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číslo 79    rok 2022obcí Morašice, Řikovice, Lažany a Višňáry

Vážení spoluobčané, 
pomalu nám končí adventní čas, který je nejkrásnějším obdobím roku. Je to čas příprav, 
naděje, očekávání, zrození, vzájemného obdarování, radosti a dobročinnosti. Ráda bych 
poděkovala za aktivity Vás všech, kteří jste byli ochotni udělat něco navíc pro druhé. Přeji 
Vám, abyste v tomto čase dokázali načerpat energii do dalších dní. Pohodovou atmosféru 
se snaží vytvořit i zapálené svíčky na adventním věnci, vánoční koledy nebo napečené 
cukroví, což si mnohdy neuvědomujeme.
Často ale stačí milé slovo, povzbuzení či úsměv k tomu, abychom prolomili smu-
tek, který se v někom blízkém nenápadně usadil. Přeji Vám radostné vánoční svátky 
v kruhu svých blízkých a do roku 2023 hlavně pevné zdraví, úsměv na tváři po celý rok 
a vykročení správným směrem.

Pavlína Jarešová, starostka
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POPlAtKy zA pSy A zA OdvOz 
KOmuNálNÍhO OdpAdu PRO ROK 
2023
Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stej-
ný jako v roce 2022, a to ve výši 700 Kč/osobu.
Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu 
svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

poplatek za psa je stanoven ve výši 60 Kč. Za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele je 100 Kč.

platby poplatků za odvoz odpadu a za psa proveďte 
převodním příkazem až v roce 2023, každou platbu 
poplatku zvlášť se správným variabilním symbolem, 
abychom si mohli správně platby přiřadit. Poplatky 
bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, 
a to od 1. 2. 2023!

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023. Pokud celková výše 
poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou 
splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2023.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním pře-
vodem na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním sym-
bolem, který se skládá ze tří kombinací čísel.

KuRz prvNÍ pOmOci
Oslovili jsme našeho spoluobčana pana Miroslava 
Kušníra, který pracuje na záchrance, zda by nám před-
stavil práci záchranářů, podělil se s námi o praktické 
rady a uspořádal v naší obci kurz první pomoci.

Tímto zveme všechny občany, rodiny s dětmi, hasiče 
i seniory na společné setkání do společenské místnosti 
obecního úřadu dne 5. 1. 2023 od 17.00 hod. A co nás 
čeká - praktické procvičování nenadálých situací, které 
nás mohou v životě zaskočit. Účelem kurzu je nabíd-
nout kurz první pomoci, který nabídne zvládat stavy 
s poškozením zdraví. Různé druhy poranění mechanic-
kým zdrojem, elektrickým proudem, termickým zdro-
jem, chemickou látkou a otravy, akutní stavy u dětí, 
neprůchodnost dýchacích cest, neúrazové náhlé stavy, 
poruchy vědomí.

V Řikovicích bude termín kurzu upřesněn. Nebyl znám 
v den vydání občasníku.

KrONiKA ObCe MORAŠICe
Zajímá Vás historie, máte zájem o dění v obci a máte 
volný čas, který byste rádi vyplnili? Jelikož se už dlou-
hou dobu nevede kronika obce Morašice, tak hledáme 
někoho, kdo by nám se psaním kroniky pomohl. Nebo 
by se našel i někdo v Lažanech a Višňárech, kdo by 
chtěl s psaním kroniky těchto vesniček začít? V Řikovi-
cích se nabídla pomoct paní Kršková a za to jsme moc 
rádi. Více informací o spolupráci na obecním úřadě.

prezideNtSKé vOlBy
Volby prezidenta České republiky 2023 vyhlásil před-
seda Senátu tak, že první kolo proběhne v pátek 
13. 1. od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 14. 1. od 8.00 do 
14.00 hod.

Pokud v prvním kole nikdo neuspěje, bude se konat 
druhé kolo, kam postoupí dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola, a to v pátek 27. 1. od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 28. 1. od 8.00 do 14.00.

U nás budou opět dva volební okrsky - v Morašicích na 
obecním úřadě a v Řikovicích v bývalé škole.

NABÍdKA prAcOvNÍhO mÍStA 
OBecNÍhO zAměStNANce
Jelikož práce na obci je hodně a jeden pracovník je 
opravdu nedostačující, tak hledáme novou posilu. Na-
víc pan Karlík chce příští rok odejít do zaslouženého dů-
chodu. Nástup by byl od dubna 2023. Pracovní poměr 
na plný úvazek. Podmínkou je řidičské oprávnění B a T, 
práce s křovinořezem a motorovou pilou. Více informa-
cí na obecním úřadě.

tóNy dANielČiNA AKOrdeONu
v itálii
Ve dnech 28. 9. - 3. 10. se v italském Castelfidardu roze-
zněly tóny akordeonů. Konal se 47. ročník mezinárodní 
akordeonové soutěže již bez covidových opatření, a to 
se projevilo nejen na úrovni a počtu přihlášených, ale 
i na programu. Do pěti dnů se vměstnalo 20 koncertů, 
15 soutěží, kterých se účastnilo 113 sólistů a 10 souborů. 
Česká republika měla 7 soutěžících ve třech kategori-
ích. Nejmladší z nich, Daniela Váňová z Morašic, jako 
jediná studující ZUŠ, měla svoji kategorii velmi silnou 
- 16 účastníků z 8 států. Daniela obsadila krásné 9. mís-
to, ze kterého jsme měli všichni velkou radost a stále 
nás to motivuje k přípravě na další soutěže.

ladislava váňová

drAKiádA
V neděli 9. 10. se na fotbalovém hřišti v Morašicích konal 
první ročník Drakiády. Ale aby to nebylo tak snadné, 
počasí si „postavilo hlavu“ a na možná největrnějším 
místě Morašic nastalo úplné bezvětří. I přes tuto pře-
kážku se tam sešlo neuvěřitelných 17 soutěžících.
Pravdou je, že drakonoši museli vynaložit značné úsilí, 
ale nakonec se všechny draky podařilo naráz dostat na 
oblohu. Smekám před nimi.
Celou akci báječně odmoderoval Martin Horňák, za což 
mu patří veliký dík, stejně jako ostatním pomocníkům 
a porotě.
Pár zajímavostí: nejmladším účastnicím bylo 2,5 roku 
a nejmenší drak se vešel do dlaně.

Jaroslava rošková

• 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. u čp. 35 je 
to 134101035.
• za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Ři-
kovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 
112 je to 134501112.

ceNA vOdy
Pro rok 2023 je vodné 43,40 Kč/m³ a stočné 45 Kč/m³.

ÚředNÍ dNy
Oznamujeme občanům, že poslední úřední den na 
obecním úřadě v Morašicích bude ve středu 21. 12. 
a poté až 2. 1. 2023. V případě nutných záležitostí jsme 
k dispozici na tel. 601 342 933.

váNOČNÍ BruSleNÍ
V úterý 27. 12. je pro naše občany rezervován zimní 
stadión v Litomyšli od 9.00 do 11.00 hod.

vÍtáNÍ OBČáNKů
Podzimní vítání nových občánků už s paní starostkou 
proběhlo v neděli 13. 11. v zasedačce obecního úřadu. 
O hudební doprovod se postarala děvčata Zuzana 
Famfulíková a Alexandra Rošková. Přednášela Viktorka 
Ropková a krátké vystoupení si připravily i děti z ma-
teřské školy pod vedením paní učitelky Markéty Vav-

