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Masopust v MŠ 26. února 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
masopust bývá označován jako období mezi Vánocemi a postní dobou před Velikonocemi. Během něj již
v dobách minulých probíhaly zábavy, zabijačky a někdy i svatby. Velikonoce jsou v našich končinách spjaty
především s vítáním jara, vajíčky, zajíci a vynášením Morany. Lidé po zimě vyhlížejí jaro, kdy je vše nové a
čerstvé.
I letošní první číslo obecního zpravodaje je plné těch nejdůležitějších informací, týkajících se dění v uplynulé
zimě, i akcí, které nás čekají na jaře.
Veselé Velikonoce a dny plné jarního slunce přeje
Redakční rada zpravodaje Český venkov

www.obecmorasice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kompostér pro vaši domácnost
Většina domácností už kompostér na svém pozemku má.
Pro nové vlastníky nemovitostí v obci Morašice a
místních částech přinášíme informace o způsobu
nakládání s bioodpadem v naší obci.
Podle zákona o odpadech musí každá obec zajistit svým
občanům možnost třídit mimo jiné i bioodpad, který
nesmí končit na skládkách.
Obec Morašice zvolila nejekologičtější a zároveň i pro
občany nejpohodlnější a nejlevnější způsob splnění této
povinnosti – podporu domácího kompostování. Využila
možnosti čerpat za tímto účelem dotace z evropských
fondů a úspěšně získala v roce 2015 finanční prostředky
z Operačního programu Životní prostředí na vybavení
obce domácími a obecními kompostéry.
Podmínky dotace určují, že musí být kompostér zdarma
zapůjčen na 5 let, a poté přechází na vypůjčitele jako dar.
Sepisuje se smlouva o výpůjčce a předávací protokol. Do
protokolu se zapisuje i číslo pozemkové parcely, na které
bude kompostér umístěn.

Vlastníci nemovitostí, kteří ještě kompostér nemají, si ho mohou vyzvednout na obecním úřadě
v úředních hodinách.
Volné pobíhání domácího zvířectva
Na základě opakovaných stížností na volné pobíhání domácího zvířectva (zejména psů) důrazně
upozorňujeme všechny občany, že takovéto jednání je v rozporu s níže uvedenými ustanoveními příslušných
zákonů.
Podle ust. § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
je každý chovatel hospodářských zvířat (tedy příkl. i drůbeže) povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění
úniku.
Podle ust. § 13 odst. 1) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
je každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu (tedy příkl. i psy apod.) povinen učinit opatření proti úniku.
Podle ust. § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů: je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní
komunikaci.
Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích: se přestupku dopustí každý, kdo
znečistí veřejné prostranství anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství (týká se i znečištění
veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod.).
Všechny tyto přestupky mohou být řešeny v přestupkovém řízení s nemalými finančními postihy.
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Samovýroba dřeva
Obec nabízí samovýrobu palivového dřeva z jehličnatých stromů v obecních lesích, cena 300,-Kč prm. Zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě na tel. 469 695 837 nebo e-mailem: obec.morasice@c-box.cz

Volejbalový tým Morašice
Hledáme středně pokročilé hráče do našeho týmu. Hrajeme rekreačně a hlavně pro zábavu 2x týdně.
Bližší informace podá Petr Borkovec na tel. 776 552 493.
Lenka Košťálová, účetní obce

www.obecmorasice.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
20. 12. 2018
Schvaluje:
1. Ukončení smlouvy o dílo a kupní smlouvy se
společností Městské lesy Chrudim, s.r.o. a
pověřuje Radu obce k uzavření smlouvy pro výkon
OLH a nákupu lesnických a souvisejících prací.
2. Podání žádosti o dotace od MMR ČR na akce
Lojzička, dětské hřiště Janovice (Holičky),
multifunkční hřiště Morašice, rekonstrukce
hasičárny Morašice, oprava místní komunikace
Morašice (škola-hřbitov).
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, při zachování poplatku na
350 Kč/osoba.
4. Přijetí dotace od Pardubického kraje na
hospodaření v lesích v celkové výši 41.396,- Kč.
5. Změnu podmínek kupní smlouvy mezi Obcí
Morašice a panem Š., schválené ZO dne 22. 6.
2018, které mění ustanovení o kupní ceně, kde
část pozemku v 25 m ochranném pásmu lesa se
prodává za cenu 400,- Kč/1 m2.
6. Směnu pozemků části p. č. 67/1, 393/8 a 393/4 v
k. ú. Zbyhněvice podle vypracovaného GP mezi
obcí Morašice a manželi S. bez vzájemných
doplatků. Náklady nese Obec Morašice.
7. Ceník za inzerci v Českém venkově.
8. Rozpočtové opatření č. 9.
9. Předběžné rozpočtové opatření č. 10.

Usnesení Rady obce č. 1 ze
dne 8. 1. 2019
1. Rada schvaluje koupi 40 ks knih s tématikou
Chrudimska v celkové ceně 17.400,- Kč.
2. Rada schvaluje finanční dar pro Farní Charitu ve
výši 5.000,- Kč.
3. Rada schvaluje odměny dle Přílohy č. 1.
4. Rada bere na vědomí Rozvahu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ k 30. 6. 2018
5. Rada schvaluje cenu za 1 hodinu pronájmu
gymnastického sálu v ZŠ a MŠ ve výši 150,- Kč.
6. Rada schvaluje uzavření příkazních smluv pro
vytvoření kompletního zpracování žádosti na
schválené projekty: oprava místní komun.

10. Rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový,
schodek ve výši 3.897 tis. Kč bude krytý zůstatkem
finančních prostředků na účtech obce k 31. 12.
2018.
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Morašice na rok 2019, včetně
příspěvku škole na provoz ve výši 550.000,- Kč.
Případně dalšího příspěvku na vybavení školy
nábytkem v souvislosti s přístavbou školy.

Neschvaluje:
1. Dar Farní charitě Chrudim.
2. Postoupení kupní smlouvy mezi Obcí Morašice a
panem K. na p.p.č. 66/5 v k.ú. Holičky u Chrudimi.
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, že dojde
k odstoupení od smlouvy a pozemek bude
nabídnout dalšímu zájemci v pořadí v seznamu
zájemců o stavební pozemky. Předkupní právo
obce a podmínky kupní smlouvy zůstanou
nedotčeny.

Bere na vědomí:
1. Nařízení vlády č. 202/2018 o výši odměn členů
zastupitelstev, kterým je novelizováno nařízení
vlády č. 218/2018.
2. Dodatek
č.
5
ke
smlouvě
č.
S/5000011/056000204/001/2012 s AVE CZ (svoz
TKO) a dodatek č. 9 ke smlouvě č.
S05000011/056000204/001/2009 (separovaný
odpad).
Morašice, realizace záměru dětského hřiště
v místní části Holičky, realizace záměru
víceúčelového hřiště v Morašicích, výběrové
řízení na zhotovitele stavby „Výstavba
komunikace: Obytná zóna Morašice Holičky – II.
etapa“, zasíťování pozemků pro následnou
výstavbu RD v lokalitě Holičky.
7. Rada schvaluje pronájem návesního rybníku panu
J. s výší nájemného 1.000,- Kč/rok.
8. Rada schvaluje zvýšení nájemného za pronájem
bytu č.p. 17 na obecním úřadě v Morašicích na
2.000,- Kč/měsíc.
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Usnesení Rady obce č. 2 ze
dne 6.2. 2019
1.

2.

3.

4.

Rada bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a
MŠ o kritériích přijímání dětí do MŠ ve školním
roce 2019/2020.
Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
změnu závazného ukazatele finančních
prostředků na provoz ZŠ a MŠ na 614.000,- Kč
s tím, že z rezervního investičního fondu školy
bude převedeno zpět na účet zřizovatele
30.000,- Kč.
Rada bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a
MŠ o možných problémech spojených s počtem
žáků nastupujících do 1. třídy ZŠ a dále
zkušenostech s provozem přístavby, tělocvičny a
s tím souvisejících problémech.
Rada doporučuje ZO změnu termínu svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu až
na základě vyhodnocení připravovaného

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
dotazníku pro zjištění požadavků obyvatel obce
Morašice.
5. Rada schvaluje seznam akcí SDH Morašice
přesahujících trváním 22. hodinu – noční klid.
6. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy na
klubovnu na Holičkách č.p. 28 a její následné
využití na kulturní místnost pro obyvatele
Holiček a tuto smlouvu vypovědět k 1. 7. 2019
7. Rada schvaluje návrh starosty (na podnět FV) na
řešení dlužníků, kteří neuhradili poplatek za svoz
TKO v podobě odpracování si dlužné částky prací
pro obec.
8. Rada schvaluje výši úhrady za údržbu veřejných
prostranství ve Skupicích.
9. Rada schvaluje uzavření smlouvy na bezplatné
užívání vodního díla a potrubí ve vlastnictví obce
s panem V. za účelem odvodu vody zpět do
potoka Bylanka.
10. Rada schvaluje platový výměr ředitelky školy
11. Rada schvaluje odměnu paní J. za zástup na
poště.

Pozvánka
Na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Morašice, které se koná dne 29. března 2019 od 18:00 v
hospodě Ve Dvoře v Morašicích s následujícím programem:
1. Prodej a koupě pozemků
2. Změna závazných ukazatelů ZŠaMŠ
3. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
4. Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Chrudim, a.s.
5. Rozpočtové opatření
6. Různé

INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Zastupitelstvo obce (ZO) na svém zasedání v prosinci loňského roku schválilo rozpočet obce na rok 2019.
Rozpočet byl schválen schodkový s příjmy 12,899 mil. Kč a výdaji 16,796 mil. Kč, schodek je plně krytý
zůstatkem na účtech obce k 31. 12. 2018 (obec nemá žádný úvěr ani půjčku). ZO dále schválilo příspěvek na
provoz školy ve výši 550 tis. Kč s tím, že bude na počátku roku 2019 ještě navýšen o skutečné náklady na
dovybavení přístavby.
Zároveň byly ZO schváleny jednotlivé investiční a neinvestiční akce na letošní rok. Nejvíce nákladnou bude
stavba II. etapy komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě nových domků na Holičkách. Obec již také podala
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) žádosti o dotace na přestavbu volejbalového hřiště v
Morašicích na multifunkční hřiště s umělým povrchem, koši, mantinely a brankami, a také na opravu místní
www.obecmorasice.cz
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komunikace okolo školy a hřbitova k hlavní silnici. Společně s místními, panem Petrem Lisým a Ing. Alešem
Ježkem, pracujeme také na projektu a přípravě žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště v Janovicích
(dětské hřiště, volejbalové hřiště, workout a fitness). Za velkého přispění paní Mgr. Renaty Říhové a Ing. Jana
Trojana ze Skupic, za což jim moc děkujeme, jsme také podali žádost o rekonstrukci hospodářského stavení
u č.p. 31 (Lojzička) ve Skupicích na multifunkční kulturní dům. Odhadované náklady na tuto stavbu jsou cca
7 mil. Kč, ale pokud bychom s naší žádostí uspěli, 70% těchto nákladů by bylo uhrazeno právě dotací od MMR
ČR. ZO také schválilo provedení úpravy koryta potoka (vydláždění kamenem) ve Zbyhněvicích mezi horní a
dolní nádrží v částce cca 400 tis. Kč a vybudování plynovodních přípojek ke 4 stavebním pozemkům.

„ K poděkování do Tříkrálové sbírky „
Rada Obce schválila, po předchozím zjištění využívaní služeb Farní charity Chrudim občany Obce Morašice,
dar Farní charitě Chrudim ve výši 5.000,-Kč.
Roman Štěpánek, starosta obce

ANKETNÍ LÍSTEK – SVOZ NEBEZPEČNÉHO A
VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
Na ZO proběhla diskuse o různých možnostech a termínech svozu tohoto druhu odpadu. Zazněly také různé
návrhy způsobu svozu od uzavření smlouvy s některým městem a využívání sběrného dvora, až po svoz o
víkendu resp. v sobotu. Po vyhodnocení jednotlivých variant (hlavně finanční náklady) jsou pro naše občany
reálné v podstatě dvě možnosti svozu, buď ponechat vše při starém a svoz objednávat na všední den
odpoledne, nebo tento svoz objednat na sobotní dopoledne (oproti všednímu dni o 50% vyšší mzdové
náklady osádky svozových aut) s osobním předáním odpadu.

Zde oddělte
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Z výše uvedeného si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku (Vámi zvolenou variantu zakroužkujte) a
jeho vhození do klasických oranžových poštovních schránek ve vaší obci, abychom následně mohli vyjít vstříc
většině a tento svoz objednat. Moc děkujeme.

Svoz ve všední den odpoledne

Svoz v sobotu dopoledne
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Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE SKUPICE
Pamětní knihu obce Skupice psal Alois Ježek, zemědělec ze Skupice. Je psána od roku 1924
do roku 1934. Popisuje historii a život v obci.
http://www.skupice.estranky.cz/fotoalbum/pametni-kniha-obce-skupice---r.1925/

Tuhá zima roku 1929
V tomto roce byla tak krutá zima, že není pamětníka zimy podobné. Zima započala 31. prosince 1928
nachumelením. Sněhu napadlo 70 cm a potom započaly kruté mrazy. Těmito mrazy, dle odhadu, poškozeno
bylo na 80 % ovocných stromů. Nejvíce pomrzly třešně (skoro všechny), ořechy, starší jabloně a hrušně, též
i starší švestky. Po vykácení stromů mrazem zničených, byl ten náš kraj takový nezvyklý a velmi smutný, neb
se kácely celé zahrady i aleje.
Naše obec vlastnila krásný řad v nejlepším vzrůstu při obecní cestě u louky třešní, z kterých se tržilo kol 480
Kč za třešně ročně. Následkem mrazu všechny uschly. Mrazy byly tak velké, že i v chlívech někde tele neb
selata zmrzla. Též v každém sklepě brambory namrzly. Mnohý si musel sadbu koupiti. Mrazy počaly
povolovati 7. března.
(zima z roku 1929 je označována jako zima století, postihla celou Evropu. U nás byla naměřena rekordní
teplota 11. února 1929 u Českých Budějovic – 42,2 stupně Celsia)

Lípy z roku 1919
V dubnu 1919 byly Rud. Hebkým přivezeny čtyři lípy a usazeny
na pravém břehu potoku proti čp. 8 a 7, na paměť vybavení se
našeho národa z jha Rak. Uher. a osob, jež mají na samostatnosti
českého národa největší zásluhy. Lípy pokřtěny byly těmito
jmény:
První lípu Svobody, sázel Fr. Sedlák čp. 33 a Jos. Hlaváček, čp. 14.
Druhá, za lípu Jana Husa: lípa Masarykova, sázel Rud. Hebký a
Rud. Hajzl.
Třetí, lípa Štefánikova, Novotný Frant. čp. 15 a Fr. Jirásek, čp. 25
sázeli.
Čtvrtá jest lípa Vilsonova. Sázeli Jos. a Al. Ježek čp. 22.
Milan Štorek, zastupitel obce

