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P O Z V Á N K A
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se
uskuteční dne 27.září 2017 v hospodě „VE DVOŘE“ od 18.00 hod.
INFORMACE
Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat u
kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností a převzít
u obecního úřadu s rozšířenou působností, který jste si při
podání žádosti zvolili.
VOLBY 2017
Ve dnech 20. a 21.10.2017 proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 20.10. se volební místnosti
otevřou ve 14.00 hod. a uzavřou v 22.00 hod. V sobotu
21.10. se volební místnosti otevřou v 8.00 hod. a uzavřou se
ve 14.00 hod.

V neděli 17.09.2017 v slavnostní síni obecního úřadu
Morašice přivítal starosta Roman Štěpánek čtyři nové
občánky. Tento slavnostní den pro jedno děvčátko a tři
chlapce a jejich rodiče zpříjemnili žáci a děti naší Základní a
mateřské školy pod vedením paní učitelky Ivy Hovorkové
(Malinové).
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
proběhne dne 04.10.2017 od 15.30 hod. postupně ve všech
místních částech na obvyklých místech. Během roku
neodkládejte, prosím, ke kontejnerům věci, které patří až na
svoz velkoobjemného odpadu. Udržujte pořádek u všech
kontejnerů v našich vesničkách. A opět vás prosíme o osobní
předání odpadu a pomoc při nakládce.
SVOZ STARÉHO ŽELEZA
železo, které již nepotřebujete posbírají členové SDH
Morašice v sobotu 30.září 2017 od 09.00 hod., po trase
Janovice, Holičky, Dubina a Morašice.
Připravte staré železo, prosím, před svůj dům. Děkujeme za
každý kousek železa.
CO PLÁNUJEME DO KONCE ROKU
Chodník na Dubině se začne budovat 25.09.2017 a do konce
října bychom rádi měli provedené odvodnění vozovky, osazeny
lampy veřejného osvětlení a položené obruby budoucího
chodníku včetně sjezdů na jednotlivé pozemky. Dokončení
celého chodníku je plánováno na léto příštího roku.
V místní části Holičky se daří prodávat pozemky určené pro
výstavbu rodinných domků. Je vydané územní rozhodnutí na
inženýrské sítě a komunikaci a podána žádost o stavební

povolení na vodovod a komunikaci. Ještě do konce roku
bychom chtěli stihnout vybudovat vodovodní a plynovodní řad.
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků naší školy a chybějícím
kapacitám tříd zastupitelstvo na svém zasedání letos v červnu
schválilo vybudování přístavby na horní školní zahradě, kde
by měla vzniknout jedna kmenová třída základní školy
s kapacitou 30 žáků, sborovna, sociální zázemí a tělocvičný
sál. Projektová dokumentace je již vyhotovena a podaná na
příslušné orgány státní správy a organizace k vyjádření.
Obec také zvažuje možnost podání dotace z programu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
S přispěním dotace od Pardubického kraje byla rovněž
provedena oprava krovu, zateplení a výměna střešní krytiny
objektu „Lojzička“ ve Skupicích. V příštím roce plánujeme
pokračovat v postupné rekonstrukci celé budovy.
KULTURNÍ AKCE SDH
V Morašicích SDH uspořádal následující kulturní akce:
Kácení máje, fotbalové pouťové utkání.
V neděli 17.09.2017 v odpoledních hodinách SDH Morašice
uspořádal tradiční fotbalové utkání ŽENATÍ - SVOBODNÍ
V sobotu 07.10.2017 na velkém hřišti v Morašicích proběhne
27. ročník v požárním sportu „O pohár starosty obce“. Tato
soutěž je i letos zařazena do ligy okresu a právě zde se
bude rozhodovat, který tým letos zvítězí v této prestižní
soutěži. Muži Morašic jsou zatím na druhém místě a útočí na
historické vítězství v této soutěži. Proto jste všichni zváni
od 09.00 hod., kdy po slavnostním nástupu vyvrcholí
celoroční snažení týmu žen a mužů a to nejen z chrudimského
okresu.
Občerstvení je zajištěno, opět nebudou chybět vyhlášené
morašické bramboráčky.

V neděli 08.10.2017 pořádá SDH Morašice 4. ročník
nohejbalového turnaje „O pohár Miloše Valenty“. Začíná se
v 09.00 hod. na velkém hřišti.
Bližší informace získáte u pana Rosti Petroviče – tel.
603 899 873.
V pátek 13.10.2017 od 20.00 hod. pořádá SDH Morašice
v sále hostince „Ve Dvoře“ tradiční „Vinobraní“.
K tanci a poslechu vám zahraje hudba p. Habala.
V pátek 20.10.2017 zve výbor SDH Morašice všechny své
členy na členskou schůzi. Od 18.30 hodin se sejdeme
v hostinci „Ve Dvoře“.
V místní části Skupice SDH uspořádal Skupické posvícení
s bohatým programem.
V místní části Zbyhněvice SDH uspořádal pro děti zábavné
odpoledne s názvem přivítání nového školního roku.
Na sobotní odpoledne 23.09.2017 se sejdou bývalí absolventi
naší Základní školy. Setkání svých bývalých spolužáků
zorganizoval pan Stanislav Vápeník z Morašic.
Revize komínů
Zájemci o provedení revize komínů se mohou přihlásit na
obecním úřadě osobně, nebo telefonicky na tel. čísle
469695837
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