MORAŠICKÝ
OBČASNÍK č. 40
Konečně se to stalo – prezident podepsal novelu RUD !!!

Vlajky o diskriminaci mohou dolů.
Vláda a poslanci schválili v květnu 2012 dlouho očekávanou a těžce vybojovávanou
změnu, a tou je novela zákona o rozpočtovém určení daní. V srpnu 2012 totéž odsouhlasil
i Senát. Ve středu 29. srpna 2012 prezident republiky podepsal novelu zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD), a tím nabyla definitivní platnosti. Došlo tak ke
zmírnění diskriminace malých sídel oproti čtyřem neoprávněně privilegovaným velkoměstům.
Malým městům a obcím v naší zemi připluje každoročně navíc celkem 12 miliard korun do
jejich rozpočtů. Většina českých a moravských obcí získá více peněz, nejvíce to prospěje
obcím od 500 do 50 tisíc obyvatel.
Novela je účinná od 1. 1. 2013, tedy již v příštím roce můžeme očekávat citelný
pozitivní dopad. Peníze získané navíc zlepší rozvoj našich obcí a měst. Více peněz v obecních
pokladnách zlepší životní úroveň obyvatel našich vesnic a zvýší přitažlivost života
na venkově.
V loňském roce v září jsme my starostové a starostky demonstrovali v Praze před
úřadem vlády na podporu novely zákona o RUD. Poté 1. 11. 2011 jsme na obecní úřady
vyvěšovali vlajky, abychom upozornili na diskriminaci. Tehdy jsem o tom napsala
následující: „Čistě bílá vlajka v bitvě říkala protivníkovi „VZDÁVÁME SE“. Tyto vlajky na
obecních úřadech nejsou čistě bílé, je na nich vyobrazena velká postava, která symbolizuje
občana Prahy s údajem 31.700,- Kč a malá postavička jako symbol všech nás ostatních lidí
s částkou 6.800,- Kč. Vlajka je sice bílá, ale neznamená, že se vzdáváme, ale naopak, že se
nevzdáváme a chceme připomenout našemu předsedovi vlády Petru Nečasovi, který rozhodně
není naším nepřítelem, že sliby se mají plnit.“
Od té doby uplynulo hodně času a proběhly další akce s myšlenkou na stejný cíl.
Následovala další a další přesvědčovací práce poslanců za hnutí Starostové a nezávislí a
TOP09 v Parlamentu ČR.
Nyní jsme v cíli, prožíváme velkou radost, že se dobrá věc podařila. Vlajky z našich
obecních úřadů můžeme v těchto dnech svěsit a uložit je do přihrádky „hotovo“. Svěšení
bychom měli zdokumentovat, protože je to pro nás opravdu historický okamžik. Važme si, že
jsme byli u toho. Poděkujme všem starostům ze Zlínska, kteří celou akci před lety rozpoutali
a rozšířili posléze myšlenku do všech krajů naší země. Poděkujme všem, kteří přiložili lví
podíl své práce na tomto cíli. Jsou to především předseda hnutí Starostové a nezávislí
poslanec Petr Gazdík, 1. místopředseda hnutí Starostové a nezávislí poslanec Stanislav Polčák
a senátorka Jana Juřenčáková. Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se
přičinili jakoukoli měrou a těch by byl dlouhý seznam.
Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic
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Obecní knihovna
Milí čtenáři, dovolte,abych Vám připomněla, že v naší obci je Vám všem k dispozici
obecní knihovna, která je otevřena každý pátek od 16.30 do 19.00 hod.
Nabízíme cca 7.000 svazků. Knižní fond je stále aktualizován, a to díky Obci
Morašice, která každoročně přispívá na nákup nových knih, ale také máme možnost využívat
výpůjčního fondu knihovny v Litomyšli,který nám cca 4 krát ročně umožňuje obnovovat
nabídku knih.
V současné době mezi pravidelnými čtenáři převládají ti pokročilejšího věku, ale
navštěvují ji i maminky s malými dětmi, což mě obzvlášť těší.V nabídce máme i mnoho
knížek pro malé i začínající čtenáře.
Pravidelní návštěvníci si mohou všimnout i výzdoby knihovny, obrázky jsou dílem
dětí z MŠ i ZŠ Morašice, školáčci malují na základě přečtených knih. V loňském roce jsme
za pomoci paní učitelky Coufalové zřídily tzv. ,,pojízdnou knihovnu“, která každý měsíc
zavítá za dětmi do školy, kde děti mají možnost si knihy bezplatně vypůjčit. Těší mě, že této
nabídky využívají. Školákům nabízíme také možnost zapůjčení knih doporučené četby, jak
pro ZŠ, tak pro SŠ.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala pravidelným čtenářům za věrnost a
současně pozvala všechny ,,váhající“ k návštěvě naší knihovny.
Vavřínová Markéta

