
                         

 

  

 

 
 
 
 

jsme v posledním roce volebního období 2014 až 2018. Komunální volby se konají jednou za čtyři roky. Své zastupitele si na podzim 
2018 vyberou ve více než šesti tisících obcí. V roce 2014 při posledních komunálních volbách se účast u uren pohybovala kolem 45 %. 
Zájem o vybírání komunálních politiků bývá obecně nižší. Svou účastí na volbách 5. až 6. října 2018 rozhodnete o novém složení 
obecního zastupitelstva. Proto jsem se rozhodl, že v „Obecních listech“ nebudu psát úvodní slovo, aby nebylo chápáno jako agitace za 
peníze obce. 

 
Oslava 100 let vzniku Československa –akce „100 lip- 100 oslav“ 

 
V letošním roce je tomu 100 let, kdy vznikla v roce 1918 Československá republika. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti dát na 100 
vybraných místech našeho regionu v rámci projektu „100 lip- 100 oslav“ vysadit 100 lip srdčitých, jako symbol demokracie a symbol 
lidské pospolitosti. V zemích Čechů, Moravanů a Slezanů býval hezký zvyk, že při svatbě a jiných významné události byla vysázena lípa. 
Pod lípou se konaly vesnické sněmy. Lípa byla opředena spoustou pověr. Lípové lýko sloužilo ke spoutávání démonů. Figurka z lipového 
dřeva se nosila pro štěstí. Z lipového dřeva jsou vyřezávány oltáře, protože toto dřevo se nazývá svaté dřevo. Jedna lípa bude vysázena i 
v naší vesnici, starostou města Znojma p. Janem Groisem MBA., Ten se tuto lípu rozhodl vysázet na počest výročí- 100 let vzniku naší 
republiky. A také jako vzpomínku na svého mentora, dobrého kamaráda, přítele a bývalého starosty města Znojma p. Ing. Pavla Balíka. 
Tato lípa se bude vysazovat v sobotu při konání morašického posvícení v říjnu 2018. 
   Chtěl bych Vás i touto cestou požádat o Vaší účast při výsadbě lípy a kladení věnců k památníku obětí válek. Jsem přesvědčen, že si to 
Ti všichni padlí zaslouží již jenom k věku, v kterém museli položit životy v nesmyslných válkách. 

 
TAK CO JE NA NICH ZAJÍMAVÉHO? 

 
       Lípy-symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili 
starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se 
ukládaly pamětní listy. 
A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. 
(zdroj: stromysvobody.cz) 
NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOŘENY! 
 

Lípa srdčitá (malolistá) 
 
Kmen 
Dlouhověký strom, majestátního zjevu, dorůstající výšky 25–35 m. V zápoji vytváří dlouhý rovný kmen s vysoko 
nasazenou korunu. Ve volnosti krátký mohutný kmen s košatou korunou. 
 

Kořenový systém 
Má hlubokou srdčitou až kulovitou kořenovou soustavu s četnými postranními a daleko se rozprostírajícími 
povrchovými kořeny. Pevně zakořeňuje i na skalnatých sutích a dobře odolává větru 
 
Nároky na stanoviště, rozšíření 
Nemá velké nároky na světlo. Lípa je výbornou meliorační dřevinou. Je rozšířená téměř po celé Evropě s 
výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších výběžků. Vystupuje až do výšek 600 m. 

Velikonoce 
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Velikonoce jsou tradičním, ale pohyblivým svátkem. Velikonoce, jejich datum, se rok od roku mění. Letošní Velikonoce byly 2. 
dubna. 2018. Chlapci se toto pondělí probudili do krásného slunného dne. Jak jsem mohl pozorovat, počet koledníků je rok od 
roku menší. Celé dopoledne se chlapci s velikonoční pomlázkou trousili od domu k domu. Za jejich koledování byli odměněni 
vajíčkem nebo nějakou sladkostí. 

 
 

Setkání seniorů 2018 
 
Drazí sousedé, 
 
chtěl bych z celého srdce poděkovat vám všem, kteří 
jste se zúčastnili setkání seniorů v Morašicích. Já, 
kolegové z obecního zastupitelstva a všichni obsluhující 
jsme se snažili, abyste se cítili co nejpříjemněji. Bylo by 
mým velkým přáním, aby se setkání seniorů stalo 
tradicí, a pokračovalo i do budoucna. 
Na letošní setkání seniorů bylo nahlášeno 34 seniorů, 
na setkání se dostavilo 28 seniorů. Všem spoluobčanům 
starosta obce Zdeněk Weis a místostarostka Jarmila 
Bartůňková předali poukaz na nákup v Jednotě, 
spotřební družstvo v Morašicích v hodnotě 100 Kč. 
Každá žena při vstupu do sálu byla obdarovaná 
červenou růží. 
Velmi rád bych touto cestou poděkoval zastupitelům 
obce jmenovitě, Vlastimilu Hermanovi, Janu Křepelovi a 
Lukáši Bartůňkovi za účast na tomto setkání. A také 
všem z řad mládeže, kteří ochotně a nezištně pomáhali 
po celou dobu tohoto setkání.       W.Z. 

 
 
 

Úklid obce 
 

Vážení spoluobčané, na úvod bych chtěl poděkovat všem místním 
občanům a dětem, kteří přišli 21 dubna a realizovali jarní úklid 
okolí obce v rámci akce „Ukliďme Česko“. Přispali tak pěknějšímu 
okolí a prostředí nás všech. Oproti loňskému roku se posbíralo 
malé množství odpadků. Mám radost, že občané ukládají odpad 
tam, kam patří, do popelnic. Ale jsou místa, kde je vyhozené 
značné množství odpadu a to za transformátorem v kozí ulici.  
Účast v letošním roce byla malá, v roce 2017 byla účast 21, a letos 
10 lidí. Akce se zúčastnily pouze tři děti. Děti za účast dostaly 
čokoládu. Věřím, že i v příštím roce se akce zúčastní víc 
spoluobčanů. 
  



