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Sázení lípy 24. října 2018 v Morašicích před školou

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
do rukou se Vám dostává letošní poslední vydání Českého venkova. Protože se jedná o hlavní informační
zdroj dění v obci, rozhodli jsme se do budoucna o malé obsahové rozšíření.
Zpravodaj si klade za cíl Vás co nejlépe informovat o dění v obci. Toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, když
zde bude poskytnut prostor pro příspěvky kohokoliv z Vás. Příspěvky, se kterými stojí za to se podělit
s ostatními, posílejte, prosím, na e-mail obec.morasice@c-box.cz, případně je předejte osobně na obecním
úřadě.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přispivatelům a především paní Evě Jirákové, která Český
Venkov doposud vedla.
Především zdraví a spokojený život nejen v obci Vám do roku 2019 přeje
Redakční rada zpravodaje Český venkov

www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Ustavující zasedání
zastupitelstva obce
Morašice ze dne 2. 11. 2018
1. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
2. Volí starostou obce pana Romana Štěpánka.
3. Volí místostarostou obce pana Mgr. Petra
Borkovce.
4. Volí členy rady obce pana Lubomíra Hrstku,
pana Bc. Luboše Novotného a pana Josefa
Soudka.
5. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba
budou pětičlenné
6. Volí předsedu finančního výboru pana Ing.
Františka Zitu
7. Volí předsedu kontrolního výboru pana Ing.
Martina Klimka
8. Volí členy finančního výboru pana Petra
Lisého, paní Mgr. Moniku Čermákovou, pana
Bc. Davida Kosinu a paní Michaelu
Doležalovou.
9. Volí členy kontrolního výboru pana Tomáše
Chrbolku, pana MVDr. Františka Zitu, paní
Petru Novákovou a pana Bc. Milana Štorka
10. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle Přílohy č. 3.
11. V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona
o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna a
že odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
12. Bere na vědomí složení slibu všech členů
zastupitelstva podle § 69 odst. 1 zákona
č. 128/2000 sb. o obcích (Příloha č. 2)
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Zasedání zastupitelstva
obce 2. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje:
1. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány
na investiční příspěvek na přístavbu školy
ve výši 436.688,- Kč.
2. Rozpočtové opatření číslo 6.

Usnesení rady obce č. 45 ze
dne 7. 11. 2018
1. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
2. Rada schvaluje postup stanovený pod bodem 2
v zápisu č. 45 z jednání rady v rámci zahájení
činnosti Kulturní komise.
3. Rada schvaluje Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-2017444/VB/01
4. Rada schvaluje Dohodu o místní stavbě č. IV12-2017444/DUS/01
5. Rada neschvaluje rozpočet pro rok 2019 ZŠ a
MŠ Morašice předložený ředitelkou školy
6. Rada schvaluje návrh, aby zástupcem školské
rady za obec Morašice se stala p. Michaela
Doležalová.
7. Rada schvaluje příspěvek Mysliveckému
sdružení Bylany ve výši 1.500,- Kč.
8. Rada schválila předběžně projednat
s právníkem předpokládanou úspěšnost
vymáhání úhrady vynaložených nákladů na
p. Šnajdarovi právní cestou.

Zasedání rady obce č. 46 ze
dne 3. 12. 2018
1. Rada neschvaluje uzavření smlouvy
s Městskými Lesy Chrudim, s.r.o.
za navrhovaných podmínek, Rada schvaluje
těžbu probíhající formou samovýroby, smrk
od průměru 20 cm bude prodán na pilu.
2. Rada doporučuje vyčerpání finančních
prostředků na nákup vybavení školy (DDHM)
z rozpočtu na rok 2018 do 31. 12. 2018.
3. Rada doporučuje ZO schválit rozpočet Kulturní
komise na rok 2019 ve výši 80 tis. Kč, příspěvek
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na provoz školy ve výši 500 tis. Kč., finanční dar
na rok 2019 pro sdružení rodičů MOMA ve výši
6 tis. Kč.
4. Rada bere na vědomí návrh rozpočtu obce
na rok 2019. Po projednání s předsedou
finančního výboru doporučuje ke schválení
rozpočet jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 12 746
tis. Kč, výdaje ve výši 12 746 tis. Kč.
5. Rada schvaluje uzavření Obecního úřadu
ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2018 a přerušení
provozu ZŠ a MŠ od 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
(Vánoční prázdniny), 1. 2. 2019 (pololetní
prázdniny) a 18. 4. 2019 (Velikonoční
prázdniny).
6. Rada schvaluje, aby organizaci pronajímání
školní tělocvičny zajišťovala kulturní komise
prostřednictvím předsedy p. Navrátila. Návrh
výše ceny za pronájem předloží dle zjištěných
vícenákladů na provoz školy ředitelka školy.
Platbu za pronájem navrhuje provádět formou
převodů z účtu na účet obce, nebo bude
možné provádět úhradu hotově na obecním
úřadu.
7. Rada schvaluje přípravu a podání žádostí
o dotace z MMR ČR:
a) „brownfield“ na opravu Lojzičky ve Skupicích,
b) hřiště v Janovicích a multifukční hřiště
v Morašicích,
c) opravu místní komunikace kolem školy a
hřbitova v Morašicích.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
8. a) Rada nedoporučuje prodej pozemku
p. Ježkovi č. 99/19 a 92 v k.ú. Janovice.
b) Rada doporučuje ZO schválit prodej a
částečnou směnu pozemků č. 28/18, 285/10 a
285/5 s částečnou směnou za pozemek 577/4
v k.ú. Morašice p. Kosinovi za těchto
podmínek:
- pokud je zde plánována výstavba RD, uzavřít
kupní smlouvu dle vzoru pro prodej stavebních
pozemků (do 1 roku stavební povolení a do 5
let kolaudace, při nesplnění těchto podmínek
předkupní právo obce) cena za 1m2 420,-Kč
bez DPH.
- pokud zde není plánována výstavba RD, bude
jejich cena stanovena ve výši odpovídající tržní
ceně pozemků v k.ú., do kterého nabytý
pozemek náleží.
9. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2016374/VB/1
Morašice, Holičky, 9RD – knn-Obec Morašice.
Rada schvaluje návrh starosty obce na plán
inventur a složení inv. komisí.
10. Rada schvaluje úpravu odměn v rámci dohod o
pracovní činnosti a odměny za dohody o
provedení práce dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení Rady.
11. Rada schvaluje návrh pravidel pro poskytování
věcných a finančních darů při jubileích a
slavnostních příležitostech v částkách
uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení Rady.
12. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

