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Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstva naší
obce. Výsledky, jak jste volili své budoucí představitele obce, vám
přinášíme v příloze (zvolení zastupitelé mají ve sloupku Mandát
hvězdičku).
Děkujeme všem, kdo přišli k volebním urnám, odevzdali svůj hlas a
rozhodli o novém složení zastupitelstva naší obce.
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Morašice se
bude konat dne 2.11.2018 od 18ti hodin v sále Hospody Ve dvoře
s následujícím programem:
-

volba starosty a místostarosty
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
zřízení kontrolního a finančního výboru
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
- přijetí dotace na přístavbu školy od Obce Lány
- rozpočtové opatření
- diskuse

Kulturní akce
24.10.2018 od 15.30 hod. vás Obec Morašice ve spolupráci se Školou
a Sborem dobrovolných hasičů Morašice srdečně zvou na „Připomenutí
100 let vzniku republiky“.
Čeká nás: Kulturní doprovodný program dětí, vysazení lípy „Svobody“ a
slavnostní otevření přístavby ZŠ.
U příležitosti stého výročí vzniku samostatného československého
státu uspořádají hasiči SDH Skupice 28.10.2018 od 14.00 hodin na
návsi ve Skupicích vysazení lípy republiky a dosazení chybějící lípy
sázené před 99 lety našimi předky.
17.11.2018 od 12.00 hod. pořádá SPOZ při Obecním úřadu v sále
jídelny Agro a.s. v Pohledě „Přátelské setkání seniorů našich obcí“.
Začínáme jako obvykle obědem, nebudou chybět žáci a děti ZŠaMŠ
Morašice, ani kulturní vystoupení… Těšíme se na vás, pozvánky vám
osobně doručí členové SPOZ.
SDH MORAŠICE
5.12.2018 od 17.00 hod. zdobení a rozsvícení stromečku za zpěvu
vánočních koled mladých hasičů. Účast přislíbila i zpěvačka z televizní
soutěže Česko – Slovensko má talent.
7.12.2018 se koná Výroční valná hromada SDH Morašice od 19.00
hod. v hostince „Ve dvoře“ v Morašicích.
24.12.2018 na Štědrý den od 13.00 hod. před naší školou proběhne
soutěž o nejchutnější domácí likér (vaječný koňak).
Od 14.00 hod. uvidíte již tradiční pohádku, kterou sehraje místní
hasičský sbor. Paní režisérka přísně tají její název a jen s úsměvem
sobě vlastním nám pro tyto noviny prozradila, že se máme opět na co
těšit. Tak vás všechny srdečně zveme a určitě přijďte včas.

Čteme dětem
„Chcete – li, aby Vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky.
Chcete – li, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim pohádek ještě
víc“.
Albert Einstein
V tomto školním roce, jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte
dětem“. Po celý rok se může kdokoliv podělit s dětmi v naší MŠ o
svou oblíbenou českou dětskou literaturu. Můžete dětem před spaním
ve školce přečíst jednu pohádku, nebo úryvek z knížky, kterou máte
rádi.
Kdo máte zájem a chuť potěšit děti čteným textem, jste vítáni! Stačí
se přihlásit v MŠ a domluvit si termín, který by Vám vyhovoval.
Předem moc děkujeme za spolupráci!

Čtením dětem 20 minut denně podporujete rozvoj čtenářské
gramotnosti. Předčítání dětem má obrovský význam pro jejich emoční
rozvoj. Rozvíjí jejich představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto
mezi rodičem a dítětem.

DAKO-CZ, a.s. Třemošnice nabízí možnost práce a další výhody
garantované v Kolektivní smlouvě – kontakt 605 222 622, nebo
PRACE@DAKO-CZ.CZ
BAČALSKÝ MLÝN – přijme údržbáře i na vedlejší pracovní poměr.
Práce je vhodná i pro aktivní důchodce. Informace na tel. 731904888
Textil Eco a.s. prosí naše občany o zapojení do projektu „Útok Peří“.
Projektem podpoříte neziskové organizace, jako jsou: Lékaři bez
Hranic, UNICEF, The Tap Tap. Sběr se týká starých péřových
polštářů, dek i prošívaných, ale i prošívaných bund a spacáků, které
už u Vás doma nahradily nové a kvalitnější. Sběr se uskuteční do
konce tohoto roku. Péřové věci vhazujte do textilních kontejnerů
v Janovicích a Morašicích.
Revize komínů
Zájemci o provedení revize komínů se mohou, jako každým rokem,
přihlásit na obecním úřadě buď osobně, nebo na našem telefonním
čísle 469 695 837.
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