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Dobrý den vážení spoluobčané,
s odstupem času chci poděkovat všem občanům Morašic za jejich zájem o dění v obci a za účast ve volbách. Účast byla
celkem 80,10%, to je dle volebních seznamů 153 voličů ze 191 oprávněných, což je vysoké číslo. Vzhledem k výsledkům voleb
se budeme ze všech sil snažit splnit volební program, jak strany vítězné KDU-ČSL, tak i program z druhé strany, hnutí ANO.
V měsíci říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva. Jelikož většina členů stávajícího zastupitelstva nedostala hlas
a do zastupitelstva se nedostala, dovolte, abych všem členům bývalého zastupitelstva touto cestou poděkoval za práci
v minulých čtyřech letech, kterou vykonali pro naši obec. Novým členům, kteří byli zvoleni přeji, aby se jim práce dařila
ku prospěchu obce. Věříme, že budoucí zastupitelstvo bude konstruktivně jednat o všech projednávaných problémech, vizích,
podnětech a návrzích. Přeji si, aby noví zastupitelé přistupovali k povinnostem vyplývající z funkce zodpovědně, účastnili se
podle možností všech akcí v obci a pracovali pro všechny občany vesnice bez rozdílů, za které strany nebo hnutí ve volbách
kandidovali. Věřím, že to přispěje k tomu, abychom rozhodovali správně, ve prospěch naší obce a jejich občanů. Nové vedení
získalo Vaši důvěru a stojí před rozhodováním, jak zachovat a dále zlepšit fungování obce, jejího úřadu, kam směrovat další
rozvoj, co opravit, vylepšit a to vše s omezeným množstvím finančních prostředků. O veškerém dění v zastupitelstvu budeme
pravidelně informovat.
Máme za sebou vánoční svátky a Nový rok. O tomto svátečním čase je přece jenom důležitější něco jiného. Je to příležitost
se na chvíli zastavit, zamyslet a zavzpomínat. Je to doba na to být se svou rodinou, dětmi, setkat se s přáteli a známými. Máme
za sebou konec roku a rok nový 2019, čas bilancování, hodnocení a nových předsevzetí. Uplynulý rok, co se osobního
či pracovního života týká, byl pro některé z nás rokem více úspěšným, pro některé méně. Tak už to ale v životě chodí. Každý se
však může pokusit o to, aby vše v roce 2019 bylo jen a jen lepší. Přeji Vám všem, aby rok 2019 byl lepší než rok minulý. Přeji
hlavně zdraví a štěstí „Ať je to dobré, šťastné, příjemné a zdárné“.

Plány a možnosti
Máme před sebou další volební období a mnoho plánů, které bychom měli a mohli udělat. Dovolte krátké shrnutí
provedených prací v obci za poslední čtvrtletí v roce a krátce se podívejme, co jsme dělali či udělali. Prvořadým úkolem byla
starost o pořádek v obci, ať už se jednalo o úklid, sečení trávy, čistota na hřbitově, drobné opravy a další drobnosti, jako je
uklízení sněhu, posyp silnic a chodníků. V obci pracovali do konce října 4 pracovníci. Od listopadu jsou zde dva pracovníci. Práce
byly koordinovány starostou obce. První věcí po volbách bylo pokračování v budování chodníku na hřbitově. Byla opravena
vstupní brána a upraven vjezd na hřbitov. Také jste si zajisté všimli, že byl nově osázen prostor po vykácených platanech. Zbývá
pouze finální úprava záhonku. Ve výsadbě zeleně a keřů budeme pokračovat v letních měsících. Celkovou rekonstrukcí také
prošla toaleta na obecním úřadě, kde opadávala omítka a obklady. Jistě jste zaregistrovali, že na obci opět pracuje pí Alexová. Na
základě žádosti se podařila pí Alexová zařadit do programu 50 –plus. Podmínkou do zařazení je čtyřměsíční evidence na ÚP,
věk nad 50 let a zdravotní omezení. Tyto požadavky pí Alexová splňuje. Žádost byla úřadem schválena a pí Alexová společně
s dalšími zaměstnanci v podzimních měsících uklízeli popadané listí, uklízeli lavičky a hrací prvky z dětského hřiště. Také se
připravovala obecní technika na zimní období. Na traktoru bylo nutné přezout pneumatiky, vyměnili se olejové náplně
a zazimovaly se křovinořezy a jiná technika. Další akcí, která proběhla a není vidět je natírání a oprava židlí a stolů v hospodě.
Některé židle jsou vlivem špatného sezení rozlámané a byly potřeba opravit. Pódium, na kterém byly poškozeny prkna, jsme
měli v plánu pouze vyměnit. Po odstranění koberce jsme zjistili, že jsou červotočem napadená a poškozená nejen prkna, ale
všechny trámy konstrukce pódia. Rozhodl jsem celou konstrukci rozebrat, zlikvidovat a vybudovat konstrukci novou. Zbývá jen
usadit nově vyrobené schody na pódium a je hotovo. Tato nezbytná rekonstrukce nového pódia stála cca 22 000,- Kč. Po Novém
roce máme v plánu pokračovat v opravě prken na „galerce“ v sále a přebroušení a nalakování parket na sále.