Pálení čarodějnic 

je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a 
vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina 
noc je slaven také v německy mluvících 
zemích a Skandinávii, kde tento svátek 
vznikl. 
V Čechách v předvečer prvního máje 
zapalují lidé ohně na kopcích a na vršcích, a 
tančí kolem nich. Obřad se nazývá, pálení 
čarodějnic. Na některých místech bývá 
zvykem na hranici upalovat loutku 
představující čarodějnici. Musíme si 
připomenout, že první máj je proslulá 
Valpuržina noc a všude v povětří je plno 
neviditelných čarodějnic na pekelných 
pochůzkách. Valburga, byla anglosaská 
princezna, činná jako misionářka, řeholnice 
řádu benediktinek a abatyše německého 
kláštera Heidenheim. Je uctívána katolickou 
církví jako světice.( wikipedie) 
V naší vesnici se posledního dubna 
v podvečer slavilo. Ochotné a obětavé 
maminky, babičky a tetičky v doprovodu hrůzostrašně vypadajících malých čarodějnic doslova prolétly celou vesnicí. Společné putování 
po vesnici, ukončily na hřišti. V 18 hodin za hojné účasti přihlížejících byla zapálena vatra, na které trůnila čarodějnice. Z velkou chutí si 
pak čarodějnice snědly buřty, které jim rodiče opekli.   Děkuji Evě Urbánkové za vytvořenou čarodějnici, všem kdo se účastnil průvodu a 
Janu Křepelovi a Mirkovi Hejlkovi, za zábavu, které si s nimi děti užily. 

 
 

Košt vína 
 

Morašický košt sv. Floriána 5. 6. 2018 
SDH Morašice ve spolupráci s OÚ Morašice uspořádali první květnovou sobotu již 3. ročník koštu sv. Floriána.  
Letos se nám podařilo shromáždit 227 vzorků vín, z toho 176 bílých, 39 červených a 12 rosé. Z celkového počtu bylo 44 vzorků 
vín starších, 52 vín bylo ohodnoceno zlatou medailí, 12 nejlepší v odrůdě – nad 5 vzorků. Vína byla obodována 6. komisemi 27. 5. 
2018 pod dohledem p. Jaroslava Tichého z vinařství Tichý, Rybníky. 
Na výstavě se prezentovalo 88 vinařů z Moravské oblasti a Znojemské, Velkopavlovické, Mikulovské a Slovácké podoblasti. 
Prezentoval se i zahraniční vinař z Dolního Rakouska z oblasti Weinviertel. Byly uděleny věcné ceny za Šampiona bílých, 
červených vín, rosé a Šampion starosty obce. V letošním roce byla návštěvnost větší než v minulých ročnících. I letos zahrála  
cimbálová muzika DONAVA z Telnice. Letošní ročník se pořadatelům podařilo oslovit sponzory, kteří přispěli na úhradu 
vynaložených nákladů, za což jim náleží velké poděkování. Rovněž patří dík OÚ Morašice za podporu a za bezplatný pronájem KD 
v Morašicích. Pořadatelé pro návštěvníky připravili něco k zakousnutí tj. sýr, klobásek, čerstvý chléb s vynikající škvarkovou 
pomazánkou. Tak jako loni i letos zásluhou miroslavských vinařů byla vína vychlazená ze zapůjčených chladicích boxů.  
Hudba hrála do 22 hodin, nálada byla výborná, hosté ochutnali skvělá vína a s chutí si i zazpívali.  
Všem vystavovatelům, sponzorům, vinařům za ohodnocení vín, pořadatelům a všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. 
Tak na rok na shledanou….. 

Vlastimil Herman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rychlé draní 
(napsala Eva Urbánková) 

(Z vyprávění Marie Balíkové č. p. 26). 
 

Vzpomínka z dětství Jana Semotama (15. 5. 1886 – 10. 11. 1965), kováře z Morašic. 
 
   Rod Semotamů pochází z č. p. 6 (dnes u Kudláčků). Ovšem tam Jan Semotam nikdy nebydlel. Jeho tatínek Karel  Semotam (*16. 9. 
1857) z tohoto domu odešel do Kadova, aby se tam vyučil kovářem. Časem tohle řemeslo v téže vesnici provozoval. V Kadově se 
Karel i oženil a Jan se tam na č. p. 15 narodil. Vyučil se také kovářem po vzoru svého otce. Posléze odešel z Kadova do Morašic na 
č. p. 43 (stará kovárna, zbouraná v r. 2003). Později se přestěhoval do nové kovárny  
č. p. 86 (dnes u Bulů). 
 
   Ještě před nástupem do školy, trávil Jan ponejvíc času u babičky z máminy strany, Terezie Bartošové. Rodiče na děti moc času 
neměli, školky nebyly a tak se děti staraly o sebe navzájem, nebo musely fungovat babičky.  
   Babička Bartošová vodila Jeníka všude sebou. V zimě se chodilo po dračkách (draní peří). Jeník se automaticky těchto aktivit 
musel také zúčastňovat. Nadšený nebyl, navíc napadl čerstvý sníh a křik dětí Jeníka lákal jako magnet. 
   Ženské mu přidělily malý plecháč nesedraného peří, který musel za večer sedrat. Povídání tetiček poslouchal rád . Dozvěděl se 
všelijaké historky, nové události i báchorky, kterým sám někdy nevěřil. Často netušil, o čem je vůbec řeč. V teplé místnosti mu 
hlavička klimbala a očka se zavírala. Drát se mu nechtělo a prstíky ho nechtěly poslouchat. Raději by se viděl venku na klouzačce. 
Za okny se třpytil sníh a při představě, že mu pěkně křupe pod nohama se klučičí srdíčko jenom tetelilo. 
   Náhle se probral ze snění, to když mu babička připomněla, že má hrneček ještě docela plný nesedraného peří. Jeník si 
povzdychnul. Pomyslel si, že to přece není práce pro chlapy. Zkoušel ještě chvíli smlouvat s babičkou. Aby měla od kluka pokoj a 
mohla v klidu poslouchat vyprávění kolegyň draček, slíbila Jeníkovi, že až svůj příděl sedere, může se jít před dům klouzat. 
   Jenda při pohledu na rendlík dostal spásný nápad. Využil chvíle, kdy se tetičky soustředily zrakem do peří a kousek svého 
nadýchaného přídělu přemístil opatrně z hrnku do své kapsy u kalhot. Pak oznámil, že musí čůrat a vyběhl na dvorek. Za dvorkem 
stála kadibudka, ale tam Jenda nedošel a ani nepotřeboval. Využil hromady sněhu k tomu, aby v něm vydlabal díru, šoupl do ní 
hrstku peří z kapsy a honem díru zase zahrabal. 
   Vrátil se do kuchyně. Chvíli seděl a během pár minut byla kapsa zase plná. Jeník vstal a s překříženýma nohama hlásil odchod na 
záchod. 
   Celý proces se opakoval ještě dvakrát. Babička už začala mít starost, že se kluk někde nastydl. Svěřila se sousedkám a v 
místnosti se rozeběhla debata o bylinkách. 
Tetky se předbíhaly v radách a receptech 
na čaje a koupele. Kdo se z jakých nemocí 
po jejich odvarech vyléčil. 
   Jenda šel s peřím ještě jednou, ale 
tentokrát naposled. Vůbec si nevšiml, že ze 
světnice odešla jedna z draček. Dotyčná 
seděla zrovna v kadibudce. Pootevřenými 
dveřmi měla rozhled po celém dvoře. 
   Nic netušící Jeník tam zrovna vykonával 
už nacvičenou proceduru s peřím. Tetka 
na dřevěné latríně chvíli mžourala, co že to 
tam ten chlapec vlastně dělá. Netrvalo 
dlouho, než si dala vše dohromady. Ty 
časté odchody z kuchyně pochopila 
vzápětí. Vytřeštila oči, vystřelila z 

