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P O Z V Á N K A
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice,které se
uskuteční ve středu 26.09.2018 v hospodě „VE DVOŘE“ od 18.00
hod. s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.

Program obnovy venkova na rok 2019 – 2021
Příspěvek Obci Lány na kanalizaci
Rozpočtové opatření č. 5
Různé

POZVÁNKA
Zveme všechny naše občany k účasti na volby do
zastupitelstva naší obce Morašice a do 1/3 Senátu PČR ve
dnech 5. a 6. října 2018. V pátek od 14.00 hod. do 22.00
hod. a v sobotu od 08.00 hod. do 14.00 hod.

CO SE LETOS PODAŘILO
Obci se opět i v letošním roce podařilo získat dotace a to v celkové
výši cca 5,4 milionu Kč.
Největší letošní investicí je přístavba budovy základní školy. Vybudováním
nové kmenové třídy pro 30 žáků, sborovny, šatny a sociálního zázemí se
obci podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou školy
a také postavit novou moderní a hlavně větší tělocvičnu, která bude
využívána nejen školou, ale i veřejností pro sportovní a kulturní akce.
Celkové náklady stavby včetně vybavení jsou ve výši cca 10 mil.Kč a
dotace od Ministerstva školství činí cca 4 mil. Kč. Díky realizaci přístavby
mohla také škola opustit prostory hasičské zbrojnice a vrátit ji tak po
několika letech zpátky do užívání SDH Morašice.
I v letošním roce pokračovaly práce na technické infrastruktuře v nové
lokalitě rodinných domů na Holičkách, kde jsou již všechny pozemky
prodány. Byl dokončen vodovod, plynovod, napojení na elektrickou síť a
zahájeny práce na komunikaci a jejím odvodnění. Rádi bychom, pokud
počasí dovolí, do konce roku dokončily první etapu místní komunikace
včetně finálního povrchu.
V létě byl také dokončen chodník na Dubině včetně jeho osvětlení, který
výrazně zvýšil bezpečnost chodců.
Pokračují práce na „Lojzičce“ ve Skupicích, kde bychom letos rádi
dokončili vnitřní instalace, osadili nová okna a provedli omítky. Podařilo se
nám také odkoupit od Státu a následně vypořádat spoluvlastnictví u
pozemků pod touto stavbou a přilehlých pozemků.
V Janovicích a Zbyhněvicích byly dokončeny sruby, které slouží
k setkávání občanů a konání různých sportovních akcí. Obec také
zakoupila tři venkovní stoly na stolní tenis (Janovice, Zbyhněvice,
Skupice), které jsou docela hojně využívány místní mládeží.
Nezapomněli jsme ani na budovu obecního úřadu, kde byly opraveny
omítky ve vstupní chodbě a zřízena kuchyňka, která zde dosud chyběla.
Z důvodu změny legislativy byly také přepracovány webové stránky obce a
změněn i jejich vzhled tak, aby byly dobře zobrazovány na „chytrých“
telefonech.
Jistě jste si všimli opravené návsi a komunikace od obchodu
k dřevovýrobě Pelikán v Morašicích. Tato oprava byla podpořena dotací

z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tis. Kč.
Další dotace jsme získali na rekonstrukci budovy s č.p. 31 – „Lojzička“ ve
Skupicích (dotace od Pardubického kraje 120 tis.), oprava „promítárny“
(dotace od Pardubického kraje 150 tis.) a vybudování nového
workoutového hřiště (dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 400 tis.),
obojí na velkém hřišti v Morašicích.
V měsíci říjnu se také uskuteční výsadba ovocného sadu na místě bývalé
skládky na Dubině, na což nám přispěla společnost ŠKODA AUTO Mladá
Boleslav a.s. darem ve výši 45 tis. Kč na nákup stromků.
K 100. výročí vzniku naší samostatné republiky, jako připomínku této
události, plánujeme vysadit v místních částech naší obce ve spolupráci
s našimi hasiči lípy.
Obec také znovu požádala Úřad práce o vytvoření pracovního místa
v rámci VPP a poskytnutí finančního příspěvku na vytvoření tohoto místa.
Opět by se jednalo o pracovníka na údržbu veřejných ploch a prostranství.
Zastupitelstvo obce na základě žádosti SDH Morašice odsouhlasilo
pořízení nové závodní stříkačky PS 12 pro soutěžní družstvo. Obec již
zaplatila zálohu ve výši 150 tis. Kč a dalších 90 tis. Kč přidají samotní
hasiči z Morašic. Po dodání závodního stroje bude jedna ze stávajících
stříkaček PS 12 z Morašic předána hasičům do Janovic.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
se uskuteční dne 26.09.2018 od 16.00 hod. postupně ve všech místních
částech. Opět prosíme o osobní předání, stále a pořád přetrvává nešvar,
kdy občané odpad dovezou na místo svozu, ujedou a nepomohou
s nakládkou, nebo dokonce dovezou odpad, který do nebezpečného odpadu
ani nepatří. Tento odpad potom zůstává na místě a rozhodně nevylepšuje
vzhled naší obce.
SVOZ STARÉHO ŽELEZA
nepotřebné železo pro vaši domácnost připravte před svůj dům v sobotu
dne 22.09.2018 v 09.00 hod. po trase Janovice, Holičky, Dubina a
Morašice. Děkujeme vám.

SDH MORAŠICE
16.09.2018 se uskutečnilo od 15.00 hod.již tradiční Posvícenské
fotbalové utkání ŽENATÍ – SVOBODNÍ na velkém hřišti v Morašicích.
22.09.2018 od 20.00 hod. jste všichni zváni do hospody „Ve Dvoře“ na
„VINOBRANÍ“, bude se podávat pravý nefalšovaný burčák.
23.09.2018 od 15.00 hod. pořádáme „Dětský den“ na velkém hřišti to pro
všechna dítka, jak místní, tak přespolní.
06.10.2018, v sobotu, od 09.00 hod. se koná další ročník soutěže
v požárním útoku „O pohár starosty OBCE“ na místním velkém hřišti. Je
to již 28. ročník této oblíbené soutěže“. Všichni jste samozřejmě zváni na
již vyhlášenou kvalitu bramboráčků. Letos obhajují naši muži loňské
vítězství v okresní lize tohoto sportu. Také naše družstvo žen, které je
jako polité živou vodou a dosahuje letos nečekaně na medajlová umístění.
07.10.2018 od 09.00 hod. se sehraje další ročník nohejbalového turnaje
o pohár Miloše Valenty. Sraz všech účastníků je na velkém hřišti
v Morašicích. Bližší informace podá Rosťa Petrovič.
20.10.2018 proběhne v Morašicích branný závod, který pořádá Okresní
sdružení hasičů. Soutěžit se bude v požární všestrannosti.
Závod začíná v 08.00 hod. na velkém hřišti v Morašicích. Je nahlášeno
438 závodníků a 56 rozhodčích.
ČHJ Janovice
připravuje na sobotu 22.9.2018 od 14.00 hod. u srubu opět velkou
„Drakiádu“. Věříme, že se opět jako v loňském roce vydaří a bude jim
přát počasí.
AKCE SPOZ
23.09.2018 od 10.00 hod. přivítáme v zasedací místnosti OÚ opět 4 naše
nové občánky a to 1 děvčátko a 3 chlapečky. Kulturní pásmo ke
slavnostnímu uvítání opět zajistí děti a žáci naší ZŠaMŠ.
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