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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 2021 všem zaměstnancům, zastupitelům
ale také všem obyvatelům obce Morašice, kteří se podíleli na pořádání kulturních, společenských, sportovních
a jiných akcích, které přispívají k rozvoji a rozkvětu naší obce. I když z počátku konce roku jich bylo v uplynulém
roce o něco méně, každá z nich stála o to více za to a byla unikátní.
Plány pro rok 2022
Pro rok 2022 plánujeme pokračovat v opravě chodníků v obci. Jedná se zejména o opravu chodníku před
obchodem, který je ve velmi špatném stavu a dlouhodobě se zde drží voda po dešti. Neustále pokračujeme
v projektu nových stavebních míst v lokalitě „na loukách“. Koncem roku byly podepsány smlouvy týkající
se zasíťování pro přípojky plynu a začátkem roku dojde ke sdružení stavebních parcel, aby posléze byly
rozděleny. Toto je nutný legislativní postup, který musí být splněn k řádnému rozdělení a přípravě k prodeji.
Samozřejmostí zůstává podpora a cíl zachovat provoz místní prodejny potravin COOP, která je pro nás velmi
důležitá a poskytuje občanům dostupnost potravin v obci.
V neposlední řadě plánujeme pro příští rok započít alespoň rekonstrukci sociálních a hygienických prostor
v místním pohostinství, které si to již nepochybně zaslouží.
Starostka obce Mgr. Adéle Šotkovská, Dis.
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Informace z obecního úřadu
Zápis z s usnesení zastupitelstva pořádaného dne 24.06.2021
Omluveni Mgr. Jana Hlaváčová, Kateřina Paluchová.
Schválený program jednání zastupitelstva obce Morašice č.9/2021
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 21. 10. 2021:
1. a) Zahájení b) volba ověřovatele a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 16.09.2021
3. Rozpočtová opatření č.8/2021
4. Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 541/51 v k.ú. Morašice
5. Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Morašice
6. Schválení prodeje části pozemku p.č. 1061/9 v k.ú. Morašice
7. Den Seniorů – posezení důchodců v místním pohostinství
8. Záměr o prodeji části pozemku p.č. 1047/4 v k.ú. Morašice
9. Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička v projektu Společného nákupu silové elektřiny a plny pro
rok 2022 10. Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci s obcí Blatnička v projektu Společního nákupu
silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022
11. Závěr
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli určeni Jaroslava
Kotrncová a Hana Maříková.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Morašice ze dne 21.10. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Jaroslavu Kotrncovou
a Hanu Maříkovou
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 16.09.2021 Návrh na usnesení: Kontrola usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva 16.09.2021 Hlasování ZO bere na vědomí Usnesení bylo schváleno
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva 16.09.2021.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
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3. Rozpočtové opatření č. 8/2021
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

4. Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 541/54 v k.ú. Morašice. Prodej musí být bez části, kde se nachází
současné chodníky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr o odkoupení části pozemku
pí Dostálovou p.č. 541/54 v k.ú. Morašice bez části, kde se nachází současné chodníky.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

5. Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Morašice.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr o odkoupení části pozemku
p. Šotkovským p.č. 1/1 v k.ú. Morašice.
Hlasování

Pro

4

Proti

0

Zdržel se

1(Šotkovská)

Usnesení bylo schváleno.

6. Prodej pozemku p.č. 1061/9 v k.ú. Morašice
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1061/9 manželům
Šeinerovým.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
7. Den seniorů – posezení důchodců v místním pohostinství se skupinou SONEX společně ss občerstvením.
Návrh na usnesení: ZO Morašice bere na vědomí záměr realizovat den seniorů v termínu sobota
- 20.11.20201 pokud to dovolí epidemiologická opatření a při nutnosti jejich dodržování a při dostatečném
zájmu. Zájemci ať se přihlásí zastupitelům nebo v kanceláři Obecního úřadu Morašice..
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
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8. Záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1047/7 v k.ú. Morašice
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr o odkoupení části pozemku 1047/4
v k.ú. Morašice panem Grunou z důvodu neutěšeného stavu odložených věcí na tomto prostoru,
které působí nevzhledně.
Hlasování

Pro

0

Proti

4

Zdržel se

1(Maříková)

