Ročník V, číslo I, leden, únor, březen 2019

Dobrý den vážení spoluobčané,
Máme za sebou první měsíce roku 2019. Teplé, někdy i na zimu nezvykle slunné dny vystřídal silný vítr a pak
překvapily mrazy. Pouze toho sněhu moc nebylo. A když napadl, dlouho nevydržel. Pro pracovníky obce je výhodou, když
nenapadne sníh, není potřeba uklízet a sypat chodníky. Pro děti zase absence sněhu znamená nezažít zimní radovánky jako
sáňkování nebo bruslení. V dnešní uspěchané době, ve které si opravdu můžeme dělat, co chceme, není problém nasednout do
aut a za těmito zimními sporty si zajet s celou rodinou na celodenní výlet. Třeba na umělé kluziště do Znojma nebo
Rouchovan. Na hory k Jihlavě nebo do sousedního Rakouska. Možností a nabídek je neomezeně. A také je to o tom, že si rodiče
udělají čas na své děti a stráví spolu hezké chvíle.
Neustále ale slýchávám –„Chci, ale nemám na to čas.“ Častá výmluva lidí. Je tomu ale opravdu tak? Je čas důvodem? Dle
mého názoru, pokud člověk opravdu chce, čas si udělá. Takže ruku
na srdce – opravdu jste vytíženi 24 hodin 7 dní v týdnu? Záleží na
nás, zda si vůbec chceme pro své rodiny a přátele udělat čas.
Zastavme se a přemýšlejme, co je pro nás důležitější. Život
neuvěřitelně rychle letí. Pamatuji si, když mi bylo 12 a více let, chtěl
jsem být dospělý, chodit na zábavy, mít řidičák, auto. Oženit se, mít
a vychovat děti, postavit dům. Všechno mám. Mám ale také věk,
nemoci a výčitky. Dnes, když je mi tolik, kolik mi je, rekapituluji svůj
život a říkám si, kdyby se dal čas vrátit, plno věcí bych udělal jinak.
Bohužel čas se vrátit nedá. A tak říkám a radím svým dětem,
věnujte se dětem, partnerům, rodičům, protože co dáváme, to se
nám vrátí.
Děti – zrcadlo svých rodičů. Budou si brát příklad ze všeho, co
děláte a nic je nezastaví před tím, aby to po vás zopakovaly. Život je
krátký a nevíme dne a hodiny, kdy opustíme tento svět, na kterém
je krásné žít.
Přeji Vám všem dlouhé žití a na konec rada,
nehledejte výmluvy, ale způsoby řešení!
Kdo chce, čas si najde.

Provedené práce na obci leden-březen 2019
Dovolte, abych shrnul provedené práce zaměstnanců na obci.
Začátkem roku se v sále kulturního domu prováděl nátěr podlahy proti
červotočům na tzv. GALÉRCE, a následně byla položená podlaha nová. Natřeno
bylo taktéž celé schodiště. Do sálu kulturního domu byly zakoupeny nové stoly.
Byl uklizen sklep a prostor pod hospodou. Také bylo potřeba vyčistit skleněné
akvárium, které bylo již delší dobu bez rybiček. Bylo nevzhledné a špinavé.
Odklízel se napadaný sníh na chodnících po celé vesnici. Solí a štěrkem se
sypaly chodníky a silnice v Kozí ulici a po vesnici. V okolí obce se uklízely popadané stromy po silných větrech. Pálily se
hromady větví u hřiště po vykácených borovicích. Naši pracovníci pomáhali
se štěpkováním mladých akátů po prořezávce směrem k Donavě. Štěpky se
použily na zásyp záhonků kolem vodní nádrže a u hřbitova. Další akcí byl
úklid prostoru za hřbitovem. Po dohodě s občany, kteří si tam věci
uskladnili, byly odklizeny staré sloupky z vinohradu a hromada starého
zetlelého dřeva. Byl zbourán rozpadající se přístřešek na dřevo. Další akcí byl
úklid dřeva ve dvoře družstva. Celý rok se dřevo, trámky a ostatní dřevěné
věci ukládaly do konírny. Na pořezání dřeva nebyl čas, tak se dřevo pořezalo
v zimních měsících. Proběhla příprava komunální techniky na sezónní práce
tak, aby byla připravena na celoroční užívání. U traktoru na sečení trávy bylo
nutné vyměnit téměř všechna ložiska na sekacím mechanismu. Tento traktor
obec vlastní minimálně 10 let a při
představě co všechno obec udržuje sečením,
je potřeba traktor neustále udržovat
v provozuschopném stavu. Jak jsem čtenáře
informoval v listech, traktor již prošel
rekonstrukcí celého uchycení pohonu
sekacího mechanismu. Obec nový traktor
potřebuje. V letošním roce naše obec obdrží
dotace ze sdružení Energoregion 2020 ve
výši 52 000,- Kč na pořízení komunální
techniky. O další dotace na dofinancování
nového techniky obec požádala na JMK .
Cena nového profesionálního sekacího stroje
na trávu se pohybuje od 150 000,- Kč a výše.
Dále se vyráběly přepravní boxy na párty stan.
Papírová krabice, ve které byl stan doručen,
se časem zničila a bylo potřeba vyrobit
přepravní obaly nové.
V měsíci březnu
pracovníci obce pracovali u vodárny, kde
vysekávali nově vzrostlé mladé výhonky
z pařezů po vykácených
topolech. Čistily se struhy
po celé vesnici. Na
dětském hřišti u rybníčka
se nainstalovalo nové,
v již
v loňském
roce
koupené pískoviště. Obec
koupila 22 nových stolů
do starého i nového
společenského sálu. Také
byly koupeny nové stolky
do boxů na sále kolem
oken. Uklízí se vesnice.