Sázení lípy
Výstava ke stému výročí
Vzniku republiky
Pravidelně druhý říjnový víkend bývá v Morašicích víkendem posvícenským. Sobota se dne 13. 10. 2018 nesla v
duchu slavnostním a pro Morašice výjimečným. Sázeli jsme lípu svobody. Tato lípa byla sázena ke stému výročí vzniku
republiky a také na počest morašického rodáka a dlouhodobého starosty města Znojma Ing. Pavla BALÍKA. S touto zajímavou
myšlenkou vysadit lípu přišel starosta města Znojma p. Jan Grois MBA a místostarosta p. Mgr. Jan Blaha.
Sobotní program začal přesně v poledne slavnostní mší svatou, na které se sešlo mnoho pozvaných hostů. Do kostela svaté
Anny vpochodovali vlajkonoši z řad místních hasičů s českou vlajkou a praporem obce v doprovodu dvou příslušníků
oblečených v dobových vojenských uniformách.
Po skončení mše se všichni odebrali k pomníku padlých, kde bylo jako další bod programu sázení a žehnání lípy.
Starosta Morašic a Znojma nejprve poklonou před památníkem padlých uctili jejich památku. Pak si vzal slovo k úvodnímu
projevu starosta Morašic. Po něm pohovořil k místním místostarosta Znojma, bývalý morašický občan. Dalším řečníkem byl
starosta města Znojma, který ocenil práci Ing. Pavla BALÍKA a vyzval jeho vnuky, aby se jako první ujali výsadby lípy.
Následovalo požehnání vysázené lípy hostěradickým farářem. Během programu zazpíval mužský sbor Českou a Slovenskou
hymnu a píseň - Hoši od Zborova.
Po skončení výsadby starosta obce pozval všechny přítomné do sklepa vyhloubeného pod bývalou budovou školy
na ochutnávku vín a na výstavku sestavenou z pěti témat, kterou připravilo pět dobrovolníků v prostorách bývalé školy. Tak
velkolepě pojatou výstavku s rozličnými tématy morašičtí i přespolní hosté dosud neviděli. Rozsah a témata výstavek
uchvátily téměř všechny návštěvníky.
Velmi vhodným tématem k výročí 100 let Republiky byla výstavka „100 let Morašic za dobu trvání Republiky“ (Veis E.)
Dalšími výstavkami bylo téma „I. světová válka“ (Milan Popelka) a výstava „Sbírka panenek“(Weisová Milada). Skaličtí
přispěli významně také svým dílem a připravili velmi poutavé a zajímavé výstavky na téma „Prezidenti za trvání 100 let
Republiky“(Milan Bobek) a „Výstava kočárků“(Olina Hradecká).
Na jednotlivé výstavky byla slyšet jenom samá chvála. Své kladné dojmy zaznamenali návštěvníci také písemně. Mohu
Vás ujistit, že všichni vystavovatelé to pro Vás návštěvníky velmi rádi udělali a stráveného času nelitovali. Za sebe mohu
jenom říci: „Jsem tomu rád, že jsem mohl být jedním z vystavovatelů při této velmi významné a jedinečné akci obce i 100 leté
oslavě vzniku Republiky.“
(Veis E.)

