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Účastníci závodu Morašická výzva, 5.července 2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
aktuální vydání Českého Venkova vychází trochu netradičně až po zářiovém zasedání zastupitelstva obce.
Důvodem je vyhodnocení velkého letního dotazníku. Chtěli jsme, aby vyhodnocení bylo součástí tohoto čísla.
Dotazníků se sešlo celkem 67 z 260 vydaných, tedy přibližně čtvrtina. Chtěli bychom velice poděkovat za
všechny vyplněné dotazníky a především za podnětné návrhy, jak zlepšit život v naší obci. Výsledky dotazníku
najdete v příloze tohoto čísla. Závěry získané z dotazníků budou sloužit jako témata pro zastupitelstvo obce.
Život v obci jde dál. Žijeme sdružením Č.O.LE.K. Dubina a hřištěm mezi Janovicemi a Holičkami. Starší hasiči
z SDH Morašice vyhrávají, co mohou a jsou tak vzorem těm mladším, kteří je dohánějí. Spousta dotací a
samozřejmě událostí v naší škole. V říjnu nás čekají dvě velké hasičské soutěže. V průběhu podzimu pak akce
spojené s Halloweenem a adventem. Více o plánovaných akcích na poslední straně, jako obvykle.
Příjemné čtení přeje
Redakční rada zpravodaje Český Venkov

www.obecmorasice.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 27. 6. 2019
ZO Schvaluje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ceník pro prodej pozemků obce Morašice v intravilánu:
 do 50 m2
............... 50,-Kč/1m2
 51-150 m2 ............... 150,-Kč/1m2
 151-350 m2 ................ 350,-Kč/1m2
 350 m2 a více ............. 550,-Kč/1m2
Prodej části pozemkové parcely p.č. 343/6 v k.ú. Janovice u
Chrudimi o výměře cca 140 m2 panu J.P. za cenu podle
ceníku obce pro prodej pozemků. Šířka pozemku před
domem bude 2,5 m. Veškeré náklady spojené s prodejem
nese žadatel.
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje
prodej části pozemkové parcely p.č. 343/6 v k.ú. Janovice u
Chrudimi o výměře cca 4 m2 paní M.Z. za cenu podle Ceníku
obce pro prodej pozemků. Veškeré náklady spojené s
prodejem nese žadatel.
Prodej pozemkové parcely p. č. 91/9 v k.ú. Zbyhněvice o
výměře 1043 m2 panu P.T., za cenu dle schváleného ceníku
pro prodej pozemků obce. Smlouva bude uzavřena dle
vzoru smlouvy pro prodej stavebních pozemků.
Prodej pozemkové parcely p.č. 91/12 v k.ú. Zbyhněvice o
výměře 153 m2 panu R.P. a slečně A.T. za cenu dle
schváleného ceníku pro prodej pozemků obce. Veškeré
náklady spojené s prodejem nese žadatel.
Prodej části pozemkové parcely p.č. 265/9 v k.ú. Morašice u
Chrudimi o výměře cca 140 m2 manželům J.Š. a R.Š. za cenu
dle schváleného ceníku pro prodej pozemků obce. Veškeré
náklady spojené s prodejem nese žadatel.
Nákup části pozemku p.č. 636 pro výstavbu parkoviště o
výměře cca 500 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 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova s Pardubickým krajem číslo OŽPZ/19/22513 ve výši

9.

10.

11.

12.

13.
14.

110 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice –
Lojzička“.
Uzavírku silnic spojenou s konáním Rallye Železné hory dne
3. 8. 2019 s navrženou trasou Skupice – Janovice –
Zbyhněvice.
Dle §84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění uzavření dohody o provedení práce mezi
Obcí Morašice a členem zastupitelstva R.Š. za zástup na
přepážce pošty s hodinovou sazbou 150 Kč/hod.
Rozpočtové opatření č. 4
(http://www.obecmorasice.cz/rozpocet-rozpoctovaopatreni-zaverecny-ucet).
Zapojení Základní školy a mateřské školy Morašice do
projektu Kraje financovaného z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem u výzvy 30_19_009 Operačního
programu potravinové a materiální pomoci, název projektu:
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v
Pardubickém kraji.
Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2019.
Dohodu spoluvlastníků o výkonu předkupního práva ke
spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pozemky p.č.
303/18 a p.č. 347 v k.ú. Skupice u Chrudimi.

