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L e d e n

v pranostikách:

Lednová zima, i na peci je zima.
Leden studený, duben zelený.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost.
mnohaletých pozorování zjistili,že v určitém období se počasí
pravidelně opakuje.

Počátek letošní zimy, její sněhová nadílka, způsobuje obci značné
finanční výdaje při prohrnování místních komunikací ve všech našich
místních částech. Jak jsem uváděla v prosincovém „Českém
venkovu“, prohrnování nám smluvně zajišťuje pan Milan Secký,
Holičky- člen zastupitelstva obce. Pokud budete mít požadavek na
prohrnování, můžete jej přímo kontaktovat na tel. 606761262. Vždy
vám všem rád a ochotně vyhoví. Připomínky můžete samozřejmě
vznášet i na obecní úřad osobně nebo telefonicky, č. tel. 469695837.
Děti děkují firmě pana Milana Seckého za navršení sněhu na hřišti
před školou, který je využíván k jejich zimním radovánkám.
Jednání zastupitelstva obce
21. prosince 2010 projednalo zastupitelstvo Obce Morašice
návrh rozpočtu na rok 2011. Rozpočtováno ve výdajích bylo 7.438,1
tis. Kč a v příjmové části to byla částka 6.675,9 tis. Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 762,2 tis.Kč je pokryt ze zůstatku na běžném účtu
k 31.12.2010.
Schválen byl prodej pozemkové parcely obce p.p.č. 136/11 o výměře
173m2 v k.ú. Morašice, panu Jiřímu Pořízovi za 25,- Kč/m2.
Zastupitelstvo revokovalo rozdělení Základní a Mateřské školy na dva
subjekty. Kapacita dětí v počtu 28 bude navýšena až od 1.9.2011. To
vše na doporučení školského odboru Krajského úřadu Pardubice.
Bylo schváleno zřízení školské rady v počtu 3 členů a z řad
zastupitelstva Obce Morašice byla jako zástupce navržena paní Mgr.
Martina Švadlenková.
Závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši 292.266,- Kč za
chybějící žáky a 541.900,- Kč na provoz školy.
Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu pro osoby podnikající
na území obce ve výši 1.000,- Kč/1 popelnici bez
DPH. Jedná se o osoby produkující odpad.
Do rozpočtu mikroregionu západně od Chrudimi na rok 2011 přispěje
obec dle počtu obyvatel k 1.1.2011 ve výši 30,- Kč/1 osoba – v
celkové částce 18.510,- Kč a mimořádný vklad 11.000,- Kč. Částka se
nám každoročně vrátí vícenásobně, v podobě dotace pro naši obec.

ŠKOLA
24. ledna 2011 zveme všechny předškoláky, kterých je v naší obci
sedm, k zápisu do budoucí první třídy.
Jaký byl program závěrem roku v naší škole.
Čertovský den začal 3. prosince od první vyučovací hodiny. Všichni
žáci i paní učitelky byli převlečeni za čertíky, z několika dívek se pro
zpestření stali andělíčci. Pak školu navštívil sv. Mikuláš s čertem –
luciperem. Mikuláš jako každý rok přinesl dětem sladkosti a hlavně
předčítal ze své „Knihy hříchů“, kde má uvedena všechna kladná i
záporná provinění žáků za uplynulý školní rok. Mikuláš je probírá
s každým žákem jednotlivě a dává buď pochvalu nebo rozličná
napomenutí.
16.prosince žáci vyráběli předměty na prodejní „Vánoční jarmark“.
Byli to rozličné vánoční svícny, ozdoby a keramika, kterou následně
vypalovali v elektrické peci v DDM Heřmanův Městec. Jak se dílo
zdařilo, mohli jste se sami přesvědčit.
20. prosince byla uspořádána vánoční besídka pro děti Mateřské školy
dopoledne a odpoledne pro veřejnost. To vše spojené s prodejním
„Vánočním jarmarkem“.
Dopolední besídka se „Mateřince“ líbila. Děti našim žákům tleskaly,
byly neuvěřitelně hodné a dokonce si i prozpěvovaly vánoční koledy
společně se svými učitelkami.
Odpolední besídka se pro naši veřejnost opravdu vydařila.
V tělocvičně, kde besídka probíhala, byla obsazena všechna místečka.
Záběry můžete shlédnout na webových stránkách obce, které nafotila
a vložila paní Marie Holubová z Janovic.
Závěrem besídky poděkovala místostarostka obce dětem i učitelkám a
popřála všem i rodičům radostné vánoce a vše dobré do nového roku
2011. Všechny pracovnice ZŠ a MŠ obdržely malou vánoční kytičku
s přáním klidu a pokoje a pevného zdraví.
Mikulášská nadílka proběhla i u dětí Mateřské školy, kdy každý
„capart byl obdarován balíčkem sladkostí,ovocem a domácky
pečenými perníčky.
A jaká byla vánoční nadílky v „Mateřince“? Ozdobený vánoční
stromeček – dárky – nové hračky, na které přispěli rodiče i sponzoři,
za což všem velice děkujeme.