Pozvánka
Na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Morašice, které se koná dne 20. prosince 2018 od 18:00
v hospodě Ve dvoře v Morašicích.
Program:
1. Přijetí dotací (hospodaření v lesích a projekt ZŠ MŠ)
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
3. Prodeje (směny) pozemků
4. Obecně závazná vyhláška – poplatky za svoz TKO
5. Rozpočtové opatření
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ZŘÍZENÍ KOMISE PRO ROZVOJ
Na pracovním zastupitelstvu obce se zastupitelé dohodli zřídit pracovní komisi, jejíž cílem bude v
dlouhodobém horizontu vytvořit Dlouhodobý plán rozvoje obce.
Prvním krokem pro vytvoření takového plánu je sepsání všech podnětů (ale také kroků, které je nutné udělat,
aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost obecního majetku).
V tomto kroku budeme potřebovat vaši pomoc. Začátkem roku 2019 Vám rozešleme dotazník, jehož cílem
bude od Vás, našich spoluobčanů, posbírat nápady na to, co byste chtěli v jednotlivých místních částech
upravit, opravit ale také vybudovat. Díky tomu vznikne seznam akcí, kterými se budeme postupně zabývat.
Vybrané projekty a nápady postupně rozpracujeme.
Cílem je mít promyšlenou a odsouhlasenou skupinu připravených projektů (které na sebe budou případně
logicky navazovat). A pokud například v rozpočtu obce zbydou volné finanční prostředky (nebo pokud bude
vypsána nějaká zajímavá dotace), abychom se mohli rovnou pustit do realizace dané myšlenky.
Proto využijte této příležitosti, zamyslete se nad tím, co byste kolem vás chtěli změnit – jenom tak vytvoříme
plán, který bude respektovat vaše potřeby a nápady.
Vedením pracovní komise byl pověřen David Kosina, kterého můžete kontaktovat emailem
kosina.david@hotmail.com nebo telefonicky 775 877 736.
David Kosina, zastupitel obce