řínové. Pozváno bylo 7 nových občánků – 6 z Morašic 
a 1 z Řikovic. Bohužel se zúčastnily jen 4 děti, ostatní se 
omluvili. Přivítali jsme: Jana Němečka, Jonáše Netíka, 
Matyáše Bubna a Gabrielu Večeřovou. Novým občán-
kům přejeme krásné dětství, hodně zdraví a rodičům 
gratulujeme.
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zprávy ze ŠKOlKy
Ještě je podzim, a to bylo v listopadu naše hlavní téma 
pro hry, kreslení a cvičení, vycházky a další jiné činnosti. 
Povídali jsme si o lese, o zvířátkách a jejich přípravách 
na zimu. Hráli jsme i pohádku o zvířátkách. Stavěli jsme 
les ze všeho možného, stromy ze židliček, skály z polš-
tářů, jeskyni z molitanek a do tohoto našeho lesa jsme 
se vydávali na výpravy. Překvapila nás veverka, ježek 
a zajíci, museli jsme jim pomoci posbírat šišky, najít noc-
leh na zimu a pohlídat mrkvičky. Cestou nás zaskočila 
nenadálá situace v podobě silného větru, zatopené ces-
ty, tmy bez elektřiny v chatě. Také jsme museli vyčistit 
náš les od odpadků, které tam zanechal nějaký lumpík. 
Společnými silami ale vždy vše vyřešíme a zvládneme. 
Venku pozorujeme změny v přírodě, nasloucháme zvu-
kům kolem nás, sbíráme listí a další přírodniny pro vý-
tvarnou výchovu, pozorujeme nejbližší okolí i vzdálenou 
krajinu, učíme se mít rádi svou rodnou zem.

V úterý 22. 11. jsme v tomto lesním duchu připravili tra-
diční akci Zavírání lesa s dílničkami. Děti a rodiče odpo-
ledne vyráběli zvířátka z papíru, podzimní ozdoby a po-
máhali veverce přenášet potravu do hnízda. Průvodem 
s lampióny jsme se podle světýlek všichni přemístili do 
našeho „lesa“ – parku, kde se pod keřem převaloval 
medvěd zatoulaný do Morašic až z Krkonoš. Poprosil 
děti, jestli by ho nemohly nějak uspat. A protože jsou 
naše děti šikovné a dobrosrdečné, tak se jim to pís-
ničkou a zaříkávadlem podařilo a s medvědem usnuly 
v parku i berušky, šnečci, ploštice, mravenci… A děti do-
staly malou odměnu.

Už se blíží zima, vánoční svátky a ve školce přichází čas 
tvoření, nacvičování koled a básniček na setkání u stro-
mečku. Máme toto kouzelné období rádi a všichni se 
těšíme, děti hlavně na dárečky.

tak ať se všechna přání splní a svátky jsou plné klidu 
a pohody. to vám všem přejí děti a všichni dospělí 
z mateřské školy.

miloslava Benešová

PeKlO v hOSpOdě
Druhou adventní neděli 4. 12. se v hospodě na hřišti 
v Morašicích usídlily pekelné bytosti. Banda čertů a čer-
tíků přiblížila dětem život v pekle a pozvala je do svého 
příbytku.
Každé dítko se bojí, že půjde do pekla, protože má ně-
jaké ty hříchy. Tomu ale zabránil Mikuláš, který měl na 
seznamu ty nejlepší vlastnosti, činy a všechny dětičky 
obhájil a rozdal jim dárečky.
Celé představení bylo doprovázeno zvukovými, světel-
nými i kouřovými efekty. Všichni si to náramně užili, jen 
je škoda, že bylo tak málo dětí. Tak snad za rok se nás 
sejde víc.

Jaroslava rošková

lAmpióNOvý průvOd
V úterý 25. 10. se opět po roce uskutečnil v naší ma-
lebné vesničce lampiónový průvod. Večerní procházka 
vedla od fotbalového hřiště kolem hřbitova, přes Hřbi-
tovní kvítí k základní škole, dále cestou pod Rychtou 
k rozcestí na Makov a Vidlatou Seč a zpět k hřišti. Cesta 
to byla pro mnohé náročná a dlouhá, přesto se jí hrdě 
zúčastnili a došli až do konce. Odměnou všem byly při-
pravené dobroty na stanovištích, úleva, že bílá paní ani 
smrtka si je nevzaly do svých úkrytů.

I když kolem hřbitova a na návsi to bylo velmi napínavé,  
naštěstí se nikdo neztratil a každý se ubránil.

Všem zúčastněným děkujeme, byl to krásný a dlouhý 
průvod a jistě potěšil i místní obyvatele, kteří se kochali 
pohledem ze svých domovů, jak to těm našim malým 
světluškám s barevnými lampióny sluší.
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rOzSvěceNÍ váNOČNÍhO StrOmu
Neděle 27. 11. byla poslední listopadová neděle a záro-
veň i první adventní. Letos jsme začali plánovat tradiční 
rozsvícení našeho obecního stromu dříve. Přípravy za-
počaly už v říjnu, kdy paní Monika Sychrová zahájila 
nacvičování pěveckého vystoupení. Zkouška osvětlení 
proběhla na začátku listopadu – osvětlení se muselo 
opravit. Trochu jsme upravili i vánoční strom, ořezali 
jsme pár spodních větví, které zasahovaly do chodníku. 
Větve jsme využili na výzdobu obecního úřadu. Dlouhá 
léta se mluvilo o tom, že pod stromem by byl krásný 
betlém a letos tam už stojí. Veliké díky patří panu Pav-
lu Šiklovi, který ho zhotovil. Musely proběhnout i další 
přípravy, jako uklidit a osvětlit čekárnu, sehnat jmelí, 
přivézt stany z Řikovic a postavit je, zajistit ozvuče-
ní, napéct a ozdobit perníčky. Letos několik maminek 
z klubu Maják upeklo vánoční cukroví a něco slaného 
na ochutnávku. Všem pomocníkům moc děkujeme.
Setmělo se, vše je připravené, ze zasedačky se ozývá 
poslední zkouška sboru. Přicházejí občané a pomalu 
můžeme začít. Nejprve nás přivítá paní starostka, která 
nám řekla, co nás čeká a popřála nám krásné chvíle 
a ať si užijeme příjemný adventní čas, který začínal. Prv-
ní tóny kláves a zpěv. No nádhera. Najednou při Tiché 
noci nečekaně přistupují dva andílci a strom se rozsvítí. 
Zazní poslední písnička a mohlo by se říct, že je konec, 
ale letos to bylo jiné. Předal se diplom paní Veronice 
Voženílkové za statečnost v zimě, kterou musela jen 
v šatech přečkat při sobotním koncertu Hudby pomáhá 
v našem kostele. V klubu Maják byla připravená malá 
výstava, kde byla možnost nákupu malých dárečků pro 
radost. U stánku s teplými nápoji bylo stále plno a živo, 
zde byla možnost přispět na Hudbu pomáhá. Darovali 
jste neuvěřitelnou částku 2900 Kč, kterou s radostí pře-
dáme organizátorům. Moc Vám děkujeme. No, a když 
už se pomalu rozcházejí poslední návštěvníci, tak se vše 
může poklidit.
Ještě jednou děkujeme všem pomocníkům, zvuka-
řům a sborečku za krásné pěvecké vystoupení a i Vám 
všem, kteří jste přišli si s námi užít krásné chvíle.

váNOČNÍ KONcert
Třetí adventní neděle byla zpestřena Vánočním kon-
certem, který se konal v zasedací místnosti na obecním 
úřadě. Diváky zaplněnou místností se po šestnácté ho-
dině rozezněly první tóny. Během hodinového progra-
mu se vystřídali na scéně Daniela Váňová - akordeon, 
Ela Filipová - housle, Zuzana Famfulíková - klavír a sa-
xofon, Martina Famfulíková - zpěv, Alexandra Rošková 
- zpěv, Josef Jareš - trubka, pan Martin Filip - doprovod 
na klavír a pan Ladislav Váňa - zpěv. Všem účinkujícím 
moc děkujeme za krásné zpestření nedělního odpole-
dne.

