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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás pozdravila na konci prázdnin a léta. Věřím, že jste si jej užili plnými doušky. V letních 
měsících se toho i v naší obci událo mnoho a pokusím se vám to přiblížit zejména řadou fotografií  
na dalších stánkách těchto listů. 

Koronavirové období z minulých měsíců mírně polevilo, a tak bylo možné alespoň částečně navázat  
na kulturní a společenské akce let minulých. První větší akcí byl dětský den na malém hřišti, který  
se uskutečnil 12. června. Všichni účastníci si jej velmi užili. Další velkou událostí, co se týče vzhledu obce, 
byla realizace rekonstrukce chodníků v různých částech obce. V následujícím roce se budeme opět snažit 
získat další dotační prostředky na pokračování rekonstrukce stávajících chodníků a zejména pak  
na výstavbu nových 
chodníků v lokalitě 
Hradčany.  

Další velkou kulturní akcí 
byla pouť sv. Anny 
v posledním červencovém 
víkendu. Byl změněn formát 
s tím, že pouťová zábava se 
uskutečnila v pátek, namísto 
soboty. Účast byla veliká  
a na zábavu dorazila zhruba 
stovka návštěvníků. 

Foto: Martin Procházka 

Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se aktivně věnují péči o obec a rozvoj kulturního  
a společenského života. Další důležitou událostí v tomto roce je projekt stavebních míst „Na loukách“.  
Na zářijovém zastupitelstvu obce byla schválena smlouva o podmínkách napojení a o spolupráci  
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou GAS NET. Toto  
je další krok, který bylo nutné realizovat před možným rozparcelováním pozemků a kompletní přípravou 
přípojek inženýrských sítí. Následující nejbližší kulturní akcí bude Morašické posvícení, na které bych Vás 
všechny chtěla srdečně pozvat. Uskuteční se o víkendu 9. a 10. října. V  sobotu večer bude hrát kapela 
Urgent se zaváděním mládeže od 20.00 hod. a potom ženáčů. V neděli bude hrát po celý den dechová 
kapela Skaláci. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 
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Informace z obecního úřadu 

Zápis z s usnesení  zastupitelstva pořádaného dne 24.06.2021 

 

Omluveni Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková, Jaroslava Kotrncová. 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina zastupitelstvo seznámil a přednesl zprávu o kontrole 

usnesení z minulého zasedání obce Morašice ze dne 13.05.2021. Bez připomínek. 

 Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Hlasování Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Morašice a JMK o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině  

a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2021 v částce 35 000,- Kč 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace. 

Hlasování Pro  4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Závěrečný účet obce za rok 2020. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 

s výhradami na základě nichž přijímá územní celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb  

a nedostatků. 

Hlasování Pro  4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Roční závěrka za rok 2020.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje účetní závěrku obce Morašice sestavenou 

k 31.12.2020  a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením ve výši 1 015 954,11 Kč. 

Hlasování Pro  4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Smlouva o úvěru na rekonstrukci chodníků v obci Morašice. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, 

a. s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 1 755 000,- Kč, za účelem: Předfinancování 

dotace z programu č. 11703 – Integrovaný regionální operační program na projekt „Rekonstrukce 

chodníků v obci Morašice“, splatného jednorázově nejpozději do 30.9.2022, s pohyblivou úrokovou 

sazbou, které bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,90% p.a. z jistiny úvěru 

po celou dobu úvěru. 

Hlasování Pro  4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Závěrečný účet DSO Hostěradice, Skalice, Morašice. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí  závěrečný účet DSO Hostěradice, 

Skalice, Morašice. 

Hlasování ZO bere na vědomí 

Usnesení bylo schváleno. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, poděkovala všem za účast a organizaci dětského dne.  

Informovala o zahájení prací na rekonstrukci chodníků v obci, které bude probíhat v následujících 

týdnech. 

Informovala o přípravách na výběrové řízení pro kanalizaci a vodovod pro nová stavební místa 

v lokalitě „louky“ a o zjišťování možných dotací na zasíťování nových stavebních míst v téže lokalitě. 

