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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás pozdravila a popřála i v tomto období nadcházejícího léta mnoho neopouštějícího 

zdraví, štěstí a elánu. 

V první polovině tohoto roku se podařilo realizovat mnoho kulturních a společenských akcí, které přispěly 

k zachování a rozvoji tradičních kulturních událostí v obci a věříme, že na ně budeme společně dále 

navazovat. 

V nejbližších týdnech je naplánován Dětský den, který se uskuteční na malém hřišti dne 4. června od 14 

hodin. Hasičské závody proběhnou tradičně na velkém hřišti 5. června od 13 hodin. Letos bude zahájen 

první ročník memoriálu Jaroslavy Novákové. Všichni jste na tyto akce srdečně zváni. 

První polovina roku byla bohatá na získávání dotačních titulů, o které jsme  

na jihomoravském kraji zažádali. Jednou z nejdůležitějších priorit naší obce je 

zachování provozu místního obchodu JEDNOTA. Obec podpořila z vlastního 

rozpočtu chod obchodu částkou 35 000,- Kč a zažádala o dalších 35 000,- Kč 

ze zdrojů JMK. Dnes již můžu říct, že jsme tuto dotaci získali a provoz 

obchodu bude i nadále zachován. Další dotační program byl na rozvoj akce 

schopnosti jednotek požární ochrany a i zde jsme získali dotaci na technické 

vybavení v částce 29 000,- Kč.  

Pokračujeme neustále v  akci příprav nových stavebních míst v lokalitě „Na Loukách“. Drtivá většina  

všech nutných příprav je hotová a povolená. Aktuálně čekáme jen na stavební povolení pro veřejné 

osvětlení, které je bohužel již polovinu roku na Krajské správě silnic. Smlouvy se projednávají kvartálně  

a máme informace, že v červnu 2022 by měla být právě ta naše již projednána. Dále pak čekáme na sklizení 

již zasetého obilí, kde je předpokládaná doba přelom měsíců červenec a srpen.   
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Poslední investicí před začátkem prázdnin by měla být rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním 

úřadem v bezbariérovém provedení. Tento projekt jistě zlepší komfort a vzhled v obci a naše obec bude 

zase krásnější, o což jde dozajista nám všem. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 

Informace z obecního úřadu 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 06.-10. ČERVNA 2022 V AREÁLU DOLNÍHO JZD 

Přehled povoleného a zakázaného odpadu najdete na vývěskách a webu obce. 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 10.02.2022 

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 a Rudolf Březina. 
Hana Maříková omluvena. 

Program jednání 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 

Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
3. Rozpočtové opatření 11/2021 
4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p. č. 1061/1 
5. Komentář ke změně rozpočtu obce Morašice na rok 2022 z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě  
č. 412/2021 Sb., která nabyla účinnosti dne 01. 01. 2022 
6. Zařazení do majetku ukončená akce: Rekonstrukce chodníků v obci Morašice 
7. Kronika 2021 
8. Záznam o metodické návštěvě v knihovně 
9. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 
10. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa ,, Na Loukách “ 
14. Závěr 

Doplněn bod č. 11, 12, 13. 

11. Žádost o dotace pro místní obchod, JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov 
12. Žádost o příspěvek na LVK ZŠ Miroslav 
13. Žádost o dotace na prostředky a vybavení pro jSDH Morašice 

Pro: 6 Proti:0  Zdržel:0 

Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných konstatovala, že je přítomno  
6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
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1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou DiS., byl přečten program jednání  
a doplněn o bod devatenáct a dvacet. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 10. 02. 2022:  

1. a) Zahájení 
b) volba ověřovatele a zapisovatele. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 30.11.2021  
3. Rozpočtové opatření č. 11/20212021  
4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 1061/1 

5. Komentář ke změně rozpočtu obce Morašice na rok 2022 z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 412/2021 
Sb., která nabyla účinnosti dne 01.01.2022 

6. Zařazení do majetku ukončená akce: Rekonstrukce chodníků v obci Morašice 

7. Kronika 2021 

8. Záznam o metodické návštěvě v knihovně 

9. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 

10. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa ,, Na Loukách “ 

11. Žádost o dotace pro místní obchod, JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov 

12. Žádost o příspěvek na LVK ZŠ Miroslav 

13. Žádost o dotace na prostředky a vybavení pro JSDH Morašice 

14. Závěr 

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli určeni Kotrncová Jaroslava  
a Mgr. Jana Hlaváčová. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 30. 
11. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Jaroslavu Kotrncovou  
a Mgr. Janu Hlaváčovou. 