ROK 2022 v mySlivecKém SpOlKu 
MORAŠICe
I když se nám třeba zdá, že každý rok je to tak nějak 
podobné, každý další přináší něco nového. Ať už jsou 
to věci příjemné, nebo ty, které je potřeba řešit. Zná to 
každý z nás. Našeho MS se týká obojí. Krátce jen o těch 
pozitivních. Jako v uplynulých letech jsme rok 2022 za-
hájili dopolední procházkou od „Růžového paloučku“. 
V sobotu 12. 3. proběhla výroční členská schůze na OÚ 
v Morašicích.
A protože děti z MŠ, ale i ti větší podnikají výšlapy do 
přírody, naši členové p. Říha a p. Novák navštívili ma-
teřskou školku. Představili dětem myslivost, děti zkou-
šely poznávat zvířátka a společně pak umístili krmelec, 
o který se teď děti starají.
Tradičním tělocvikem je pro nás také procházení poros-
tů před sečením a pokládání pachových zradidel.
Další setkání s mládeží proběhlo v červnu v Tržku na 
dětském dni.
A pak jsou tu běžné každoroční činnosti. Opravy pose-
dů, krmných zařízení, příprava krmení na zimu, společ-
né brigády, někdy i ty, které nás příliš netěší. Ale o tom 
někdy příště.
V sobotu 26. 11. jsme uspořádali společný hon, prožili 
příjemný den i s našimi hosty a vydařenou poslední lečí.
Na závěr Vám všem za celý MS popřeji krásné Vánoce, 
hodně zdraví Vašim rodinám i přátelům a do nového 
roku, je-li to možné, štěstí, pohodu a klid.

Jana Brychtová
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hudBA pOmáhá OdStArtOvAlA 
šeStNáctý rOČNÍK v mOrAšicÍch
Poprvé v letošním roce se představila naše hudbí parta 
přátel se svým benefičním koncertem v domovské vsi. 
Hudba pomáhá odstartovala vánoční muzikantskou 
šňůru v kostele sv. Petra a Pavla v Morašicích, a to rov-
nou dvěma vystoupeními. Letos podporujeme Elišku 
Novotnou z Pardubic, které chceme přestavět garáž 
na bezbariérový pokojík. V Morašicích se pro ni celkově 
vybralo úžasných 87 510 Kč.

V sobotu 26. 11. se od brzkých ranních hodin připravova-
lo vše nezbytné pro první koncerty šestnáctého ročníku 
benefičního festivalu Hudba pomáhá. Hudební vystou-
pení byla na pořadu dne rovnou dvě, a to od 17.00 hod. 
a od 19.30 hod. V morašickém kostele sv. Petra a Pavla 
se dopoledne stavěla scéna pro sólisty, hudbí orche-
str a sbor, zatímco odpoledne se osvětlovalo, zvučilo 
a zkoušelo tak, aby vše bylo maximálně připraveno 
a koncerty se mohly uskutečnit.

Příchozí večer zaplnili celý sál i balkon kostela a podaři-
lo se dokonce obě vystoupení vyprodat. Mezi poslucha-
či všechny svou přítomností potěšily také podporované 
rodiny z předchozích ročníků festivalu Hudba pomáhá. 
Po celou dobu koncertů navíc na místě byli i Novotní 
s Eliškou, kterou letos podporujeme. Předvánoční at-
mosféru si tak užili společně s celým naším hudbopo-
máhacím týmem.

Osmiletá slečna Eliška se vzácným onemocněním 
CDKL5 bydlí se svou rodinou v řadovce na okraji Par-
dubic. K životu potřebuje neustálou péči a vozík. A pro-
tože přesuny mezi patry jsou velmi složité, odehrává se 
prakticky celý její domácí život na pohovce v obýváku. 
Za vybrané peníze bychom rádi přebudovali Novotným 
garáž na holčičí pokojík s rehabilitačními pomůckami, 
herním koutkem a pořádnou postelí.

Obecenstvo, které přišlo Elišku podpořit, si užilo písně 
zaranžované na míru pro hudbí orchestr a sbor, ale 
také pro obě tělesa dohromady. Celý ansámbl dopro-
vodili svými zpěvy i sólisté, přičemž v repertoáru zazně-
ly hity převážně českých autorů. Návštěvníci si mohli 
užít muziku lidového charakteru, ale i některé vánočně 
laděné písně.

Jsme rádi, že se první zastávka hudbí šňůry moh-
la uskutečnit za podpory obce Morašice. Atmosféra 
byla báječná, takže si všichni užili milá slova doplněná 
dobročinností a hudbou. Za obě vystoupení se poda-
řilo vybrat částku 87 510 Kč. Rádi bychom poděkovali 
žákům a pedagogickému sboru Masarykovy základní 
školy Morašice, kteří díky sběru papíru a žaludů daro-
vali Elišce 3 440 Kč. Také samozřejmě děkujeme všem 
návštěvníkům a podporovatelům, jste úžasní!

Kdy a kde se s námi můžete příště setkat?
Neděle 25. 12. v 19.00 hod., Vysoké Mýto, Šemberovo 
divadlo

magdaléna rožková

OprAvA vArhAN
ve fArNÍm KOStele v mOrAšicÍch
Po několikaměsíční odmlce varhany ve farním kostele 
sv. Petra a Pavla v Morašicích opět znějí.
Tyto varhany postavil roku 1903 Jan Tuček z Kutné 
Hory. Varhany mají 10 rejstříků (soubor píšťal), jeden 
manuál, mechanickou trakturu a kuželkovou vzdušnici.
Naše varhany mají bohatou historii oprav. Za války 
okolo roku 1917 byly z téměř nových varhan rekvírová-
ny cínové píšťaly. Ty doplnil a varhany vyčistil a ladil 
bývalý dělník z firmy Tuček Josef Veselý z Kutné Hory. 
Opravy a doplnění v dubnu 1923 stály 2 000 Kčs. V pa-
desátých letech minulého století varhany vyžadovaly 
další nezbytnou opravu a prošly jí za působení P. Jose-

fa Malého. V roce 1951 je prozatímně neodborně očistil, 
místní farník a všeumělec František Kuře, který opravil 
také poškozený měch. Odbornější opravy se varhany 
dočkaly v září roku 1953. Tuto opravu provedl bývalý 
profesor matematiky a chemie ze Šumperka Egon Sei-
del, který v Československu zůstal po odsunu Němců. 
Pro neznalost češtiny nemohl již učit a pracoval tedy 
jako varhanář. Kolik tato oprava stála, se mi nepoda-
řilo zjistit. V roce 2007 byl k varhanám instalován nový 
ventilátor od firmy Jantač. P. František Beneš povzbu-
zován tehdejším varhaníkem Františkem Štanclem již 
v roce 2015 podnikl první krok k prozatím poslední 
opravě, která na svoji realizaci čekala. Současné var-
hany opravovala, čistila a ladila Varhanářská dílna Čer-
venka. Oprava byla rozdělena do 2 etap a probíhala 
od poloviny roku 2021 do letoška. Píšťaliště bylo kom-
pletně rozebráno, varhaní skříň a vzdušnice ošetřena 
roztokem proti červotoči, opravy se dočkala traktura, 
varhaní stůl a celá vzduchová soustava. Několik dře-
věných píšťal bylo nově zhotoveno, opraveny a ošet-
řeny byli také kovové píšťaly. A tak jsme se po téměř 
půlroční odmlce o prázdninách konečně dočkali zvuku 
varhan a mohli liturgii prožívat i s doprovodem tohoto 
majestátního nástroje. Celkem se oprava vyšplhala na 
částku 480 000 Kč a velkou měrou nám finančně po-
mohl Pardubický kraj.

morašická farnost vás srdečně zve na varhanní 
koncert václava uhlíře do kostela sv. petra a pavla 
v morašicích v úterý 27. 12. v 16.00 hod.
vstupné dobrovolné.

