
                         

 

  

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

máme za sebou další rok, ve kterém za námi všemi zůstává nejen spousta tvrdé práce, ale jak věřím, i radosti a zábavy.   Nevím 
jak vám, ale zdá se mi, že loňský rok 2017 utekl nějak moc rychle. Bude to asi tím, že člověk je stále v poklusu, stále se něco řeší, 
připravuje a tvoří. V tom spěchu, ponořeni do práce a všech možných aktivit si ani nestačíme uvědomit, že uplynul měsíc, půlrok 
a najednou je zase Nový rok. Jaký bude? Leden je měsíc předsevzetí, výzev a mnozí z nás by se během něho rádi změnili, zlepšili 
kondičku, naučili se konečně angličtinu, víc se věnovali dětem, zhubli, atd. Hmm, ale mnoho z nás brzy rezignuje, že to už 
zkoušeli a stejně se „nic moc nezměním“. Tak co s tím? To záleží na každém z nás a pevné vůli.  
Byla zima, sníh k zimě patří. Ve skutečnosti to ne vždy tak je a občas je i zima holá, tedy bez sněhu. Já vím, ne každý má ze sněhu 
radost, zvláště sníh na chodnících nebo na silnicích je nepříjemný a mnohdy nebezpečný, ale zase když nasněží na pole, tak pod 
touto peřinou si půda odpočine a na jaře bude plná síly. Ne nadarmo naši předkové říkávali "únor bílý, pole sílí". Je to takový 
koloběh přírody. A je nádherné procházet se zasněženou přírodou, pozorovat zasněženou bílou krajinu. Zima odešla, je tu jaro, a 
přinášíme vám jarní Zpravodaj naší obce. Chtěl bych se za zimou ještě poohlédnout. Byly prezidentské volby. V obou kolech 
jednoznačně obhájil prezidentský post p. Miloš Zeman.  V roce 2018 budeme také řešit obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů, neboli GDPR (nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru).   V květnu by mělo být vše hotovo a 
připraveno. Veškerá administrace s tímto spojená není zadarmo, a tak nejen nás, ale i ostatní obce čekají výdaje z obecní kasy na 
různé IT služby. Cituji z tisku“ Společně s novelou zákona o střetu zájmů pak toto vše udělá z většiny starostů a starostek na 
malých obcích „vyplňovače“ nejrůznějších dotazníků a hlášení.“ 
     Jen pro příklad, nově zvolený starosta a místostarosta obce by hlášení o střetu zájmů podával čtyřikrát. Každý rok ve 
čtyřletém funkčním období budou 
muset uvést, že si jako starosta obce 
nekoupil žádnou televizní ani 
rozhlasovou stanici, žádné korunové 
dluhopisy, že stále jezdí stejným 
automobilem, na který si před lety 
půjčil, že společně s manželkou mají 
něco málo našetřeno na důchod, atd. 
Ale pozor! Například zveřejnění jména 
zloděje na úřední desce obce, který 
před vánočními svátky krade stromek, 
před domy květiny a keře, a jiné věci, 
by způsobilo okamžité udělení 
obrovské pokuty. Zas až tak 
transparentní být holt nemůžeme… 
Takže ať žije transparentnost! 
Já a jistě i Vy máte představu, kde 
byste Morašice rádi viděli, proto si 
nenechávejte své nápady jen pro sebe 
a neváhejte mne kontaktovat o všem, 
co byste si přáli změnit nebo zlepšit. 
Budeme také rádi, pokud byste měli 
chuť dobrovolně s něčím pomoci a 
chtěli se podílet na přípravě třeba 
kulturních nebo sportovních akcí. 
      A závěrem bych Vám rád řekl, že 
budu rád, když občané naší malé a 
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krásné obce budou stejně spokojení a 
usměvaví po celý rok 2018 jako o 
Vánocích svátcích. Protože, spokojení 
občané, to je pro každého starostu ten 
nejkrásnější dárek.      
 Zdeněk WEIS 
 

0 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 

 
Jako každý rok, také v lednu 2018 u 
vašich dveří zazvonili koledníci v 
kostýmech Tří králů. Tříkrálovou 
sbírku pořádá každoročně Charita 
Česká republika. Tříkrálová sbírka je 
největší dobrovolnickou akcí u nás.   
V naší vesnici chodí dvě skupinky 
v kostýmech Tří králů. První skupinka 
ve složení,  doprovod- Mgr. Jana 
Hlaváčová, koledníci- Jakub Ulrych, 
Lukáš Ulrych a Michaela Hlaváčová. 
Druhá ve složení, doprovod- Eva 
Urbánková a Eva Urbánková ml., 
Tereza Balíková a Kateřina Vančurová, 
prošli naší vesnicí a společně vykoledovali částku 9592 Kč. Je to doposud nejvyšší vykoledovaná částka. Všem koledníkům a 
všem, kdo jste koledníkům otevřeli jak srdce, tak i dveře, děkuji.            (W. Z) 
 
Drazí občané, 
jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2018 na 
pomoc potřebným na Znojemsku. Velké poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se obětavě podíleli na 
sbírce. 
DĚKUJEME VÁM!! S vděčností  
Mgr. Evžen Adámek, ředitel 
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO 
Dolní Česká 1, Znojmo 
www.znojmo.charita.cz 

 

Práce zaměstnanců na obci 
 

Co se v uplynulém čtvrt roce podařilo. V měsíci lednu začala rekonstrukce vnitřních prostor starého Kulturního domu.  Položila 

se dlažba a vyměnily se vchodové dveře, okna, parapety a vybourala se příčka. Položila se nová guma na podlahu. Snížil se strop 

sádrokartonem. Stěny byly opraveny novou omítkou. Vyrobila se boční vstupní branka. Prováděly se stavební opravy v 

prostorách dílny. Odstranil se překážející betonový základ, kde stával buchar. Instaloval se nový rozvod vodovodního potrubí, 

opravila se omítka. Pracovníci vyrobili nový 

pracovní stůl. Proběhla údržba nářadí a 

příprava techniky na jarní práce.  Vím, co má 

obec za povinnosti, co obec musí a co by měla.  

