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Dětský den a pouťový fotbal v Morašicích, 16. června 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
ke každému kostelu se vážou dva důležité dny v roce. Je to pouť a posvícení. Pouť by se dala zjednodušeně
přirovnat ke svátku, protože souvisí se jménem, které každý kostel má. Vít, kterému je zasvěcen morašický
kostel, má svátek 15. června, proto k tomuto dni slavíme pouť. Naproti tomu posvícení, od slova posvěcení,
připomíná den, kdy byl kostel dostaven nebo zrekonstruován a vysvěcen. Jedná se tedy zjednodušeně o
narozeniny. Ty slaví morašický kostel ve druhé polovině září.
V minulém vydání Českého Venkova došlo k záměně těchto dvou svátků a stejně tak i na plakátech, které
zvaly na posvícenský fotbal, ačkoliv jsme měli pouť. Tímto se za vzniklou chybu omlouváme a věříme, že i ti
mladší už si to budou pamatovat.
Příjemné prožití letních dnů, strávených ve stínu nebo u vody přeje
Redakční rada zpravodaje Český Venkov

www.obecmorasice.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
29. 3. 2019
ZO Schvaluje:
1.

Prodej části pozemkové parcely p. č. 136/11
v k. ú. Morašice u Chrudimi o výměře cca 10 m2
panu M. J. za cenu 50,- Kč/1m2. Veškeré náklady
spojené s prodejem nese žadatel.

2.

Prodej pozemkové parcely p. č. 66/5 v k. ú.
Holičky u Chrudimi o výměře panu J. N. a paní D.
P. za cenu 420,- Kč/1m2 bez DPH. Smlouva bude
uzavřena dle vzoru smlouvy pro prodej
stavebních pozemků.

3.

Prodej pozemkových parcel p. č. 285/5, 285/18
a 285/10 v k. ú. Morašice u Chrudimi panu D. K.
za cenu 420,-Kč/1m2 bez DPH. Veškeré náklady
spojené s prodejem nese žadatel.

4.

Nařízení odvodu rezervního investičního fondu
Základní školy a mateřské školy Morašice ve výši
30.000,-Kč zpátky zřizovateli (Obci), použití
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného
hospodaření Základní školy a mateřské školy
Morašice ve výši 42.000,-Kč na dovybavení
přístavby budovy školy. Navýšení závazného
ukazatele na rok 2019 Základní škole a mateřské
škole Morašice o částku 64.000,- Kč (dovybavení
přístavby školy) na celkovou částku 614.000,-Kč.

5.

Uzavření smlouvy o dílo v částce 387.017,71 Kč
vč. DPH na opevnění koryta potoka
ve Zbyhněvicích se společností INSTAV Hlinsko.

6.

Schvaluje finanční dar sportovnímu klubu
Mor&mšice-softball, z.s. ve výši 6000,-Kč.

7.

Schvaluje finanční dar Českému rybářskému
svazu Chrudim ve výši 3 000,-Kč na zakoupení 1.
ceny pro rybářské závody dětí na Orlíku.

8.

Záměr koupit část pozemku p. č. 636 o výměře
cca 430 m2 a prodej části pozemkové parcely č.

600/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Morašice
u Chrudimi za cenu 500,-Kč/1m2 (uzavření
směnné smlouvy).
9.

Snížení kupní ceny manželům K. u pozemku p. č.
66/9 v k. ú. Holičky u Chrudimi o 60.439,-Kč, a to
u části tohoto pozemku o výměře 135 m2, která
je platným územním plánem obce určená
k zástavbě komunikací a nelze tedy využít
ke stavbě ani doprovodných staveb a oplocení.
Původní cena (420,-Kč/1m2 x 135 m2 x 1,21
s DPH = 68.607,-Kč) — nová cena (50,-Kč/1m2 x
135 m2 x 1,21 s DPH = 8.168,-Kč).

10. Zadání vyhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení na úpravu rohu chodníku
u č. p. 31 a pověřuje Radu obce k uzavření
smlouvy o dílo na realizace tohoto opatření.
11. Rozpočtové opatření číslo 2.
12. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
13. Schvaluje závěrečný účet a celoroční
hospodaření obce za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce
Morašice za rok 2018 bez výhrad.
14. Deleguje jako zástupce obce Morašice na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČ 48171590, se sídlem
Novoměstská 626, 537 01Chrudim, jejíž je obec
akcionářem pana Romana Štěpánka, pana Bc.
Petra Borkovce a pana Ing. Františka Zitu. valné
hromadě.

Bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1 schválené Radou obce a
rozpočtové opatření č. 10 z roku 2018, které bylo
schváleno jako předběžné.
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Usnesení Rady obce č. 3 ze dne 11. 3. 2019
1. Rada obce schvaluje:
a) změna Smlouvy o pronájmu MO ČRS Chrudim —
vyřazení návesního rybníku v Morašicích,
b) dar obce na cenu v rámci dětských rybářských
závodů pořádaných MO ČRS na Orlíku v květnu
2019 ve výši 3.000,-Kč,
c) prodloužení smlouvy o pronájmu rybníku Orlík
na další období 5 let,
d) vyčištění přítoku vody na Orlík a ukládá
starostovi obce zajištění jeho realizace.
2. Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
pro zastupování Obce na VH VAK Chrudim 3
kandidáty: starostu, místostarostu a předsedu
finanční komise.
3. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
projednat odprodej pozemků na parcelách
285/5 a 285/10.
4. Rada obce bere na vědomí informaci starosty
obce o stavu zalesňovacího plánu na obecních
pozemcích.
5. Rada obce schvaluje změnu návrhu výpovědi
nájemní smlouvy na klubovnu na Holičkách č. p.
28.
6. Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu

o právu provést stavbu č. IV-1122018353/VB/01, název stavby Morašice,
Holičky, č.p. 31/2— kabel nn.
7. Rada bere na vědomí Účetní závěrku a
závěrečný účet za rok 2018 a doporučuje ZO její
schválení.
8. Rada schvaluje dodatky ke smlouvám
uzavřeným s Městskými lesy Chrudim, s.r.o.: a)
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 7.
2. 2005,
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
7. 2. 2005,
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu odborného
lesního hospodáře uzavřené dne 7. 2. 2005.
9.

Rada obce schvaluje žádost paní V.S. o povolení
zpevnění obecního pozemku před vjezdem k
rodinnému domu a zahradou č. p. 36 Janovice
pro stání 2 osobních vozidel.

10. Rada obce schvaluje žádost pana M.J. o souhlas
s výstavbou zdi mezi pozemky 136/12 a 136/11
a doporučuje ZO ke schválení odprodej části
pozemku p. č. 136/11 v k. ú. Morašice.
11. Rada obce schvaluje Směrnici o stravování
zaměstnanců.
12. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Usnesení Rady obce č. 4 ze dne 6. 5. 2019
1. RO schvaluje hospodářský výsledek ZaMŠ ve výši
196,92 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
a výsledky kontroly KHS Pardubice v ZaMŠ
(nápravná opatření realizovat v době prázdnin)
a bere na vědomí obdržené vyúčtování
elektrické energie ZaMŠ.
2. Rada schvaluje cenovou nabídku za provedení
přeložky a propojení veřejného osvětlení ve
Zbyhněvicích ve výši 40.801,-Kč.
3. Rada bere na vědomí zřízení nového kabelového
vedení NN na Dubině ppč. 249/1-knn pro
připojení pozemku manželů Š.

4. Rada schvaluje cenovou nabídku a dokoupení 20
ks knihy Chrudimsko z nebe za 2.640,-Kč.
5. Rada bere na vědomí obdržení investiční dotace
od Pardubického kraje na rekonstrukci budovy
č.p. 31 Skupice — Lojzička ve výši 110.000,-Kč a
doporučuje ZO schválit její přijetí.
6. Rada doporučuje Zastupitelstvu Obce ke
schválení žádost pana J.P. o odkoupení části
pozemku p.č. 343/6 v k.ú. Janovice u Chrudimi o
výměře cca 130m2.
7. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3 týkající
se těžby dřeva, dotace na „Lojzičku“, doplatku
SDH Morašice za hasičskou stříkačku, hřiště a
dotace na volby do EP.

www.obecmorasice.cz
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Usnesení Rady obce č. 5 ze dne 5. 6. 2019
1. RO schvaluje jednotné výše příspěvků na
pořádání kulturních akcí v jednotlivých
místních částech ve výši 4.000,-Kč ročně.
2. RO doporučuje projednat konání Rallye
Železné hory dne 3. srpna 2019 v čase od 6 do
18 hod. zastupitelstvem obce, případně využít
anketu v Českém venkově.
3. RO schvaluje zadání vyhotovení projektové
dokumentace na odvedení odpadních vod od
4 nových pozemků ve Zbyhněvicích.
4. RO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 561, 559/2 v k.ú. Morašice u
Chrudimi ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.

5. RO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.
Předmětem smlouvy je zpracování a předání
lesního hospodářského plánu na období 1. 1.
2020 až 31. 12. 2029 na LHC Obecní lesy
Morašice. Cena je stanovena na 540,-Kč za ha
(celková cena činí 40.500,-Kč, na větší část ceny
obdrží Obec dotaci).
6. RO schvaluje převod nájemní smlouvy na
kadeřnictví na nového nájemce p. Lenku
Blažkovou a to za stejných podmínek jako má
současná nájemní smlouva, tedy na 5 let s 3
měs. výpovědní lhůtou.

Pozvánka
Na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Morašice, které se koná dne
27. června 2019 od 18:00 v hospodě Ve Dvoře v Morašicích s
následujícím programem:
1. Prodej, koupě a bezúplatné nabytí pozemků
2. Rozpočtové opatření
3. Rallye Železné hory
4. Uzavření dohody o provedení práce se členem zastupitelstva na
zástup na přepážce pošty
5. Různé

UPOZORNĚNÍ – POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají zaplacen poplatek za svoz TKO, ať tak neprodleně
učiní, jinak se vystavují riziku, že jim nebude od července odpad svážen!!!
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Na jaře naši občané dosázeli ovocné stromky v aleji
směrem na Holičky a podél silnice z Morašic na
Dubinu
naproti
fotovoltaické
elektrárně.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a
společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav za
finanční podporu tohoto projektu.