Vážení přítomní, milí morašičtí občané, vážení hosté,
dovolte mi, jako morašickému rodákovi říci pár slov. Předně chci poděkovat Janu Groisovi, znojemskému starostovi
a krajskému zastupiteli, že se v rámci akce Jihomoravského kraje „100 let Republiky-100 lip“ rozhodl zasadit lípu u nás
v Morašicích. Základním článkem každé obce jsou jeho občané. Bez jejich umu, pracovitosti a sounáležitosti by obec nevzkvétala
a nerozvíjela se. Každá generace navazuje na odkaz svých předků, dobrá obec si cení svých rodáků. Morašice se též mohou pyšnit
několika slavnými rodáky, nejvýznamnějším z nich je Pavel Balík, který zanechal významnou stopu v morašické brázdě.
Pavel byl můj blízký kamarád. Vážil jsem si ho pro mnoho dobrých vlastností, ale nejvíce jsem oceňoval jeho lidskost.
Když před rokem zemřel, bylo mi smutno, protože za bránu nebeskou odešel skvělý člověk. Proto jsem velmi rád a poctěn účastí
na slavnostním obřadu zasázení lípy, našeho národního stromu, při příležitosti 100. výročí vzniku republiky a na počest Pavla
Balíka. Ať lípa Pavla Balíka svými kořeny odkazuje na historii obce svým za několik desetiletí dorostlým mohutným kmenem
připomíná velikost morašického rodáka, svou majestátní korunou rozpínajících se větví drží ochrannou ruku nad morašickými a
svými léčivými květy přináší zdraví pro všechny.
citace z projevu místostarosty Znojma Jana Blahy a morašického rodáka na slavnostní akci Sázení lípy konané 13.10.2018.

Posvícení
Druhý den slavnostního víkendu započal opět mší svatou
v místním kostele. Po ukončení mše se tradičně mužská část
přesouvá do hospody na jedno nebo dvě pivka a poslouchají
kapelu, která vyhrává písně, jenž všichni znají a rádi si zazpívají..
Letošní pozvání přijala dechová kapela Lesanka z Kralic nad
Oslavou. Pak následuje zvaní občanů na odpolední zavádění.
Přestože v naší obci je bohužel málo mladých kluků a holek,
podařilo se domluvit dostatečný počet zavádějících. V letošním

roce bylo zavádění ženáčů přesunuto na nedělní odpoledne.
Někdo s tímto rozhodnutím nesouhlasil, jiným se tohle
rozhodnutí líbilo. Bývalo zvykem, že sobotní zavádění ženáčů
se neslo ve společenském duchu a s tím spojené oblečení mužů.
Věřme tomu, že příště si pánové opráší obleky a nenechají
se zahanbit mládeží. Přesto všem za účast na zavádění děkuji.
Jedině touto účastí se dají zachovat a předat tradice mladým
v naší obci. Děkuji mládeži za účast na zavádění a hasičům za
zajištění občerstvení po celou dobu posvícení.

SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
ustavující zasedáni Zastupitelstva obce Morašice, konané dne
30. 10. 2018, od 18:00 hodin.
Schválení programu schůze
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce schválilo zvoleni jednoho místostarosty a
pro výkon funkce místostarosty obce bude člen
zastupitelstva neuvolněn.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Morašice Z.Weise.
Hlasováni: pro -6, proti –0, zdržel se-1(Z. Weis)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce voli místostarostou obce Morašice Bc.
Lukáše Bartuňka.
Hlasováni: pro -6, proti –0, zdržel se-1(Bc. L. Bartuněk)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce voli předsedou finančního výboru
Mgr. A. Šotkovskou, Dis.