kadibudky tak rychle, aniž by si stačila natáhnout 
pořádně spodky. Hrnula se k Jendovi. Ten ji zmerčil, 
lekl se a ihned se dal na úprk. Tetka za pochodu 
natahovala spodky, upravovala si suknici a zároveň 
po cestě popadla metlu opřenou o zeď. Bylo jí jasné, 
že Jendu nedohoní a tak po něm mrskla alespoň tu 
metlu. Naštěstí minula! 
   Jendu ale výprask neminul. Do oné kuchyně se 
sice nevrátil. Pelášil rovnou domů. Až dorazila 
večer i babička, pak měla metla posvícení.  
 

 
 



USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 
MORAŠICE 
 
Pořádané dne  19.4.2018 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
-zapisovatele zápisu: Eva Vránová     
-ověřovatele zápisu: Vlastimil Herman, Lucie Ulrychová 
-komise pro usnesení: Jan Křepela   
následující program zasedání ZO  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení  
3. Lesní hospodářský plán  
4. Záměr pronájmu nemovitosti  
5. Vstup do DSO Moravskokrumlovsko 
6. Žádost hasiči 
7. Prodej pozemku 
8. Zaměstnanec obce 
9. GDPR 
10. Kronika 
11. Žádost 
12. Pohledávka 
13. Různé 
14. Závěr 
 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: 
Zprávu kontrolního výboru –vše v pořádku. 
ZO schvaluje: 
Zadání vypracování lesního hospodářského plánu na rok  
2020-2029 Ing. Dušanem Utinkem , Ph. D. a podání žádosti o  
dotaci na vypracování lesního hospodářského plánu. 
Hlasování: pro -5, proti –0, zdržel se-2(L. Ulrychová, K. Vančura) 
ZO schvaluje: 
Zrušení usnesení č.4/1/18 ze dne 6. 2. 2018 
Hlasování: pro -5, proti –0, zdržel se-2(L. Ulrychová,K.Vančura) 
ZO schvaluje: 
Záměr pronájmu části nemovitosti  č.p. 34 ve vlastnictví obce 
Morašice v k.ú.Morašice  na výrobu šnečích produktů. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
Vstup obce Morašice do DSO Moravskokrumlovsko a stanovy 
DSO. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
žádost sboru dobrovolných hasičů o podílení se na 
pořádání ochutnávky vín a zaplacení katalogů ,diplomů , 
pronájmu KD a el. energie. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
prodej části  pozemku  p.č. 541/52  ve vlastnictví obce  v 
k.ú.Morašice , o výměře 60 m2 (pozemek pod garáží a 
zahrady) za cenu 25,-Kč/m2 .Kupující Leoš Žák, Marušky 
Kudeříkové 622/8, Znojmo 669 02. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
Nástup nového zaměstnance od 1.5.2018 na funkci 
pracovník údržby a čištění obce –Pavel Procházka. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
Uzavření smlouvy s firmou Schola Servis  GDPR,s.r.o. 
Prostějov na zpracování GDPR. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
Koncept i kroniku za rok 2017. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 

ZO bere na vědomí: 
Žádost p.Veise  o podepsání předávacího protokolu ze dne 
20.3.2018. 
Dotaz č.1-OÚ 
Dotaz č.2-šetřit vodou, upozornění občanů 
Dotaz č.3 –bude se hledat napojení na řád jiné obce  
ZO schvaluje: 
Zrušení pohledávky ve výši 17 175,-Kč za odcizení 
oplocení v roce 2014. Pokud by z vlastní iniciativy 
pachatel  chtěl někdy škodu uhradit ,obec nebude mít 
námitky. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: 
- jednání o herních prvcích se odkládá na další ZO. 
-je prodloužena otvírací doba pro uložení bioodpadu , PO-
PÁ  6,30  -20,00 hodin, SO 9,00-20,00 hodin ,pan Vančura 
bude zamykat bránu. 
ZO schvaluje : 
Podání nové žádosti  o dotaci na pracovníky VPP na úřad 
práce -2 pracovníky. 
Hlasování  :  pro -7, proti –0, zdržel se-0 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 
MORAŠICE 
 