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 30.11.2021 

Návrh na usnesení: 

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 30.11.2021 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

4. Schválení prodeje části pozemku dle záměru p.č. 1061/1 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej části pozemku dle záměru v p. č. 1061/1  
(p. Křepela). 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Komentář ke změně rozpočtu obce Morašice na rok 2022 z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě  
č. 412/2021 Sb., která nabyla účinnosti dne 01.01.2022 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje komentář ke změně rozpočtu obce Morašice na rok 2022  
z důvodu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb., která nabyla účinnosti dne 01.01.2022 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Zařazení do majetku obce ukončená akce: Rekonstrukce chodníků v obci Morašice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zařazení do majetku ukončená akce: Rekonstrukce chodníků v obci Morašice 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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7. Kronika 2021 

Místostarosta a starostka obce konstatovali, že koncepty kroniky obce Morašice byly dodány v tištěné formě v měsíci 
prosinci a zastupitelé byli informováni e-mailem s žádostí o důsledné prostudování a přípravu připomínek ke kronice 
2021 na jednání zastupitelstva. Úvodem  byli zastupitelé opět seznámeni s kronikou. Byli požádáni o připomínkování. 
Paní Hlaváčová a pí. Kotrncová informovali o slohových nesrovnalostech, které chtěly upravit. Místostarosta požádal 
opakovaně o konkrétní formulaci, kterou má použít a upravit části nebo celé odstavce. Většinou poskytnuty nebyly. 
Nabídl tedy, aby kroniku pro kvalitnější zpracování rok 2022 psala paní Hlaváčová. Ta to odmítla s tím,  
že se místostarosta chce zbavit psaní. Místostarosta ji na rozdíl od předešlých kronikářů píše bez odměny. 

Paní starostka zaznamenala částečné výhrady, které proběhly ke konceptu kroniky a budou upraveny  
a zaznamenány. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje kroniku za rok 2021. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Záznam o metodické návštěvě v knihovně 2021.  

Vedoucí regionální knihovny Znojmo navštívila 17.12.2021 knihovnu Morašice. Konstatovala,  
že byla splněna podmínka Knihovního zákona. Další revize by měla být v roce 2026. Zároveň byla proškolena nová 
knihovnice ze základů knihovnické techniky Bc. Zuzana Matějková. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí metodickou návštěvu v knihovně v prosinci 2021. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

9. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 

Paní starostka informovala, že budou osloveny firmy s poptávkou týkající se rekonstrukce chodníku před obchodem  
a vedle obecního úřadu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí záměr oslovení firem s poptávkou pro rekonstrukci chodníku před 
obchodem a vedle obecního úřadu.  

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

10. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa ,, Na Loukách “. 

Paní starostka informovala, že při kontrole vlastnických, nájemních a pachtovních smluv, bylo zjištěno, že většina 
plochy určených k zástavbě je pod platným dodatkem pachtovní smlouvy uzavřené v květnu 2020. Tato smlouva byla 
podepsaná před její volbou a nástupem jako starostkou obce a na žádném jednání zastupitelstva nebyla tato věc 
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projednávána. Zastupitelstvo o této věci nebylo informováno. U smlouvy uzavřené v roce 2015 a která odkazuje na 
dodatek pachtovní smlouvy je výpovědní doba 7 let od 1.10. v daném roce. Obec bude jednat s pachtýřem – ZEA a.s., 
o změně v podobě dodatku a zejména vyjmutí dotčených parcelních míst. V případě, že se obec Morašice nedohodne 
na vyjmutí dotčených parcel z dodatku pachtovní smlouvy, bude muset být realizace pozastavena včetně žádosti  
o úvěr a výstavbu inženýrských sítí a následný rozprodej parcel pro rodinnou výstavbu. Paní starostka informovala 
zastupitelstvo, že udělá maximum, aby došlo ke shodě a situace byla stabilizováno a mohlo se pokračovat v projektu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa ,, Na Loukách “. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

