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číslo II

duben, květen, červen

Vážení spoluobčané,
Jaké téma by bylo vhodné pro úvodník obecních listů?
Přemýšlím, čím začít, jak Vás přivítat v jarním období, kdy
se všichni těšíme ze slunných dnů. Z Morašic se
postupně vytrácí klasická „vesnická“ atmosféra. Ubývá
vzájemných kontaktů, návštěv, dobrosrdečnosti a
slušnosti. Mění se celá společnost, bohužel vlastnosti
jako je slušnost, ohleduplnost, úcta, se dnes tak nějak
nenosí a nejsou u většiny lidí zrovna na prvním místě.
Dostala se mi náhodou do rukou kniha básní, kde jsem si
přečetl tuto báseň.
Domov je tam, kde člověk bydlí,
Kde má své místo u stolu.
Kde má svou postel a svou židli
Doma jsou všichni pospolu.
A šnek je doma, ať je, kde je,
Svůj dům si nosí na hřbetě,
Ať svítí slunce nebo leje,
Je doma všude na světě.
Jsem trochu smutný z toho, jak se někteří lidé v naší krásné
vesničce cítí a nemají pocit domova a vnímají se jako
„naplavenina“. Chci těmto lidem říct, ne podle toho, jak
dlouho zde člověk bydlí, ale podle toho, jak se chová,
jedná, jak smýšlí o sobě a druhých, jak umí přiložit ruku
k dílu, jak umí povzbudit, potěšit, úsměvem, pozdravem či
vlídným slovem, tak tehdy pocítí, že je tu doma a že je mu
v malebné vesničce plné dobrých lidí krásně. I já bych se
svou rodinou mohl považovat za naplaveninu, protože
jsme 21 let bydleli v Třebíči a mít pořád plnou pusu řečí,
ale věřte mi, naplaveninou jsme se nikdy necítili ani
v Třebíči ani tady. Je nám tu hezky, jsme rádi, že zde
bydlíme a že zde máme domov, kde jsou všichni pospolu. A
asi nejvýstižnější slova, která mi teď probíhají hlavou, je
úryvek z písně: „Jaký si to uděláš, takový to máš!“ Prosím
Vás, zkuste zde žít s námi společně a spokojeně v pohodě a
s úctou a ne vedle nás smutní, naštvaní a zklamaní. Stěhují
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se k nám lidé, kteří jsou uvyklí „ anonymitě města“ a ne
vždy mají potřebu bavit se se starousedlíky o banálních
věcech. Lidé z města zpravidla utíkají z ruchu a shonu, aby
nalezli nový domov, klid, pohodu, slušnost, nové přátele i
harmonické sousedské vztahy. Přeji všem, těm co tu žijí
jeden den, ale i těm co tu žijí déle třeba i celý život, aby
zažili malé i velké věci, aby se dokázali povznést nad
každodenní starosti a měli radost, třeba právě z toho, že
uvidí souseda a prohodí s ním pár milých slov, vypijí kávu či
sklenku dobrého vínka, protože malé radosti dělají velké
dny.

"Problémy jsou globální,
nevytvářejme si lokální.“
Starosta obce WEIS ZDENĚK

Dlužníci plateb za komunální odpady v obci
V naší obci se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu
do konce března. Jsou mezi námi dlužníci, kteří, nemají
zaplaceno za rok 2015. ZO, schválilo poplatek 570 Kč za osobu
s trvalým pobytem. Narozené děti jsou v roce výběru od
poplatku osvobozeny. Je to nemalá částka pro vícečetnou
rodinu, kterou musí zaplatit. Částka, vybraná od občanů za rok
2015 byla 130 987 Kč. Náklady za vývoz popelnic za rok 2015
činily celkem 186 696 Kč. To znamená, že obec doplácí na
vývoz popelnice 55709 Kč z rozpočtu obce. Obec doplácí na
vývoz popelnice 1 občana 232 Kč za rok. Pokud by se tedy
měly pokrýt celkové náklady na vývoz popelnice bez doplatku
obce, cena by musela být 802 Kč za osobu. Nechceme cenu
zvedat. Pokud rodina momentálně nemá finanční prostředky,
je možné se na OÚ domluvit na splátkovém kalendáři. Lze
touto dohodou předejít vymáhání pohledávky a následně i
podáním podnětu k exekuci.

A tak vážení NEPLATIČI POPLATKÚ, popelnice máte
prázdné jen na úkor obce a ostatních spoluobčanů,
kteří si povinnost zaplatit poplatky poctivě plní!!

St – Čt – 7 – 14, Pátek zavřeno tel: 515 -339 154 obecmorasice@tiscali.cz

Informace z obecního úřadu

Zákaz zalévání zahrad, trávníků a dopouštění bazénů pitnou vodou
Vzhledem k dlouhodobému suchu vydává Obecní úřad Morašice z okamžitou platností
Zákaz zalévání pitnou vodou a dopouštění bazénu z obecního vodovodu
Zákaz zalévání platí do 31. 8. 2016 nebo do odvolání obecním úřadem.
starosta obce

