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ÚNOR zvyky a obyčeje
Na Hromnice – půl krajíce , půl píce
- říkalo se zastara.
Na Hromnice o hodinu více – a skutečně na
Hromnice je den již tak dlouhý, jako
9. listopadu.
M A SOPUST–
V sobotu 5. února 2011 udělil starosta obce souhlas k průchodu
velkému průvodu masek naší obcí Morašice.
Maškary, v plné své „kráse“ procházely obcí k radosti a veselí
místních občanu i přespolních. Vybíraly penízky malé i větší,
v navštívených rodinách byly pohoštěny koblihy, pitím a jinými
dobrotami. Večer pak pokračoval maškarní rej v místní hospodě

„VE DVOŘE“ u Petrovičů.

12. února od 15 hodin připravil SDH Morašice
DĚTSKÝ KARNEVAL – i ten se vydařil.
INFORMACE Český statistický úřad pro Pardubický kraj organizuje ve
dnech od 19.února 2011 do 15. května 2011 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice. Pracovníci zapojeni
do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, spojené s občanským průkazem.
Ke dni 26.března 2011 připravuje ČSÚ sčítání lidu, domů a
bytů z hlediska obcí a měst a jejich obyvatel. Okamžikem k němuž
se vztahují všechny zjišťované údaje je půlnoc z pátku 25. na
sobotu 26. března 2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací
list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem.
Opatření k bezpečnosti občanů:
každá domácnost obdrží předem letáček do své poštovní schránky
o sčítání a informaci, o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho
služebním číslem a termín první návštěvy.
Sčítací komisaři budou většinou poštovní doručovatelé a budou
mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým
nápisem „Česká pošta“. Komisař musí být označen služebním
průkazem s fotografií a zároveň předloží svůj osobní průkaz.
Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno na úřední
desce obecního úřadu.
Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře
v termínu, kdy s ním bude v bytě další osoba. Občan není povinen
vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu – domu.

SVOZ
nebezpečného a velkoobjemného odpadu se uskuteční dne
23. BŘEZNA 2011 OD 15:00 HODIN., postupně ve všech
místních částech na obvyklých místech. Zbavte se všeho
nepotřebného ve svých příbytcích!

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
pro Pardubický kraj, pracoviště Chrudim, v době od
14.2.2011 do 27.6.2011 provádí částečnou revizi katastru
nemovitostí v katastrálním území Holičky, Janovice a Zbyhněvice.
Podrobnější informace získáte na Obecním úřadu v Morašicích
osobně, nebo na tel. č. 469 695 837.

PRÁZDNINOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE
V době letních prázdnin v měsíci červenci a srpnu na lince
620860 bude vždy v pondělí a středu z Chrudimi vyjíždět autobus
v 06.40 hod. a do Mladoňovic dojede v 07:05 hod. Odtud se bude
vracet v 07:10 hod. Do Chrudimi dojede v 07:45 hod. Odjezdy
z jednotlivých místních částí budou ještě upřesněny. Věříme, že
tento spoj přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti všech občanů
a bude vámi využíván.

PO PLAT K Y
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává na stejné
výši minulého roku. To znamená 350,- Kč za osobu nad 6 let
svého věku a jeden rekreační objekt. Poplatek máme povinnost
uhradit do 31.3.2011. Výše poplatku za psa stanoví místní
vyhláška 60,- Kč za jednoho psa a za další po 120,- Kč.
Pro zajímavost vám předkládám náklady na odpadové
hospodářství v roce 2010.
Za tříděný sběr plastu jsme zaplatili:
44 tis. Kč
Za tříděný sběr papíru
25 tis. Kč
Za tříděný sběr skla
60 tis. Kč

Za nebezpečný a objemný odpad
61 tis. Kč
Za hřbitovní odpad
46 tis. Kč
Za komunální odpad
246 tis. Kč
Vybrané poplatky od poplatníků činily
214 tis. Kč
Množství odstraněného komunálního odpadu od obyvatel
v minulém roce dosáhl 146,28 t a nebezpečný a velkoobjemný
odpad svážený dvakrát v roce dosáhl 24,72t.

CO SE UDÁLO V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
MORAŠICE - masopustní veselí, které se opravdu vydařilo.

Zimní údržbu chodníků a hřbitova v naší obci provádí pan Oldřich
Minařík. Stará se také o čistotu autobusové čekárny, za což jemu patří
naše poděkování.
Prosím naši mládež o udržování pořádku ve všech čekárnách naší obce.
Děkuji vám.

JANOVICE - pokud počasí dovolí, pokračuje firma A-Z Heřmanův
Městec s výstavbou inženýrských sítí v horních Janovicích, kde bude stát
šest nových rodinných domků. Stavební parcely jsou již prodány svým
majitelům.
SKUPICE – každý pátek od 19 hod. je otevřena hasičská klubovna „U
Hrstků“ nejen pro místní občany, ale i pro nás ostatní.
V sobotu 19. března jste všichni srdečně zváni na oslavu 107. výročí
založení SDH Skupice, která se koná v klubovně „U Hrstků“ od 17 hod.
Od 4.března budou vyvěšeny ve vývěsce na návsi a nástěnce u obchodu
p. Francouze dva návrhy dostavby jižní strany autobusové zastávky.
V obchodu bude umístěna do konce měsíce schránka, do níž mohou
občané Skupic vhazovat lístky s vybranou variantou. Vybrána bude ta
varianta dostavby, která bude Vámi více navrhována.
Za sběr starého papíru přibylo do společného fondu 804,- Kč. Poděkování
patří všem „přispěvovatelům“ a prosíme o další shromažďování sběru.

ŠKOLA a MATEŘINKA
24.ledna proběhl zápis budoucích prvňáčků. Své znalosti předvedlo
paní ředitelce, přítomným rodičům i mně, pět dětí. Škoda, že se
nedostavily zbývající dvě ze Skupice. Bylo by tak v první třídě 7 žáků,
stav žáků v naší by byl 24 a obec Morašice by tak poprvé nemusela
doplácet na chybějící žáky.
Žáci se svými učitelkami připravili zábavné zakončení pololetí AZ
kvizem.
A protože měsíc únor se vyznačuje maškarním veselím, nechybělo ani
v naší škole, při kterém žáci uplatnili svou dovednost a nápaditost.
DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY v zimním období pečují o ptáčky, kterým
pravidelně zasypávají do darovaného krmítka jejich dobroty a tím se učí o
ně starat. Pravidelně je potkáváme se svými učitelkami na dopoledních
vycházkách, po obci.
Chřipková epidemie se nevyhnula ani naší školičce.

KULTURNÍ KOMISE
SDH Morašice vás všechny zve na HASIČSKÝ BÁL dne 12.3.2011 ve
20.00 hod., konaný v HOSPODĚ „ VE DVOŘE “ v Morašicích.
26.3.2011 pořádá SDH Morašice zájezd do Prahy na muzikál „ Děti ráje“
Bližší informace do 15.3.2011 podává paní Hana Valentová,
tel. 602 134 879

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNI JUBILEA
Věra Sedláčková
Marie Kubelková
Růžena Jirásková

Janovice
Janovice
Morašice

50. narozeniny
65. narozeniny
93. narozeniny

Hodně zdraví, štěstí a hezkých chvil v kruhu svých
blízkých Vám všem upřímně přejeme.
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