Světla na kostel
Jistě jste si při večerních procházkách kolem kostela všimli, že je kostel nasvícený
i ze západní strany. Za jeho nasvícení musím poděkovat dobrovolným dárcům
z řad občanů a rodáků obce. Tímto darem se pokryly všechny náklady spojené s
osvětlením. Musím se touto cestou omluvit, že jsem zapomněl o této významné
věci v posledních listech napsat článek.
Dovolte mi, abych těmto dárcům
poděkoval za dar na osvětlení kostela.

Svoz komunálního odpadu
Odpadové hospodářství je hodně specifická starost. O odpady se postarat
musíme a stojí to obec nemalé peníze. Musím uznat, že umíte a chcete odpad
třídit. Jste pořád aktivnější, což vítáme. To je znát z kontejnerů před dnem svozu.
Za komunální odpad platíme paušální poplatek bez ohledu na množství
svezeného odpadu. Chci Vás informovat o skutečných příjmech a výdajích za svoz
odpadu v naší obci.
Poplatek za popelnice (570,-Kč/osoba s trval. pobytem, 570,-Kč za dům
chalupáře)
Příjem za popelnice v roce 2018, vybraná částka od občanů 135 951,-Kč.
Příjem za tříděný odpad EKO-KOM 24 644,- Kč. Částka za vytříděný plast, papír a sklo.
Vybraná částka od občanů 165 951,- + tříděný odpad 24 644,- = 160 595,- Kč.
Celkem jsme za rok 2018 svozové společnosti zaplatili částku 223 335,50,- Kč a nebezpečný odpad 38 301,-Kč.
Celkem výdaje za rok 2018 na svoz odpadu 223 335,50,- + 38 301,-= 261 636,50,- Kč.
Příjmy celkem – 160 595,- Kč
Výdaje celkem- 261 636,50,- Kč.
V obci je 19 chalupářů, vybráno - 10 830,-Kč, zbytek obyvatelé s trvalým pobytem. A tam je to různé, protože někteří se
přistěhovali, odstěhovali, ale na začátku roku 2018 jich bylo 223. Jsou i někteří dlužníci, kteří do dnešního dne poplatky
neuhradili.
Z celkových nákladů odečteme chalupáře a vydělíme počtem cca 220 obyvatel je výsledek, který skutečně obec platí za svoz
na občana. 261 636,50 - 10830= 250 806,50,- a dělíme 220, vyjde nám částka 1140 Kč. Odečteme poplatek za popelnici 570
Kč/osob. a zjistíme, že téměř stejnou částku obec doplácí za jednoho obyvatele (zde záleží na počtu občanů s trvalým
pobytem, během roku se stav mění). Je to jedna z mnoha položek, se kterou musíme v dalších letech v rozpočtu obce počítat.
(WZ).
Kanalizace Informace pro občany
Vyúčtování za kanalizaci bude od počátku roku 2019 probíhat dvakrát ročně. Vždy po uplynutí odečtového období, na
základě provedeného odečtu stavů vodoměrů nebo paušálně. Odečty se budou provádět vždy k 31. 6. a 31.12. Na základě
dohody mezi obcemi na Valné hromadě se na sjednocení termínu platby dohodly všechny tři obce svazku. Byla navýšena
ceny stočného z 32 na 35 Kč/m3 vypouštěné odpadní vody.
Cena stočného Hostěradice, Skalice, Morašice, je nařízena dle stanoviska SFŽP ČR-SAMOSTATNÉ PROVOZOVÁNÍ –tabulkou
Stočné po započítané inflaci pro rok 2019 - 35,27 cena s DPH.