marie foglová

KAple Sv. JOSefA
NA fAře v mOrAšicÍch
V sobotu 10. 12. proběhlo žehnání nové kaple na faře 
nebo také, chcete-li, v Komunitním centru Přátelství ge-
nerálním vikářem naší královéhradecké diecéze P. Ja-
nem Pasekou.
Nápad a myšlenka vzhledu kaple a inventáře pochází 
z hlavy makovského restaurátora Víta Fogla. Na reali-
zaci a uskutečnění inventáře s ním spolupracoval Jiří 
Slíva. Všechen inventář kaple je vyroben z ořechového 
dřeva a epoxidové pryskyřice. Ústřední pohled zaujímá 
obětní stůl, jehož střed pojí čirá epoxidová pryskyři-
ce a tvoří tak kalich. Jemně vkreslené červené a bílé 
paprsky, vytékající z kotouče představují krev a vodu 
tryskající z Kristova milosrdného srdce. Tento kotouč 
je nedokončen, druhá část kotouče levituje nad stolem 
a je součástí světla nad oltářem a znázorňuje tak hostii. 
Právě na tomto místě dochází při liturgii k proměňo-
vání. Vzadu na stěně visí velký podsvětlený kříž, sym-
bol naší spásy. V pravé části stojí čtecí pult – ambon. 
Na něm je zřetelně vidět tvar profilu obličeje, ten abs-
traktně představuje tvář Boha Otce, který vyslovuje 
své jméno. Nápis je tvořen hebrejskými písmeny. Podle 
židovské tradice, ze které křesťanství vychází, nesměl 
nikdo z lidí Hospodinovo jméno vyslovit. Na tomto místě 
se čtou úryvky ze Starého a Nového zákona a evangelií. 
Této pravé části kraluje socha Panny Marie Immacula-
ty, neposkvrněné židovské dívky, skrze níž k nám při-

šlo spasení. V levé části je svatostánek vytvořený opět 
kombinací ořechového dřeva a epoxidové pryskyřice, 
která zde má rudou barvu a znázorňuje srdce Páně. 
Toto je nejposvátnější místo určené pro ukládání litur-
gických nádob s eucharistií. Zde v kapli se bude ucho-
vávat Nejsvětější svátost jen občas a přítomnost Krista 
v Nejsvětější svátosti bude oznamovat červené věčné 
světlo, vycházející skrze dvířka svatostánku. Prostor je 
dotvořen sedesem a lavicí pro ministranty. Celá kaple 
je doplněna sochou patrona sv. Josefa, bez jehož po-
moci by celé dílo nebylo.

marie foglová
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BrigádA NA fAře v mOrAšicÍch
V posledním roce se v Morašicích odpracovalo mnoho 
brigádnických hodin při úpravě okolí kostela a údržbě 
okolí fary a přilehlých stavení. Jednu sobotu bych však 
nyní rád více přiblížil a poděkoval všem zúčastněným.
Již nějaký čas spolupracuji se skautským kurzem Kor-
da, který připravuje skauty mladšího roverského věku 
(15 – 18 let) na vedení mladších a dává jim možnost spl-
nit předepsané zkoušky. Vedoucí tohoto kurzu mě po-
žádal o možnost uskutečnit jeho podzimní víkendovou 
část na faře v Litomyšli a zároveň nabídl zapojení ho-
chů do nějaké prospěšné činnosti pro farnost. Rád jsem 
jim umožnil pobyt na faře a domluvili jsme se zapojit je 
do údržby farní zahrady a budov v Morašicích. Jsem 
velmi rád a moc děkuji mužům z morašické farnosti, 
že vyslyšeli moji prosbu a nabídli své schopnosti a síly 
na opravu střechy jedné z budov na farní zahradě, do 
které už delší dobu zatékalo, a chtěli jsme při tom vyu-
žít i nabízených sil skautů. Velká brigáda se uskutečnila 
v sobotu 8. 10. odpoledne, které se zúčastnilo třicet 
skautů a z farnosti pan Černý, pan Stříteský a pan Bu-
reš. Podařilo se při ní vyměnit část shnilých trámů, vy-

měnit na čtvrtině střechy krytinu (bobrovky), přenosit 
mnoho bobrovek ze sýpky do patra budovy s opravo-
vanou střechou. Dále uklidit patro na sýpce, srovnat 
tam a vyřadit poničené židle a křesla. Srovnat do řád-
ků naštípané dřevo a část starého dřeva vystěhovat 
z jedné z místností ven pod střechu, vynosit staré seno 
a slámu, zaházet vykopaný rygol, kde byly uchovávány 
sazenice k sadbě kolem kostela, sklidit část úrody vína, 
rozřezat staré nahnilé dřevo k topení, vykopat kořeno-
vé svazky břečťanu a další drobné věci.

Děkuji za zapůjčení kontejneru a odvoz starých tašek 
panu Jokešovi. Děkuji za občerstvení od organizační-
ho týmu Hudba pomáhá, který měl na faře pracovní 
soustředění i za podporu a dotažení některých věcí 
ženám z Ukrajiny, které na faře přebývají. Skautům 
i našim mužům za jejich nasazení a výkon patří veliké 
díky. Doufám, že se bude dále dařit v započaté práci 
pokračovat a tak zvelebovat prostředí okolí morašické 
fary. Ještě jednou všem velké díky.

zdeněk mach

hradě i na dvorku s drobným zvířectvem. Vysvětlíme 
si možnosti třídění odpadu v domácnosti, využití bio-
odpadu např. kompostováním nebo možností výroby 
bioplynu. Přidáme i drobné rukodělné projekty. Prostě 
pro mne naprosto samozřejmé věci, které jsem jako 
dítě viděla u babičky a dědy na venkově, ale městské 
děti je dnes neznají.

Na období prázdnin plánujeme vyžití pro taneční, hu-
dební, divadelní a jiné kolektivy, které ocení sál a další 
prostory areálu. Sportovcům a dalším se nebráníme.

to se na rychtě ještě nic nedělo?
I přes proces oprav jsme již uspořádali a hostili pár akcí 
tanečních a dětských kolektivů a několik oslav nebo ro-
dinných akcí.

V roce 2021 jsme uskutečnili letní kempy, které byly pro 
školní děti naprosto zdarma, využili jsme dotaci MŠMT 
a pozvali i místní děti na jejich příměstskou verzi. Díky 
paní Zdeně Fikejzové se našly děti, které si to s námi 
užily. Poděkování patří i panu Mgr. Miloši Krejčímu, ředi-
teli ZŠ, za pomoc při výletu na Růžový palouček. Násle-
dovala Letní taneční škola pro stepaře – cloggery. To je 
naše letitá srdcová záležitost. V roce 2022 jsme v létě 
hostili soustředění klubu společenských tanců, kterého 
se účastnily i špičkové soutěžní páry. CTS Perfect Par-
dubice si pozval vynikající tuzemské i zahraniční lekto-
ry. Další akcí byla opět Letní taneční škola pro stepaře 
– cloggery.

Tady mě mrzí, že jsme nezorganizovali veřejné vystou-
pení na závěr akcí, ale to vylepšíme.

A nakonec jsme umožnili konání dětské podzimní akce 
pro malé děti na našem pozemku pod Rychtou.