Paní starostka žádala zastupitele, aby v nadcházejících jednáních zastupitelstva obce ji informovali  

o svojí neúčasti s dostatečným předstihem a ne v řádu jednotek minut před vlastním zasedáním. 

Poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:15 hod. 

Zápis z s usnesení  zastupitelstva pořádaného dne 19.08.2021 

Omlluven: Rudolf Březina 

Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční 

listině Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš Bartuněk, Kateřina Paluchová, Mgr. Jana Hlaváčová, 

Jaroslava Kotrncová Hana Maříková. Rudolf Březina omluven. 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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 Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Hlasování o smlouvě – Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ROP Znojmo 

pro rok 2021  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb v síti ROP Znojmo pro rok 2021 v částce 12 100,- Kč. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Hlasování o kupní smlouvě o prodeji pozemků ze záměrů z roku 2020. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje kupní smlouvy ze záměrů z roku 2020. 

a) p. Benda 

b) p. Balík 

c) p. Šilhán 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Hlasování o darovací smlouvě pro JEDNOTU, spotřební družstvo, Moravský Krumlov dle schválené 

dotace Podpora venkovských prodejen 2021. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje darovací smlouvu pro JEDNOTU, spotřební 

družstvo, Moravský Krumlov dle schválené dotace Podpora venkovských prodejen 2021. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Závěrečný účet DSO za rok 2020 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje závěrečný účet DSO za rok 2020. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Hlasování o smlouvě TEXTIL ECO – o umístění a provozování kontejnerů.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje  smlouvu s TEXTIL ECO – o umístění  

a provozování kontejnerů na zpětný odběr textilu – 1 200,- Kč/rok. 

 Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli a účastnili poutě 

v Morašicích 2021. Celkově bylo na pouťové sobotní zábavě přes 70 platících. Paní starostka 

informovala o realizaci projektu rekonstrukce chodníků, který proběhl v obci. 

Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:40 hod. 

 
 

Zápis z s usnesení  zastupitelstva pořádaného dne 16.09.2021 

Všichni zastupitelé přítomni. 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 24.06.2021 

Návrh na usnesení: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 24.06.2021 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 
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 Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 19.08.2021 

Návrh na usnesení: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 19.08.2021 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

 Zrušení vnitřní směrnice č. 2/2014 ze ZO z 26.09.2014. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zrušení vnitřní směrnice č. 2/2014 ze ZO  

z 26.09.2014. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Stanovení rozsahu pověření starostky k provádění rozpočtových opatření dle zákona   

č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do 50 000,- Kč. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových 

opatření do částky 50 000,- Kč při úpravě závazného ukazatele (paragraf). Dále pověřuje starostku 

obce provádět rozpočtová opatření v neomezené částce v případě řešení mimořádných krizových 

situací a havarijních stavů a v případě příjmů a výdajů dotací.  

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 (Maříková 

Hana) 

Usnesení bylo schváleno. 

Rozpočtové opatření 7/2021 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 Volby do PS 2021 

Paní starostka informovala o termínu konání voleb do PS 2021 (8. a 9. října 2021) v budově starého 

kulturního domu v Morašicích a o složení volební komise. 

 Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace o termínech a složení volební komise  

pro volby do PS 2021. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 
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Nabídka dodávky prací – „Zabezpečení zhlaví studen na prameništi Morašice" 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje nabídku dodávky prací – „Zabezpečení 

zhlaví studen na prameništi Morašice" v částce cca 27 850, Kč bez DPH dodané firmou VAS ZNOJMO 

a.s. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1061/9 k.ú. Morašice 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje  záměr o odkoupení části pozemku 

manžely Šeinerovými p.č. 1061/9 . 

 Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení  

a o smlouvě budoucí nájemní (Gas Net). 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o podmínkách napojení,  

o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (Gas Net) 

v lokalitě nová stavební místa „Louky“.  

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala o ukončení fyzického  

a pravděpodobně v měsíci září i účetního stavu rekonstrukce chodníků v obci Morašice. 