Usnesení nebylo schváleno.
9. Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička v projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního
plynu pro rok 2022.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička
v projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
10. Schválení dodatku č.1 smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička v projektu Společného nákupu silové
elektřiny a zemního plynu pro rok 2022.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci s obcí
Blatnička v projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2022.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
11. Závěr
Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala o možnostech prohlídky obce a přidání na webové
stránky a Google stránky. ZO v současné době nedoporučuje realizaci tohoto projektu.
Starostka obce informovala o špatném stavu chodníků v prostoru mezi obecním úřadem a obchodem
Jednota COOP a poptá opravu chodníků v tomto místě.
Pracovníci obce započnou v měsíci listopadu s opravou studní na „Loukách“.
Pí. Kotrncová navrhla vyčistit a umýt prostory zastávky/čekárny z důvodu neutěšeného stavu.
Pí Kotrncová se dotazovala, zda budou položeny květiny na pomník padlých přitom se nabídla, že květiny
na pomník umístí. Pí Kotrncová se dotazovala na stav výměny čerpadel v požární nádrži. Oprava
je v přípravné fázi. Mezi tím bude dočerpána pomocí čerpadel členy JSDH Morašice.
Morašický turnaj v ping-pongu bude přesunut z 25.12. na 18.12.2021.
27.11.2021 proběhne ochutnávka mladých vín v kulturním domě. Pořadatel je Vinařský spolek Morašice.
Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:40 hod.
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Zápis z usnesení zastupitelstva obce pořádaného dne 30.11.2021
Přítomni všichni členové zastupitelstva.
Schválený program jednání zastupitelstva obce Morašice č.10/2021
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 30. 11. 2021:
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 21.10.2021
3. Rozpočtové opatření č. 9/2021
4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 541/51
5. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 1/1
6. Schválení záměru o odkup části pozemku p.č. 1061/1
7. Schválení rozpočtu obce pro rok 2022
8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
9. Kalkulace vodného pro rok 2022
10. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
11. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. Členské příspěvky v roce 2022 pro DSO Mikroregion Moravskokrumlovsko
13. Schválení finančního příspěvku ORP Znojmo pro rok 2022
14. Ceny dříví z obecních lesů pro rok 2022
15. Schválení dodatku ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK
16. Příkaz k inventarizaci
17. Kalendář kulturních akcí pro rok 2022
18. Závěr
Doplněn bod č. 19, 20
19. Rozpočtové opatření č. 10/2021
20. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě příkazní ze dne 28.3.2017
Pro: 7 Proti:0
Zdržel:0
Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných, konstatovala, že je přítomno 7
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou
a doplněn o bod devatenáct a dvacet.
Návrh na usnesení:

Šotkovskou

DiS.,

byl

přečten

program

jednání

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 30. 11. 2021:
1. a) Zahájení
b) volba ověřovatele a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 21.10.2021
3. Rozpočtové opatření č. 9/20212021
4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 541/51
5. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 1/1
6. Schválení záměru o odkup části pozemku p.č. 1061/1
7. Schválení rozpočtu obce pro rok 2022
8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
9. Kalkulace vodného pro rok 2022
10.Obecně závazná vyhláška 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
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11.Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12.Členské příspěvky v roce 2022 pro DSO Mikroregion Moravskokrumlovsko
13.Schválení finančního příspěvku ORP Znojmo pro rok 2022
14.Ceny dříví z obecních lesů pro rok 2022
15.Schválení dodatku ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK
16.Příkaz k inventarizaci
17.Kalendář kulturních akcí pro rok 2022
18.Rozpočtové opatření č. 10/2021
19.Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě příkazní ze dne 28.3.2017
20.Závěr
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli určeni Jaroslava Kotrncová
a Kateřina Paluchová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 21.
10. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Jaroslavu Kotrncovou a Kateřinu Paluchovou.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 21.10.2021
Návrh na usnesení:
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 21.10.2021.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 9/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 541/51
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej části pozemku dle záměru p. č. 541/54 mimo prostoru používaného
jako chodník (pí. Dostálová).
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
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5. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 1/1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej části pozemku dle záměru v p. č. 1/1.(p. Šotkovský).
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
6. Schválení záměru o odkup části z pozemku p.č. 1061/1
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr o odkup části z pozemku p. č. 1061/1.
(p. Křepela). Vedle pozemku musí být zachován prostor pro použití jako průjezdová cesta.
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1(Paluchová
K.)