Školení jednotky SDH Morašice
Od začátku roku 2019 probíhá každoroční školení členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů Morašice v již dokončené hasičské
klubovně, jejíž rekonstrukce započala právě před pěti lety, v únoru
2014. Zřizovatelem jednotky je obec Morašice.
Tématem je zejména: cvičební a bojový řád jednotky, řád strojní
služby, taktika zásahu, výbava a používání věcných prostředků,
bezpečnost práce, aj.
Školení provádí velitel jednotky Vlastimil Herman.
Školící místnost – hasičská klubovna SDH Morašice

Ples SDH Morašice
V sobotu 26. ledna 2019 se jako každoročně konal ples SDH Morašice. Na
tomto plese k poslechu a tanci hraje skupina SONEX. Na plese jsme
v letošním roce přivítali zástupce sborů SDH a to ze sousední obce
Skalice, Džbánic a poprvé hasiče z Křepic a Běhařovic. Ples zahájil
přivítáním všech hostů a domácích starosta hasičů p. Josef Novák.
Členové sboru v uniformách, kteří napochodovali na sál se starostou,
zahájili ples úvodním tancem. Během pár minut byl sál zaplněn hasiči.
Pro návštěvníky plesu byla připravena bohatá tombola s bezmála 220
výhrami a další tombola, která byla losovaná. Za všechny dary do tomboly
všem děkujeme. Za získané peníze se nechal vyrobit hasičský prapor. Aby
po lidech, kteří v současnosti sboru věnují svůj čas a energii, zůstalo něco
na památku. Tento prapor by se měl stát odkazem našim nástupcům.
Hasiči v obcích patří mezi spolky, které se o sebe dokáží
postarat a navíc pomáhají ostatním, což bylo vždy jejich
poslání. Starají se i o veřejný život v obcích. Pomáhají při
pořádání pouťí a hodů, věnují se soutěžím v hasičském
sportu. Někdy se na významných obecních akcích účastní ve
slavnostním oblečení a od letošního roku i se slavnostním
hasičským praporem.
V Morašicích je v řadách hasičů parta lidí, která nehladí na
to, co je a jaké má postavení a dokáže nacvičit vystoupení
k pobavení sebe i druhých. V letošním roce se to obzvláště
vydařilo. Nacvičili pod taktovkou slečny Ivety Vránové tři
tance na písně „Ne pětku ne“, spartakiádní píseň Michala
Davida “Poupata“ a píseň „Hasičko má“. Všechny tance se
setkaly s velkým úspěchem. Nečekanou vsuvkou s velkým
ohlasem bylo vystoupení Martina Procházky a Zdeňka Weise
ml.
Celé vystoupení můžete shlédnout na internetových
stránkách obce Morašice a to na adrese
https://www.facebook.com/morasiceuznojma/.
Je jen ke škodě, že se plesu zúčastnilo více přespolních hostů než
místních spoluobčanů.

Všem hasičům, kteří se jakkoliv účastnili na organizaci plesu
starosta SDH Morašice děkuje. Také děkuje Všem občanům obce a Všem sponzorům za dary do tomboly. Tento váš dar přispěl
k získání financí na zakoupení a pořízení praporu.

Ples SDH Skalice
26. ledna 2019 se v sokolovně ve Skalici konal ples SDH Skalice. Bezmála 18
členů Morašických hasičů přišla podpořit bratry hasiče ze Skalice. Je to již
tradicí, že se hasiči navzájem navštěvují na plesech místních sborů. Pro
návštěvníky plesu bylo připraveno taneční vystoupení. Skalické „TETINE“
předvedly tanec na píseň Heleny Vondráčkové - Sladké mámení. Po ženách
nastoupila Skalická mládež se svou nacvičenou skladbou. Byla připravena
bohatá tombola.
Ples SDH Džbánice
Také v sobotu 23.2.2019 se naši členové sboru účastnili plesu ve Džbánicích.
Tohoto plesu se účastnili jak starší, tak i mladší členové morašického sboru a
všichni se velice dobře bavili. Další akce, na které se naši členové
reprezentovali, byl ples SDH Křepice a Okrskový ples Běhařovice. Končím poděkováním členům SDH Morašice za reprezentaci
naší vesnice a našeho sboru na akcích pořádané v okolních vesnicích. Doufám, že se příští rok připojí další členové sboru a
společně navštívíme plesy v okolí.
(W.Z.

Nový prapor SDH Morašice
Tento prapor pro místní sbor heraldicky a grafické zpracování vytvořil p. Emil Veis. Patří mu za to velký dík. Není to vůbec
jednoduchá záležitost navrhnout a zpracovat heraldiku. Musí to splňovat určité podmínky a stupně schvalování praporu. Jen pár
vět z dopisu pan PhDr. Zdenka Kubíka panu Emilu Veisovi ohledně návrhu praporu.
Srdečně Vás zdravím pane Veisi
a k Vašemu dotazu (zaslanému zdařilému návrhu hasičského praporu) mi dovolte několik možných (čistě heraldických a vexilologických) poznámek
(níže). Nejde, prosím, o žádnou obsahovou kritiku, ale sdělení možností případných oprav, čistě dle odborných pravidel.
Předpokládám, že ve výsledku půjde ne o vyšívaný, ale o tištěný prapor, tedy na kvalitní satén (s tzv. vnitřní výztuhou) a žluté lemy Vaší grafiky
naznačují obšití žlutými či medovými nebo zlatými třásněmi. Též je nutno vyznačit i umístění žerďových poutek. To vše jsou ale již výrobní detaily, které
s Vámi případně probere a vyřeší kolegyně obchodní zástupkyně (v kopii tohoto mailu).