Paní starostka informovala o smlouvě se společností Gas Net, viz. body výše a poté by mělo dojít  

ke geodetickým pracem – rozparcelování pozemků v lokalitě „louky“, není to však krok poslední. 

Bohužel jsme limitovaní složitostí a lhůtami nutných vyjádření všech dotčených institucí.  

Častokrát jsou lhůty doporučené, nikoliv garantované ze stran těchto subjektů. 

Rovněž informovala, že s největší pravděpodobností bude nutné aktualizovat směrnici o prodeji  

a pronájmu všech pozemků ze strany obce v nejbližší době. 

Paní Maříková se dotazovala, zda bude realizováno posvícení 2021. Místostarosta obce informoval, 

že přípravy již probíhají a posvícení se uskuteční ve standardním termínu a to víkend 9. a 10. října 

2021. V sobotu bude hrát kapela Urgent (formát hudby tři na tři) zavádění mládeže  

a ženatých. V neděli dechová kapela Skaláci plánované zavádění mládeže. 

Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:55 hod. 
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Zahájení školního roku 2021/2021 v ZŠ a MŠ Skalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lukáš Bartuněk 

Dokončení rekonstrukce chodníků v obci Morašice 2021 

V minulém čísle jsme Vás informovali o plánovaném zahájení rekonstrukce chodníků  

napříč různými částmi obce, kde byly chodníky v  neutěšeném stavu a bylo možné provést 

úpravy v souladu s dokumentací při vypsaném dotačním titulu. Přes drobné problémy  

při zahájení výkopových prací Vás již nyní v měsíci září mohu informovat, že projekt je zdařile  

u konce a doufám, že nám budou nové chodníky dlouho sloužit ke spokojenosti všech a také 

nám zlepší celkový vzhled obce. 

Děkuji všem obyvatelům, kterých se tato rekonstrukce týkala, za jejich trpělivost  

a spolupráci. 

Celková proinvestovaná částka byla 1 446 711,- Kč. 

Autor: Adéla Šotkovská 

Ve školním roce 2021/22 nastoupilo do skalické školy 

celkem 24 žáčků. Morašice jsou zastoupeny takto: 1. 

třída jeden žák, 2. třída žádný žák, 3. třída jeden žák, 

4. třída dva žáci a v páté třídě žádný žák. 

O výuku pod vedením pana ředitele Mgr. Františka 

Příhody se stará Mgr. Marie Kotasová, Mgr. Rostislav 

Rucki a paní vychovatelka Dana Pospíchalová. 
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Foto: Eva Urbánková 
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Dětský den Morašice 12. června 2021 

Dětský den se tentokrát konal 12. června 2021 již tradičně na malém hřišti u hřbitova. Na hřišti 

čekalo na děti a jejich rodiny maso na kotlíku, čepovaná limonáda, pivo a také poprvé díky nové paní 

hospodské měly děti točenou zmrzlinu, popcorn a jiné pochutinky. Skákací hrad byl samozřejmě také. Letos 

byl program pro děti zaměřen na různá povolání : švadlena, pošťák, zemědělec, doktor, kuchař, zedník, 

pekař, zahradník, popelář a i servírka. Pro zpestření měly ještě děti možnost zastřílet  

si ze vzduchovky a nebo zkusit si uhasit „požár“.  

Byla připravena jednotlivá stanoviště, kde si děti tato povolání mohly vyzkoušet. Děti poznávaly po hmatu 

různé suroviny ( těstoviny, čočku aj.), přenášely na servírovacím tácu kelímky s vodou, sbíraly brambory, 

roznášely dopisy, třídily odpad, obvazovaly připravené figuríny, vyválely si z  těsta různé pekařské výrobky, 

zasadily si květinu a nebo přibíjely hřebíky. Odměnou u každého stanoviště za splněný úkol jim byla malá 

sladkost.  