Usnesení bylo schváleno.
7. Schválení rozpočtu obce pro rok 2022
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočet obce pro rok 2022.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2022.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
9. Kalkulace vodného pro rok 2022
Paní Kotrncová se dotazovala, co zvyšuje náklady na vodné. Paní starostka informovala, že to byly v uplynulém roce
zvyšující se režijní náklady – oprava čerpadla, výměna vodoměrů, opravy zhlaví studní, apod.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výši vodného pro rok 2022 - 35,20 Kč/1 m3 s DPH.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
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10. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
11. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 720,- Kč
vč. DPH/1 osoba pro rok 2022 s tím, že splatnost bude namísto posledního března až do posledního května.
Starostka informovala o dalších důvodech, které vedou ke zvýšení ceny za odpad. V letošním roce se jedná o navýšení
skládkového poplatku, navýšení cen pohonných hmot aj. Tento jev se projevuje i v okolních vesnicích. Doplatek obce
pro rok 2022 je odhadován ve výši 106 000,- Kč.
Výše poplatku za komunální odpad bez zápočtu nákladů za velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Predikovaná výše nákladů za svoz komunálního opadu v roce 2022 = 288 000,- Kč je cca 1138,- Kč/1 os.
Náklady: 720,- Kč (poplatek) – 1138,- Kč (odhadovaná výše) = - 418,- Kč (doplatek obce)/1 osoba. Celková výše
doplatku ze strany obce cca 106 000,- Kč/ rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování

Pro

5

Proti

0

Zdržel se

2 (J. Kotrncová,
J.Hlaváčová)

Usnesení bylo schváleno.
12. Členské příspěvky v roce 2022 pro DSO Mikroregion Moravskokrumlovsko.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí členské příspěvky v roce 2022 pro DSO Mikroregion
Moravskokrumlovsko ve výši 9 200,- Kč.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
13. Schválení finančního příspěvku ORP Znojmo pro rok 2022
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje finanční příspěvku ORP Znojmo pro rok 2022 ve výši 11 500,- Kč.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
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14. Ceny dříví z obecních lesů pro rok 2022.
Starostka informovala o ceníku, který je veden na obecním úřadě. Také je možné se zapsat do pořadníku na dřevo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje ceník dříví z obecních lesů pro rok 2022 ( viz. ceník dříví z obecních lesů platný
od 01.01.2022).
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
15. Schválení dodatku ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK
Starostka informovala o zvýšení finančního příspěvku na standard dopravní obslužnosti pro rok 2022 z 50 Kč
na 100 Kč/občan.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK
ve výši 229 (obyvatel) x 100,- Kč = 22 900,- Kč.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
16. Příkaz k inventarizaci
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí příkaz k inventarizaci.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
17. Kalendář kulturních akcí pro rok 2022
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na kalendář kulturních akcí pro rok 2022.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno
18. Rozpočtové opatření č. 10/20212021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
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19. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě příkazní ze dne 28.3.2017
Pan Utínek (odborný lesní hospodář) předal ZO obce Morašice Žádost o změnu odměny pro rok 2022 v souvislosti
se změnou vyhlášky č. 158/2020 Sazba pro výkon lesního hospodáře. Celková výše bude 8 183 Kč/rok.
Pí starostka informovala, že v roce 2020 získal pro obec dotaci ve výši 2 580 Kč a v roce 2021 4 860 Kč. Pí Maříková
se dotazovala zda-li je nutné zaměstnávat lesohospodáře pro obec Morašice, když v jiných vesnicích není. Pí starostka
informovala, že dle legislativy je nutné disponovat lesohospodářem, který nám mimo jiné poskytuje služby
a informace týkající se množství dřevin, které mohou být těženy v katastru obce, vytváří projekty pro zalesňování již
vytěžených míst a je schopen získávat i dotace pro obec zaměřené na péči o dřeviny. Místostarosta Bartuněk
se dotazoval pí Maříkové, zda je ochotna vykonávat práci lesohospodáře místo současného a to odmítla. Pí starostka
dále navrhla setkání s panem Utínkem. Paní Maříková poděkovala s tím, že nemá zájem o toto setkání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě příkazní ze dne 28.3.2017
Hlasování

Pro

5

Proti

1 (Maříková H.)

Zdržel se

1 (Hlaváčová
J.)