Je třeba zdůraznit, že heraldika není pouze vědou, ale i uměním, protože ke tvorbě a malbě znaků je zapotřebí již vypěstovaného výtvarného citu a obratné
ruky. Stojí tak na pomezí historických věd a výtvarných umění a skutečně dobří heraldici jsou zároveň vědci i umělci. Tento návrh je velice zdařilý
PhDr. Zdeněk Kubík.
Jen pro zajímavost, vytvoření heraldického návrhu stojí bezmála 30 000,- Kč a více. P. Emil Veis tento návrh vytvořil zcela
zdarma.
(W.Z)

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
pořádané dne 31. 1. 2019
ZO schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na zakoupení traktoru a oprava toalet
v KD.
Hlasování: pro -6 , proti –0 , zdržel se-0
ZO schvaluje:
Finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč Sdružení důchodců
Hostěradice
Hlasování : pro - 6, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Finanční příspěvek pro město Znojmo ve výši 10 150,- Kč na
terénní sociální služby ,,Síť sociálních služeb ORP Znojmo pro
rok 2019“.
Hlasování: pro -6 , proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Snížení odměny místostarostovi na částku 5000,-Kč.
Hlasování: pro – 2(Hana Maříková, Mgr. Jana Hlaváčová),
proti –4 (Zdeněk Weis,Bc. LukášbBartuněk, Kateřina
Paluchová , Mgr. Adéla Šotkovská DiS.), zdržel se-0
Usnesení nebylo schváleno.
ZO schvaluje:
Odměny neuvolněných zastupitelů budou po celou dobu
2018-2022 ve stejné výši, v jaké je ZO odsouhlasilo v roce
2018.
Hlasování: pro – 6, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
Inventarizační zprávu za rok 2018.
ZO bere na vědomí:
Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9,10,11,12 /2018.
Hlasování: pro – 6, proti –0, zdržel se-0

ZO schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na VPP na Úřad práce a zažádání o 2
pracovní místa.
Hlasování: pro – 6, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
Žádost SUS Jmk Znojmo vykácení 5 stromů. Obec nemá námitky
a požaduje vysázení nových 5 stromů na určené pozemky
ZO bere na vědomí:
Přesunout bod –nové stavební parcely na další ZO, po zjištění
cen zasíťování.
ZO bere na vědomí:
-pan Veis předal předávací protokol kontrol na dětském hřišti.
Informoval o stavu vody v Morašicích a požádal zařazení bodu
na další zastupitelstvo obce –hospodaření s pitnou vodou, jehož
součástí jsou tři navrhované otázky:
1)jak zajistit regulované napuštění bazénů v jarních a letních
měsících a zalévání zahrad, aby nedošlo vypuštění vodojemu,
jak se to stalo v loni
2)navrhnout řešení, jak obec v budoucích letech zajistí svým
občanům dostatek pitné vody, s výhledem na další suché roky
3)jak inspirovat občany, aby šetřili s pitnou vodou omezili
napouštění bazénů a zálivky pitnou chlorovanou vodou
Dále měl dotaz k posypávání chodníku ke kostelu v zimním
období, některé dny nebyl chodník posypán. Pan Veis navrhl, že
by chodník udržoval, pokud mu obec předá klíčky od bedny s
pískem.
ZO odsouhlasilo.
-paní Hlaváčová měla dotaz, kdo bude udržovat pomník –
květiny a nabídla se, že by se o květiny starala.
ZO odsouhlasilo.
-paní Šotkovská měla dotaz, jak pokračuje realizace světla ke
schodům na kopci,
ZO vzalo na vědomí.
-Kateřina Paluchová měla dotaz, zda je možné přesunout světlo
ze vstupní strany kostela, z důvodu intenzity světla,
ZO vzalo na vědomí

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
pořádané dne 25.2.2019
ZO bere na vědomí :
Zprávu kontrolního výboru-vše v pořádku.
ZO schvaluje:
Záměr prodeje části pozemku p.č. 541/52 ostatní plocha o
výměře 32 m2 –pozemek za garáží,ve vlastnictví obce v k.ú.
Morašice .
Hlasování : pro -7 , proti –0 , zdržel se-0

ZO schvaluje:
Dotaci Jednotě ve výši 3000,-Kč. Hlasování : pro – 2(p. Maříková
,p. Hlaváčová), proti –5(p .Weis , p. Bartuněk,
p. Březina, p. Šotkovská, p. Paluchová ), zdržel se-0
Usnesení nebylo schváleno .
ZO schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na jSDH –věcné prostředky od Kú
Jmk a to opasky,svítilny a pila.
Hlasování : pro -7 , proti –0, zdržel se-0

