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Léto nám pomalu končí a s ním i bezstarostná doba dovolených,
prázdnin a všech letních radovánek a her.

P O Z V Á N K A
Dne 30.08.2011 od 18.00 hod. se koná v hospodě Ve Dvoře
v Morašicích, veřejné zasedání zastupitelstva OBCE MORAŠICE.
Zveme všechny naše občany.

Co se v poslední době u nás událo
Morašice – na hřišti před školou se upravilo doskočiště pro žáky ZŠ
a pískoviště pro nejmenší
Zahrada pro MŠ - vybudováno je pískoviště a připravuje se pro děti
MŠ skluzavka na výslovné jejich přání.
Chodník ze zámkové dlažby se prodlouží až k rybníku.
Janovice – horní rybník byl vyčištěn od náletů a natřeno zábradlí
skupinou mladých nadšenců, kterým se líbí upravené vesničky.
Zbyhněvice – připravuje se výstavba vodovodu, projektantem stavby
je Aquaserv s.r.o. Chrudim, proběhla schůzka místních občanů se
zástupci firmy, která byla zaměřena na výstavbu vodovodu a osazení
redukčních ventilů na vodovodních přípojkách v Kochánovicích.
Občané se seznámili s podrobnostmi stavby, způsobem provádění a
byly specifikovány požadavky jednotlivých nemovitostí dle zákona
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Rovněž v této místní části bylo provedeno zaměření přístupové cesty
k jednotlivým pozemkům majitelů ( Novákovi, Starých, Víškovi).
Cesta vede od RD manželů Hanzlových až k lesu.
Holičky – upravena byla přístupová komunikace v Dolanech, zbývá
ještě provést povrchovou úpravu

Naše škola a školička
22.08.2011 zahajuje provoz mateřská škola. Od 01.09.2011 pro velký
zájem rodičů o naší MŠ se nám podařilo navýšit kapacitu dětí na
možných 28, což je maximum.
Školka je zpestřena a čeká na své první „návštěvníky.“
Do ZŠ 01.09.2011 nastupuje 5 prvňáčků. Celkem v naší škole bude 20
žáků, tedy o 2 žáky více než v loňském školním roce.
Ředitelka ZŠaMŠ Mgr. Lea Ouřecká

Hřbitov
Na úřední desce a nástěnce u hřbitova je vyvěšena „Výzva pro uživatele hrobů“, kteří nemají
uzavřenou platnou nájemní smlouvu na hrobová místa a orientační plánek hřbitova s
přibližným označením hrobů.
Hroby jsou vypsány z knihy zemřelých a jsou zde uvedeni poslední zemřelí, kteří byli do
knihy zapsáni. V knize ale není zapsána osoba (dědic), které by se měl návrh smlouvy o
nájmu hrobového místa zaslat. Je možné, že je poplatek z hrobu zaplacen, ale není uzavřena
nájemní smlouva. V tomto případě, je nutné se dostavit na obecní úřad s potvrzením o
zaplacení poplatku a uzavřít smlouvu.
Pokud nebude smlouva uzavřena a nájem zaplacen do 9.2.2012, dosavadní užívací právo
zanikne. S náhrobky a hrobovými zařízeními obec naloží jako s věcmi opuštěnými,
nepřihlásí-li se o ně vlastník do 1 roku (§ 135 občanského zákoníku).

…………………………………………………………….
Prosíme všechny uživatele hrobů, aby na obecní úřad hlásili:
- pohřbívání nebo ukládání uren
- větší zásahy a manipulace s hrobem a hrobovým zařízením

(opravy, úpravy

atd.)

-

údaje o nájemci hrobového místa, na kterého nájem přechází. Je-li

nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. V případě,
že nemají oprávněné osoby (dědicové) zájem uzavřít nájemní smlouvu,
je nutné, aby se dostavili (s dokumenty ověřující oprávnění) na obecní
úřad k podpisu prohlášení, ve kterém potvrdí, že je možné hrobové místo
nabídnout novým zájemcům.
Nájemce je povinen oznamovat veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence
veřejného pohřebiště. Pokud tyto údaje uživatelé nenahlásí, obecní úřad je nijak jinak
nezjistí, a tudíž je nemůže evidovat.
Podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, musí evidence obsahovat mimo jiné následující
údaje:
a) jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí,
c) rodné číslo,
d) datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků, včetně určení
hrobového místa a hloubky pohřbení,
e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa,
f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,
g) údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa.
Provozovatel pohřebiště postupuje při zpracování osobních údajů vedených v evidenci
související s provozováním veřejného pohřebiště podle zákona o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveme vás –
V sobotu 3.9.2011 na velkém hřišti v Morašicích
- dopoledne v 09:00 hod. se koná „Nohejbalový turnaj“
- odpoledne v 15:00 hod. se koná „Dětský den – Loučení s prázdninami“
- v podvečer v 17:00 hod. následuje slavnostní předání hasičského auta
- a po té se bude pokračovat diskotékou
Recyklujte s hasiči
v neděli 4.9.2011 ve 13.00 hod. se uskuteční sběr starého železa a elektroodpadu
– máte – li doma mrazák, ledničku, pračku, myčku, sporák, fén, připravte je před
své domy a hasiči se postarají o svoz a zajistí likvidaci.
Víte kolik občanů k dnešnímu dni žije v naší obci ?
Rozrostli jsme se na počet 670 obyvatel, když před 4 roky nás bylo
611. Takový je zájem o naší lokalitu.
SPOZ - životní výročí našich spoluobčanů
Hanzl Libor
Miláčková Helena
Novotná Jitka
Stará Olga
Roztočilová Alena
Jirásek Josef
Joštová Bohumila
Sykáčková Věra
Látová Miluše
Pleskotová Růžena
Pleskot Josef
Ing. Šnajdar Karel
Sedláčková Jitka
Nováková Marie

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

50. narozeniny
55. narozeniny
60. narozeniny
60. narozeniny
65. narozeniny
65. narozeniny
75. narozeniny
75. narozeniny
80. narozeniny
80. narozeniny
82. narozeniny
82. narozeniny
82. narozeniny
85. narozeniny

Všem našim jubilantům blahopřejeme a přejeme jen vše dobré,
pevné zdraví,trochu štěstí a mnoho hezkých chvil prožitých
v kruhu svých nejbližších.
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