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Velikonoční svátky plné sluníčka, zdraví,
dobré jarní nálady Vám
přeje obecní úřad
Morašice a zastupitelé obce

P O Z V Á N K A
Na veřejné jednání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční
dne 19.dubna 2017 v Hospodě „VE DVOŘE“ od 19.00 hod. Na
programu jednání bude přístavba základní školy, rozpočtové opatření,
prodeje pozemků, prodej nových vodovodních řadů na Dubině a ve
Skupicích a další.

UPOZORNĚNÍ
do 31.03.2015 má každý z nás za povinnost provést platbu za TKO,
která je ve stejné výši jako již několik minulých let, to znamená
350,- Kč za osobu, nebo za rekreační objekt.
Nemění se ani poplatek za psy. Za prvního pejska je poplatek
stanoven na 60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa je poplatek
určen na 120,- Kč.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
bude proveden dne 12.04.2017 od 16.00 hod. postupně ve všech
místních částech na obvyklých místech. V průběhu roku neodkládejte,
prosím, ke kontejnerům věci, které patří až na svoz velkoobjemného
odpadu. Udržujte tak pořádek, aby naše vesničky byly vzhledově
pěkné. Prosíme o osobní předání odpadu a pomoc při nakládce.
SVOZ ŽELEZA
Staré železo posbírají členové SDH Morašice v sobotu 8. dubna 2017
od 09.00 hod., po trase Janovice, Holičky, Dubina a Morašice.
Připravte, prosím, před svůj dům nepotřebné železo.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme občanům za finanční příspěvky do „Tříkrálové sbírky“
v částce 11.416,- Kč. Sbírka byla pořádána v Morašicích v částce
6.846,- Kč, Skupicích bylo vybráno 2.090,- Kč a ve Zbyhněvicích
v částce 2.480,- Kč. Děkujeme nejen za finanční dary, ale především
organizátorům sbírek v našich místních částech.
INFORMACE
Naše obec je členem Mikroregionu Chrudimska a ten provozuje
Centrum společných služeb Mikroregionu Chrudimska, které je
primárně založeno na poradenství pro obce. Vám jako obyvatelům
členských obcí nabízí bezplatnou základní poradnu pro občana v oblasti
ale samosprávy a státní správy – kam se obracet, jak postupovat.
Mikroregion Chrudimska vám rovněž poskytne základní konzultace
v oblasti rozvoje obce. Uvítá i vaše podněty a žádosti, které se
týkají rozvoje území mikroregionu. Informační zpravodaj je možné
stáhnout na webových stránkách www.mikroregionchrudimska.cz.

SPOZ:
V neděli 16. dubna od 10.00 hod. přivítáme na OBECNÍM ÚŘADU
v Morašicích další 4 nové občánky.
Akce SDH:
MAŠKARNÍ PRŮVOD
V sobotu 18.02.2017 SDH Morašice pořádal maškarní průvod obcí,
který se za velké účasti vtipných nových masek a pěkného počasí
vydařil. Večer v Hospodě „Ve Dvoře“ následoval „Maškarní rej“.
Dne 22.dubna od 10.00 hod. se sejdou v Morašicích zasloužilí hasiči
okresu Chrudim. Tato akce, kterou pořádá OSH ČMS Chrudim,
proběhne v Hospodě „VE DVOŘE“ s kulturním programem. Vystoupí
zde mladí hasiči místního sboru.
Dne 29. dubna na hřišti v Morašicích proběhne soutěž v požárním
sportu okrsku Heřmanův Městec. Tato akce začíná v 9.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je jako vždy zajištěno.
Dne 30.04.2017 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v 19.00 hod. se sejdeme u
budovy zdejší školy a průvodem se přesuneme na velké hřiště.
Před zapálením ohně budeme zvědaví, jaké předtančení nám letos
předvedou místní i přespolní čarodějnice.
Samozřejmostí je již tradiční občerstvení a po setmění velkolepý
ohňostroj.
A nyní ještě něco málo z velmi staré historie pálení ohňů.
Hlavním cílem zapálených hranic bylo uchránit úrodu a celé
hospodářství před nepříznivým rokem.
Hranici s panákem, znázorňující čarodějnici zapaloval vždy muž, který
se poslední ve vsi oženil.
Po zapálení začalo všeobecné veselí. Zapalovala se košťata a běhalo
se okolo ohně. Věřilo se, že přeskočí-li dívka s chlapcem oheň brzy
se vezmou.
Před všechna stavení a před chlévy se pokládaly narýpané drny
trávy – to proto, že čarodějnice musela před tím, než vstoupila
dovnitř, všechna stébla přepočítat. To jí trvalo až do rána a její
moc byla ta tam.

Některé zvyky jsou i praktické. Po jarním průřezu stromů na vašich
zahradách, můžete roští a větve přivést na hranici a uklidit si tak
svou zahrádku.

Softball v Morašicích
Autor: Andrea Koláčková
Softball je pálkovací hra stejně jako baseball. Jedna z jeho variant
je Slowpitch („pomalý nadhoz“). Tato varianta je určená smíšeným
družstvům a jejím specifikem je pomalý nadhoz do obloučku, který je
možné celkem snadno odpálit. Tato varianta softballu je tedy vhodná
pro širokou veřejnost.
V Morašicích vzniknul před dvěma lety takový slowpitchový tým.
Každý rok objíždí amatérské turnaje v blízkém okolí. Pravidelně se
umisťuje na nejvyšších příčkách. Vloni dokonce vyhrál Amatérskou
slowpitchovou ligu.
Více informací o hře slowpitch je možné najít na www.slowpitch.eu.
Pokud si chcete hru zkusit, můžete přijít v pátek v 16:30 na hřiště
v Morašících. Můžete se také doptat na tel.: 723 618 268 nebo
ajina.k@atlas.cz.
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