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P O Z V Á N K A
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se
uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě „VE DVOŘE“ od 18.00 hod.
s následujícím programem:
1. Účetní závěrka obce za rok 2017
2. Závěrečný účet a celoroční hospodaření
3. Prodej pozemků
4. Komplexní pozemkové úpravy ve Zbyhněvicích
5. Přijetí dotací
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební
období
7. Rozpočtové opatření

CO SE LETOS PODAŘILO
Na jaře započaly práce na dokončení chodníku na Dubině,
které by měly být hotovy do konce měsíce června. V nově
vznikající lokalitě rodinných domů na Holičkách byl dokončen
a předán plynovod a v příštím týdnu zahájí společnost ČEZ
Distribuce práce na připojení posledních osmi pozemků pro
rodinné domy k síti NN. Do konce června bude také vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele místní komunikace v této části
Holiček, včetně jejího odvodnění a povrchů. Úspěšně také
pokračují práce na přístavbě naší základní školy, kde jsou již
provedeny vnitřní rozvody, venkovní i vnitřní omítky, osazena
okna, což vzhledem k tomu, že práce začaly v únoru
letošního roku, zasluhuje poděkování zhotoviteli, společnosti
SL Holding pana Vlastimila Růžičky.
Obci se také v letošním roce podařilo získat několik dotací.
Společností ŠKODA Auto, a.s. Mladá Boleslav bude
z grantového programu ŠKODA STROMKY podpořen náš
projekt výsadby stromků a to v několika lokalitách. Podél
cesty z Janovic do Palučin a z Janovic směrem na Holičky,
kde by měla být provedena nová liniová výsadba stromů a
také bychom rádi „obnovili“ ovocný sad na bývalé skládce na
Dubině. K výsadbě budou použity převážně staré a krajové
odrůdy ovocných stromů.
Od Pardubického kraje jsme získali dotaci ve výši 150 tis.
Kč na rekonstrukci zázemí pro sportovce na velkém hřišti
v Morašicích – budovu tzv. promítárny.
Další dotace od Pardubického kraje je z Programu obnovy
venkova, a to ve výši 120 tis. Kč na další etapu rekonstrukce
domu s č.p. 31 ve Skupicích – Lojzičky.
Obec také v roce 2017 požádala Ministerstvo školství o

poskytnutí dotace na přístavbu základní školy a byli jsme
zařazeni do seznamu akcí k financování a to částkou cca 4
mil. Kč.
Další dvě dotace nám byly přiznány od Ministerstva pro
místní rozvoj. Konkrétně ve výši 600 tis. Kč na opravu místní
komunikace v Morašicích v úseku od obchodu až za areál
firmy Dřevovýroba Pelikán a dalších 400 tis. na vybudování
dětského, fitnes a workoutového hřiště v areálu velkého
hřiště v Morašicích.
Zástupci obce byli také seznámeni s návrhem studie nového
centra obce Morašice, kterou připravil kolektiv architekta
Dušana Vrška a Miloslava Jelínka. S touto studií vás
seznámíme v dalším vydání Českého venkova a na webových
stránkách obce www.obecmorasice.cz, kde budete mít
samozřejmě možnost se k ní vyjádřit.
V příloze tohoto vydání našeho občasníku je také dotazník
pro zpracování strategického dokumentu – Plánu rozvoje obce
Morašice. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání dle instrukcí
v něm uvedených. Informace z dotazníků budou využity právě
pro plán dalšího rozvoje obce.
Po dlouhém hledání pracovníka na sekání veřejné zeleně
obecním traktůrkem převzal tuto funkci po panu Bohuslavu
Starém pan Jaromír Slavík ze Zbyhněvic. Děkujeme a jsme
rádi, že se ujal této činnosti.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:
5.května uspořádal rybářský svaz MO 1 Chrudim na rybníku
Orlík rybářské závody „Morašická udice“ - děti. Na ceny
vítězů obec Morašice přispěla částkou 3.000,- Kč –
sponzorský dar. Tato finanční částka byla určena na nákup
cen pro vítěze. Závodu se zúčastnilo 35 dětí. Druhý den se

konal závod dospělých, kde se zúčastnilo 56 dospělých.
2.června SDH Skupice připravil Skupický dětský den s velmi
bohatým a zajímavým programem.
V neděli 27.května se uskutečnilo vítání občánků. Po jejich
představení členkou kulturní komise, paní Hanou Valentovou,
přivítal 4 děvčátka a jednoho chlapce starosta obce, pan
Roman Štěpánek. Rodičům ještě jednou blahopřejeme k
narození jejich potomků a všem dětem přejeme pevné zdraví
a spokojenost v jejich životě.
Jsme velice rádi, že rodiče přijímají naše pozvání na vítání a
věříme, že si v rodinách tento slavnostní den společně
užívají.
15.června se koná SLAVNOSTNÍ VALNÁ HROMADA při
příležitosti 135 let založení hasičského sboru v Morašicích.
Začátek v 19.00 hod. v hospodě „Ve Dvoře“ v Morašicích.
Oslavy spojené s výročím založení sboru proběhnou v sobotu
16.června 2018 od 13.00 hodin. Sraz je u hospody „Ve
Dvoře“.
Program oslav je následující:
Průvod obcí, slavnostní nástup na velkém hřišti, ukázka
dovedností mladých hasičů, soutěže v netradičních
disciplínách, vyhodnocení, večerní zábava. Celé odpoledne
bude zajištěn doprovodný program pro děti.
Dne 23.6. pořádá místní volejbalové družstvo ve spolupráci
s SDH Morašice již 3.ročník Volejbalového turnaje na velkém
hřišti v Morašicích o pohár OBCE MORAŠICE. Začátek od
09.00 hod.

Ve čtvrtek 05.07.2018 se koná 3. ročník závodu Morašická
Výzva, pořádá SDH Morašice. Závod je určen pro každého,
kdo si chce prověřit svoji fyzickou zdatnost a zároveň si užít
okouzlující krajinu úpatí Železných hor. Letošní ročník bude
dlouhý 10,5km a na trati budete muset překonat 13
překážek a úkolů. Závod startuje a končí na hřišti
v Morašicích. Start závodu je v 10:00 hod. Občerstvení pro
závodníky na trati i pro diváky je zajištěno. Pro bližší
informace navštivte skupinu Morašická Výzva na Facebooku
nebo František Juren tel. +420773973413, mail:
f.juren@seznam.cz. Všechny vás srdečně zveme a budeme se
na vás těšit. Potu a zábavě zdar!
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