
 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

       Při pohledu do kalendáře zjišťuji, jak neuvěřitelně letí čas. Změna počasí byla velká a nečekaná. Podzimní měsíce v roce 2016 

byly pro nás teplotně velice příznivé. O to horší byl konec roku a začátek nového roku. Zima, zima, zima…všude je veliká, všude 
sníh, všechno led na tři zámky zamyká… to je to pravé počasí pro milovníky zimních radovánek. Konečně se dočkali. Velké mrazy a 
sníh, pro dospělé znamenají úklid sněhu a posyp chodníků. Pro děti pak velkou radost při sáňkování a bruslení. I naše hasičská 
nádrž byla každý den zaplněna bruslícími dětmi. Teploty klesají hluboko pod bod mrazu, to pro každou domácnost znamená, vyšší 
spotřeba paliva na vytápění rodinných domů. Přívaly sněhu znamenaly pro zaměstnance obce odklízení sněhu. Zastupitelstvo 
obce, rozhodlo o zakoupení zametacího kartáče, který hned našel uplatnění. V jarních měsících kartáč může posloužit k úklidu 
posypového písku, a zametání spadlého listí ze stromů. S přicházejícím jarem začaly také úklidové práce v obci. Pracovníci obce 
začali pracovat na úklidu naší vesnice. Nevyhazujte prosím odpad do okolních lesů, máme v obci dvůr, kam lze složit železo a 
bioodpad. Plast, papír a sklo pak do kontejnerů za obecní úřad. Dvakrát do roka máme také v obci sběr nebezpečného a 
nadměrného odpadu. Pokud některým občanům tento nadměrný, nebo nebezpečný odpad doma překáží, můžete ho nyní odvézt 
do dvora bývalého družstva k uložení do dne svozu. Při vycházkách okolo vesnice, často nacházím vyhozený odpad. Například obaly 
od PET lahví se v přírodě rozloží za  1000-1200 Let!!!!   
I letos bude přistavena vlečka na bioodpad ze zahrad ve dvoře bývalého JZD. 
      Jak jste již zpozorovali, na obec od 3. dubna nastoupili 2 pracovníci na Veřejně prospěšné práce. Z původní žádosti 4 pracovníků 
nám komise pracovního úřadu přidělila dva pracovníky. Čeká je nemalý úkol, úklid celé vesnice, nekonečné sečení trávy. To začíná 
za poldrem záchytné nádrže, okolo celé vesnice, po vesnici a končí u vodárny. Mám naplánované další akce pro zkrášlení a úpravu 
vzhledu naší malé vesnice. Například vybudování chodníku k nově postavené čekárně, vybudování parkoviště pro auta u hasičské 
nádrže, pokračování výstavby chodníku na hřbitově. Materiál na tyto akce máme připraven. Bohužel ale chybí čas a pracovní síly. 
Přislíbil jsem revitalizaci zelených ploch v obci. Několikráte jsem byl na schůzi zastupitelstva dotazován, kdy se začne. Začalo. 
Začalo se u kostela, a u jednoty. Bude se pokračovat dále. Zadat dílo firmě, by stálo nemalé peníze. Vím, že mezi občany obce je 
spousta šikovných a zkušených lidí, kteří navržení a výsadbu zvládnou. Doba, kdy se vyhlásila brigáda, a přišel pomoci nemalý počet 
lidí je dávno pryč, a ochota obětovat svůj volný čas pro obec nebo spolek, je také už minulostí. Poznal jsem to při rekonstrukci 
hasičské zbrojnice. Ale nechci nikoho soudit, respektuji rozhodnutí každého občana vesnice, zda se zúčastní nebo nezúčastní 
brigády. Vždyť je 21 století a se svým volným časem si nakládá každý, jak chce. Jenom pro zajímavost, starostové a starostky v 
obcích a městech jsou od toho, aby se starali, jsme v pohotovosti - 24 hodin denně, 31 dnů v měsíci a 365 dnů v roce, a tak 
pracovní doba starosty nikdy nekončí. Mnohdy si říkám, jestli nemám přestat s touto nevděčnou prací, všude je tolik nenávisti a 
konfliktů, ale každý den při kontaktu s Vámi občany po vesnici dostávám povzbuzující impulzy to nevzdávat a pokračovat.  
      Mandát starosty obce jsem přijal s předsevzetím, že při svém rozhodování budu vždy zodpovědný nejenom k zastupitelstvu, ale 
především k vám, občanům obce. A jak se mi to podařilo, to se ukáže v dalších volbách, pokud se rozhodnu dále kandidovat. 
Mohu slíbit, že v rámci svých možností budu nadále maximálně podporovat aktivity a dobré nápady vedoucí ke zlepšení života a 
dalšího rozvoje naší obce.  
 
Přeji vám pěkný začátek jara.  