OSLAVA 100 LET VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Zástupci školy, obce a SDH Morašic společně zasadili lípu Svobody
Na mnoha místech naší krásné republiky se sázely
stromy, většinou lípy. Co to vlastně znamená? Lípa –
Strom Svobody symbolizuje vznik Československé
republiky v roce 1918. Sázely se i v pozdějších letech,
konkrétně lípy v Morašicích před obchodem byly
sázeny u příležitosti 10. výročí založení republiky učiteli
místní školy, za účasti školních dětí a široké veřejnosti.
To samé platí i o lípách v ostatních místních částech
naší obce.
Ani školáci nemohli vynechat oslavy k 100 letům
republiky. Oslavy se konaly 24. října, kde děti
ve spolupráci s obcí a SDH Morašice slavnostně zasadili
strom – lípu. Škola připravila bohatý kulturní program
a malé pohoštění pro návštěvníky. Závěrem akce byla
slavnostně otevřena nová přístavba, kde se nachází třída ZŠ a tělocvična.
Foto na: https://skola-morasice.rajce.idnes.cz
Jindřiška Kaplanová a František Škodný
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Ve Skupicích zasadili lípu Republiky a J. A. Komenského
Skupičtí hasiči k 100. výročí založení a osamostatnění ČR uspořádali slavnostní akci. Na počest tohoto
významného svátku společně s občany zasadili lípu, kterou obci Skupice věnoval hasičský sbor.
K navázání a pokračování tradic našich předků, kteří
při významných národních událostech vysazovali lípy a
zároveň je i nazývali, ponese nově vsazená lípa
výstižný název lípa Republiky. Při této příležitosti byla
zasazena i další chybějící lípa, která byla pojmenována
lípa J. A. Komenského, u kterého brzy oslavíme 350let
od jeho úmrtí a taktéž proto že to byla významná
postava našich dějin, která si to zaslouží.
Sázení lip se účastnilo kolem čtyřiceti lidí ze Skupic a
okolí. Projev pronesl starosta sboru Jan Švadlenka a
starosta obce Roman Štěpánek. Všichni zúčastnění se
poté mohli podílet na sázení lípy vlastnoručním
příhozem hlíny. V průběhu zazněla státní hymna a dvě
lidové písně v podání Vojty Jiráska a Aničky Štorkové.
Pod samotný strom byla umístěna schránka se vzkazem pro budoucí generaci. Schránka též obsahovala
pohlednici, která byla vydána k tomuto slavnostnímu roku. Všichni také mohli ochutnat domácí chléb se solí.
Na Skupické návsi tak k pěti již pojmenovaným a i dalším o mnoho starším bezejmenným lípám, přibyli nový
svědci minulosti, resp. naši budoucnosti. Zakončeme článek slovy starosty sboru Jana Švadlenky: „Naše lípo
republiky, přeji ti, abys byla po těch následujících 100 let svědkem období míru, lásky a porozumění
v mezilidských vztazích, ochoty a síly bojovat za tak křehkou věc, jakou je naše svobodná vlast.“
Na závěr byl odhalen pamětní kámen, který bude připomínat tento slavností den.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na dalších akcích.
Výsadba lip proběhla díky Nadačnímu fondu Veolia z programu MINIGRANTY VEOLIA.
Milan Štorek, zastupitel obce a člen SDH Skupice

Sázení ve Zbyhněvicích
I přes nepříznivé počasí se občané Zbyhněvic dne
28. října 2018 sešli na místním hřišti. U příležitosti
stého výročí založení republiky zasadili 2 lípy, které
budou tento významný den připomínat příštím
generacím.
Josef Soudek
zastupitel a člen SDH Zbyhněvice
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JANOVICKÁ DRAKIÁDA
s odcházejícím létem a jeho prázdninovými dny, s přicházejícím podzimem a prvními
probarvenými listy na stromech, se už tradičně schází děti, jejich rodiče a celé rodiny k
podzimnímu pouštění draků.
22. 9. 2018 proběhl u janovické hasičské
boudy 3. ročník DRAKIÁDY.
Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 40 dětí a
jejich více, či méně létajících draků. Na každého
účastníka čekala hezká odměna a také bohatá
tombola.
Místní členové ČHJ se postarali o posilnění
účastníků ve formě delikatesních bramboráků,
gulášku a pití. Pokud dětem nestačilo, byla
možnost upéct si buřtíka na ohni.
Novinkou aktuálního ročníku bylo společné
malování draka.
Roman Zvěřina se opět postaral o přípravu
vojenské závodní dráhy. Na tu si troufly pouze děti.
Dospělí by neměli sebemenší šanci překážky
zdolat.
Pevně věřím, že příští rok přijde mnohem více
účastníků. Určitě budeme zvažovat speciální
odměnu v kategorii nejkrásnější vlastnoručně
vyrobený drak nebo nejdéle létající drak.

Je pro nás potěšením sledovat, jak Janovice ožívají
v přípravách aktivit pro děti. K Drakiádě přibyl
Mikuláš, připravujeme Štědrodopolední výšlap
s dětmi do lesa za zvířátky, připomeneme si
tradice Velikonoc.
Těšíme se na vaši návštěvu při všech dalších akcích
a setkávání.
Petra Medunová
Kulturní komise

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ NAŠICH OBCÍ
V Pohledě zazpívali žáci ZŠ Morašice, soubor Kvítko a Borověnky
Již tradiční setkání seniorů Morašic a místních částí se
uskutečnilo dne 17. listopadu v sále jídelny Agro a.s.
v Pohledě. Dva autobusy svezly všechny účastníky
před pravým polednem a po chutném obědě, o který se
postaral tým Slávka Salfického, následoval program
společného odpoledne. Jako první se představil divadelní
kroužek žáků ZŠ Morašice pod vedením paní učitelky
Kateřiny Kopecké. Žáci zahráli pohádkový muzikál Tři bratři
a za svůj výkon si zasloužili velký obdiv.
Následovalo vystoupení dámského pěveckého sboru
Borověnky s převážně prvorepublikovými skladbami. Na
Registrační značka MK,ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 13. 12. 2018
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závěr sehrál divadelní soubor Kvítko představení na téma
rodinných strastí knížete Oldřicha. Publikum bylo odměněno
neplánovaným bonusem, kdy Borověnky společně s Kvítkem
zazpívali několik známých písní.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Setkání bylo ukončeno přibližně v 18:00 opětovným rozvozem
účastníků do místních částí.
Účastníkům byl k dispozici dotazník, s otázkami týkajícími se
možných zlepšení v naší obci. Z výsledků je zřejmé, že zájem by byl
o organizované divadelní představení, slevu na svoz komunálního
odpadu, zlepšení dopravní bezpečnosti a vzhledu obce a že
nejsledovanějším informačním zdrojem v obci je Český venkov.
Více foto z akce na: https://skola-morasice.rajce.idnes.cz
Tomáš Navrátil, Kulturní komise
Touto cestou chci poděkovat kolektivu jídelny Agro a.s. v Pohledě za hezké prostředí a chutné jídlo.
Poděkování patří všem členům kulturní komise za celodenní přípravu této akce. Největší ohlas mělo
vystoupení naší morašické školičky, takže moje poděkování míří i pro děti a paní učitelky za hezké vystoupení.
Franitšek Škodný, Kulturní komise