Hlasováni: pro -6, proti –0, zdržel se-1(Mgr. A. Šotkovská,
Dis.)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce voli předsedou kontrolního výboru
Rudolfa Březinu.
Hlasováni: pro -6, proti –0, zdržel se-(R. Březina)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce voli členy finančního výboru
-Hana Maříková
-Mgr. Jana Hlaváčová
Hlasováni: pro -5, proti –0, zdržel se-2(H.Maříková,
Mgr. J. Hlaváčová)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce voli členy kontrolního výboru:
-Kateřina Pěluchová
-Hana Maříková
Hlasováni: pro -5, proti –0, zdržel se-2(K. Pěluchová,
H. Maříková)
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,-Kč za
měsíc. Odměna bude poskytovaná ode dne 1. 11. 2018.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1060,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytovaná
ode dne 1. 11. 2018.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 8 850,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytovaná ode
dne 1. 11. 2018.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Záměr prodeje časti pozemku p. č. 1061/1 –ostatní plocha ve
vlastnictví obce v k.ú.Morašice, o výměře 31 m2 na vjezd do
domu.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo schvaluje:
Záměr prodeje časti pozemku p. č. 1047/7 ostatní plocha o
výměře 75 m2.
Hlasováni: pro -0, proti –7, zdržel se-0
Usneseno nebylo schváleno.

Zastupitelstvo schvaluje:
nove členy ,kteří budou obec Morašice zastupovat v DSO
Kanalizace – Hostěradice,Skalice,Morašice jednatel DSO
Z. Weis a členové Bc. L.Bartuněk, R. Březina,
Mgr. A Šotkovská, Dis.
Hlasováni: pro -7, proti –0, zdržel se-0
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-přáni paní J. H. ať se zastupitelům daří v jejich nové funkci.
-dotaz paní Mgr. A. Šotkovské, Dis., kdy se budou dělat nové
chodníky před novostavbami
a na možnost vybudovat chodníky na druhé straně a z kopce
u sklepů
ZO dává za úkol starostovi jednáni se SUS Znojmo o možnosti
zakryti struh a vybudováni
chodníků.

SCHŮZE ZASTUPITELSTVA

pořádané dne 27. 11. 2018
Hlasování : pro -5, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí :
Zápis ze schůze kontrolního výboru ,vše v pořádku.
ZO schvaluje:
Prodej části pozemku p.č. 1047/7 o výměře 75 m2 ve
vlastnictví obce v k.ú.Morašice.
Hlasování : pro -0 , proti –5, zdržel se-0
Usnesení nebylo schváleno.
ZO schvaluje:
Podání žádosti o převod pozemku pač. 1056/5 ostatní
plocha o výměře 152 m2 ve vlastnictví
SUS Brno, dle geometrického plánu 195-473/2015 do
vlastnictví obce.
Hlasování : pro - 6, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Změnu druhu pozemku ve vlastnictví obce na lesní
pozemky, ty které jsou lesní - zalesnit a ty
které se využívají, jinak - změnit druh pozemku.
Hlasování : pro -5 , proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
dodatek č.7 ke smlouvě o provozu vodovodů ,o nájmu a
podnájmu vodovodů , o správě majetku
vodovodů a o rozvoji vodovodů
Hlasování : pro – 7, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Cenu vodného na rok 2019 - 24,-Kč
Hlasování: pro – 3(R. Březina, K. Paluchová,
Mgr. Šotkovská, Dis.), proti –4,
(Z. Weis,Bc.L. Bartůněk. Maříková, Mgr. J. Hlaváčová), zdržel
se-0
Usnesení nebylo schváleno.
ZO schvaluje:
Cenu vodného na rok 2019 - 25,-Kč
Hlasování: pro – 4(Z. Weis,Bc.L. Bartůněk. Maříková,
Mgr. J. Hlaváčová),
proti –3(R.Březina,K. Paluchová,Mgr. A. Šotkovská, Dis.),
zdržel se-0