Rybářský kroužek Morašice
Jsme tady již devátým rokem. Za tuto dobu prošlo kroužkem již mnoho dětí. Část
z nich se zařadila mezi dospělé rybáře, těm ostatním určitě zůstal alespoň krásný vztah
k přírodě.
Poslední čtyři roky jsme se zaměřili na závodní rybařinu, což v dnešní době děti
daleko více motivuje. Během těchto čtyř let získaly naše děti celkem 54 medailí a různých
ocenění. Vynikající výsledky ve všech disciplínách řadí náš kroužek mezi ty nejlepší v kraji.
Některé děti z kroužku si již vyzkoušely účast na Mistrovství České republiky i v některých
náročných pohárových soutěží.
Letos budou děti z našeho kroužku opět prezentovat činnost Mladých rybářů ČRS na
pražském festivalu For Fishing.
V současné době navštěvuje kroužek 19 dětí, povětšinou z Litomyšle a okolních obcí.
Vedle přípravy na soutěž Zlatá udice trénují rybolovnou techniku, pravidelně se i o víkendech
schází při trénincích a chytání ryb. Děti pomáhají na podzim při výlovech, každoročně
pořádáme letní rybářské soustředění.
Věřím, že naše práce má smysl a rozvíjí v dětech úctu a lásku k přírodě, soudržnosti a
upřímnému kamarádství.
Václav Vavřín

Ze života obce
•

•

Od firmy EKO-KOM a. s. jsme obdrželi odměnu za tříděný odpad za období od 1.4. do 30. 6.

2012 ve výši 10.269,00 Kč.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na začátku září 2012, že TJ Sokol obdrží zvýšený
příspěvek na svou činnost, který od letošního roku už nebudou dostávat od ČSTV. Bude to
částka 20.000,- Kč navíc, která byla vypočítána jako průměr za 10 posledních let. Peníze
„sokolové“ použijí na svou činnost.
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•

•
•

•

V minulém Občasníku jsem psala o změně územního plánu obce. Ale na začátku září vzalo
zastupitelstvo od starostky na vědomí návrh novely stavebního zákona, schváleného
Poslaneckou sněmovnou, který má vztah i k ÚPO. Je zde mimo jiné změna v § 188, kde se
rok 2015 nahrazuje rokem 2020. To znamená, že podle zákona územní plán ještě měnit
nemusíme. ZO znovu revokovalo svoje rozhodnutí a odsouhlasilo, že nový územní plán
bude pořízen až později, a to v době, kdy se nashromáždí dostatečné množství požadavků na
změny, tak aby finanční částka na pořízení byla vynaložena efektivně.
Akce „Výstavba infrastruktury pro 11 RD Řikovice“ je dokončena a zkolaudována.
Přilehlé hřiště za Saláškovými, které sloužilo jako uložiště zeminy, bylo v červenci 2012
uklizeno, srovnáno a oseto.
Další dokončené akce: Je provedeno odvlhčení sklepa v MŠ, vyměněny dvoje vchodové
dveře do pavilonu B v MŠ. Posunuta příčka v ZŠ mezi sborovnou a učebnou a upraveny
rozvody elektřiny a vody, nové linoleum. Touto úpravou byla zvětšena dosud velmi maličká
sborovna pro učitele. Vedlejší zmenšená místnost již nebude učebnou, ale stane se z ní školní
knihovna a přijímací místnost pro rodiče v době vyučování. Dále byla zakoupena centrála
pro hasiče, obíleny místnosti v budově na čistírně odpadních vod, nátěr oken na čistírně
probíhá. Jsou obíleny a natřeny 4 čekárny, ale bohužel mezi námi žijí „ničitelé“. Horní
čekárna v Řikovicích byla pošlapána již mezi prvním a druhým nátěrem, okno dorozbito
jablkem těsně po dokončení. Čekárnu u obecního úřadu v Morašicích krátce po obílení
počmáral tužkou na stěnách nějaký „umělec“. Je to hrozná škoda, protože lidé, čekající na
autobus, budou zase v nehezkém prostředí. Proběhla montáž herních prvků na třech
stanovištích. V zahradě MŠ je umístěna prolejzačka „housenka“. V Řikovicích u školy je
nový kolotoč a pružinová houpačka „koník“. Na hřišti v Morašicích stojí „hrad Lipnice“ a dvě
houpačky na řetízcích. Tyto dvě věci mohou používat děti do věku 14 let. Doufáme, že děti
nebudou věci záměrně ničit. Byl zorganizován výlet pro důchodce do Prahy na letiště a
vyjížďka lanovkou na Petřín.
V neděli 14. říjne přivítáme nové občánky naší obce. Od jara se jich narodilo velké množství.
Jen tak dál. Jsou to:…………..
-HŠ-