Zvykli jsme si, že pracovníci obce uklidí všechna 

obecní prostranství, posečou trávu, odklidí sníh 

a posypou chodníky. Zajistit zimní údržbu je rok 

od roku náročnější. Zima u nás není extrémní, 

množství sněhové pokrývky je zanedbatelné. 

Problém máme ale s náledím, námrazou, a 

pokud sníh napadne, zanedlouho taje a namrzá. 

Bohužel, vždy není v silách obce zabezpečit vše, 

tak jak bych si sám přál. Dáváme přednost 

průchodnosti chodníků před průjezdností silnic. 

Ale i to si myslím, že se zvládlo.  Naše obec má 

jednoho stálého zaměstnance, ke kterému v 

průběhu roku přibývají sezonní pracovníci z řad 

nezaměstnaných. Jejich počet a délka pracovní 

smlouvy závisí na finančních prostředcích a 

Procházka Pavel, Gabriel Ulrych, Lybuše Alexová 



dohody s Úřadem práce. Letos bohužel Úřad práce 
z registrovaných osob nenabízí muže, kterého potřebujeme, jak 

k řízení traktoru, zahradní techniky, tak k její údržbě. Naše obec 

má na údržbu místních komunikací zakoupenou starší sněhovou 

radlici. Posypovou techniku na komunikace nemáme, pouze na 

chodník. Je to svépomocí upravený stroj, určený na posyp solí. 

Bohužel ale nefunguje tak jak bychom si představovali. Práce 

s ním je namáhavá. Samotný sypač váží 30 kg, do zásobníku se 

nasype cca 90 kg písku, který před sebou tlačí pracovník. Kdo 

nezkusil, neuvěří. Nákup nového spolehlivějšího sypače by obec 

stálo cca 29 000,- Kč.   

Tímto apeluji na nás  občany, udržujme prosím po sobě pořádek 

na veřejných prostranstvích té naší malé, ale krásné obce. 

Bohužel zaměstnanci nemohou být všude. Uklízejme po sobě 

okolo kontejnerů, neházejte do nich to, co tam nepatří, ukliďme exkrementy po svých mazlíčcích a nečekejme, že to udělá někdo 

za nás. Ten někdo není obec, ale vždy někdo konkrétní a zpravidla to bývají zaměstnanci obce. Touto cestou bych chtěl 

poděkovat všem spoluobčanům a vlastníkům nemovitostí, kteří se každoročně starají o úklid okolo svých domů a tím obci 

pomáhají a to nejenom v létě, ale především v zimním období, za Vaši vstřícnost a pochopení moc děkuji. (W.Z) 

Jednota 

 
Byl jsem požádán občany obce, abych popsal situaci v prodejně COOP Jednota spotřební družstvo. Mnozí obyvatelé se obávají o 
její budoucnost. Sice je malý obrat v prodejně, ale o uzavření prodejny neuvažujeme, řekla zástupkyně COOP Jednoty. Skupina 
COOP uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK – „Nemůžeme neustále ztrátové prodejny dotovat. Provozování prodejen v obcích do 
500 obyvatel je veřejná služba, nikoliv podnikání. Největší problém zavřené prodejny podle něj přinesou samotným obcím. V 
naší republice tak zůstanou tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny. Doplácejí na to především mladé rodiny, 
starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst," 
      Pokud by se v naší vesnici prodejna uzavřela, byl to pro mnoho lidí velký problém. Převážně pro starší obyvatele, kteří 
nemají možnost nasednout do auta a kdykoliv si zajet nakoupit do sousední vesnice. Občané, kteří, pracují ve městech, mají 
možnost si potraviny zakoupit tam. Závěrem opakuji, nemám informace o tom, že by se prodejna v Morašicích měla zavírat. 
 (W. Z) 
 

Hasiči ples 
 

          Členové SDH Morašice uspořádali tradiční hasičský ples 27. 1. 2018. 
Hrála hudba Sonex ze Skalice. Úklid sálu a hospody před i po akci si členové 
sboru (cca 20členů) sami uklidili a vyzdobili.  Na ples přišlo 124 platících hostů, 
vstupné bylo 80,- Kč. Později se kapacita míst zcela zaplnila opozdilci. I letos 
byla bohatá tombola – malá 192 výher po 10.-Kč a velká slosovatelná 26 po 
20,-Kč. Ceny do tomboly poskytli členové sboru, občané Morašic a sponzoři. 
Všem patří velký dík za podporu. Hospoda byla opět v režii obětavých hasičů. 
Letos byl ples „okořeněn „ nacvičeným vystoupením hasiček a hasičů za 
doprovodu hudby. Vystoupení se evidentně líbilo, protože se po půlnoci 
muselo zopakovat. Nápad a nácvik je dílem Ivety Vránové, za což jí náleží 
poděkování. Hosté se výborně bavili až do 3:30 h, kdy přestali hrát muzikanti. I 
tak poslední odcházeli až  ve 4:45 h.                                      Těšíme se na 
příští……                                             

  
Sponzoři plesu: 

AGROSERVIS - 1 zemědělská a.s. Višňové,   
COOP - Jednota Morašice, Dohlížecí výbor Morašice,  
BELIN -  Stavebniny, Miroslav,  
Pizza - Žák, Hostěradice  
K.S.H. -  goup Chlupice ,   
ŽALUZIE – Weis Zdeněk, Morašice                                                                                                                                             
KADEŘNICTVÍ  - Sikmundová Soňa, Morašice,     
KERAMIKA - Macek Pavel, Skalice, 
ŽALUZIE–KrůzaAleš,Zaječí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
AUTOSERVIS – Bobek Milan a David, Skalice, 
 CUKRÁŘSKÁ VÝROBA – Krábek Libor,Hostěradice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
VINAŘSTVÍ – Falkenstein bei Poysdorf,  
 OBEC MORAŠICE a ostatní občané obce Morašice                                                                                                                                                                 