                                                                                                                                                                                                       Zdeněk WEIS 
Starosta obce 

 

Ročník III, číslo I      leden, únor,březen           zdarma 



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

 
Pořádané dne 24. 1. 2017
ZO bere na vědomí: zápis ze schůze kontrolního výboru, který tvoří přílohu zápisu  
ZO , byl schválen prodej pozemku ,který již proběhl. 
ZO schvaluje: smlouvu o zřízení věcného břemene Přeložka STL plynovodu v obci Morašice 
Hlasování: pro -6, proti –0, zdržel se-0 
Z O schvaluje : dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku p.Čechové -snížení výměry o 12 m2 to je p.č.541/51-481 m2 ap.č. 
541/88-  výměra 11 m2 zůstává . 
Hlasování : pro -6, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: Nákup zametacího stroje na Vari za 25990,-Kč. 
Hlasování : pro -6 proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: podání žádosti na ÚP na 6 pracovních míst pro VPP na rok 2017.Obec obdržela již jednu žádost o místo. 
ZO schvaluje: zrušení usnesení č.4/8/16 z 19.12.2016 kterým byla p.č. 1300/66 o výměře 29 m2 prodána jinému žadateli. 
Hlasování : pro -6, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: prodej pozemku p.č.543/17 ostatní plocha o výměře 60 m2 na dvojgaráž ve vlastnictví obce v k.ú.Morašice p.Josefu 
Grunovi  Morašice 39,67171 za cenu 25,-Kč/m2 
Hlasování: pro -7 proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: Výroční zprávu kulturní komise za rok 2016. 
ZO schvaluje: Podání žádosti na dotace na jednotku SDH v dotačním programu, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje na období 2017-2020. 
Žádost na světla na přilbu- Hlasování : pro -6,proti –0, zdržel se-0 
Žádost na radiostanice-Hlasování : pro -2(p.Herman,p.Ulrychová),proti –2(p.Weis,p.Křepela), zdržel se-2(p.Bartuňková 
,Bc.Bartuněk) 
Žádost na opravu stříkačky-Hlasování : pro -6, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: 
Termín do 8.2.2017 do kterého se mohou seznámit s konceptem kroniky za období 1.1.2016- 30.4.2016, který sepsal p.Emil Veis 
Dotaz p.Ulrychové, která se chtěla informovat proč se nesypou všechny obecní chodníky. Starosta informoval ,že se budou muset  
sypat všechny obecní chodníky 

 

SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

Pořádané dne 20.2.2017 
ZO bere na vědomí: zápis ze schůze kontrolního výboru, který tvoří přílohu zápisu ZO. Na žádost p.Hermana se opravuje zápis z 
19.12.2016 bod 16 různé ,,-p.Herman informoval přítomné ,že odeslal 9.12.2016 požadavek na GPS do hasičského auta p.Herman 
zaslal požadované informace na doplnění přesných adres a GPS souřadnice na požární zbrojnici na HZS Znojmo. 
ZO schvaluje: Záměr prodeje části pozemku p.č. 1/1 ostatní plocha o výměře 200 m2 na zahradu a dvůr, ve vlastnictví obce v 
k.ú.Morašice. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : podání žádosti na dotace od Jmk na knihovnu el. vybavení a nábytek spoluúčast 50%  max. 50 tis.Kč a hřbitov 
chodník spoluúčast 50 % 200 tis.Kč. 
Hlasování : knihovna-pro -4(Zdeněk Weis, Jarmila Bartuňková, Jan Křepela, Bc.Lukáš Bartuněk) proti –3(Vlastimil Herman,Karel 
Vančura,Lucie Ulrychová), zdržel se-0 
Hlasování : hřbitov-pro -5 (Zdeněk Weis, Jarmila Bartuňková, Jan Křepela, Bc.Lukáš Bartuněk, Vlastimil Herman) proti–1(Karel 
Vančura), zdržel se-1(Lucie Ulrychová) 
ZO bere na vědomí: Inventarizační zprávu za rok 2016 
ZO bera na vědomí: výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím-v roce 2016 nebyly podány 
žádné žádosti. 
ZO schvaluje: prodloužení žádosti na výstavbu RD na stavební parcele o 1,5 roku. 
Hlasování : 1,5 roku pro -4(Karel Vančura, Lucie Ulrychová, Vlastimil Herman, Zdeněk Weis),proti-0 , zdržel se-– 3(Bc. Lukáš 
Bartuněk, Jan Křepela, Jarmila Baruňková) 
Hlasování : 2 roku-pro 3 (Bc.Lukáš Bartuněk,Jan Křepela,Jarmila Baruňková), proti –zdržel se-4 ( Karel Vančura, Lucie Ulrychová, 
Vlastimil Herman, Zdeněk Weis), 
ZO bere na vědomí: Žádost na ÚP na 4 pracovníky VPP na rok 2017. 
ZO schvaluje: rozpočtové opatření č.12/2016. Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 