BetlémSKé SvětlO
Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jesky-
ni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě, představuje 
symbol míru, lásky, naděje a přátelství.
Rozvoz světla každoročně zajišťují skauti a skautky. 
V sobotu 10. 12. proběhl ceremoniál předání Betlémské-
ho světla ve Vídni. Následně 11. 12. světýlko doputovalo 
do brněnské katedrály na Petrově. A konečně v sobotu 
17. 12. byl plamínek distribuován skautskými kurýry vla-
ky po celé České republice.
Betlémské světlo si můžete osobně odnést i u nás:
• v morašicích na štědrý den bude na faře mezi
 10.00 – 12.00 hod.
• v řikovicích budou roznášet betlémské světlo
 Anička a Ondra Tesařovi 23. 12. od 11.00 hod.
 nebo bude v kapličce na štědrý den
 mezi 10.00 – 12.00 hod.

marie foglová

co je na uspořádání takové akce nejnáročnější?
Jednoznačně personální obsazení kuchyně a zajištění 
úklidu. Tady musím poděkovat paní Janě Papáčko-
vé, která mi pomohla v kuchyni při letošním prvním 
pobytu. Na ten druhý jsme museli povolat brigádníky 
z řad přátel až z Prahy. Pracovníci jsou celkově největší 
výzva, a to jak řemeslníci na stavbu, tak pracovníci na 
zajištění běžného provozu a kuchyně.

Je možné pronajmout si rychtu nebo třeba jen sál?
Ano, pokud to nenaruší další chod Rychty, jsme ote-
vřeni konání rodinných i jiných akcí. Těšíme se třeba na 
nějaký ples, koncert nebo podobnou akci.

A co řešíte právě nyní?
Dále budeme pokračovat v úpravách a opravách. 
Zvenčí viditelné budou hlavně střechy a ploty, snad se-
ženeme někoho na římsy.

Také plánujeme akce pro rok 2023 a dále, rádi přiví-
táme i Vaše děti na příměstském kempu, který přimk-
neme k další vhodné prázdninové akci. Rádi bychom 
zahájili spolupráci s obcí či jejími složkami na akcích, 
které jsou pevně ukotvené v kalendáři a možná založí-
me i nějakou novou tradici.

A hledáme řemeslníky na probíhající rekonstrukci (ob-
klady, dokončovací práce) i pracovníky do provozu 
(provozní, kuchaři, úklid).

A co na závěr?
Na závěr bych velmi ráda jménem nás všech z Rychty 
popřála klid a vše dobré ve spirituálním čase adventu 
a Vánoc. Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů všem do roku 
2023.

 marcela ryšavá

rychtA
Začátkem listopadu jsem zašla na obecní úřad v Mo-
rašicích, abych informovala novou paní starostku 
o některých aspektech, které musíme na Rychtě vyře-
šit. Paní starostka mne požádala o napsání příspěvku 
do občasníku, za to děkuji. Přemýšlela jsem nad for-
mou, nakonec jsem se rozhodla pro formu imaginár-
ního rozhovoru a položila jsem si otázky, které by Vás 
mohly také napadnout.

A proč píšu Rychta s velkým „R“? Protože Rychta si to 
zaslouží.

co se děje na rychtě?
Zatím hlavně opravy a rekonstrukce objektu, do čeho 
se sáhne, to se musí udělat nové. I ty části areálu, které 
byly opraveny nebo vystavěny před cca 30 lety, jsou 
pro dnešní dobu z velké míry nevyhovující. Snažíme 
se zachovat vše, co funguje. Tady patří velký dík paní 
Brychtové, která mi trpělivě vysvětlila fungování doslu-
hujících přístrojů v kuchyni, a panu Vítovi za ochotu při 
řešení problémů s elektrikou a dalším zařízením. Proces 
rekonstrukce a budování bude dlouhodobý a na mno-
ho úprav si bude muset areál postupně vydělat.

co plánujete a komu bude rychta sloužit?
Rychta a její areál by měl sloužit hlavně dětem. Plá-
nujeme hlavně školy v přírodě během školního roku 
a kempy, soustředění, tábory o prázdninách.

Pro školy a školky by měla být hlavní náplní environ-
mentální výchova a ekologie. To sice zní velmi učeně, 
ale jako splněný úkol bych viděla i to, že děti budou 
vědět, kde se berou základní produkty a jak se mohou 
zpracovat (mléko, vejce, maso, obilí, vlna, vosk, med, 
dřevo…). Přiblížíme jim procesy ve volné přírodě, v za-

tři KrálOvé Opět zAzvONÍ
u vAšich dveřÍ
Vánoce jsou tu coby dup a s nimi pomalu přijde i Tří-
králová sbírka. Návštěvu Vašich domovů plánujeme na 
sobotu 7. 1. 2023. Věříme, že se vše vrátí do normálních 
kolejí a naši koledníci Vás navštíví opět doma, jako tomu 
bylo loni. Nechceme Vás totiž ochudit o milá setkání 
a zvláště o přání štěstí, zdraví a požehnání do roku 2023, 
která koledníci do Vašich domovů tradičně přináší.
V loňském roce jsme vybrali v Litomyšli, v okolních 
obcích a od on-line dárců rekordní částku 742 961 Kč! 
Výtěžek putoval především na provoz Domácí hospi-
cové péče na Litomyšlsku. Letos chceme z Tříkrálové 
sbírky pořídit pro naše zdravotní sestry osobní auto-
mobil na cesty za našimi pacienty. Dále půjde výtěžek 
na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění 
školních a kompenzačních pomůcek či k spolufinanco-
vání lyžařských výcviků a letních táborů. Podpoříme 
z ní také naše Dobrovolnické centrum.

Děkujeme už nyní všem, kteří se do sbírky zapojí a při-
spějí na dobrou věc. Více informací o Tříkrálové sbírce 
najdete na našem webu: litomysl.charita.cz/trikralo-
va-sbirka-informace/trikralova-sbirka-2023/ nebo 
u koordinátorky Tříkrálové sbírky – Ing. Veroniky Peter-
kové (tel. 733 741 091, e-mail: dobrovolnik@lit.cz).

Pokud Vás koledníci doma nezastihnou, je možné při-
spět také pomocí ONLINE koledy, mimoto bude možné 
přispět pomocí dárcovské SMS, přes platební bránu či 
bankovní účet (více na www.trikralovasbirka.cz).

Děti se jako i loňský rok budou moci zapojit do výroby 
originální tříkrálové tašky - více informací najdete na 
našem webu nebo Facebooku. Odměna pro všechny 
tvůrce je jistá!

ing. veronika peterková, farní charita litomyšl
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Fotbalový podzim letos probíhal různě jak v jednotli-
vých kategoriích, tak i časových obdobích. Muži zača-
li sezónu přípravným skalpem bétřídní Sloupnice, na 
který navázalo vyřazení z okresního poháru po domá-
cí prohře s Borovou. Následovala série bez porážky, 
která áčko na konci září dokonce na 3 dny poslala na 
první místo okresního přeboru. Pak přišla nejen ostud-
ná domácí porážka od Opatova, ale i výkony jako na 
houpačce se 4 dalšími porážkami. Průběžné třetí místo 
hodnotí hrající trenér M. Ropek jako pěkné, ale odstup 
na vedoucí celky je poměrně značný a mrzí hlavně 
fakt, že se takové manko narodilo při příznivém losu, 
když hned 8 ze 13 zápasů odehráli muži doma. Bohužel 
výkony v domácím prostředí se předsezónním před-
stavám přiblížily pouze v zápasech s Dolním Újezdem 
a Jevíčkem.
Během 15 podzimních zápasů si alespoň pár minut 
na hřišti připsalo 23 lidí. Díky takto široké soupisce, ať 
už hráčů pravidelně docházejících nebo příležitostně 
ochotných zaskočit, se tak podařilo absolvovat pod-
zim bez zásadních problémů s poskládáním sestavy, 
přestože se kádru nevyhnulo několik zranění, mnoh-
dy dlouhodobějšího rázu. Nejlepším střelcem mužstva 
byl už tradičně Bohumil Válek, který si připsal 6 gólů. 
Po konci podzimní části na pozici trenéra na vlast-
ní žádost skončil Martin Ropek, kterému za více než 
5 odkoučovaných let patří velký dík. Tým pro jarní část, 
ve které by ho neměla svazovat povinnost z výsledků, 
přeberou Václav Štancl a Michal Kopecký ml.
Z mládeže spojené s Horním Újezdem si nejlépe vedli 
mladší žáci, kteří vstoupili do přípravy i začátku sezóny 
vlažně, ale když se po prázdninách zlepšila docházka, 
dostavily se i výsledky, a je z toho stejně jako u mužů 
třetí místo. A kromě svých zápasů jich většina pomá-
há doplnit soupisku starších žáků, kteří se sezónou vý-
sledkově potrápili a i s porcí smůly v podobě opakova-
ných zranění zakončili půlrok s jediným bodem. Oba 
týmy doplatily několikrát i na slabou efektivitu, nejvíce 
se dařilo hornoújezdským Janu Kvapilovi ve starších 
a Ondřeji Žďárovi v mladších, kteří zaznamenali 7, 
resp. 5 gólů. Na ukončení sezóny se pak děti vypravily 