SDH SKUPICE MÁ NOVĚ MOTOROVOU PILU
Skupičtí hasiči díky Nadačnímu fondu Veolia, programu Minigranty Veolia pořídili motorovou
pilu. Pomocí pořízené nové techniky a dobrovolných brigád členů sboru chtějí pečovat o životní
prostředí v obci a jejím okolí.
Dále chtějí vyčistit koryto a přilehlé pozemky Skupického
potoka od odpadků a náletových dřevin. V části tohoto
potoka již probírka a kácení náletových dřevin proběhly. Dále
chtějí obnovit již přestárlé dřeviny v alejích okolních cest.
Úspěšně zahájení a následné pokračování celého projektu i v
roce 2018 bylo a bude možné jen za přispění a obětavosti
členů SDH.
Zvláštní poděkování směřujeme panu Tomáši Trojanovi, členu
SDH, který nejenom požádal a zajistil grant od Nadačního
fondu Veolia, ale osobně se podílí na realizaci celého
projektu. Zakoupené nářadí a motorová pila bude i
po skončení projektu v majetku SDH Skupice a bude sloužit i při odklízení škod při živelných událostech a při
zásazích hasičů.
Milan Štorek
zastupitel a člen SDH Skupice
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MLADÍ HASIČI SDH MORAŠICE
Na pravidelných schůzkách mladých hasičů se věnujeme zejména sportovním aktivitám a
činnostem, kde se děti seznamují s prvky požární ochrany a záchranného systému.
Mladí hasiči (36 dětí) věnují
veškeré své úsilí získávání znalostí
a dovedností, učí se pracovat
v týmu, a prožívat společně
úspěchy i případné neúspěchy. Pomáháme
realizovat kulturní akce v obci. Vedeme děti
ke společenskému životu v obci, k úctě k tradicím
a k ochraně životního prostředí. Naši činnost jsme
popsali i do 7. ročníku ankety Dobrovolní hasiči
roku 2017, kde jsme se umístili na 2. místě
za oblast Východ Čech. Ke své činnosti využíváme
prostory hřiště, zázemí hasičské klubovny,
zbrojnice a hasičské buňky.
V jarních měsících již pilně nacvičujeme na jarní
kolo hry Plamen, tzn. požární útok, štafeta 4x60m,
štafeta CTIF a štafeta požárních dvojic, starší žáci
ještě útok CTIF.

V prosinci ještě zhlédneme filmovou pohádku
v kině v Heřmanově Městci.
Podzim patří přípravě na Závod požární
všestrannosti hry Plamen a také náboru nových
členů.

Na dalších schůzkách nacvičujeme krátké kulturní
pásmo na besedu pro zasloužilé hasiče okresu
Chrudim a na výroční valnou hromadu sboru.
Zavedli jsme tradici zdobení vánočního stromečku
před Obecním úřadem v Morašicích a obnovili
výrobu a roznos vánočních přáníček pro občany.
Letošní rozsvěcení stromečku jsme připravili
pro širokou veřejnost na středu 5. 12. od 15:30
před Obecním úřadem v Morašicích.

Celé jaro a léto se účastníme různých hasičských
soutěží v okrese Chrudim v požárním sportu.
Pořádáme také výlety a exkurze. Navštívili jsme
např.: leteckou základnu v Chotusicích, zábavné
centrum Tongo, zábavné centrum Peklo Čertovina,
Laňáček Pardubice, muzeum Lega v Kutné Hoře,
hasičskou zbrojnici v Chrudimi i v Pardubicích.
V listopadu letošního roku jsme uspořádali výlet
do Prahy. Prohlédli jsme si hasičskou stanici č. 11
v Modřanech, v Galerii ocelových figurín jsme
si osahali vystavené exponáty a výlet jsme
zakončili prohlídkou hračkářství Hamleys.