SDH SKUPICE
Rekonstrukce obecního domu ,,Lojzička“
V loňském roce nám znovu poskytla obec Morašice finanční
prostředky na pokračující rekonstrukci přední části obecního
domu ve Skupicích ,,Lojzička“. Díky těmto prostředkům se
podařilo do současné doby stavebně vyřešit dispoziční návrhy,
které se týkaly vybudování kuchyně, sociálního zařízení,
technické místnosti a místnosti společenské.
www.obecmorasice.cz
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Provedli se poté veškeré vnitřní rozvody elektra, vody a topení
a následně nové vnitřní úpravy povrchů (omítky) a podlahy.
Stavební zásahy jsou záměrně omezovány s ohledem a
respektem k charakteru této historické budovy, která je již přes
130 let součástí skupické návsi. Proto se např. navrátili dle
zazděných otisků původní rozměry nových průčelních
špaletových oken a jejich členění. Byly zachovány klenbové
stropy, z části navrácena půdní dlažba a brzy bychom se mohli
dočkat repliky zdobených vchodových dveří.
Pokud nám tedy zůstane obec i nadále nakloněna, chybí nám
už jen krůček k slavnostnímu otevření této rekonstruované
části.
Jan Švadlenka, za m. č. Skupice

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE
Činnost kulturní komise
I v letošním roce vykonává v obci svoji činnost Kulturní komise při obecním úřadě. Náplň činnosti komise
zůstává beze změny, tedy návštěvy občanů u příležitosti jejich narozenin (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a dále
každý rok), vítání občánků, zlaté a diamantové svatby a zajišťuje součinnost při zahájení a ukončení školního
roku. Došlo pouze k malé obměně členů komise. Nově je ve složení: Veronika Koubová (Dubina), Petra
Medunová (Janovice), Martina Švadlenková (Skupice), Michaela Doležalová (Holičky), Iva Stará (Zbyhněvice),
Hanka Valentová (vítání občánků a další nepravidelné akce) a Jana Salfická ml. (grafika). Na tomto místě bych
chtěl jakožto nový předseda Kulturní komise poděkovat výše uvedeným ženám za jejich osobní čas, který
komisi věnují.

Pronájem gymnastickém sálu
Gymnastický sál je majetkem obce Morašice a
slouží především pro potřeby školy - ve všední dny
od 8:00 do 16:00. V ostatních časech je možné po
předchozí domluvě se zástupci školy sál využívat i
k soukromým účelům.
Pokud máte zájem o využití prostor sálu, najděte si
na
webových
stránkách
obce
(http://www.obecmorasice.cz/gymnasticky-salkalendar) v kalendáři volný termín a čas a zašlete
objednávku na e-mail tnavratil1@gmail.com.
Upřednostňovány jsou opakující se akce.
Jednorázové akce musí být objednány alespoň 14
dní dopředu, aby byl zajištěn přístup a následný
úklid. Na základě usnesení Rady obce byla cena
pronájmu stanovena na 150,- Kč/hodinu.
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Čteme nejen dětem
Ve dnech 8. ledna a 19. března 2019 zavítaly do obecní knihovny
děti ze ZŠ v Morašicích. Smyslem akce bylo především
prohloubit v dětech zájem o knihy. Základní škola disponuje
bohatou zásobou svých knih, ale při této akci žáci získali jiný úhel
pohledu. Po příchodu do knihovny se někteří začetli sami do
nabízených titulů. Těm ostatním byly přečteny úryvky z knih,
které si společně vybrali. Akce se bude pro velký zájem dětí
opakovat. Akce se zúčastnilo v lednu 11 prvňáků a druháků a v březnu 11 starších dětí.

Návštěvy při významných životních výročích…
Dne 27. prosince 2018 oslavili Diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života, manželé Eva a František
Škodných z Morašic č.p. 69. V pátek 15. března 2019 oslavili manželé Klasovi ze Zbyhněvic Zlatou svatbu.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví.

Vítání občánků
V neděli 3. března 2019 jsme na obecním úřadě
v Morašicích přivítali dva nové občánky – chlapce a dívku.
O kulturní vložku se postaraly děti z místní mateřské školy
pod vedením Moniky Kosinové a Ivy Malinové. Tímto všem
účinkujícím děkujeme za vystoupení.
S ohledem na platnost nového nařízení GDPR o ochraně
osobních údajů budeme případná jména zveřejňovat
pouze po předchozím souhlasu oslavenců.
Tomáš Navrátil, Kulturní komise

www.obecmorasice.cz
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SDH MORAŠICE
Na Štědrý den od 14 hodin naši herci z SDH
Morašice zahráli vánoční pohádku „Šíleně
smutná princezna“. Jak je tomu již zvykem,
pohádka se vydařila, vykouzlil se nejeden
úsměv na tvářích, k tomu nás hřál lahodný
vánoční punč od Nepovímů. Za rok se
budeme těšit zas! 😊

Společný ples
V sobotu 9. března se konal První společný
hasičský ples, který společně pořádalo SDH
Morašice a SDH Skupice. Této kulturní akce se
zúčastnilo přes 90 lidí. Účast byla hojná a dobrá
nálada provázela všechny po celý večer. Pro
zpestření si připravilo soutěžní družstvo žen
předtančení „Černá a bílá“. Návštěvníci si mohli
zakoupit „štěstíčka“ do tomboly, ve které bylo přes
sto hodnotných cen.

