Vážení spoluobčané
Prožili jsme jedno z nejteplejších období tohoto roku.
Děti dostaly vysvědčení, hurá
máme prázdniny. Dva měsíce
bez školních povinností, radost
pro děti, starost pro rodiče.
Děti se těší z prázdnin, rodiče
uvažují, jak naplánovat dovolenou. Také přemýšlí, jakým
způsobem zabezpečit hlídání
dětí v době prázdnin. V letošním tropickém vedru je určitě
příjemné navštívit koupaliště
nebo některou z přehrad v
okolí naší vesnice. Někteří zamíří za hranice k moři, do Itálie
nebo Chorvatska. Přesun do
těchto destinací trvá zhruba 9
až 12 hodin. Pro řidiče je to
vyčerpávající. Velikou odměnou
jsou pak rozzářené oči děti při
pohledu na nekonečnou hladinu moře.
Tento rok jsme měli zbytek
zimy, jara i začátek léta obdobím sucha. Toto sucho se projevuje poklesem hladin vody ve
studnách, Důsledkem sucha
poklesla hladina vody v obecních studnách cca o 1.5 m.
Nedostatek vláhy, není problém
naší vesnice, ale problém v
širokém okolí.
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Dění v naší obci
Každý rok, na svátek ANNY proběhla v naší obci tradiční Morašická poutˇ.
Tradičně v sobotu ráno se schází mladí kluci, aby dovezli máji. Letos se dostavilo pouze 6
mládenců. V tak malém počtu nebylo v jejich silách vynést máji z lesa ven. Byli osloveni
starší muži, kteří přijeli pomoci vynést a položit máji na vlečku.
V letošním roce došlo ke změně při výběru kapel na sobotní zábavu a nedělní zvaní po
vesnici. Na sobotní večerní zábavu byla vybrána skupina Urgent z Hostěradic.

Zábava byla naplánovaná před kulturním domem. Bohužel nám počasí nepřálo a začalo
pršet. Zábava byla přesunuta do kulturního domu.
Na neděli byla pozvaná dechová kapela Amatéři z Dobšic. Den začal mší svatou v kostele
svaté ANNY, kde kapela zahrála mši svatou. Po kostele se celá kapela přesunula do hospody, kde k poslechu zahrála bezmála 25 mužům. Následovala pochůzka po obci a zvaní
místních spoluobčanů na odpolední zavádění. V letošním roce zavádělo 13 párů. Všem
mladým patří velký dík. Poděkování patří také všem, kteří se přišli na mládež podívat.

Kanalizace v naší obci
V naší obci je hlavní řád položen. Kamerovými zkouškami objevily 3 vady na hlavním řádu kanalizace.
První závada, byla odstraněna u mostku na Skalici (shrnuté těsnění).
Druhá závada, prasklé potrubí bylo před domem č.p.1. Stavbaři využily celkové uzavírky úseku na Skalici a tyto závady odstranily.
Následně probíhá oprava krajské komunikace vedoucí obcí.
Další oprava byla provedena současně s uzavírkou na Trstěnice. Jedná se o stržené těsnění a je to před domem p. Nováka.
Začátkem srpna započala přeložka plynu v Kozí Ulici. Ve velkém vedru tuto přeložku provedla firma Ptáček během 2 dnů. Nyní se
zpracovává geodetické zaměření, proběhne tlaková zkouška za přítomnosti technika plynáren. V měsíci srpnu pokračovaly práce
na opravách krajských a místních komunikací po kanalizaci především krajských, některé úseky zabaleny celoplošně. Prvotní
plány zapravení silnice pouze po výkopech byl po jednání přehodnocen. Byl položen nový koberec po celé šířce od obecního
úřadu ke Skalici. Dále se pokračovalo směrem na Trstěnice a dále se prováděla oprava obecních silnic.

