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Historie Morašic
První zmínka o obci Morašice pochází již z roku 1226, kdy Morašice
vlastnil Jan Morasic, odtud pochází název naší obce. Další je datována
roku 1349 a 1351.
Nejvýznamnější majitelé Morašického panství byli zemané Andělové
z Ronovce, kteří pocházeli z Tetova. Byl to český vladycký rod sídlící
ve 14. a 15. století ve východních Čechách. Tento rod vymřel roku
1572 po meči.
V druhé polovině 15. století byly Morašice v držení Jana Anděle
z Ronovce. Roku 1538 jeho vnuci Burjan a Zikmund Andělové
z Ronovce připojili 14 okolních vesnic ke svému Morašickému panství.
O tři roky později si majetek rozdělili. Starší Burjan si vzal panství
Morašické a sice: tvrz Morašice se vší ohradou a vodním příkopem,
dvůr poplužný se štěpnicemi, chmelnicemi, zahradami, mlýn náchlební
s pilou pivovar, sladovnu s příslušenstvím, ves, vsi Lány, Bylany,
Třibřichy s mlýnem pod velkým rybníkem, Dřenice a Rozhovice a jisté
platy.

Bude vás zajímat
Odpadové hospodářství
Naše obec věnuje likvidaci odpadů maximální pozornost. Jak jste byli již
informováni, od 01.01.2012 svoz veškerých odpadů u nás provádí firma AVE
CZ s.r.o . Vzhledem k tomu, že nádoby na separovaný odpad – plast, sklo, papír
– byly nedostačující, objednali jsme pro obec Morašice kontejner na plast a sklo
a do místní části Zbyhněvice kontejner na papír.
Kontejnery v Morašicích budou rozmístěny následovně: do nové zástavby
rodinných domů směrem na Lány bude umístěn kontejner na plast, další na plast
a sklo se přemístí k bývalému mlýnu p. Láta, vždy bude umístěn na pozemek
obce.
Znovu upozorňujeme na možnost zakoupit si na obecním úřadu pytle firmy
AVE CZ s.r.o. (za poplatek 15,- Kč) pro případ nedostatečné kapacity popelnice.
Odpad uložený mimo popelnice v jiných obalech (igelitové tašky, krabice apod.)
nebude odvezen.
Kolem kontejnerů udržujte pořádek a neukládejte k nim to, co nám svozová
firma neodveze.
Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu se uskuteční ve všech
místních částech obce dne 28.03.2012 postupně od 16.00 hod.
Na množící se dotazy ohledně změny svozové firmy za Technické služby
Chrudim Vám sdělujeme, že tak bylo rozhodnuto poté, co společnost Technické
služby Chrudim nehorázně zvýšila poplatky za svoz komunálního odpadu, což
by nutilo obec navýšit poplatky také jednotlivým občanům. Byly osloveny čtyři
svozové firmy, z nichž se společnost AVE CZ s.r.o. smluvně zavázala ponechat
cenu za svoz a uložení odpadu na úrovni roku 2011.
Likvidace větví, pařezů a dřevních odpadů
Dřevní odpady - středisko Choltice - tel. 469311237; 776311397 p. Hackenberg,
e-mail: drevniodpadycholtice@email.cz,
nabízí možnost likvidace větví, dřevní hmoty, starého nábytku bez čalounění,
okenních rámů bez skla, pařezů (velké za úhradu). Po dohodě firma provede
bezplatný svoz materiálu.
Autobusová doprava
Od prosince platí nový autobusový jízdní řád. Jízdní řády jsme připomínkovali
tak, aby vyhovovaly nám všem. Vzhledem k tomu, že proběhnou ještě další
jednání s firmou OREDO, můžete vznášet připomínky do 20.02.2012. Úpravy
jízdního řádu jsou možné od 10.06.2012. Více na www.oredo.cz.

Regionální doprava v Pardubickém a Hradeckém kraji umožňuje cestujícím
výhody, pokud jste pravidelnými cestujícími při cestě do školy, nebo do
zaměstnání. Vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO, buď přímo
v regionálním autobuse, nebo v pokladnách Českých drah.
Hlášení pálení
Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v
§ 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování
porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a
podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Pokud se Vás tato povinnost
týká, nahlaste to přímo prostřednictvím webových stránek HZS Pardubického
kraje – hlášení pálení – http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickemkraji.aspx. Zvažte dopad pálení na životní prostředí a ohleduplnost ke svým
sousedům.
Česká pošta
Od ledna 2012 naší Českou poštu řídí nová vedoucí z obce Morašice a to slečna
Lenka Petrovičová, která tak vystřídala paní Jarmilu Tlapákovou, která se vrátila
na svou domovskou poštu do Heřmanova Městce. Paní Tlapákové děkujeme za
spolupráci a slečně Petrovičové přejeme hodně úspěchů v nové práci.
Něco z historie
25.června 2011 potvrdili paleontologové Českého národního muzea v Praze, ve
zprávách Českého rozhlasu, že nalezená kost v Srnojedech nepochybně patřila
dinosaurovi.
Nejnovější vědecké postupy daly důkaz, že před miliony let žili v prostoru
kolem dnešní naší obce Morašice druhohorní veleještěři.
Tento zajímavý příspěvek nám poskytl Ing. Karel Šnajdar z Morašic.
Upozornění majitelům psů
Množí se nám připomínky občanů na volně pobíhající psy. Nejen, že tak
ohrožují bezpečnost občanů, hlavně dětí, ale znečisťují také veřejné i soukromé
pozemky. Prosíme proto majitele psů o nápravu.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 23.02.2012 v době od 08.00 hod. – 13.00 hod. v místní části Zbyhněvice a
29.02.2012 rovněž od 08.00 hod. – 13.00 hod. v místní části Skupice bude
přerušena dodávka elektřiny.
Z toho důvodu bude přerušena dodávka vody v místních částech Janovice a
Holičky ve stejném čase.
Protipovodňová opatření našeho regionu
Informace občanům, kteří obdrželi dopis od firmy Envicons Pardubice:
Mikroregion západně od Chrudimi, jehož jsme členem, požádal firmu Envicons
Pardubice o vypracování studie protipovodňových opatření v jednotlivých
obcích, aby nedocházelo k opětovným záplavám, jak nás postihly v minulých
obdobích.
Obec připravuje veřejné jednání, na kterém občané budou mít možnost se
s těmito opatřeními seznámit, případně vznést připomínky.
Informace z matriky Heřmanův Městec
O nový občanský průkaz si od ledna musí občané požádat u MěÚ Chrudim –
OP nebo u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.
Matriky již žádosti o vydání OP nevyřizují.
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