Výzva morašickým občanům
V roce 2014 – 2015, byla v naší obci po několikaleté přípravě vybudovaná splašková kanalizace. Celá stavba mohla vzniknout pouze za
využití dotace z EU a Státního fondu životního prostředí. Sama obec nedokázala na dotace dosáhnout. Proto byl založen DSO
Morašice, Skalice a ČOV Hostěradice. ČOV zatím pracuje ve zkušebním provozu a dosavadní parametry výsledky vzorků ukazují, že nic
nebrání uvedení díla do trvalého provozu. V době přípravy této stavby bylo počítáno s připojením všech nemovitostí v obci a to byla i
podmínka k získání dotací. Na tomto základě byl vypracován projekt, žádost o dotace, stavba realizovaná a nyní je potřeba prokázat
maximální počet připojených nemovitostí a prokázat, že stavba plní svůj účel.
Občané Morašic, obracím se na Vás s výzvou, abyste se na kanalizaci připojili do 15. července tohoto roku. Obec jako investor, musí
prokázat efekt a doložit zlikvidované množství znečištění. V opačném případě pokud obec neprokáže předpokládané množství
zlikvidovaného znečištění, hrozí povinnost vrácení dotace. Tato situace by byla pro naši obec likvidační.
Vybudováním kanalizace v obci není možné likvidovat odpadní vody způsobem, jak se to dělalo doposud. Kolaudačním rozhodnutím
ČOV musíme podle smlouvy o dotacích poslat na SFŽP seznam připojených nemovitostí a počet ekvivalentních osob. Platí zde zákony,
a kdo se nepřipojí, vystavuje se vysokým pokutám ze strany vodohospodářských orgánů a České inspekce životního prostředí. Každý
nepřipojený musí prokázat, jakým způsobem vody zlikvidoval. Neberte to jako vyhrožování, ale je to situace, která se pro Vás
nepřipojené může stát realitou.
Nechci dělit obec na připojené a nepřipojené, chci dodržet podmínky dotací a dotace nevracet.
Starosta obce WEIS Zdeněk

Psí exkrementy
Dalším problémem, který byl projednáván zastupitelstvem obce, je znečišťování obce psími exkrementy. Pejsků v obci každým rokem
přibývá a proto je nevyhnutelné tento problém řešit. Neuklizené psí exkrementů jsou naprosto nevzhledné, jde také o ohrožení
našeho zdraví a to především zdraví malých dětí, které s oblibou musí vše co je na zemi prozkoumat. Věřím, že není tak velký problém
vzít si s sebou igelitový pytlík, když půjdete venčit svého psa, posbírat jeho exkrementy a vyhodit je do košů, kterých je na obci
rozmístěno několik. V případě, že se tento problém nezlepší, budeme nuceni přistoupit ke zvýšení poplatků za psa, abychom mohli
vynaložit prostředky na úklid obce od psích exkrementů. Volně pobíhajících psů v naší obci přibývá, je jen štěstí, že se u nás ještě
neobjevilo agresivní zvíře. Výskyt osamocených zvířat se může obci prodražit. Odborný odchyt i pobyt v útulcích obec musí zaplatit.
Jednodenní nocleh v útulku totiž stojí průměrně padesát až sto korun za jedno zvíře. To může následně strávit v útulku neomezeně
dlouhou dobu. V případě půlročního pobytu tak obec zaplatí z rozpočtu přes deset tisíc korun. Žádám spoluobčany, aby si řádně svého
pejska zajistili. Řeším a množí se mi na OÚ stížnosti o volně pobíhajících psech a to hlavně na horním konci naší vesnice.

Postřik trávy Roundapem
Také někteří zastupitelé měli námitky k postřiku trávy. Zjistil jsem že, Herbicid Roundap patří mezi tzv. totální herbicidy, které hubí
plevele přes listy přímo od kořenů a tím dokáže vyhubit i vytrvalé plevele. Z hlediska bezpečnosti lidí, zvířat a životního prostředí je
postřik Roundup, respektive účinná látka glyfosát jedním z nejneškodlivějšího herbicidu na světě. Jeho toxicita je nižší než toxicita
kuchyňské soli a dosahuje poloviny toxicity acylpyrinu. Glyfosát se v půdě a sedimentech pevně váže na jíl a organickou hmotu,
takže nemůže být přijímán kořeny necílových rostlin a je velmi rychle odbouráván (inaktivován) mikrobiálními pochody. Použití v II.
OP povrchových a podzemních vod. Doufám, že to jsou dostatečné podané informace o neškodlivosti postřiku pro občany.