Na přelomu měsíce srpna a září byly zahájeny práce na přečerpávací stanici na konci obce. Výkopové práce se zastavily v hloubce
6 metrů, protože se ve výkopu objevila spodní voda. Na více než 5 místech se objevily silné prameny spodní vody. Během noci
dokázala hladiny vystoupat do více než metrové výšky jak je vidět na fotografiích. Neustálým čerpáním se začaly sesouvat boční
stěny výkopu. Muselo být použito speciální bednění. Se spodní vodou na tomto místě nebylo počítáno, proto musela být
změněna skladba podkladové desky pod přečerpávací stanicí na Skalici. Nyní je podkladová deska hotova podle nového projektu
a práce na výstavbě pokračují.
Je to poslední část výstavby kanalizace v naší obci. Po dokončení této stavby a kolaudaci se budeme moci připojovat na
kanalizační řád.

weisz

V MORAŠICÍCH VODA NAD ZLATO
Když v březnu roku 1996 vyšel v deníku Rovnost novinový článek se stejným názvem „V MORAŠICÍCH VODA NAD ZLATO“,
tak nikdo nevěřil tomu, že jednou se toto rčení stane v našich Morašicích skutečností. Obec v minulosti vybudovala suchý poldr
na jímání vody z přívalových dešťů. Jsme tak dobře připraveni na povodně, ale nejsme vůbec připraveni na sucho. Předchozí ani
současné zastupitelstvo o nedostatku pitné podzemní vody zaviněné dlouhodobým suchem dosud nejednalo.
Letošní červenec a také srpen 2015 se vyznačoval nesnesitelnými vedry. Několik dní po sobě vystoupal teploměr až na 36 a
37 °C. Nejteplejšími dny byly středa 22. července, kdy byla v Morašicích naměřena teplota 37,5°C a pak 7. a 9. srpen, kdy rtuť
teploměru vystoupala dokonce na 38°C. Podobná vedra mají podle předpovědi meteorologů druhý srpnový týden pokračovat. S
dlouhodobým suchem, nevhodnou osevní skladbou zemědělských plodin a vysokými teplotami dochází i k soustavnému poklesu
hladiny spodních vod určené k zásobování obyvatel naší obce pitnou vodou. Prognózy meteorologů prozrazují, že v blízké
budoucnosti několika let můžeme očekávat další zvýšení letních i průměrných celoročních teplot a s tím souvisejícího většího a
rychlejšího odparu vod a prodloužení období sucha.
Extrémní sucho, téměř vyschlá koryta řek, nesnesitelné vedlo atakující až 40°C ve stínu a pokles spodních vod v celé ČR je již
tak závažný problém, že se jím začala zabývat vláda ČR. Mnohé obce, mezi nimi i ta naše, vyhlásily zákaz používání pitné vody k
zavlažování, mytí aut a k napouštění domácích bazénů. Situace je tak závažná, že vláda apeluje na obce a firmy, aby začaly učit
občany šetřit pitnou vodou. Zabývá se také tím, že by se v krizových oblastech skokovitě zdražila voda třeba i desetinásobně,
když by odběr vody v domácnosti překročil běžnou denní spotřebu. Voda by pak pro nás občany byla opravdu nad zlato.
Vláda se také zabývala změnou v systému zemědělství. Volalo se k návratu pěstování tradičních plodin. Je holou pravdou, že
dnešní zemědělské společnosti zajímá nejvíce zisk. Nejsou již hospodáři na půdě, jakými bývali naši dědové a jejich otcové.
Dnešní zemědělské podniky využívají půdu jen jako prostředek k zisku. Ostatní souvztažnosti je pramálo zajímají. V katastru
nejen naší obce se desítku let neustále dokola osévají jen obilniny a kukuřice.