Veis Emil při práce ve starém KD 

Společné foto sboru SDH Morašice 



Masopustní rej masek po vsi 
 

Masopustní veselí se díky skupině dobrovolníků udržuje již pěknou řádku let. V sobotu 10. února 2018 byl naplánovaný 
fašankový průvod masek, aneb obžerství jednoho sobotního odpoledne. Ve 13 hodin se sešlo v hospodě 14 masek a 4 masky se 
k průvodu připojily. Hezké počasí a dobrá nálada nechyběla. Po náročném masopustním maratonu se všichni sešli v hospodě, 
kde si koledníci trošičku „odfrkli“. Večer se pak společně posedělo v hospodě, jedlo se a pilo vše, co se vykoledovalo. V 
doprovodu harmoniky a vozembouchu se zábava držela až do 24 hodiny. 
 Byl jsem požádán, abych jménem všech masek poděkoval spoluobčanům, kteří masopustní průvod u svých příbytků přivítali,  
 a všem, kteří se na udržení masopustní tradice letos podíleli.  (W.Z.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dětský maškarní ples  

 
V neděli 11. 2. 2018 proběhl tradiční Dětský 
maškarní ples v Morašicích. Pořadatel obec 
Morašice, si pro malé návštěvníky v maskách 
přichystali bohatou zábavu až do samého 
konce. Samotný ples byl zahájen starostou 
obce. Celé odpoledne se o zábavu a hry 
postarala p. Mgr. Jana Hlaváčová. Ta děti 
přivedla průvodem masek na sál, kdy si 
rodiče a prarodiče mohli své ratolesti 
zdokumentovat na památku. Byla připravena 
bohatá tombola o 290 výhrách. Byla také 
připravena velká tombola pro děti. Každé 
dítě, které do sálu přišlo, si vybralo jeden 
slosovatelný los.  V průběhu odpoledne byly 
pro děti přichystány také soutěže o sladké 
odměny. Hlavní program ukončilo dlouho 
očekávané losování tomboly o atraktivní 
ceny, které věnovala obec. Panenky, traktor, 
stolní hry, policejní auto a koloběžka, má již 
nové majitele. Tímto všem, kdo se podílel na 

   
1 obrázek-10.2.2018,  společné focení masek,   2-Procházková Jitka, Weis Zdeněk ml.,  3- společné foto,   4- Šubová Emilie, Fenclová Jana, Veis Emil,                              

5- Křepela Petr, Weisová Milada a Zdeněk ml. 

1 2 

3 4 
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11.2. 2018 dětský maškarní ples 



organizaci dne, děkuji. Děkujeme také všem rodičům, že si k nám cestu se svými dětmi našli a příští rok se na vás všechny opět 
budeme těšit. Děkuji všem morašickým občanům, kteří přispěli dary do tomboly na dětský maškarní ples. (W.Z) 

 

      
                                                              

 

 Požár RD Morašice č. 100 
 

V Morašicích byl 27. 1. 2018 v 9:57 vyhlášen požární poplach.  
Jednalo se o požár RD v obci Morašice č. 100. Na místo události se mimo domácích hasičů dostavily jednotky SDH obcí Višňové, 
Trstěnice a HZS PS Moravský Krumlov. Průzkumem se zjistilo, že byl požár způsobený nedbalostním jednáním majitele p. Vladimira 
Dunčiče (národnost srbská). Došlo ke vznícení dřevěné lavice a dalšího hořlavého  materiálu kvůli umístění žhavého popela z 
krbových kamen na plechové lopatce pod zmíněnou dřevěnou lavici na dvorku. Před příjezdem jednotek soused p. Ctirad Vyskočil 
upozornil majitele nemovitosti na černý kouř z jeho dvorku a společně hořící materiál odstranili od domu na otevřený prostor a 
začali hasit.  Jednotka SDH Višňové provedla odvětrání půdního prostoru nadzvednutím několika křidlic a zkropení umístěné vrstvy 
starého sena vodou. Domácí hasiči provedli usměrňování provozu na silnici a zůstali v záloze na MU. 
Velitelem PS M. Krumlov byla událost překlasifikována na planý poplach beze škody. Po likvidaci se zúčastněné jednotky vrátily na 
své základny. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začala Nová etapa Jaderné elektrárny 
Dukovany 

 
Obdržením rozhodnutí povolujících další provoz pro 
všechny čtyři výrobní bloky Jaderné elektrárny Dukovany 
se podařilo splnit jeden z klíčových úkolů Skupiny ČEZ a 

Masky na sále 

Mgr. Hlaváčová Jana a děti 

 

Zásah jednotky SDH Višňové 



vytvořit předpoklady pro její další budoucnost. Práce vydáním „Povolení“ neskončila, je to však důležitý milník mezi minulostí a 
budoucností. S rokem 2018 tak začala nová etapa provozního života elektrárny, která má za sebou přes třicet let úspěšného 
provozu a před sebou budoucnost v podobě dalších 20 až 30 let provozu. Aby se podařilo naplnit předpoklady pro další nových 
bloků, znamená to pro elektrárnu velké množství práce. A to nejen v průběžném naplňování podmínek, které jí byly 
rozhodnutími SÚJB uloženy, ale i realizaci dalších významných investičních akcí pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek elektrické energie. První letošní plánovaná odstávka pro výměnu paliva bude zahájena 10. března na bloku č. 2.                                                                               
Zpráva z JE Dukovany 

 
 