11. Žádost o dotace pro místní obchod, JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov 

Paní starostka informovala o ekonomickém stavu místního obchodu. Za rok 2021 činil hospodářský výsledek i po 
započtení dotace (35tis. Kč-obec Morašice. + 35tis. Kč-JMK) – 75 000 ,- Kč. Navrhla podpořit provoz a maximálně se 
snažit zachovat chod obchodu v obci formou dotace 35 tis. Kč + 35tis. Kč (obec Morašice + JMK). Bylo přislíbeno lepší 
vybavení (regály) uvnitř obchodu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje podporu pro místní obchod, JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov 
ve výši 35 000,- Kč formou dotace od obce a 35 000,- Kč dotace  
od JMK. O tuto dotaci bude obec Morašice žádat. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

12. Žádost o příspěvek na LVK ZŠ Miroslav 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje žádost o příspěvek na LVK ZŠ Miroslav ve výši 500,- Kč. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Žádost o dotace na prostředky a vybavení pro JSDH Morašice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje žádost o dotace na prostředky a vybavení pro JSDH Morašic. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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14. Závěr 

Pí starostka informovala o krádeži roštů u suchého poldru za hřbitovem. Po dodání nových  
zde bude umístěna fotopast. Oprava světel veřejného osvětlení a výměna čidel probíhá. Z tohoto důvodu krátkodobě 
svítí světla dříve, než je tma. Bude doladěno dodavatelskou firmou. Výměna vlastních zářivek v osvětlení trvá někdy 
delší dobu z důvodu kapacitních možností dodavatelské firmy. 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 05.05.2021 

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 byl omluven. 

Program jednání 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 
Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 
Navržený program jednání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
3. Rozpočtové opatření 1,2 a 3 /2022 
4. Inventarizační zpráva za rok 2021 
5. Vyřazení majetku 
6. Zpráva ze závěrečného přezkumu hospodaření za rok 2021 
7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
8. Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb ORP Znojmo 2022 
9. Projekt“ Malá komunální technika IV“ Energoregion 2020 
10. Vyřazení knih z knihovny Morašice 
11. Den seniorů 
12. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 
13. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa: „Na Loukách “ 
14. Žádost o pracovní místo VPP 
16. Závěr 
 
Doplněn bod č.  

15. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2022-2026. 

Pro: 6 Proti:0  Zdržel:0 

Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných, konstatovala, že je přítomno  
6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou DiS., byl přečten program jednání  
a doplněn o bod patnáct. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 05. 05. 2022:  

1. a) Zahájení 
b) volba ověřovatele a zapisovatele. 
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2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 10.02.2022  
3. Rozpočtové opatření 1,2,3 /2022 

4. Inventarizační zpráva za rok 2021 

5. Vyřazení majetku 

6. Zpráva ze závěrečného přezkumu hospodaření za rok 2021 

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

8. Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb ORP Znojmo 2022 

9. Projekt“ Malá komunální technika IV“ Energoregion 2020 

10. Vyřazení knih z knihovny Morašice 

11. Den seniorů 

12. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 

13. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa: „Na Loukách “ 

14.  Žádost o pracovní místo VPP 

15.  Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2022-2026. 

16. Závěr 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli určeni Paluchová Kateřina, 
Maříková Hana. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 05. 
05. 2022 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Kateřinu Paluchovou a Maříkovou Hanu. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 10.02.2022 

Návrh na usnesení: 

Bod bude přesunut na příští jednání zastupitelstva. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 
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3. Rozpočtové opatření 1,2,3 /2022 

a) Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

b) Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

Pí. Kotrncová se dotazovala v návaznosti na vyřazení Led osvětlení pro vánoční stromky pořízené v roce 2006, zda by 
nebylo vhodné snížit špici stromu u kostela pro lepší instalaci osvětlení. Špice bude před instalací nového osvětlení 
snížena. P. Bartuněk informoval o záměru odstranění stromu u obchodu z bezpečnostních a technických důvodů 
(větve zasahují do drátů). Tento strom může být věnován městu Znojmu pro období Vánoc 2022. 

c) Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření 3 /2022. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

