7/2011

Podzimní listí na zem padá,
s ním trochu smutku do srdce se vkrádá,
však stromy zašumí jinou zvěst….

P O Z V Á N K A
Dne 15.12.2011 od 18.00 hod. se koná v hospodě „Ve Dvoře“
v Morašicích, veřejné zasedání zastupitelstva OBCE MORAŠICE.
Navrhovaný program:
návrh rozpočtu na rok 2012,rozpočtový výhled na rok 2013 –
2016, rozpočtové opatření č.4, prodej pozemků obce, základní
škola a mateřská škola, zpráva finančního a kontrolního výboru,
různé.
Zveme všechny naše občany.

Něco se snad povedlo:
V obci Morašice bylo provedeno prodloužení chodníku ze zámkové dlažby, oprava části
střecha hospodářské budovy za Obecním úřadem, zpevněna místní komunikace u Šulajů a
Koláčkových a umístěno dopravních zrcadlo, byl zakoupen zcela nový dopravní automobil
„Ford“ pro naše hasiče.
V místní části Janovice byly položeny obrubníky na místní komunikaci ( od Trojanových
k Horkelovým), kde ještě v jarních měsících bude proveden penetrační nástřik celé
komunikace. Dále bylo dokončeno zasíťování v nové zástavbě v horních Janovicích(již zde
stojí dva rodinné domy a další dva se budují) a zhotoveno umělého návrší pro zimní
radovánky dětí.
V místní části Holičky byla provedena oprava místní komunikace z Holiček do Dolan a i zde
bude jarních měsících provedena finální úprava penetračním nástřikem.
V místní části Skupice byl nákladem 125 tisíc Kč odbornou firmou restaurován pomník
s křížkem, dostavěno dětské hřiště a ke spokojenosti občanů upravena autobusová čekárna.
Autobusová čekárna byla oprava v místní části Zbyhněvice ( byla vyměněna okna, vstupní
dveře a podlaha), byla provedena výměna vchodových dveří do obecního domu - klubovny
hasičů a upraveny polní cesty k lesům. Bylo získáno stavební povolení na stavbu vodovodu a
také dotace od Ministerstva zemědělství v e výši 2,5 milionu Kč. Realizace stavby je
plánována na rok 2012.
Naše škola a školička
Po slavnostním zahájení školního roku 2011 – 2012 nám 1. září nastoupilo do základní školy
23 žáků. To znamená o jednoho žáka méně než nám ukládá zákon. Zastupitelstvo obce na
tohoto jednoho žáka schválilo výjimku.
Ještě v tomto měsíci se rozeběhly „dřevíčkové dílny“, kde si žáci vyráběli ze dřeva různé
předměty a drobné dárečky. Pracovali s pilkou, kladívkem, pilníkem. Byli nadšeni, že si
mohli odnést svůj výrobek domů a pochlubit se svým rodičům.
V druhé polovině září jsme navštívili Keltské muzeum v Nasavrkách. Žáci si zkusili, jak se
dříve mlelo – spíše drtilo obilí, vyzkoušeli si tíhu vojenského štítu a meče.
Dále prošli keltskou osadou k silnici, kde na nás čekal autobus a vydali jsme se na rozhlednu.
V měsíci říjnu jsme si na dopravním hřišti osvojovali základy bezpečnosti a dopravní
výchovy. Začátkem listopadu společně s dětmi mateřské školy byla uskutečněna exkurze do
ekocentra Pasíčka. Zde jsme všichni ocenili obětavost ošetřovatelů o handicapovaná zvířátka.
Děti měly možnost vidět rysa, divoké prase, černého čápa, jezevce, sovu a mnoho dalších.
Jsou to zvířátka zraněná, která se nedokáží vrátit zpět do volné přírody.
Jak žáci, tak naše děti byli exkurzí nadšeni. A také tím, že to byl jejich společný program, kde
ti starší se starali o děti mateřinky.
Děti naší mateřinky dostávají také domácí úkoly – např. donést nasušený chléb. A odměna?
Krmení oveček na Bačalském mlýně, u paní Jiráskové v Lukách, kde uviděli i malá kůzlátka,
která si mohli pohladit a nakrmit. Touto cestou děti děkují paní Jiráskové za krásný zážitek.
Vystoupení dětí MŠ pro rodiče se uskutečnilo 23.listopadu 2011, tentokrát s podzimní
tématikou. Básničky, o listopadu, zimě, pohádky, písničky o veverce, veverčákovi,
rozpustilých mrazících a také pohádky „Boudo budko“ a hudební pohádka „O řepě.“ Děti
byly odměněny potleskem všech přítomných, pro které pak bylo připraveno malé pohoštění.
5. listopadu přivítají Mikuláše básničkami a písničkami jak děti MŠ, tak žáci ZŠ a již se těší,
co dětem nadělí.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Morašice

