 
18 rodin, které by si adoptovaly třešeň. Prosím na-
hlaste se dopředu Pavlíně Jarešové. Termín i průběh 
výsadby bude upřesněn.

KAmiONOVé KOLONY V řiKOVicÍch
Z důvodu dopravní nehody na I/35 u Tržku v pátek 
9. října v odpoledních hodinách byla doprava směrem 
do Litomyšle odkloněna přes Tržek, Morašice, Lažany, 
Václavky, Jiříkov a Dolní Újezd. Takže silný páteční 
provoz jedné z nejvytíženějších silnic v republice jezdil 
obcemi, které na takový dopravní ruch nejsou zvyklé. 
Kvůli špatnému značení ale část kolony odbočila 
v Jiříkově na Řikovice.

Na úzké silnici na konci Řikovic směrem na Osík se 
potkali v protisměru dva kamiony. Bohužel z důvo-
du malého prostoru a podmáčeného příkopu jeden 
z nákladních automobilů zapadl. Kamion plně nalože-

ZPRÁVY Z ŘIkOVIC 

Řikovice „Na vodě“ Druhý pramen obnovené studánky U Jezírka

Pramen Lukáče u Václavek
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ný zeleninou svoji cestu z Prahy do Olomouce na čtyři 
hodiny přerušil v naší malé vesničce. Speciální vůz na-
konec kamion dokázal navijákem vytáhnout zpátky na 
vozovku. Po úspěšném vyproštění pokračoval ve své 
cestě do Olomouce. Toto Řikovice ve své historii vůbec 
nepamatují a pro obyvatele to byl velký a nezapo-
menutelný zážitek. Kamiony v naší obci nejsou téměř 
k vidění. Díky této vzniklé situaci jsme si více uvědomili, 
jaké je to žít u rušných silnic.

Požádali jsme pana Josefa Černého z nového sídliště, 
zda by se s námi mohl podělit a do občasníku nám po-
skytnout své kresby. My v Řikovicích jsme měli možnost 
vidět jeho obrazy, a to při žehnání nového zvonu v roce 
2018 a to proto, že probíhala současně ve škole verni-
sáž jeho obrazů. Je dobře, že mezi sebou máme takové 
šikovné spoluobčany. 

Malá hádanka pro Vás. Poznáte, která místa v našem 
okolí přenesl pan Černý na své obrazy?

MAsARYkOVA ZÁklADNÍ škOlA kUlTURNÍ OkÉNkO 

mimOřádNÝ zAČáTeK
šKOLNÍhO ROKu
Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do Masarykovy 
základní školy v Morašicích celkem 131 žáků. Na 1. stupni 
se vyučuje 62 žáků ve čtyřech třídách (spoj 2. a 4. roční-
ku), 2. stupeň ZŠ navštěvuje 69 žáků. Do prvního ročníku 
přišlo 13 dětí, které mají svou třídu „na bidýlku“. V ní se 
přes prázdniny podařilo spojit vybavení nejmoderněj-
ším projektorem s interaktivní dotykovou tabulí s útul-
ností pokoje s vůní dřeva, protože v učebně byla polo-
žena nová podlaha. 

Pro děti i vyučující je začátek letošního školního roku 
mimořádný. Někteří žáci se do školních lavic vráti-
li téměř přesně po půl roce. Proto bylo září věnováno 
opakování a sjednocování učiva. Děti po většinu mě-
síce nedostávaly známky, pokud ano, byly to známky 
oceňující výborné výsledky a podporující motivaci dětí 
k učení. 

Klasické známkování (sumativní hodnocení) v této si-
tuaci nestačí, proto všichni vyučující absolvovali přímo 
ve škole pětihodinový seminář zaměřený na formativ-
ní hodnocení výkonů žáků. Tedy hodnocení toho, kam 
se žák ve svých znalostech a dovednostech posunul. 
Hodnocení nemá škatulkovat a „trestat za chyby“, ale 
má pomáhat žákovi k dosažení nejlepšího možného 
výsledku učení, jakého je momentálně schopen. 