Usnesení ze schůze zastupitelstva ze dne 19. 4. 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ZO schválilo konečné znění kroniky. Kronika bude v tištěné podobě (pro 7)
Ukončení činnosti kronikáře na vlastní žádost ke dni 30,4,2016 (pro 7)
Záměr pronájmu pozemku č.541/51 (ost. pl. 493 m2) a 541/88 (ost. pl. 11 m2) p. Čechové č.p. 110 ( pro 7)
Záměr pronájmu pozemku č.542/2 a 542/10 (celková ost. pl.278 m2) manželům Esterkovým (pro 7)
Záměr pronájmu nebytových prostor bývalé školy, za účelem uskladnění kočárků p. Olgy Hradecké (pro 7)
Žádost starosty SDH Morašice p. Nováka o poskytnutí dotace na oslavy založení sboru ve výši 15 000 Kč. Návrh nebyl přijat a
Starosta obce navrhl, že poskytnutí výše dotace se projedná po vyúčtování oslav SDH
Žádost starosty SDH p. Nováka o poskytnutí dotace na Floriánskou ochutnávku vín 7.5.2016. Obec poskytne příspěvek
v podobě nákupu surovin na občerstvení, tisk katalogu vzorků a diplomů. (pro 7)
ZO schválilo dodatek zřizovací listiny členů zásahové jednotky SDH Morašice v počtu 9 hasičů (pro 7)
Rozpočtové opatření bylo přesunuto na další jednání
V různém p. Ulrychová navrhuje tvrdší postup při vymáhání nezaplaceným poplatků občanů vůči obci. Dále žádá, aby bylo
Zasedání ZO vyhlašováno v ob. rozhlase. Dotazovala se na kácení akátu v letošním roce. Požádala o přivezení dřeva na pálení
čarodějnic. Dotaz o zřízení dalších nových stavebních míst.
P. Herman se dotazoval, zda by bylo možné na vsi struhy osadit skružemi a zakrýt. Z důvodu možnosti parkování a lepší
průjezdnosti po silnici
P. Hermanová vznesla dotaz na výsadbu stromů a keřů v souvislosti z článku vytištěným v minulém čísle.

Usnesení ze schůze zastupitelstva ze dne 6. 6. 2016
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Zo schvaluje - záměr pronájmu střechy OÚ , část vodárny na umístnění stožáru a technologií pro internet (7 pro)
ZO schvaluje- záměr prodeje pozemku č. p.1061/1 o výměře 51 m2 na vjezd před domem (7 pro)
Zo schvaluje – pronájem nebytových prostor v budově školy č.p.52 na sbírku kočárků-Pronájem na dobu neurčitou a výše
pronájmu je 150 Kč měsíčně (5 pro, zdrželo se 2 Vančura, Ulrychová )
Zo schvaluje – pronájem pozemku 541/1 - 210 m2 a 542/10 - 60 m2 manželům Esterkovým. Roční pronájem činní 5 Kč za
rok. (6 pro, 1 proti Ulrychová)
Zo schvaluje – záměr prodeje pozemku p.č. 1299/2 o výměře 1 m2 na garáž (7 pro)
Zo bere na vědomí žádost m. Korkových na směnu pozemku u přečerpávací stanice
Zo schvaluje – pronájem pozemku 541/51 – 493 m2 a 541/88 11 m2 na uložení dřeva p.Čechové na dobu neurčitou. Nájem
činní 5 Kč za m2 za rok. (pro 6,proti Ulrychová)
Zo schvaluje – Zo souhlasí s celoročním hospodařením obce Morašice a projednání závěrečného účtu obce za rok 2015
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. (pro 7)
Zo schvaluje – Účetní závěrku obce, včetně hospodaření obce Morašice za účetní období 2015, sestavenou ke dni
31.12.2015. (pro 7)
Zo bere na vědomí – zprávu o výsledku prozkoumání hospodaření za rok 2015 obce Morašice, při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zo bere na vědomí – zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.- v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné
informace, dle tohoto zákona.
Zo schvaluje – rozpočtové opatření č.10,11,12, z roku 2015 a 1,2,3, z roku 2016. (pro 7)
Zo schvaluje – Smlouvu o poskytnutí dotací z rozpočtu Jmk pro rok 2016 na „vybudování bezbariérového vstupu do
knihovny“ výše dotace je 25 000 Kč. (pro-7)
Zo schvaluje - investiční smlouvu č.036916/16/OKH z rozpočtu Jmk na „rekonstrukci požární zbrojnice“ ve výši 112 000 Kč.
Dále neinvestiční smlouvu č. 036917/OKH z rozpočtu Jmk na „opravu požární zbrojnice“ ve výši 28 000 Kč. ( pro 7)
Zo schvaluje – návrh p. Ulrychové zrušení směrnice č 1/2016 „ceník pro určování nájmu za pronájem obecních pozemků“
navržená cena za pronájem 1 Kč/rok místním občanům.(pro 2-Ulrychová,Vančura,Herman,proti-2 Weis,Bartňková, zdržel se
2- Křepela, Bc.Bartňěk)
Zo bere na vědomí.
Stížnost p. Hejlka na p. starostu ohledně nezakryté struhy před jeho domem, do níž upadla vnučka p. Hejlka. Pan
starosta přislíbil nápravu v podobě zakrytí stuhy na vlastní náklady.
Dotaz p. Vančury na zákaz chytání ryb v místní hasičské nádrži. Pan starosta odpověděl , že on sám nic nezakázal a že to
jsou pouze „hospodské kecy“.
P.Hejlek vznesl výtku na pořádání dvou akcí ve stejném termínu(setkání seniorů, dětský den) z důvodu účasti p. Hejlka
na setkání seniorů se dle jeho názoru nemohl současně zúčastnit dnu dětí.