4. Inventarizační zpráva za rok 2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje prodej Inventarizační zpráva za rok 2021 bez připomínek. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Vyřazení majetku 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje vyřazení majetku v celkové výši 4 572,- Kč (na základě inventarizační zprávy 
z roku 2021). 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Zpráva ze závěrečného přezkumu hospodaření za rok 2021 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí zprávu ze závěrečného přezkumu hospodaření  
za rok 2021. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouva o bezúplatném převodu majetku s obcí Vranovská Ves – převod 2 ks 
dýchací techniky Saturn S7 na JSDH Morašice. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb ORP Znojmo 2022 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování soc. služeb ORP Znojmo 2022 ve výši 
11 500,- Kč. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Projekt“ Malá komunální technika IV“ Energoregion 2020 

Paní starostka informovala o dotačním titulu ve výši 52 000,- Kč, kde spoluúčast obce je 25% z celkové částky.  
Paní Maříková se dotazovala, zda bude zastupitelstvo informováno, co bude pořízeno. Paní starostka odpověděla, že 
ano. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí záměr čerpání dotace - Projekt“ Malá komunální technika IV“ 
Energoregion 2020. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

10. Vyřazení knih z knihovny Morašice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje vyřazení knih z knihovny Morašice v počtu 401 ks. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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11. Den seniorů 

Paní starostka informovala o dni seniorů, který se plánuje na sobotu 14.05.2022 v místním kulturním domě. Pozvánky 
byly rozneseny všem seniorům. Občerstvení v podobě oběda bude zajištěno. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba. 
Návratka s potvrzenou pozvánkou a počtem účastníků je do středy 11. května 2022. Poté se definitivně rozhodne, 
zda akce proběhne, dle počtu nahlášených účastníků. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí den seniorů dne 14.5.2022 od 14.00 hod. 

 Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

12. Rekonstrukce chodníků před obchodem a obecním úřadem 

Pí starostka a místostarosta provedli průzkum trhu a obdrželi tři nabídky pro realizaci opravy neutěšeného stavu 
chodníků před obchodem. V plánu je odstranění kalužin a vytvoření bezbariérového vstupu do obchodu. Proběhne 
oslovování ještě dalších firem, pro více nabídek na základě dohody zastupitelstva. 

Pí Hlaváčová se dotazovala, zda proběhne alespoň částečná rekonstrukce chodníků na hřbitově. Po rekonstrukci této 
akce se projedná, zda bude možné pokračovat v rekonstrukci i na místním hřbitově. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje přesun bodu - rekonstrukce chodníků před obchodem  
a obecním úřadem na příští, červnové zastupitelstvo. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa: „Na Loukách “. 

Paní starostka informovala o jednání mezi ZEA a.s., bude výpověď o pachtu dotčených parcel  
po sklizni. Cca srpen/září 2022 budou tyto parcely uvolněny. Do té doby bude alespoň jednáno o úvěru na realizaci 
projektu nových stavebních míst. 

Pan Weis Zdeněk informoval rovněž o jednání se ZEA a.s., (p. Pevný, p. Sova), že termín,  
kdy bude možné pracovat na dotčených parcelách bude v červenci 2022. 

P. Bartuněk informoval, že toto nebylo nutné řešit, kdyby nebyla podepsána pachtovní smlouva v dubnu 2020, kde 
byly dotčené parcely pronajaty a nyní se musí řešit jejich vyvázání a ne financování na zasíťování a další postup 
v projektu. 

Pí starostka uvedla, že pokud by vedení obce pan Weis informoval aspoň telefonicky o pachtovní smlouvě vzhledem 
k tomu, že o ní nebyla nikde zmínka, nemuselo by se teď toto řešit a mohly již být prováděny alespoň stavební práce 
(zasíťování). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí stav rozpracovanosti projektu nová stavební místa: „Na Loukách “. 
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Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

14. Žádost o pracovní místo VPP 

Plánujeme toto místo obsadit člověkem, jehož prací bude zejména péče o zeleň a květiny s nástupem 1.6.2022 – 
31.10. 2022. Při splnění podmínek věříme, že bude přiděleno alespoň jedno pracovní místo. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí žádost o pracovní místo VPP. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

15. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2022-2026. 