Společnost INSTAV Hlinsko v květnu provedla
úpravy koryta potoka (vydláždění kamenem) ve
Zbyhněvicích mezi horní a dolní nádrží a opevnila
záhozovým kamenem jeden břeh na horní nádrži.
V budoucnu bychom rádi provedli opevnění i na
zbývajících stranách horní nádrže.

veškeré instalace a omítky. Na tuto akci jsme opět
v letošním roce obdrželi dotaci od Pardubického
kraje ve výši 110 tis. Kč. Na další etapu
rekonstrukce Lojzičky jsme nechali zpracovat
projekt a podali žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Dalšími již podanými žádostmi o
dotace jsou na opravu komunikace okolo školy a
hřbitova a na školní hřiště k multifunkčnímu využití
v Morašicích. Nejvíce nákladnou akcí letošního
roku však je dokončení zasíťování pozemků na
Holičkách, resp. místní komunikace a úpravy
vjezdu do této nové lokality z krajské silnice. Práce
probíhají od jarních měsíců a měly by být
dokončeny do konce tohoto roku. V květnu jsme
také nechali provést lokální opravy místních
komunikací a také opravu kolny u obecního domu
ve Zbyhněvicích.
Na velkém hřišti v Morašicích pokračují práce na
rekonstrukci zázemí, byla osazena jímka na
odpadní vody, zhotoven chodník ke skladu nářadí
mladých hasičů a fasáda na budově „promítárny“.
Do říjnové soutěže v požárním sportu bychom
ještě rádi dokončili úpravu schodů a plochy pod
přístřeškem promítárny.
Rádi bychom informovali o výsledku ankety
ohledně svozu nebezpečného odpadu, vrátilo se
nám 62 odpovědních lístků (56 pro svoz ve všední
den, 6 pro svoz v sobotu). Tentokrát se sešlo
hodně Vás, kteří osobně odpad předali a pomohli
s nakládkou, za což Vám moc děkujeme!!!
V květnu rovněž proběhla, v rámci našich
možností, alespoň částečná oprava komunikace z
Morašic k Bačalskému mlýnu.

V březnu si soutěžní družstvo SDH Morašice
převzalo nový soutěžní stroj, na jehož pořízení si
sbor přispěl částkou 85,5 tisíce Kč. SDH Morašice
předal zásahový stroj PS 12 do Janovic místní ČHJ.
Obec na jaře také pořídila za 150 tis. Kč nový
zahradní traktor na sekání obecních travnatých
ploch. Starý traktůrek je i nadále používán hasiči
na údržbu hřiště v Morašicích.
Pokračuje rekonstrukce budovy č.p. 31 ve
Skupicích – Lojzičky, kde již byly provedeny

Pokračují práce na úpravě chodníku kolem rohu
bývalé hospody u Pořízů č.p. 31, kde byl dokončen
projekt z důvodu zlepšení bezpečnosti chodců a v
květnu předán dotčeným orgánům a správcům sítí
k vyjádření.
Slečna Lenka Blažková vás zve do nově otevřeného
kadeřnictví v budově obecního úřadu v Morašicíh,
kde bude k zastižení každý čtvrtek a pátek,
případně na tel. 731947575.
Za obecní úřad Lenka Košťálová, Roman Štěpánek
a Petr Borkovec
www.obecmorasice.cz
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RALLYE ŽELEZNÉ HORY
Na sobotu 3. 8. 2019 je opět naplánována
automobilová Rallye Železné hory. Závodníci v
minulosti projížděli přes místní části obce a letos
tomu nebude nejspíše jinak. Názory na tento
motoristický závod se velice liší. Někteří občané
se těší na rychlá auta, jiní s ním zásadně
nesouhlasí, dalším by nevadil za určitých
podmínek.
Vzhledem k tomu, že se na nás již obrátili
pořadatelé Rallye Železné hory s žádostí o
souhlas s jejím pořádáním, si dovolujeme znovu
připojit anketní lístek a poprosit opět o jeho
vyplnění a vhození do klasických oranžových
poštovních schránek ve vaší obci, abychom zjistili
váš názor na pořádání této akce. Anketní otázku
odevzdejte opět do poštovních schránek do
27. 6.2019 kdy se koná veřejné zasedání ZO,
které bude i tento bod projednávat.

ANKETNÍ LÍSTEK
Zde oddělte
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anketní otázka: Souhlasíte s tím, aby přes vaši obec (m.č. Skupice, Janovice, Zbyhněvice) projížděla dne
3. 8. 2019 Rallye Železné hory?