-

Dotaz p. Ulrychové na roznesení balíčků pro nové občánky. Pan starosta podal informace, že se tak ještě nestalo. P.
Ulrychová se nabídla, že je roznese.
P.Hejlek, vznesl stížnost na nedostatečný počet židlí pro veřejnost při konání schůze Zo.
P. Esterková, potěšila ji ochutnávka vín, p. Veisovi se také líbil košt i dětský den
Starosta obce poděkoval p. Veisovi za činnost kronikáře, kterou pro obec vykonával 23 let. Oznámil , že p. Veis dostal
pozvánku do muzea v Třebíči, aby přednášel na téma kronik. Bc. Bartůněk taky p. Veisovi poděkoval za činnost
kronikáře

Třídění odpadu: Přestože jsem Vás v minulém čísle žádal o sešlapávání ukládáních Pet-lahví, neustále se v kontejnerech objevuje
nezmačkaný odpad. To znamená častější svoz odpadu a pro obecní pokladnu vyšší částku za svoz odpadu. Chodím pravidelně
kontrolovat obsahy kontejnerů za obecním úřadem. Koncem dubna, se mi naskytl zajímavý pohled do jednoho z kontejnerů za obecním
úřadem. Mezi sklem, vyhozené plné sklenice okurek. Je
nepochopitelné, jak si někteří občané představují třídění
odpadu. Co by asi říkal občan, kdyby pracoval na třídící
lince a jeho vytříděný odpad by se mu dostal pod
ruce??? Často „přehazuji“ obsah mezi jednotlivými
kontejnery protože se někdo s plasty, trefí do papíru
atd. Kontejnery jsou označeny viditelnými nápisy SKLO,
PAPÍR, PLAST.
Věřím, že třídění odpadu se zlepší a nebudou
v kontejnerech naházené věci, které tam nepatří. W. Z

Příspěvky od občanů naší obce
Lásky čas
Měsíc květen se stal symbolem pro čas lásky. Tradovalo se, že každá dívka musí být na 1. máje políbena mužem pod kvetoucím
stromem, jinak že do roka uschne. Které se to nepodařilo do půlnoci, musela aspoň obejmout a políbit mladý strom, nejlépe břízu.
Mládenci stavěli před domy nebo ve dvorech svých dívek - májky. Tím jim vyjadřovali svou lásku. Někde stavěli hlavní máj uprostřed
návsi. Hoši doprovázeni muzikou a za zpěvu písní obcházeli první májovou neděli celou vesnici. Zastavovali se tam, kde před domem
stály menší máje a přibírali k sobě dívky z těchto domů. Dívky jim za to dávaly různé dary, nejčastěji v podobě pohoštění či pití. Nakonec
se průvod shromáždil u hlavního máje a zde nebo v místní hospodě probíhal další program. V některých bylo zvykem nad ránem
vysypávat - chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, byly vyznačeny od domu chlapce k domu jeho
milé a znamenaly jisté vyznání.
Urbánková Eva

VODÁCKÝ VÝLET
28. května tohoto roku se 16 dospělých a 10 dětských nadšenců z Morašic rozhodlo na kánoích a raftech sjet řeku Dyji. Od samého rána
sluníčko svítilo a byl krásný den. Nalodili jsme se ve Znojmě a cíl první trasy byl v Krhovicích. Po cestě jsme si udělali několik zastávek
kvůli občerstvení, protože teplo bylo opravdu velké. Na kole podél řeky jel s námi Morašický rodák, nyní žijící v Sedlešovicích, Aleš
Kotrnec, který dokumentoval naši plavbu na foťák. Během dne jsme zdolali několik záludných jezů. K večeru jsme dopluli do vodáckého
kempu, kde jsme všichni postavili stany a rozdělali oheň, abychom si mohli opéct špekáčky, na které se nejvíce těšily děti. S přibývající
tmou se začala vytvářet dobrá nálada díky kytaře, na kterou hrál Lukáš Procházka. Ten večer byl každý příjemně unavený, tak jsme se
odebrali všichni do svých stanů. Druhý den jsme v dopoledních hodinách uklidili tábořiště a vydali se na další plavbu, která měla cíl v
Hrádku. Zhruba uprostřed trasy jsme si udělali přestávku, kterou někdo využil k odpočinku, jiní na zdokonalování plavby na kánoi a
ostatní poznávacím pěším výletem do kilometr vzdálené vesnice Slup, kde mají starý vodní mlýn. Odpoledne jsme dopluli do cíle, kde
jsme odevzdali výstroj a lodě, udělali poslední společné foto a tím skončilo doufám, že ne poslední vodácké dobrodružství.
Karel Vančura