Začátkem měsíce prosince navštívili děti Mateřské školy kino
v Heřmanově Městci, kde shlédly kreslené pohádky s vánoční
tématikou.
11. ledna byly si děti prohlédnou nainstalovaný Betlém v našem
kostele sv. Víta, s výkladem paní Ludmily Štěpánové, která jim
závěrem zahrála na varhany. Děti si odnesly neopakovatelný zážitek.
Paní učitelce Štěpánové děkujeme za její vstřícnost.
Měsíc leden je již tradičně zápisem žáků prvňáčků. No a jak se
k zápisu připravuje těch našich sedm budoucích prvňáčků a jaké je
rozhodnutí jejich rodičů ? Necháme se překvapit u zápisu dne
24.ledna 2011, ke kterému vás všechny ještě jednou zveme. Žáci
naší školy mají pro vás připravené osobní pozvání s malým
dárečkem, který sami vyrobili.
A to si myslíte, že je to málo aktivit navíc kromě vyučovacích hodin?
Přijďte se přesvědčit sami přímo do vyučování, kdykoliv, kdy vám to
váš volný čas umožní. Paní učitelky vás rády uvidí a podají vám
odborný výklad a informace.
My všichni máme zájem na tom, aby škola byla zachována a počet
dětí vzrůstal. vždyť jen tak může naše obec žít.

Co se událo v našich místních částech
Morašice – 10.12.2010 výroční schůze SDH
Skupice - 6.1.2011 výroční schůze SDH, otevření hasičské klubovny
u Hrstků č.p. 1, která bude sloužit k setkávání občanů Skupic.
Zbyhněvice – 30.12.2010 výroční schůze SDH
Janovice - výroční schůze České jednoty hasičské, Mikulášské
hodování s prodejem zabíjačkových výrobků.
Každé výroční schůze našich hasičů, kteří pro jednotlivé místní části
jsou příkladem v činnosti se každoročně střídavě zúčastňují starosta a
místostarostka obce.
Ve všech místních částech občané rozsvítili vánoční stromeček.
Škoda jen, že v Janovicích se ztratily žárovičky. P R O Č ?
Vždyť s rozsvíceným stromečkem je každá vesnička hezčí, zářivější.
Informace
Žáci naší Základní školy shromažďují starý papír a PET lahve.
Přispět můžete i Vy. Žáci Vaši pomoc přivítají. Papír odevzdejte
přímo do školy. Peníze budou použity na školní akce dětí.

OBEC zajišťuje základní sociální služby našim seniorům. Bližší
informace Vám poskytneme přímo na Obecním úřadu Morašice,
nebo telefonicky na č. tel. 469 695 837.
Svoz komunálního odpadu:
20.1.; 3.2.; 17.2.; 3.3.; 17.3.; 31.3.
.
SPOZ – Významná životní jubilea

Nosek Zdeněk
Juklová Dana
Stejskalová Jaroslava
Maršíková Waldtraut
ing. Pleskot Josef

Morašice
Morašice
Janovice
Skupice
Morašice

50. narozeniny
60. narozeniny
70. narozeniny
75. narozeniny
83.narozeniny

Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, pohodu a
spokojenost v kruhu svých nejbližších.
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