Ano
Ano, ale za podmínky, že :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ne
Místní část/bydliště: …………………………..
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SPOLEČNÉ DNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Skupický dětský den se vydařil
V sobotu 8. června se v příjemné atmosféře konal
již desátý ,,rodinný“ Dětský den ve Skupicích, který
pořádali místní dobrovolní hasiči. Počasí i
tentokrát přálo, takže se soutěží zúčastnilo přes
padesát dětí (místních a z okolních obcí).
Odpolední soutěže byly určeny jak pro děti
předškolního, tak i školního věku. Některé
disciplíny si však rádi vyzkoušeli i dospěláci.
Děti poměřily své zdatnosti v různorodých
disciplínách, například ve skákání v pytli, v hodu
míčkem na přesnost, poznávání tvarů poslepu a
sesbírání sirek do krabičky jednou rukou. Vše pak
uzavřela oblíbená Opičí dráha s lanovkou.
Mimo soutěž si návštěvníci zastříleli ze vzduchovky
a luku. Velká část také využila možnost se projet
koňským kočárem pana Miroslava Stejskala z
Mladoňovic nebo vojenským Gazem, kterým

provezl po okolí Luboš Hrstka. Zájem byl také o
tvořivou dílnu na výrobu náramků, kterou vedla
Ludmila
Gregorová
Valášková.
Poděkování
patří
všem pořadatelům,
příznivcům z řad
občanů obce, bez
kterých
by
akce
nemohla proběhnout.
Děkujeme za podporu
obci Morašice a panu
Stejskalovi za koňské
projížďky.
foto:
https://skupice.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2019
Milan Štorek, Skupice

Čarodejnice a dětský den ve Zbyhněvicích
Dne 30. dubna 2019 se obyvatelé Zbyhněvic sešli k
tradičnímu pálení čarodějnic. Samozřejmě
nesměly chybět originální čarodějnické kostýmy a
opékání buřtů. V
letošním roce byl
tento večer dále
zpestřen stavěním
májky. Ozdobená
mašlemi, krepovým
papírem, 19 metrů
vysoká májka s
věncem se hrdě
tyčila nad vesnicí až
do neděle 2. června.
To se sešli místní obyvatelé, aby uspořádali dětský
den. Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradu,
podnikly šipkovanou s plněním úkolů, ukázaly své
sportovní dovednosti v soutěžích a podnikly bitvu

s vodními balonky. Za odměnu dostalo každé dítě
taštičku s drobnostmi a sladkostmi. Na závěr
proběhlo kácení máje. I za přispění krásného
počasí se akce vydařila.
Josef Soudek, Zbyhněvice

www.obecmorasice.cz
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Pouťový fotbal a dětský den v Morašicích
V neděli 16. června proběhl sportovní dětský den a
pouťový fotbal, který proběhl za finanční podpory obce
Morašice. Pro děti byla připravena řada soutěžních
disciplín a tatínkové poměřili své síly u fotbalového utkání
ženatí proti svobodným. Ženatí vyhráli 4:1 nad
svobodnými, kterým museli i nějací dobrovolníci z řad
ženatých vypomoci, jelikož jich bylo pomálu. O výborné
langoše se postarala Káťa Holá s Honzou a Veronika
Kopecká, kterým bychom touto cestou chtěli velmi
poděkovat!
Monika Kosinová, Morašice

Čarodejnice v Janovicích
Noc pálení čarodějnic má magickou moc. V kalendáři připadá tato noc na přesnou
polovinu mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Ohně se zapalují na
kopcích za vesnicí. Proto, aby zahnaly čarodějnice a zlo co nejdále od domů.
Také v Janovicích jsme večer z 30. dubna na 1. května zapálili velkou, ohnivou
vatru. O její stavbu a skvělou večerní zábavu, se postarali borci z ČHJ Janovice.
Duo Salfický, Meduna polahodili chuťovým fajnšmekrům. Malé čarodějky a
čarodějové v převleku i civilu řádili až do nočních hodin. Závěr jako v pohádce.
Dobrá nálada a zábava vždy zvítězí nad čarodějnou sílou.
Petra Medunová, Janovice

To jdeš brzo, už je svatého Víta, máme pouť.
Ilustrace František Zita ml.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 6. 2019
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MOMA Morašice, z.s., projekty
Náš dvouletý projekt „Podpora rodičů dětským
klubem MOMA Morašice“ jde do finále, končí v
srpnu 2019. V letošním školním roce jsme díky
tomuto projektu umožnili 55 dětem pobyt v
dětském klubu/družině, a tím podpořili 90 rodičů
v jejich pracovním procesu. V první polovině
července proběhnou 2 turnusy příměstského
tábora. Pečující osoby mají pro děti připravené hry
v přírodě, angličtinu hravou formou i relaxační a
sportovní činnosti. Za dobu trvání projektu bude
profinancováno celkem 1 130.147,50 Kč.
MOMA Morašice i nadále plní cíle rodičovského
spolku, kterými jsou: organizační a finanční
spolupráce se školou a školkou, provozování
pohybových her a podpora pozitivního školního
prostředí pro vzdělávání a rozvoj dětí i komunikace
žáci-pedagogové-rodiče-zřizovatel.
Vybrané
příspěvky od rodičů, výtěžek z jarmarku či sběru
papíru a finanční dary dotovaly nákup pomůcek,
školních triček a dopravu na výlety. První víkend po
vysvědčení pořádáme sjíždění řeky Sázavy pro
žáky, rodiče, zaměstnance i přátele školy.
Předchozí 3 ročníky byly pod záštitou paní učitelky
Kateřiny Kopecké.