Knihovna v Morašicích zve k návštěvě všechny čtenáře a milovníky knih
Motto:
„Na podzimní plískanice i dlouhé zimní večery je nejlepším lékem krásná
kniha“
Knihovna je pro své návštěvníky otevřená dvakrát týdně, v úterý od 17:00 do 19:00 hod a ve
středu od 17:30 do 19:30 hod, a nabízí knižní tituly v širokém sortimentu žánrů.
Uspokojit dokáže:
• osvícené rodiče, kteří svým dětem před spaním ještě místo zapnutí televizoru čtou,
výběrem z pohádkových knih a z knih pro nejmenší,
• žáčky prvních tříd, kteří se začínají potýkat s písmenky, množstvím krásných dětských
knížek s lákavými ilustracemi,
• větší děti, romantické holčičky i kluky toužící po dobrodružství, děti, co mají raději
obrázky, než písmenka, a to celou řadou dětských knih, komiksů, ale také různých
dětských encyklopedií,
• dospívající slečny, co se rády zasní u některého z dívčích románků, mladé bystré
muže knihami s fantasy a sci-fi náměty, dobrodružnými knihami, či knihami o přírodě,
•

sportovce a „vědátory“ naučnými encyklopediemi se spoustou zajímavých informací,

• studenty výběrem z klasické literatury,
• všechny dospělé, ať už dávají přednost klasickému románu, červené knihovně, dobré
detektivce, cestopisu, knihám o historii, humoru, ale třeba i poezii.
Knihovna nabízí také naučné publikace z celé řady oborů a časopisy pro děti i dospělé.
K dispozici návštěvníkům jsou dva PC s připojeními na internet, scanner a tiskárna s možností
černobílého i barevného tisku.

Využijte této služby občanům, udělejte si čas a přijďte se do k nám do
knihovny podívat.

Pracovnice knihovny

.

Jaké změny na nás čekají v nejbližších dnech.
Autobusové jízdní řády
Optimalizace a integrace veřejné dopravy v Pardubickém kraji bude realizována ode dne
11.12.2011, kdy vstoupí v platnost změna jízdních řádů.
Vypracováním a realizací projektu byla pověřena společnost OREDO s.r.o. Hlavním jejím
úkolem je dbát na efektivní vynakládání finančních prostředků určených na krytí ztráty a
rozvoj dopravní obslužnosti.
Při tvorbě jízdních řádů bylo přihlíženo k zachování stávajících časových spojů, které slouží
k přepravě našich občanů do zaměstnání a žáků do základních škol.
Navrhované jízdní řády byly obcí Morašice připomínkovány. Neuspěli jsme prozatím se
zavedením víkendového provozu, ale tato věc je do budoucna otevřena.
Z důvodu úspory autobusů je nutný přestup v Morašicích ve směru do Heřmanova Městce a
zpět. Řidiči budou mít stanoveny čekací doby. Do našeho regionu budou zajíždět autobusové
spoje vypravené pouze z Chrudimi.
Od 11. 12.2012 bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území pardubického kraje.
Ta bude platná ve všech autobusech i vlacích, i když budete muset přestupovat. Takže si
v místě odjezdu zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty.
Všechny naše požadavky se nepodařilo zrealizovat. Věřím, že i tak budete spokojeni. Ještě si
vás dovoluji upozornit, že jízdní řády jsou dostupné na stránkách www.oredo.cz.
Sociální reforma
Od 01.01.2012 nás v oblasti sociálních věcí čeká řada významných změn na základě
schválených zákonů v rámci sociální reformy.
Všechny dávky, které jste chodili vyřizovat na Městský úřad Chrudim, bude vyplácet od
1.ledna 2012 Úřad práce, kontaktní pracoviště Chrudim – pro náš region.
Jedná se o následující dávky: příspěvek na péči, dávku hmotné nouze, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na kompenzační pomůcky, průkaz ZP,ZTP, ZTP/P, příspěvek na dítě,
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a porodné.
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P zůstávají v platnosti i nadále a to do uplynutí
doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31.12.2015.
Nově budou zavedeny tak zvané Karty sociálních systémů. Karta bude sloužit také jako
průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně postižení čerpat
stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP, ZTP/P v současné
papírové podobě. Karta může sloužit i jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat
z bankomatu, bude možné s ní platit v obchodě a převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad
práce ČR, kontaktní pracoviště Chrudim
Dále vás upozorňujeme na možnost výměny „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce
zdravotně nebo pohybově postiženou O1“ za Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ – speciální označení č. O7 do 31.12.2012.
K výměně je nutné přinést fotografii o rozměru 35 x 45mm. Průkaz musí být při výměně
podepsán jeho držitelem. Výměna je bezplatná. Původní označení lze používat do 31.12.2012.
Tuto výměnu provádí Městský úřad Chrudim, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
tel. 469 657 562; 469 657 571.
Vše, co se týká důchodového zabezpečení zařídíte i nadále na Okresní správě sociálního
zabezpečení.

SPOZ - významná životní výročí našich spoluobčanů
Děták Jan
Hanzlová Dana
Chrbolka Josef
Zitová Miloslava
Miláčková Helena
Makkai Rudolf
Jirásková Dana
Jirásková Marie
Starý Bohumil
Novák Josef
Dundáčková Vlasta
Sršňová Marie
Sykáčková Věra
Zajíc Ludvík
Zitová Marie
Hrstka František
Lát Emanuel
Stejskalová Věra
Poříz František
Korbelová Marie
Tlapáková Marie
Škop Václav
Nováková Marie
Sedlák František
Kožená Marie

Holičky
Zbyhněvice
Janovice
Janovice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Morašice
Zbyhněvice
Janovice
Skupice
Holičky
Holičky
Morašice
Skupice
Morašice
Holičky
Morašice
Holičky
Morašice
Holičky
Zbyhněvice
Skupice
Skupice

50 let
50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
82 let
82 let
83 let
85 let
86 let
88 let
90 let
90 let

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho
hezkých chvil prožitých v kruhu svých nejbližších.
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