Školení řidičů
Ve čtvrtek 14. února proběhlo v morašické
hospodě Ve Dvoře školení řidičů, které je
podmínkou pro řízení automobilů ve vlastnictví
obce. Pravidelnou revizi z dopravních předpisů
přednesl zkušený instruktor Pavel Sýkora
z chrudimské autoškoly. Školení se zúčastnilo 16
členů SDH Morašice. Akci zajistila Květa Dvořáková
z interních prostředků sboru.
V neděli 3. března uspořádalo SDH Morašice ve
spolupráci s kulturní komisí obce Morašice dětský
karneval, který byl zaměřen na téma „Pojedeme
do ZOO“. V sále hospody byly k vidění nádherné
masky, pro děti byly připravené soutěže, například
– tučňáčí slalom, zebří ocáskovaná, lví mlsný
jazýček, výcvik tuleňů, tanec s lemurem a další. Po
ukončení soutěží byla volná zábava v režii dětí a
jejich rodičů.

Výjezdní soustředění
V termínu od 21. do 24. února 2019 se uskutečnilo
každoroční zimní soustředění mužů SDH Morašice.
Ubytování bylo zajištěno v osadě Temný důl. Přes
den účastníci podávali velké fyzické výkony.
V podvečer při osobním volnu probíhala debata
nad ujetými kilometry a dalšími zásadními tématy,
které se týkají nejen sboru.

Mladí hasiči
Dne 16. března se plnily v Morašicích odznaky
odborností a specializací mladých hasičů. Od
začátku roku jsme se připravovali na získání
odznaku specializace kuchař. Při schůzkách jsme se
pilně připravovali nejen na teoretickou část
zkoušky, ale také jsme hodně času věnovali
praktické části, kdy jsme se učili vařit bramborový
guláš a palačinky. Odměnou nám pak bylo úspěšné
získání odznaku specializace - kuchař pro všech 14
zúčastněných mladých hasičů našeho sboru.
Gratulujeme 😊.
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Na dalších schůzkách se budeme již plně věnovat
přípravě na nadcházející soutěže. Ta první nás čeká
1. května v Morašicích. Budeme rádi, když nás
přijdete podpořit.

lakované, natírané nebo jinak opracované dřevo.
Zcela zakázané je navážet nábytek, pneumatiky a
jiné materiály zhoršující při hoření životní
prostředí.

Pálení čarodějnic

Fotografie z akcí SDH Morašice naleznete na:
https://jiraskovaiva.rajce.idnes.cz/?sort=createDa
te

I letos se uskuteční na velkém hřišti v Morašicích
pálení čarodějnic. Program pro děti i dospělé
zajistí sbor SDH ve spolupráci se školou. Nebude
chybět občerstvení dle zvyku.

M. Kosinová , M. Doležalová a T. Navrátil
SDH Morašice

Na připravovanou fatru je možné přivést z vlastní
zahrady pouze suché roští a větve, nikoliv

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Švédův kamen
V loňském roce 2018 probíhaly na celém území Česka a Slovenska velkolepé výstavy a akce zaměřené na
100. výročí založení republiky. Na podzim se vysazovaly lípy, aby připomínaly toto úžasné výročí. Někteří naši
spoluobčané se dožili stých narozenin, takže mohli slavit kulaté narozeniny s naší republikou. I v naší obci
máme jednu milou babičku, která se tohoto krásného a požehnaného věku dožila.
Dnes bych ale chtěl připomenout jiné výročí, na které bychom neměli zapomínat. Dne 23. května 1618 začal
jeden z nejděsivějších konfliktů všech dob. Tato válka se popisuje jako spor mezi protestanty a katolíky.
Málokdy byl pro českého člověka život tak bolestný jako za třicetileté války. Zemi křižovaly armády, zabíjelo
se, drancovalo, loupilo, znásilňovalo, bujely nemoci. Po celé Evropě byla velká úmrtnost. Mezi lety 16181648 poklesl počet obyvatel až o jednu třetinu.
Z tohoto smutného období je i náš příběh. Morašická tvrz byla během tohoto třicetiletého konfliktu
několikrát přepadena a náš příběh je z posledních let, kdy zavítal jeden drancující oddíl švédských vojáků až
do Morašic. Vojáci vymáhali na majiteli tvrze výkupné, které by se vyrovnalo váze hospodáře, nebo jednu
z dcer. Ta s vojáky měla odjet za zábavou do vojenského tábora.
Po večerní pitce odjela s veselou společností směrem na Pardubice nejmladší dcera majitele morašické tvrze.
Na dalším postupu se domluvila s čeledí a sama se vyzbrojila dýkou. Mezi Novým Dvorem, kterému se tenkrát
říkalo Vilémov, a Rozhovicemi byl dubový les. V těchto místech došlo k předem smluvenému přepadení.
Jitka, nejmladší dcera, zaútočila dýkou na velitele, který ji vezl na svém koni. Za stromy skrytá morašická
čeleď pobila celý švédský oddíl.
Na památku této události byl v oněch místech postaven pískovcový kámen. Těmto
kamenům se říká Smírčí kříž, protože vražda přece jen zůstává vraždou, i když se stala
za války. Kříž měl být výzvou kolemjdoucím k modlitbě za duši zemřelého viníka. Nyní
tento kámen stojí asi na poloviční cestě do Rozhovic a je obrácen směrem
k Morašicím. Říká se mu Švédův kamen. Jeho pojmenování je smutnou vzpomínkou
na několik vpádů švédských vojsk vojevůdce Torstesona do naší země.
Sám jsem se byl na tomto místě podívat. Mám z tohoto místa i fotografie. Při první
návštěvě mě tam zastihl jeden obyvatel z Rozhovické Doubravy a ten mě ujistil, že je
to opravdu ten smírčí kříž, po kterém jsem pátral a o kterém je tato pověst.
František Škodný, čestný předseda Kulturní komise
www.obecmorasice.cz
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Máme rádi Česko
I nadále pokračujeme v naší základní i mateřské
škole v celoročnímu projektu „Máme rádi Česko“,
při kterém poznáváme naši Českou republiku.
V mateřské škole jsme se koncem listopadu
věnovali našim nejznámějším sochařům a
malířům. Vyzkoušeli jsme si tvoření z keramické
hlíny, malovat na velké plátno a různé techniky
kresby.
V prosinci jsme se věnovali našemu filmu.
Připomněli jsme si vznik filmu a televize, známé
kameramany, filmaře a jejich filmy. Vrátili jsme se
k oblíbenému klasickému večerníčku a loutkovým
filmům. Nezapomněli jsme ani na známé
osobnosti.
Měsíc leden jsme zakončili projektovým dnem
zaměřeným na naše divadlo. Seznámili jsme děti
se vznikem divadla, našimi nejznámějšími herci a

