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Historie Morašic část II.
Dne 21.června 1554 prodal Burjan Anděl z Ronovce zboží Morašické
spolu s dalším majetkem Mikuláši Štítnému ze Štítného za 3000 kop
grošů. Po jeho smrti zdědila veškerý majetek dcera Johanka provdaná za
Petra Hamzu ze Záběhovic na Hrochově Týnci, kteří splečně spravovali
zboží Morašické. Za několik let však zemřel a vdova rozdělila statek mezi
svou dceru Evu ze Záběhovic a strýce svého Hamzu ze Záběhovic v roce
1560. Tvrz byla tehdá také rozdělena.
Za Evy a jejího manžela Burjana Špetla z Janovic bylo na Morašicích
hlučné a skvělé živobytí. Podle závěti byl statek po smrti Evy odkázán
Mysliborovi Hamzovi a Pavlovi, bratřím Bořkům ze Záběhova a Hamzovi
staršímu. Pře o dědictví trvala několik let. Na Hamzovu žádost byl
zděděný statek rozdělen na tři díly, při čemž Hamza obdržel jako svůj díl
Morašice, tvrz se dvorem, vsí a podacím, ves Lány a díl Markovic.
Po jeho smrti prodali Bořek, Mikuláš, Jan Ctibor a Myslibor Zdislav, vše
Hamzové ze Záběhovic, Morašice Mysliborovi Hamzovi nejstaršímu ze
Záběhovic. Ten však Morašice držel pouze 5 let, v roce 1617 se odebral na
věčnost. Statek připadl jeho synům Janovi Lvovi a Pavlovi rovným dílem.

Veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční dne 30.03.2012 v hostinci “Ve Dvoře” v Morašicích,
od 18.00 hod.
Program: Rozpočtové opatření č.1, prodej obecních pozemků, fond rozvoje bydlení,
zpráva finančního a kontrolního výboru, zpráva kulturní komise, různé.

Základní škola a mateřská škola
V měsíci květnu proběhne ve školní kuchyni ochutnávka jídel, která jsou
připravována pro naše děti a žáky – svačinky a obědy. Kolektiv kuchyně vás zve na
ochutnávku svačinky mezi 09. hod. až 09.30 hod. a ochutnávku obědu
mezi 11.00 hod. až 11.30 hod. Zazvoňte, prosím, u vstupních dveří
školy – vstupte a ochutnejte. Budete vítáni.
Konkurs
Obec Morašice, 538 02 Morašice 17, IČ 00270547
v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 54/2005Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
vyhlašuje konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Morašice, okres Chrudim
Bližší informace na www.obecmorasice.cz

Informace
Firma A-Z STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o. zahájila výstavbu
vodovodu v místní části Zbyhněvice, která jako jediná není dosud
napojena na veřejný vodovod. Práce by měly být dokončeny do září
letošního roku.
Svoz starého železa provede SDH Morašice dne 24.03.2012 od
08.00 hod.
Připravte před svůj dům nepotřebné železo.

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu
se uskuteční ve všech místních částech obce dne 28.03.2012 postupně od
16.00 hod.
Žádáme o osobní předání odpadu !!!!
Dne 10.04.2012 v době od 08.00 hod. do 15.00 hod. bude přerušena
dodávka elektřiny v obci Morašice, Dubina, Skupice a Janovice.
Z tohoto důvodu nepoteče pitná voda v místní části Holičky a Janovice.

Pozvání
SDH Morašice pořádá dne 24.03.2012 od 16.00 hod. v hospodě “Ve Dvoře”
v Morašicích KARNEVAL pro děti na téma “Vítání jara”
Večer od 19.00 hod. diskotéka pro dospěláky.
Srdečně zveme.

SPOZ
Kulturní komise vás všechny zve na BESEDU s Irenou Chytilovou o její
cestě po Číně.
Poutavé vyprávění s promítáním fotografií se uskuteční
v neděli 25.03.2012 od 15 hod. v hostinci “Ve Dvoře” v Morašicích.
Prodejní výstava obrazů – Jaroslavy Tomiškové se koná ve Slatiňanech,
ul. Tyršova, Společenský dům, od 26.03.2012, kdy je v 17.00hod.
slavnostní zahájení. Výstava potrvá do 01.04.2012.
Otevírací doba:
úterý – pátek
14.00 hod. - 18.00hod.
sobota a neděle
09.00 hod. – 12.00 hod.. 13.00 hod. – 18.00 hod.
Autorka obrazů bude přítomna po celou dobu výstavy.
Nezapomeňte
do konce měsíce března zaplatit poplatek za TKO a vašeho psa.

Firma JUKA, s.r.o. Ostrožská Nová Ves
přijede dne 19. 03. 2012 do obce Morašice prodávat v době od 13: 00 hod.
do 13:30 hod. stromky k jarní výsadbě. Prodávat se bude před prodejnou
potravin.

SPOZ - významná životní výročí našich spoluobčanů

Srbová Marie
Makešová Ivana
Hoferová Zdeňka
Hrstková Hana
Kašparová Alena
Starý Zdeněk
Halbichová Zdeňka
Švadlenková Marie
Dvořáková Marie
Pecka František
Trojanová Božena
Zemková Jiřina
Blehová Jarmila
Artiom Vasil
Jirásková Jiřina
Hart Bohuslav

Holičky
Janovice
Skupice
Skupice
Holičky
Morašice
Skupice
Skupice
Morašice
Morašice
Morašice
Janovice
Janovice
Skupice
Morašice
Morašice

55 let
55 let
55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
75 let
75 let
80 let
82 let
83 let
85 let
90 let

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, taky trochu štěstí a
mnoho hezkých chvil prožitých se svými nejbližšími.
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