v doprovodu trenérů a rodičů na přátelský zápas fot-
balové reprezentace do Olomouce.
Starší přípravka je také spojená s Horním Újezdem 
a dá se říct, že „bojuje“ s vytížením dětí, kterých je sko-
ro na dva týmy. Výsledkově to nebylo úplně ono, ale 
právě množství dětí a jejich chuť je mnohem důležitější. 
Větší počet dětí byl už před sezónou v kategorii mlad-
ších přípravek, kterou jsme letos přihlásili samostatně. 
Začátek sezóny byl hodně rozpačitý. Pro většinu dětí 
byl podzim prvním vyběhnutím na fotbalový trávník. 
Postupně se seznamovaly s oficiálními pravidly a sys-
témem hry. Zkušenější protivníci měli výrazně navrch. 
To však děti neodradilo, poctivě trénovaly v hojném 
počtu dvakrát týdně a zápas od zápasu se zlepšova-
ly. Absolvovali jsme 3 přípravné turnaje, dále 7 oficiál-
ních v rámci mistrovské soutěže, z toho jsme 2 turnaje 
pořádali na domácím hřišti v Morašicích. Bohužel se 
dětem nepodařilo v žádném zápase zvítězit, i když by 
si to několikrát za bojovnost zasloužily. To je však ne-
odradilo, sbíraly cenné zkušenosti a zlepšovaly se kaž-
dým zápasem, což je dobrým příslibem do budoucna. 
Ale hlavně se fotbalem bavily a to je to nejdůležitější. 
V tréninkovém spojení s mladší přípravkou funguje 
pravidelně i školička pro nejmenší. Tréninky se s po-
kročilejší roční dobou přesunuli do tělocvičny, ale pro 
zájem dětí trvaly až do prosince. Za péči o našich zhru-
ba 50 dětí si zaslouží dík všichni naši trenéři – Jirka 
Famfulík, Miloš Kopecký, Martin Kovář, Milan Klement 
a Milan Chmelík – i všichni rodiče, kteří pomohou tře-
ba jenom odvozem na zápas. Tímto děkujeme také 
všem ostatním, kteří pomáhají zabezpečit chod klubu 
a zápasů i všem divákům za přízeň. Zároveň přejeme 
klidné a spokojené vánoční svátky, kdo by se na jejich 
konci chtěl setkat, bude mít příležitost poslední den 
v roce, kdy se od 10 hodin koná tradiční silvestrov-
ský fotbálek pro všechny. A těm, kteří mají na Silves-
tra jiné plány, přejeme zároveň hodně zdraví a štěstí 
v novém roce.  Pokud se s námi během něho budete 
chtít setkávat, na stránkách www.sokolmorasice.cz se 
dozvíte, kdy a kde k tomu bude možnost, tělocvičnu 
máme zamluvenou už od ledna.

Tj SOKOL MORAŠICEMORAŠICE

zApOmeNuté OvOce?

pařížanka
Všechny dosavadní hrušně popisované v našem 
seriálu byly víceméně odrůdy letní. Zimních odrůd 
hrušní je totiž výrazně méně než letních a podzim-
ních, což jen dokládá obecnou vlastnost hrušek, 
že jsou ve srovnání s jabloněmi hůře skladova-
telné. Proto je každá hruška, která vydrží alespoň 
do Vánoc, velmi cenná a má ve sklepě úplně jiné 
místo než jablka, která jsou o Vánocích v ideální 
konzumní zralosti v nekonečném množství odrůd.

Jednou z nejvýznačnějších zimních hrušní našeho 
kraje je Pařížanka neboli také Comtesse de Paris. 
Původu je francouzského a vypěstoval ji zahrad-
ník v Dreux v druhé polovině 19. století. Na naše 
území se dostala patrně až ve století dvacátém 
obvyklou cestou přes Německo. Hojně se pak 
u nás vysazovala v 60. a 70. letech minulého sto-
letí jako hlavní zimní odrůda. Pařížanka uspokoji-
vě roste i v horších hrušňových polohách, kámen 
úrazu ovšem nebývá v kondici stromu, nýbrž zda 
v dané kupříkladu chladnější oblasti jsme schopni 
dopěstovat ovoce přijatelné kvality. To je obec-
ná vlastnost zimních hrušní, která nejvíce omezu-
je možnosti jejich pěstování. Zimní odrůdy často 
vyžadují určitou dávku slunečního záření, aby 
potom ve sklepě při uložení vůbec dozrály. Proto 
najdeme ve starší literatuře u řady zimních odrůd 
zmínku, že se hodí pro pěstování pouze ve vinoro-
dých krajích, neboť právě réva má podobné ná-
roky. Toto dříve z velké části platilo i o Pařížance. 
Nicméně dnes máme poněkud tepleji, proto již 

tato odrůda poměrně spolehlivě dozrává i v na-
šem kraji. Pařížanka patří k hrušním spíše menší-
ho vzrůstu a zároveň tvoří typické poměrně široké 
koruny, takže je někdy už zdálky dobře poznatel-
ná. Plody jsou obvykle středně velké až větší, hod-
ně záleží na velikosti úrody. Tvar mají pravidelně 
hruškovitý, někdy až skoro válcovitý. Výrazně 
tečkovaná slupka, ač je na omak hrubá, je jinak 
dosti jemná a tenká, proto jsou plody citlivé na 
poškození. Charakteristický je otevřený kalich se 
špičatými ušty (kališní lístky), takže často vytvá-
ří jakousi hvězdičku. Ani ve zralosti nemají plody 
takřka žádné líčko a jsou stále světle zelené, kte-
roužto zeleň narušují jen zmíněné tmavé lentice-
ly. Zralé plody mají při správném dozrání dužni-
nu máslovitou, velmi šťavnatou, příjemně sladké 
chuti s jemnou kořenitostí. Některé plody (spíše 
větší velikosti) mají tendenci rovnou zmoučnatět, 
byť dobrou chuť si i tak zachovají. Pařížanku sklí-
zíme v polovině října nebo klidně i později, aby-
chom ji dopřáli dostatek slunce. Výhodou je, že 
plody dobře drží na stromě a předčasně nepada-
jí. Uskladněné plody dozrávají postupně od druhé 
půli listopadu do Vánoc, při dobrém skladování 
se dá někdy udržet i do ledna. Pařížanka nachází 
uplatnění především jako stolní ovoce.
V bezprostředním okolí Morašic ve volné krajině 
dnes Pařížanku pravděpodobně nenajdeme. Pou-
ze ve starých zahradách. Nejbližší alej s bohatým 
zastoupením Pařížanek lze obdivovat mezi Netře-
by a Sloupnicí.

Petr zehnálek ml.

Pařížanky neohromí krásou plodů, ale kdo by si nedal 
čerstvou hrušku o Vánocích...

