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Vážení spoluobčané,
nastal nám ten nejkrásnější čas v roce, čas
vánoční, čas radosti, čas očekávání, zázraků,
splněných přání, náhodných setkání, společných
chvil s rodinou i vzpomínek na ty, kteří v tomto
období již s námi nemohou být. Vánoce se blíží
a s nimi kromě veškerého shonu při pořizování
dárků, úklidu domácnosti, pečení cukroví
a zdobení stromečku je to i čas, kdy bychom
si měli najít čas na moment se zastavit a užít si
jej. Proto mi dovolte, abych Vám v tento čas
popřála jménem svým i celého zastupitelstva
a
pracovníků
obce
Morašice
krásné
a pohodové svátky vánoční plné šťastných
a srdečných chvil a do nového roku popřála
zejména pevné zdraví, štěstí, lásku, úsměv
a pohodu.
Poděkování
Dovolte mi, abych zde poděkovala za práci v uplynulém roce 2020 všem zaměstnancům, zastupitelům
ale také všem obyvatelům obce Morašice, kteří se podíleli na pořádání kulturních, společenských,
sportovních a jiných akcích, které přispívají k rozvoji naší obce. I když jich bylo v tomto uplynulém
nestandardním roce méně, každá z nich stála o to více za to a pokud to epidemiologická situace
v následujícím roce dovolí, rozhodně na ně navážeme.
Plány pro rok 2021
Naše finanční možnosti nejsou neomezené. Nicméně v následujícím roce 2021 máme v plánu pokračovat
a pokud možno dokončit dva klíčové projekty. Je to rekonstrukce chodníků po obci, kde nám byla schválena
dotace ve výši téměř dvou milionů korun. Je to skvělé, protože je to výše poloviny ročního rozpočtu obce
navíc. Tato akce má být zrealizována do léta 2021. Nezávisle na tom stále pokračujeme
na přípravě stavebních míst pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě „na loukách“. V součastné
době stále probíhá příprava projektové dokumentace. Bohužel je to běh na delší trať a i když se snažíme
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tento stav urychlit, je to obtížné. Lhůty zpracování a vyjádření státní správy a dotčených orgánů jsou
dlouhé. Samozřejmostí zůstává podpora a cíl zachovat provoz místní prodejny potravin COOP, která je pro
nás prioritní a zajišťuje našim občanům dostupnost potravin v místě bydliště.
Starostka obce Mgr. Adéle Šotkovská, Dis.

Foto: Martin Procházka
Usnesení zastupitelstva 20.08.2020
Omluven: Weis Zdeněk
ZO bere na vědomí: Zápis z kontrolního výboru,
vše
v pořádku.
ZO bere na vědomí: Rezignaci na post předsedy
finančního
výboru
A.
Šotkovské
k 1. 7 .2020.
ZO schvaluje: Nového člena p. Lukáše Bartuňka
ke spolupráci s úřadem územního plánování.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO schvaluje: Žádost vinařského spolku Morašice
ohledně pronájmu sálu nového KD za účelem
konání akce Ochutnávka vín dne 28. 11. 2020. Sál
bude
pronajat
zadarmo.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO
schvaluje:
Přesunutí
o sponzorském daru na příští
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

jednání
zasedání.

ZO schvaluje: Nový řád veřejného pohřebiště
v Morašicích. Nabytí právní moci je po 15 dnech
od
vyvěšení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO bere na vědomí: Paní starostka informovala
o nabídce firmy CityPatrol.
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ZO schvaluje: Pořízení dvou nových čerpadel
včetně příslušenství do studní v celkové částce
45.000,Kč.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO bere na vědomí: Pan Veis E. informoval
o špatném stavu skruží ve studních.
Starostka informovala o možnostech získání
dotací na skruže. Tyto dotace prověří.
ZO bere na vědomí: Informace zastupitelům
ohledně prací konaných na zasíťování nových
pozemků firmou Dlabaja. Práce probíhají dle
dohodnutého plánu. Hotová je již splašková
kanalizace a vodovod (62.800,- Kč) a také
komunikace pro pěší (41.500,-Kč).
ZO schvaluje: Přesunutí bodu do programu
zastupitelstva
na
příští
zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO
schvaluje:
Odměnu
zastupitele
p. Z. Weisse se určuje částkou 460,-Kč/měsíc od
21. 08. 2020. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se:
0
ZO schvaluje: Záměr o prodeji části pozemku
ve vlastnictví Obce Morašice 121, 671 71
pozemek parcela č. 543/17 (ostatní plocha)
o rozloze 30 m2, v katastrálním území 698466
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za
účelem:
přístřešek
na
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

dřevo.

ZO schvaluje: Prodej části pozemku na parcele
1061/9(ostatní půda) o výměře cca 32 m2 p. Ing.
Jindřichu Balíkovi Pod Bučinou 259 Řitka 25 203.
Od konce budovy č. p. 98 parcelní číslo 116 k
silnici (nájezd na struhu), v katastrálním území
Morašice 594474. Za částku stanovenou dle
směrnice
o
prodeji
pozemku.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO schvaluje: Prodej části pozemku na parcele
1047/7(ostatní plocha) o rozloze 270 m2 p. Daniel
Bendovi Sídliště 503 Hrušovany u Brna 664 62
za účelem spojení pozemku s pozemní
komunikací (příjezd k zahradě). Za částku
stanovenou dle směrnice o prodeji pozemku.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
ZO bere na vědomí: Starostka poděkovala všem,
kdo
se
zúčastnil
poutě.
Informovala
o finančním vyúčtování. Opékání párků
se bude konat v pátek 28. 8. 2020 na malém