Usnesení bylo schváleno.
20. Závěr
Pí

starostka

informovala,

že

byla

vyplacena

na

vrub

účtu

obce

Morašice

dotační

částka

za rekonstrukci chodníků a bude v nejbližší době umořen úvěr na tuto akci ze strany obce.
Pí

starostka

prověřuje

možnosti

získání

dotace

na

zasíťování

nových

stavebních

míst

v lokalitě

„na loukách“.
Pí starostka informovala, že stav projektu nových stavebních míst je ve fázi stavebního povolení
a jednání pro plynofikaci s firmou GAS NET a následně geodetem. Možná rozparcelování s geodetem může
proběhnout na jaře 2022.
18.12.2021 se uskuteční turnaj ve stolním tenisu v místním pohostinství dle platných epidemiologických opatření.
Den seniorů nebyl realizován i z důvodu nízké potvrzené účasti a to 5-ti občanů.
Stavění betlému a zdobení figurek se uskuteční v sobotu 4.12.2021 od 14.00hod. a dle dohody
na zastupitelstvu za ně bude odpovídat paní Kotrncová a Hlaváčová. Paní starostka informovala, že základní
konstrukce a stromky budou připraveny.
Paní Maříková se dotazovala, proč nebyl paní Kudláčkové V. vyplacen příspěvek za narozené dítě. Paní starostka
a pan Březina informovali, že má neuhrazené závazky vůči obci zejména co se týče komunálního odpadu. Po jejich
vyrovnání bude příspěvek, jak je běžné, udělen.
Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:57 hod.
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Fotogalerie posvícení Morašice 9.-10. října 2021
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Jednotné zemědělské družstvo Morašice
Zemědělské družstvo bylo v Morašicích založeno r. 1950. Někde se uvádí měsíc založení únor, jinde březen.
K společnému ustájení hovězího dobytka došlo v srpnu 1950. Družstvo pro tento účel využilo dosavadních
budov morašického dvora. Staré budovy dvora však dlouho nestačily stále se zvyšujícímu počtu
hospodářského zvířectva, které sebou přiváděli noví členové JZD. V r. 1959 byl v JZD tento stav dobytka:
317 ks skotu, z toho 165 dojnic a 347 ks vepřového dobytka, z toho 82 prasnic. Stavební skupina JZD pod
vedením Petra Kudláčka (sedm zedníků, sedm pomocníků a tři stolaři), začala stavět porodnu prasat, vodní
nádrž pro obec, 73m dlouhou stáj pro volné ustájení skotu, letní salaš pro 50 ks jalovic
a drůbežárnu. Byl přistavěn teletník, z kolny ve dvoře byla adaptována konírna, ze stodoly
u č.p. 53 byla vybudována porodna prasnic a ze stodoly č.p. 30 garáže pro traktory. V r. 1960 byl vybudován
čtyřřadový kravín Donava.
V letech 1965 - 1975 se zaváděl větší strojový park. JZD zakoupilo výkonný obilní kombajn sovětské
výroby SK4., třídílnou soupravu secích strojů, kladívkový šrotovník, traktory Zetor Super 50 a Major 30
a další menší stroje. Morašičtí se zavázali zvýšit průměrnou roční dojivost o 480 litrů na jednu dojnici.
Když na konci roku svůj závazek zhodnotili, zjistili, že dojivost zvýšili na 755 litrů od jedné dojnice. V roce
1975, kdy JZD Morašice slavilo 25 let trvání, mohl jeho předseda Jeroným Balík z č.p. 17 konstatovat
úspěchy družstva. Leckdy za tím vším byla těžká fyzická dřina.
rok 1962

rok 1965

rok 1970

rok 1975

Hrubá zemědělská produkce 4,294.183,- Kčs 4,704.000,- Kčs

7,560.000,- Kčs 7,983.000,- Kčs

Tržní zeměděl. produkce

3,012.532,- Kčs 3,340.000,- Kčs

5,815.000,- Kčs 6,331.000,- Kčs

Dodávka masa státu

847 q

958 q

1.347 q

1.650 q

Dodávka masa hovězího

334 q

341 q

485 q

561 q

Dodávka masa vepřového

467 q

565 q

862 q

1.089 q

Dodávka mléka

143.435 litrů

318.000 litrů

Dodávka zrnin

2.520 q

2.890 q

2.980 q

5.691 q

Dodávka cukrovky

12.575 q

15.872 q

22.977 q

25.700 q

503.000 litrů

429.501 litrů

Od 1.1.1976 se sloučilo JZD Morašice se skalickým a hostěradickým družstvem. Vznikl velký podnik,
který obhospodařoval 3464 ha půdy a měl celkem 963 členů, z toho 533 trvale pracujících.
Autorka: Eva Urbánková
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Fotogalerie – JACÍ JSME BYLI