V březnu 2019 jsme na základě výzvy MAS
Železnohorský region: OPZ – Prorodinná opatření
- II podali žádost o navazující projekt „Podpora
rodičů dětským klubem MOMA Morašice II“.
Projekt II by od září 2019 plynule navázal na ten
současný. Žádaná finanční dotace ve výši
necelých 2 mil. Kč pokrývá z 95 % mzdové náklady
po dobu 3 let. Uspěli jsme v prvních dvou kolech
schvalování naší žádosti a čekáme na finální
výsledek, který má udělit Ministerstvo práce a
sociálních věcí do konce června 2019.
Krásné letní a odpočinkové dny,
Jana Navrátilová, předseda spolku MOMA
Morašice, z.s.

TŘÍDÍME ODPADY – CO KAM PATŘÍ?

www.obecmorasice.cz
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SDH INFORMUJÍ
Tradice žijí, Skupice žijí
Místní dobrovolní hasiči byli i letos podpořeni
Pardubickým krajem v rámci podprogramu
Podpora kulturních aktivit. Projekt ,,Skupice – Po
stopách místních tradic“ si klade za cíl
znovuobjevit tradice našich předků a představit je
nejmladším generacím, které by mohly být v
budoucnu jejími pokračovateli.
V letošním roce jsme doposud realizovali vítání
jara při Vynášení Morany. Každé dítě si mohlo
vyrobit vlastní Moranu a společně ozdobili velkou
figurínu ,,zimy“. Poté se průvod dětí a rodičů vydal
skrz ves a za velkého rámusu došel k rybníku, kde
byla Morana zapálena a vhozena do vody.

vajíček. S mistrem košíkářem p. Paločánym si
upletli pomlázku nebo vyzkoušeli uplést košík a
další složitější tvary z vrbového proutí. V
svátečního odpoledne došlo na zdobení perníčků a
pečení jidášů.
Na závěr si děti s rodiči ozdobili perníčky a upekli
jidáše.
Poslední zatím proběhlou akcí projektu bylo
Stavění máje a Pálení Čarodějnic.

Na konci prázdnin Vás rádi přivítáme na Skupickém
posvícení, které proběhne v sobotu 31.8.
foto: https://skupice.rajce.idnes.cz/
Velikonoční tématiku měla Bílá sobota ve Skupici,
kde se rodiče a děti věnovali barvení a zdobení

info: www.skupice.estranky.cz
Jan Švadlenka a Milan Štorek, Skupice

Úspěchy SDH Morašice
Jak je tomu již několik let zvykem, s jarem začíná ta pravá hasičská sezóna, na které se
prověří dlouhé zimní přípravy všech týmů. Máme pro Vás připravené malé shrnutí. Nejprve
začneme našimi nejmenšími, nadějnými hasiči a
hasičkami.
●
Děti se zapojili do soutěže “Požární
ochrana očima dětí”, kde se umístila Sixlová
Magdalena na krásném 3. místě za výtvarnou práci
v kategorii ZŠ 2 a Natálie Dvořáková dostala čestné
uznání za výtvarnou práci v kategorii ZŠ 2
●
1. 5. 2019 proběhla okrsková soutěž v
Morašicích, kde se mladší děti umístili na 1., 3., a
4. místě, starší žáci obsadili 2. místo.

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 6. 2019
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●
18. 5. 2019 se vydala soutěžní družstva do
Heřmanova Městce, kde se mladší děti umístili na
1., 3., a 4. místě, starší obsadili 2. místo.
●
19. 5. 2019 se konala soutěž v Markovicích,
kde se mladší děti umístili na 3., 9., a 12. místě,
starší obsadili 8. místo.
●
25. - 26. 5. 2019 se konala dvoudenní
soutěž Hry Plamen ve Skutči, odkud si odvezli
krásné umístění - mladší 6., a 18. místo, starší 16.
místo z okrsku Chrudim

●
1. 6. 2019 se naši nejmenší vydali do Klešic,
kde vybojovali mladší děti 1., 7., a 8. místo, starší
děti se umístili také na 1. místě
●
8. 6. 2019 jsme se do Třibřich, kde
vybojovali mladší děti 1., 6., a 9. místo, starší děti
se umístili také na 3. místě

Sezónu zahájila i družstva mužů a žen.
●
První soutěž se konala v Načešicích, kde se
zúčastnilo pouze družstvo mužů a dovezli tak
pohár za 1. místo
●
1. 5. 2019 na domácí soutěži muži postavili
2 týmy a ty se umístili na 1. a 3. místě, ženy obhájili
taktéž 1. místo