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA    
OBCE MORAŠICE 

 
Pořádané dne  6.2.2018 
 
Usnesení č. 1/1/18    Zastupitelstvo schvaluje: 
-zapisovatele zápisu: Eva Vránová     
-ověřovatele zápisu: Karel Vančura,Bc.Lukáš Bartuněk 
-komise pro usnesení: Lucie Ulrychová  
 
 následující program zasedání ZO  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Informace o hospodaření za rok 2017 
4. Lesní hospodářský plán na období 2020-2029 
5. Žádost seniorů Hostěradice 
6. Záměr pronájmu části nemovitosti  
7. Prodej části pozemku 
8. Pracovníci VPP 
9. Rozpočtové opatření  
10. Inventarizační zpráva 
11. Zpráva o podání informace  
12. Různé  
13. Závěr 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
Usnesení č. 2/1/18  Kontrola usnesení 
Zrušení bodu.      ZO bere na vědomí 
Usnesení č. 3/1/:Zprávu o hospodaření obce za rok 2017. 
Usnesení č. 4/1/18  ZO schvaluje: 
Zadat zpracování lesního hospodářského plánu na období 2020-
2029 jinému dodavateli.             Hlasování  :  pro -0, proti –6, 
zdržel se-0  Usnesení nebylo schváleno. 
Usnesení č. 5/1/18 ZO schvaluje: 
Finanční dar ve výši 3000,-Kč na činnost Sdružení důchodců 
Hostěradice                     Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
Usnesení č. 6/1/18   ZO schvaluje: 
Záměr pronájmu části nemovitosti v budově pohostinství 
Morašice 32, na p.č.31 v k.ú.Morašice ,ve  vlastnictví obce, na 
výrobu šnečích produktů.          Hlasování  :  pro -5, proti –0, 
zdržel se-1(Jarmila Bartuňková) 
Usnesení č. 7/1/18   ZO schvaluje:  
Prodej části pozemku p.č.1/1 ostatní plocha v k.ú.Morašice ve 
vlastnictví obce o výměře 209 m2 na dvůr a zahradu za cenu 25,-
Kč/m2 panu Ing. Lubomíru Krechlerovi,Kožichovice 151,674 01 
Třebíč.                             Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
Usnesení č. 8/1/11   ZO  schvaluje  : 
Podání žádosti starostou obce o 4 pracovníky VPP na rok 2018 
na Úřad Práce Znojmo.  Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí : 
Doposud si žádný občan sám žádost na OÚ nepodal. 
Usnesení č. 9/1/18 ZO  schvaluje : 
 Rozpočtové opatření č. 11 a 12/2017       
                                         Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-0      
Usnesení č. 10/1 /18 ZO bere na vědomí, 
Inventarizační zprávu za rok 2017. 

 
 
 
 

Usnesení č. 11/1/18  ZO bere na vědomí: 
výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. O 
svobodném přístupu k informacím-byla podána jedna 
žádost Usnesení č. 12/1/18 ZO bere na vědomí: 
-pan Vančura upozornil starostu obce, jestli by nebylo 
možné více informovat o plánovaných rekonstrukcích a 
pracích na obci. Starosta uvedl, že se mohou všichni 
zastupitelé informovat během roku na akce, nejenom na 
zastupitelstvu. 
-pan Vančura měl dotaz, zda nebude řádu Křížovníků  
vadit ,že se na starém kulturním domě dělají stavební 
úpravy. Starosta odpověděl, že proběhl soud, kde obci 
připadly budovy –sýpky, konírny, starý kulturní dům, 
knihovna a dílny. Pokud by řád Křížovníků nabídl i 
ostatní nemovitosti za symbolickou cenu obci , obec by o 
ně v tuto chvíli neměla zájem z důvodu havarijního 
stavu. 
-pan Herman vytknul panu starostovi, že v posledním 
zpravodaji jsou nepravdivé a nepřesné informace, které 
poškozují některé členy zastupitelstva. Pan starosta 
přislíbil v dalším vydání Morašických listů nápravu a 
uvedení informací na pravou míru. 
-pan Herman informoval o možnosti podání dotací na 
opravu hasičské nádrže. Pozve se odborník na 
posouzení stavu nádrže. 
-pan Vančura navázal na diskusi, která proběhla na 
internetu (facebook)ohledně zimní údržby ,,Kozí“ulice a 
stížnost občanů, kteří nemohou po zledovatělé 
komunikaci chodit a jezdit auty. Pan starosta 
argumentoval tím, že tam obecní zaměstnanci prohrnuli 
cestičku. 
-pan Vančura upozornil na nebezpečí odkrytého kanálu 
u nové autobusové zastávky. Pan starosta potvrdil 
zabezpečení. 
-paní Ulrychová opět upozornila na otevřenou studnu u 
bývalého družstva. Pan starosta zjistí, kdo je majitelem a 
upozorní na možné nebezpečí a zabezpečení studny. 
-pan Herman si potvrzoval u pana starosty informaci, že 
má obec zájemce o pronájem místního pohostinství. 
Pravděpodobně došlo k nesrovnalostem v domluvě a 
pohostinství je stále volné k pronajmutí za symbolickou 
cenu. 
-pan starosta se dotazoval p. Ulrychové, jaké jsou 
novinky ohledně cvičebních prvků. Po domluvě se zjistí 
cena materiálu, vypracuje se cenový návrh a předloží 
zastupitelstvu. 
ZO schvaluje :  -návrh paní Ulrychové, aby v dalším 
volebním období 2018/2022 zasedalo zastupitelstvo 
obce jako devítičlenné. 
Hlasování  :  pro -2( Lucie Ulrychová, Karel Vančura), 
proti –4( Zdeněk Weis, Bc. Lukáš Bartuněk, Jarmila 
Bartuňková, Vlastimil Herman), zdržel se-0 
 



USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 
MORAŠICE   Pořádané dne  20.3.2018 
 
Usnesení č. 1/2/18 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová     
- Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
ověřovatele zápisu : Karel Vančura, Jan Křepela 
-komise pro usnesení: Vlastimil Herman  
 
 následující program zasedání ZO  
 
 Zahájení 
 Lesní hospodářský plán 
 Kontrola usnesení 
 Předpis,,Systém náležité péče uvádějící na trh                                                                                                                                             

dřevo vytěžené na svých pozemcích“ 
 Pronájem části nemovitosti 
 Směrnice č.1/2018 
 Smlouva o příspěvku na spolufinancování   sociálních 

služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2018 
 Žádost 
 Žádost o odkoupení části pozemku 
 Hrobová místa 
 Soudní jednání 
 Kanalizační přípojky 
 Různé 
 Různé 
 Závěr 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/2/18 ZO bere na vědomí 
Informace o lesní hospodářském plánu  a jeho  
projednání na dalším ZO. 
Usnesení č. 3/2/18 ZO   bere na vědomí : 
Zprávu kontrolního výboru –vše v pořádku. 
Usnesení č. 4/2/18 ZO   schvaluje:  
vnitřní předpis obce ,,Systém náležité péče uvádějící  
na trh dřevo vytěžené na svých pozemcích „ 
Hlasování  :  pro -6, proti –0, zdržel se-1(p.Ulrychová) 
Usnesení č. 5/2/18 ZO  schvaluje: 
Pronájem části nemovitosti na výrobu šnečích  
produktů  firmě  Snailex s.r.o. Liští 237/35 Brno. 
Hlasování  :  pro -4, proti –1(p.Křepela),  
zdržel se-1(p.Herman) 
Usnesení č. 5/2-1/18ZO  schvaluje: 
Výši pronájmu 1000,-Kč/měsíc, plus energie. 
Hlasování  :  pro -4, proti –1(p.Ulrychová),  
zdržel se-2(p.Vančura,p.Herman) 
Usnesení č. 5/2-2/18ZO  schvaluje: 
Výši pronájmu 500,-Kč/měsíc ,plus energie. 
Hasování  :  pro -1,  proti –(p.Křepela,p.Weis.p.Bartuňková 
,p.Bartuněk), zdržel se-2(p.Herman,p.Vančura) 
Usnesení nebylo schváleno. 
Usnesení č. 6/2/18 ZO  schvaluje: 
směrnici č.1/2018 upravující zadávání veřejných zakázek  
malého rozsahu obce Morašice 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
Usnesení č. 7/2/18ZO  schvaluje: 
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb  
v síti ORP Znojmo pro rok 2018 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 

 

 
 
Usnesení č. 8/2/11 ZO bere na vědomí : 
Úpravu žádosti knihovníka o zapojení do II.etapového projektu 
,,Jižní Morava čte“. 
Usnesení č. 9/2/18 ZO  schvaluje : 
Záměr prodeje  části p.č. 541/52 ostatní plocha o výměře 60 m2 
v k.ú.Morašice ve vlastnictví obce  ,pozemek pod garáží a 
zahradou . 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
Usnesení č. 10/2/18 ZO  bere na vědomí : 
Informaci o vypracování  mapy hrobových  
míst na místním hřbitově ,kterou vytvořil  
p.Emil Veis.V elektronické podobě je  
dostupná na stránkách obce. 
Usnesení č. 11/2/18 ZO  bere na vědomí: 
rozsudek ve věci určení vlastnického práva k  
zemědělským nemovitostem. Žalobce Rytířský 
 řád Křížovníků s červenou hvězdou proti  
žalovaným. Obec Morašice a ČR-Státní pozemkový 
 úřad 
Usnesení č. 12/2/18 ZO  bere na vědomí: 
Návrh  smlouvy  o zřízení věcného břemene mezi 
 DSO KHDM a JMK Brno na kanalizační přípojky v 
 obci Morašice  za úplatu 40 251,-Kč. 
Usnesení č. 13/2/18 ZO  bere na vědomí: 
-starosta navrhl zakoupit letošní rok nový herní prvek na dětské 
hřiště,přítomní  navrhly jehlan .Starosta do dalšíhoZO zjistí  
cenové rozhraní u různých typů herních prvků 
-starosta informoval o zadaném položkovém rozpočtu na  
sadbové úpravy obce a opravu chodníku na hřbitově sadbové 
 úpravy-81 000,-Kč  
oprava chodníku na hřbitově 386 000,-Kč tyto akce se zatím  
odkládají 
-starosta předložil zápis do kroniky  p.Emilem Veisem 
V plném znění bude uložen ve zvláštním svazku kroniky 
 ,,Příspěvky občanů do kroniky“ 
-starosta informoval že 7.4.2018 se uskuteční  v místním 
KD ,,Setkání seniorů“a tímto pozval všechny zastupitele na 
tuto akci 
-p.Ulrychová měla dotaz ,kdy se uskuteční letošní úklid 
obce občany na Den země 
Starosta informoval , že úklid  obce  občany bude 21.4.2018 
, kam jsou všichni  srdečně zváni. 
-starosta se dotazoval p.Ulrychové jestli již zjistila kalkulaci 
na venkovní posilovací troj 
p.Ulrychová  tuto kalkulaci nemá, z důvodu neupřesněného 
typu stroje  
-p.Vančura měl dotaz  jak probíhá vymáhání dluhu 
v pohostinství za poslední nájemkyní  
starosta informoval ,že bude podáno trestní oznámení 
-p.Herman se ptal na opravu článku v místních listech  
starosta  informoval ,že napíše opravný článek ,který bude 
uveden v dalších listech 
-kronikářka paní Maříková požádala o vyjádření zastupitelů 
ke konceptu  kroniky a navrhla nedávat fotky přímo do 
zápisu ,ale do příloh 
zastupitelé podali své připomínky ,které budou do kroniky 

zapracovány ,ZO chce stávající formát kroniky i s fotkami 
Usnesení č. 14/2/18 ZO  schvaluje : 
Nového člena zásahové jednotky hasičů –Radka Adámka. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 



 

 NEPRAVDIVÉ ÚDAJE V ZÁPISU ZASEDÁNÍ OZ ze dne. 7. 12.2017 

 
         V zápise se uvádí, cituji jen toto „ … p. Emilem Veisem, dále informoval o možnost, kterou nabízí … „ 
 Pokud vím, tak jsem zastupitele neinformoval a nic jim také nenabízel, ale zaslanou žádostí poprosil o zapojení se do II. etapy 
projektu knihovníka. Zastupitelé zřejmě důkladně dopis nečetli, nebo nerozumí určitým slovním výrazům. Také je třeba si 
zkontrolovat, pod co se podepíší. Právě proto je třeba zápisy ze zasedání OZ brát s určitou rezervou. 