Současně jsme všichni – žáci i vyučující – intenzivně 
pracovali na tom, abychom byli připraveni na distanč-
ní vzdělávání. Ve škole byla výrazně posílena síť wifi, 
bezdrátový internet je nyní dostupný ve všech učeb-
nách školy. Vyučující i žáci druhého stupně absolvovali 
interní školení a nastavení přístupových účtů v prostře-
dí Microsoft Teams, které umožňují sdílení dokumentů 
i online výuku na mnoha úrovních. První stupeň využíval 
propojení ve zjednodušeném prostředí Škola v pyža-
mu. Aby výuka mohla být co nejsnadněji digitalizována 
a žákům přenášena, byly v každé třídě umístěny mobilní 
webkamery a pro co nejjednodušší připojení také repli-
kátory portů. Paním učitelkám a žákům patří velký dík za 
to, jak k přípravě distančního vzdělávání přistoupili.

Onemocnění Covid-19 se všemi následky pro výuku se 
nevyhnulo ani naší Masarykově základní škole Mora-
šice. A to přesto, že díky obci Morašice proběhla v ne-
děli 4. října rozsáhlá dezinfekce celé školy tzv. suchou 
mlhou. Na začátku října byl nejprve uzavřen 2. stupeň 
ZŠ (od 5. října), protože do karantény museli všichni 
vyučující 2. stupně ZŠ. Část z nich se vrátila do školy 
k 12. říjnu, ale někteří vyučující zůstali v karanténě pro 
výskyt onemocnění u rodinných příslušníků. Vyučují tak 
z domova distančně žáky, kteří také zůstávají doma, 
ale i žáky, kteří jsou podle rozvrhu přítomni prezenční 
výuce ve škole. Od středy 7. října pak byla z rozhodnutí 
KHS Pardubického kraje uzavřena na dva týdny také 
výuka na 1. stupni ZŠ. A od 12. října se střídají při výuce 
třídy 2. stupně ZŠ tak, že 8. a 9. třída se učí prezenčně ve 
škole, ale 6. a 7. třída zůstává na distanční výuku doma, 
aby se další týden tyto třídy prostřídaly.

Neztratili jste se v předchozím odstavci? Pro žáky a je-
jich rodiče je tento školní rok rokem změny. Neustálé 
změny. Vše je jinak, než na co jsme všichni ve školní 
výuce byli zvyklí, kam paměť sahá. Ale mimořádná si-
tuace si vyžaduje mimořádná opatření. Je příležitostí 
naučit se něco nového. O tom škola je. Abychom neu-
čili zkostnatěle pravdy minulosti, ale dokázali jsme děti 
naučit schopnosti přizpůsobovat se měnícímu se světu. 
Vážení rodiče, velmi si vážím spolupráce s vámi při ná-
ročném vzdělávání dětí distančním způsobem. Děkuji 
vám jménem pedagogického sboru naší školy. 

mgr. miloš Krejčí, ředitel školy

Pár slov o sběrové akci
Po roce jsme se 1. a 2. října opět vrátili k našemu tradič-
nímu sběru. Jsem moc ráda, že skoro ve všech domác-
nostech vyštrachali nějaký papír a pak jsem také ráda, 
že ho laskaví rodiče či prarodiče dovezli až ke škole. 
Překvapivě jsme na naší váze “babičce“ (tak ji říkáme) 
navážili 15 tun starého papíru. Je to úžasný výsledek! 
Teď se jen můžeme těšit, co za to dostaneme a hlav-
ně, jak to využijeme, jakou akci budeme moci uskuteč-
nit. Se sběrem mi pomáhalo i spousta žáků. Musím je 
všechny moc a moc pochválit, protože většinou pomá-
hali ve svém volném čase. Podle možností další sběr 
plánujeme na duben 2021. Budeme se těšit na ještě 
větší kupu sběru.  Děkuji všem, co se na sběru podíleli. 

Stanislava coufalová

Sběr papíru...a dopravní asistenční služba

Situaci řeší policie...