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
●
4. 5. 2019 se konala první ligová soutěž v
Třemošnici, odkud si muži odvezli 4. místo a ženy
místo 5.
●
11. května proběhla druhá ligová soutěž v
Brčekolech, kde se muži umístili na místě 1. a ženy
7. místě
●
18. května jsme se vydali na soutěž k
sousedům do Heřmanova Městce, odkud si muži i
ženy přivezly poháry za 1. místa
●
Další ligová soutěž se konala 1. června na
Seči, kde muži obsadili příčku 4. a ženy 5.
●
Muži nezáháleli a vydali se i na zkušenou na
Pardubickou ligu do Čeperky, kde vybojovali 6.
místo a na soutěži v Břehách si doběhli pro místo
7.

●
15. června se vydal náš sbor na soutěž do
Lánů, kde děti předvedli ukázku útoků a muži
zápolili v soutěžních disciplínách. V požárním
útoku se umístili na 5. místě a v netradiční štafetě
vybojovali krásné 3. místo. Velmi děkujeme za
pomoc Jakubovi Zemanovi, který přeskočil z
družstva starších dětí do družstva mužů na
výpomoc a přispěl tak ke krásnému umístění.
●
Jiří Škodný reprezentoval ČR na
mezinárodní soutěži na Ukrajině “Memoriál o
pohár hrdinů Černobylu”, kde Česká republika
vybojovala 3. místo z 12 družstev.
Fotky ze všech akcí pořádaných SDH Morašice
naleznete
na
adrese:
https://sdhmorasice104.rajce.idnes.cz/
Monika Kosinová a Květa Dvořáková,
SDH Morašice
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Z NAŠÍ ŠKOLY
Máme rádi Česko
I nadále jsme pokračovali v naší základní i mateřské škole v celoročnímu projektu „Máme rádi Česko“, při
kterém poznáváme naši Českou republiku.
V mateřské škole jsme se koncem března věnovali našim nejznámějším spisovatelům a básníkům. Seznámili
jsme se s nejdůležitějšími spisovateli z naší historie až po současnost. Navštívil nás i spisovatel Jiří Šandera se
svou besedou o knihách a pověděl nám, jak vzniká kniha a co vše je k tomu potřeba. Také jsme zavítali do
naší místní morašické knihovny, kde nás přivítal Tomáš Navrátil. Přečetl nám krásnou pohádku, poté jsme se
zabrali do vlastního prohlížení knih. Celý projektový týden jsme zakončili vlastní výrobou knih.
V projektovém týdnu “Máme rádi Česko”, který se konal koncem dubna, jsme se seznámili s našimi
nejznámějšími českými vědátory, zkusili si pár pokusů ve školce. Navštívilo nás také kouzelné divadlo ÚDIF,
které si pro děti připravilo fyzikální show plnou pokusů a objevů.
V týdnu od 20. - 24. května jsme se věnovali našim nejznámějším
cestovatelům. Vydali jsme se na celodenní výlet do muzea Emila
Holuba v Holicích a den jsme zakončili sportováním v TONGu v
Hradci Králové
Projektový rok “Máme rádi Česko” jsme zakončili v červnu a
věnovali jsme se tak nakonec našim nejznámějším sportovcům.
Přivítali jsme divadlo s představením “Kašpárek v Sokole”,
vyzkoušeli si různé sportovní disciplíny a 10 dětí ze třídy Dubínků,
nás reprezentovalo na “Sportovních hrách” v Rabštejnské Lhotě

V pondělí 25. března jsme přivítali ve školce jaro a vynášeli jsme
Moranu. Prošli jsme se obcí, zazpívali a zarecitovali básně s jarem
spojené a rozloučili se tak se zimou. Na závěr jsme Moranu,
vyrobenou z pečiva, poslali po vodě pryč.
První dubnový den jsme zahájili školní akci “Aprílová škola”, kde si
všichni zaměstnanci vylosovali nové pracovní pozice a po celý den si
zkusili jaké to je být paní učitelkou, kuchařkou nebo třeba
uklízečkou. Akce se velmi vydařila a zaměstnanci i děti si užili spoustu
legrace.
Začátkem dubna se konal zápis do základní školy. K zápisu přišlo 13 budoucích prvňáčků. Někteří z nich
nastoupí do školy až o rok později, po odkladu školní docházky.
Ve čtvrtek 11. dubna jsme pořádali Velikonoční jarmark spojen s
besídkou pro rodiče a přátele školy. Akce probíhala ve školní
tělocvičně, kde besídku zahájily děti z MŠ. Třída Lískulek se proměnila
v malé kominíčky, Dubínci si připravili besídku na téma “Otvírání
studánek”. Ze základní školy také postupně vystoupilo všech 65 žáků se
svými třídami a na závěr nám zahráli členové dramatického kroužku
divadlo. Jarmark velikonočních výrobků byl opět velmi úspěšný, z
prodeje jsme utržili více než 17 tis. Kč. Peníze děti dostaly na školní
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 6. 2019
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výlety. Na jarmark svými výrobky přispěly nejen děti ze školy, spousta výrobků byla z dílen zaměstnanců školy
a také mnoha rodičů, prarodičů a kamarádů. Děkujeme za podporu!
V měsících květen a červen pravidelně dojížděly děti a žáci 1. - 3. ročníku na plaveckou výuku pod vedením
lektorů z plaveckého bazénu v Chrudimi.
V úterý 7. května proběhlo ve školce přijímací řízení, ke kterému se dostavilo 15 zájemců, přijatých z
kapacitních důvodů bylo pouze 7 dětí.
Ve středu 29. května se vydala třída Dubínků a žáci ze ZŠ na baletní představení “O Šípkové Růžence” do
divadla Karla Pippicha v Chrudimi, které představila ZUŠ Chrudim se svými studenty.