Pořádané dne 15.5.2018 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e : 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová 
-ověřovatele zápisu : Karel Vančura, Jan Křepela 
-komise pro usnesení: Bc.Lukáš Bartuněk 
následující program zasedání ZO 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Lesní hospodářský plán 
4. Záměr pronájmu nemovitosti 
5. Herní prvky 
6. Závěrečný účet obce 
7. Účetní závěrka 
8. Rozpočtové opatření 
9. Různé –Jednota s.d. 
10. Různé –záměr prodeje 
11. Různé žádost 
12. Různé GDPR 
13. Různé-dětský den 
14. Různé-stoly 
15. Různé –pohostinství 
16. Různé-dotace 
17. Závěr 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí : 
Zprávu kontrolního výboru –vše v pořádku. 
Usnesení č. 3/4/18 
ZO schvaluje: 
Výběr dodavatele na zpracování lesního hospodářského 
plánu na období 2020-2029 (LHP) spolu s dalšími 
zadavateli LHP,městem Miroslav,městysem 
Olbramovice,obcí Dolenice. obcí Dobelice , Lesní majetek 
Sojka-Neděla a další na společném hodnocení nabídek. 
Pověřuje starostu obce účastí na společném vyhodnocení 
nabídek a výběre společného dodavatele LHP. 
Pověřuje odborného lesního hospodáře , Ing. Dušana 
Utinka, Ph.D. přípravou a odesláním výzvy k podání 



nabídek na zpracování LHP a zorganizováním hodnocení 
nabídek na zpracování LHP. 
Pověřuje odborného lesního hospodáře , Ing. Dušana 
Utinka, Ph.D. zastupováním obce Morašice ve věcech 
technických při přípravě, zpracování a schvalování LHP 
pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Morašice 
Hlasování:pro -5,proti –0, zdržel se-
2(p.Ulrychová,p.Vančura) 
ZO schvaluje: 
Pronájem části nemovitosti ve vlastnictví obce č.p.34 
(místnosti kadeřnice,lékařka,čekárna,WC,přístupová 
chodba) na výrobu šnečích produktů firmě- Snailex s.r.o. 
Liští 237/35 Brno za částku 2000,-Kč měsíčně ,plus 
poplatky -voda, el.,plyn 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
Výrobu pískoviště na dětské hřiště svépomoci v zimních 
měsících, instalace jako 2019. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
Závěrečný účet obce za rok 2017- souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad , včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2017 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce 
Morašice za účetní období 2017 sestavenou ke dni 
31.12.2017. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
Rozpočtové opatření č.1,2,3. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
Podat žádost o dotaci na podporu provozu venkovských 
prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2018 . Minimální  
výše žádosti o dotace 25.000  max 75.000 Kč,- Spoluúčast 
obce 50% z dotace 
Hlasování : pro -0, proti –7, zdržel se-0  
--------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                

 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
ZO schvaluje: 
Záměr prodeje části pozemku 543/17 o výměře 20m2 na 
uskladnění věcí. 
Hlasování : pro -0, proti –7, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: 
Žádost o posouzení stavu budovy a její opravu ve 
víceúčelovém objektu, který svým stavem ohrožuje 
sousedící dům.Dává za úkol starostovi obce zjistit 
cenovou nabídku demolice stavby a cenu nové střechy. 
ZO schvaluje : 
Uzavření smlouvy na zpracování GDPR obce Morašice 
včetně pověřence DSO Moravskokrumlovsko. 
Dále ruší usnesení č. 9/3/18 z 19.4.2018 ,kde ZO 
schvaluje : 
Uzavření smlouvy s firmou Schola Servis GDPR,s.r.o. 
Prostějov na zpracování GDPR. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí : 
Uspořádání dětského dne 16.6.2018 OÚ a zapojení se 
zastupitelů do příprav . 
ZO schvaluje : 
Zakoupení 10 ks stolů do sálu KD. 
Hlasování : pro -7, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí : 
Dotaz paní Ulrychové k podmínkám pronájmu místního 
pohostinství.Pro místního ostatní 1000,-Kč měsíčně 
,lednice jsou zapůjčeny místními občany a nájemce se 
musí domluvit s nimi .Sklenice ,ubrusy a ostatní věci 
zapůjčí dodavatel piva. Na všechny akce by dodával 
občerstvení nájemce. 
ZO bere na vědomí : 
Žádost p. Hermana o podání žádosti na investiční dotaci 
pro jednotku SDHpro rok 2019. 
ZO pověřuje starostu zjištěním podmínek žádosti. 
-----------------------------------------------------------------------

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 
OBCE MORAŠICE 

 
Pořádané dne 29.5.2018 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e : 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová 
-ověřovatele zápisu : Bc.Lukáš Bartuněk ,Lucie 
Ulrychová 
-komise pro usnesení: Vlastimil Herman 
následující program zasedání ZO 
1. Zahájení 
2. Dotace 
3. Záměr prodeje pozemku-zádveří 
4. Záměr prodeje pozemku –garáž 
5. Různé 
6. Závěr 
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje : 
přijetí dotace na Úroky z úvěru na stavbu kanalizace a 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č.050812/18/ORR na realizaci 

akce :Úroky z úvěru na stavbu kanalizace.          
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0 

ZO schvaluje: 
Záměr prodeje pozemku st.p.č.188 ,zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 3m2 ve vlastnictví obce ,v.k.ú.Morašice 
na zádveří. 
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0 
ZO schvaluje: 
Záměr prodeje pozemku st.p.č.171 ,zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2m2 ve vlastnictví obce ,v k.ú.Morašice 
na garáž. 
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0 
ZO bere na vědomí: 
- informaci o petici za ,,Zachování matričních úřadů ,za 
zachování Matričního úřadubVišňové“,všichni přítomní 
tuto petici podepsali 
-předání klíčů a evidence p.Emilem Veisem 
ZO schvaluje: 
záměr prodeje části pozemku p.č.1061/1 ,ostatní plocha o 
výměře 35 m2 ve vlastnictví obce ,v k.ú.Morašice na vjezd 
do domu . 
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
 

 
 



USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 
MORAŠICE 
 
Pořádané dne  18.6.2018 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová     
-ověřovatele zápisu : Karel Vančura,Lucie Ulrychová 
-komise pro usnesení: Jan Křepela  
 následující program zasedání ZO  
 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Prodej pozemku-zádveří 
4. Prodej pozemku-garáž 
5. Prodej pozemku-vjezd do domu 
6. Záměr pronájmu pozemku 
7. Smlouva o spolupráci 
8. Smlouva na nákup energie 
9. Počet členů ZO 
10. Siréna 
11. Stavební místa 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO   bere na vědomí  : 
Zprávu z provedené kontroly usnesení –vše v pořádku. 
 