dramaturgy. Vyzkoušeli jsme si hrát loutkové
divadlo a ve školce nás navštívilo divadlo Kozlíček
s pohádkou „O Budulínkovi“. Podívali jsme se i na
to, jak to vypadá za oponou a co všechno herci
potřebují ke své profesi.
V únoru jsme se zaměřili na naše hudebníky,
poslechli si ukázky hudby minulých i současných
let. Připomněli si osobnosti: Bedřicha Smetanu,
Dagmar Peckovou, Karla Gotta a další. Zkusili jsme
si i hudební kvíz při poznávání úryvků písniček, hru
na různé hudební nástroje a jiné.
V březnu jsme se naučili něco o našich
spisovatelích a básnících, navštívili jsme místní
knihovnu a četli jsme si knihy od spisovatelů: A.
Jiráska, B. Němcové, a dalších. Navštívil nás i
spisovatel Jiří Šandera, se kterým jsme si povídali
o světě literatury.

I nadále pokračujeme v projektu „Čteme dětem“ do kterého se zapojili tito rodiče a přátelé školy, kteří přišli
dětem přečíst krátkou pohádku ze své oblíbené dětské literatury: Erika Slavíková ze Zbyhněvic, Tomáš
Navrátil a Jana Navrátilová z Morašic a pan Tajovský ze Skupic.
Program „Čteme dětem“ je otevřen pro kohokoli ze široké veřejnosti, kdo by měl zájem se s dětmi podělit o
kousek svého dětství. Proto neváhejte a kdykoliv se můžete do školky za námi podívat a společně s námi se
alespoň na chvilku vrátit do svých dětských let se svou oblíbenou dětskou knihou.
Ve středu 19. prosince jsme vyrazili na výlet do Hlinska, kde
jsme v rámci vánočního programu zjistili, jak se slavily Vánoce
dříve a porovnali, jak je tomu nyní. Prohlédli si i originální
betlémy.
V pátek 21. prosince jsme uspořádali tradiční Vánoční
koncert v kostele Sv. Víta, kde celá ZŠ a MŠ zazpívala Vánoční
koledy pro rodiče, babičky, dědečky a kamarády a navodili
tak příjemnou vánoční atmosféru. Účast byla velká a všem
posluchačům velmi děkujeme za podporu.
V prosinci jsme zprostředkovali sbírku hraček pro
děti do Domova na půli cesty v Chrudimi. Ve škole
se nám tak podařilo shromáždit plné auto dárečků,
které děti společně s rodiči věnovali jiným dětem
a pomohli tak vykouzlit krásné Vánoce a rozzářit
dětské oči. Za ochotu a podporu všem moc
děkujeme!

Od ledna mohou pravidelně každý měsíc zavítat do
naší školy budoucí školáci a mohou se tak seznámit
se školním prostředím, které je bude od září čekat,
vyzkoušeli si, jaké to je, být školákem. Další setkání
pro budoucí prvňáčky plánujeme ve čtvrtek 28.
března 2019 od 9:30 do 10:15 hodin. S sebou děti
potřebují přezůvky a případně psací potřeby.
Těšíme se na Vás.
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V lednu jsme se zapojili do „Tříkrálové
sbírky“,podařilo se nám vykoledovat v Morašicích
krásných 10 337 Kč.