-p.Ulrychové zda na www stánkách obce uvedený email na admina funguje, Zasílala nějaké materiály a nebyly uveřejněny a nikdo 
jí neodpověděl, starosta zjistí u Petra Veise. 
-p.Ulrychová zažádala zda by jí zastupitelstvo obce zajistilo a připravilo dřevo do pohostinství na akci KK 4. března, starosta přislíbil, 
že dovoz dřeva zajistí. 
-starosta navrhl termín seznámení se z konceptem všech tří částí kroniky a jeho připomínkování zastupiteli, do 1.3.2017 bude 
možnost koncept kroniky si přečíst na OÚ a 7.3.2017 v 18,00 bude schůzka na OÚ na připomínkování. 
-p. Herman měl dotaz zda bude revitalizace obce, kdy a v jakém rozsahu a aby byla vydána vyhláška na zákaz parkování na travnaté 
části obecních pozemků, starosta informoval, že studie a plán není, ale postupně se začalo u kostela a bude se pokračovat u 
rybníčka, p. Ulrychová navrhla keramické květináče na zamezení parkování, p. Herman navrhl železné trubky 
-p. Maříková měla dotaz, zda by mohla na pozemku obce, který sousedí s jejím plotem zasadit túje, může si podat žádost 
-p. Hermanová přítomné pozvala na akci pořádanou KDU ČSL dne 9. dubna 2017 – posezení u vína nebo kávy a možnost výzdoby 
stolu velikonoční tématikou. Dále požádala p. Křepelu, jestli by hrál na harmoniku 
-p Hermanová měla dotaz, zda by se mohl uspořádat pietní vzpomínka u příležitosti vzniku republiky u pomníku padlých 
 

 

Informace z místní knihovny 

V Místní knihovně Morašice provedl knihovník digitalizaci knižního fondu do programu REKS. Všechny 
nyní zařazené knihy jsou opatřeny čárovým kódem.  Souběžně s touto digitalizací bylo provedeno 
vyřazení poškozených a starých více jak 50 let. Knihovna Znojmo a zejména vedoucí regionálního 
oddělení paní Sikorová, nám vyšla vstříc a naší knihovně darovala celkem 140 titulů velmi krásných knih 
o průměru stáří 10 let. V knihovně je nyní evidováno na 1023 knih.  Zveme všechny občany, včetně 
mládeže, k její návštěvě. V naší knihovně nejsou vybírány členské příspěvky.  Pokud by občané měli 
zájem věnovat knihy do našeho knižního fondu, budeme touto skutečností potěšeni. 

 

Kontroly kotlů a povinnosti jejich provozovatelů 

       Podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná 
paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (tzn. kotle, 
krbová kamna, krbové vložky s výměníkem) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu svého 
zdroje odborně způsobilou osobou. Protokol o revizi musí mít i nové kotle, instalované v roce 
2016. Cílem povinných revizí domácích topenišť je zajištění jejich dobrého technického stavu, 
který omezí vypouštění emisí do ovzduší a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným 
kouřem. 
     Kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce a tím i zákona o ochraně 
ovzduší, vypouštějí do ovzduší tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného 
benzo(a)pyrenu. První kontrola měla být provedena do 31. 12. 2016. Každý výrobce tepelného zdroje přitom bude mít svého 
proškoleného kontrolora. Kontroly si tak musíte objednávat sami podle typu Vašeho tepelného zdroje. Cena není zákonem 
stanovena, závisí na dojezdové vzdálenosti technika a pohybuje se v rozmezí 800 – 1500 Kč. Seznam proškolených osob najdete na 
webových stránkách Hospodářské komory ČR www.hkcr.cz nebo na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. V případě 
zájmu Vám na obecní úřad pomůžeme odborně způsobilou osobu vyhledat.        Weis Z. 

 

Upozornění podomní prodejci energií 
 

        Ačkoliv je podomní prodej v naší obci zakázán a před praktikami některých podomních prodejců jsou lidé pravidelně varováni, 
stále se najde mnoho těch, kteří jim dveře otevřou. Mezi nejčastější nabídky podomních prodejců patří smlouvy o dodávce energií. 
Zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti především starších lidí. Požadují předložení posledního vyúčtování za dodávku energie a 
slibují značnou úsporu peněz. Ale pozor, většinou to není pravda. Argumentují odbornými slovy a výpočty, kterým málokdo 
rozumí. Nejen seniorům je pak trapné přiznat, že podomním prodejcům nerozumí a raději se vším souhlasí. Pokud se u Vašich 
dveří takový prodejce objeví, sdělte mu, že je v naší obci podomní prodej zakázán, že nemáte o nic zájem a kontaktujte co nejdříve 
obecní úřad, nebo kteréhokoliv zastupitele obce o přítomnosti těchto prodejců.  Obecní úřad nebo Vámi oslovený zvolený 
zastupitel obce musí tuto situaci řešit.                                                                                                                                            Weis Z.                                                                                                                                                                                  