PRUŠTÍ VOJÁCI A CHOLERA V MORAŠICÍCH
Veškeré utrpení začalo 31. května 1866. To do Chrudimi přivandrovalo 2000 mužů a na50 důstojníků ze 45. pěšího pluku arciknížete
Zikmunda z Pruska. Ve městě se zdrželi až
do 17. června. Poté se odebrali
na bojiště. Boje vypukly koncem června. K
prvním střetům s rakouským
vojskem došlo u Jičína, Trutnova a Dvora
Králové. Rozhodující bitva se
odehrála dne 3. července u Hradce
Králové, kde se v přímém boji
utkalo okolo 450 000 vojáků. Dodnes se
jedná o největší bitvu, která se
kdy svedla na území dnešního Česka.
Dunění více než 1500 děl doléhalo
až do Chrudimi. O této bitvě
hovoří slova písně, vzniklé až kolem roku
1884, jako parodie: „Tam u
Královýho Hradce lítaly tam koule prudce
z kanonů i flintiček do ubohých
lidiček“. Tamní obyvatelé napjatě
očekávali první zprávy z bojiště.
Ty zprvu hovořily ve prospěch Rakušáků,
kteří během dopoledních bojů
získali mírnou převahu. Do Chrudimi se z
bojiště doneslo, že Prusové byli
poraženi. Nadšení Chrudimských po této
zprávě vyústilo ve slavnostní
shromáždění na počest vítězství. Jenže
pak oslavence čekalo nemilé
překvapení.
V průběhu oslav se do města donesla tentokrát už pravdivá zpráva v tomto znění: „Rakouská vojska utrpěla krutou porážku a
ustupují na Moravu“. Shromáždění se okamžitě rozprchlo a mnozí ještě téhož večera opustili město. Ti, co zůstali, začali ukrývat cennosti.
Časně ráno se v Chrudimi objevily první oddíly prchající císařské armády. Ta městem procházela nepřetržitě celých 36 hodin. Na
ustupující vojáky byl žalostný pohled. Byli zkrvavení a zablácení. Místní, kteří zůstali v Chrudimi, se jim snažili všemožně pomoci. Nosili jim
jídlo, oblečení nebo látku na obvazy a ošetřovali jejich zranění.
Od 5. července až do 15. září se Chrudim stala útočištěm pro pruské vojsko. Důstojníci bydleli v domech, mužstvo přespávalo ve
stodolách a na půdách. Někteří spali i za městem ve stanech. Příchod pruských jednotek do města se ovšem neobešel bez mrtvých a
zraněných, když se mezi posledními rakouskými vojáky a nově příchozími strhla bitka.
Město záhy zachvátila také cholera. Zpočátku se šířila jen mezi pruskými vojáky, záhy se však rychle rozmohla i mezi místními obyvateli.
Ustupující Rakušany pronásledovali Prušáci a na počátku července se dostali až na Moravu a prošli naší vesnicí. S nimi ovšem do
Morašic přichází smrt v podobě nemoci zvané cholera. To slovo nahánělo našim předkům hrůzu. V Morašicích začala tato nemoc řádit na
začátku srpna roku 1866. Od 9 srpna do 6. září včetně na její důsledky zemřelo celkem 32 morašických občanů. Když cholera přišla,
nedokázali se jí místní účinněji bránit. Nejmladší obětí cholery byla Kateřina, dcera Leopolda KUDLÁČKA z č. 39, která zemřela se stáří 8
dnů. Nejstarší obětí byla Alžběta HORÁKOVÁ z č. 50. Nejvíce, a to 26 občanů zemřelo mezi úterkem 14 až nedělí 26. srpnem, kdy cholera
řádila v Morašicích nejděsivěji. Nejvíce občanů usmrtila ale ve středu dne 15. srpna a to celkem 9.
Mnohé morašické rodiny potkalo velké rodinné neštěstí. Rodina KOTRNCOVA z č. 5 přišla o 4 rodinné příslušníky a to Antonína,
zemřel ve věku 9 let, Josefa, který choleře podlehl také v 9 letech
a Annu Marii, která na nemoc zemřela ve stáří 19 let. Pro všechny tři si smrt přišla ve stejný den a to ve středu 15. srpna. Pro otce
Johanna KOTRNCE to musela být opravdu velká rána, zvláště poté, co o tři dny později, dne 18. srpna přišel i o svoji manželku Antonii,
která zemřela ve stáří 46 roků.
Také rodina SOFKOVA z č. 1 přišla o čtyři občany a to Annu + 26. 8. 1866 ve stáří 1 rok, Rosalii + 25. 8.
1866 ve stáří 3 let, Josefa + 31. 8. 1866 ve stáří 10 roků a Kateřinu + 3. 8. 1866 ve stáří 38 let. I Johann SOFKA tedy přišel jak o manželku,
tak i své tři děti.
Rodina NOHAVOVA, bydlícím tenkrát v domě č. 42 přišla o staroušky Franze + 15. 8. 1866 ve stáří 80 roků a Františku, která zemřela
ve stejný den ve věku 76 roků. Rodina WEISSOVA z č. 11 přišla dne 18. 8. 1866 o Kateřinu, která se dožila 58 roků.
Výčet zemřelých by mohl pokračovat dál. Cholera byla pro Morašice velkou ránou a poznamenala mnoho rodin na zbytek života.
Mnohým nastaly problémy v hospodářství, kde rázem chyběly pracovní síly, a úrodu z polí dostávali s velkými obtížemi.
Podobnou rodinnou tragédii zažili i moji přímí předci a to rod Josephuse WEISSE a jeho manželky Josefky z č. 11, v roce 1868, kdy jim
na různé nemoci v rozmezí 5 měsíců zemřeli tři děti a to. Synové Martin + 6. 3. 1868 ve stáří 11 let a Johann + 20. 3. 1868 ve stáří 14 let a
dcera Josefka + 10. 8. 1868 ve věku 6 roků.
Někteří pamětníci si jistě vzpomenou na pondělí 23. března roku 1970, kdy v jeden den zemřeli v Morašicích tři muži. I toto je kus
historie Morašic, kterou jsem svým bádáním vám troch poodhalil. Kdoví, jak by se dnes kdo vyrovnal s tím, kdyby v jedné rodině zemřeli
hned tři její příslušníci.
Použitéprameny:http://extrastory.cz/chrudim-si-pripomina-150-vyroci-prusko-rakouske-valky-mestem-se-prehnaly-obe-armady-icholera.htmlkronika rodin (V)WEISOVÝCH
Autor článku Emil VEIS, emeritní kronikář a občan Morašic