V sobotu 23. února jsme uspořádali „Den
otevřených dveří“. Do naší školy se mohl podívat
kdokoliv a vyzkoušet si tak školní výuku češtiny –

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
volného psaní, angličtiny, vlastivědy, nebo
matematiky Hejného, u které se někteří rodiče
dost zapotili. Pro aktivní tatínky byl připraven
„tetris“ v podobě skládání nábytku do nové
přístavby školy. Za pomoc velmi děkujeme panu
Aišmanovi, panu Balogovi, panu Koláčkovi, panu
Málkovi a panu Novotnému! Otevřena byla i školní
kavárnička s výborným občerstvením. Dopoledne
bylo zakončeno chutným obědem od našich
kuchařek.
V únoru nás ve školce navštívil cirkus, kde nám
kouzelník ukázal pár kouzel a předvedli se i cvičení
pejsci, opička, nebo činčila. Únor jsme zakončili
„masopustní veselicí“ a vydali se tak na
masopustní průvod obcí.
V základní škole jsme koncem února měli novou
paní učitelku. Přijela k nám až z Ameriky a celý
týden nás učila. Protože česky neumí, museli jsme
se s ní domlouvat pouze anglicky. Intenzivní výuka
v angličtině byla skvělá, moc jsme se toho naučili
a byli bychom rádi, kdyby za námi paní učitelka
zase přijela. Výuka byla financována z Evropských
fondů.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do soutěže Fíha
dýha. Žáci pod vedením paní učitelky Salfické
tvořili výrobky na téma zimní sporty. Ve své
kategorii obsadili 1. místo. Za vítězství získala škola
poukázku na nákup sportovního vybavení v
hodnotě 5000 Kč. Gratulujeme!

Třeťáci na výstavách
Během února jsme navštívili výstavu výtvarníka Adolfa
Lachmana, který nás po výstavě osobně provedl a ukázal nám, jak
vytváří počítačové hry. V dalším týdnu jsme zavítali do Chrudimi na
anglické divadelní představení, po jeho skončení stihli navštívit
výstavu ke 100 letům ČR a vyfotili se s prezidentem Masarykem.
Nakonec si nenechali ujít výstavu slavného Igráčka.

Testování České školní inspekce
Naše škola byla vybrána do testování žáků 4. ročníků. Již jsme absolvovali testování v angličtině, kde naši žáci
dosáhli nadprůměrných výsledků. V květnu nás čeká účast v mezinárodním testování v předmětech
přírodověda a matematika.

www.obecmorasice.cz
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Firma Optimal-Energy.cz, a. s. prostřednictvím pana Štumpfa z Morašic darovala naší škole zvukovou
aparaturu. Budeme ji využívat při našich vystoupeních a dalších akcích. Děkujeme!
V neděli 3. března jsme přivítali na obecním úřadě v Morašicích další dva nové občánky z Morašic. Naše děti
z mateřské školy zarecitovaly, zazpívaly a slavnostně tak přivítali nové občánky v Morašicích.
Jako každoročně jezdili malí lyžaři na lyžařský výcvik do ski
areálu v Hlinsku. I přes poměrně teplé počasí si sníh i lyžování
užili.
V sobotu 16. dubna jsme se zúčastnili zahájení výstavy
obrazů naší bývalé paní učitelky Nadi Machové. Výstavu
zahájili naši zpěváčci pod vedením Ivy Malinové, na flétnu
zahrála Natálka Dvořáková a na housle Honzík Švadlenka.
Výstava s názvem “Mezi nebem a zemí” se koná v
Heřmanově Městci v Galerii Dvojdomek do 7. dubna 2019.

Foto ze všech akcí najdete na : https://skola-morasice.rajce.idnes.cz/

Pro matematické nadšence – řešení úloh z minulého čísla
Algebrogramy:

Dřívka:
K vytvoření čtyř trojúhelníkových oken je zapotřebí
devět dřívek, v případě pěti oken 11 dřívek, u deseti
oken 21 dřívek a na čtyřicet oken 81 dřívek.

Nové úlohy: Slovní úlohy a pavučiny (řešení bude opět zveřejněno v příštím vydání zpravodaje)

Jindřiška Kaplanová, Monika Kosinová
ZŠ a MŠ Morašice
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SOFTBALOVÝ ODDÍL V MORAŠICÍCH
Co nás čeká v roce 2019
Softbalový oddíl v Morašicích začíná letos již svou pátou sezónu.
Co chceme zvládnout v tomto roce?
Odehrát všechny turnaje Amatérské slowpitchové ligy (www.slowpitch.eu/asl/).
Zúčastnit
se
tří
turnajů
České
slowpitchové
ligy
(https://www.slowpitch.eu/league/) včetně ambiciózní účasti na zahraničním
turnaji.
V letošním roce se Vám chceme představit na jedné z morašických akcí,
pravděpodobně při příležitosti tradičního fotbalového utkání. Přijďte si tedy
v neděli 16. června před posvícenským fotbalem vyzkoušet tento sport.
Klub je zaměřen na sportovně založené páry, ale i jednotlivce. Všem zájemcům nabízíme možnost si náš sport
vyzkoušet. Bližší informace lze získat na našich stránkách www.moramsice.cz. Je možné nás kontaktovat na
tel. 604 578 194 nebo emailem kolacekjm@seznam.cz
Těšíme se na viděnou na hřišti
Josef Koláček, předseda klubu