ZO schvaluje:
rozšíření veřejného osvětlení o jedno světlo u domu č.p. 98
z důvodu nedostatečně osvětlené ulice.
Hlasování : pro – 7, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
žádost SDH Morašice o příspěvek na nákup slavnostního
praporu pro hasiče a odkládá jednání
o příspěvku na další ZO .
ZO schvaluje:
příkaz k inventarizaci a složení inventarizační komise
předseda- Bc.L. Bartuněk,členové
R. Březina ,Mgr. A. Šotkovská ,Dis.
Hlasování : pro – 7, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Starostu obce, který bude obec zastupovat v SO Moravia.
Hlasování : pro – 7, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
prodej části pozemku p.č.1061/1 ostatní plocha o výměře
31 m2 ve vlastnictví obce
v k.ú.Morašice manželům Vančurovým Morašice 8,671 71
za cenu 25,-Kč/m2-vjezd do domu.
Hlasování : pro – 7, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí :
-paní Šotkovská měla dotaz, jak dopadla možnost chodníků
u sklepů, starosta informoval, že je
nutné udělat projekt, zajistit souhlas vlastníků pozemků,
zjistit možnosti dotace
-paní Maříková měla dotaz na kulturní dům a jeho
rekonstrukci záchodů ,sezení ,dlažby, starosta
Informoval, že je prováděna oprava podia a navrhované
další opravy se neplánují z finančních
důvodů
-paní Maříková vznesla dotaz na skladbu rozpočtu obce
starosta informoval které výdaje tvoří největší část
obecního rozpočtu.
--p. Maříková měla dotaz, kolik stálo financování dlažby na
hřbitově, dlažba byla položena
Svépomoci, materiál byl zakoupen již v minulých letech,
letos se kupoval pouze beton
-p. Maříková a p. Hlaváčová měly dotaz na upravení
odměny místostarostovi, navrhly upravit výši
na 5000,-Kč, O vzalo na vědomí

Budování chodníku 17.10-24.10
Druhá etapa výstavby nového chodníku započala 17. 10. 2018.
Ihned jsem slyšel po obci názory, že se v obci dělá víc
pro mrtvé, než pro živé. Chci jenom těm nespokojeným říct,
že za našimi zesnulými chodíme my živí. Za vydatné pomoci
dobrovolníků se odvážela vykopaná hlína na vytvoření
podloží nového chodníku. Techniku na výkop, mini bagr nám
zapůjčil p. Pokorný z Tavíkovic. Celkem se odvozilo pět plně
naložených traktorových vleček. Brigády se zúčastnil p. Zajíc
J., Kotrnec A., Havlíček J., Jaša L., Křepela J., Popelka M., a

zaměstnanci obce. Samozřejmě to, co se odvezlo, se muselo
navozit i zpět ve formě podkladové drtě a štěrku. Vibrační stroj
na úpravu podloží nám zapůjčil p. Holý z Moravského
Krumlova. Samotnou pokládku pak prováděl p. Jan Zajíc
společně se zaměstnanci obce a brigádníkem Milanem
Popelkou. Celá akce netrvala dlouho a obavy místních občanů
o rozkopaném chodníku na hřbitově se nevyplnily. Chlapi,
děkuji za účast na opravě chodníku. Bez vaší pomoci by se
chodník v tak krátkém termínu nestihl.(Z. W)

Oprava toalety na OÚ
Začátkem listopadu jsem se rozhodl pro špatný stav toalet na obecním úřadě provést rekonstrukci tohoto prostoru. Opadávala
omítka a postupně se začala odlupovat i dlažba. Pracovníci Vpp odstranili starou omítku a opravila se elektroinstalace.
Byl snížen strop a nainstalováno úsporné osvětlení v prostoru toalety. Nainstalovala se zásuvka na vytápění, protože tento
prostor nebyl vytápěn. Všechny zednické práce prováděl p. Jan Zajíc. Děkuji za ochotu a provedenou práci všem, kteří v těchto
prostorech pracovali. Podařilo se trochu zkulturnit prostory OÚ.

Výsadba lípy Skalice
V sobotu 20. 10. 2018 jsem se účastnil slavnostního vysázení lípy
srdčité v parku ve Skalici. Za hojné účasti místních
a přespolních zahájil akci starosta p. Rudolf Křepela. Následovalo
přivítání všech přítomných ředitelkou Domova pro seniory pí Ing
Huškovou a místostarostou obce p. Milanem Kratochvilem.
Kulturní program zajistily děti ZŠ a MŠ Skalice
a také spolek pěvců Mužáci ze Skalice.
Závěrem celé akce děti vypustily balónky, jako poselství všem,
kteří se zasloužili a bojovali za svobodu nás všech, kteří zde
žijeme.

Výsadba lípy Oleksovice
Také další sobotu 27. 10. 2018 jsem se účastnil další akce a to
v Oleksovicích. Sice za deštivého počasí, ale v příjemné
atmosféře jsme společně přihlíželi požehnáni lípy, místním
velebným otcem. Celou akci pro všechny občany Oleksovic a
přespolní zorganizoval místní spolek –„Kozlů z Oleksovic“.
Všichni, kteří organizovali tento den, byli oblečeni v dobových
oblecích První republiky. Pro návštěvníky bylo odpoledne
připravené bohaté občerstvení. Zábava byla skvělá. Děkuji za
pozvání a za krásně prožité odpoledne.