Návrh pí. Šotkovské 7 členů. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje počet členů zastupitelstva pro období 2022-2026 na 7. 

Hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

16. Závěr 

Pí starostka informovala o černé skládce – stavební suť v lokalitě nad přehradou. Stejné to bylo v lokalitě u horního 
JZD. Tyto místa byla vyčištěna a jsou zde umístěny fotopasti i s nočním viděním. V případě zachycení této události 
budou podklady předány obratem PČR. 

Pí starostka poděkovala za účast na Pálení čarodějnic. Tato akce byla velmi vydařená. Dík patří místnímu pohostinství  
a paní Šamanové za podporu – zdarma byla limonáda a popcorn. Obec tuto akci podpořila zakoupením špekáčků  
a pečiva.  

Pí starostka informovala o kulturních akcích - Koštu vína, který se uskuteční 7. května od 14.00 hod. v místním 
kulturním domě a dětském dni 4. června na malém hřišti a otevřených sklepech  
18. června na „Hradčanech“.  

Ve středu 18. května proběhne pracovní schůze na téma Dětský den. 

P. Weis se dotazoval na uložení odpadu u areálu bývalého horního JZD. Pí starostka informovala, že odpad byl uložen 
na překladišti obcí. Během roku se toto množství navyšovalo nelegálním odkladem dalších osob. Nyní je prostor 
uklizen a monitorován fotopastí. 

Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod. 

 



Ročník 2022, číslo I. Stránka 13 
 

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi 

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům 
trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu,  
že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město. 

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije 
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí 
v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška 
odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší 
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta 
Jihomoravského kraje. 

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, 
porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim 
nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace  
a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem  
a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena 
tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to,  
aby si poradce k sobě zavolal. 

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní 
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní 
podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny 
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient 
i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním 
telefonním čísle. 

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat. 

 

 

Autor: www.bkb.cz 

e-mail: bkb.brno@bkb.cz 
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Úklid překladiště materiálu a jeho monitorování kamerovým systémem 

V místě bývalých silážních jam u bývalého horního JZD byl proveden úklid materiálů, které zde byly uloženy. 
Během letošního jara zde bylo zaznamenáno ukládání i dalšího odpadu. Po vyklizení tohoto prostoru,  
které proběhlo, už toto nebude tolerováno. Prostor je monitorován kamerou se záznamem i nočním 
viděním. V případě opakování bude bohužel obec 
nucena jednat a předat tento záznam policii ČR, 
která bude konat příslušné právní kroky.   

Autor: L. Bartuněk 

 

Pořízení nového odpočívadla z Mikroregionu - svazek obcí Moravia 

Obec Morašice je součástí svazku Mikroregionu - svazek obcí Moravia. Právě z tohoto fondu bylo pořízeno 
odpočívadlo v hodnotě 33 000,- Kč. Toto odpočívadlo je umístěno na jednom výjezdu z Morašic směrem  
na obec Skalice. Věříme, že bude sloužit dlouho a přinese během procházky nebo cyklovýletu zasloužilý 
odpočinek pro místní a i pro turisty. Tím, že jsme členy tohoto svazku, můžeme naší obec dále rozvíjet  
a dělat ji pro všechny stále krásnější.  

 

Autor: A. Šotkovská 
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Knihovna Morašice 

Na začátku roku 2022 došlo ke změně na pozici knihovnice. Novou knihovnicí je Bc. Zuzana Matějková.  
Na základě konzultace a vzájemné shodě dochází ke změnám, které jistě přispějí ke zkvalitnění návštěvy  
a výběru knih k pročtení. Součástí knihovny je i zapůjčený výměnný fond ze Znojemské knihovny, který  
se pravidelně aktualizuje a obměňuje. Navíc za první kvartál tohoto roku došlo k navýšení počtu nových 
čtenářů o dalších 10%. Bylo odepsáno 401 knih z důvodu zdravotní závadnosti. Nově bylo pořízeno 59 knih  
(z možností dalšího "darování" z městské knihovny Znojmo) - 11 knih bylo nově zakoupených.  