Neschvaluje:
Bezúplatný převod pozemků p.č. 407/9 v k.ú. Morašice u
Chrudimi a p.č. 205/4 a 302/1 v k.ú. Holičky u Chrudimi od
ÚZSVM.

Bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 3 schválené Radou obce: Doplatek
na hasičskou stříkačku v Morašicích, dotace na volby,
dotace na Lojzičku, stromky do lesa, lapáky, hřiště
v Morašicích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 20. 9. 2019
ZO Schvaluje:
1.

2.

3.

Prodej pozemkové parcely p.č. 91/10 v k.ú. Zbyhněvice o
výměře 1042 m2 manželům P. za cenu 550,- Kč/1m2 bez
DPH. Smlouva bude uzavřena dle vzoru smlouvy pro prodej
stavebních pozemků nejpozději do 2 měsíců od zaslání
návrhu kupní smlouvy kupujícímu. Pokud nedojde k podpisu
smlouvy do 2 měsíců od obdržení jejího návrhu, bude
pozemková parcela nabídnuta dalšímu zájemci. Kupní cena
musí být hrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s
Pardubickým krajem číslo OKŘ/19/24792 ve výši 108 tis. Kč
na pořízení zásahových oděvů jednotek SDH.
Přijetí finančního příspěvku Pardubického kraje na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 22.800,-Kč

4.

5.
6.

Pověřuje Romana Štěpánka – starostu obce Morašice a Mgr.
Petra Borkovce – místostarostu obce Morašice právem
přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a
podepisovat protokol o uzavření manželství a stanovuje pro
konání občanských sňatečných obřadů oddací místo: celé
katastrální území obce Morašice a oddací dny: pondělí neděle
Rozpočtové opatření číslo 5, které tvoří Přílohu číslo 1
tohoto usnesení.
Podání žádostí o dotace od Mikroregionu západně od
Chrudimi na opravu místní komunikace na p.p.č. 597/1 a
598/1 v k.ú. Morašice u Chrudimi a dále podání žádostí o
dotace od Mikroregionu Chrudimsko na odpočívadlo s
informační tabulí.
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Usnesení Rady obce č. 6 ze dne 2. 9. 2019
Rada obce schvaluje:
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Rada bere na vědomí informaci o stavu počtu žáku ZŠ a MŠ
pro školní rok 2019/2020.
Rada schvaluje Darovací smlouvu mezi MOMA Morašice,
z.s. jako dárcem, a ZŠ a MŠ Morašice, jako příjemcem
účelového daru ve výši 6.880,-Kč k úhradě nákladů
spojených s dopravou žáků školy na výuku plavání dětí a
žáků.
Rada schvaluje návrh předsedy kulturní komise pana
Navrátila, který zažádal Radu o zrušení gratulací u věkových
kategorií resp. výročí 50, 55 a 60-tin a navýšení částky na
věcné dary na 400,-Kč v rozpočtu kulturní komise na rok
2020.
Rada schvaluje návrh posunutí termínu vydání Venkova po
zasedání Zastupitelstva Obce dne 20. 9. 2019.
Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na
vybudování Školního hřiště Morašice. Nejlepší nabídku
předložila spol. JM DEMICARR ve výši 1.415.917,-Kč (vč.
DPH). Rada obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo
(zastupitelé byli informováni a souhlasí).
Rada schvaluje vyřazení majetku obce dle předloženého
návrhu, který slouží jako likvidační protokol.
Rada bere na vědomí, že informace o termínu zasedání
Zastupitelstva obce.
Rada bere na vědomí informaci starosty o nové povinnosti
obce na zajištění likvidace jedlých olejů a biologického

15.

16.

17.

18.

19.
1.