Prapor obce Džbánice
V neděli obec Džbánice slavila. Této akce jsem se také
zúčastnil. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro obec pořídit
obecní prapor a znak. Starosta obce p. Roman Suter přednesl
význam všech znaků na praporu a s p. otcem Mgr. Josefem
Dvořákem pokřtili prapor a znak. Občané, kteří měli zájem, se
následně přesunuli ke škole, kde společně p. starosta a Mgr. J.
Dvořák požehnali vysázené lípě srdčité. Bylo připraveno
občerstvení. Pak následovala za přítomnosti hudby volná
zábava, která se rozpustila téměř kolem půlnoci.

Taneční zábava 9. 11. 2018
K tanci a poslechu hrála znojemská skupina Kristovy léta, která se tematicky vyznačuje rozmanitou rockovou hudbou jak
anglicky, tak i česky zpívanou. Akci navštívilo 93 platících a vstupné bylo 90,- Kč. Účast byla se solidním počtem "přespolních"
návštěvníků. Domácí se zúčastnili zhruba polovičním podílem. Poslední hosté opouštěli kulturní dům po čtvrté hodině ranní.
Čepovalo se pivo, limo a různé destiláty dle přání zákazníků. K občerstvení byly uzeniny a utopenci. Poděkování patří celému
realizačnímu týmu a návštěvníkům, protože bez nich by to nešlo. Jmenovitě bych poděkoval Soni Sikmundové, Adéle Šotkovské,
Gabriele Sikmundové, Radku Adámkovi, Pavlu Procházkovi st. a Zdeňku Weisovi st. Ze společenského pohledu byla tato akce
zpestřením po více než desetileté odmlce a věřím, že se příště bude opakovat v podobně povedeném duchu.

Oprava kanalizace
V měsíci listopadu se v Morašicích pohybovali pracovníci, které jste mnozí poznali. Byli to pracovníci První Žďárské firmy, která
v naší vesnici budovala v minulých letech kanalizační síť. Zkontroloval jsem a sepsal jsem závady na kanalizačním vedení.
Přidala se i obec Skalice a společně jsme poslali závady na zhotovitele kanalizace Metrostav. V naší vesnici oproti sousední
vesnici Skalice moc závad nebylo. Po nějaké době užívání se nějaké závady ukázaly, např. propadená dlažba v přečerpávací
stanici, otevírání brány se předělávalo na druhou stranu, propadená silnice na přípojce, propadená zemina nad vedením, zalití
spár v asfaltu atd. Jak vidíte, závady na výstavbě kanalizace nebyly závažné a nebrání kanalizaci používat. Všechny tyto závady
pracovníci Žďárské odstranili během dvou dnů. Jak je vidět, společnost První Žďárská provedla v naší vesnici opravdu kvalitně
provedenou práci.

Stavění betlému a otevírání
Betlém- tj. dům chleba, dříve nazývaný Efrata úrodnost, to je to místo, kde v jeskyni nedaleko městečka, položen do jeslí, spatřil
Spasitel světlo světa. Sem spěchali pastýři, aby viděli, jak prostým způsobem Hospodin naplnil své zaslíbení o Vykupiteli a
poklonili se chudému dítěti; sem spěchali mudrcové, aby se poklonili králi králů a přinesli mu své dary. Tak nám to ukazují
stránky Evangelia.(zdroj. Internet)
V sobotu 15. prosince 2018 se v hospodě sešla hrstka ochotných občanů, která společně postavila betlém. Oblékali postavičky
do šatů, které pak děti přinesly k betlému a další je rozmístili v domečku. Děti nazdobily také stromky okolo domečku. Společně
pak vzniklo dílo, které bylo možné zhlédnout na slavnostní otevírání v neděli 16. prosince. Celé slavnostní odpoledne začalo
koledami od muzikantů z okolí. Místostarosta obce p. Bc. Lukáš Bartůněk pak přivítal všechny přítomné a předal slovo
starostovi obce p. Zdeňku Weisovi a otci Mgr. Josefu Dvořákovi. Děti ze ZŠ a MŠ Skalice pak všem přítomným přednesly a
předvedly krásné vystoupení. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, které připravili zastupitelé obce společně
s dětmi. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na sobotní přípravě a nedělní akci podíleli.