Tak jako každý rok na ně, ale ještě čekaly odměny. Děti dostaly na výběr ze dvou možností, buď si mohly 

vybrat balíček plný sladkostí a nebo hračku, bublifuk apod. Všechny věkové kategorie byly spokojené  

po svém výběru. Nakonec se rozdaly veškeré sladkosti, tak aby nebylo žádné z  dětí nijak ochuzeno  

a odnesly si zaslouženou odměnu. K nahlédnutí během odpoledne byla hasičská technika profesionálních 

hasičů z Moravského Krumlova, kteří přítomné děti informovali o základní požární bezpečnosti. 

Největším lákadlem byla letos účast vzácného hosta Jířího „Denisy“ Procházky. Jirka, rodák z  Hostěradic,  

je český bojovník ve smíšených bojových uměních (MMA), je také bývalý šampion japonské organizace Rizin 

Fighting Federation v polotěžké váze a současný bojovník UFC.  Jirka uspořádal autogramiádu pro všechny 

návštěvníky dětského dne, donesl jim upomínkové předměty ( fotografie, placky ) a udělal tímto gestem 

všem radost. Trpělivě a s úsměvěm také odpovídal na zvídavé dotazy. Závěrem se vyfotil se všemi dětmi, 

kterým tak udělal letošní dětský den ještě zajímavějším a určitě si jej budou ještě dlouho pamatovat.  
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V neposlední řadě musím velmi poděkovat všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem přidali ruku k  dílu 

a pomohli tím uspořádat velmi vydařený a zábavný dětský den. Účast bezmála devadesáti dětí je krásnou 

odměnou za vynaloženou práci při tvorbě dětského dne. 

Autorka: Adéla Šotkovská 

Foto: Eva Urbánková 
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Zavádění Morašických dětí na pouti ve Skalici  20. června 2021 

 

 

Otevřené sklepy Vítonice 3. Července 2021  

a účast vinařského spolku Morašice 
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Úprava zeleně v lokalitě sklepní uličky pod Hradčany 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lukáš Bartuněk, Adéla Šotkovská 

Otevřený sklep Morašice 

Dne 3. září proběhlo u nás v Morašicích první otevření 

sklepu pana Vlasty Hermana, ve sklepní uličce  

„Pod Hradčany“. Vlasta si připravil vynikající občerstvení 

v podobě škvarkové pomazánky. Z vín byly v nabídce 

například Ryzlink Rýnský, Tramín Červený, Rulandské šedé  

a nebo také Hibernal, Rotgipfler, Zweigetltrebe. Pří prvním 

kole bylo bohužel méně návštěvníků, ale v tom druhém, 

který se konal 17. září. se již sešlo i 15 účastníků. Za sebe  

a určitě i za ostatní mohu říci, že vína byla vynikající. Vládla 

zde velmi příjemná atmosféra, kterou dokreslovalo i hezky 

upravené prostředí před 

sklepy.  

Děkujeme Vlastovi za 

možnost se sejít a ochutnat 

jeho skvělá vína. Věřím,  

že příští rok se tato vydařená 

malá akce bude opakovat. 

                                              Autorka: Adéla Šotkovská 
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Archeologie v Morašicích 

V neděli 18.7.2021 proběhla výstava 

archeologických nálezů, které byly objeveny  

za domem pana E. Veise. Pan Veis odprezentoval 

hodnotné informace o objevených artefaktech. 

Poté byly předměty převezeny do Jihomoravského 

muzea ve Znojmě k bližšímu přezkoumání. 

 

 

Autor výstavy: Emil Veis 

Foto: Eva Urbánková 

Zpracovala: Adéla Šotkovská 
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NOHEJBALOVÝ ROK 2021 

Letošní nohejbalová sezóna začala netradičně, kdy po několika letech se neuskutečnil turnaj v  Morašicích, 

MORAŠICKÉ NOHEC, kdy ať už z termínových kolizí, tak s materiálním zajištěním akce nebyl turnaj 

uskutečněn.  

Prvním turnajem se stal až nově pořádaný turnaj v Miroslavi, kde mezi účastí 10 týmů jsme v klasickém 

složení Pavel Blaha, Pavel Brück a Jindřich Procházka obsadili třetí místo. Zde se s  námi vycestoval i druhý 

tým ve složení Rudolf Sičák, Vojtěch Křepela a Eduard Grundaj. Tento tým nám podlehl v  boji o třetí místo. 