Za účelem zajištění odpovídajících podmínek
pro pravidelnou sportovní činnost dětí, žádáme
pravidelně o finanční prostředky z různých
dotačních titulů. Z dotačních peněž pořizujeme
sportovní potřeby a sportovní vybavení pro nácvik
požárních disciplín. Zakoupený materiál je
využíván ke kvalitně strávenému volnému času

Registrační značka MK,ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 13. 12. 2018

Strana 9
dětí s náplní pro posílení fyzické kondice a
k podpoře a rozvíjení znalostí a dovedností v oboru
požárního sportu, získávání návyků v jednotlivých
oblastech specifické činnosti, jakou je požární
ochrana. Sportovní činnost se bohužel neobejde
bez kvalitní metodické pomoci, hrazení
startovného, stravného a jízdného. V současné
době je jak sportovní činnost, tak volnočasová
aktivita mladých hasičů velmi finančně náročná.
Jsme velmi rádi za vstřícný přístup sboru a obce,
který nás finančně podporuje v celoroční práci
s dětmi.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
Děkujeme jednotlivým členům sboru za jejich
volný čas, který nám věnují, když potřebujeme
cokoli zajistit, opravit a kamkoli dopravit.
Přejeme vám klidné období vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěchů v roce 2019.
Květa Dvořáková
Vedoucí mladých hasičů SDH Morašice

SDH Morašice přeje všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a
hodně zdraví do nového roku 2019

Z NAŠÍ ŠKOLY
Celoroční školní projekt “Máme rádi Česko”
V letošním školním roce se v naší základní i mateřské škole věnujeme celoročnímu projektu „Máme rádi
Česko“, při kterém poznáváme naši Českou republiku a její historii.
V mateřské škole poznáváme každý měsíc nejznámější osobnosti a místa České a Československé republiky.
Naučíme se něco o naší zemi od minulosti po současnost a ochutnáme typická jídla, která nám připravují
naše paní kuchařky.
Září jsme zahájili povídáním o naší republice, zopakovali jsme si
státní symboly, tradice a zvyky, které se k ní vztahují. Pověděli
jsme si, co a jak bylo v minulosti a jaké je to dnes. V říjnu jsme
se věnovali našim panovníkům. Povídali jsme si o vzniku
republiky, představili si T. G. Masaryka a zkusili si vytvořit českou
známku.
V základní škole proběhl projektový den se sestrou Gracií, která
nám představila program Svědci víry - bohatství našeho národa.
V listopadu jsme se věnovali našim nejznámějším sochařům a
malířům, seznámili se tak s velikány, jako byli např.: J. V. Myslbek,
M. B. Braun, A. Mucha. Vyzkoušeli jsme si tvoření z keramické
hlíny, malovali jsme na velké plátno a na neobvyklé materiály (kámen, pískovec).

Co všechno jsme stihli na podzim
Koncem září naše děti společně se zástupci obce
přivítali naše nové občánky na obecním úřadě, kde
jim zarecitovaly básně a zazpívaly písničky.
Navštívilo nás maňáskové divadlo Šternberk s
pásmem pohádek „Jak pejsek a kočička myli
podlahu“, „O Šípkové Růžence“ a „Zajíc a vlk“.

V říjnu nás ve školce navštívila paní Gregorová z
ekocentra Paleta Chrudim s programem „Jak se
žije v lese“. Přiblížila nám, co vše potřebují k životu
zvířátka v lese, kde bydlí a co jedí. Závěrem
programu jsme si vyzkoušeli, jaké to je být zvířátky
a zahráli si hru.
www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
S otevřením tělocvičny jsme zahájili činnost dalších
zájmových kroužků pro děti a žáky školy.
V letošním roce nabízíme dětem různorodé
aktivity, mohou navštěvovat kroužek flétny,
cvičení s hudbou, háčkování, vaření, náboženství,
keramiky, gymnastiky, zpívání, angličtiny nebo
dramatický kroužek. Dále mohou navštěvovat
sportovní kroužek, tancování s Bestou, v zimě
nabízíme možnost účastnit se lyžařských kurzů
v Hlinsku.

Strana 10
v keramickém kroužku pro všechny návštěvníky
vyrobily dárek.
Žáci pátého ročníku se letos poprvé zúčastnili
celostátní soutěže v informatice “Bobřík
informatiky”, do které se zapojilo celkem 17 418
žáků z celé ČR. Naši žáci dosáhli v porovnání
s ostatními účastníky výrazně nadprůměrných
výsledků. Na prvních třech místech ve škole se
umístili Justýna Švadlenková, Alžběta Trojanová a
Jakub Dvořák.

V listopadu proběhl ve školce program „Zdravé
zoubky“ s paní Cejpkovou. Děti se tak hravou
formou naučily, jak se starat o své zoubky.
V pondělí 26. listopadu jsme se vydali
do chrudimského Divadla K. Pippicha na pohádku
„Pojďte pane, budeme si hrát“.
V základní škole jsme na podzim realizovali školní
kolo recitační soutěže, nejlepší žáci reprezentovali
naši školu v Ležákách na celostátní soutěži
“Ležácké veršování”.