Kontakt: morasice.knihovna@seznam.cz 
Otevírací doba: pátek 16.00 – 18.00 hodin 

Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě místní knihovny! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Z. Matějková, L. Bartuněk; Foto: Z.Matějková 
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JSDH Morašice 

Dne 23.12.2021 po jedné hodině ráno bohužel zachvátil požár rodinný dům č.p.60, obyvatelé vyvázli bez 
zranění. Na místo dorazili jako první domácí JSDH Morašice. Následovali další sbory jak dobrovolných,  
tak profesionálních hasičů. Všichni obyvatelé vyvázli bez újmy na zdraví. 

 
„Co se týče vyčíslení škody, určitě přesáhne milion korun“ komentoval zásah mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška. Uchráněná hodnota byla v řádu dalších milionů korun. 

 
Za JSDH Morašice zasahovali: Vlastimil Herman, Jiří Virgl, Lukáš Bartuněk, Milan Polický, Pavel Procházka 
st., Vojtěch Křepela. Událost ohlášena 23.12.2021 v 0:53, příprava k výjezdu ze stanice v 1:04, příjezd 
k místu zásahu v 1:07, odjezd z místa zásahu v 05:25. Všem hasičům, kteří se zúčastnili zásahu a i lidem, 
kteří pomáhali, velmi děkujeme. 

 
Foto: HZS JMK 

 

 

V návaznosti na požár, který proběhl koncem roku 2021, došlo a dochází ke zvyšování akceschopnosti 
jednotky zejména v boji s požárem v nočních hodinách a za snížené viditelnosti. Byly pořízeny pásy pro 

práci ve výškách, osobní osvětlení na všechny 
helmy, halogeny a díky panu Vlastimilovi Hermanovi 
pořízena i další helma. Za to děkujeme. Zažádali 
jsme rovněž o dotaci na financování vybavení z JMK, 
která v částce 29 356,- byla schválena. Na návrh 
velitele jednotky – p. Hermana byly pořízeny 
ochranné rukavice a nepromokavé pláště. Velmi  
se osvědčila i motorová pila a vysílačky, které 
pracovaly po celou dobu zásahu, a velmi zlepšili 
schopnost komunikace naší jednotky s okolními.  
Po jednání s obcí Vranovská Ves budou převedeny 
v květnu do výbavy JSDH Morašice 2 ks dýchacího 

přístroje Saturn S7, což opět zvýší možnosti zásahu ve stížených podmínkách. Doufáme, že toto již nebude 
do budoucna potřeba.           
            Autor: L. Bartuněk 
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Obecní stavby třicátých let 

Ve třicátých letech stoupl počet obyvatel v Morašicích jen mírně. Při sčítání bylo v obci napočteno 475 lidí,  
z toho 468 Čechů a 7 Němců. V oné době bylo v Morašicích 115 popisných čísel. Z toho bylo 8 domů 
neobydlených. 

Ve třicátých letech probíhala velká hospodářská krize. Ceny zemědělských produktů stále klesaly a kupců 
ubývalo. Vznikl nedostatek finančních prostředků, vázlo placení daní. Byl velký ,,hlad" po práci. Sebemenší 
peněžní odměna byla vítanou příležitostí k přilepšení. Tou byla stavba silnice. 

Kámen vozili ,,koňaři" z místního lomu a ze skalické Bílé skály. Na podzim roku 1932 se k práci na této silnici 
přihlásilo 64 dělníků z Morašic, kteří pak pracovali za 1,50 Kčs za hodinu. Obecní úřad jich vybral jen 34, 
těch nejpotřebnějších. Vznikla však malá revoluce, ostatní se dožadovali svého práva na práci. Obecní úřad 
byl nakonec nucen zaměstnat všechny. Na silnici se pracovalo až do jara 1934. 

Další nouzovou prací r.1930 byl v Morašicích výkop požární studny v místech, kde býval dřív malý rybníček. 
V r.1932 byla studna opatřena pumpou. Požární nádrž zde vznikla až r.1959. Dodnes se nádrži říká 
,,rybníček". 

Roku 1936 byl v Morašicích založen požární sbor pod vedení Leopolda Kotrnce č.72. Tento sbor byl sice 
založen mnohem později než tomu bylo v okolních obcích, ale o to dříve se mu dostalo moderní budovy 
požární zbrojnice. Vedle družstevní mlékárny, postavené r.1930, stávala kůlna na mlékařský vůz. Ta byla 
3.5.1938 rozebrána. Následující den byly vykopány základy pro novou budovu. První základní kameny byly 
položeny 5.5.1938. 