hřišti. Promítání filmů v srpnu 2020 je zrušeno.
Posvícení 2020 – plán akce bude upřesněn
vzhledem k epidemiologické situaci. Rozhodnutí
bude
upřesněno
na
začátku
září
na příštím zastupitelstvu. Pan Veis informoval o
stavu ŠPINDL (části hydrantu) u p. č. 1061/9. Paní
starostka
poděkovala
panu
Veisovi
za poskytnutou informaci. Paní Hermanová
se dotazovala na stav obchodu Jednota a jeho
provoz. Na zářijové jednání bude pozván pan
předseda a bude se jednat o finančním daru. Paní
Maříková měla dotaz na lesní hospodaření a jejich
správu. Pan Utínek z lesního hospodářství se
zúčastní příštího zastupitelstvo a ke všemu se
vyjádří. Pan Veis se dotazoval na úsporu
mzdových prostředků. Informován bude na
příštím zastupitelstvu.
ZO schvaluje: Žádost paní Hermanové
o přidání bodu Diskuze do programu
zastupitelstva.
Hlasování: pro: 0 proti: 6 zdrželo se: 0 Usnesení
nebylo schváleno.

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.09.2020
ZO bere na vědomí: Zápis z kontrolního výboru,
vše v pořádku.
Návrh
usnesení
:
Paní starostka navrhla na funkci předsedy
finančního výboru paní Hanu Maříkovou, která
odmítla; Janu Hlaváčovou, která odmítla, Zdeňka
Weise, který odmítl; Kateřinu Paluchovou, která
přijala. Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje
volbu nového předsedy finančního výboru, a to
paní Kateřinu Paluchovou s výkonem funkce ode
dne 1.10.2020 a s výší odměny 1.060, - Kč.
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh
usnesení
:
Paní Ing. Lenka Dřevová, účastnící se zasedaní
zastupitelstva jako host a zástupce Jednoty
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Moravský
Krumlov,
informovala
členy
zastupitelstva o stavu Jednoty (v obci Morašice) a
o stavu podobných obchodů jimi provozovaným.
Zároveň informovala o výrazném zvýšení
možnosti zachování chodu obchodu při
uskutečnění darovací smlouvy ze strany obce.
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje příspěvek
obce na provoz Jednoty ve výši 25.000, - Kč.
Hlasování: pro - 6, proti – 1 (Zdeněk Weis), zdržel
se – 0
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej
pozemku od obce Morašice 121, 671 71 pozemek
p.č.543/17 o rozloze 30 m², v katastrálním úřadu
698466 za účelem: přístřešek na dřevo panu
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Miroslavu
Šilhánkovi.
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0

a nová přípojková skříň pro nové pozemky.
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh
usnesení
:
Návrh č. 1 Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská,
DiS.
informovala
zastupitelstvo
o návrhu zrušení akce Posvícení v obci Morašice,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v celé
ČR.
Hlasování: pro - 5, proti – 1(Mgr. Jana Hlaváčová),
zdržel
se
–
1(Zdeněk
Weis)
Návrh č. 2 Paní Mgr. Jana Hlaváčová a pan Zdeněk
Weis
navrhli
realizovat
posvícení
v omezeném provedení, tzn. bez sobotního
programu, bez víkendového zavádění a pouze v
neděli dechová kapela k tanci a poslechu.
Hlasování:
bez
hlasování
Návrh č. 1 schválen Zastupitelstvo obce Morašice
schvaluje návrh č. 1 - zrušení akce Posvícení
Morašice 2020 kvůli epidemiologické situaci v ČR.

Návrh
usnesení
:
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
informovala zastupitelstvo o možnostech nových
internetových stránek obce Morašice od firmy
Goldenorange. Informovala i o jiných nabídkách,
ale byly cenově vyšší. Dosavadní internetové
stránky obce Morašice jsou funkčně a legislativně
nevyhovující. Zastupitelstvo obce Morašice
schvaluje smlouvu se společností Goldenorange
o tvorbě a zřízení nových webových stránek ve
výši
19
000,
Kč
bez
DPH.
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Mgr.
Jana Hlaváčová)

Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo se v ohledu jednání územního
plánu shodlo na vyčkání vypsání dotačních titulů v
následujících letech a následně zažádat o dotaci a
bez získání dotace nepokračovat. Zastupitelstvo
obce Morašice bere na vědomí odložení jednání
územního plánu.
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo
bude
hledat
možnosti,
kdo bude v budoucnu realizovat a psát kroniku.
Pokud by se nikdo nenašel, bude zastupitelstvo
vést kroniku kolektivně. Zastupitelstvo obce
Morašice odkládá bod 8 - stanovení osoby
odpovědné za vedení kroniky na příští jednání
zastupitelstva.
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č.: ZN –
014330053647/002, - nové podzemní kabelové
vedení
0,4kV
v
četně
uzemnění
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Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost
o zařazení bodu Různé do programu
zastupitelstva u minulého zasedání zastupitelstva
ze dne 20.8.2020. Hlasování: pro – 3, proti – 3
(Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk,
Rudolf Březina), zdržel se – 1 (Kateřina Paluchová)
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí
žádost o sponzorský dar – vinařský spolek
z minulého zasedaní zastupitelstva ze dne
20.8.2020 v podobě bezplatného nájemného pro
konání koštu sv. Martina v listopadu 2020.
Návrh
usnesení
:
Paní starostka informovala zastupitelstvo o
možnostech získání hasičského vozidla CAS
Mercedes Benz Atego 1523 K a o podaní žádosti
na jeho pořízení bezúplatným převodem.
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí
možnost získání hasičského vozidla bezúplatným
převodem. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí
informace k rekonstrukci stávajících chodníků.
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Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí
výběrové řízení na pracovní pozici – účetní obce
Morašice.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu
o
podmínkách
napojení,
o
spolupráci
a
součinnosti
plynárenského
zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní (plynovod
a
přípojky
k
novým
pozemkům).
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí
rozpočtové opatření č.8/2020.
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu uzavřenou pro potřeby
územního
řízení
84
a násl./stavebního řízení dle 108 a násl. Zákona
č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon v platném znění JMK a Obec
Morašice – novostavba komunikace pro pěší).
Hlasování: pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh
usnesení
:
Návrh č. 1 Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje
pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření
do
výše
20.000,
Kč.
Hlasování: pro – 4 (Hana Maříková, Mgr. Jana
Hlaváčová, Zdeněk Weis, Kateřina Paluchová)
proti – 0, zdržel se – 3 (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis.,
Mgr. Lukáš
Bartuněk,
Rudolf
Březina).
Návrh č. 2 Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje
pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření
do
výše
30.000,
Kč.
Hlasování: pro – 2 (Mgr. Lukáš Bartuněk, (Mgr.
Adéla Šotkovská, Dis.,), proti – 3 Mgr. Jana
Hlaváčová, Zdeněk Weis, Hana Maříková), zdržel
se – 2 (Kateřina Paluchová, Rudolf Březina).
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh č. 1
- pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření
do
výše
20.000,
Kč.
Závěr
:
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
poděkovala všem
přítomným
za
účast
a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.