Střípky z historie Morašic
Dne 10. 4. 2016
Proběhlo v Morašicích ve starém kulturním domě akce „Povídání o práci kronikáře“. Byly zde vystaveny tři školní kroniky a dvě obecní
kroniky. Nejstarší zápis ve školní kronice pochází z roku 1891. Tyto kroniky byly zapůjčené státnímu okresnímu archívu Znojmo. Ve školní
kronice se nachází velmi zajímavé informace z minulosti obce. Při mé osobní návštěvě a prohlížení kronik mě velmi zaujala část zápisu ve
školní kronice pro rok 2915 o pobytu evakuovaných obyvatel z jižních Tyrol v obci Morašice. Nyní se budu snažit citovat a opakovat text,
který se zde nachází a zní takto = Nadšení válečné vyvrcholilo 23. Května 21915 vypovězením války Rakousko-Uhersku Itálií. I nového
nepřítele přijala naše vláda hrdinsky. Obyvatelé pohraničních míst a ostrovů muselo se vystěhovati, neb místa ta stala se novými bojišti.
Mnoho Italských vystěhovalců přibylo na Moravu a rozděleni k ubytování po různých okresech. Na Mor. Krumlovsko přiděleno asi 1000
vystěhovalců. Z těchto, 13 osob ubytováno v Morašicích v domě č.p.2 Josefy Líbala 9 osob a u p. Josefa Tesaře č. p. 14 4 osoby. U p. J.
Líbala ubytování-KAREL TONZAR s ženou ANGELOU z Belgiana z Přímoří (poblíž Gorice, okres Tržič-Mongalkone) zaměstnán jako rolník a
vinař. Mluví italsky a několik běžných slov zná německy i česky. Stár je asi 50 roků. KATEŘINA de FABRIS, provdaná dcera Tonzarova s
dětmi Marií 3 roky starou, Mikulášem 1 rok. Otec slouží v aktivní službě vojenské, v civilu obchodník se smíšeným zbožím v Belgianu.
Mimo tyto byli ubytování u p. Líbala čtyři svobodní muži, kteří později povolány byly k válečným úkonům – JAN PIAZZA, obuvník, 30 roků,
JOSEF DEGANUT, kolář 47 roků, ANTONIN TORZAN, kovář v Pieris, ORESTE MAREGLIA, zaměstnán jako úředník v loděnici v Peranu. U p.
Josefa Tesaře ubytovaná rodina JANA DEGANUTA, 47 roků otec vdovec a 3 děti LUIGIA 14 roků, QUIDO-ANGELO 12 roků, ANTONÍN 10
roků. Povoláním stolař, ve své dílně měl až 6 dělníků.
Vystěhovalci přivezli si jen nejnutnější šat a stravu. Vše v několika pytlích smíchané, cukr, fazole, slaninu, polentu. První dny žili z těchto
zásob a darů zdejších obyvatel. Později obdrželi státní příspěvek (90 haléřů na osobu) kupovali si potřebné věci hlavně v Hostěradicích a
Miroslavy. Nejčileji počínal si QUIDO DEGANUT a ANTONÍN. Následovali pana Tesaře při všech hospodářských pracích, a kde mohli,
pomáhali. Stálým stykem s osobami dospělými i dětmi počali záhy rozuměti českým slovům i jeho žvatlati. Aby mohla vlast odolávati s
úspěchem četným nepřátelům, museli se důkladně mužstvem i finančně vyzbrojiti. Pokračovalo stále v přehlídkách domobranců 15.
dubna nastoupili 20 a 24letí, nar.r. 1891-1895. 15. Května 19 letí, nar.r. 1896 a 36-42 letí nar.r. 1873- 1880. Konečně v červnu znovu
přehlížení ti, kteří minulého roku v prosinci a říjnu byli uznáni nezpůsobilými (22-36 letí) a ihned na to v roce 1897 narození, někteří ne
celých 18 roků staří.
Dne 7. Května 1915 visitoval zdejší školu c. k. okresní školní inspektor Josef Moučka.
Poznámka: V publikaci PhDr. Jana Suchardy „Stručné dějiny Hrotovic“ z roku 2001 je také zmínka o evakuovaných obyvatel jižních okresů
Tyrol.
Vypracoval občan obce Morašice MILAN POPELKA

Obecní akce v naší obci
Setkání seniorů
Vždy, když se přiblíží začátek června, je čas na Setkání morašickými seniory, V sobotu 4. června se v sále kulturního domu toto setkání
uskutečnilo. Starosta obce příchozí osobně přivítal. Při vstupu do sálu dostala každá žena překrásnou růží. Na letošní setkání se dostavilo
pouze dvacet pět seniorů. Po krátkém projevu
starosty obce byl prostor na
besedu, starosta občany informoval o získaných
dotacích na bezbariérový vstup
do knihovny a starého kulturního domu, rozšíření
knihovny a opravu hasičské
zbrojnice. Následovalo občerstvení a chuťové
buňky přítomných nezůstaly
ochuzeny. Podával se kuřecí řízek se salátem
z restaurace Hostěradice a
voňavé trubičky přímo od výrobce pana Krábka,
chutnaly všem. Po občerstvení
vystoupili žáci ZŠ Želetice v doprovodu p. ředitele
Ruckého a p. učitelkou
Svobodovou, aby předvedli taneční vystoupení.
Přes problém s technikou, kdy
nešla spustit doprovodná hudba, děti vše zvládly
na jedničku a byly zaslouženě
odměněny velkým potleskem. Poté už na
podium nastoupila skupina
SONEX a z plných plic "to rozjeli". Téměř všichni
si podupávali do rytmu a záhy
se nechali strhnout i ke zpěvu, někteří i k tanci.
Věřím, že příští rok bude účast
morašických senioru větší. Život je krásný, ale krátký. Použiji citát římského filosofa-SENECA „Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a
odkládáním, život utíká.“