Půda z toho důvodu ztratila schopnost jímat vláhu. Vezmeme li v úvahu, že se v 50. letech minulého století rozoraly i všechny
meze, tak nám dnes voda z vyprahlého povrchu celého katastru velmi rychle odteče a hladina spodních vod se nám z toho
důvodu o moc nezvýší.
V úvahu je třeba také brát, že oblastí Česka procházejí tři hlavní evropské rozvodí a také to, že podle studie naše republika
získává 95% vody z atmosférických srážek, kterých nedůmyslným lidským přičiněním bohužel neustále ubývá. Vzhledem k
uvedeným faktům je realitou, že napršená voda z naší republiky rychle odteče do okolních států. Česko je proto v hospodaření s
vodou mnohem zranitelnější, než naše okolní sousedské státy. Proto se v evropském měřítku zásob spodních vod na jednoho
obyvatele řadíme až mezi poslední tři státy Evropské unie. Hůř s vodou než my jsou na tom jen ostrovní státy Malta a Kypr a to je
co říct.
I v letošním roce došlo opět k poklesu hladiny spodní vody v prostoru morašického prameniště Na Loukách, kde je
zbudována čerpací stanice obecního vodovodu. V polovině července byl obecním rozhlasem vyhlášen stav, kdy občané nesmí
zalévat vodou z obecního vodovodu a tou také umývat své osobní automobily. Pravdou ovšem bylo, že spotřeba vody místo aby
klesla, tak se naopak zvýšila z průměru 28 m ³ na den na 34 m ³ na den. Na konci července, dva dny před svatoanenskou poutí, se
sešlo více negativních faktorů najednou. Ke výšené spotřebě na každodenní potřeby občanů se přidala zálivka zahrad a trávníků,
napouštění bazénů, a ke všemu přibylo kropení schnoucího betonového podkladu při rekonstrukci asfaltové silnice v celé obci.
Vezmeme-li v úvahu i citelný nedostatek srážek v průběhu posledního půl roku, tak logicky nastala situace, kdy čerpadla nasála
plovoucí písek a voda v obecním vodovodu se zakalila tak, že byla pro pitné účely naprosto nepoužitelná. Obec proto musela
operativně situaci řešit a nechat dovézt pitnou vodu v cisterně. Občané si pro ni začali chodit v kanystrech a mnozí z nich si až v
tento moment začali uvědomovat, že má opravdu cenu zlata. Pokud do budoucna nepřehodnotíme priority a budeme brát vodu
jen jako něco samozřejmého co tu bylo od pradávna a čím můžeme neustále plýtvat, místo toho abychom s ní šetřili a cenili si jí
více než zlatého náramku. Bez zlatého náramku můžeme žít po celý svůj život a chybět nám stejně nebude, bez pitné vody přežije
člověk sotva jeden týden.
Podepsán kronikář obce Morašice a občan starající se o obecní vodovod, Emil VEIS

PŘÍSPĚVEK KRONIKÁŘE
Pěší poutě do Mariazell. K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala knížečka o poutích do Mariazell, která se dochovala po Janu
SOBOLOVI a kterou mi přinesl ukázat zastupitel Jan KŘEPELA.
Z pěších poutí našich morašických prapředků se dochovalo množství jiných předmětů a to sošek, křížků na pověšení do
kuchyně, růženců, kropenek, nástěnných obrázků, obrázků do modlitebních knížek a poutních medailí a odznaků. Všechny tyto
předměty jsou unikátním svědectvím o cílech poutí našich prapředků. V různých historických dobách sloužily jako významný
doklad a vzpomínka na vykonanou pouť hlavně poutní odznaky a poutní medaile. Odznaky byly většinou ploché, prolamované a
mřížkové odlitky a byly rozšířeny od 12. století do reformace. Naproti tomu poutní medaile byly zase čistě záležitostí pouze 17. a
18. století.
Nejcennější z těchto předmětů byl poutní odznak, jež byl jednak viditelným znakem smyslu putování a vizuálním dokladem
o vykonané pouti ale také symbolem chránící poutníka na zpáteční cestě a odlišující ho od ostatních cestovatelů. Nejtypičtějším
poutním odznakem je svatojakubský symbol mušle, srozumitelný do dnešních dnů i laikům.
Nelze přesně datovat, kdy se začal rozvíjet poutní ruch a kdy vznikla první poutní místa spojená s duchovním životem.
Počátky poutních míst jsou často opředeny legendami a tradovanými příběhy o zázračných uzdraveních. Pěší poutě dosáhly
svého největšího rozkvětu v době baroka, kdy je provázela řada spektakulárních aktivit, ke kterým se řadí výpravná procesí, či
divadelní představení o životě světců a podobně, jež duchovní prožitek poutníka umocňovaly. Přitom ale odváděly tak trochu
pozornost poutníků od původního duchovního významu poutí. Později získali svůj podíl z poutí i obchodníci, kteří nabízeli
poutníkům různé křesťanské, jako dárky z pouti pro příbuzné čekající v domovině na návrat poutníků. Nákup dárků byl ze strany
poutníků žádoucí, ale s duchovním záměrem pouti měl jen pramálo společného. Ještě později se do poutních míst vloudily další
atrakce, jako jsou střelnice, houpačky či kolotoče.
Z dochovaných fotografií a vzpomínek pamětníků víme, že Morašičtí rádi putovali pěšky do Mariazell. Využívali k tomu
například jedno z nejvýznamnějších procesí tehdejšího Markrabství Moravského, které vycházelo z Ivančic, a první noc přečkali v
Hostěradicích. Poutníci, jdoucí pěšky do Mariazell, podstupovali během cesty tam i zpět mnohá rizika spojená také s nepohodlím.
Uléhali po setmění a stávali velmi časně ráno, několikrát během poutě i dvě hodiny po půlnoci Přes den museli ujít 35 až 53 km.
Dnes si takové odříkání pohodlí málo kdo z nás dovede vůbec představit.
(Pokračování příštím čísle)

