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Krásné svátky jara,
hodně dnů plných sluníčka,
radosti a zdravíčka,
Vám všem,
přeje obec Morašice.

Jednání zastupitelstva OBCE MORAŠICE
Dne 31.3.2011 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva OBCE
MORAŠICE, které projednávalo tyto body:
Rozpočtové opatření č.1/2011- odráží změny v plnění a čerpání
rozpočtu obce, Rozpočtové opatření č. 10007 Pardubického kraje dotace na probíhající sčítání lidu na pořízení kancelářských potřeb,
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č.597/1 k.ú. Morašice se společností ČEZ, a.s. - NN přípojka
elektrického vedení, Smlouvu kupní s RWE – prodej STL plynovodu
pro 6 RD v Janovicích, změnu jednacího řádu – doplnění části X. bod
4 – zveřejňování celého zápisu ze zasedání zastupitelstva na
webových stránkách obce, zprávu ředitelky ZŠ a MŠ, zprávu
kontrolního a finančního výboru a kulturní komise.
Dále byly projednány plánované akce na rok 2011 :
- dokončení ZTI Janovice nová zástavba RD
- oprava autobusové čekárny ve Zbyhněvicích
- vybudování autobusové čekárny na Holičkách
- oprava požární nádrže v Janovicích - dolní nádrž
- rekonstrukce dešťové kanalizace v Janovicích – úsek od
Hlavatých k Trojanovým
- oprava místní komunikace před školou v Morašicích, rozšíření a
provedení živičného povrchu, vznik hřiště pro vybíjenou
nákup a zabudování venkovního šplhadla, vybudování
pískového doskočiště pro žáky ZŠ
- pořízení projektové dokumentace na protipovodňová opatření ve
všech místních částech (ve spolupráci s Mikroregionem západně
od Chrudimi)
- oprava střechy hasičárny a křížku Skupice, hospodářského
stavení za č.p. 17 v Morašicích
- dostavba areálu sportoviště v Morašicích
- vybudování zádveří u vstupu do klubovny v obecním domě ve
Zbyhněvicích
- nákup stavby č.p. 31 v k.ú. Skupice pro potřeby SDH a občanů
Zastupitelstvo uložilo starostovi oslovit příslušné úřady ve věci
možného rozdělení Základní a mateřské školy a v termínu do
15.5.2011 svolat pracovní zasedání zastupitelstva a předložit na
něm veškeré podklady, včetně finančních nákladů a získaných
stanovisek úřadů.

Akce v tomto období:


Povodí Labe provedlo pročištění koryta vodoteče
Bylanky obecního úřadu k mostu u Židků

v obci provádíme postupně jarní úklid, průřez keřů apod.
 zrcadla k bezpečnému výjezdu byly nainstalována v Morašicích,
Holičkách a Janovicích
 dne 3.dubna 2011 hasiči a další místní ze Zbyhněvic provedli
úklid kolem rybníka a přilehlého dětského hřiště. Vyčistili
břehy a přítok rybníka od trnitého porostu. Dále na návsi u domu
pana Strádala vyřezali náletové dřeviny a trní. Na tomto místě
budou vysázeny nové ovocné stromy, jako náhrada za stromy
zničené vichřicí před třemi lety. Také kolem hřiště se plánuje
vysázení stromů. Příležitostně s tímto úklidem dostal dětský
prvek na hřišti nový nátěr. Odměnou za celodenní práci bylo
večerní posezení u ohně a samozřejmě nesměly chybět buřty a
pivo.

Jak si vede škola:
Začátkem dubna se uskutečnila schůzka rodičů dětí mateřské školy,
kde rodičům byla představena nová vedoucí učitelka, Mgr. Věra
Kohoutková, která nahradila paní Hanu Vaňkovou. Zároveň rodičům
byly vysvětleny některé změny ve vyučování dětí a drobné změny.
Na schůzku se dostavilo pouze 12 rodičů.
Děti mateřské školy podnikly před velikonočními svátky plánovaný
výlet do Chrudimi, kde navštívily muzeum loutek a výstavu textilních
a didaktických hraček.
Největší zážitek pro ně byla hra s vystavovanými exponáty.
Navštíví statek pana Höcka ve Stolanech a ZD rovněž ve Stolanech,
aby se podívaly na koně a krávy.
Děti MŠ děkují manželům Židkovým z Morašic za pozvání na
prohlídku jejich chovu ovcí a králíků.
Žáci základní školy zaměřili dubnový projektový den na velikonoční
svátky – pletení pomlázky, barvení velikonočních vajíček a seznámení
se s velikonočními zvyky a obyčeji.
Na poslední dubnový týden je naplánováno společné fotografování
dětí MŠ a žáků ZŠ.

Upozornění
Pokud budete na svých zahradách spalovat suchou trávu, nebo jiný
odpad ze zahrad, buďte ohleduplní ke svým sousedům. Nespalujte
žádný nebezpečný odpad, kterým zamořujete okolí - ten patří do
nebezpečného odpadu, jehož svoz pro vás organizujeme 2 x ročně.

Zveme Vás
Na Čarodějnický slet s průvodem dne 30. dubna 2011 od 19.00 hod.,
sraz účastníků před školou.
Pořadatel: SDH Morašice, hudba a občerstvení zajištěno.

SPOZ - životní výročí našich spoluobčanů
Jirásek Miloslav
Chládková Miloslava
Jirásková Jiřina

Morašice
Holičky
Morašice

60. narozeniny
70. narozeniny
84. narozeniny

Našim oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a
spokojenost do dalších let.
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