ZO schvaluje:
Dodatek ke směrnici č.2/2016 o prodeji pozemku ve
vlastnictví obce Morašice. Veškeré náklady
s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru včetně nákladů
na případný odhad hradí zájemce a od 1.3.2019 i poplatek
za dělení pozemku.
Hlasování : pro -7 , proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
Návrhy na nakládání s pitnou vodou
1)jak zajistit regulované napuštění bazénů v jarních a
letních měsících a zalévání zahrad, aby nedošlo k vypuštění
vodojemu, jak se to stalo v loni. V období sucha se občané
upozorní rozhlasem zákazu zalévání pitnou vodou
2)navrhnout řešení, jak obec v budoucích letech zajistí
svým občanům dostatek pitné vody, s výhledem na další
suché roky, zjistí se možnosti napojení na okolní obce.
3)jak inspirovat občany, aby šetřili s pitnou vodou

a omezili napouštění bazénů a zálivky pitnou chlorovanou
vodou, občané budou informováni rozhlasem a v tisku o
probíhajícím stavu vody. Požádat občany pokud si chtějí
napustit bazén, zda by mohli oznámit na OÚ termín, aby se
nenapouštěli bazény v jeden den, ale pokud možno postupně,
aby nedošlo k vyprázdnění vodojemu.
ZO bere na vědomí :
-starosta oznámil, že byla podána žádost o dotaci na dvě
pracovní místa VPP
- starosta informoval o cenové nabídce na opravu sociálního
zařízení v KD cena 671 tisíc.Kč, KSH.group a OSP Mor.Krumlov
812 tisíc.Kč.
-obec poskytla finanční příspěvek na lyžařský zájezd pro
jednoho žáka z Morašic dojíždějící do ZŠ Miroslav.
ZO schvaluje :
zasíťování nových stavebních pozemků a jejich převedení od
současných majitelů obci, cena zasíťování je 1 300 000,-Kč.

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
pořádané dne 21.3.2019
ZO bere na vědomí :
Zprávu kontrolního výboru-vše v pořádku.
ZO schvaluje:
prodej části pozemku p. č. 541/52 ostatní plocha o
výměře 32 m2 –pozemek za garáží ,ve vlastnictví obce
v k. ú. Morašice ,dle směrnice č. 2/2016 o prodeji
pozemku panu Leoši Žákovi ,Morašice 95, 671 71.
Hlasování : pro -7 , proti –0 , zdržel se-0
ZO schvaluje:
Příjem dotace na herní prvek-pyramidu od nadace
ČEZ.
Hlasování : pro -7 , proti –0 , zdržel se-0
ZO schvaluje:
Smlouvu č. 1030048722/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene.
Hlasování : pro -7 , proti –0, zdržel se-0

ZO bere na vědomí :
Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018- při
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí:
-odsouhlasení jednoho pracovního místa na VPP od ÚP
-termín svozu nebezpečného odpadu je 29.3.2019, termín
svozu objemového odpadu bude upřesněn ,je naplánován na
konec dubna .

ZO schvaluje:
Záměr směny pozemků p. č. 2220/103 - orná půda o
výměře 983 m2, p. č. 2220/104- orná půda o výměře
526 m2 a p. č. 2225/26- ostatní plocha o výměře 18 m2
, ve vlastnictví obce v k. ú. Horní Dunajovice za
p.č.1060/9 -orná půda o výměre 1037m2.
Hlasování : pro -7 , proti –0, zdržel se-0

Členové jednotky:
Vlastimil Herman – velitel jednotky
Jiří Virgl – velitel družstva
Lukáš Bartuněk – velitel družstva
Radek Adámek – strojník
Zdeněk Weis st. - strojník

Pavel Procházka st. - hasič
Martin Procházka - hasič
Milan Polický- hasič
Vojtěch Křepela - hasič
Aleš Kotrnec - hasič

V únoru 2019 navíc proběhl týdenní kurz odborné způsobilosti velitelů družstev – Jiřího Virgla a Lukáše Bartuňka ve
školícím zařízení v Tišnově. Na duben je plánovaný kurz strojníka Radka Adámka na Hasičské stanici ve Znojmě, jakožto
nového strojníka jednotky. Zároveň proběhla dvouletá periodická zdravotní prohlídka u většiny členů u praktického lékaře.
Průběžně je prováděn úklid garáže, údržba ochranných a pracovních nástrojů, kontrola elektrocentrály a i ostatních
zásahových prostředků. Účast je stabilní, což je povzbudivé.