Dne 24. července 2021 reprezentoval Morašice tým ve složení Jindřich Procházka, Rudolf Sičák a Eduard 

Grundaj v obci Čejkovice, kde obsadili třetí místo. 

V klasickém složení se již bohužel nepodařilo na dalších turnajích reprezentovat. Dne 4. září 2021 proběhl 

turnaj ve Výrovicích, kde dle mého názoru se jedná o turnaj téměř profesionální úrovně, kdy v  konkurenci  

9 týmů jsme obsadili 7. místo. Zde jsme byli ve složení Pavel Blaha, Jindřich Procházka a Rudolf Sičák, 

kterého na poslední dva zápasy z důvodu zranění nahradil Pavel Brück. 

Posledním letošním kláním byl obnovený turnaj v obci Jaroslavice, který se uskutečnil 18.9.2021. Zde tým 

ve složení Pavel Blaha, Pavel Brück a Rudolf Sičák obsadil v konkurenci 12 týmů krásné třetí místo. 

Závěrem bych chtěl poděkovat spoluhráčům, že je stále drží chuť a elán jít si kopnout do balónu a doufám, 

že se nám povede příští rok opět uspořádat turnaj v Morašicích. 

Sportu zdar a nohejbalu zvlášť. 

                                                                                                           Autor: Pavel Blaha 
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Pouť Morašice 31.7.-01.08.2021 
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Všem, kteří se aktivně a s chutí podíleli na realizaci pouťového víkendu, jak z řad mládeže, tak i ze strany 

občanů patří velký  díky. Bez Vás by to nešlo! Tato tradice není samozřejmostí. Nicméně věřím,  

že odhodlání a chuť, které jsou to nejdůležitější, pořád jsou a to nám všem pomůže tyto tradice zachovat. 

Autor: Lukáš Bartuněk 

Foto: Eva Urbánková 
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První hostince 

Provozovat hospodu je tvrdé řemeslo se vším všudy, a aby se udržela desetiletí v chodu, je třeba dodržovat 
jistý řád. Jedním z nejdůležitějších aspektů je bezesporu mít své stálé hosty. První hostince vznikaly  
při klášterech a sloužily k občerstvení a ubytování věřících poutníků. Ke konci 11. století už vznikaly 
hostince formanské. Přespávali zde formané, tedy přepravci. To byly většinou ty luxusnější hospody.   
Pak fungovaly obyčejné krčmy s právem šenku, ve kterých s korbelem v ruce splachovalo pot z celodenní 
dřiny mnoho poddaných. Ve středověku hospoda sloužila i k zásobování obyvatel různými dovezenými 
druhy zboží. První vesnické krčmy byly většinou spojeny s rychtou. Rychtář byl dosazován do čela vsí 
vrchnosti.  
S touto funkcí bylo spojeno i právo výčepní, tedy provozovat v obci hospodu jako jednu z nejvýznamnějších 
vesnických živností. První hospodou ve východomoravských krajích bylo fojtství. Fojtové měli výčepní právo 
a taky povinnost šenkovat panské pivo a kořalku. Vyvinula se tak kontrolní činnost rychtáře. Rychtář dozíral 
na to, aby se v krčmě neprodávalo cizí pivo nebo kořalka (než panská). Hostince se většinou zavíraly  
s počátkem obchůzky ponocného, tedy do jedenácté hodiny noční.  