 

 

 



VIDĚT A BÝT VIDĚN 

    Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním 
nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. Příčinou mnoha 
tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta i cyklisté 
mají povinnost svítit, chodci takovou povinnost a ani 
možnost nemají. Přitom jsou v silničním provozu ti 
nejzranitelnější. „Vidět a být viděn“ – je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí 
dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že 
ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. 
     Jak zvýšit viditelnost 
1) Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte 
je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy; 
2) Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, 
blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a 
kolo); 
3) Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené 
reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky. 
Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější 
přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku 
apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s 
jízdními koly za rozumné ceny. 
    Při přecházení silnice se kříží pěší dráha chodce s jízdní 
dráhou vozidla. Vzhledem k hmotnosti a rychlosti vozidla je 
však při střetu jednoznačná nevýhoda na straně chodce. 
Obecně platí, že vozovku je třeba přecházet kolmo a co 

nejrychleji. V první řadě se nenechte zmást tvrzením, že 
chodec má na přechodu pro chodce absolutní přednost. 
ŽÁDNÉ TAKOVÉTO PRAVIDLO NEEXISTUJE! Řidiči vozidel sice 
musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec 
NESMÍ vstupovat do vozovky „bezprostředně" před jedoucí 
vozidlo. 
     Pro bezpečné přecházení vozovky zkuste využít tyto 
zásady: 
zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce; 
rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel; 
dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a s řidičem 
vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční 
kontakt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na 
vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem 
pro chodce nezastaví; 
      Dne 20. února 2016 vešla v platnost novela zákona 
361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci mají povinnost 
nosit reflexní prvek. V případě porušení této povinnosti hrozí 
pokuta do 2.000,- Kč blokově, od 1.500,- do 2.500,- Kč ve 
správním řízení. 
Respektujte, prosím, tento zákon a nebuďte lhostejní. Nikdo 
nechce, aby došlo k nějaké zbytečné dopravní nehodě, 
kterou ohrozíte nejen svůj život, ale i život osádky 
přijíždějícího automobilu či autobusu.        Policie Č.R. 
 

 

SDH Morašice Hasičský ples 

SDH Morašice jako každý rok, uspořádal 28.1.2017 hasičský ples s hudbou Sonex ze Skalice. Sál i hospodu si členové sboru ( 17 
osob) před akcí i po akci (18 osob) řádně uklidili a na ples vyzdobili. Na ples přišlo 85 platících hostů z řad domácích občanů, ze 
Džbánic a Skalice + 25 hasičů.  
Vstupné bylo 80 Kč. Byla připravena bohatá tombola, díky členům sboru, sponzorům a občanům. V tombole bylo 215 výher + 15 

hlavních na losovací 
lístky za jednotnou 
cenu 10 Kč. Další výhra 
tj. „ půlnoční 
překvapení „ los za 5 
Kč. Občerstvení po 
celý ples v  hospodě 
bylo rovněž v režii 
hasičů. Nálada byla 
skvělá – hudba hrála 
do 3:30 hodin, 
poslední odcházeli 
výčepní 5:15hodin. 
Budeme rádi, pokud se 
nám podaří udržet 
úroveň plesu do 
budoucna. 
 

Obsluha na plese Vojtěch 
Křepela, Adéla Maléřová a 
Soňa Sikmundová, (na fotce 
chybí další obsluhující  
Zdeněk Weis st.) 

 
 



 
Sponzoři: 
 Dobrovolní dárci obce Morašice, AVE Třebíč, Belin stavebniny Miroslav, Krůza Aleš – žaluzie, Weis Zdeněk – stínící technika, CSP 
digitální tisk Znojmo, K.S. H. Group Hostěradice, Zea a.s. Hostěradice, Drogerie Teta Miroslav, Dohlížecí výbor Jednota Morašice, 
Krábek Libor – cukrářská výroba, Polický Luděk – Kovovýroba, 
Všem obětavým členům a příznivcům sboru patří velký dík.                             Zapsal Vlastimil Herman, velitel JSDH Morašice 
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Starosta SDH Josef Novák, Jaroslava Nováková a Marie Polická                                                                                bohatá tombola hasičského plesu 

  

  



Bowlingový turnaj SDH dne. 

19.2.2017 
 

Bowlingový turnaj SDH dne. 
19.2.2017 
 
SDH Morašice uspořádal bowlingový 
turnaj okrsku č. 12 v Bowling baru 
Přímětice, kterého se zúčastnilo 6 
družstev-4 muži – H Dunajovice, 
Višňové, Morašice,  Džbánice 

 2 ženy -  obě ze Džbánic 
Hrálo se na 2 hry tj. 2 x 10 sérií. Pouze 
ženským družstvům se nepodařilo 
díky problémům na dráhách v 
časovém limitu dohrát druhou sérii. 
Do výsledku započítaná 1 dokončená 
série.                   