ZO   schvaluje: 
prodeje pozemku st.p.č.188  ,zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 3m2 ve vlastnictví obce ,v k.ú.Morašice na zádveří 
za cenu 25,-Kč/m2 paní  Barboře Brendlové bytem 
Dánská 2263 Kladno. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  schvaluje: 
Záměr prodeje pozemku st.p.č.171  ,zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2m2 ve vlastnictví obce ,v k.ú.Morašice 
na garáž za cenu 25,-Kč/m2 manželům Polickým ,bytem 
Morašice 90,671 71. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  schvaluje: 
Prodej pozemku p.č.1061/1  ,ostatní plocha  o výměře 35 
m2 ve vlastnictví obce ,v k.ú.Morašice na vjezd do domu 
za cenu 25,-Kč/m2 paní Ireně Březinové ,bytem Morašice 
3,671 71. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  schvaluje: 
Záměr pronájmu pozemku st.p.č.163/1  zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 665 m2  pod stavbou kolna-sklep. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  schvaluje: 
Uzavření smlouvy o spolupráci s Jihomoravským krajem 
na realizaci akce ,,100 lip-100 oslav“. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 

ZO  schvaluje: 
smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička IČ 00488518 
Blatnička 163,696 71na projektu ,,Společného nákupu 
silové elektřiny nebo zemního plynu pro rok 2019“ 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  schvaluje: 
Počet  členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-
2022. 
Návrh paní Ulrychové -9 členů. 
Hlasování  :  pro -2 (Lucie Ulrychová,Karel Vančura), proti 
–3 (Zdeněk Weis,Bc.Lukáš Bartuněk,Jan Křepela), zdržel 
se-0 
 
Počet  členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-
2022. 
Návrh  starosty obce - 7členů. 
Hlasování  :  pro -3 (Zdeněk Weis,Bc.Lukáš Bartuněk,Jan 
Křepela), proti –2 (Lucie Ulrychová,Karel Vančura), zdržel 
se-0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
ZO  schvaluje: 
Souhlas s umístěním koncového prvku varování -ČEZ,a.s. 
se sídlem Duhová 2/1444,Praha 4,14053 jako investora 
stavby Systém varování a vyrozumění obyvatelstva v ZHP 
JE Dukovany k umístění koncového prvku –digitální 
elektronické sirény a zřízení VB k nemovitosti 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
 
ZO  schvaluje: 
vytvoření nových stavebních míst dle Územního plánu 
obce  v části  obce směr na Skalice o výměře 6000 m2  a 
jednání o odkoupení dotčených pozemků. 
Hlasování  :  pro -5, proti –0, zdržel se-0 
 
ZO  bere na vědomí: 
-pan  Bc.Lukáš Bartuněk navrhl rozšíření hřiště u hřbitova 
,umístněním rour do struh a jejich zasypáním a 
urovnáním terénu  
ZO projednalo návrh o rozšíření hřiště  ,ale vzhledem  k 
podmínkám dotace a nevyřešenému nedostatku 
parkovacích míst na obci ,tuto akci zatím odložilo  
-starosta informoval o zpracované cenové nabídce na 
střechu   na objektu ,který sousedí s domem č.p.76 
Nabídka na novou střechu a výstavbu štítu činí 399 069,-
Kč, cenová nabídka na demolici  nebyla ještě doručena. 
-starosta informoval o místech na výsadbu lípy  
Návrh na umístění lípy je místo hrušky ,před domem 
č.p.17 a u pomníku. Starosta přítomné požádal o návrhy 
na doplňkové akce při příležitosti  sázení lípy ,která se 
uskuteční 12.10.2018 .Návrh byl na čestnou stáž hasiči 
,výstava prezidentů, dobové oblečení . 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce 
dne: 
vyvěšeno :     20.6.2018 
sejmuto:         9.7.2018

 
 
 



Okrsková soutěž SDH Višnové 12.5.2018 
 
V sobotu 12. 5. 2018, proběhla okrsková soutěž v požárním 
sportu. Soutěže se zúčastnili muži, ženy a jedno družstvo 
malých hasičů ze Skalice. Soutěžilo se na asfaltovém povrchu 
dle pravidel požárního sportu a na dvě „B“ hadice. Trať a 
zázemí bylo kvalitně připraveno.  
Mužská družsteva se umístila v pořadí s celkovými časy. Na 5. 
místě domácí Višňové, na 4. místě tým Morašic, na 3 místě 
družstvo Skalice, na 2. místě družstvo z Horních Dunajovic a 
vítězem se stal tým z Trstěnic. V ženském klání obsadily ženy z 
Morašic druhou příčku a zvítězily domácí ženy z Višňové. 

 
 
Okrsková soutěž SDH Morašice 9. 6. 2018 
V sobotu  9.6.2018 členové SDH Morašice připravili závody 
družstev o Pohár starosty SDH Morašice. Za krásného počasí 
se na hřišti sjela celkem 4 družstva mužů a dvě družstva žen. 
Soutěžilo se dle pravidel požárního sportu a na dvě „B“ hadice. Po zahajovacím ceremoniálu nastoupili závodníci domácího 
družstva Morašice.  Za hlasitého povzbuzování přihlížejících, kterých se zde sešlo kolem 70, muži zaběhli, dokázali vybojovat 
letos snad nejlepší čas ……. Pravda je, že starosta SDH Morašice, mi řekl: „ Očekával větší účast družstev. Příště nebudeme 
posouvat termín z neděle na sobotu. Necháme to zase v neděli. Pokud se zase sjede málo družstev,tak se na to další rok 
vyprdneme.“ 

Celkové výsledky soutěže 
Muži: 1. místo - Trstěnice       čas 16,78                       
            2. místo - Křepice                 16,87 
            3. místo- Morašice               20,59 
            4. místo- Jiřice                       21,41 
 
Ženy: 1. místo- Morašice       čas  27,36 
            2. místo- Jiřice                      41,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Množství vyprodukovaného odpadu v naší obci  
 
 V médiích neustále čtu nebo slyším, jak je potřeba třídit odpad. Jediná správná cesta je recyklace. Je to naprosto logické a 
správné. Lidé by měli znát, jak třídit odpad. Měli by vědět, proč je důležité, aby maximálně odpad třídili. Měli by vědět, co je 
možné recyklovat a co ne a proč. Přikládám dopis p. ředitelky Filipové, jak naše obec za rok 2017 třídila odpad. 
 