Zpracovala: Eva Urbánková
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MORAŠIČTÍ RYCHTÁŘI, PURKMISTŘI A STAROSTOVÉ
Autor textu a fotek Emil VEIS - vyhledáno v matrikách a odborných publikacích.
Rychtář neboli šulc, fojt nebo také šoltys, v úředních listinách a matrikách také i richter nebo iudex či judex,
byl v dobách středověku představeným městské či vesnické obce. Byla to obdoba předsedy MNV či dnešního starosty.
Ve středověku rychtář mohl být do své funkce buď dosazen vrchností, nebo panovníkem. Obec si mohla
vlastního rychtáře volit nebo se mohlo jednat o funkci děděnou. Dědičný rod tak často vlastnil také i práva na volný
prodej rychtářství. Za své služby měl rychtář obvykle podíl na vybraných pokutách, odvedených dávkách, mohl
vlastnit krčmu, masné krámy, nebo byla část jeho polností osvobozena od povinných berních daní.
Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo nižší soudnické právo ve městě či vesnici a funkce správní. Rychtář
zastupoval obec vůči okolí a často také byl reprezentantem vrchnosti a ručil jí za dodržování povinností a příkazů,
výběr daní, poplatků a úroků.
V průběhu 14. století byla moc rychtářů oslabována a do popředí se dostávala osoba purkmistra, německy
Bürgermeister, volené hlavy rady konšelů. Ve funkci purkmistra se konšelé často střídali. Také proto je i v našich
Morašicích častá obměna purkmistrů.
Synonymně se pro rychtáře v pramenech nachází výraz šoltys, tento název byl preferován v oblastech franského
práva (hlavně se to týká severu Čech, Moravy, dále ve Slezsku a Lužici), rychtář pak v oblastech magdeburského
práva. Označení fojt a iudex či judex, se zase objevuje na Moravě.
Na některých panstvích zastávali rychtářský úřad obvykle dobří hospodáři, vážení a vzdělaní, kteří bývali k
přijetí funkce vyzváni vrchností, později byli také voleni. Podobně tomu bylo i v našich Morašicích. Rychtáři
úřadovali ve svých domovech, kde se scházela i rada obce, viz obrázek č. 1. Při předávání funkce se pak stěhovala také
„obecní almara“ s úředními spisy vždy do usedlosti nového rychtáře.

Obrázek č. 1

1721 – Georg KOTRNETZ - první zjištěný rychtář v Morašicích zemřel ve stáří pouhých 36 roků
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/2213?image=216000010-000253-003379-000000-014730-000000-00-B06688-00870.jp2

Obrázek č. 2

Prostudováním tisíců záznamů v matrikách jsem zjistil, že prvním jménem známým starostou v Morašicích byl
jistý Georg KOTRNETZ (*?. ?. 1685 + 11. 2. 1721. Od roku 1721 až do roku 1850 mám zjištěno celkem 28
představených obce Morašice. Posledním zjištěným starostou je v roce 1850 úřadující Josef NOHAVA (*25. 10. 1784
+ 5. 8. 1866).
Vzhledem k faktu, že jsou přispívatelé do Morašických listů omezeni maximálně jednou normostranu formátu
A4, (viz „Morašický list ročník 2020, číslo III), tak se již více informací do tohoto příspěvku nevešlo.
Autor: Emil Veis
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Dopisovatelé a přispěvatelé Morašického zpravodaje
(„Morašický list ročník 2020, číslo III, str. 19)
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.
Nová otevírací doba Morašické knihovny
V Morašické knihovně bude začátku měsíce prosince změněna otevírací doby a to od 16.00 – 18.00. Doufáme,
že otevírací doba přitáhne řadu nových čtenářů a zpříjemní jim jejich volný čas nad knihou. Od měsíce prosince
bude naplno působit v knihovně i nová knihovnice Bc. Zuzana Matějková. Hodně úspěchů a elánu ji přejeme!
Rovněž děkujeme panu Emilu Veisovi za jeho několikaletou práci poskytovanou občanům a hlavně
čtenářům!