Koncem listopadu připravili nejstarší žáci pro svoje
mladší spolužáky projekt “Pole”. Skupinky žáků
v hodinách přírodovědy zpracovaly prezentace a
úkoly k danému tématu, vše pak prezentovali
před svými spolužáky. Největší zájem byl o
prezentaci zemědělských strojů, kde měli všichni
možnost vyzkoušet si modely těchto strojů.
Novou tělocvičnu jsme “pokřtili” i kulturou. Ve
čtvrtek 6. prosince jsme pozvali rodiče a známé
na nové nastudování pohádky Tři bratři, které
v režii paní učitelky Katky Kopecké zahráli žáci
z dramatického kroužku.
Mnozí žáci školy a také některé děti z mateřinky se
zapojili do Logické olympiády, kterou pořádá
společnost Mensa. Nejúspěšnějšími řešiteli z naší
školy jsou: Adam Čermák (kategorie MŠ), Ellen
Klváčková (kategorie 1. roč.), Amálie Zitová
(kategorie 2. roč.), Karolína Culková (kategorie 3. 5. ročník). Všem řešitelům děkujeme za účast a
vítězům gratulujeme.
17. listopadu potěšili naši herci a zpěváci
z dramatického kroužku seniory na jejich setkání
v Mladoňovicích pohádkou Tři bratři. Děti
Registrační značka MK,ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 13. 12. 2018
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V pátek 7. prosince byla naše škola plná malých i
větších čertíků, andělů a přišel i jeden Mikuláš.
Užili jsme si čertovský den s pekelnou výukou,
Mikuláš se svým doprovodem obdaroval všechny
děti ovocem a dobrotami.

Žáky 1. - 3. ročníku navštívili 11. prosince
profesionální trenéři. Absolvovali jsme společně
program “Škola v pohybu”. Hodina byla skvělá,
dostali jsme opravdu do těla. Navíc jsme
od organizátorů dostali dárek - vybavili nám
tělocvičnu fotbalovými brankami!

Strašidlácké trojčení
31. října jsme uspořádali tradiční „Strašidlácké trojčení“.
Odpoledne mohly děti společně s rodiči vydlabat dýně. Výrobky
nám nádherně vyzdobily zahradu školy a se setměním ji celou
rozzářily. V podvečer jsme se vydali na strašidelný průvod
do ulic Morašic. Po návratu nás čekalo jako každý rok nocování
ve škole a školce. Večer si pro spolužáky připravili čtvrťáci a
páťáci stezku odvahy, kterou všichni zvládli na jedničku.
Odměnou jim na dobrou noc bylo ve třídách „kino do postýlky“
se strašidelnými příběhy.

Zpěváčci v Přelouči
V neděli 9. 12. vystoupili naši zpěváčci v Domově u fontány v
Přelouči. Pod vedením Ivy Hovorkové Malinové zazpívali krásné
pásmo vánočních písní a koled společně s klienty Domova
sociálních služeb Slatiňany. Děkujeme malým i větším zpěváčkům,
kteří místní babičky a dědečky svým zpěvem potěšili.

Žáci ZŠ v Brně
Ve dnech 10. – 11. 12. vyrazili žáci 4. a 5. ročníku na dvoudenní
výlet do adventního Brna. Navštívili mnoho zajímavých míst, jako
je VIDA science centrum, BRuNO family park, hrad Špilberk –
expozice Umění loutky, vydali se na divadelní představení hry
Kouzelná flétna (W. A. Mozart) a do sochařské dílny. Nechyběla ani
návštěva adventních trhů.

www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
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Realizace nového projektu z fondů EU
V rámci výzvy MŠMT byl škole schválen projekt s názvem “Učíme se pro život” a škola tak získala finanční
dotaci ve výši 1 014 211 Kč. Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. V průběhu dvou let budou
v základní škole, mateřské škole a školní družině probíhat následující aktivity: Využití ICT ve vzdělávání,
vzdělávání pedagogických pracovníků, školní speciální pedagog - personální podpora MŠ, zapojení odborníka
z praxe do vzdělávání, projektové dny, vzájemná spolupráce pedagogů, doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub.
Realizace některých aktivit byla již zahájena. Od září funguje doučování žáků, škola byla vybavena notebooky,
které využívá ve výuce a pedagogové absolvovali v sobotu 1. prosince první celodenní vzdělávání - Kurz
tvořivého psaní na 1. stupni ZŠ.

Udělejme krásné Vánoce dětem v Domě na půli cesty
Jak už to v posledních letech bývá zvykem, tak i letos jsme se rozhodli pokračovat ve vánoční tradici.
Rádi bychom opět věnovali dětem v Domě na půli cesty hračky, se kterými si vaše děti už doma nehrají a
které by mohly posloužit i jiným dětem. Prosíme Vás o spolupráci, pokud se rozhodnete s Vašimi dětmi také
nějakou hračku věnovat, přineste ji do školy či školky nejpozději do 14. prosince. Hračky mohou být zabalené.
V pondělí 17. prosince odvezeme naši společnou nadílku dětem do Chrudimi.