 Muži-1 místo – Morašice – nához 
905 bodů 

 2 místo – H. Dunajovice – nához 
860 bodů 

 3 místo – Višňové – nához 804 bodů 

 4 místo – Džbánice l. – nához 715 bodů 

 Ženy – 5 místo – Džbánice lll. – nához 324 bodů 

 6 místo – Džbánice ll. – nához 229 bodů 

 

Informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky 
Ptačí chřipka se šíří Evropou. V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen její  výskyt  a to nejen u nalezených uhynulých 
volně žijících ptáků, ale také v chovech drůbeže.  
Na začátku letošního roku tj. 5.1.2017 obec Morašice byla pouze 1 km od dozorového pásma (jednalo se o události v obcích 
Ivančice a M. Krumlov – Rakšice potvrzena avirální influenza H5N8). 
Influenza drůbeže (ptačí chřipka), je virové onemocnění postihující ptáky – volně žijící ptáky, drůbež, slepice, krůty, kachny a husy. 
Postižení ptáci mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze 
potvrdit pouze laboratoří. Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka, ani z člověka na 
člověka. Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné.  
Obecné zásady ochrany člověka před nákazou: 
- Chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů 
- Poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží 
- Dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží) 
- Informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků místně příslušnou veterinární správu 
- Zabránit domácím mazlíčkům (psům, kočkám apod.) v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky 
- Při nálezu uhynulého ptáka ve volné přírodě dodržet odstup a zavolat linku 150 nebo KVS (krajská veterinární správa), která 
provede sběr a laboratorní vyšetření 
Zásady pro drobnochovatele drůbeže: 
- Ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem 
- Přijmout opatření, která zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky – mimo uzavřené objekty 
- Krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem 
- Zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící ptáci 
- Zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků 
- Oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři 
- Nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků 
- Nezpracovávat nemocnou drůbež 

Další informace získáte stránkách Státní veterinární správy   www.svscr.cz 
KVS JmK, Palackého třída 174, Brno – Krizová linka 720 995 213 

 



Masopustní rej masek-Masopust v Morašicích 
25.2.2017 

Jako každý rok se členové sboru Morašických 
hasičů zúčastnili masopustního reje masek po vsi. 
Letos bylo slunečno, nálada výborná se slušnou 
účastí masek tj. 22. Maskám se dostalo za pozvání 
na písničku občerstvení v podobě koblížků, 
chlebíčků, chuťovek, skleničky destilátu nebo 
vínečka. Po obchůzce si maškary zazpívali v místní 
hospůdce při harmonice a vozembouchu. 
Podpořilo nás i několik místních občanů.                                                                                                                                                                        
Velitel hasičů Vlasta Herman 

 

Můj pohled na masopustní rej masek  
 
        Zase se sešel rok s rokem, nastala doba 
masopustu a tak jsme se stejně jako v předchozích 
letech ujali uspořádání masopustní 
veselice. Naše pojetí masopustu sice není možná úplně to správné, protože masky už moc nevychází z původních tradic. Přesto se 
každý rok najde pár nadšenců,(není to uzavřená skupina a jsme rádi že se mládež zapojila) kteří jsou ochotní obětovat svůj volný 
čas, aby se pokusili udržet při životě alespoň těch pár tradičních akcí. Vyrážíme tak v sobotu odpoledne přestrojení za různé masky 
a maškary, obcházíme celou naši vesnici. A v tuto chvíli přichází první zklamání. Někteří obyvatelé zřejmě nemají chuť se zapojit do 
kulturního života obce, a tak se dveře některých domů otevírají jen zřídka přívětivě, nebo vůbec. Když kolem šesté hodiny večerní 
mají účastníci průvodu maškar tohle masopustní kolečko za sebou, nejvíc unavení jsou právě z toho nezájmu. I přesto s nadějí v 
mysli přijdeme večer do „kulturáku“ a doufáme, že nakonec třeba bude veselo. A pak tam sedíme a čekáme… Sedíme, čekáme, ale 
pobavit se stejně dorazí zase jen pár sousedů…a proto se letos večerní zábava nekonala. A proto možná někteří nepřišli. A přesto 
parta místních nadšenců a dobrovolných hasičů vytrvala a všichni přítomni se dobře pobavili a zazpívali si.  
A víte, milí spoluobčané, co je zarážející nejvíc? Stále se z různých koutů naší obce ozývá, že se tady nic neděje. Tak kde je potom 
zakopaný pes??? 
                                                                                                                                                                      Starosta obce Zdeněk WEIS

 