Usnesení zastupitelstva ze dne 08.10.2020
Omluven: Weis Zdeněk, příchod 18.30.
ZO bere na vědomí: Zápis z kontrolního výboru,
vše v pořádku.
Návrh
usnesení
:
Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene (Morašice – vodovod a
splašková kanalizace pro novu výstavbu).
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh
smlouvy
o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
věcného
břemene.
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0
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Návrh
usnesení
:
Žádost o pronájem místní hospody. Paní Karla
Šamanová
požádala
obec
Morašice
o poskytnutí pronájmu místní hospody. Paní
Maříková vyjádřila nesouhlas s pronájmem
hospody a přilehlých prostor. Návrh smlouvy:
1000,- Kč za pronájem + energie, a to na dobu
určitou 12 měsíců s možným prodloužením.
Smlouva bude vytvořena právní kanceláří.
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje žádost
o
pronájem
místní
hospody.
Hlasování: pro - 5, proti – 1 (Hana Maříková),
zdržel se – 1 (Mgr. Jana Hlaváčová)
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Návrh
usnesení
:
Závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 (1.1.2020-30.6.2020). Výsledkem dílčího
přezkoumání
hospodaření
obce
bylo,
že na základě předložených mzdových listů
za období leden–červen 2020 starosty obce, který
na tuto funkci rezignoval k 30.6.2020,
že odchodné, které tomuto zastupiteli obce
poskytla v souladu s ustanovením § 77 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebylo
poskytnuto ve výši, která mu náležela
v návaznosti na ustanovení § 78 odst. 1 zákona č.
128/2000
Sb.,
o
obcích.
Odchodné
se stanoví výši odměny, která členovi
zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni
zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo
ke dni odvolání nebo vzdání se funkce,
k níž se přičte násobek této částky a počtu celých
ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce,
nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.
Byly vyplaceny tedy pouze tři namísto

oprávněných čtyř měsíčních odměn jako
odchodné. Zjištění kontrolního orgánu JMK a toto
pochybení bude napraveno. Zastupitelstvo obce
Morašice bere na vědomí Závěry dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Návrh
usnesení
Informace lesního hospodáře
Utínek, Ph.D. Zastupitelstvo
přesouvá bod č. 6 na příští
Informace lesního hospodáře
Utínek, Ph.D.

:
pan Ing. Dušan
obce Morašice
zasedání ZO –
pan Ing. Dušan

Návrh
usnesení
:
Rozpočtové opatření č.9/2020 Zastupitelstvo
obce Morašice bere na vědomí rozpočtové
opatření
č.9/2020.
Závěr
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
poděkovala všem
přítomným
za
účast
a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2020.
Omluven: Březina Rudolf
ZO bere na vědomí: Zápis z kontrolního výboru
bude projednán na příštím jednání ZO.
Návrh
usnesení
:
Zastupitelstvo
obce
Morašice
schvaluje
zapisovatele pana Mgr. Lukáše Bartuňka,
ověřovatele zápisu pana Zdeňka Weise
a Kateřinu Paluchovou.
Doplnění programu:
Bod 7 Žádost o pořízení nových webových
stránek pro knihovnu.
Bod 8 Návrh na uspořádání veřejné sbírky pro
nemocnici
Znojmo.
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh
Ověřovatelé

zápis
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usnesení
z minulého

:
zasedání

zastupitelstva ze dne 8.10.2020 nebylo přečteno
z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy
kontrolní komise. Dodatečně bude dodáno
podepsané a zkontrolované předsedou KK.
Projednání bude na příštím jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí.
Návrh usnesení :.
Návrh č. 1 paní starostky na cenu vodného 32,- Kč
s DPH pro rok 2021.
Návrh č. 2 pana Zdeňka Weise na cenu vodného
33,- Kč s DPH pro rok 2021
Hlasování návrh č. 1: pro - 5, proti – 1 (Zdeněk
Weis), zdržel se – 0
Hlasování návrh č. 2 nehlasovalo se
Žádost p. Emila Veise o projednání návrhu
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na úspory obecních financí na doplatcích pro
občany Morašic:
-

Zrušení doplatku za vodné a stočné.
Zrušení doplatku za komunální odpad.

ze strany obce. resp. aby obec nedoplácela
za občany vůbec nic.
Hlasování: pro - 0, proti – 6, zdržel se – 0
Návrh usnesení
Návrh pana E. Veise o projednání návrhu
na zrušení doplatku za vodné, stočné
a komunální odpad pro občany ze strany obce.
resp. aby obec nedoplácena za občany vůbec nic
nebyl schválen.
Návrh
usnesení
Rozpočtové opatření č.10/2020.