Autor příspěvku Emil VEIS, knihovník 
 

GRAMATICKÉ CHYBY BYLY, JSOU A BUDOU. 
         Co lidstvo lidstvem je tak neustále chybuje. Kdo 
nezná minulost, není schopen vyvarovat se chyb ani 
v čase naší přítomnosti. Často slýchám, že mnohé 
kritiky směřují na gramatické chyby v „Moraseckéch 
listech“. Stačí jen nahlédnout do různých archivů, aby 
nás tato skutečnost vůbec nepřekvapila. Viz krátký 
zápis ze zasedání Obecního výboru ze dne 19. 8. 1906 
s množstvím chyb. Starostové a úřední zapisovatelé v 
dobách dřívějších neměli vzdělání na dnešní úrovni, 
přesto dokázali obce řídit. Veřejní činitelé se 
nehodnotí podle toho, jak kdo má úhledný rukopis a 
jak ovládá gramatiku. Dobrý zastupitel se hodnotí 
podle skutků. Má občanům sloužit, umět řídit obec a 
něco konkrétního pro občany udělat, vyjednat a 
zařídit.  
 
 

 
 
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou a 

navrácení pozemků 
 

Žalobou ze dne 31. 12. 2015 se žalobce domáhá, že Česká republika je vlastníkem pozemku parc. č. St. 33/1, jehož součástí je 
stavba č. p. 34, a pozemků parc. č. 1300/119, 1345/182, 1345/245, 1346/53, 1430/71, 1460/97, 1580/36 a 1761/71, všech v 
k. ú. Morašice. Nemovitosti, které jsou předmětem žaloby, byly v minulosti předmětem dvou přídělů a to přídělu č. 50 a přídělu 
č. 51 v obci Morašice.  
a) součástí přídělu č. 50 byly pozemek parc. č. St. 33/1, jehož součástí je stavba č. p. 34, a pozemky parc. č. 1300/119, 
1345/182, 1345/245, a 1346/53 v k. ú. Morašice. 
     I přesto, že Obec v přídělu 50 nemusela u těchto nemovitostí prokazovat fakticitu jeho hospodaření ke dni 24. 5. 1991, uvedl 
ve svém písemném podání ze dne 23.5.2016, že objekt č.p. 34 na pozemku parc. č. St. 33/1 v k.ú. Morašice užívala a užívá jako 
dílnu, sklady a garáž pro obecní techniku, objekt byl rekonstruován a jedna jeho část je využívána k volebním účelům, setkávají 
se v této části objektu senioři a slouží k malým rodinným oslavám.  
     Další část tohoto objektu byla opravena jako lékařská ordinace, kadeřnictví a místní knihovna. Pozemková parcela č. St. 33/1 
je pak v územním plánu vedena jako plocha smíšená obytná. Pokud se tedy týká přídělových nemovitostí z přídělu č. 50, který 
nabyl přídělce politická obec Morašice, pak tyto nemovitosti přešly dnem 24. 5. 1991 do vlastnictví žalovaného č. 1 a to dle § 2 
zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. 
 
b) součástí přídělu č. 51 byly pozemky parc.č. 1430/71, 1460/97, 1580/36 a 1761/71 v k.ú. Morašice. 
  Tyto pozemky přešly do vlastnictví žalovaného č. 1(obec) dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 
České republiky do vlastnictví obcí a u těchto pozemků bylo na žalovaném č. 1, aby ten prokázal, že fakticky s těmito 
nemovitostmi k rozhodnému dni 24. 5. 1991 hospodařil. 
   Ohledně těchto pozemků uvedl žalovaný č. 1 ve svém podání ze dne 23. 5. 2016, že pozemky jsou využívány k funkci lesa nebo 
jako orná půda k pronájmu. V podání ze dne 17. 10. 2017 předloženém soudu žalovaný č. 1(obec) uvádí, že s předmětnými 
pozemky hospodařilo ke dni 23. 11. 1990 i ke dni 24.5.1991 tehdejší JZD „Rudý říjen“ Hostěradice, avšak žalovaný není schopen 
soudu doložit žádný titul, na základě kterého získalo toto družstvo tyto pozemky do hospodaření. (Hledáno v archívu obce 
Morašice, Skalice a Zea Hostěradice) 
 
     Žalovaný č. 1(obec) tedy neprokázal, že by s těmito pozemky k rozhodnému dni hospodařil a nemá ani k dispozici titul, na 
základě kterého bylo užívání těchto pozemků umožněno výše citovanému zemědělskému družstvu. 
Dne 24. 1. 2018 byl vynesen rozsudek 
Příděl č. 50- Stavební p. 33/1 s domem č. p. 34 a ostatní parcele zůstávají ve vlastnictví obce.  
Příděl č. 51- Zbývající pozemky 1430/71, 1460/97, 1580/36, 1761/17 se vrací Rytířskému řádu Křížovníků.   ( W.Z) 

 



Pes na chcípnutí 
 

vyprávěl - Petr Křepela č. p. 23. 
 
   Paní Terezie Balíková z Kozí ulice č. p. 42 (domek je zbourán, stával za Kocovými), měla doma starého psa. Byl nemocný, 
špatně chodil, sotva viděl a už pořádně ani nežral. Panička ho nechtěla dál trápit. Nechtěla mu prodlužovat tento zubožený život. 
 
   Domluvila se s Josefem Laušem č. p. 106, že utrpení dlouholetého psího kamaráda ukončí ranou z flinty. Jednoho dne uvázala 
psa na provaz a vlekla ho na kopec za Laušův dům. Josef se po cestě přidal k nim. Tato podivná trojice se vlekla do kopce. 
Tetička Balíková posmrkávala a utírala slzy nad černými myšlenkami. Punťa nechtěl v pochodu spolupracovat a věčně se otáčel 
dozadu, kde tušil domov a bezpečí. Josef s flintou přes rameno šátral po kapsách a nemohl najít sirky, aby si zapálil cigaretu, 
která mu visela z úst. 
 
   Konečně se všichni tři zastavili u boroviček. Chvilku si vydechli a Rézi uvázala psa k jedné z borovic. Pak se otočila k Josefovi a 
poprosila ho, aby popravu vykonal až ona bude daleko ve vsi. Nechtěla slyšet ani ránu, ani případné kňučení pejska. Celá situace 
jí nedělala dobře. Slzy jí kanuly po tváři a po paměti lovila z kapsy kapesník. Otřela si obličej, aby lépe viděla na zpáteční cestu. 
 