Hasičské závody v Jiřicích u Miroslavi, 15.8.2015 a druhé místo Morašického družstva
V sobotu 15. srpna 2015, přijíždíme na fotbalové hřiště v Jiřicích u Miroslavi, kde budou probíhat závody v požárním sportu o
putovní pohár starostky. Těmito závody se obnovuje sportování v oblasti požárního útoku družstev v obci. Nálada je již od
začátku dobrá, počasí nám také přeje a mezi družstvy není zatím cítit žádná rivalita. Soutěž byla kvalitně zajištěná a připravená
jak z hlediska zázemí, tak i občerstvení. Běželo se na stejné dráze, jak muži, tak ženy, tzn. na 2B hadice.
Okolo poledne byl vyhlášen slavnostní nástup. Zúčastnily se mužstva žen i mužů, ve stejném zastoupení po třech z každé. Za
ženskou část závodily oddíly z Miroslavi, Loděnic a Jiřic. Oddíl hasiček z Miroslavi podal výborný výkon a byla poznat pravidelná
příprava a účast na ligových soutěžích, nakonec zvítězily s časem shodným s muži. Mužské oddíly byly ze Suchohrdel u Miroslavi,
z Jiřic a z Morašic.
Suchohrdelským se první útok nepovedl, to ovšem vylepšili ve druhém, kde se zlepšili o podstatný časový rozdíl. První útok byl
nepříliš zdařený i pro Morašice, ale i zde došlo v druhém útoku ke zlepšení. Domácí Jiřice, jelikož zakládají sportovní oddíl,
bojovali udatně s časomírou, také zde došlo v druhém útoku ke zlepšení. Zvítězilo družstvo Suchohrdel, druhé se umístilo
družstvo z Morašic a třetí družstvo z domácích Jiřic. Všechna mužstva obdržela medaile, poháry a hodnotné ceny. Vítězové v
kategoriích obdrželi kopii putovního poháru. Byly to povedené a kvalitně zorganizované závody.

Hasičské závody v Horních Dunajovicích,
29.8.2015
V sobotu 29. 8. od 14:00 hodin jsme se zúčastnili poháru
obce Horní Dunajovice 2015 soutěže mužů a žen v požárním útoku. Tato soutěž se už tradičně koná v Horních Dunajovicích za zdravotním střediskem. V krásně slunečné sobotě se sjelo 5 družstev mužů, 5 družstev žen a družstvo dětí
mladších í a starších hasičů. V kategorii mužů se zúčastnili
Mikulovice (19,07), Horní Dunajovice (21,25), Dukovany
(22,91), Morašice (23,69) a Skalice (25,58). V kategorii žen
se zúčastnila družstva Skalice A (32,90), B (35,19), Horní
Kounice A (19,92), B (19,30) a družstvo Božic (19,95)Muži
běželi na hadice 3B, ženy na 2B.Sobotní odpoledne bylo
zpestřeno doprovodným programem v podobě pivní štafety
a soutěže v hašení kbelíkem.
Lukáš Bartuněk