:

ZO bere na vědomí.
Informace zastupitelům – Mikuláš, adventní
věnec, betlém.
Paní starostka informovala o přípravě adventního
věnce, rozsvícení vánočního stromu u obecního
úřadu a u kostela v průběhu prosince 2020
za dodržení bezpečnostních a hygienických
pravidel.
Stavění betlému bude v sobotu 12. prosince 2020
za
dodržení
platných
bezpečnostních
a hygienických pravidel.
Paní Maříková se dotazovala pí starostky
na financování lesního hospodářství. Byla
informovaná o částkách, které byly vyplaceny
v roce 2020 lesnímu hospodáři panu Ing. Dušanu
Utinkovi
Ph.D.
Fakturováno
bylo
za práci lesního hospodáře 7 080,- Kč.
Na dotacích z JMK nám získal 2 580,- Kč (výchova
lesních
porostů
do
40
let
porostu)
a 5 223,- Kč – zpracování lesního hospodářského
plánu.
Paní Maříková se dotazovala paní starostky
na stav nájemní smlouvy pro místní pohostinství.
Smlouva se připravuje.
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Paní Maříková se dotazovala paní starostky
na stav výběrového řízení na pozici účetní. Byla
informovaná,
že výběrové
řízení
bude
co nejdříve vyhodnoceno.
Paní Mgr. Jana Hlaváčová se ohradila proti části
textu na webových stránkách v kategorii kultura
a požádala o její odstranění. Článek byl
na původních stránkách a popisoval četnost
účasti/neúčasti zejména morašických občanů
na kulturních akcích v prvních a dalších letech
jejich konání v Morašicích. Bude upraveno.
Paní Mgr. Jana Hlaváčová zažádala o přidání
do fotogalerii na nových webových stránkách
obce fotografie týkající se kapličky Matky
ustavičné pomoci směrem k Želeticím a pomníku
padlých vojínů. Fotografie budou přidány.
ZO bere na vědomí.
Žádost o pořízení nových webových stránek
knihovny.
Návrh
usnesení
:
Žádost o pořízení nových webových stránek
knihovny nebyla schválena.
Hlasování: pro - 0, proti – 4 (Mgr. Adéla
Šotkovská, Dis, Mgr.Lukáš Bartuněk, Kateřina
Paluchová, Mgr. Jana Hlaváčová), zdržel se – 2
(Zdeněk Weis, Hana Maříková).
Návrh
na
uspořádání
pro nemocnici Znojmo.

veřejné

sbírky

Paní starostka požádala paní Maříkovou
o zjištění dalších podrobností k možnosti
uspořádání sbírky pro nemocnici Znojmo
do příštího zastupitelstva.
ZO bere na vědomí.
Závěr
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
poděkovala všem
přítomným
za
účast
a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:25 hod.
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Kontrolní den – Státní fond životního prostředí České
republiky
Ve středu 14. října 2020 proběhla fyzická kontrola stavu
protipovodňového opatření Morašice. Kontrolu provedl Státní
fond životního prostředí. Doba udržitelnosti a kontroly projektu
vyprší na konci letošního roku (2010-2020). Dohledový orgán
konstatoval, že stav je velmi výborný a je vidět, že se o dílo
nadstandardně staráme. Podle jejich slov se nesetkávají
s takovým stavem často. Spíše vzácně. Hlavní zásluhu na tom
mají pracovníci obce i zastupitelé při jeho údržbě. Při
ohlédnutím za tímto projektem, je nutné nezapomenout
poděkovat tehdejším zastupitelům a tvůrcům myšlenky, pod
vedením paní starostky Jiřiny Hermanové a pana místostarosty
Jana Hejlka. Od doby jeho fungování se v Morašicích „velká
voda“ v míře z předešlých let neobjevila a věříme, že tomu bude
tak i nadále.
Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk, Rudolf Březina, Kateřina Paluchová.

Morašické batikování – 5. července 2020
První prázdninové nedělní odpoledne v červenci patřilo
v Morašicích batikování. Akce se zúčastnily celkem téměř
tři desítky místních, ale i přespolních dětí a jejich
maminek. V přátelské a příjemné atmosféře byla k vidění
spolupráce s řadou velmi povedených a pestrobarevných
výtvorů. Každý sám o sobě byl uměleckým dílem.
Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk. Foto: Eva Urbánková.
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Fotoreportáž pouť sv. Anny 25.-26. července 2020

Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk
Foto: Eva Urbánková
Posvícení, které připadalo na druhý víkend v říjnu,
muselo být bohužel vzhledem k epidemiologické
situaci zrušeno. Snad bude příští rok bude přívětivější a bude možné událost uskutečnit, jak jsme zvyklí.
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Na výroční den svátku
svaté Anny,
který
v letošním roce 2020
připadl na
neděli,
se v našich Morašicích
konala tradiční pouť.
Do místního kostela
přišli na slavnostní mši
jak místní, tak i mnoho
rodáků a také přespolní
občané.
Překrásnou
květinovou výzdobu aranžovala rodačka Marie Tesařová, která tuto
činnost koná celoročně již pár desetiletí.
V takto květinami vyzdobeném kostele
a místním duchovním centru se konala
slavnostní mše svatá zakončená
tradičně papežskou hymnou a naší
státní hymnou. Po nich následovala
píseň k patronce svaté Anně “Tisíckrát
buď pozdravena … ” Všichni přítomní
jsme tak pospolu prožili nejdůležitější
hodinu z celého nedělního poutního
dne.
Autor: Emil VEIS.
Opékání špekáčků a rozloučení s prázdninami 28. srpna 2020