   Josef konečně svíral nalezené zápalky v dlani a rozhlížel se kam si sedne. Jeho křeslem se stal pařez. Konečně si zapálil, 
vyfukoval obláčky dýmu a díval se skrz ně z kopce dolů na tetku, která mizela v zátočince za akáty. 
 
   Konečně už byla na cestě v Kozí ulici a mířila si to ke svému domku. V tom na ni volala sousedka, která měla zaručeně čerstvé  
informace a potřebovala je ventilovat s věrnou posluchačkou. Tetky se daly do řeči a Rézi zapomněla na smutek. Mluvila jedna 
přes druhou... 
 
   Na kopci zatím pan Lauš dokouřil. Zašlapal oharek do hlíny. Nabil flintu a snažil se zamířit na nebohého Punťu. Jedno oko 
přivíral a nedařilo se mu pořádně zaměřit cíl. Pes nejspíš předvídal svůj konec, třásl se, zmítal sebou, uhýbal očima  i hlavou. Ze 
všeho nejraději by provázek utrhl. Našel v sobě ještě poslední síly na obranu, vydolované z nejskrytějších buněk v těle. V tom 
vyšla rána!!! Josef konečně mohl odsunout oko od mušky. Viděl, že nic nevidí! Na kmenu borovice visel roztřepený provaz se 
kterým si pohrával jen vítr. Josef se naprosto s přehledem trefil. Ne do psa, ale do provazu. 
 
   Za Punťou se už jen prášilo. Od jeho tlapek lítala hlína s jehličím. Kličkoval jak zajíc a mířil mezi stromky rovnou z kopce dolů - 
rovnou domů. Josef se snažil ještě chvíli mířit, ale čtyřnohý terč byl super rychlý. 
 
   Punťa po cestě zavětřil paničku. Hrrr k ní! Nutno podotknout, že tehdy nosily tetičky dlouhé těžké sukně. Pejsek smykem zajel  
pod věrně známou suknici. Než se Rézi Balíková stačila vzpamatovat a uvědomit si, co se to vlastně děje, točila se kolem dokola a 
snažila se zjistit co jí vlétlo pod sukni. Pes se zase točil kolem tetiččiných nohou a radostí kňučel a poskakoval. Sukně se 
vzdouvala, nafukovala až se Rézi zamotaly nohy a skončila na zemi se psem v náručí. Pejsek s radostí paničku olizoval a blahem, 
že vyvázl z nejhoršího a je zase v bezpečí, učůrával. 
 
   "Ach ty můj Punťo, už tě nikdy nedám, neboj! Nechám tě dožít doma. Pojď půjdeme. Dám ti misku mléka a sobě obklad na 
naraženou kostrč." Jak řekla, tak se stalo. 
 

 
Upřesnění informací v článku z minulého čísla 

 
Reaguji na zápis Zastupitelstva obce ze dne 6. 2. 2018 na upozornění p. Vlasty Hermana- v posledním zpravodaji jsou 
nepravdivé a nepřesné informace. Jedná se o vypracování projektu na parkovací místa u vodní nádrže a výstavby nového OÚ. 
 Citace článku—„Měl jsem v plánu nechat vypracovat projekt na parkovací místa u vodní nádrže a projekt na výstavbu nového 
bezbariérového obecního úřadu. Tato nová budova měla stát za stávajícím OÚ. Bohužel někteří zastupitelé se záměrem 
nesouhlasili a projekty se bohužel realizovat nebudou“, konec citace.   
Zastupitelstvo obce rozhodovalo na schůzi dne 7.12.2017  bod- Zadat zpracování projektové dokumentace na přístavbu OÚ 
Morašice 
Hlasování  :  pro -2(Zdeněk Weis, Jarmila Bartuňková), proti –3 (Vlastimil Herman ,Karel Vančura ,Lucie Ulrychová), zdržel se-
2(Jan Křepela, Bc.Lukáš Bartuněk). O projektu vybudování parkoviště se nejednalo.  
Je to moje chyba že jsem nedal o každém projektu hlasovat samostatně. Návrh vybudovat parkovací místa u vodní nádrže vzešel 
od p. Herman V. Tento projekt se zpracovává.  
Projekt výstavby bezbariérového OÚ se zpracovávat nebude.                      Weis Zdeněk 
 
 
 

 

 



Kalendář svozu odpadu v obci Morašice pro rok 2018 
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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. Pro 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 



V měsíci leden, únor a březen své narozeniny oslavili: Procházka Pavel, Alexová 
Libuše, Pískala Jan, Popelka Jaroslav, Hejlková Marie, Hejlek Jan, Křepelová Marie, 
Brücková Marie, Kudláčková Anna, Grunová Jitka, Kudláčková Olga, Zatloukal Bohuslav, 
Hubáčková Jarmila, Polická Marie, Polický František, Čapková Albína, Hermanová Marie, 
Popelková Marie, Valeš Petr, Nováková Jaroslava, Veis Emil, Tichý Dušan, Herman 
Vlastimil,  
 

Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. 

 
 

Rozloučení 
 

 Dne 22. 2. 2018 nás opustil pan Jeroným Balík  
Dne 14. 3. 2018 nás opustila paní Marie Škodová 

 
 

POZVÁNKA na akce 
Senioři 2018 

Obecní úřad plánuje další akci a to „Setkání morašických seniorů“. 
Tato akce se bude konat 7. dubna 2018, ve 14 hodin v Kulturním domě v Morašicích. Rád bych Vás všechny touto cestou pozval 
na toto setkání, kde se po dlouhé době možná zase setkáte, vzájemně si popovídáte, zazpíváte a zatančíte. Letos pro Vaše bude 
hrát Cimbálová muzika DONAVA. Všechny Vás srdečně zvu 
 

Den Země 2018 
 Den země letos vychází na 22. dubna 2018. V loňském roce se poprvé naše obec k tomuto úklidu, dá se říct celého světa, 
připojila. Rozhodl jsem se i v letošním roce tuto akci zorganizovat. V sobotu 21. dubna 2018 se opět uskuteční úklid v okolí naší 
obce. Přijďte pomoci posbírat odhozené odpadky v okolí naší vesnice. Jak jsme mohli vidět v loňském roce, nasbíralo se toho 
neuvěřitelné množství.   