Občané se na stavbě aktivně podíleli, ať už dobrovolným peněžitým příspěvkem, nebo potřebnou prací. 
Proto také byla už 20.8.1938 nová budova dokončena. Vyžádala si náklad 30 000 korun. 

Protože až do této doby neměla obec svůj úřad (obecní zastupitelstvo jednávalo v domě starostově), bylo 
už při plánování výše uvedené stavby rozhodnuto, že její součástí kromě hasičského stanoviště bude  
i obecní dům. A tak od roku 1938 mají Morašice svou radnici. 

Autorka: Eva Urbánková 
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  Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Eva Urbánková 
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Tříkrálová sbírka 2022 

V sobotu 8. ledna 2022 proběhla v Morašicích tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pod hlavičkou Oblastní charity 
Znojmo (Charita ČR). Celková částka vybraná po obci byla 10 485,- Kč. Všem dárcům velmi děkujeme a také 
děkujeme všem dětem, které pomohly svou obchůzkou po vesnici tyto finance vybrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: A. Šotkovská 
Foto: Eva Urbánková 
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Masopust 2022 
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Foto: Eva Urbánková 

Pomoc obětem válce na Ukrajině 

Během masopustu v Morašicích byla vybrána částka 8 700,- Kč a v následně v místním obchodě částka  
2 084,- Kč. Celkem bylo vybráno 10 784,- Kč. Celá tato částka byla věnována na účet Člověka v tísni  
na pomoc lidem na Ukrajině v důsledku války. Děkuji občanům naší vesnice za solidaritu a nezištnou 
pomoc, kterou poskytli svými finančními dary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: A. Šotkovská 
Foto: Eva Urbánková 
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Mořena 2022 

 

 

Foto: Eva Urbánková 
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Den země a úklid obce 30.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Lukáš Bartuněk, 
Eva Urbánková 
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Barvení a zdobení velikonočních kraslic 30.4.2022 

Akce proběhla za skvělé podpory, přípravy a aktivní práce nové knihovnice Zuzany Matějkové. Děti měly 
předpřipravené tvoření v podobě malování na plastová vejce a tvoření zápichů s velikonoční tématikou. 
Výtvory byly velmi zdařilé a kreativní. Děti si toto tvoření velmi užily.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Eva Urbánková, Autor: L. Bartuněk 
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Hrkání, klapači a Velikonoce 2022 

 

 

 
Foto: Eva Urbánková 
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Mamince k svátku 30.4.2022 

 

Autor projektu: Zuzana Matějková  Foto: Eva Urbánková 

 

Pálení čarodějnic 30.4.2022 

Foto: Eva Urbánková 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník 2022, číslo I. Stránka 27 
 