Vesnický krčmář ukončoval každou návštěvu sousedů tzv. ,,vysvícením‘‘. Vzal svítilnu a doprovodil hosta  
až před jeho dům. Návštěvníci krčmy se v dobových textech označují jako ,,pitelé‘‘.  V hospodách se ,,pitelé‘‘ 
bavili všelijak. Většinou se hrávaly kostky, vrchcáby, ale především karty. Karty byly nejrozšířenější zejména 
mezi nižšími vrstvami. Urozenější panstvo často hrávalo šachy. Karty dosáhly pravého rozmachu v době  
po husitské revoluci, kdy se lidé začínali navracet zpět ke světským zábavám.  Na konci 15. století byly karty 
rozšířeny ve všech vrstvách obyvatelstva – od krále přes šlechtu až po nejzapadlejší krčmu. Kněží se proti 
kartám ostře stavěli, a to jak katoličtí tak i utrakvističtí. Středověké karetní hry: FLUS (cílem bylo sestavení 
řady karet jdoucí po sobě). TRUMFA (vyhrával ten, kdo měl krále).  LANCKNECHT, MALÁ PRIMA atd. Název 
karta, karty: chartae, cartae, nebo charticelae – tyto pojmy se původně používaly jako název pro psací papír 
vyrobený z papyru a později se toto označení přeneslo na hrací karty – neodmyslitelnou součást všech 
hospod a hospůdek. 

Hostince v Morašicích 

 Ke každé vesnici patřila především tradiční hospoda. Místo, kde se setkávali štamgasti i občasní hosté,  
aby probrali všední, tradiční, ba i sváteční záležitosti, zkrátka život! Nejzazšího morašického krčmáře, 
kterého se nám podařilo vypátrat byl Antonín Kotrnec. Toto řemeslo vykonával v polovině 18.století.  
V druhé polovině 19. století byly v Morašicích hostince dva. První hostinec na č.p. 32 měnil často majitele. 
Začneme od Leopolda Glücksmanna, kterého v r. 1881 vystřídal Josef Líbal, od kterého hospodu koupil  
vr. 1890 František Blaha. Ten přišel do Morašic z Plavče. Vedle hospody měl v objektu i obchod. Po jeho 
smrti v r. 1902 provozovala hospodu jeho manželka Anna Blahová. Ta hospodu v r. 1912 prodala Antonínu 
Číhalovi. Ten ji přestavěl. Rodina Číhalova vlastnila objekt až do r.1972. Tehdy jej obec odkoupila za účelem 
přestavby na kulturní dům. Hospoda tak byla do základů zbourána. Na jejím místě vyrostl r.1973 kulturní 
dům, jehož součástí je i hostinec. Byla to největší stavební akce v sedmdesátých letech. Stavba proběhla  
v akci ,,Z'' - zahájena v dubnu 1972 stavební skupinou JZD. Náklady tehdy činily 656.862 Kčs. K slavnostnímu 
otevření došlo 2.6.1973. První velkou oslavu zažil nový kulturní dům 8.5.1975 k 30.výročí osvobození 
Morašic z nacistické okupace. Syn Antonína Číhala (rovněž Antonín) zde byl hospodským až do r.1985,  
kdy odešel do důchodu. Od té doby obec kulturní zařízení pronajímá.  

Na druhém hostinci č.p.37 se také vystřídala celá řada majitelů. Moritz Jokl - 1883, kterého v témže roce 
vystřídal Jakob Spitzer, 1890 Václav Molík, 1907 Josef Líbal. V r.1931 byla povolena koncese Josefu Líbalovi  
mladšímu. V r.1935 odkoupil celý objekt Antonín Číhal. Přepsal ho na svou svobodnou dceru Františku 



Ročník 2021, číslo II 
. Stránka 19 
 

Číhalovou. Ta si vzala Antonína Vančury z č.p. 29. Se svým manželem provozovali hospodu na č.p. 37  
do začátku padesátých let 20. století. 

Autorka: Eva Urbánková 
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EKO-KOM – odpadové hospodářství velké kontejnery papír, plast, sklo, … 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, které naše obec v  roce 2020 vytřídila a předala k využití. 

V přehledu níže je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec obdržela od obalové 

společnosti EKO-KOM. Za rok 2020 došlo k ekologické úspoře 13,072 tun CO2 a 340 543 MJ. Děkujeme,  

že třídíte odpad a chováte se zodpovědně! V celkovém součtu (výdaje 275 220,- Kč a příjmy 132 952,- Kč) 

však obec Morašice dotuje odvoz komunálních odpadů a v roce 2020 to bylo částkou 142 268,- Kč. 