Kulturní komise 

Tímto posledním příspěvkem bychom se chtěly rozloučit se všemi našimi přáteli, občany a příznivci akcí námi pořádaných a 
oznámit, že rezignujeme na účast v Kulturní komisi...všem bychom chtěly poděkovat za účast a přízeň na našich 
akcích...samozřejmě také všem těm, kteří nám pomáhali nebo přidali ruku k dílu Je nám to velmi líto. Dělaly jsme to pro naše i vaše 
děti velmi rády. Končíme spokojené s poznáním, že nejen ve městech, ale i v naší malé vesničce se dají akce uspořádat na vyšší 
úrovni. Našim nástupcům přejeme hodně síly a elánu do budoucí práce a loučíme se výstižným heslem :  
Nervy máme jenom jedny!!!  Lucie Ulrychová, Eva Urbánková a Hana Vančurová. 
    K datu 31. 3. 2017 podala rezignaci na funkci předsedkyně Kulturní komise Lucie Ulrychová, která tuto funkci vykonávala 2 roky 

 
 

Od 1. dubna 2017 ZO odhlasovalo ukončení činnosti kulturní komise. Nová kulturní komise se zakládat nebude. Vždyť není 

důležité, zda pořadatel akce je ten nebo onen, ale to, že se akce zorganizuje pro děti. Pokud se rodiče dětí rozhodnou něco pro své 

děti zorganizovat, ne pod záštitou kulturní komise, ale jako rodiče tak jak to v minulosti bývalo, obec v rámci možností pomůže. 

Některé naplánované akce z kalendáře kulturních akcí, převezme obec a zastupitelé, jiné se zruší. Obec a zastupitelé zajistí akce-

Dětský den 10. 6. 2017. zdobení adventního věnce a otevírání betlému.  

Všem členkám za vykonanou práci v řadách Kulturní komise děkuji.                                                                        WEIS Zdeněk 

 

 

 



 

 

Tříkrálová sbírka v Morašicích 

 

         V neděli 8 ledna procházeli zasněženými Morašicemi 

- Kašpar, Melichar a Baltazar. Pod nohama jim křupal 

čerstvý, lednový sníh a sluníčko svítilo na cestu. Počasí, 

přímo pohádkové, jako objednané, pro tento den.   Šest 

dětí převlečených do kostýmů se rozdělilo na dvě skupiny. 

Každou z nich doprovázela jedna dospělá osoba. Horní 

konec si vzala na starosti Hana Vančurová a tři krále si 

zahrály: Tereza Černá, Kateřina Vančurová a Eva 

Urbánková. Na dolním konci chodili: Jakub Ulrych, Lukáš 

Ulrych a Michaela Hlaváčová, pod dohledem Lucie Ulrychové. 

 Děkujeme všem lidem, kteří jim otevřeli dveře a přispěli na dobrou věc.                                                  Kulturní komise 

 

 
Dětský maškarní ples. 

 

        Letošní karneval pro děti, připadl na 4. března. O veselý a pestrý program se postaral bavič p. ČABÍK s asistentkou, slečnou 

Ruckou. Malým, neposedným maskám se celé odpoledne očividně líbilo. Energického průvodce, pozorně sledovaly a plnily každou 

jeho výzvu. S vervou a odhodlaností dětem vlastní, skotačilo na sále skoro 40 kluků a holek, až do večera. V malých přestávkách je 

bavič odměňoval sladkostmi, PÁRTY - NUDLEMI, které měli u malých človíčků asi největší úspěch, a které mohou také za velkou 

bitvu před kulturním domem. Na závěr svého vystoupení, jim p. Čabík rozdal nafukovací balónky vytvarované do nejrůznějších 

věcí, třeba i na přání. 

         Pro občerstvení si mohli všichni zajít k baru, nebo ke stolku, kde voněly párky v rohlíku. 

Každý správný ples se neobejde bez tomboly. Připraveno bylo 270 výher. Po losech se jen zaprášilo a pak už dítka rozbalovala 

lístečky s napětím a očekáváním. 

Děkujeme všem sponzorům za věcné, peněžní i zážitkové dary, bez kterých by náš maškarní ples nebyl takovým, jakým byl. 

Kulturní komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Kalendář svozu odpadu v obci Morašice pro rok 2017 

Svoz zajišťuje: Obec  Morašice ve spolupráci s AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 

Pozn.: Komunální odpad se sváží ve čtvrtek, 1x za 14 dní, v lichém týdnu. Plasty se sváží v úterý, 1x za 14 dní v lichém týdnu. Papír se sváží 1x za 14 

dní v pondělí v lichém týdnu. Sklo se sváží každých 8 týdnů. Bioodpad a železný šrot je sběrné místo v areálu bývalého starého JZD. Velkoobjemový 

a nebezpečný odpad se sváží dle hlášení OÚ Morašice.                                                        Zpracoval: Lukáš Bartuněk 
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Plánované akce na měsíc duben, květen a červen. 