Svoz velkoobjemného odpadu, ale jen pro Lažany, Řikovice a Višňáry
Morašičtí opět odpad na návsi hromadit nebudou, mají možnost jej
odkládat do sběrného dvora. Obyvatelé ostatních našich vesnic již také
navážejí odpad do sběrného dvora, ale pro ty, kterým to činí potíže, bude zase
tradiční sběr v místě bydliště. Odpad můžete shromáždit v úterý 2. října 2012
ODPOLEDNE na určených místech. Zůstane venku ležet do rána, proto jej
umístěte tak, aby nepřekážel projíždějícím autům a autobusům. Ve středu 3.
října přijede auto na svoz velkoobjemného odpadu (starý koberec, linoleum,
umyvadlo, skříň, kočárek, postel, gauč, matrace, lyže a jiná vysloužilá
veteš).
Nevezmou, a proto tam nenoste: lednice, mrazničky, televize, baterie
z aut, pneumatiky, papír, plasty. S tím musíte do dvora u OÚ. Místa k uložení:
Višňáky u žlutého u kontejnerů, Řikovice u školy u kontejnerů, Lažany u
zastávky.
–HŠ-
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Toulky morašickou minulostí
Oldřich Záleský, jedna z obětí II. světové války. Uvádíme vzpomínky na další
osobnost Morašic, na niž bychom neměli zapomínat. Je jím pan Oldřich Záleský, narozený
v dubnu 1923 v Morašicích v č.p. 70 (nyní tam bydlí Vavřínovi).
Chodil do obecné školy v Morašicích a po absolvování měšťanské školy v Litomyšli
nastupuje do Průmyslové školy ve Zlíně a v roce 1943 dostává vysvědčení, že absolvoval
mistrovskou školu pletařskou. Získává tím osvědčení o učňovské a tovaryšské zkoušce jako
pletař na plochých stávcích. Po nástupu do zaměstnání ve Zlíně se zapojuje do
protifašistického odboje, kde jako mladý muž plní různé úkoly podzemní organizace. Bohužel
je v únoru 1945 s několika dalšími členy odboje gestapem zatčen a převezen do Uherského
Hradiště.
Další osudy Oldřicha Záleského se dovídáme ze vzpomínek spoluvězně Arnolda, který
jediný z transportu přežil, protože byl Němec. Vzpomíná: „Dne 6. dubna 1945 v noci byli
jsme odvedeni do velkého sálu Kounicových kolejí v Brně. Tam byly nám odebrány
přikrývky, prádlo, jídelní misky a lžíce museli jsme také odevzdat. Tyto předměty byly
naházeny na hromadu, přičemž nám bylo řečeno, že vše bude za námi posláno.“
Další den ráno byli odvezeni na nákladní nádraží v Brně a nahnáni do dobytčích
vagonů a připojeni k vojenskému transport, který směřoval přes Jihlavu do Českých
Budějovic. Vězňů bylo asi dvě stě a z toho tři ženy.
Z Budějovic vlak směřoval do Mauthausenu, kam dorazili 9. dubna dopoledne.
Pan Arnold dále vzpomíná: „Vagony neměly větrání a malá okénka byla zakryta
prkny. Bylo nám vyhrožováno, že bude zastřelen každý, kdo by se pokusil okénko otevřít. Při
vystupování z vagonů s námi bylo velice hrubě zacházeno a jako přivítání se nám dostalo ran
holemi a gumovými obušky.“
Vězňové absolvovali asi hodinový pochod z nádraží do koncentračního tábora, při
němž prožili nálet spojeneckých hloubkových letců.
Velitel tábora Bachmayer je nechtěl přijmout, jelikož bylo prováděno opatření
k evakuaci tábora. Celý den stáli před politickým oddělením bez jídla a pití a další den byli
odvedeni na malý dvorek v blízkosti krematoria a byli přinuceni do naha se vysvléci. Zde byl
svědek pan Arnold od ostatních odveden a zahlédl jen, jak byli všichni poklusem nahnáni do
bunkru, v němž byla plynová komora. Jejich těla byla spálena v novém krematoriu, které
bylo toho dne, to je 10. dubna 1945, uvedeno v činnost.
Končím tyto smutné vzpomínky na všechny naše mučedníky z transportu KL 3. Byl to
snad jediný tak početný transport Čechů, kteří byli utraceni hned po příchodu do tábora a
jejich osud je tím tragičtější, že položili své životy téměř na konci války.
Panu Oldřichu Záleskému byl dne 14. srpna 1946 presidentem republiky Ludvíkem
Svobodou udělen Československý válečný kříž „in memoriam“. V neděli 17. srpna 1946 byla
v Morašicích při slavnosti panu Oldřichu Záleskému odhalena pamětní deska na budově školy
a škola pojmenována školou T.G. Masaryka.
Za nedlouho o Dušičkách budeme vzpomínat na své drahé zesnulé. Vzpomeňme i
těchto nesčetných obětí II. světové války.
Pro Občasník připravila Bohumila Trávníčková
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