Pro matematické nadšence
Na dlouhé zimní večery jsme vám připravili 2 příklady z matematiky (tentokrát ze třetího ročníku). Správná
řešení naleznete v příštím vydání
Venkova. Přejeme hodně úspěchů!
Jindřiška Kaplanová
ředitelka školy

Nó, náš pan logik řeší matematické
úlohy, ale žes dones místo másla sádlo
a koupil místo pěti rohlíků chleba, to tě
netankuje, že?
František Zita ml.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za komunální odpad v roce 2019
Poplatníkem je fyzická osoba:







která má v obci Morašice trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci
Morašice na dobu delší než 90 dnů,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce Morašice,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
kompletní výčet je uveden v obecně závazné
vyhlášce obce Morašice č. 1/2012 a v zákoně
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Roční sazba poplatku: 350,- Kč/poplatník




Způsoby úhrady poplatku:
hotově v úředních hodinách obecního úřadu
složenkou (k dispozici na obecním úřadu)
bezhotovostním převodem na účet obce č.
5424531/0100 pod variabilním symbolem,
který vám sdělíme na požádání telefonicky
na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu
obec.morasice@c-box.cz

Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit, popř. doložit:
děti do 6 let věku
kompletní výčet je uveden v obecně závazné
vyhlášce obce Morašice č. 1/2012 a v zákoně
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Poplatek ze psů v roce 2019
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,
která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Morašice.
Roční sazba poplatku: za prvního psa 60,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
120,- Kč
Splatnost poplatku: Poplatek je splatný nejpozději
do 31. 3. 2019
Způsoby úhrady poplatku jsou stejné jako
u poplatku za komunální odpad – viz výše.
Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit, popř. doložit:


Splatnost poplatku: Poplatek je splatný
nejpozději do 31. 3. 2019









osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu
kompletní výčet je uveden v obecně závazné
vyhlášce obce Morašice č. 2/2011 a v zákoně
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

U obou poplatků platí povinnost ohlásit správci
poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti
do 30 dnů od skutečnosti nebo změny, která
nastala.

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí:

8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.

Středa:

8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
Pátek

8.00 – 12.00

Upozornění: dne 31. 12. 2018 uzavřena Pošta Partner Morašice.
Obecní úřad dále žádá všechny vlastníky nemovitostí, aby své domy označili čísly popisnými.
Lenka Košťálová, účetní
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SOFTBALOVÝ ODDÍL V MORAŠICÍCH
Softbalový oddíl v Morašicích má za sebou sezónu 2018. Původně to měla být jen zábava na
jednom amatérském turnaji, nakonec však vzniknul stálý tým. Máme nové dresy a webové
stránky (www.moramsice.cz).
Ač se nám nepodařilo obhájit titul vítěze amatérské slowpitchové ligy z roku 2017, tak i druhé místo je
v stoupající úrovni týmů velkým úspěchem. V amatérské slowpitchové lize jsme absolvovali tři turnaje, které
jsme si užili a to jak po sportovní, tak i po společenské stránce.
V první polovině roku jsme se také zúčastnili dvou turnajů České slowpitchové ligy (ČSL). Tato soutěž je
nejvyšší pravidelnou soutěží slowpitchového sportu v České republice. Naše
účast letos byla již o sportovním výkonu a i se silnými soupeři se nám dařilo
hrát vyrovnané části zápasů.
Všechny zájemce o vyzkoušení této hry mezi sebou rádi přivítáme. Materiál
zapůjčíme a vysvětlíme pravidla. Bližší informace se dají získat na stránkách
www.slowpitch.eu. Je možné mne kontaktovat osobně na tel. 604 578 194
nebo emailem kolacekjm@seznam.cz.
Těšíme se na viděnou na hřišti.
Josef Koláček, předseda klubu

ČLÁNEK MOMA
Vážení a milí, dovolte mi v čase předvánočním přiblížit Vám aktivity spolku MOMA Morašice, z.
s., který byl založen v roce 2016 rodiči, jejichž děti navštěvují místní mateřskou a základní školu.
Věnujeme se třem směrům.
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách MŠ a ZŠ Morašice
Vedeme transparentní bankovní účet, kam rodiče mohou zasílat platby související se školní výukou či
aktivitami školy, jako je např. platba za školu v přírodě. Na tento účet také vkládáme peníze vybrané
v hotovosti na dopravu, kulturní představení, poplatky za vybrané kroužky a další. Následně proplácíme
faktury a účtenky z nákupů. Stejně tak na tento účet přichází peníze za sběr papíru, výtěžky z akcí
s dobrovolným vstupným či z tradičních školních jarmarků a především sponzorské dary. Z vybraných
finančních prostředků pak nakupujeme pomůcky, hračky a sportovní náčiní dle potřeby. Pomáháme také
při organizaci a zajištění školních akcí a některé děláme pro děti sami.