Autor: Adéla Šotkovská
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Svěcení praporu SDH Skalice 1. srpna 2020
U příležitosti 110. výročí založení Sboru
dobrovolných
hasičů
ve
Skalici
jsme
se zúčastnili svěcení jejich nového praporu.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnily
jednotky téměř z celého spádového zásahového
okrsku Trstěnic, Višňové, Morašic, Horních
Dunajovic, Džbánic a Hostěradic. Navíc dorazila
jednotka profesionálních hasičů ze stanice
z Moravského Krumlova a Znojma. Starostem
SDH Skalice p. Mackem jsme byli seznámeni
s dlouhou a bohatou historií hasičů ve Skalici
sahající až do doby před vznikem samostatného
Českoslovenka.
Dále
nás
informoval
o složení sboru a zejména o obdivuhodně široké mládežnické základně. Vše bylo perfektně připraveno
se skvělým programem, který probíhal celé odpoledne. Večer navazovala taneční zábava se skupinou
Artemis, které trvala do brzkých ranních hodin.

Autor: Lukáš Bartuněk, Foto: SDH Skalice, SDH Morašice.
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MORAŠICKÉ

NOHEC

2020

V sobotu dne 20. července 2020 se v Morašicích
na malém hřišti u hřbitova uskutečnil již šestý ročník
nohejbalového turnaje trojic „MORAŠICKÉ NOHEC
2020“. I přes velkou nepřízeň počasí, kdy nás celý den
provázal déšť, se turnaje zúčastnilo celkem 7 týmů. Po
zahájení turnaje se postupně utkaly všechny týmy
v systému „každý s každým“. Vzhledem ke špatnému
počasí turnaj skončil hned po odehraných zápasech
ve skupině, kdy se sečetly jednotlivá vítězství.
První místo v turnaji získal jediný neporažený tým SEXY PRDELKY vedený Martinem Karandyszewským
z Petrovic a dvěma spoluhráčkami. Ano, opakuji, se dvěma
spoluhráčkami. Druhé místo obsadili obhájci prvenství ve složení
Pavel Blaha, Pavel Brück a Jindřich Procházka. Na třetím místě
skončil další domácí tým ve složení Tomáš Tichý, Rudolf Sičák
a Kamil Bárta.Celý turnaj provázela přátelská atmosféra a i přes
nepříjemné počasí byl turnaj hodnocen velice pozitivně,
k čemuž jistě přispěly i „přespolní týmy“ vítězný z Petrovic,
z Miroslavi a z Trstěnic. Na závěr bych chtěl říct DÍKY všem, kteří
na turnaji v Morašicích přidali ruku k dílu, ať už svojí účastí
v podobě hráčů jednotlivých týmů, samotných fanoušků,
kteří se přišli podívat i přes deštivé počasí a hlavně těm, kteří se starali, aby měli všichni co jíst a pít. Pevně
věřím a doufám, že se ve zdraví, bez COVIDU a se slunečným počasím opět setkáme i příští rok. Budu se na
vás moc těšit ☺.

Autor: Pavel Blaha
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Čejkovice 11.červenec 2020
Po
domácím
turnaji
vyrazila
trojice
Blaha,
Brück
a Procházka na tradiční turnaj do Čejkovic, kde dne 11.7.2020
v konkurenci 13 týmů obsadila krásné třetí místo.
Autor: Pavel Blaha

Mikulovice 18.července 2020
Následoval vítězný turnaj v obci Mikulovice, kde i přes menší
změnu v týmů, kdy Rudolf Sičák musel nahradit Pavla Brücka,
se povedlo v konkurenci 9 týmů obhájit vítězství z roku 2019.
Autor: Pavel Blaha

Míšovice 29.srpna 2020
Závěrečným turnajem sezony bylo setkání
v
nedalekých
Míšovicích.
Zde
trojice
ve složení Jindřich Procházka, Pavel Blaha a Pavel
Brück završili velmi povedenou sezonu skvělým
prvním místem z celkem osmi zúčastných týmů.
Ve finálne porazila miroslavskou trojici a obhájila
prvenství z roku 2019.
Autor: Pavel Blaha
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NĚCO K ZAMYŠLENÍ...

Příběh o dědečkovi

Domácí úkol
Učitelka na prvním stupni jednou zadala dětem
úkol napsat práci o tom, co by si přály, aby pro
ně Bůh udělal. Večer, když práce pročítala,
narazila na jednu, která ji velmi rozrušila.

Rodina se scházela k jídlu spolu s dětmi
a dědečkem, avšak starcovy třesoucí se ruce
a nejistý zrak společné stolování rodiny
ztěžovaly. Hrách mu padal ze lžíce, a když se
snažil uchopit sklenici s mlékem, často skončilo
rozlité na ubruse. Proto se manželé rozhodli něco
s tím udělat.

V tu chvíli přišel domů její muž a viděl,
že pláče. „Co se stalo?“ – ptal se. „Čti“ –
odpověděla jenom a natáhla k němu ruku se
sešitem jednoho chlapce.
„Bože, dnes tě chci poprosit o něco zvláštního:
změň mě prosím tě v televizor. Rád bych byl na
jeho místě. Chtěl bych žít tak, jako žije televizor v
našem domě. Chtěl bych mít své zvláštní místo,
kde by se kolem mě scházela celá rodina. Aby mě
poslouchali a neskákali mi do řeči a nevyptávali
se, když chci něco říct. Chtěl bych být také
středem pozornosti. A chtěl bych, aby se o mě
starali, jako se starají, když televizor nejde. Taky
bych byl rád pohromadě s tátou, když se vrátí
domů – třeba i unavený. A aby si mě moje
maminka všímala, aby šla ke mně, když zůstane
sama a je jí smutno. Chtěl bych, aby moji rodiče
aspoň někdy nechali všeho být a strávili trochu
času se mnou. Bože, vlastně nechci tak moc, chci
se mít jenom tak jako jakýkoli televizor“.
„No to je hrůza! Ubohý kluk!“ – vykřikl učitelčin
manžel.
„Co
to
je
proboha
za rodiče?!“
Se slzami v očích mu učitelka odpověděla: „To je
práce našeho syna…“