 
    8. 4. 2017 Domeček plný vajíček   -  17 hodin 

  29. 4. 2017 Amatéři z Dobšic – vystoupení dechové kapely  -  15 hodin 

    6. 5. 2017 Košt vína -  13 hodin 

    3. 6. 2017 Setkání seniorů  -  14 hodin 

    4. 6. 2017 Soutěž o pohár starosty SRH  -  13 hodin 

 10. 6. 2017 Dětský den  -  15 hodin 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Na letošní Tříkrálové sbírce se v letošním roce vybrala částka 8076 Kč. Všem kdo věnovali jakoukoliv peněžní částku, děkuji. 

 
 

Úklid okolo obce 
 

Den Země – pozvánka 

 

      Každý rok v dubnu si lidé na celém světě připomínají Den Země. Důvodem oslavy tohoto svátku je upozornění na potřebu 
pečovat o životní prostředí.  V mnoha obcích budou probíhat místní úklidové akce. 
Letos poprvé budeme mít možnost zapojit se do této akce i v naší obci – Morašice. Každý, kdo má zájem, může přijít sám či s dětmi, 
přáteli a rodinou. Každý může navrhnout, která místa v naší obci stojí za naši pozornost a úklid. Všimli jste si někdy, kolik odpadků se 
pravidelně hromadí v okolí naší obce? Nebo v lesíku za transformátorem k velkému hřišti?  Jistě si vzpomenete i na jiná místa, která 
by v naší obci stála za úklid, vyčištění. Každý, kdo se přidá, dostane jednorázové gumové rukavice a igelitové pytle. 
Akce se uskuteční 22. dubna 2017 a sraz je v 10 hodin u Obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Oslavenci                                                         

Svá významná životní jubilea oslavila 

• Brücková Marie                                                                                                                                     

• Zatloukal Bohuslav                                                                                                                          

• Kudláčková Anna 

• Balíková Alžběta 

• Hubáčková Jarmila 

• Polická Marie 

• Čapková Albína 

• Hermanová Marie 

• Šeinerová Jaroslava 

• Nováková Jaroslava 

 

 

V tomto roce  nás navždy opustili 

Alžběta Balíková 
Jan Blaha 

 
 



 

Stromy za hřbitovem 

 

Žádám občany, kteří mají vysázené stromky za hřbitovem, aby si je zkontrolovali. Některé stromky jsou suché. Také by bylo potřeba 

stromky ostříhat.  

 

 

Ukradený stromek u hřbitova 

Peníze za vánoční stromek zřejmě nechtěl utrácet neznámý pachatel, možná z řad obyvatelů naší obce. Tento stromek byl odcizen 

a uříznut u boční hřbitovní zdi. Já osobně bych z takto získaného stromku na vánoce radost neměl. Jak dlouho rostl a ještě mohl 

růst. Zloději udělal radost na vánoce, ale ostatním radost neudělal. Letos před vánoci použijeme chemický prostředek na ošetření 

stromku. Kdo si domů takový stromeček přinese, nemusí se mu to vyplatit. Vánoční atmosféru mu jistě naruší nelibá vůně. Zloděj, 

který ukradl stromek ušetřil 400 - 800 Kč. Ale pozor, za krádež vánočního stromku, hrozí zloději pokuta ve výši až 15 tisíc korun 

     

 

 

 

 

 

     

Stání na chodnících a trávě 

Již dlouhou dobu se hovoří o nešváru v podobě stání aut na chodnících a travnatých plochách. Tato otázka velmi často zaznívá i na 

zasedáních našeho zastupitelstva a vzhledem k tomu, že řada řidičů nezná dopravní předpisy, mohlo zastupitelstvo obce, že osloví 

Policii České republiky s žádostí, aby tyto bezohledné řidiče pokutovala. Tímto parkováním na chodnících se ničí obecní majetek – 

tedy majetek nás všech a je společensky velmi nezodpovědné takto jednat. Pravidla jsou pro všechny stejná a měla by se dodržovat.                                    

V dnešní době většina práceschopných lidí dojíždí za prací do měst, mají jinou pracovní dobu, autobusové spojení špatné, nebo  

žádné. A pak je nutností mít v rodině dvě někdy i více aut. A tady nastává problém s parkováním. Každý řidič jistě zná dopravní 

předpisy a ví, kde může a nemůže stát.  Občasné parkování na trávě a stání na chodnících pro chodce, je obcí tolerováno. Obec  

toleruje stání na obecním pozemku. Toleruje také uložené věci občanů na obecních pozemcích. Přiznám se i já někdy parkuji někdy 

před svým domem na zatravněné obecní ploše. A to už nemluvím o prázdninách, kdy do vesnice přijedou děti a přátelé. Pak se 

parkuje, na všech možných místech blízko domu. Parkování na travnatých plochách není problémem jen naší vesnice. Obecní úřad 

řeší stížnosti od občanů ohledně parkování na zelených travnatých plochách. Prosím všechny občany naší obce aby  parkovali svá 

auta mimo travnaté obecní plochy.                                  Weis Z. 