Čteme dětem
I nadále jsme pokračovali 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, Zdeňka Stará z Lánů a Veronika Nepovímová z Morašic.
Všem zúčastněným, kteří nás v letošním celoročním projektu podpořili moc děkujeme,
pro děti to byla příjemná změna.
I nadále pokračuje odpolední čtení dětem v obecní knihovně.

Učíme se pro život
V základní i mateřské škole realizujeme aktivity spojené s projektem “Učíme se pro život”, který je financován
z Evropských fondů. Všichni pedagogové prošli třídenním seminářem “Čtením a psaním ke kritickému
myšlení”,některé z metod již používáme ve výuce. Nejen ve
vyučování informatiky, ale i v ostatních předmětech využíváme
pořízené notebooky. Škola v současnosti disponuje dvaceti
notebooky pro žáky a několika tablety. Díky tomu mohou žáci
pracovat se zařízeními samostatně a vzhledem k mobilitě i v
jakékoliv třídě. V pátém ročníku jsme se v druhém pololetí v
informatice intenzivně věnovali rozvoji informatického myšlení,
zejména programování a robotice. Žáci pracovali také s
“ozoboty”, což jsou miniaturní roboti, které lze ovládat pomocí
předkreslených či tištěných předloh nebo programovat pomocí
aplikace v počítači.
Předposlední týden školy je věnován “historii prožitkem”. Díky
pomoci mnoha zastupitelů a rodičů se nám podařilo zrekonstruovat
skutečnou třídu tak, jak vypadala přibližně v 70. letech minulého
století. Žáci si prožívají opravdovou dobovou výuku. Paní učitelky se
proměnily v soudružky, vrátily se k používání ukazovátka, vyučují
množiny a učí žáky psát do písanek inkoustem. Výuka prožitkem
přináší žákům skutečné pochopení doby a souvislostí. Máte-li zájem
navštívit naši “retro třídu”, jste srdečně zváni kdykoliv v době, kdy
je otevřená škola. Třída bude přístupná do úterý 25. června.
Historii si žáci připomenou i v posledním týdnu v červnu, kdy nás
čeká beseda s pamětníky z Morašic a okolí. Budou si s dětmi povídat o svém dětství a vzpomínkách na školní
léta v naší škole.
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Úspěšní žáci z Morašic:
Našim žákům se v poslední době daří získávat
výborná umístění v různých soutěžích, kterých se
účastníme.
Žákyně 4. ročníku Natálka Dvořáková získala
čestné uznání ve výtvarné soutěži “Kreslíme
památky, které známe”.
Žáci z kroužku keramiky se zapojili do soutěže
“Objev v sobě pračlověka” vyhlášené Národním
památkovým ústavem. Do soutěže jsme poslali 2
práce (keramické sošky). V sídle Národního
památkového ústavu v Pardubicích proběhlo 12. 6.
slavnostní předání cen, na které jsme byli pozváni.
Žákyně naší školy Deniska Hronková (5. ročník)
zde získala 1. místo a Natálka Dvořáková (4.
ročník) 2. místo, obě v kategorii objektová tvorba.

Na jaře jsme se tradičně zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže “Matematický klokan”.
Naše škola dosáhla v této soutěži nečekaného
úspěchu ve dvou kategoriích. V kategorii určené
žákům 4. a 5. ročníku získal 4. místo v okrese Kuba
Dvořák (5. ročník) z celkového počtu 1359
účastníků. Ještě úspěšnější jsme byli v kategorii
Cvrček určené žákům druhých a třetích ročníků. V
okresním měřítku, kterého se zúčastnilo 1009
soutěžících, získala 2. místo Terezka Jordáková a
1. místo Anežka Koláčková (obě z 2. ročníku). Z
Univerzity Palackého v Olomouci nám po sečtení
celostátních výsledků přišla zpráva, že Anežka
Koláčková se umístila na 2. místě v konkurenci
113 681 účastníků z celé České republiky!
Gratulujeme všem žákům a děkujeme za
reprezentaci školy!