Poděkování
V sobotu 4. června se v naší obci konaly dvě obecní akce současně. Podle kalendáře kulturních akcí, Setkání seniorů a Dětský den
plánovaný na 28. května byl přesunut na sobotu 4. června v 15 hodin. Jako hlavní pořadatel akce Setkání seniorů, jsem se Dětského dne
nemohl zúčastnit.
Přestože tyto akce proběhly v jeden den, vše proběhlo podle představ pořadatelů.
Chci touto cestou poděkovat Všem zastupitelům a nejen zastupitelům, ale všem, kteří se podíleli na přípravě Setkání seniorů, tak i na
přípravě a organizaci Dětského dne.
Weis Z.

Akce kulturní komise
1.dubna se ve starém kulturním domě konala poprvé akce pod názvem "NOC S ANDERSENEM" koná se každoročně k příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V letošním roce se četla pohádka s názvem Malá mořská víla. Pro děti byly
nachystány tematické omalovánky a kvíz pozornosti.

Pálení čarodějnic
Letošní čarodějnice, které připadají vždy k datu 30 května, se
již druhým rokem konaly na malém hřišti u hřbitova. Pro děti
byl připraven táborák, špekáčky k opékání a strašidelná noční
stezka.

Dětský den
Morašický dětský den letos připadl k datu 4.6. I když se musel termín o týden později posunout, na návštěvnosti to neubralo a já můžu s
velkou radostí za sebe říct, že to byl nejlepší dětský den, co jsem v Morašicích zažila a jsem moc ráda, že klaplo všechno, tak jak mělo,
včetně počasí. Pro děti bylo připraveno hned několik disciplín-skákání v pytli, jízda na koloběžce, vázání uzlů, střelba z luku a
vzduchovky, přelévání vody a další. Ani letos nechyběla samozřejmě jízda v hasičském autě a malování na obličej, o které se postarala p.
Eva Urbánková. K občerstvení byla připravena zmrzlina, studené nápoje a výborné maso na kotlíku. Další radostí bylo, že se nám podařil
zajistit velký skákací hrad, na kterém děti mohly řádit celé odpoledne do sytosti. A jako nejlepší hřeb celého dětského dne byla
přítomnost hasičů z Mor. Krumlova, kteří se postarali o odbornou přednášku a ukázku práce hasičů. Poté dětem pokryli nemalou plochu
pěnou, ve které nakonec řádili i dospělí.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli jménem kulturní komise poděkovat všem, kteří nám pomohli zorganizovat dětský den. Za výborné maso na
kotlíku Ladislavu Kubíčkovi, Zdeňku Kocovi a Pavlu Brückovi, za zajištěný pitný režim pro malé i velké Karlu Vančurovi, za zajištění

disciplín Rudolfu Březinovi, Marku Ulrychovi, Ivetě Polické a Aničce Vančurové, panu Aleši Kotrncovi, který zastoupil SDH Morašice a
vozil celé odpoledne děti v hasičském autě, za poskytnutí elektřiny manželům Polickým, za dovoz a odvoz stolů a lavic zapůjčené obcí
Morašice Pavlu Procházkovi, za zapůjčení kotlíku myslivcům z Hostěradic, za zapůjčení skákacího hradu SDH Džbánice, za odbornou
přednášku a hlavně pěnu hasičům z Moravského Krumlova, za finanční příspěvek Obci Morašice a za Finanční sponzorský dar ve výši
5000kč panu Tesařovi (Firma ZIPP),bez kterého by dětský den nebyl takový jaký byl.
Za kulturní komisi: Lucie Ulrychová

SDH Morašice zorganizoval vodácký výlet na řece Dyji
28.5.– 29.5.2016
Začátek plavby od základny Centrum Vodárna pod Znojemskou
přehradou. Celková délka 15 km první den. Cestou občerstvení pro malé i
velké mořské vlky – Loucký klášter a zmrzka u Kauflandu. Překonali jsme
4 jezy až do vodáckého tábořiště Krhovice. Večer opékání špekáčků na
ohni, spaní ve svých stanech.
Druhý den: tábořiště Krhovice - tábořiště Hrádek. Nejkrásnější část
přírodní rezervace Meandry Dyje. Etapa dlouhá 11 km bez jezů. Vodácky
nejtěžší část dolního toku Dyje. V půlce etapy u brodu mezi obcemi
Valtrovice a Slup asi 1200 m na pravém břehu se nachází ojedinělá
technická památka - vodní mlýn, někteří účastníci tuto renesanční stavbu se čtyřmi funkčními vodními koly navštívili.
Vodáckého výletu se zúčastnilo 28 osob z toho 9 členů SDH Morašice, jejich rodinní příslušníci a 1 z SDH Drnholec s přítelkyní.
Jména účastníků: Ulrychovi – Marek, Lucka, Jakub, Lukáš. Vančurovi – Karel, Hana, Anna a Katka
Březinovi – Ruda, Irena, Sára. Polickovi – Milan, Iveta, Veronika, Adámkovi Radek a Iveta
Procházka Lukáš. Procházka Jindřich. Kubíčkovi – Laďa, Nikola,David. Hlaváč Michal Radek Krýsl ,Vojtěška. Urbánkovi – Eva ml. Eva.
Herman Vlasťa, Jiřka
Počasí nám přálo, Bylo teplo sluníčko, občas se zatáhlo – jinak bez problémů.
Takže Ahoj příště na vodě…………………………