Na Štědrý večer jsme se pak společně sešli na zpívání koled.

Výstava vánočních stolů
Jako doprovodná akce slavnostního odpoledne byla výstava
vánočně prostřených stolů v moderním i retro stylu. Výstavu 11
prostřených stolů si přišli prohlédnout téměř všichni návštěvníci
otevírání betléma. Všem se výstava nesmírně líbila a podle
ohlasů byla výstava hodnocena na dvě roviny. Dříve narozeným
se líbily stoly v retro stylu a mladší generaci moderní pojetí
prostírání. Velké poděkování patří Všem ochotným a obětavým
ženám i mužům, kteří tuto výstavu připravili. Vystavovatelé byli

občané obce Morašice. Namátkou jsem vybral pár fotografií na
ukázku, zbytek fotografií z výstavy a jiných akcí si můžete
prohlédnout na stránkách obce www.morasiceuznojma.cz –
fotogalerie.

Cena vody a stočného
Na poslední schůzi zastupitelstva byl jeden z bodů cena vody na rok 2019. Důvodem
zdražování vody je růst ceny elektřiny plánované na rok 2019 a dále také znatelný růst
mezd, a tedy personálních nákladů vodárenské společnosti a jejich dodavatelů. Na jednání
byla navrhnuta a schválena cena 25,-Kč/1m3 vody.
Mění se také od 1. 1. 2019 i cena stočného. Valná hromada DSO kanalizace, Hostěradice,
Skalice a Morašice na svém zasedání odsouhlasila navýšení ceny stočného z 32 na cenu
35,-Kč/1m3. Výdaje domácností spojené s vodou a stočným však nadále zůstanou poměrně nízké v porovnání s dalšími
položkami typického rodinného rozpočtu. Budou tvořit asi jedno procento takového rozpočtu.

Průvod Svaté Lucie
Svátek Svaté Lucie je oslavován 13. prosince. Kdo by
neznal pranostiku -„ Lucie, noci upije a dne nepřidá“.
Toto lidové moudro zná snad každý. Málokdo však ví,
jak
to
s
ním
vlastně
je.
V křesťanské tradici chodily tzv. „Lucky“ zahalené v bílé
či s omoučněnou tváří kontrolovat hospodyně, jak mají
naklizeno. V ruce držely peroutky z husích brk nebo
metlu a ometaly všechny kouty, aby vyhnaly prach i
všechno zlo. Svatá Lucie je považována za patronku
přadlen. Ženy v tento den nesměly příst, šít, prát ani
drát peří. Věřilo se, že kdyby je Lucie uviděla, hodila by
komínem do světnice tolik prázdných vřeten, že by
místnost zaplnila a ony by pak musely všechna vřetena
napříst. (zdroj internet)

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 29. 12. 2019 se od 13 hodin konal turnaj ve stolním tenise. Postupně se do turnaje přihlásilo 19 soutěžících.
Po rozlosování do skupin začal samotný turnaj. Za hojné účasti přihlížejících bylo doopravdy na co se dívat. Ti nejlepší svedli
mezi sebou nádherné souboje. Na 4. místě se umístil V. Křepela, na 3. místě J. Březina z Trstěnic, na 2. místě J. Procházka ml. a
vítězem se stal Z. Brenner z Prahy. Každý účastník turnaje obdržel malý dárek. Čtveřice jmenovaných byla odměněna dary,
které jim věnovali pořadatelé akce J. Procházka ml., R. Křepela a obec, která se také připojila. Po skončení turnaje se v hospodě

konala akce –„Posezení s harmonikou“. Sešlo se pár místních občanů a všichni si společně při harmonice a vozembouchu
zazpívali. Rozcházeli se po 10 hodině s dobrou náladou. Touto cestou chci poděkovat všem soutěžícím a vám všem, kteří jste si
přišli zazpívat.