Pohybové aktivity pro děti i rodiče
Pohybové a sportovní hry vedeme ve škole již od roku 2012, kdy
spolek ještě nefungoval oficiálně. Vybíráme pouze 20 Kč/lekci/rodinu
na úhradu elektřiny a vytápění. Roční pauza v loňském školním roce
byla zapříčiněna hned dvěma důvody - chybějící tělocvična a mateřské
povinnosti předcvičovatelek. V letošním školním roce provozujeme:
• Pondělí - 16:00 – 17:30 Sportovní hry pro žáky ZŠ
• Úterý – 16:00 – 17:00 Pohybové hry pro děti ve věku od 0 do 3 let a
jejich rodiče
Registrační značka MK,ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 13. 12. 2018
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Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice
DK je projekt financovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, který zřizuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Žádost o podporu byla podána na základě výzvy Místní akční skupiny
Železnohorský region: OPZ – Prorodinná opatření – I. Realizace projektu potrvá 2
roky v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 a celková dotace na realizační období
činí zhruba 1 130 000 Kč.
Hlavním posláním dětského klubu je zajistit hlídání žáků ZŠ Morašice (prvního
stupně) v pracovní dny mimo dobu školního vyučování, a tím umožnit jejich
rodičům – pracujícím osobám pečujícím o tyto děti pracovat dle potřeb
zaměstnavatele a osobám, které se hodlají vrátit na trh práce
po mateřské/rodičovské dovolené, pohodlný návrat do práce,
Dětský klub pracuje v součinnosti se školní družinou, které pomáhá vykrývat její nedostatečnou kapacitu.
V době letních prázdnin realizuje DK 2 týdenní příměstské tábory. DK zatím podpořil 46 osob (vždy jeden
z rodičů) a v současnosti jej navštěvuje 55 dětí.
Těším se s Vámi na viděnou při nějaké příjemné akci spolu s dětmi a přeji Vám klidný advent, veselé Vánoce
a do roku 2019 vše dobré!
Jana Navrátilová, předseda spolku MOMA Morašice, z.s

ČTEME DĚTEM (nejen) V MŠ
V měsíci říjnu jsme zahájili program „Čteme dětem“, do kterého se během října a listopadu zapojili mnozí
rodiče a přátelé školy, kteří přišli dětem přečíst krátkou pohádku „na spaní“ ze své oblíbené dětské literatury.
Navštívili nás: Zdeňka Stará, Martina Faltysová z Lánů, Veronika Nepovímová z Morašic, Erika Slavíková ze
Zbyhněvic, Tomáš Navrátil a Jana Navrátilová z Morašic a
dědeček Vašíka Šaška ze Skupic, pan Tajovský. Někteří
jmenovaní se do školky vracejí pravidelně, všem moc
děkujeme, pro děti je to příjemná změna, kterou si
s radostí užijí.
Program „Čteme dětem“ je otevřen pro kohokoli
ze široké veřejnosti, kdo by měl zájem se s dětmi podělit
o kousek svého dětství. Proto zveme všechny, kteří by se
chtěli společně s námi vrátit do svých dětských let
s oblíbenou knížkou. Uvítáme i vyprávění či porovnání,
jaké možnosti měly děti dříve a dnes.
Monika Kosinová, Vedoucí MŠ Morašice
Aby nebyli žáci základní školy ochuzeni o zážitek z akce Čteme dětem, tak pro ně připravujeme obdobnou
akci s názvem Čteme školákům. Každé první úterý v měsíci se sejdeme s několika žáky v místní knihovně
a přečteme jim úryvek z místní knihy na přání. Cílem je jednak vzbudit v mladých čtenářích zájem o čtení a
přivést do místní knihovny nové členy.
Tomáš Navrátil, Kulturní komise
www.obecmorasice.cz
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CO NÁS ČEKÁ V OBCI….
pátek 21. prosince 2018

16:30 tradiční vánoční koncert v kostele sv. Víta v Morašicích

neděle 23. prosince 2018

17:00 Skupické vánoční zpíváni. Vánoční koledy zahraji místní děti a
harmonikář Jiří Příhoda.

pondělí 24. prosince 2018

SDH Morašice Vás zve na Štědrý den od 13.00 hod. před naši školu, kde
proběhne soutěž o nejchutnější domácí likér (vaječný koňak). Soutěžní
vzorky můžete odevzdat u Františka Škodného do 13:00 hodin,
před zahájením pohádky
Od 14.00 hodin uvidíte již tradiční pohádku,
kterou zajistí místní hasičský sbor. Naši herci si pro
Vás připravili tradiční českou pohádku, která v jejich
podání bude zajisté velmi netradiční. Přijďte se s námi
pobavit a naladit příjemnou vánoční atmosféru u
vyhlášeného svařeného vína a punče z „Nepovímovic
kuchyně“. Všechny Vás srdečně zveme na pohodové
vánoční odpoledne.

…A VE ŠKOLE
středa 19. prosince

školka i škola vydají na návštěvu Hlinska. Prohlédneme si originální
Betlémy a zúčastníme se zajímavého vánočního programu.

Naši herci a zpěváci dostali pozvání do stolanské mateřské školy. Zde potěší děti úspěšným představením
- pohádkou Tři bratři.
Po Novém roce čeká naše budoucí žáky první pozvánka na návštěvu do školy. Předškoláky zveme
pravidelně každý měsíc, aby měli možnost zažít školu doopravdy a seznámit se s prostředím. Přesné
termíny návštěv budou zveřejněny na webových stránkách školy. Zápis nových prvňáčků proběhne 4.
dubna 2019 od 14 do 18 hodin.
Přijímací řízení do mateřské školy proběhne v květnu 2019. Přihlášky budou k dispozici v MŠ a
na webových stránkách školy v dubnu 2019.
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