Autor: A. Šotkovská

Čištění studny a kontrola čerpadla u požární nádrže

V pátek

19.

listopadu
proběhla
kontrola
čerpadla
a čištění studny
v prostoru
u hasičské nádrže ve spolupráci s pracovníky obce
a členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Morašice.
Motor čerpadla nefungoval a je nutná jeho oprava nebo spíše výměna. Nebylo možné doplňovat vodu v nádrži
a i proto došlo k jeho rapidnímu úbytku.
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Hasičský rok 2021 SDH Morašice
Trstěnice – 5.7. 2021 – přijali jsme pozvání do Trstěnic, kde se konalo výročí 120. let založení SDH
Trstěnice. U této příležitosti se konalo i slavností svěcení nového praporu. U této příležitosti se předávala
i řada vyznamenání členům sboru za dlouhodobou činnost.

Foto: Iveta Vránová
Hostěradice – 4.9.2021 – svěcení praporu SDH Hostěradice u příležitosti 130. let výročí založení sboru
a slavnostní otevření nové hasičské garáže. Účastnil se i senátor Tomáš Třetina společně s poslancem
parlamentu České republiky Vlastimilem Válkem.

Foto: Libor Ondráček
Miroslav 11.9.2021 – výročí 140. let od založení sboru
dobrovolných hasičů Miroslav., svěcení praporu
a nového vozu. Slavnostního aktu byl přítomen
vicepremiér a ministr vnitra ČR Jan Hamáček. Průvodu
vlajkonošů se zúčastnilo 45 praporů včetně
partnerského oddílu z Chorvatska.
Foto: Město Miroslav
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Adventní věnec a betlém
Věnec byl na první adventní neděli připraven a slavnostně vysvěcen naším panem farářem Mgr. Josefem
Dvořákem. Tím započal adventní čas i v Morašicích. V sobotu 4. prosince se uskutečnila stavba Morašického
betléma. Vánoční strom darovala rodina Kudláčkova. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci bude
otevírání betlému i letos bez doprovodného programu. V průběhu měsíce prosince zde bude klasicky
k dispozici betlémské světlo.

Autor článku: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk
Blahopřání k narozeninám (65 let a více)
Významné životní jubileum oslavili v říjnu - prosinci 2021
Weisová Hedvika (81),
Křepelová Terezie (84),
Šnábl František (89),
Kotrncová Markéta (91),
Dudová Eva (85).
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: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk
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Kalendář kulturních akcí Morašice 2022
Kdy ?

Co?

Kde?

Pořadatel

08.01.
29.01.

Tříkrálová sbírka
Ples SDH Morašice

Morašice
Kulturní dům

obec
SDH

05.02.
26.02.

Dětský ples
Masopustní průvod po vsi

Kulturní dům
Morašice

obec
SDH

02.04.
09.04.

Malování velikonočních kraslic
Stavění domečku plných vajíček

starý KD
knihovna
taneční plac u hospod knihovna

28.04.

Velikonoce (17.4).
Pálení čarodějnic

náves + malé fotb. Hřiště SDH

07.05.
14.05.
.05.
.05.

Morašický košt vína
Den seniorů
Den otevřených dvěří Hasičky
Morašická sklepní ulička

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen
kulturní dům
kulturní dům
hasičská zbrojnice
„pod Hradčany“ SDH+vinaři

vinaři
obec
SDH

Červen
04.06.
05.06.
11.06.

Den dětí „cesta do pravěku“
Soutěž o pohár starosty SDH
Nohejbalový turnaj

malé fotbalové hřiště
obec
velké fotbalové hřiště
SDH
malé fotbalové hřiště nohej.

Červenec
29.-31.07.

Pouť sv. Anny

Morašice

obec

Srpen

.08

Batikování

Kulturní dům

knihovna

Září

.09

Drakiáda

Morašice

knihovna

08.-09.10.

Posvícení

Morašice

26.11.

Adventní věnec

starý KD knihovna

11.12.
17.12.

otevírání Morašického betléma
„Morasické pinec“

taneční plac u hospody obec
kulturní dům
nohejbalisté
Pozn. (změna vyhrazena)

Říjen
obec

Listopad

Prosinec
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