Základní složky IZS
Při telefonování na tísňovou linku je potřeba říct:
KDO
VOLÁ
CO SE STALO
KDE SE TO STALO
JSDH jsou součástí IZS

Předurčenost JPO V. – pro Morašice se stupni požárního poplachu

1. Stupeň

2. Stupeň

3. stupeň

Stupně požárního poplachu
•
•
•
•
•
•
•
•

I. stupeň
zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)
jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy,
přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby II. stupeň
zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10
jednotek PO
jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše
do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob III. stupeň
zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO
povolány
mohou
být
i
JPO
s
územní
působností
ze
sousedních
okresů
jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě,
plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob IV. stupeň (zvláštní stupeň)
zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě
vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO
jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob
Zpracoval: Lukáš Bartuněk

Setkání nad nepřečtenou knihou
V pátek 18. ledna 2019 knihovna Morašice pořádala akci „Setkání
nad nepřečtenou knihou“. Akce začala v 17 hodin v místní knihovně
za účasti p. Veise Emila knihovník a Bartuňka Lukáše a Weise
Zdeňka. Nikdo jiný z řad spoluobčanů na tuto akci nepřišel. Je to
bohužel problém dnešní doby, že rodiče a děti dají přednost
internetu před čtením knihy, řekl knihovník Emil Veis. Problém jak
nalákat do knihoven čtenáře jakéhokoliv věku mají téměř všechny
knihovny. A jak nám řekl knihovník, je zbytečné nakupovat nové
knihy, když do knihovny stejně nikdo nepřijde. Po hodině diskuse
jsme se s nadějí, že se do knihovny opět čtenáři vrátí, rozešli.
(W.Z.)

Masopust
Masopust se v naší vesnici konal v sobotu 2. března 2019. Letos naší vesnicí prošel rekordní počet masek. Celkem se sešlo 26
masek. Průvod masek vyšel krátce po 14 hod. a zpět do hospody se vrátil těsně před 19 hod., prošel celou vesnicí za doprovodu
harmoniky
(Křepela Jan) a ozembouchu (Weis Z.). Masky byly pohoštěny občany, kořalenkou, koblížky, vínem, pivem, do kočárku salám a
spoustu dalších dobrot. A téměř každý, kdo maskám otevřel, přispěl i finanční částkou. Letos se sešla úctyhodná částka 7043,- Kč.
Po dohodě jsme se společně rozhodli celou částku věnovat dětem na Den dětí.
(W.Z.)

Dětský masopust
O den později se konal Maškarní ples pro děti. Na ples přišlo bezmála kolem 30 dětí jak z okolí, tak místní. Pro děti zastupitelé
obce připravili bohatou tombolu, občerstvení a párek v rohlíku. Děkuji všem, kdo přispěl jakýmkoliv darem do dětské tomboly.
Není nic hezčího než upřímně rozzářené oči dětí nad sebemenší výhrou po zakoupení losů. Dětem vytvořil příjemnou atmosféru
kejklíř p. Milan Jonáš ze Znojma.
Netradičně vtáhnul děti, jak nazval do Cirkusového vystoupení. Zapojil do programu i rodiče. Je jen ke škodě, že pan Jonáš mohl
věnovat vystoupení pouze jednu hodinu. Akce se domlouvala krátce před plesem a p. Jonáš měl ten den ještě jedno vystoupení a
na mé naléhání souhlasil do Morašic přijet. Dětem se vystoupení líbilo a to je velice důležité. Jiné už byly názory dospělých. Děti
byly spokojené a jejich rozzářené oči svědčily o tom, že se akce zdařila a to bylo hlavním cílem.
(W.Z.)

Měďák z Prusko – Rakouské války
Příběh napsala Eva Urbánková z vyprávění pana Petra Křepely z č. 23
Každá věc by mohla vyprávět svůj příběh. Jednou z takových vzdálených maličkostí je i měďák pana Petra Skryje. Bylo to už
dávno…
Rozpory Rakouska s jeho severním sousedem a dlouholetým rivalem, Pruskem zesílily. Prusko (jedno z pěti rozhodujících zemí
evropských mocností), stále více usilovalo o svou hegomonii v celém Německu. Jeho mocenské zájmy se dostaly do protikladu se
zájmy rakouskými.
Rakousko zastávalo ideu uspořádání poměrů v německy mluvících zemích bývalé Svaté říše římské jako volné federace
jednotlivých států – tedy Německého spolku.
Zájmem Pruska bylo co nejrychlejší sjednocení celého Německa pod jeho vlastní nadvládou.
V polovině června 1866 se armáda shromáždila v prostoru Olomouce a vyrazila do Čech. Veškeré válečné operace se odehrály
výlučně na rakouské straně hranic v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a pak i v rakouských zemích na Slovensku.
I v tak malé vesničce, jako je ta naše, čekali lidé na každou informaci o dějích téhle války. Dozvídali se, jak válka postupuje a co se
v zemi odehrává.
Ať už ty zvěsti byly od pocestných, či od lidí, kteří se vrátili z cest domů. Každá zmínka byla pro obyvatele naší dědinky důležitá a
z každé zprávy žili dlouhou dobu.
3. 7. 1866 v 7 hodin ráno u Hradce Králové se odehrála krvavá bitva. Střetlo se v ní 400 000 mužů. Prusové, jejichž hlavní stan se
nacházel v Mikulově, byli neustálými přesuny velmi vyčerpáni. Rakušané na tom byli ještě hůř. Navíc se objevil nový zákeřnější
nepřítel – cholera.