MOMA MORAŠICE
Historie, poslání a finanční zpráva 2018 MOMA Morašice, z.s.
Rodičovský spolek MOMA Morašice, z. s. vznikl v květnu
roku 2016 na základě předchozí dobrovolné činnosti
rodičů, nyní členů spolku, při pomoci s přípravami
školních i mimoškolních akcí a aktivit. Spolek eviduje
292 členů (k datu 20. 9. 2018) a jeho členskou základnu
tvoří rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ a MŠ Morašice,
zaměstnanci a přátelé školy i další děti s rodiči
navštěvující aktivity spolku.
Hlavním posláním spolku je podpora sportovních,
kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z
Morašic a blízkého okolí ve spolupráci se Základní školou
a mateřskou školou Morašice okres Chrudim.
Spolek MOMA Morašice si stanovil 3 zásadní cíle:
podílet se organizačně i finančně spolu se ZŠ a
MŠ Morašice na školních i mimoškolních akcích,
provozovat pohybové a sportovní hry v odpoledních hodinách pro děti z MŠ i ZŠ a také pro děti ve
věku 1 – 3 roky z Morašic a okolí,
napomoci vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci a spolupráci rodičů, dětí, zřizovatele školy,
pedagogů i ostatních pracovníků školy k dosažení příjemného a motivujícího školního prostředí.
Aktuální informace o spolku MOMA Morašice a odkaz na fotky z pohybových her jsou k dispozici na
www.skola-morasice.cz záložka „MOMA“ (levé menu).
Jana Navrátilová, předseda spolku MOMA Morašice, z.s
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CO NÁS ČEKÁ V OBCI...
sobota 6. dubna 2019

Svoz starého železa

neděle 7. dubna 2019

Vynášení Morany ve Skupici - lidový zvyk na Smrtnou neděli, vynášení smrti a
vítání jara;

sobota 20. dubna 2019

Bílá sobota ve Skupici - Velikonoční dílnička pro malé i velké;

úterý 30. dubna 2019

Pálení čarodějnic na velkém hřišti v Morašicích. Sraz bude v 19:00 u ZŠ a MŠ
Morašice, poté se vydáme na společný průvod obcí. Na hřišti budou pro děti
připraveny soutěže, předtančení našich žen a ohňostroj. Pořádá SDH Morašice.
Ve Skupici proběhne Stavění máje a pálení čarodějnic.
I v ostatních místních částech se uskuteční tradiční pálení čarodějnic;

středa 1. května 2019

Od 13:00 pořádá SDH Morašice okrskovou hasičskou soutěž. Zveme všechny
příznivce hasičského sportu, aby přišli podpořit domácí týmy mužů, žen. A dětí.
Nebude chybět ani tradiční lahodné občerstvení;

neděle 16. června 2019

SDH Morašice pořádá dětský den a posvícenský fotbal. Spolu s tím vám
morašický softballový oddíl předvede své umění a budete si moci i zkusit
odpálit pár míčků. Přijďte si s celou rodinou užít krásné sportovní odpoledne;

pátek 5. července 2019

Od 10:00 pořádá SDH Morašice již 4. ročník závodu Morašická výzva. Závod je
určen pro každého, kdo si chce prověřit svoji fyzickou zdatnost a zároveň si užít
okouzlující krajinu úpatí Železných hor. Trať bude dlouhá cca 10,5 km, na níž
budou závodníci překonávat různé překážky a úkoly. Občerstvení pro závodníky
na trati i pro diváky je zajištěno. Pro bližší informace navštivte skupinu
Morašická výzva na Facebooku nebo kontaktujte Františka Jurena:
Telefon: 773 973 413, e-mail: f.juren@seznam.cz. Všechny Vás srdečně zveme
a budeme se těšit. Potu a zábavě zdar!

…A VE ŠKOLE
čtvrtek 28. března 2019

Od 9:30 do 10:15 hodin zveme na návštěvu do školy budoucí prvňáčky. S sebou
děti potřebují přezuvky a případně psací potřeby;

pondělí 1. dubna 2019

Naše škola se promění v Aprílovou. Zaměstnanci školy si vylosují nové pracovní
pozice a vyzkouší si tak jinou práci, než na kterou jsou zvyklí. Přivítáme mezi
námi i další zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet, jaké to je být paní učitelkou
nebo panem učitelem;

čtvrtek 4. dubna 2019

Od 14:00 do 18:00 zápis do 1. třídy ZŠ. K zápisu si přineste rodný list dítěte a
svůj občanský průkaz. Chcete-li se k nám do školy ještě před zápisem podívat,
navštívit výuku nebo se na něco zeptat, domluvte se s námi telefonicky nebo emailem, přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem;

čtvrtek 11. dubna. 2019

Od 15:00 velikonoční jarmark, od 16:00 besídka MŠ, od 17:00 besídka ZŠ;

úterý 7. května 2019

Od 14:30 do 17:00 se bude konat přijímací řízení do mateřské školy. K zápisu
budete potřebovat vyplněnou žádost a potvrzení dětským lékařem, rodný list
dítěte a občanský průkaz. Připomínáme zákonnou povinnost předškolní
docházky do MŠ, která platí od září 2017. Podrobné informace k přijímání dětí
a potřebné formuláře najdete na webu školy (www.skola-morasice.cz).
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