2.

odpadu. Pro jedlé oleje bude objednána nádoba k tomu
určená a pro likvidaci biologických odpadů bude využito
kompostérů na hřišti v Morašicích.
Rada obce neschvaluje výběr finančních prostředků za
vypouštění odpadních vod z ČOV do obecních struh, které
lze vybírat od majitelů ČOV vybírat dle metodiky MZE.
Rada bere na vědomí informaci o cenové nabídce na
zpevnění hráze břehů rybníků ve Zbyhněvicích a to ve výši
360.000,-Kč vč. DPH.
Rada bere na vědomí informaci starosty o poskytnutí dotace
(„Smlouva o poskytnutí programové účelové na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH
obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II.kolo“)
na vybavení (obleky) všech výjezdových jednotek SDH v
Obci Morašice ve výši 70% a max. 108.000,-Kč z
pořizovacích nákladů.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12-2017444/VB/1 Morašice, Zbyhněvice,
ppč. 91/2-knn 4 x RD se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Rada schvaluje termíny konání zasedání Rady Obce každé
první pondělí v měsíci.
Rada bere na vědomí informaci o o.s. Č.O.LE.K Dubina a
jejich záměrech na území Skály“. Zastupitelé se osobně
budou seznamovat se záměry 12. 9. v 17 hod. na místě
lokality „Skály".
Rada Obce schvaluje nákup kalendářů na rok 2020, v počtu
310 ks za cenu 40 Kč za 1 ks pro občany Obce.

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

Označení rodinných domů čísly popisnými
Opět žádáme vlastníky nemovitostí, kteří dosud neoznačili svůj dům číslem popisným, aby tak učinili. Neoznačením budovy
komplikují práci poštovním doručovatelům a přepravcům zásilek.

Návesní rybník v Morašicích
Rada obce schválila pronájem rybníku na návsi v Morašicích soukromé osobě. Proto upozorňujeme na zákaz rybolovu na tomto
rybníku.

Sběr papíru
Upozorňujeme občany, že je možné papír a kartony odevzdávat ve škole nebo na obecním úřadě, kde jsou shromažďovány a
následně odváženy svozovou firmou. Získané finanční prostředky jdou na konto MOMA Morašice.

Čištění komínů
Kdo má zájem o provedení čištění komínů (p. Jirásek – Rabštejnská Lhota), má možnost si tuto službu objednat u obecního úřadu
na tel. 469695837.

Uzavření pošty Partner Morašice
V pátek dne 25. 10. 2019 bude Pošta partner v Morašicích z provozních důvodů uzavřená.

Záskok na poště
Zájemci, kteří by chtěli pracovat jako náhradníci na Poště Partner v Morašicích, se mohou hlásit přímo na poště nebo na obecním
úřadě. Jedná se o vykrytí otevírací doby v čase, kdy má zaměstnankyně pošty dovolenou. Podmínkou pro práci na poště je
absolvování příslušných kurzů u České pošty. Hodinová sazba je 150 Kč/hod.

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí: 8.00 – 12.00

14.00 – 17.00 hod.

Středa:

8.00 – 12.00

Pátek

8.00 – 12.00

14.00 – 17.00 hod.

Otevírací doba Pošty Partner:
Pondělí: 13.00 – 16.00
hod.
Úterý:
8.00 – 11.00 hod
Středa:
13.00 – 16.00
hod.
Čtvrtek: 12.00 – 15.00 hod
Pátek
8.00 – 11.00

www.obecmorasice.cz
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POSLEDNÍ ZELENÁ OÁZA NA DUBINĚ
V srpnu 2019 jsme se spolu s několika obyvateli Morašic – místní části Dubina dohodli na
možném založení sdružení Č.O.L.E.K. Dubina (Čistá oáza lesního klidu Dubina).
Jsme parta lidí, kterým velmi záleží na zachování
téměř posledního malého kousku divoké přírody
na Dubině s možností částečné revitalizace. Jedná
se o obecní pozemky č. 265/1 a 265/9
v katastrálním území Morašice u Chrudimi.

nově vzniklým sadem přirozeně spojeno s lesem.
Dokonce zde hnízdí noční sova kalous ušatý a
vyskytuje se zde ťuhík obecný. Přístupová rovná
plocha je porostlá směsí trávy a různých bylin
(kostival, vratič, plicník a jiné rumištní rostliny).

Na tomto místě se původně nacházel kamenolom,
který později sloužil jako místní skládka. Místo je
obklopeno ze tří stran prudkými stráněmi a je
přístupné z obecního chodníku.