     Vytříděné odpady (t)   Částka (Kč) 

Rok 2020 celkem   14,047     44 918,50  

        1.  Čtvrtletí 2020 2,441 8 648,50 

1. Čtvrtletí 2020 4,230 13 171,50 

2. Čtvrtletí 2020 3,996 11 899,50 

3. Čtvrtletí 2020 3,380 11 199,00 

Autorka: Adéla Šotkovská  

Nové křovinořezy pro krásnější  Moravskokrumlovsko za spolupráce JE Dukovany 

V roce 2020 nakoupil mikroregion Moravskokrumlovsko díky příspěvku z Nadace ČEZ  

20 ks křovinořezů, které byly předány všem obcím v mikroregionu.  

Členské obce Mikroregionu Moravskokrumlovsko se již dlouhodobě snaží přispívat ke 

snížení sucha v našem regionu. Za účasti občanů se ve všech obcích vysazují aleje, 

biokoridory, zatravněné pásy, obce pečují o zeleň na veřejných prostranstvích a jiné.   

Výsadbou a výsevem ale boj se suchem nekončí, je možné říci, že teprve začíná. O všechny výsadby 

v intravilánech i extravilánech obcí je nutné po dlouhé roky pečovat. Výsadby je nutné kontrolovat, zalévat, 

hnojit, prořezávat, mulčovat, obsekávat apod.   V  této péči a starosti je NADACE ČEZ a JE Dukovany pro 

obce v mikroregionu Moravskokrumlovsko významným partnerem.   Pořízené křovinořezy budou velkou 

pomocí v boji se suchem a v péči o zeleň a vzhled obcí. 

Za Moravskokrumlovsko Ing. Lenka Kačírková  

Pomoc postiženým oblastem na Břeclavsku a Hodonínsku 

Oblasti Hodonínsko a Břeclavsko bohužel zasáhlo začátkem léta ničivé tornádo. Naše obec se samozřejmě 

podílela na pomoci těmto obcím. Ve spolupráci s  okolními obcemi a zejména pak pod vedením městyse 

Višňové jsme nejvíce pomohli zasažené obci Hrušky.  

Pomoc probíhala v podobě součinnosti a finanční podpory v částce 10 868,- Kč z rozpočtu obce (podíl  

za dodaný materiál – dřevěné latě – svazek obcí Moravia). Dále také byl zakoupen materiál v podobě 

střešních hřebíků, kladiv a jiných potřebných věcí. Tento materiál odvezla obec Skalice přímo do postižené 

oblasti. V další realizované sbírce pro pomoc obcím postiženým tornádem se díky vám v místní Jednotě 

vybralo  17 650,- Kč. Tímto velmi děkujeme štědrým občanům za projevenou pomoc a solidaritu. 

Autorka: Adéla Šotkovská  
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Úřední hodiny obecního úřadu Morašice  

Pondělí 7:00 – 17:00 

Úterý zavřeno 

Středa 16:00 – 17:00 starostka a místostarosta 

Čtvrtek zavřeno 

Pátek 7:00 – 15:00 

email:    obecmorasice@tiscali.cz , starosta@morasiceuznojma.cz 

Tel.: 515 339 154 

 

Blahopřání k narozeninám (65 let a více) 

Významné životní jubileum oslavili v  červen - září 2021

Kudláčková Gabriela (85), 

Kubíček Ladislav (75),  

Kratochvílová Marie (80),  

Herman František (87), 

Brandštetr František (65), 

Kaňa Cyril (80),  

Hermanová Růžena (82), 

Kotrnec Aleš (70), 

Virglová Gertruda (80), 

Herman Josef (92), 

Jandová Anežka (89). 

 

 

 

 

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme  

co nejsrdečněji pevné zdraví, mnoho radostí, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. 

V  roce 2021 blahopřejeme oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81. narozeninám a další 

následující roky. 

Autor: Lukáš Bartuněk 