 

Obec Morašice 

děkuje občanům, kteří se na přelomu měsíce listopadu a prosince letošního roku velkou 

měrou podíleli na čištění chodníků a odklízení sněhu, který zasypal Morašice a společně s 

pracovníkem obce zajistili bezpečný pohyb chodců v obci. 
Co možná nevíte, že při oteplení může ze střech, které nejsou opatřeny sněhovými zachytači, padat těžký sníh a led. Pokud uvolněný 

sníh spadne na chodník nebo veřejné prostranství, mohou se stát vážné úrazy chodců nebo škoda na vozidlech. Za tyto havárie úrazy 

zodpovídá vlastník nemovitosti. Úklid sněhu, který spadne ze střech nemovitostí na obecní pozemek nebo chodník, musí zabezpeč it 

vlastník nemovitosti.                                                                                                                                    Weis.Z. 

  



 

 

LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY – VELIKONOCE 

 

Termín oslavy Velikonoc je pohyblivý. Koncil nicejský roku 325 určil datum Velikonoc na první neděli po prvním úplňku.  

Tomu předchází doba s četnými zvyky a obyčeji – Postní doby. 

 Začíná Popeleční středou, končí Božím Hodem velikonočním. V našich podmínkách jsme si Velikonoce prodloužili o velikonoční 

pomlázku, která bývá v pondělí po Velikonocích. 

Čas předvelikonočního půstu trvá čtyřicet dní. První den je popeleční středa. Popel ze spálených posvěcených větviček jívy sloužil 

při tichém obřadu v kostele. 

 

První neděle postní – Černá, ženy nahradily pestré oblečení tmavým. Tradičním jídlem byl pražený naklíčený hrách – Pučálka. 

 

Druhá neděle postní – Pražná, odvozená od tradičního pokrmu, praženého obilí – Pražmy. 

V některých oblastech je nazývána – Samosmetná nebo Smetná, vymetaly se komíny. 

 

Třetí neděle postní – Kýchavá, podle počtu kýchnutí se odvozovala délka života. Kýchání se vyvolávalo sušenými bylinami, později 

šňupavým tabákem. Počítání kýchnutí pochází z dob morových nákaz, kdy kýchání bylo předzvěstí nemoci. Tak se vyvinulo i rčení 

„Pozdrav Pán Bůh“, které mnozí užívají dodnes. 

 

Čtvrtá neděle postní – Družební, tuto neděli se uvolňovala postní kázeň, pekly se plněné koláče –Družbance a v mnohých domech 

docházelo k návštěvám rodičů budoucího ženicha a nevěsty. 

 

Pátá neděle postní – Smrtná, zvyk vynášení smrti, Mořeny, Mařeny… Slámová nebo hadrová figuríny byla symbolem odcházející 

zimy a strádání. 

 

Šestá neděle postní – Květná, měla být připomenutím vítání Krista při vjezdu do Jeruzaléma. Palmové ratolesti nahrazovaly 

větvičky jívy, které se v kostele světily. Chránily pak po celý rok dům před nemocí a bolestmi. Mládež chodila po koledě s „lítem“ 

(větvička z jehličnatého stromu ozdobená mašlemi – přinášení léta –„líta“), jinde „májkou“ a přinášela do vesnice jaro. 

 

Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi, býval plný zvyků a obřadů. 

 

Modré pondělí a Žluté úterý bývalo dobou úklidu. 

 

Škaredá středa – nesmělo se mračit, jinak by špatná nálada přetrvala celý rok. 

 

Zelený čtvrtek – liturgické roucho mělo zelenou barvu, jedla se zelená jídla pro zdraví. 

 

Velký pátek – den smutku, kdy byl ukřižován Kristus. Zvony již od čtvrtka nezvonily a jejich funkci přebírala mládež a v době 

zvonění klapotala pomocí řehtaček a klepačů. Konala se procesí. V ten den se nesměly dělat žádné zemědělské práce, nesmělo se 

prát, skály otvíraly ukryté poklady. 

 

Bílá sobota – liturgický oděv je bílý, vesnice šla často procesí ke kostelu. 

 

Neděle velikonoční je dnes vzkříšení, vrcholí velikonoční svátky, končí půst. Světily se pokrmy a každý kousek dostal, jedl se 

mazanec, pečeně plněná bylinkami, nádivka zvaná Hlavička. Kolem vesnice chodily průvody a u polí připevňovaly kříže z 

posvěceného dřeva. 

 

Velikonoční pondělí není spojeno s žádnými liturgickými obřady. Je to však den plný lidových zvyků. Velikonoční šlehání vychází z 

pohanských zvyků, představujících magické omlazení. Původně se muži a ženy pošlehávali navzájem. U nás se tento zvyk postupně 

vyvíjel a měnil a bohužel v současné době značně degraduje. 

Z laškovného pošlehávání a obdarovávání malovanými vajíčky se přešlo k průvodům podnapilých mužů, kteří raději sahají po 

alkoholu než po vajíčku. Škoda! 



 

 

 

 

 

 

 