Vážený pane starosto, 
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který vaše obec v roce 2017 vytřídila a předala k využití. 
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které vaše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované 
společnosti EKO-KOM, a.s. 
                                                           Tuny                Částka (Kč) 
Rok 2017 celkem                        12,732              43 205,50 
1. čtvrtletí 2017                             2,956              10 045,00 
2. čtvrtletí 2017                             2,891              11 702,00 
3. čtvrtletí 2017                             3,657              11 943,50 
4. čtvrtletí 2017                             3,228                9 515,00 
 
Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci. 
S pozdravem 
Martina Filipová 
ředitelka oddělení regionálního provozu    EKO-KOM, a.s. 

 

Závody ve Skalici 

Závody o Pohár starosty SDH v Morašicích. 

 



Kdy je nutné provést změnu smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací   
 

1. Při změně vlastníka nemovitosti (prodej nemovitosti, rozvod, úmrtí) Nutno doložit doklad o vlastnictví nemovitosti 
2. Při změně adresy (adresa není totožná s adresou trvalého bydliště nebo sídla) 
3. Při změně dodávky vody (použití obecní vody nebo vlastní studny) 
4. Při změně počtu osob bydlících v nemovitosti  

 
 
 

Morašice v Morašicích u Litomyšle 

 
V sobotu dne 16. Května 2018 se 
občané obce Morašice vypravili na 
výlet do Morašic u Litomyšle, 
Litomyšle a Trstěnic u Litomyšle.  
Z naší vesnice se výletu zúčastnilo 18 
občanů. Zbytek byl složen z občanů 
obcí Trstěnice, Skalice, Džbánice, 
Rybníky a Brna. První zastávka byla ve 
vesnici Trstěnice, která byla doslova 
vsazena do lesa. Část vesnice lemovala 
bujná zeleň, vzrostlé stromy.  Zbývající 
část obce zase lemovala hlavní silnici. 
Přivítal nás pamětník obce, který nám 
řekl historii obce Trstěnice. Také jsme 
se na chvilku setkali se starostou obce 
Trstěnice. Další naše trasa vedla do 

krásného města Litomyšle, kde nás 
čekal průvodce, který nás provedl 
pamětihodnostmi města Litomyšle. A 
individuální prohlídka města. Pak naše 
pouť pokračovala do obce Morašice. U 
obecního úřadu nás přivítal starosta 
obce Morašice p. Karel Rajman. Jelikož 
nám v době příjezdu začalo pršet 
přijali jsme pozvání do zasedací 
místnosti. Po předání drobných 
upomínkových darů z naší obce jsem 
požádal pana starostu, aby nám 
představil jeho obec. Starosta nám 
popovídal o historii obce. Další naše 
kroky vedly po obci. Navštívili jsme 
kostel, hospůdku u hřiště, kde jsme se 

občerstvili a podiskutovali s místními 
občany.  Další místo, kam vedly naše 
kroky, bylo Arboretum Růžový 
palouček. Podle pověsti Aloise Jiráska 
je Růžový palouček místem, kde růže 
vyrostly ze slz českých bratří před 
jejich odchodem do exilu. Pověst také 
praví, že ten, kdo růže vyplení, 
postihne jej neštěstí. Růžový palouček 
je kulturní památkou od roku 1989. To 
bylo poslední místo před odjezdem 
domů. Rozloučili jsme se z p. starostou 
Rajmanem a pozvali jsme občany jeho 
obce k návštěvě do našich Morašic. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPŘESNĚNÍ CHYBNÝCH ÚDAJŮ 
 
         Ve IV. čísle III. ročníku Moraseckéch listů z roku 2017 chci opravit chybné údaje a mnohé údaje navíc i doplnit. 
         Ve velmi pěkném článku, s názvem „Vzpomínky morašických spoluobčanů. Pouť 1914“, který jsem si přečetl s velkým 
zaujetím, se pojednává o Janu SEMOTAMOVI, narozeném *15. 5. 1886 +13. 11. 1965. Nebyl bych to ani já, kdybych si zapsané 
údaje neověřil v různých autentických pramenech a v matrikách, jak je to u badatelů zvykem. Dal jsem si s tím velkou práci a 
mé závěry jsou následující. 
         Zajímavé je, že stejné datum narození, (sobota 15. 5. 1866), najdeme i na černé náhrobní desce na morašickém hřbitově. 
Zmiňovaný Jan SEMOTAM se ale narodil až v úterý dne 18. 5. 1886, což nám dosvědčuje matrika narozených z nedalekého 
Kadova, která je uložená v Moravském zemském archivu a naskenovaná a přístupná na webu. Pod webovou adresou  
 
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1609/?strana=99 
 
najdeme, že (Johann) Jan SEMOTAM se narodil v Kadově č. 66 dne 18. 5. 1886, což bylo úterý. Dále vyčteme, že Jan byl synem 
kadovského kováře Karla SEMOTAMA a ten byl zase synem kovářského mistra (Václava) Wenzela SEMOTAMA. Janovou 
matkou byla (Rosa) Růžena dcera (Johanna) BARTOŠE 1/8 láníka z Kadova. Matkou Růženy byla Terezia dcera Jakoba 
MÜHLHAUSERA. U Janova porodu asistovala porodní bába Marianna OTOPALOVÁ z Kadova č. 71. Jana pokřtil farář (Ignác) 

  
Starostové obcí Morašice p.Karel Rajman a p.Zdeněk Weis 

Prohlídka kostela, pohled na kúr a varhany 



Ignaz DOBUŠEK a křestními kmotry mu byli (Johann) Jan DENK 1/4 Láník z Kadova č. 81 s manželkou Annou Marií. Údaj 
18/19 Mai (květen) prozrazuje datum narození 18. května a pod lomítkovou čarou je zase uvedeno datum křtu 19. května.  
Datum narození na vyfocené fajfce je tedy nepřesné a zřejmě je tak udal vlastník fajfky při zadávání její výroby. I tak je fajfka 
velmi vzácnou pozůstalostí po Johannu SEMOTAMOVI. 
 