Stromy této odrůdy jsou typické menšími
širokými korunami
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SBěr StAréhO pApÍru
Ve čtvrtek 6. 10. a v pátek 7. 10. proběhla tradiční 
akce – sběr starého papíru. Už ráno v 6.30 hodin 
nedočkaví rodiče přiváželi starý papír. Kontejner 
se rychle plnil a na odpoledne jsme potřebovali 
výměnu, abychom sběr měli kam dávat.

Papíru přibývalo a sil skvělým pomocníkům ubý-
valo. Letos se celá akce nesla v příjemném slu-
níčkovém počasí. Celkem jsme sebrali 10 560 kilo-
gramů. Zatím vítězí 7. třída, ale celkové výsledky 
budou až v dubnu. Uvidíme, kdo pojede na tajný 
výlet!

Děkuji všem sběračům i všem pomocníkům. Tro-
chu rozčarování přinesl finanční výsledek, proto-
že sběr probíhal v období, kdy o kartony nikdo 
nejevil zájem. Tak snad jarní akce proběhne zase 
tak, jak má a na tajný výlet si nějakou korunu 
vyděláme.

Stanislava coufalová

Čerti v mOrAšicÍch
V jedné nemalé a nedaleké vesničce oznámil ka-
lendář blížící se pátý prosinec. No, on ho ozná-
mil ve všech nemalých a nedalekých vesnicích 
a městech. Pro nás je ale důležité, co se odehrálo 
zde v Morašicích.
Tak ten blížící se pátý prosinec pro někoho zna-
menal chystání mikulášských balíčků, pro ty 
menší možná obavy, přemýšlení o svém celoroč-
ním chování, popřípadě filosofování, zda Mikuláš 
se svými pomocníky rozezná lhaní. A snad se 
i některý z těch menších človíčků těšil, protože 
to přeci jen může být zábava.  Pro žáky devá-
té třídy morašické základní školy byl tento čas 
ve znamení příprav na den, pro který si připra-
vili rozmanité kostýmy čertů, andělů a Mikuláše. 
Svou třídu přeměnili v uvěřitelné peklo obsahující 
vězení pro hříšníky, trůn Luciferky, kamna… a je-
den kout byl nebeský, to aby hříšníci měli naději.
Pátý prosinec se rychle dostavil a vše mohlo za-
čít. Ve škole máme pro začátek každého advent-
ního týdne krásný zvyk. Žáci všech tříd se setkají 

SBěr žAludů
Jednoho dne nás oslovila paní z Lesů ČR, zda by-
chom jim nepomohli nasbírat do lesní školky ně-
jaké žaludy. No jasně, že pomohli! Vyhlásili jsme 
rychloakci a soutěž mezi třídami.

Každý den graf na nástěnce ukazoval, jak je kte-
rá třída úspěšná, a proto jsme během několika 
dní nasbírali 450 690 g žaludů. Paní je nestači-
la odvážet. Mezi jednotlivci nejvíce nasbíral Fi-
lip Nantl, pak David Kočí, Adam Brdička. Hlavní 
cenu – dub – převzala druhá třída. Ta ho zasadi-
la a bude o něj pečovat a pozorovat, jak poros-
te. Drobné ceny nám přivezla i paní Neznajová 
z podniku Lesy ČR.

děkuji všem za sběr a podporu.
Stanislava coufalová

na chodbě, zazpívají si koledy a zapálí se další 
svíčka na adventním věnci. Tentokrát ji zapálil je-
den z andílků deváté třídy. A poté mohl čertovský 
den začít.
Jistě si říkáte, jestli převlečení deváťáci dosta-
li děti do pekla – ano, dostali, protože Mikuláš 
s čerty a anděly navštívili každou třídu. Zeptali 
se, zda byly děti hodné a i přesto, že v každé třídě 
byly děti dle vlastních výpovědí jen hodné, po-
zvali je čerti do pekla na posouzení. Děti se z pek-
la dostaly, pokud splnily čertovské úkoly a ještě 
si odnesly mikulášskou nadílku v podobě výbor-
ných perníčků, které upekli žáci deváté třídy.
Nesmím ještě zapomenout, že čerti s Mikulášem 
a anděly navštívili i školku. Děti dostaly také mi-
kulášskou nadílku, a to nejen za převažující ne-
zlobení, ale také za krásnou básničku a písničku.
Děkujme tedy všem dětem, že v pekle nechávají 
ještě dost místa a dopřejme všem andělům, čer-
tům a Mikulášům zas na rok odpočinek.

Anna leksová

pekelníci mastí karty

první třída v pekle

mikuláš a jeho parta u třeťáků

druháci se svým doubkem

vážíme a vážíme...

díky všem pomocníkůmSladká odměna
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OKreSNÍ přeBOr šKOl v šAchu
ve SvitAvách
Od září se začaly děti z 1. a 2. stupně naší ško-
ly seznamovat s pravidly královské hry. Ti, kteří 
ji už trochu z loňska ovládali a dokonce se i zú-
častnili naší celoškolní soutěže v šachu, si vy-
zkoušeli, co pozapomněli. Týden před Okresním 
přeborem Svitavy v šachu jsem dostala nabídku 
k účasti a sestavení čtyřčlenného družstva a ná-
hradníků. Trochu jsem váhala. Nakonec jsem se 
rozhodla dát šanci žákům, kteří chodí do šacho-
vého kroužku, ale i těm, kteří si přijdou jen občas 
zahrát a chtějí také zkusit hru jinde. Po návratu 
Jehora (žák naší školy z Ukrajiny) jsme sestavili 
3 týmy, a tak si mohl každý zahrát podle švýcar-
ského systému 7 kol.

Manžel mi dovezl i šachové hodiny z Litomyš-
le, abychom si osvěžili, jak se používají při sou-
těžích. Samozřejmě napětí z časového presu je 
větší. Také jsme se seznámili s hracím systémem 
„Pravidla šachu Fide“. Jeden z bodů je absolutní 
zákaz používání mobilů a jakéhokoliv elektronic-
kého zařízení, při partii nemluvit, nestřídat ruce, 
chovat se slušně apod. Na partii byl určen čas 
2x20 min + 5s/tah. Někteří mladší hráči dost spě-
chali a tím dělali mnoho tzv. nemožných tahů. 
V případě tří takových tahů je vítězství na straně 
spoluhráče. Sčítaly se body na všech šachovni-
cích (počet olympijských bodů).

Všichni se moc snažili a nebáli se i o svůj spor-
ný tah bojovat, např. remízou apod. To vše po-
suzovali rozhodčí a ve výsledku počítač. Někteří 
hráči z 2. stupně měli před sebou i hráče z gym-
názií. Obdivovala jsem i Haničku Thuc Nhi Bui 
ze 3. třídy, která se dostala do týmu 2. stupně 
a hráčů gymnázií. Získala dokonce pro tým ně-
kolik bodů. Chválím všechny, co se nezalekli vel-
ké konkurence a soutěž nevzdali.

„ není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Pierre de Coubertin

Mnohokrát jsem zavzpomínala i na našeho mo-
rašického občana pana Karla Ningera, který byl 
vyhlášeným šachistou v našem kraji, ale i v za-
hraničí. Několikrát zavítal i do naší školy zahrát 
si se žáčky.

zdeňka fikejzová

dO mOrAšic přiJel Sv. mArtiN 
NA BÍlém KONi
Kdo se ocitl v pátek 11. 11. v 13.13 hodin na hřišti 
v Morašicích, mohl na vlastní oči spatřit svatého 
Martina na bílém koni. Přispěla k tomu školní dru-
žina, která připravila scénku, jak to s tím svátkem 
vlastně je.

Bubeník vyprávěl, kdo to byl Martin, jak se stal 
svatým, jak žil, proč se pečou husy a zapíjejí se 
svatomartinským vínem. A proč Martin přijíždí na 
bílém koni. Když jsme se vše dozvěděli, zavolali 
jsme na sv. Martina a on opravdu přijel na bílém 
koni. Dal nám i svolení, že si můžeme jeho koně 
pohladit.