Sdružení Č.O.L.E.K. Dubina by na těchto případně
pronajatých pozemcích mělo vážný zájem svými
vlastními silami zachovat stávající ráz krajiny.
V prvé řadě bychom chtěli:
odstranit zbylý odpad z této lokality (pneumatiky,
konzervy, sklo….)

Na nejníže položeném místě je malý mokřad, který
je domovem velkého množství vlhkomilných zvířat
a rostlin. Vyskytuje se zde skokan zelený, kuňka
žlutobřichá, užovka obojková, čolek velký (z rostlin
rákos, orobinec) v závislosti na množství vody.

….a umožnit lepší přístup z obecního chodníku

Okolní stráně prorostlé divokou třešní, ostružiním
a lískou obecnou obývají rosnička zelená, slepýš
křehký, ještěrka obecná. Díky návaznosti na blízká
pole využívá tento biotop jako denní kryt zajíc
polní, srnec obecný a bažant obecný. Toto místo je

Poté bychom měli zájem z tohoto biotopu
vybudovat zajímavé místo s teoretickými
informacemi (arboreta s informačními tabulemi) a
možnostmi dalšího rozvoje. V okolí Dubiny se nyní
z velké většiny nachází buď zemědělská, nebo
zastavěná plocha. Přijde nám proto logické
zachovat to, co tu příroda pro nás zanechala.
Postupná revitalizace místa byla zahájena loňskou
výsadbou ovocných stromů.
Podmínkou pro uskutečnění celého záměru je
poskytnutí záruky ze strany obce, že s výše
uvedeným záměrem souhlasí a že v následujících
letech pozemek neprodá.
Jménem členů sdružení Č.O.L.E.K. Dubina,
který bychom rádi založili
Veronika a Ondřej Koubovi
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HŘIŠTĚ JANOVICE/HOLIČKY
Rádi bychom Vás informovali o stavu výstavby hřiště v Janovicích/Holičkách.
V rozpočtu obce na rok 2019 byla původně vyčleněna na realizaci hřiště pro nohejbal a volejbal částka
450.000 Kč. Původní kamenivo bylo strženo (je prozatím uloženo vedle výkopu, bude následně použito na
okolní zpevněné plochy) a jsou zhotovené nové drenážní pásy se svody do šachty a přípravou na zasakování
či další využití vody.
Další práce jsme pozastavili, jelikož se objevila příležitost spolufinancovat výstavbu využitím dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně programu Podpory rozvoje regionů. Obec na začátku roku
2019 nejprve podala žádost o dotaci na rekonstrukci morašického hřiště. Na to janovicko-holičské budeme
žádat v další dotační výzvě, která by podle dostupných informací měla být vyhlášena závěrem roku 2019.
Tento odklad nám dal prostor pro přípravu
komplexnějšího
záměru.
Projektu,
který
obyvatelům Janovic a Holiček do budoucna
konečně přinese možnost kvalitního sportovního
vyžití, místo pro konání společných nejen
sportovních akcí a v neposlední řadě místa pro
trávení volného času dětí a mládeže. V projektové
dokumentaci připravujeme:


fotbalové hřiště s travnatým povrchem 52x28m
a oplocením








multifunkční hřiště s umělým povrchem
(32x15m) - pro nohejbal, volejbal, tenis,
basketbal, malou kopanou, zahrnuje oplocení
do 3m (do 1m dřevěné)
uzamykatelné zázemí pro ukládání sportovního
náčiní, s elektrickou a vodovodní přípojkou,
připojený přístřešek pro kryté venkovní
posezení
dětské hřiště s herními prvky
okolní lavičky, parkovací místa a propojovací
chodníky

Předpokládaná cena díla jsou 3 mil. Kč a jeho realizace je podmíněna získáním dotace z MMR ve výši 70%
ceny díla. V opačném případě musíme záměr přehodnotit a výrazně zjednodušit. Rozhodnutí očekáváme
nejdříve v polovině roku 2020. Do té doby prosíme o shovívavost se stávajícím stavem hřiště.
www.obecmorasice.cz
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V případě, že máte jakýkoli nápad, co by na hřišti nemělo
chybět,
neváhejte
zaslat
svůj
podnět
na
mail@petrlisy.com. Všechny nápady pak hromadně
vyhodnotíme a s přihlédnutím na dispozice pozemku,
legislativu a finanční náročnost se je pokusíme zapracovat.
Petr Lisý a Aleš Ježek