         K omylu zřejmě došlo při vydávání křestního listu chybným zapsáním data. Všechny doklady se totiž opisují z matrik, 
které jsou základem všech vydávaných dokumentů o narození sezdávání i úmrtí. 
Mnohokrát jsem se již setkal s chybnými údaji na náhrobcích i na rodných listech. Při udávání dat doporučuji vše nejprve 
ověřit v matrikách pro náš Jihomoravský kraj, které jsou běžně přístupné všem občanům bez rozdílu na této webové stránce. 
 
http://actapublica.eu/hledej/ 
 
         Do okénka stačí doplnit jen hledanou obec a poté matriky pro jednotlivé rozmezí roků vybrat dle další nabídky. 
         Další zajímavý údaj je vyhlášení částečné mobilizace. Po atentátu v Sarajevu byla vyhlášena již v sobotu 25. července 
1914. 
 
CITACE ZE ZDROJE https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/12993/1/DP_Katerina_Nova.pdf UDÁVÁ: 
 
„K vyhlášení částečné mobilizace rakouské armády došlo 25. července 1914 ve večerních hodinách a měla sloužit k realizaci 
vojenských akcí na Balkáně. Týkala se tří armádních velitelství (2., 5. a 6. armáda) a devíti armádních sborů. Mobilizované 
útvary byly svolávány již v noci z 25. na 26. července 1914. Částečná mobilizace se v českých zemích týkala VIII. pražského a 
IX. litoměřického sboru, na Moravě pak I. krakovského a II. vídeňského sboru.“  
 
         Další zajímavý údaj jsem našel v Okresním archivu Znojmo, konkrétně v účetní knize obce Morašic a dokládá se tam 
doručení svolávacích lístků týkajících se oné mobilizace. Svolávací lístky do Morašic doručil v úterý dne 28. července 1914, až 
dva dny po morašické Svatoanenské pouti, jistý úředník Franz PODJED a obec mu za to z pokladny zaplatila odměnu 70 haléřů. 
Stalo se tak v den, kdy lístky do Morašic přivezl. Naskýtají se otázky. Který den se vlastně bubnovala mobilizace? Bylo to 
doopravdy v neděli? 
     Tímto upřesňujícím příspěvkem nechci další pisatele vůbec odradit od psaní podobných příspěvků, ale vybídnout k větší 
důkladnosti při používání a zveřejňování jakýchkoliv historických dat. Ověřování je samozřejmě práce navíc a je také mnohem 
náročnější časově.                                                                                                                                        Emil VEIS občan a amatérský badatel

 

Dětský den 2018 
 

V sobotu 16. června 2018 od 14 hodin se konal na malém hřišti „Dětský den“. 
Organizaci této akce se ujal obecní úřad a ochotní dobrovolníci z řad maminek a 
babiček. Překvapením pro všechny, kdo organizoval tento den, byl nadmíru velký 
počet dětí. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže, které s radostí všechny do 
jednoho splnily a skákací hrad. Po soutěžích děti dostaly limonádu, párkem 

v rohlíku a zmrzlinu. Rodičům bylo 
přichystané občerstvení, pivo a 
uzená cigára. Nejvíce očekávanou 
akcí, které se děti nemohly doslova 
dočkat, byla koupel v nastříkané 
pěně. Závěrem mi dovolte 
poděkovat za pomoc při organizaci celého dne dětí místostarostce p Jarmili 
Bartuňkové, zastupitelům obce Lukáši Bartůňkovi, Janu Křepelovi, Evě 
Urbánkové za naplánování všech soutěží. Soutěže organizovaly paní Balíková, 
Alexová, Weisová, Křepelová, Macků, Březinová ml., Kratochvílová ml. 
,Hašková. Procházková H. O občerstvení se postarali p. Krátký, Procházka Pavel 
a Jindra, Šotkovská. Musím ale po pravdě říct, že do organizace se zapojili 
téměř všichni dospělí, kdo se akce účastnil. Všem kdo se zúčastnil a pomohl 
v organizaci a sponzorům dětského dne, ještě jednou děkuji. 



Hymna České republiky 

  
Hymna, jak ji známe teď je pouze první slokou z písně z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka a  

hudbu složil František Škroup. Poprvé tato hra byla uvedena v Praze dne 21. prosince 1834. Rychle zlidověla a získala postavení 

národní písně. Čechy byly první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce 

pozměněná) sloka písně; ostatní jsou dnes téměř neznámá. Píseň byla zpívána při rozličných příležitostech v Praze i na venkově. 

Postupně se stávala „ jakýmsi hudebním odznakem české národnosti “ a začala existovat nezávisle na Tylově hře. Význam písně 

zesílil při převratu roku 1918 a o dva roky později, roku 1920, se stala naší hymnou. Málo kdo ale zná další sloky této písně. Já 

osobně jsem tyto slova písně četl poprvé. Proto přináším v těchto listech další sloky a nápěvy této písně. 

     
 
 

 

Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) upřesňuje 
dosavadní pravidla pro práci s osobními údaji. Vytvoření uvedeného nařízení GDPR zpřísňuje ochranu osobních údajů Evropské 
unii s cílem zvýšit ochranu soukromí jedince ve veřejném prostoru. Rychlý rozvoj technologií a aplikací využívající osobní data 
jedince vytváří již delší dobu fakticky nekontrolovatelné hromaděním soukromých dat a informací v rukách nejen státních, ale i 
soukromých, většinou pak marketinkových subjektů. 
 
