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Krásné velikonoční svátky, plné sluníčka,
pohody a hlavně pevného zdraví s přicházejícím jarem, Vám všem
přejí zastupitelé Obce a pracovníci Obecního úřadu Morašice.

P O Z V Á N K A
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční
v pátek, dne 23.března 2018 od 18.00 hodin v hospodě „VE DVOŘE“,
s tímto programem:
1.Zvolení člena rady
2.Rozpočtové opatření
3.Prodej pozemku
4.Diskuze

Tříkrálová sbírka
začátkem měsíce ledna 2018 byla uskutečněna „Tříkrálová sbírka“ ve
3 našich místních částech s těmito výsledky:
Morašice I
3.405,- Kč
Morašice II
3.577,- Kč
Skupice
1.903,- Kč
Zbyhněvice
3.470,- Kč
Děkujeme všem občanům za finanční dary a účastníkům „Tříkrálové
sbírky“ za jejich aktivitu.

Svoz komunálního odpadu v r. 2018:
11.01; 25.01; 08.02; 22.02; 08.03; 22.03; 05.04; 19.04; 03.05;
17.05; 31.05; 14.06; 28.06; 12.07; 27.07; 09.08; 23.08; 06.09;
20.09; 04.10; 18.10; 01.11; 15.11; 29.11; 13.12; 27.12;
r. 2019 – leden: 10; 24.

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu
se uskuteční: 04.04.2018 a 26.09.2018 vždy od 16.00 hod. postupn+
ve všech místních částech.

Svoz starého železa
železo, které nepotřebujete, posbírají členové SDH Morašice v sobotu
7. dubna 2018 od 09.00 hod., po trase Janovice, Holičky, Dubina a
Morašice. Staré železo připravte, jako vždy, před svůj dům.
Děkujeme za každý kousek železa.

Upozornění
dovolujeme si vás upozornit na povinnost platit poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky ze psů, které jsou jako vždy splatné
do 31.03.2018 a jsou stanoveny ve stejné výši jako v roce 2017, tj
350,- Kč za osobu, chataři a chalupáři platí za nemovitost 350,- Kč.
Poplatek za prvního psa je stanoven 60,- Kč a za každého dalšího psa
je stanovená výše 120,- Kč.

PLÁNOVANÉ AKCE NA LETOŠNÍ ROK
Již v únoru byly zahájeny práce na přístavbě základní školy, naší
letošní největší investiční akci. Celou zakázku ve výběrovém řízení
vyhrála společnost SL Holding pana Vlastimila Růžičky s nabídkovou
cenou 7,7 mil. Kč bez DPH. Pokračování výstavby nám trochu
komplikuje nepřízeň počasí, hlavně velké mrazy, ale vše je nastaveno
tak, abychom do nové třídy mohli v září umístit nové prvňáčky.
V dubnu začnou práce na dokončení chodníku na Dubině. Tyto práce
opět povedou k omezení provozu vozidel vlivem zúžení silnice, za což
se předem omlouváme a doufáme, že toto omezení bude jen na
nejnutnější dobu.
V nejbližších dnech bude také vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
komunikace a jejího odvodnění v nové lokalitě na Holičkách. Na tuto
akci je v rozpočtu obce pro tento rok vyčleněno 5 mil. Kč.

Volné pobíhání psů
v poslední době se vyskytují stížnosti na volně pobíhající pejsky.
Prosíme jejich majitele o jejich ohlídání.

SPOZ
V měsíci únoru přivítal pan starosta čtyři nové občánky, kteří se
v naší obci narodili.
Rovněž v měsíci únoru oslavila paní Jirásková Růžena z Morašic
neuvěřitelné 100. narozeniny v plné síle a mysli. Při této příležitosti ji
navštívili zástupci naší obce. My ji ještě jednou přejeme hlavně pevné
zdraví a pohodu.
SDH MORAŠICE
Na den 20.04.2018 svolává SDH Morašice od 19.00 hod. členskou
schůzi do hostince „ Ve Dvoře“ – hlavní bod 135. výročí založení sboru
v Morašicích.
Tato oslava se bude konat 16.06.2018 od 13.00 hod., kdy vyjde
průvod od hostince „Ve Dvoře“ a na velkém hřišti bude pokračovat
oslava tohoto výročí.
Všichni jste již dne srdečně zváni. O programu, který bude velice
pestrý vás včas budeme informovat.

Pálení ohňů - čarodějnice
jako každým rokem se připravuje pálení ohňů s průvodem na
30. dubna 2018 na velkém hřišti. Nabízíme vám proto možnost uložení
větví z jarního průřezu stromů z vašich zahrad na tuto hranici a
uklidit si tak svou zahrádku.

Inzerce

Nabídka pracovních míst
Společnost DAKO-CZ v Třemošnici aktuálně obsazuje tyto pracovní
pozice: samoseřizující obsluha NC stroje, obsluha NC stroje, svářeč,
dělník montáže a mnoho dalších pozic, které naleznete na webových
stránkách WWW. DAKO-CZ.CZ. Svůj životopis můžete také zasílat
na adresu: pracedako-cz.cz a nebo se zastavte na personálním
oddělení, kde jsou personalisté i vedoucí jen pro vás každou středu od
14.00 hodin.
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