Za těchto okolností se mikulovská jednání o příměří brzy přehoupla v dohodu o konečné mírové smlouvě uzavřenou v Praze,
(Pražský mír).
Jak se tak vojska přesouvala po naší krajině, stalo se, že občas i přes Morašice přešel některý z vojáků. Jednoho dne hlouček dětí,
které si hrály na rozblácené cestě zahlédl v dálce postavu v uniformě. Zvědaví chlapci čekali, až se voják přiblíží. Ten je pozdravil
a zeptal se kdo z nich má doma koně. Jedenáctiletý Petr Skryja z č. 10 přivedl tatínka. Voják mu vyprávěl, že se musí dostat co
nejdřív ke svému pluku na základně v lese, na levo od Džbánic. Slušně požádal o zapůjčení koně. Pan Skryja dovedl vojákovi jejich
kobylu. Za tuto službu dal pak malému Petrovi Skryjovi jeden krejcar.
Petr nikdy měděnou minci neutratil a nechal si ji na památku. Taková událost se neděje každý den, aby mluvil s vojákem a posléze
jím byl obdarován mincí.
Měďák se v jejich rodině dědí vždy na nejstaršího člena dané generace. Dlouho ji vlastnil Petr Křepela, vnuk Petra Skryji. Dnes má
krejcar Vnučka pana Křepely, Jana Brücková-Černá a dost možná, že její dcerka Terezka ho zase předá svým potomkům i s
příběhem, který se k němu váže. Snad tak osud jedné mince, přetrvá ještě pár století.
(E:U.)

Nález měďáku
Jak píše p. Urbánková, každá věc může vyprávět svůj vlastní příběh. Začátkem března v brzkých ranních hodinách mě manželka
Milada přemluvila, abych s ní šel na vycházku. Sice se mi nikam nechtělo, ale vydali jsme se. Šli jsme cestou k Donavě a zabočili
směrem na Hostěradice. Po poli běhali zajíci a srnky. Sluníčko pěkně svítilo, povídali jsme si a při zpáteční cestě manželka
zastavila a povídá, „Našla jsem peníz“. Našla jeden krejcar z roku 1800. Zachovalý a pěkný 1 krejcar. Když ho člověk drží, tak si
říká, kolika rukama prošel a co všechno se s ním koupilo. A hlavně, kdo byla ta osoba, která tenko krejcar ztratila, byl to místní
občan, pocestný nebo voják. Člověk ani netuší, co se v okolí naší obce nachází. Co všechno je ukryto pod našima nohama. Tak jako
nález koster při stavbě kanalizace. Asi by nás příběh tohoto krejcaru překvapil. Bohužel o něm ale nic víc nevíme. Tak je psáno
v článku předešlém, třeba si jednou pravnoučata budou předávat tento krejcar a vzpomínat, že ho kdysi dávno našel děda
s babičkou na společné vycházce kolem naši vesnice Morašice.
(W.Z)

Krejcar (z něm. Kreuzer – mince s křížem) byla původně stříbrná mince ražená od roku 1271 v jihotyrolském Meranu. Od roku
1559 platil v jihoněmeckých státech převodní vztah 1 gulden = 60 krejcarů = 252 feniků (později 240 feniků).
V českých zemích byl krejcar zaveden roku 1561 za vlády Ferdinanda I. Jako drobná mince platil v habsburské monarchii až do
zavedení korunové měny v roce 1892 (od roku 1857 s převodním vztahem 1 gulden/forint = 100 krejcarů).
Byl zároveň první mincí, která přešla z ražby stříbrné na ražbu bronzovou.
( zdroj Wikipedie)

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018
Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Po zimních dnech vykouklo v sobotu 16. 3. 2019 dopoledne jarní slunce. Zatímco mnoho lidí si užívalo třeba na procházce či
na zahrádce, dvanáct dobrovolníků se rozhodlo trávit část dne sběrem odpadků v okolí obce. Hojná účast byla zejména z řad
malých dětí. Jarní vypořádání s nečistotami proběhlo v rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět! – Ukliďme Česko.
Nejvíce odpadků bylo posbíráno v okolí struh hlavních komunikacích procházejících obcí a v lokalitě u transformátoru
směrem k velkému hřišti. Nepořádek byl sesbírán do pytlů na vlečku a následně odvezen do sběrného dvora, kde bude roztříděn
a zlikvidován. Hlavním úkolem byl samozřejmě úklid ale i osvěta a péče o okolí naší vesnice a její zkrášlení. Doufám, že v příštím
roce se opět sejdeme v podobně hojném počtu a úklid nám půjde stejně dobře jako v roce letošním.
Zpracoval: Lukáš Bartuněk