 

Životní  jubilea slavili  
Duben- červen oslavenci nad- 60 let 
Hermanová Hedvika- 88 let 
Hermanová Zdenka- 82 let 
Šeiner Jaroslav- 79 let 
Hornoch Karel- 64 let 
Tesařová Terezie- 87 let 
Tesařová Marie- 84 let 
Křepela Petr- 84 let 

 
Korková Marie- 77 let 
Ulrychová Božena- 71 let 
Popelková Marta- 70 let 
Bartáková Jana- 74 let 
Kubíček Ladislav- 72 let 
Zajíc Jan- 66 let 
 
 

 
 
 

Existují další slova na hudbu 
Kdo domov můj 
 
Moravský 
 
Kde domov můj?! 
Bujará orlice pestrá, lva bílého 
věrná sestra, 
snášela s ním nehodu, cítí teď s 
ním svobodu: 
s českým lvem se nerozloučí 
zem moravská domov můj! 
 
Slovenský 
 
Kde domov můj?! 
Tam, kde z Tater štítů sněžných 
řine Váh se v proudech něžných, 
zpěvů pln jest luh i háj, jakých 
nezná jiný kraj: 
Slováků to krásná země, 
zem slovenský domov můj! 
 
Sokolům vítězným 
 
Kde domov můj, kde domov můj, 
kde Sokolstva čacké sobry, 
chrání naše české hory, 
české jméno vlastní čest, 
nepřátel odráží pěst. 
Toť Sokolstva krásná země, 
|| :země česká domov můj. :|| 

 



Rodič zahradníkem 
 

Výchova dítěte by se dala přirovnat k zahradničení – co zasejete, to sklidíte. Je ale také nutné vědět, jak o kterou květinku řádně 
pečovat. Jak se pěstují slunečnice? Jak se nepopíchat o ostrolistou cesmínu, nenechat uvadnout orchidej a přežít energií sršící 
pampelišku? Pokud nevíte, co Vám doma roste, udělejte si zahradnický test. Poté se podívejte na popis jednotlivých květinek. 
Je možné, že máte doma i kombinaci vícera druhů v jednom.:-) Test je možné udělat i pouze pro partnerskou dvojici – odhalí 
Vám, v čem se lišíte. Test si můžete udělat i jako jednotlivec, možná Vám napoví, co Vám nedělá dobře a kdy naopak rozkvetete. 
 
 
Test 
Jaký temperament má Vaše dítě? Aneb máte doma 
pohodovou slunečnici, pichlavou cesmínu, křehkou orchidej 
nebo akční pampelišku? 
Jak to má maminka, tatínek, babička nebo kdokoli jiný ve Vaší 
domácnosti? 
Na každého člena rodiny si vyhraďte kolonku a odpovězte za 
něj na každou otázku „hodně“, „středně“, „málo“. 
Pokud vyplňujete bez partnera a máte možnost se o tom s 
ním pobavit později, schválně se zeptejte – vidí Vaše 
odpovědi stejně jako Vy? 
Po vyplnění všech tří kolonek se podívejte: 
Jste si podobní se svým partnerem nebo všichni tři? Nebo 
máte dítě s úplně odlišným temperamentem, než jste Vy dva? 
Nejde ani tak o to, zařadit někoho do škatulky, ale uvědomit 
si, že je možné na stejnou situaci reagovat úplně jinak, než 
jsme zvyklí třeba my sami. 
 
Slunečnice – pohodové dítě 
Slunečnicové děti jsou šťastné a spokojené většinu času tak 
nějak samy od sebe. Zvládají změny a jsou otevřené novým 
výzvám, mají předvídatelný denní režim. Pozitivní i negativní 
emoce většinou vyjadřují poměrně umírněně. 
Je zábava s nimi být a většina rodičů tak nějak doufá, že 
přesně takové bude jejich dítě. Podle výzkumů se naštěstí 
takto chová asi 60% dětí. 
 
Pichlavá cesmína – náročné dítě 
Cesmína je nádherná, ale musíte si dát pozor na její ostré 
listy. Zahradníci proto používají při pěstování tlusté rukavice. 
Tyto děti se lehce rozčílí a rozruší, nemají pravidelný režim, 
nemají rády změny, projevují velmi intenzivně svoje emoce a 
není snadné je utěšit. 
Pod touto pichlavou slupkou se ale skrývá milující a 
milováníhodné dítě, které je jen potřeba vést s extra porcí 
lásky. Do této kategorie patří asi 10% dětí. 
 
Křehká orchidej – opatrné dítě 
Tak jako pěstitel orchidejí musí mít značnou trpělivost, musí 
se u tohoto typu temperamentu trpělivostí obrnit i rodič.  
 

 
Tyto děti si jen pomalu zvykají na vše nové, rády nejdříve 
pozorují zpovzdálí. Mají raději tiché aktivity – např. čtení a  
skládání puzzle než divoké hry vrstevníků. Rodiče mají často 
strach, že jejich dítě je příliš opatrné a měli by ho přímo nutit 
konfrontovat jeho strach a úzkost. To ale vede často k tomu, že 
se dítě stane ještě uzavřenější a rodič je ještě frustrovanější. 
Lepší strategií je akceptovat osobnost dítěte a jemně ho 
podporovat v překonávání jeho strachů, krůček za krůčkem. 
Patří sem asi 15% dětí. 
 
Pampeliška – aktivní dítě 
Pampeliška je nádherná, její žlutá hlavička se natahuje ke 
slunci a bílé chmýří divoce lítá vzduchem. Tak je to i s dětmi – 
chvilku jsou tady, chvilku tam, je obtížné je kontrolovat. Hlavně 
malé děti, které ještě neovládají sebeřízení, jsou prostě 
úúúúplně všude. 
Běhají více, než chodí, přelézají překážky, než by šly okolo a 
nikdy se nekoukají, kam skáčou. Rodiče těchto dětí většinou 
poslouchají chytré rady okolí, jak by měli své dítě zvládat a 
okolí přičítá jeho energii a impulzivnost výchovné chybě 
rodičů. Tito rodiče si naopak zaslouží velkou pochvalu za 
výdrž, nekritizujte 

(zdroj internet)

 
 
Pozvánka na akci 
 
 

Tradiční Morašická pouť  28- 29. Červenec 2018 
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