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B Ř E Z E N

a jeho pranostiky –

Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Letošní březen
k nám byl celkem vlídný svými
klimatickými podmínkami a proto jsme mohli začít
s úklidovými pracemi v našich vesničkách, kolem svých
obydlí již tak časně.
Plánujeme jako jednu z prvních akcí úpravu zahrady pro
děti mateřské školy, se zabudováním hracích prvků a
vytvoření pískoviště jenom pro naši "mateřinku".
Postupně bude upraveno i prostranství před budovou školy.

POZVÁNKA
Dne 31. března 2011 od 18.30 hod. se koná
v HOSPODĚ VE DVOŘE v Morašicích, veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Zveme všechny naše občany.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Žáci základní školy se připravují na velikonoční svátky –
již tradiční výstavkou spojenou s prodejem.
Pro děti mateřské školy jsou naplánovány akce:
Návštěva loutkového muzea v Chrudimi.
Výstava textilních a didaktických hraček s možností si
pohrát s exponáty.
Návštěva statku pana Höcka ve Stolanech.
Výlet za lesními zvířátky.
Přejeme jak našim žákům, tak dětem mateřinky, ať se jim
daří.

SAMOVÝROBA V OBECNÍCH LESÍCH
Počátkem letošního roku jste měli možnost přihlásit se k
zařazení do seznamu zájemců o samovýrobu v obecních
lesích. Přihlásilo se celkem 43 zájemců z našeho regionu.
V I. etapě bylo pokryto 15 zájemců. Dle možností budeme
vykrývat další zájemce podle pořadí v seznamu.

Výstavba 6 RD v horních Janovicích
Jistě vás budou zajímat následující informace:
Za odprodej stavebních pozemků obec utržila částku ve
výši 3.176.000,-Kč.
Ke dni 17.3.2011 jsme investovali do technické vybavenosti
3.161.256,- Kč.
Jedná se o následující platby: podíl na připojení ČEZ –
Distribuce, geometrický plán a vytýčení hranic jednotlivých
stavebních pozemků, mapový podklad, projektová
dokumentace pro Územní řízení, kamenivo pro přístupové
kumunikace, projektová dokumentace pro stavební
povolení, správní poplatky,stavební práce firmy AZ
Stavební Heřmanův Městec, záchranný archeologický
výzkum.
Najděte si čas na jarní procházku a uvidíte, jak nám roste
další nová zástavba pro nové naše obyvatele.

Místní části
Holičky – firma pana Milana Seckého vybuduje pro občany
zděnou čekárnu.
Zbyhněvice – zaurgována byla přislíbená dotace z
Ministerstva zemědělství na výstavbu vodovodu
Skupice – dne 19. 3. 2011proběhla zdařilá oslava 107.
výročí založení SDH Skupice. Na obecní nádrži se konala
přehlídka malé hasičské techniky.

Upozornění
Zanedlouho začneme naším traktorem sekat zatravněné
plochy obecních pozemků. žádáme majitele psů, aby je
nenechávali volně pobíhat po těchto prostranstvích a
neznečišťovali je tak. Děkujeme za pochopení.
Informace
seniorům, kteří se zúčastnili setkání v Pohledu.
V nejbližší době vás navštíví paní Marie Holubová a předá
vám, kteří jste se přáli vyfotografovat fotky na památku. Je
to malý dárek na památku od obce.
S P O Z - životní výročí našich občanů
Štosková Božena
Beranová Vlasta
Jirásek Miloslav
Blehová Jarmila
Artiom Vasil
Jirásková Jiřina
Hart Bohuslav

Morašice
Morašice
Morašice
Janovice
Skupice
Morašice
Morašice

50. narozeniny
60. narozeniny
60. narozeniny
81. narozeniny
82. narozeniny
84. narozeniny
89. narozeniny

K Vašim jmeninám Vám všem přejeme hodně zdraví,
trochu toho štěstíčka a hlavně spokojenost ve Vašem dalším
životě v kruhu svých nejbližších.
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