Syn tehdy řekl: „Už toho bylo dost! Rozlévá
mléko, je hlučný a jídlo mu padá na podlahu.“
A tak se manželé rozhodli postavit do rohu
jídelny malý stolek, kde dědeček jedl o samotě,
zatímco
ostatní
se
při
jídle
těšili
ze vzájemné
společnosti. Jelikož dědeček
rozbil pár talířů, dostával jídlo v dřevěné misce.
Když se na něj občas otočili, spatřili slzy
v osamělých
očích. Přesto jediné, čeho
se stařec dočkal, byla slova napomenutí, když mu
spadla
lžíce
nebo
kus
jídla.
Šestiletý chlapec pozoroval v tichosti
počínání
svých
rodičů.
Jednou odpoledne, když bylo před večeří,
si otec všiml, že si synek hraje na podlaze s
kousky dřeva. Sladce se ho zeptal: „Co to děláš?“
Chlapec mu stejně sladce odpověděl: „Ale,
dělám
jednu
misku
pro
tebe
a druhou pro maminku, abyste měli z čeho jíst,
až
zestárnete.“
Usmál se a pokračoval v práci.
To odpoledne vzal muž svého otce jemně
za
ruku
a
přivedl
ho
zpět
ke společnému stolu...
Autor: Iveta Polická,
zdroj: internet.
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MORAŠICKÉ PORODNÍ BÁBY
ž do doby osvícení byl porod záležitostí výhradně žen. Porodní babičky (dnes porodní asistentky) u
nás byly již od 14. století. Říkalo se jim „ženy položené“ nebo „báby pupkořezné“. Manžel porodní
báby byl „babák“. Jejich profese byla relativně opovrhovaná, poskytovaly pouze primitivní pomoc,
vycházející z mnohaletých zkušeností, předávaných z pokolení do pokolení. Nová porodní bába se
učila u zkušené porodní báby tak, že s ní 4 roky chodila a takto od ní získávala nové cenné zkušenosti. Po
čtyřech letech byla oprávněna vykonávat své povolání zcela samostatně, a to v takovém rozsahu, jak sama
uznala za vhodné. Lékaři se v této době porodnictvím nezabývali, tato profese pro ně nebyla důstojná.
Od založení Karlovy Univerzity roku 1348 probíhají na lékařské fakultě přednášky
z gynekologie a porodnictví. Tyto přednášky byly pro lékaře. Pro porodní babičky se konaly přednášky o
porodu, tato výuka však byla pouze teoretická, protože přednášející byly profesoři patřící k duchovnímu
stavu.
První učebnici pro porodní báby psanou v českém jazyce vydal v roce 1519 mlado-boleslavský lékař
Nicolaus CLAUDJAN, byla to „Zpráva a nauczenie žienam tiehotnym a Babam pupkorzeznym netoliko
prospessna, ale také potrzebna“. Další českou učebnicí pro babičky byla Růžová zahrádka plodných žen,
kterou sepsal v roce 1577 Matouš WOKENBERGER.
Obě tyto učebnici byly plné mystiky a pověr, avšak z pohledu dnešní prenatální psychologie bychom
zde našli celou řadu zajímavých a užitečných postřehů.
Životní úroveň tehdejších babiček byla velmi bídná. Jednalo se většinou o staré vdovy, které svoji
porodnickou
praxi
vykonávaly
místo
žebrání.
Neuměly
číst
ani
psát.
Odměna
za práci byla nepatrná. V této době povolává Marie Terezie z Holandska doktora Gerharda van SWIETENA,
který rychle chápe neutěšené poměry rakouského zdravotnictví a obrátil svoji pozornost nejprve ke
zlepšení porodnické péče. Dne 30. 12. 1745 bylo Dvorním dekretem stanoveno, aby porodním babičkám a
jejich pomocnicím přednášel profesor anatomie.
Na návrh doktora SWIETENA vydala roku 1753 Marie Terezie nový zdravotní generální řád pro české
království, který se zabýval právě i postavením porodních bab. Obsahoval pravidla, jimiž se porodní báby
musely řídit. Například po složení přísné zkoušky a přísahy věrnosti musely nosit na prsou odznak, který je
odlišoval od bab, které zkoušku nevykonaly. Generální řád je nabádal k čestnému chování, zakazoval pití
vína a dalších alkoholických nápojů a pod hrozbou trestu se zakazovalo jakékoli předčasné vypuzení plodu a
podává
ní léků šestinedělce i novorozenci. K porodním bábám se také dostává první novodobá učebnice. Jednalo se
o knihu H. J. GRANTZE „Vedení k pravému a dokonalému babímu umění, kterýžto Josef ZLOBICKÝ na český
jazyk obrátil“.
Pokyn k zapisování jmen a příjmení porodních bab do matrik byl vydán roku 1789. Do té doby to bylo
pouze na libovůli zapisujícího faráře. Trstěnické matriky mají záznam o porodních bábách již od roku 1784.
Od roku 1791 mohla mít bába na starosti nejvýše tři vesnice. Nejlépe však bylo, když každá vesnice měla
svojí porodní bábou.
V roce 1804 byl stanoven pro porodní babičky první studijní řád, z kterého plynuly tyto povinnosti:
babičky se musí zúčastnit porodnického kurzu na univerzitě nebo lyceu, po jehož ukončení dostanou
diplom a také se alespoň dva měsíce musí věnovat praktickému vyučování v porodnici. Na domě, kde bába
bydlela, musela mít podle nařízení z roku 1809 tabulku se jménem a označením „zkoušená pomocnice“
Roku 1878 byl vydán říšský zákon, který ukládal obcím starat se o porodní babičky, o jejich počet v obci a