V letošním školním roce odchází z naší školy první “silnější ročník”, z pátého ročníku přestupuje do dalšího
vzdělávání 10 žáků. Tři z nich si podali přihlášku na osmileté gymnázium, všichni tři úspěšně složili přijímací
zkoušky a byli přijati. Hodně úspěchů při studiu na Gymnáziu J. Ressela v Chrudimi přejeme Bětušce
Trojanové, Majdě Sixlové a Kubovi Dvořákovi. Gratulujeme k úspěchu žákům i paní třídní učitelce Katce
Kopecké.

Poděkování:
Děkujeme všem rodičům a kamarádům,
zastupitelům a zaměstnancům školy, že si našli čas
a věnovali své nedělní dopoledne na stěhování
věcí zpět na půdu školy, sestavování starých
školních lavic na "retro týden" a montáž regálů.
Moc si vážíme Vašeho času a Vaší práce.

Šikovnýma rukama a vlastními auty přispěli:
pan Jeřábek, paní Aišmanová s dcerou Táňou, pan
Chrbolka, pan Hofman, pan Kořán s dětmi Eliškou
a Honzou, František Škodný nejml., Tomáš
Chrbolka, Luboš Novotný, Josef Soudek, Roman
Štěpánek, Tomáš Navrátil, Petr Borkovec,
František Zita, Romana Škodná, Jindřiška
Kaplanová, Iva Stará, Jiřina Kořánová a Monika
Kosinová.
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Touto cestou, bychom rádi také poděkovali šikovným rodičů, kteří nám po celý rok ochotně pomáhali s
drobnými opravami vybavení a hraček. Poděkování patří: panu Lubošovi Novotnému z Janovic, Járovi
Slavíkovi ze Zbyhněvic, Mirkovi Starémů z Lánů, Pavlovi Škodnému, Markovi Růžičkovi, Renkovi Lukešovi z
Lánů a Františkovi Škodnému nejmladšímu. Jejich pomoci si velmi vážíme!

Pro matematické nadšence – řešení úloh z minulého čísla
Slovní úloha:

Pavučina:

Nové úlohy jsou tentokrát poměrně staré. Jsou z matematiky 1. - 4. ročníku, z let 1978 - 1982. U
úlohy z množin v 1. ročníku jde o zápis počtu mávátek a vlaječek a výpočet celkového počtu
“pomůcek” pro prvomájové oslavy.

Jindřiška Kaplanová, Monika Kosinová
ZŠ a MŠ Morašice
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CO NÁS ČEKÁ V OBCI...
pátek 5. července 2019

Od 9:00 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. Závod startuje a končí na
hřišti v Morašicích. Start závodu je v 10:00, presence účastníků proběhne od
8:30 do 9:30. 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!

sobota 31. srpna 2019

Skupické posvícení/ Oslava 115 let SDH Skupice

pátek 13. září 2019

SDH Morašice Vás zve na divadelní představení, které se bude konat v pátek
13. září od 20:00 hodin na velkém hřišti pod širým nebem. Představení nese
název “Boj o lucernu” zahraje Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka z
Chrudimi, v režii Martina Šímy. O čem hra pojednává? V komedii na motivy
slavné báchorky Aloise Jiráska se setkáte se všemi postavami tradičního
dramatu - mlynářem s povinností sloužit vrchnosti, jeho schovankou Haničkou,
pohledným učitelským mládencem, vodníky i paní kněžnou. Ale nenechte se
klamat, tentokrát je všechno tak trochu jinak. Pokusíme se polechtat Vaše
bránice.

neděle 15. září 2019

posvícenský (nikoliv pouťový) fotbal ženatí proti svobodným na velkém hřišti v
Morašicích

…A VE ŠKOLE
úterý 25. června

Zveme Vás na zahradní slavnost a pasování předškoláčků a školáků, která se
bude konat od 15:30 hodin. Přijede i sám pan prezident T. G. Masaryk a čeká
nás divadelní představení v podání dětí z dramatického kroužku “Rusalka”.
Součástí zahradní slavnosti bude i otevření “retro třídy”, ukážeme dětem, jak
dříve vypadaly třídy a s jakými pomůckami se učilo. Přijďte se vrátit s námi do
minulosti a trošičku si zavzpomínat na svá školní léta, možná najdete i svůj
vyrytý podpis na školní lavici :)

Prázdninový provoz v MŠ

Provoz mateřské školy bude přerušen ve dnech 15. 7. – 31. 8. 2019. Ve dnech
19. – 31. 8. 2019 je zajištěn provoz v Mateřské škole Mladoňovice. Mateřská
škola v Morašicích bude znovu otevřena v pondělí 2. září 2019. Důvodem
přerušení provozu jsou organizační příčiny. Omezení provozu mateřské školy
bylo projednáno se zřizovatelem.

pondělí 1. července 2019

V prvních dvou týdnech v červenci mohou žáci ZŠ navštěvovat příměstský tábor
organizovaný rodičovským spolkem MOMA Morašice. Tábor je zdarma,
stravování je zajištěno ve školní jídelně.
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