Morašický košt 2022 
 

              Vinařský spolek Morašice uspořádal v sobotu dne 7. května 2022 košt vína. Naposledy se tato akce konala 
v roce 2019. Dva roky odmlky zavinila pandemie Covidu 19, během níž byla nastavena různá shromažďovací opatření, 
kvůli kterým nebylo možné košt uskutečnit. 
Akce podobného rozsahu si vždy vyžaduje důkladnou a náročnou přípravu a pořadatelé opravdu nenechali nic 
náhodě. To obnášelo několik týdnů před akcí oslovit možné vystavovatele, jednato zapůjčení pultů pro vystavené 
vzorky a myčku na koštovací sklenice. Pulty ochotně zapůjčil Vinařský spolek Miroslav a vyplachovač sklenic 
Mikroregion Moravskokrumlovsko. Košt bez dobré muziky není ten pravý. Při koštu je potřeba dobrá nálada a k té 
přispěje především živá muzika. Na akci proto pořadatelé zajistili cimbálovou kapelu Donavu, která tu byla 
v dřívějších letech.Návštěvníci si ji vždy rádi poslechnou a po degustaci vína sipři dobré náladě také rádi zazpívají. 
              Týden před koštem proběhla za účasti 7 hodnotících komisí degustace, při které se vzorky vín hodnotily. 
Pořadatelům se podařilo zajistit celkem 257 vzorků vín různých druhů. Z toho bylo 199  bílých vín, 38 vín červených  
a zbytek tvořila vína rosé. Celkem 91 vzorků bylo komisemi ohodnoceno zlatou medailí a diplomem a 9 vzorků bylo 
vyhodnoceno jako nejlepších v odrůdě. 
              Akce začala ve výše uvedený den ve 14 hodin. Vstupné činilo 250 korun. Součástí vstupného byla koštovací 
sklenice s natištěným logem pořadatele, degustační lístek a katalog, který sestavili pořadatelé a do konečné grafické 
podoby ho vypracoval jeden místní občan, který vytvořil i podklady pro tisk diplomů. Krátce před 17. hodinou  
se uskutečnilo předávání diplomů vystavovatelům, kteří byli na koštu přítomní. Těm, kteří z různých důvodů nebyli na 
sále kulturního domu, kde se akce konala, byly diplomy doručeny. Za zmínku stojí, že zvláštní cenu předal 
Morašickým pan Josef Klíma, místní rodák, který má rodnou obec velmi rád, podobné akce s manželkou navštěvuje  
a také některé sponzoruje. Letošní košt sponzorovalo celkem 15 sponzorů, z toho byli 4 přímo z Morašic. Po předání 
ocenění začala od 17. hodiny hrát cimbálová muzika. Nálada na sále přítomných hostů povzbuzená dobrým vínem  
se postupem času zlepšovala. Nikomu se domů nechtělo. Návštěvníci před cimbálkou vytvořili půlkruh a dali se  
do zpěvu. Také proto kapela hrála zpívajícím nad smluvenou stanovenou dobu. S pocitem dobře prožitého odpoledne 
a načatého večera se účastníci rozcházeli před 11.  hodinou večerní. 
              Na koštu se sešlo téměř 150 návštěvníků. Mnozí se tu setkali po dvou letech, a proto bylo o  čem povídat. 
Někteří si s sebou donesli i občerstvení v podobě jednohubek, obložených chlebíčků, krájených tvrdých sýrů či plátků 
salámů a nakrájených rohlíků, aby bylo vzorky čím zakousnout. Byla otevřena i místní hospůdka. Obsluha přítomným 
nabízela alkoholické i nealkoholické nápoje a k jídlu byl i výborný guláš. 
              Závěrem je třeba z celého srdce poděkovat organizátorům, vystavovatelům, sponzorům, kapele, 
návštěvníkům adále všem, kdo se na velmi zdařilé akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Díky a za rok opět  
na shledanou! 
 

Autor: Zdeněk Weis, Josef Kratochvíl, Leona Krupicová 
        Foto: Vinařský spolek Morašice 
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Morašický košt 2022 – FOTO 
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Závody SDH ve Skalici – 15.5.2022 

Dne 15. května se uskutečnilo ve Skalici okrskové kolo v požárním sportu. Zúčastnily se družstva domácích 
Skalic, Morašic, Višňové a Horních Dunajovic. Mix ženy/muži z Morašic obsadili nádherné druhé místo 
v kategorii ženy. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval všem, kteří se rozhodli reprezentovat obec na 

soutěži bez ohledu na výsledek. Díky moc! 

Autor: L. Bartuněk 

Foto: Eva Urbánková, Iveta Vránová 
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce 

 
Autor: Lukáš Bartuněk 

 
Blahopřání k narozeninám (65 let a více) 

Významné životní jubileum oslavili v lednu - květnu 2022. 
 
Brücková Marie (96), 

Popelka Jaroslav (81), 

Kudláčková Anna (87), 

Polická Marie (70), 

Hubáčková Jarmila (75), 

Čapková Albína (70), 

Šeinerová Jaroslava (75), 

Hermanová Zdenka (86), 

Hermanová Hedvika (92), 

Šeiner Jaroslav (83), 

Tesařová Marie (91), 

Korková Marie (81), 

Ulrychová Božena (75). 

 

 

 

 

 

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme  
co nejsrdečněji pevné zdraví, mnoho radostí, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. 
V  roce 2022 blahopřejeme oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81. narozeninám a další 

následující roky. 