A
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také i o důstojné sociální postavení. Podle babických instrukcí z roku 1881 musela každá porodní bába
zapisovat průběh porodu a ten odevzdat dohlížejícímu lékaři pr o statistické účely. To samé
si také měla zapisovat do svého vedeného deníku. Tuto nepopulární administrativní činnost plnily babičky
jen velmi neochotně.
Přes všechna opatření se sociální postavení porodních bab nezlepšilo, ba naopak bylo čím dál horší. V
těchto dobách se báby snažily alespoň částečně zlepšit poměry ve stáří a zakládaly podpůrné spolky. V
Praze takový spolek vznikl v roce 1890. Nařízení o zkoušení porodních bab a jejich kvalifikace se na
vesnicích nedodržovaly tak důsledně jako ve městech. Porody zde vykonávaly často i nekvalifikované
pomocnice a možnost výběru bab byla také mnohem menší.
A jak to vypadalo s „babictvím“ ve 20. století? V první polovině minulého století
to nebylo s výsledky porodů nijak valné. Spousta dětí i matek umíralo. Ke zlepšení podmínek vedlo jak
zvýšení životní úrovně, hygiena a také zavedení prenatální péče. S postupem techniky se začínaly budovat
nemocnice a porodnice. Vzniká také zdravotní pojištění a porod se přesouval ze soukromí domova do
porodnic a tím se z něj stala věc veřejná.
Porodní asistentky si začaly zřizovat poradny, dále také byly zaměstnány v porodnicích, porody vedly
ony. Pro případ potřeby byl vždy k dispozici lékař, neboť porodnice byly společné s gynekologickým
pracovištěm. Tento model péče fungoval do 60. let 20. století.
ZDROJ: http://is.muni.cz/th/176665/lf_b/Bak.prace.txt
Také v našich Morašicích přiváděly děti na svět porodní báby. Nejstarší pamětníci znají
i jména posledních zkoušených porodních bab působících v Morašicích, kterými byli Amálie SKÁCELÍKOVÁ
z Trstěnic č. 109 a po ní pak poslední zkoušená porodní bába, morašická občanka z č. 59, Kateřina
KUBIŠOVÁ (* 9. 11. 1872 + 4. 10. 1962). I přes absolvovanou zkoušku obou výše jmenovaných bab však jim
novorozenci často umírali. V přehledné tabulce uvádím jména porodních bab, které jsem vyhledal
v matrikách a přibližné roky jejich činnosti.
PŮSOBENÍ
OD
DO
ROKU
ROKU
?
1779
1784
1802
1803
1808
1803
1809
1802
1804
1809
?
1809
?
1810
1821
1810
1830
1817
1819
1821
?
1830
1845
1843
1852
1853
1875
1856
1863
1861
1863
1876
1776
1876
1776
1876
1904
1885
1910
1903
1919
1904
1919
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PŘÍJMĚNÍ A JMÉNO
NOHAVOVÁ Joanna
CVIKÝŘOVÁ Uršula
NOHAVOVÁ Anna
ZVĚŘINOVÁ Alţběta
KOMENDOVÁ Anna Marie
NOHAVOVÁ Marie
JAŠOVÁ Alţběta
SOFKOVÁ Růţena
NOHAVOVÁ Barbora
RUMRECHOVÁ Růţena
HORÁKOVÁ Růţena
ŠVANDOVÁ Marie
KAŠPAROVÁ Barbora
POPELKOVÁ Marie
HORÁKOVÁ Antonie
POPELKOVÁ Růţena
ŠVANDOVÁ Kateřina
SOFKOVÁ Antonie
SKÁCELÍKOVÁ Amálie
HEROLDOVÁ Klára
KUBIŠOVÁ Kateřina
ŠTRAUSOVÁ Marta

BYDLIŠTĚ

ČÍSLO
DOMU

Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Skalice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Skalice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Trstěnice
Ţeletice
Morašice
Hostěradice

5
?
7 a 41
2
?
?
?
?
12
44 a 40
60
16
32
?
?
?
?
?
109
111
59
?
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Z uvedené tabulky je zřejmé, že v Morašicích působily většinou zkoušené porodní báby z Morašic.
Některé báby působily v některých rocích souběžně a některé báby si morašické rodičky pozvaly také
z přespolních obcí. Velkou zkušenost měly porodní báby z prastarého morašického rodu NOHAVŮ, tedy
z předků mé matky, kde se vyskytly hned čtyři porodní báby. Nejdéle z nich působila Barbora rozená
CWIKIRZ (CVIKÝŘOVÁ), (* 28. 11. 1763 + 19. 10.1830), jež byla dcerou Mathiase CWIKIRZE (* 29. 1. 1727 +
?. ?. ????) a Uršuly rozené DOSPIELOVÉ, dcery Bartoloměje DOSPIELA. Barbora se dne 15. 11. 1785
provdala
za Mathiase NOHAVU (* 18. 9. 1753 + 17. 9. 1724) a měli spolu celkem 10 dětí z toho 8 dcer a 2 syny.
Rodina SOFKOVA a ŠVANDOVA měla po dvou porodních bábách.
Čísla domů se do matrik začala psát až od roku 1771, na základě císařského nařízení. V matrice
zemřelých jsem u zemřelé občanky Morašic Joanny NOHAVOVÉ našel poznámku (Obstetri). Ta vypovídá, že
byla první jménem známou morašickou porodní bábou. Poznámka byla napsaná přesně 10 roků před tím,
než byla stanovena povinnost zapisovat jména a příjmení porodních bab do matrik.
Joanna NOHAVOVÁ * 22. 5. 1721 + 17. 10. 1779 z Morašic
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2221/?strana=32