Autor: Herman Vlasta

Muzejní noc a noc kostelů
je akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny déle než obvykle (někdy i přes
půlnoc) a vstupné do nich je navíc buď snížené,
nebo úplně zdarma. Organizátoři muzejních nocí se
tak snaží vzbudit v řadách široké veřejnosti zájem o
muzea. Každým rokem se této akce účastním.
V loňském roce jsme společně s manželkou
Miladou, Gabrielou a Jiřím Sikmundem, navštívili
město Znojmo. Využily jsme pozvání a letošní cesta
vedla do Třebíče ve stejném obsazení. Naše
putování začala návštěvou věže s překrásným
výhledem na celé město a pak prohlídkou kostelů.
Celkem jsme navštívili 6 kostelů. Nejzajímavější však
byla Bazilika svatého Prokopa. Počátky baziliky
sahají až do roku 1101. Chrám na délku měří 65,7
m, na šířku pak 20,2 m a výšku klenutí 28 m. Je to kamenná stavba, každý kámen ve zdi
je označen znakem. Kameníci, kteří opracovávali kameny, vtesali svoji značku na
kámen. Další naše cesta vedla do muzea. Prošli jsme výstavy umění řemesel našich
předků, expozicí betlémů, dýmek, moravských vltavínů, minerálů a hornin.
Zajímavá také byla výstava překrásných krojovaných panenek, některé 1 metr vysoké.
Byl to zajímavý večer. S městem Třebíč jsme se rozloučili poslechem koncertu známé
skupiny KRYŠTOF se zpěvákem Richardem Krajčou. Naše příští cesta povede do Brna.

SDH Morašice uspořádal 5.6.2016 soutěž v požárním sportu o Pohár starosty sboru
Soutěžilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen na fotbalovém hřišti. Soutěžilo se dvoukolově, v provedení muži na 3 hadice B, ženy na 2
hadice B, lepší čas se počítal.
Výsledková listina: Muži – 1. Lesná
čas – 21,50 s
2. H. Dunajovice
- 21,76 s
3. Rakšice
- 22,04 s
4. Morašice
- 26,77 s
5. Trstěnice
- 31,42 s
6. Skalice
- 32,06 s
Ženy - 1. Jiřice
- 32,04 s
2. Morašice
- 33,31 s
Soutěžící byli odměněni pěknými poháry a věcnými dárky.
Pro soutěžící i diváky bylo připraveno občerstvení – 30 kg masa na kotlíku. Vytočilo se 2 velké a 1 malý sud piva, stejné množství žluté
limonády. Počasí se vyvedlo, sluníčko a teplo.
Velké poděkování patří všem, kdo se aktivně přičinil na organizaci soutěže, občerstvení, OÚ za perfektní přípravu hřiště. Sláva vítězům,
čest poraženým…Těšíme se na další ročník.
Vlastimil Herman

Společenská kronika
Srdečně gratulujeme vše, kteří v dubnu, květnu a červenci slavili svá
významná životní jubilea
• Hermanová Hedvika
• Hermanová Zdenka
• Balík Jeroným
• Tesařová Marie
• Tesařová Terezie
• Křepela Petr

•
•
•
•
•
•
•

Korková Marie
Kudláček Rostislav
Hermanová Marie
Kudláčková Gabriela
Kratochvílová Marie
Kubíček Ladislav
Virgl Jiří

Pozvánky na kulturní a sportovní akce v Morašicích
30.6.2016 – Zahájení prázdnin s batikou-Pořadatel: Kulturní komise – – začátek: 17:00,
2.7.2016 – Pěší pouť do Hlubokých Mašůvek - Pořadatel: Místní knihovna – – začátek: 8:00,
9.7.2016 – O pohár starosty obce v malé kopané - Pořadatel: Obec Morašice na malém hřišti u hřbitova – začátek: 10:30,
30-31.7.2016 – Pouť - Pořadatel: Obec Morašice – – začátek: 7:00,
31.7.2016 – Dovednost a Um - Pořadatel: Milan Popelka – – začátek: 14:00,
20.8.2016 – 80. výročí SDH Morašice - Pořadatel: SDH Morašice – – začátek: 8:00,
22.8.2016 – Pěší pouť na Velehrad - Pořadatel: Místní knihovna – – začátek: 8:00,
3.9.2016 – Zahájení školního roku - Pořadatel: Kulturní komise – – začátek: 17:00,
15.10.2016 – Posvícení - Pořadatel: Obec Morašice – – začátek: 7:00,