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI MORAŠICE
Ve srovnání s většinou obcí platí v
současné době každý z nás relativně
nízkou částku za odpady. Za to
vděčíme dlouhodobě smlouvě,
kterou má obec uzavřenou se
svozovou společností AVE. Tato
smlouva však zanedlouho skončí a
bude třeba uzavřít smlouvu novou. Od doby
uzavření smlouvy se ceny za nakládání s odpady
navýšily a nelze tedy očekávat stejné smluvní
podmínky, jako doposud. V roce 2020 navíc vejde
v platnost novela zákona o odpadech, která
zvyšuje od roku 2021 sazbu poplatku za
skládkování směsných odpadů (odpady z černých
nádob) ze současných 500,- Kč/tunu na 800,Kč/tunu. Tato cena se bude s každým dalším
rokem zvyšovat až do roku 2030, kdy bude
skládkování těchto odpadů zakázáno úplně. Toto
zvýšení cen budou platit obec, tzn. každý z nás. V
zákoně je navržena také tzv. třídicí sleva, která
umožní obcím snížit skládkovací poplatek, pokud

bude dostatečně třídit. V naší obci
zatím není úroveň separace příliš
vysoká a pokud zůstane na stejné
úrovni,
na
třídicí
slevu
pravděpodobně nedosáhneme. Je
tedy na každém z nás, kolik
vyprodukujeme odpadů a kolik
budou naší obec odpady stát. Je na každém z nás,
jak moc se bude muset zvýšit poplatek za odpady
pro obyvatele. V současné době je možné získat
dotaci na pořízení dalších kontejnerů na třídění
odpadů a zřízení sběrného místa pro sběr
objemných a nebezpečných odpadů, bioodpadů
aj. Obec však stále hledá vhodný pozemek na jeho
vybudování a celkově váhá, zda vůbec nabídku
dotace využít. Pokud máte návrh na vhodný
pozemek pro sběrné místo nebo pro stání
kontejnerů na papír, plasty a sklo, dejte nám
vědět.
Andrea Koláčková, Tomáš Navrátil

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv.
kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.
Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn
8. 10. 2019 v 6:30.
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V MOMA
MORAŠICE, z.s.
Sjíždění řeky Sázavy se pod vlajkou MOMA Morašice o posledním
červnovém víkendu vydařilo i přes nepříznivý stav vody, kvůli
kterému nebyl sjízdný plánovaný úsek na druhý den. Každý si
vodácký začátek prázdnin užil po svém.
Začátkem července v rámci projektu „Podpora rodičů dětským
klubem MOMA Morašice“ proběhly dva týdny příměstského
tábora MOMA s tématem: „Poznáváme Českou republiku“.
Program měly děti rozmanitý a nabitý - povídání o České
republice, hraní her ve třídě i venku, koupání a plavání,
procházky za zvířaty na Dubinu (1. týden ke Koubovým, 2.
týden k Zitovým, oběma moc děkujeme a těšíme se na příští
rok), sportování, výroba náramků a dalších předmětů, malba
kruhu přátelství, čtení z knížek při poledním klidu a na konci
každého týdne hledání pokladu. Závěrem příměstského
tábora děti, které chtěly, nocovaly ve škole. K večeři se na
zahrádce opékaly špekáčky, proběhla i noční stezka odvahy a
snídaly se dobroty od maminek.
Příměstský tábor MOMA, kterého se zúčastnilo celkem 24 dětí,
byl pro přihlášené zdarma. Rodiče táborníků využili možnost
hlídání dětí v době letních prázdnin, a mohli se tak naplno
věnovat svému zaměstnání. Zájem o příměstský tábor oproti
loňskému roku vzrostl. Úžasnou zpětnou vazbou na konci tábora
bylo velké loučení sem tam se slzičkou a děkování rodičů, že jsme
jim vytrhli trn z paty. Moc rádi děláme práci, která nás baví a
přináší užitek i ostatním!