 
Neukáznění jedinci opět vyváží nepořádek kolem naší obce 

 

Jednoho krásného slunného zasněženého odpoledne jsem se vydal na 
moji běžeckou trasu okolo Morašic. Na sněhu bez lidských stop mě 
zaujaly koleje automobilu, které vedly na místo za hromadu sutě. Moje  

první domněnka byla, že řidič hledá místo, kde nebude vidět,  
k milostným hrátkám. Zvědavost mi nedala a tak jsem vyrazil po stopách 
vozu a jaké bylo moje překvapení. To co vidíte na fotce. Opět si okolí naší 
vesnice spletl se skládkou sutě a nepotřebných dveří. Běžel jsem po 
kolejích vozidla, které byly ve sněhu dobře viditelné. Tyto stopy vedly na 
silnici spojující naši vesnici a Želetice.  Sněhové stopy od kol na asfaltu 
vedly k Morašicím. Toto vysypání věcí se musela odehrát těsně před tím, 
než jsem věc objevil. Někdo se nepotřeného materiálu zbavil, a nyní 
někdo musí tento odpad uklidit.(W. Z) 
 

  
 

Poděkování pracovníkům  VPP na obci 
 

Pracovníci VPP mají za sebou rok tvrdé a náročné práce pro 
obec. Jejich práce je neocenitelná a nekonečná. Zejména při 
sečení trávy a čištění topolů nebo odklízení sněhu. Od dubna 
už bude o pořádek v obci pečovat pouze náš stálý 
zaměstnanec a 1 pracovník, kteří k nám byl  přidělen Úřadem 
práce na dobu od 1.4.2018 do 30.9.2018. Obec žádala o 4 
pracovníky. Všem VPP pracovníkům, Gabrielu Ulrychovi, Libuši 
Alexové a Pavlu Prochzkovi, s nimiž jsem se rozloučil, chci 
tímto poděkovat za práci, kterou v loňském a letošním roce 
odvedli a do budoucna jim přeji mnoho úspěchů při hledání 
zaměstnání, popřípadě se těším na další spolupráci.   
Weis Zdeněk  starosta  obce 

 
 



 
DOMOVNÍ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ SARAH III. 

 
Již delší dobu slýchávám od občanů obce otázku –„Co se hlásilo?" Na můj dotaz, zda 
mají doma záznamové zařízení, mi většina občanů řekne, „Ano máme ale je vypnuté, 
má velkou spotřebu el. energie“. Rozhodl jsem se zjistit skutečnou spotřebu tohoto 
záznamového zařízení. Oslovil jsem výrobce bezdrátového zařízení, a celou záležitost 
jsem konzultoval s technikem p. Sadílkem. Na můj dotaz mi vysvětlil spotřebu tohoto 
zařízení. Záznamové zařízení je v pohotovostním režimu, a provozním režimu, tak jako 
televize. V pohotovostním režimu je spotřeba 0,6 Watt (necelý 1 watt, ne 40W jak je 
na štítku)za 1 hodinu. Spotřeba se zvýší na max. 3 Watty a to pouze po dobu hudby a 
mluveného slova, provozní režim. Pak se opět přepne do pohotovostního režimu. 
Průměrná cena elektrické energie včetně poplatků je 3,62 za 1kWh. Budu počítat 
pracovní dny, bez sobot a nedělí (261 dní) a pro jednodušší výpočet maximální 
spotřebu přístroje-3 Watt/hodinu. Nyní se budu snažit informace předat srozumitelně i 
Vám.  3 Watt x 24 hodin=72 W za den.  72 W x 261 dní= 18792 Wattů . Spotřeba za 
pracovní dny za celý rok je tedy 18792 Wattů. Pokud Watty převedu na kWh tak to je 
(1 kWh= 1000 W), je to 18,792kWh. A když vynásobím spotřebu kWh x cenu el.energie,   
cena spotřebované elek. Energie  je 18,792 x 3.62=68,02 Kč . 
Za spotřebovanou elektrickou energii zaplatíte za 261 dní 68,02 Kč!!!( Za celý rok-365 dní je to částka 95,13 Kč) 
Jak sami vidíte a počítáte, není to žádná významná částka, která by narušila Váš rodinný rozpočet. Je škoda tento přístroj nevyužívat, 
když už ho máte od obce zapůjčen. Poskytuje Vám záznam hlášení ve vaší nepřítomnosti, který si můžete kdykoliv přehrát a vědět co 
se v obci koná nebo bude konat. Cena nového záznamníku je cca 2800 Kč.  Již jednou jsem žádal občany, kteří tento záznamník 
nevyužívají o jeho vrácení. Jsou žádosti ze strany občanů, kteří tento záznamník nemají a rádi by ho využili 

Mořena,  Malování kraslic a Domeček plný vajíček 

Na smrtnou neděli 18. 3. 2018, putovala naší obcí Mořena se svým 
průvodem, jako symbol odcházející zimy. Podle starého obyčeje byla v 
době – po Smrtné neděli a před Květnou nedělí – vynesena k potoku. 
Zvyk praví, že Morana u nás Mořena, Smrtka, figurína v ženských 
šatech odpluje po vodě. Přivítáme štědré a krásné jaro.  
V pátek 23.3.2018 se v knihovně konala akce, při které se malovaly a 
zdobily vajíčka a vyřezávané dřevěné figurky. Několik dětí, z toho dvě 
přespolní,  si s radostí namalovaly vajíčka a dřevěné figurky. V sobotu 
24. 3. 2018 se pak ve 14 hodin u kulturního domu sešlo pár ochotných 
jedinců s dětmi, aby společně připravili a vyzdobili domeček plný 
vajíček. Připravené figurky a vajíčka pak děti zavěsili do domečku. 
Děkuji těm málo jedincům, kteří chtějí, aby tradice pokračovaly, že 
přivedli děti. Jsou to naše děti, další článek generace, kdo bude 
pokračovat v udržování tradic. Ale pokud je k tomu nepovedou rodiče, 
o tradicích se budou moci další generace jenom dočíst v knihách a 
nebo podívat  v televizi . 
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