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Dotace z Jihomoravského kraje
Obec Morašice obdržela dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu
• Hřbitov, rozšíření veřejného osvětlení
• Rekonstrukce chodníku na hřbitově
• Nákup herních prvků na dětské hřiště
Tato dotace bude použita na vybudování osvětlení na hřbitově. Bude se jednat o instalaci 3- stožárů s osvětlením. Tyto
světla mají být řízeny časovým spínaček, který umožní zapnutí světel pouze určitý úsek večera.
Dále se z této dotace vybuduje nový chodník. Bude položen celý nový chodník od vstupní brány po vodovodní studnu.

Možnost ukládání nebezpečného odpadu
Na základě dohody s městysem Višňové mají občané obce Morašice možnost odevzdat nebezpečný odpad.
Tento odpad mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře ve Višňovém a to
V provozní době
Každý lichý pátek od 15.00 do 17.00 hod. (v době od Velikonoc až do konce listopadu každý pátek)
Jedná se o tento odpad
• Televizory, rádia, ledničky, mrazničky
• Zářivky, výbojky
• Pračky, trouby, sporáky, vysavače
• Žehličky, sušiče vlasů, šicí stroje
• Elektrické hudební nástroje, elektrické hodiny, elektrické hračky
• PC monitory, tiskárny, notebooky
• Elektrobaterie, (nikoliv automobilové akumulátory).
• Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků,
zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů atd.)
• Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté
baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.
• Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu - 9 x 5 cm.

•
•
•

Ostatní odpadní komodity mohou občané naší vesnice ukládat
železný odpad (dvůr bývalého družstva)
plasty, papír a sklo (kontejnery)
bioodpad (přistavená vlečka ve dvoře bývalého družstva)

Důležité informace ohledně připojení na kanalizaci
Je potřeba projekt na přípojku a napojení občana na vyvedenou připravenou přípojku? Stavbou vyvedené odbočení je
povoleno v rámci stavby kanalizace – občané zajišťují stavební povolení od tohoto odbočení k vlastní nemovitosti.
Může si občan přípojku položit sám? Stavebník by měl dodržet literu stavebního zákona. Měla by stavbu provádět oprávněná firma- osoba, pokud ji bude provádět stavebník samostatně měl by mít stavební dozor, ale u takovéto „velké" stavby
přípojky si myslím, že se toto tiše přechází. V každém případě je nutné, aby byly dodrženy určité zásady – jednotný spád
potrubí, přímý směr, obsypy, atd. Dále je nutno, jak se ptáte níže, aby někdo – je zvykem, že zástupce budoucího provozovatele, překontroloval a převzal tuto „soukromou část" kanalizační přípojky a to minimálně ze dvou důvodu: 1. Je nutno
zkontrolovat, že nejsou napojeny dešťové vody a 2. Že je přípojka provedena dle technických podmínek, protože v budoucnu bude přípojka na veřejně přístupném prostranství v případě havárie již opravována provozovatelem.
Kdo toto propojení mezi hl.řádem a objektem bude provádět a dozorovat? Napojení do odbočení postavené nyní při
stavbě hlavní stoky provádí vlastník – stavebník a kontroluje zástupce budoucího provozovatele. Ale až po kolaudaci stavby
kanalizace.
Na moje otázky odpovídal Ing. František Tobolka, referent investiční výstavby VAS,a.s.,divize Znojmo

Společenská kronika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme do naší obce novorozenou Sandru Veselou, která se narodila 1.9 2015.
Gratulace patří také těm, kteří oslavili svá jubilea nebo úctyhodný věk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jašová Antonie
Šuba Milan
Kocová Marie
Herman František
Weisová Božena
Jandová Anežka
Herman Josef
Jaša Rudolf
Kotrnec Antonín

60 let
60 let
65 let
81 let
83 let
83 let
86 let
87 let
87 let

Pozvánka na posvícení
Posvícení se koná 10-11 října
Celé posvícení odehraje kapela Venkovanka
Sobotní večerní zavádění začne ve 20 hodin, po kterém bude následovat zavádění ženáčů
Zveme všechny Morašické občany