MOMA Morašice plní svůj závazek finanční
podpory pro Základní i Mateřskou školu. V roce
2019 jsme nakoupili sportovní vybavení v hodnotě
přes 43.000 Kč (součástí je i regál na míče ve
vstupu do tělocvičny), výtvarné pomůcky
v hodnotě necelých 21.000 Kč, hry a hračky za
necelých 6.000 Kč a pec na keramiku
s příslušenstvím a materiálem v hodnotě 98.500
Kč. Celkem se jedná o 168.779 Kč. Dále jsme
z vybraných peněz v hotovosti od rodičů hradili
faktury za dopravné, edukační programy,
představení a vstupy či pomůcky pro MŠ i ZŠ.

Avízovaný navazující projekt: „Podpora rodičů
dětským klubem MOMA Morašice II“ byl
doporučen k financování, tedy podařilo se na něj
získat dotaci. Dětský klub MOMA tak od 2. 9. 2019
plynule navázal a funguje stejně jako v minulých
dvou letech. Podpora tohoto projektu bude trvat
3 roky s datem ukončení k 31. 8. 2022. Schválená
částka na celé období činí 1.947.812,50 Kč.
Jana Navrátilová, předseda spolku MOMA
Morašice, z.s.

www.obecmorasice.cz
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SDH MORAŠICE
Mladí hasiči SDH Morašice
Sezónu 2018/2019 zakončili naši mladí hasiči dne
22. 6. 2019 účastí na soutěži v Hošťalovicích,
odkud si mladší přivezli medaili za 3. místo a starší
se umístili na 4. místě.
Novou sezónu 2019/2020 jsme zahájili dne
11. 09. 2019. Na této schůzce se děti rozdělily do
týmů a každý si řekl, na jaké pozici by pro tuto
sezónu chtěl při soutěžích požárních útoků běhat.
Stihli jsme také „oprášit“ vědomosti ze
zdravovědy, topografie, vázání uzlů a požárních
prostředků, protože nás 13. 10. 2019 čeká Závod
požární všestrannosti, který bude pro nás i určitou

vzpomínkou na naše začátky, jelikož se poběží v
Brčekolech, kde jsme v roce 2015 běželi náš první
závod.
Dne 22. 09. 2019 jsme s týmem starších a jedním
týmem mladších jeli zkusit štěstí na soutěž do
Slatiňan. I přes slunečné počasí nám štěstí nepřálo
a odjížděli jsme domů s hodně smutnými výsledky
– mladší tým se umístil na 26. místě z 28 týmů a
starší tým se umístil na 19. místě z 21 týmů.
Michaela Doležalová
SDH Morašice

V minulém vydání Venkova, jsme vás informovali o započaté soutěžní sezóně družstva mužů a
žen, rádi bychom Vás informovali, jak si vedou i nadále.












8. 6. 2019 pokračovala liga okresu Chrudim na
Štěpánově, kde si kluci zaběhli „osobáček“ s
časem 21:41 a jednoznačně získali 1. místo,
odkud postoupili do rozstřelů, kde soutěž také
vyhráli. Ženám se bohužel tolik nedařilo a
odvezly si 10. místo.
Tentýž den, 8. 6. 2019 se Pavel Petrovič ml.
Zúčastnil nočních závodů jednotlivců TFA v
Třebosicích, kde se ve své kategorii mužů 18 –
34 let umístil na krásném 2. místě.
15. 6. 2019 kluci vyrazili na extraligu v PÚ, kde si
poměřili síly s nejlepšími týmy z celé ČR. Z 52
družstev se s časem 18:77 umístili na 32. místě.
V sobotu 20. 7. 2019 vyrazilo smíšené družstvo
mužů do Chotěnic na již 19. ročních soutěže
zmenšených družstev v paralelních útocích,
odkud si dovezli pohár a sud piva za 1. místo.
V pátek 26. 7. 2019 proběhla noční soutěž v
Prosetíně, která je zařazena do SUMMER NIGHT
CUPU (5 nočních soutěží v okrese Chrudim), zde
s časem 19:87 obsadili 3. místo.
O víkendu 27. – 28. 7. vyrazili naši borci na
extraligu spojenou s východočeskou ligou do
Letohradu – Kunčice, kde se v sobotu s časem
18:54 umístili na 25. místě. Zde se konala soutěž
o nejrychlejšího proudaře, které se zúčastnil
Jirka Škodný a skončil na 6. místě. V neděli si
kluci „urvali“ 15. místo s časem 18:69.