Sníh sice letos Martin nepřivezl, ale myslím, že 
jsme zase o kousek chytřejší.

Stanislava coufalová

MaSarykoVa základní škola MaSarykoVa základní škola 

zlAtÍ Kluci!
Stolní tenis – krajské kolo
Když ve čtvrtek 3. 11. zamířili na okresní kolo sou-
těže týmů základních škol ve stolním tenise bra-
tři Rostislav a Jakub Duškovi, věřili jsme, že se 
v konkurenci ostatních neztratí. Oba patří ve 
svých kategoriích mezi vynikající hráče v celé 
České republice. Ale je to sport a v něm není 
o překvapení nouze. O to více všechny potěšilo, 
když jsme jim mohli gratulovat k vítězství nad 
všemi týmy škol okresu Svitavy a k postupu do 
krajského kola!

O týden později ve čtvrtek 10. 11. pokračovaly 
soutěže XX. Krajské olympiády dětí a mládeže 
Pardubického kraje, kam se nominovala jen nej-
lepší družstva z každého okresu. Zde hrály čtyř-
členné týmy.
Družstvo starších chlapců ve složení Rostislav 
Dušek, Jakub Dušek, Michal Mužík a Lukáš Mach 
doprovázené paní učitelkou Mgr. Novákovou za-
znamenalo veliký úspěch. Chlapci porazili všech-
ny týmy Pardubického kraje a vybojovali tak zla-
tou medaili ve stolním tenisu družstev!
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

miloš Krejčí

Jak to s tím martinem bylo...?

martin přijíždí a vidí žebráka

parta šachistů

Odborný dohled

Každý si něco odvezl

pekelné soustředění

„martinova bělouše“ si můžeme pohladit
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lAmpióNOvý průvOd, zAmyKáNÍ 
StudáNKy A KOlAudAce
Množily se nám dotazy ze všech stran, kdy konečně uza-
vřeme naši studánku. Pořád ji jenom otvíráme, ale před 
zimou jsme ji ještě ani jednou nezamkli. A tak jsme se 
dohodli změnit náš naplánovaný program. Spojili jsme 
lampiónový průvod s procházkou ke studánce. V sobo-
tu 5. 11. jsme se sešli před bývalou školou. Nejprve jsme 
za zvuku státní hymny uctili památku padlých polože-
ním věnce a zapálením svíce. Následně jsme se vydali 
do tmy jen za svitu lampiónových světélek, lucerniček, 
baterek, prostě se vším, co svítí, směrem k Višňárům 
k naší studánce U Jezírka. Studánku jsme básničkou 
a vílím tancem zamkli na klíč k zimnímu spánku. Těšíme 
se na jaro, kdy ji zase slavnostně společně otevřeme.
Průvod se poté odebral zpět ke škole, kde děti dostaly 
sladkou odměnu za to, že cestu bez problémů zvládly. 
Maminky připravily na zahřátí dětem čaj a dospělým 
svařák. K občerstvení se podával výborný guláš. Toto 
společné setkání jsme rovněž pojali jako kolaudaci 
nově opravené společenské místnosti. Tradičně se také 
po občerstvení promítalo video, které připomnělo letoš-
ní akce a události, které se odehráli u nás v Řikovicích. 
A že jich bylo na tak malou vesničku! Díky Vám všem, 
kteří s akcemi pomáháte a účastníte se jich.

řIkoVICE 

rOzSvěceNÍ váNOČNÍhO StrOmKu
V říjnu se začala blížit zima, a proto započaly přípravy 
na rozsvěcení našeho stromu. Oslovili jsme opět děti, 
které by si rády zazpívaly, aby dorazily na první schůz-
ku. Společně vybraly 8 písniček, které poté každý pátek 
pilně trénovaly. Opět si hudební vystoupení připravily 
i maminky. Teď už jenom čekáme na tatínky, kdy ko-
nečně dostanou odvahu a natrénují také nějakou tu 
vánoční písničku. Kvůli koncertům Hudby pomáhá jsme 
museli termín přesunout na pátek, což nás ze začátku 
mírně rozhodilo. Přesto jsme se bez problémů dokázali 
domluvit, kdo co bude zařizovat, vyrábět, péct atd.
Konečně se přiblížil pátek 25. 11. a zároveň velké chys-
tání. Museli jsme dovézt a připravit stoly, stany, pódium 
pro piano, ozvučení... Navezly se výrobky, které naše 
šikovné maminky vyrobily, jmelí pro štěstí, vánoční 
perníčky z Řikovic. Naservírovalo se vánoční cukroví, 
nachystal se svařák, maso na gril. Opravdu nám čas 
ubíhal velmi rychle, protože většina z nás byla i od-
poledne v práci. Vše jsme ale stihli, protože bylo vše 
dokonale zorganizované a víme, že se můžeme jeden 
na druhého spolehnout. Nejprve zazpívaly maminky  
a poté vystoupily naše děti. Za doprovodu nástrojů 
krásně zazpívaly vánoční písničky a navodily návštěv-
níkům vánoční atmosféru. Děti si za zpěv a pilné tréno-
vání zasloužily sladkou odměnu, ale nejvíc je i maminky 
potěšil obrovský potlesk od diváků. Všem se to moc lí-
bilo, jen škoda, že někteří do vystoupení povídali a tím 
rušili ostatním zážitek. Na povídání bylo poté dost času 
uvnitř ve škole.
Dole pod pergolou byly na prodej vánoční výrobky, vě-
nečky a z toho úžasný výtěžek 5 000 Kč předáme do 
kasiček Hudby pomáhá. Děkujeme!

„přehlÍdKA hASiČSKé techNiKy
v řiKOvicÍch“
Jistě jste si všimli, že dole u školy je rozrytá plocha. Co 
se to asi stalo? Ve čtvrtek 1. 12. ráno sjelo nedostatečně 
zajištěné auto od „Zindulkových“ přes silnici dolů pod 
sráz do potoka. Naštěstí ve voze nikdo nebyl, a tak se 
nikomu nic nestalo. Odnesly to jen plechy. Přivolaní 
hasiči zvolili cestu kolem pergoly u školy, protože pod 
školou je úzká příjezdová cesta. Hasičským jeřábem 
auto vytáhli, ale cestou zpět se zabořili a nemohli vyjet. 
Museli tedy povolat posily, aby hasičské auto vyprostili. 
A tak bylo u nás o dopolední program postaráno, pro-
tože probíhali vyprošťovací akce. Řikovičtí občané, kteří 
zrovna byli doma, mohli vidět nespočet hasičů a 3 velká 
hasičská auta.

miKuláš S Čerty
Jako tradičně 5. 12. v předvečer svátku sv. Mikuláše se 
přišel Mikuláš spolu s andělem a čerty podívat na děti 
i u nás. Každé dítko zazpívalo písničku nebo odříkalo 
básničku. Nakonec všechny děti slíbily, že budou ma-
minku a tatínka poslouchat a za odměnu dostaly slad-
kosti a dárečky. Uvidíme, jak jim ten slib dlouho vydrží. 
Věříme, že se budou určitě snažit a že se budou těšit 
zase za rok na vzácnou návštěvu.

vystoupení dětí

Sešli jsme se v hojném počtu

Se světýlky ke studánce

„Pracovní četa“ v naší nové kuchyňce

vystoupení maminek

perníčky z řikovic

vánoční výrobky na prodej
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Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Své významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:

65 let drahomíra famfulíková

70 let Alena Čejková
 miloš Čejka

75 let marie rubková
 Jana trávníčková

80 let Bohuslav říha
 Josef Novák
 Arnošt pokorný
 ivanka hubáčková

85 let Jarmila tašnerová

SPolEČEnSká kronIka

krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023 
obec Morašice