Poděkování za účast na úklidu obce
Dovolte, abych touto cestou poděkovat všem,
kteří se této akce zúčastnili, kteří se dobrovolně a
ve svém volném čase zúčastnili sběru odpadu
v okolí vesnice. Nasbírali 2 vlečky odpadků. Jsme
moc rádi, že se v obci najdou lidé, kterým není
lhostejné prostředí, ve kterém žijí a nečekají, až
někdo nepořádek uklidí.
Těšíme se na další společnou akci

Sesbíraný odpad okolo polní cesty u transformátoru směrem k
velkému hřišti.

Sběr objemného odpadu
V úterý 23. dubna. 2019 bude do dvora družstva přistaven společností AVE velkoobjemový kontejner, do kterého můžete uložit
objemný odpad. Tento odpad můžete uložit ve dnech 23 a 24. Dubna, od 7:00 do 18.00. hod. 25. dubna bude kontejner společností
AVE odvezen. Prosím neodkládejte věci, které nepatří do tohoto odpadu. O možnosti uložit objemný odpad, vás budeme informovat
obecním rozhlasem.

Senior karta- I.C.E. karty – Seniorské obálky.
Jedná se o osvětovou kampaň, která napomůže seniorům a záchranným složkám velice rychle získat informace potřebné k záchraně
života. Senioři za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře vyplní do karty základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích a
kontaktů na své blízké, praktického lékaře. Karta poslouží v případě zásahu záchranářům k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální
terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
Za vyplnění údajů a jejich aktualizaci si zodpovídá každý, kdo kartu začne používat. Důležité je aktualizovat údaje na kartě vždy při
změnách léků, kontaktů nebo po hospitalizaci.
Obálka s kartou musí být umístěna na viditelném místě (na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu). Jsou to první
dveře, jimiž složky záchranného systému prochází.
Vyplněním údajů, jako je datum narození, zdravotní pojišťovna i rodné číslo napomůže k rychlé identifikaci. Ne vždy mají senioři u
sebe doklady, ze kterých lze tyto informace okamžitě zjistit. Informace k alergiím, velmi významná kolonka, zvláště alergie na léky, pyl atd.
Z kolonky nemoci je pro záchranáře důležité vědět, jaké má současné nemoci a zda nemoc prodělal před rokem nebo před 20 roky.
Naše obec se rozhodla také zapojit do této osvětové kampaně. Kdo má o tyto karty zájem, je možné si je vyzvednout v kanceláři
Obecního úřadu.
(informace Internet- W.Z)

Návštěva Prahy
V úterý 26. března. 2019 jsme společně s bratrem Emilem Veisem a
otcem Mgr. Josefem Dvořákem navštívili PharmDr. Mgr. Josefa
Šedivého O.Cr. Velmistra - Rytířský řád Křižovníků s červenou
hvězdou, jediný řád českého původu.
Velmistr nás vřele přivítal na nádvoří sídla. Po prohlídce
vnitřních prostor jsme se přesunuli do pracovny, kde byl nádherný
výhled na Karlův most. Požádal jsem Velmistra o sdělení, jaké plány
má řád Křižovníku s navrácenými budovami v naší obci. Ukázal
jsem fotografie budov, které nikdy neviděl. Přednesl jsem mu
nabídku možnosti využití ze strany obce. Slíbil, že věc osobně
prověří. Pozvání do naší vesnice přijal a na setkání v Morašicích se
těší.

Zasílání hlášení na e-mail
Obec nabízí pro občany obce možnost rozesílat hlášení obce
občanům na e-mailové adresy. Kdo má e-mailovou adresu a chce
zasílat hlášení, nahlaste svoji adresu v kanceláři a budete zařazeni
do seznamu k téměř 15 lidem, kterým e-mail zasíláme.

Pozvánka Košt vína -4. května 2019 ve 14 hodin v sále Kulturního domu. Hraje
Cimbálová muzika DONAVA
Pozvánka senioři-25. května 2019 ve 14 hodin setkání seniorů. Hraje dechová kapela Kamarádi. Vystoupí ženy z Petrovic
Pozvánka nohejbalový turnaj-MORAŠICKÉ NOHEC 2019
Termín konání turnaje: 22.6.2019, místo konání: hřiště u místního hřbitova
Pozvánka na Domeček plný vajíček 13. 4 .2019 v 16.00 hodin
Pozvánka na Dětský den- 1. červen. 2019 ve 14 hodin- malé hřiště

Oslavenci leden- březen 2019

Významné životní jubileum oslavili:
Kondelová Anna
Herman Vlastimil
Hejlek Jan
Hejlková Marie

Křepelová Marie
Popelková Marie
Kudláčková Anna
Brücková Marie

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