Po letní pauze družstvo vyrazilo v sobotu 10. 8.
2019 na ligovou soutěž do Lukavice, kde naši
borci obhájili loňské prvenství s časem 21:55.
Ženám se bohužel obhájit nepodařilo, dovezly si
domů 6. místo.
 Večer 10. 8. 2019 vyrazili kluci na 2. kolo
SUMMER NIGHT CUPU do Otradova, odkud si
odvezli 1. místo.
 V pátek 16. 8. 2019 se konala ligová noční soutěž
v Seči, odkud si tým mužů i žen přivezl stejné 5.
místo.



17. 8. 2019 se vydal smíšený tým mužů a žen
(spíše žen) na soutěž do Kostelce u Heřmanova
Městce, kde se běžely 2 útoky. V prvním kole,
které bylo podle pravidel PS, si tým zapsal čas
27:58 a v druhém kole, kde se sálo z potoka a
rozkulovaly hadice na trati, doběhl tým s časem
48:72. V součtu obou časů si po 10 letech
odvezli účastníci putovní pohár za 1. místo.
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V sobotu 24. 8. 2019 se konalo 3. kolo SUMMER
NIGHT CUPU v Brčekolech, kde kluci vybojovali
3. místo s časem 22:58.
Čtvrté kolo SUMMER NIGHT CUPU ve Štěpánově
se konalo 31. 8. 2019, odkud si kluci odvezli s
časem 21:01 1. místo. Děvčata Petra Škodná a
Andrea Malíčková se zúčastnily soutěže o
nejrychlejší náběr, kde se umístily na krásném 3.
místě.
O víkendu 30. 8. – 1. 9. 2019 se konalo MČR V
PÚ 2019 v Ústí nad Labem, kterého se zúčastnili
3 naši koně:
Jirka Škodný za HZS Královehradeckého kraje –
na stovkách se Jirka umístil na 9. místě, na
štafetě s časem 53:63 se jeho tým vyšplhal na 2.
místo a v královské disciplíně – útoky, zaběhli
kluci národní rekord a s časem 20:54 zvítězili a
celkově z mistrovství si odvezli 1. místo.
Pavel Petrovič reprezentoval HZS Pardubického
kraje a ti se mohou pochlubit 10. místem.
Tereza Douděrová nás reprezentovala za ČHJ
Hlinsko, odkud si holky odvezly 13. místo.

7. 9. 2019 se konala ligová soutěž v Chrudimi,
kde se muži umístili s časem 21:58 na 1. místě a
ženy na 7. místě.
 V neděli se konala další ligová soutěž v Hlinsku,
odkud si muži odvezli 2. místo a ženy místo 10.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice


V sobotu 14. 9. 2019 jsme vyrazili do Slatiňan,
kde kluci s časem 21:36 vyhráli a zajistili si tak
dostatečný bodový náskok, kterým si zajistili
titul „Mistři ligy 2019“. Ten bude oficiálně
vyhlášen na naší domácí soutěži 5. října v
Morašicích. Ženy se probojovaly na 7. místo.



Večer se konala poslední soutěž SUMMER
NIGHT CUPU 2019 a to v Rosicích. Kluci vedli
tabulku a k ovládnutí SUMMER NIGHT CUPU jim
stačilo být nejhůře 5 míst za týmem z Lukavice.
Bohužel tento útok nebyl tak vydařený a kluci
brali s časem 30,08 8. místo a z celkového NIGHT
CUPU 2. místo. Holky braly bohužel brambory s
časem 32:34.
 Pavel
Petrovič ml. reprezentoval HZS
Pardubického kraje v soutěži 23. ročníku Velké
ceny České republiky v požárním sportu útoku
družstev HZS krajů. Soutěž měla 5 kol, poslední
proběhlo 19. 9. 2019 a HZS Pardubického kraje
obsadil celkově 4. místo.
 V sobotu 21. 9. 2019 jsme vyrazili na
předposlední ligovou soutěž do Horky, odkud si
muži odvezli 1. místo z ligy okresu Chrudim s
časem 21:51 a zajistili si tak postup do rozstřelů,
kde také obsadili první příčku. Ženy s časem
24:20 dosáhly na 6. místo a taktéž postoupily do
rozstřelů. Zde se jim tolik nezadařilo a ponechaly
si i zde místo 6.
 V úterý 24. 9. 2019 reprezentoval na
pardubickém letišti Pavel Petrovič ml. HZS
Pardubického kraje, v soutěži jednotlivců TFA
(překonání různých překážek v plném hasičském
oblečení s dýchacím přístrojem na zádech) a ze
65 účastníků obsadil 5. příčku.
www.obecmorasice.cz
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V neděli 16. června se konalo pouťové fotbalové utkání ženatí proti svobodným a souběžně s fotbalem
proběhl na velkém hřišti dětský den, kterého se zúčastnilo přes 70 dětí z Morašic a okolí.
O týden později v sobotu 22. června se konal na morašickém hřišti
4. ročník volejbalového turnaje „O pohár obce Morašice“, kde se
zúčastnilo 5 týmů. Morašický tým obsadil 4. – 5. místo.
V pátek 4. července se uskutečnil 4. ročník závodu „Morašická
výzva“, trať dlouhou cca 10,5 km se silovými překážkami
absolvovalo 64. závodníků.