Přání do nového roku 2019
Vážení spoluobčané. Říká se, že čím je člověk starší, tím více se mu zdá, že čas ubíhá rychleji. Také mám občas ten pocit. Vždyť jsme se ani nenadáli a rok
2018 je minulostí. Rok se proměňuje v přírodních ročních cyklech více méně obdobných a my tyto vnímáme jako samozřejmost. Ale až koncem roku
se ohlížíme a zavzpomínáme, co dobrého či špatného se nám přihodilo, co jsme nestihli a co opomněli. Ale my jsme neprožili tento rok jen ve svém soukromí
jako jedinci, ale také jako skupina spoluobčanů naší malé, ale zato malebné obce. Obec také ukončuje svůj finanční a společenský rok. Zatímco finanční
záležitosti obce lze rozpočtem naplánovat již počátkem roku, soužití občanů je takové, jak se k sobě spoluobčané chovají, jakou má úctu jeden k druhému.
Možná je výhodou, že v malých obcích, jako je ta naše, se téměř všichni dobře znají a vidí si, jak se říká do talíře. Proto jsme také nezaznamenali až na malé
výjimky žádné vážné konflikty, které by se museli řešit u příslušných institucí.
Nelze tvrdit a to nemůže nikdo z nás, že právě uplynulý rok 2018 byl pro něj naplněn bezchybně. Takový člověk je buďto stoprocentní optimista nebo má
nemocnou paměť a nemůže za to. Ale dovolím si tvrdit, že rok 2018 byl pro obec Morašice celkově úspěšný. Vážení občané, jménem svým a jménem
zastupitelstva obce Vám chci popřát pohodu, klid a také mnoho úspěchů v novém roce 2019. Starosta obce

Možnost zasílání zpráv z hlášení místního rozhlasu e-mailem
V rámci rozšiřování informovanosti a dostupnosti zpráv z obecního úřadu Vám nabízíme možnost zasílání hlášení obecního
rozhlasu na Vaši emailovou poštu. Pokud máte zájem a souhlasíte, napište prosím Vaši emailovou adresu na
starosta@morasiceuznojma.cz.
Poté bude Vaše e-mailová adresa zařazena do adresáře pro odesílání zpráv.
Děkuji.
V roce 2019 bude mít obec tato kulatá výročí. Některá z nich jsou zajisté hodná významné oslavy.
 390 let – od založení poplužního dvora v Morašicích v pořadí 34. hradišťským proboštem Křížovníků Gerhardem ze
Sclessinu (dnes to jsou budovy bývalého JZD)
 200 let – od postavení budovy místní školy
 150 let - od přijetí nového školského zákona
 110 let - od větší opravy místního filiálního kostela svaté Anny
 60 let - od postavení hasičské nádrže
 (dnes budov bývalého JZD)
vyhledal emeritní kronikář Emil VEIS

Nejbližší kulturní akce na
první čtvrtletí roku 2019
6. ledna -Tříkrálová sbírka
26. ledna- Hasičský ples
6.března – masopust průvod
masek po vsi
7. března – dětský masopustní
ples

Možnost zasílání zpráv z hlášení
místního rozhlasu e-mailem
V rámci rozšiřování informovanosti a
dostupnosti zpráv z obecního úřadu
Vám nabízíme možnost zasílání
hlášení obecního rozhlasu na Vaši
emailovou poštu. Pokud máte zájem a
souhlasíte, napište prosím Vaši
emailovou adresu na
starosta@morasiceuznojma.cz.
Poté bude Vaše e-mailová adresa
zařazena do adresáře pro odesílání
zpráv.
Děkuji.

Kotrncová Markéta
Šnábl František
Křepelová Terezie
Weisová Hedvika
Hornochová Emilie

Ševčík Svatopluk
Blahová Marcela
Kudláček Stanislav
Vrána Josef
Křepela Jan

Hermanová Jiřina
Zajícová Zdenka
Semotam Jan
Piškulová Ilona
Veisová Marie

Křepelová Marie
Balíková Marie
Havlíček Josef
Pavlíková Anna
Kotrncová Jaroslava

Šubová Emilie
Ráček Luboš
Balík Zdeněk
Vyskočil Ctirad
Křepela Vojtěch

K Vašemu významnému životnímu jubileu srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
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