Zapadlý kamion

Kolona od Jiříkova

Názvy obrazů: 1 Luka za Řikovicemi, 2 Mostek mezi Višňáry
a Litomyšlí, 3 Rybníček Lažany, 4 Údolí Desinky
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Tj sOkOl MORAšICE

OSLAVY 120 LeT Tj SOKOL mORAšice 
A 50 LeT FOTBALu V ObCI
Pátého září se na našem hřišti konal již jednou odlože-
ný fotbalový den, na kterém se připomínalo 120 let Tj 
sokol Morašice a 50 let fotbalu v obci. Návštěvníci, kteří 
vzdor nepříznivé době dorazili v hojném počtu, si mohli 
prohlédnout nové kabiny, najít se v historických albech 
a statistikách, pořídit si suvenýry a upomínkové předmě-
ty a hlavně se v mnoha případech po letech potkat se 
spoustou známých. Menší děti si zasoutěžily a vybláznily 
se na skákacím hradu a v hasičské pěně, ale hlavním 
programem byla po celý den fotbalová utkání. 

Dopolední turnaj elévků vyhrálo naše družstvo spojené 
s Horním Újezdem, když ovládlo oba zápasy za praktic-
ky neustálého hlášení „další gól dává Daniel Válek...“. Ve 
chvíli, kdy začal Michal kopecký ořezávat první kýty na-
stoupilo A-mužstvo proti Hornímu Újezdu a po drtivém 
nástupu dovedlo zápas k poklidné výhře 6:1.

Moderátor akce Martin Matějka s radní pardubického 
kraje a bývalou starostkou Hanou štěpánovou, sou-
časným starostou a bývalým hráčem sokola Morašice 
karlem Rajmanem, sekretářem sokola Morašice Václa-
vem štanclem a spoluzakladatelem fotbalového oddí-
lu Zdeňkem krejzou pak obstarali slavnostní zahájení, 
které bylo hlavně shrnutím historie areálu a fotbalového 
oddílu, doplněným o řadu zajímavých vzpomínek.

O půl čtvrté pak již přišlo na řadu utkání bývalých hráčů 
Morašic proti staré gardě Hradec králové. To se bohužel 
neobešlo bez zranění, nicméně k radosti publika se na-
šim podařilo v poslední minutě vyrovnat a vynutit si tím 
atraktivní penaltový rozstřel. Ten rozhodnutí nepřinesl, 
ale účel splnil. 

stejně jako celý den, který se vydařil i díky tomu, že první 
přeháňka přišla až ve chvíli, kdy už se zábava odbýva-
la pod střechou připravených stanů. Tj sokol Morašice 
tímto děkuje všem sponzorům, Obci Morašice i všem 
jednotlivcům, kteří se o povedený průběh oslav jakko-
liv zasloužili a doufá, že se na hřišti budeme potkávat 
v hojném počtu častěji. Ať už přivedete děti na trénink, 
přijdete s něčím pomoct nebo jenom fandit. 

Václav štancl
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AKce V mORAšicÍch

2. lampionový průvod - termín upřesníme

Ne 29. listopadu
Rozsvěcení vánočního stromu 

ČT 10. prosince v 16.30 hod.
Adventní koncert zuš v Masarykově základní 
škole

AKce V řiKOVicÍch

Lampiónový průvod
+ položení věnce k pomníku
+ zavírání studánky
- náhradní termín upřesníme

SO 28. listopadu 
Rozsvěcení vánočního stromu 

Akce proběhnou za předpokladu, že nám to situace dovolí. Termíny a časy dodatečně upřesníme.
Doporučujeme sledovat stránky obce www.morasice.cz.

Nápady a připomínky zasílejte na email pokladna@morasice.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky do kulturního okénka dalšího čísla občasníku.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:

65 let – Krška Petr
 Kopecký Václav
 Ropek Alois

70 let – dryml Vladimír

80 let - Kašparová zdeňka

Všem blahopřejme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.

přejeme

krásný podzim
všem