Poznámka: Obstetri či Obstetrics značí PORODNICTVÍ a je připsána u záznamu úmrtí Joanny NOHAVOVÉ,
zemřelé dne 17. 10. 1779 v Morašicích v domě č. 5, ve stáří 65 roků a 4 měsíců. Pohřební obřad se konal
v kostele svaté Anny v Morašicích, jak je uvedeno v poznámce (S. Anna). Když od roku úmrtí odečteme
stáří, tak nám vyjde, že Joanna by se měla narodit v květnu až červnu roku 1715. Vzhledem k tomu, že ve
své rodokmenové databázi mám již záznamy bez mála 12 000 osob z Morašic a okolí, tak mohu ze
zkušenosti potvrdit, že tyto nepřesnosti v rocích narození a uvedeného úmrtí jsou docela časté. Někdy jde
jen o pár měsíců, jindy o rok až dokonce o roků 8. Musíme brát v úvahu dobovou skutečnost, že tehdy
občané více slavili den, který se shodoval s jejich křestním jménem, než den skutečného narození, který pro
ně nebyl zas až tak důležitý. Lidé si v těch dobách totiž více vážili svátosti křtu.
Při sepisování tohoto příspěvku jsem použil prameny z archivu a webu a prostudoval dostupné
matriky.
Autor: Emil VEIS
Sběrný dvůr Višňové
Na základě žádosti OÚ Višňové informujeme občany, že sběrný dvůr Višňové je vyhrazen pouze pro
obyvatele městyse Višňové. Informace o odpadovém hospodářství pro obyvatele obce Morašice
je dostupné na webových stránkách obce https://www.morasiceuznojma.cz/odpadove-hospodarstvi.
Autor: Lukáš Bartuněk
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Nové internetové stránky obce Morašice
Koncem měsíce října 2020 se nám podařilo zprovoznit nové internetové stránky obce Morašice. Tyto
stránky zůstávají zachovány na již dobře známé doméně www.morasiceuznojma.cz. Nicméně vzhledem
k nejaktuálnějším legislativním požadavkům jsme byli nuceni několik prvků upravit a doplnit. Doufáme,
že stránky Vám budou sloužit k Vaší spokojenosti a vždy na nich naleznete to, co hledáte. V případě dotazů
a připomínek jsou Vám všichni zastupitelé k dispozici.
Na úvodní stránce jsou k nahlédnutí nejčerstvější aktuality z naší obce, jakožto i novinky
na úřadní desce. Nalevo v nabídce naleznete základní menu obsahující jednotlivé oddíly.

Samozřejmostí je nyní i samoregistrace a možné
zasílání aktuálního hlášení rozhlasu (je i archivováno)
a odběr novinek mailem v oddělení „přihlášení
odběru
novinek“.
Odkaz
na aktualizovaný
facebookový profil naleznete rovněž na titulní straně.

V nabídce naleznete rovněž všechny společenské komunity, jako sbor dobrovolných hasičů Morašice,
Nohejbalisty Morašice, Vinařský spolek Morašice a pár slov o nich od jejich statutárních orgánů. Aktuality
zde sdílí a svou činnost prezentuje i knihovna Morašice.
Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk.
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
Bohužel vzhledem k součastné nevyzpytatelné epidemiologické situaci je obtížné odhadnout,
jak dlouho bude omezení konání kulturních a společenských setkání a akcí v roce 2021 trvat. Snad bude
co nejkratší a brzy dojde ke zlepšení. Níže naleznete plán kulturních akcí na první pololetí roku 2021
(změna/zrušení/odložení vyhrazeno).

Autor: Lukáš Bartuněk
Dopisovatelé a přispěvatelé Morašického zpravodaje
Z důvodu omezených kapacitních možností, žádáme přispěvatele
Morašického zpravodaje, aby plánovali psaní svých příspěvků
na nejvýše 1 normostranu stranu A4. Delší příspěvky budou
prezentovány na webových stránkách obce, kde je dostatečná
kapacita. Budeme se těšit na spolupráci a děkujeme za pochopení.
Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk.
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Stavba a rozvícení adventního věnce
V sobotu 28. listopadu proběhlo již tradiční stavění adventního
věnce. Bohužel i přes omezení v počtu lidí, které bylo
způsobeno nařízením vlády a aktuální epidemiologickou situací
se naštěstí podařilo i přes počáteční nedorozumění, co obnáší
zhotovení věnce, tuto akci skvěle zvládnout. Věnec byl na první
adventní neděli připraven a slavnostně vysvěcen naším panem
farářem Mgr. Josefem Dvořákem. Tím započal adventní čas i
v Morašicích. Na neděli 13. prosince je plánované rozsvěcení
Morašického betléma, bohužel bez doprovodného programu.
Opět z bezpečnostních a hygienických důvodů. V průběhu měsíce prosince u něj bude připraveno
betlémské světlo, jak jsme zvyklí.

Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk, Kateřina Paluchová.
Blahopřání k narozeninám
Významné životní jubileum oslavili v červeneci - prosinci 2020
Mařík
Ladislav
(65),
Kocová
Marie
(70),
Herman František (86),
Šuba
Milan
(65),
Hermannová Růžena (81),
Herman
Josef
(91),
Jašová Antonie (65),

Jandová Anežka
Weisová Hedvika
Křepelová Terezie
Šnábl František
Kotrncová Markéta
Veisová
Marie
Havlíček Josef (70).

(88),
(80),
(83),
(88),
(90),
(60),

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme
co nejsrdečněji pevné zdraví, mnoho radostí, štěstí, spokojenosti a božího požehnání.
V následujícím roce 2021 budeme blahopřát oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81.
narozeninám a další následující roky.
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