V pátek 13. 9. 2019 se konalo divadelní představení na
morašickém hřišti „Boj o lucernu“ v podání divadelního
ochotnického spolku z Chrudimi – Jana Nepomuka Štěpánka.
Venkovní provedení divadla se setkalo s hojnou účastí
návštěvníků, přišlo celkem 105 diváků. Počasí přálo, akce se
podařila. Byl tak položen základní kámen pro další spolupráci
s tímto divadelním spolkem. Můžeme se těšit na další
představení, které je naplánováno na příští rok.
V neděli 15. 9. 2019 se konal „Posvícenský fotbal“ ženatí proti
svobodným. Svobodní vyhráli 3:1, nutno ale říci, že byli hodně
doplněni posilou z řad ženatých.
Monika Kosinová
SDH Morašice

HASIČI ZE SKUPIC SLAVILI 115 LET
Poslední srpnový víkend proběhly oslavy 115 let od založení
let hasičského sboru.
Oslav se zúčastnily hasičské sbory z okolních měst a obcí, za což
jim patří velké poděkování. Na úvod proběhl halasný slavnostní
průjezd obcí a poté následoval slavnostní nástup, během něhož
proběhlo slavnostní ocenění současným i zasloužilým členům.
Nejvíce potlesku sklidil děvětadevadesátiletý pan Pekař, který je členem SDH od roku 1943!
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 30. 9. 2019
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Následovala ukázka práce zásahové jednotky SDH Heřmanův Městec, během které hasiči vyprošťovali osobu
zaklíněnou v osobním autě. Během celého odpoledne byla k vidění výstava historických předmětů pana
Pecky ze Sobětuch.
Sportovní program prověřil sehranost dvojic složených z dětí nebo dítěte a dospěláka. Pokračování obstarali
také samotní místní hasiči, kteří u hasičské nádrže úspěšně předvedli funkčnost dvoukolové stříkačky firmy
Smékal z roku 1938.
Doufáme, že oslava se všem zúčastněným líbila a zúčastní se tak i dalších akcí pořádaných naším malým
sborem. Jak poznamenal starosta hasičů Jan Švadlenka: ,, I když nepatříme do žádné kategorie výjezdových
jednotek a nemáme ani družstvo pro soutěže požárních
útoků, snažíme se veškerou aktivitou alespoň starat o
udržování a rozkvět naší obce. Důležité je pro nás i
zlepšování kulturního a společenského života ve vsi a
samozřejmou součástí naší činnosti je organizace akcí pro
naše nejmenší. Je to někdy aktivita náročná jak jsem již
zmínil a proto nesmím zapomenout poděkovat i našim
manželkám a přítelkyním, které nám tuto činnost někdy
nerady, ale přesto tolerují.“
K výročí byla vydána originální pohlednice, která je v
případě zájmu stále k mání.
Fotografie z akce: https://skupice.rajce.idnes.cz/Oslava_115_let_SDH_Skupice/
Z historie sboru:
Sbor byl založen přesně 4. března 1904. Zakládajícími členy byli pánové: Tomiška, bratranci Novotní,
Hlaváček, Sádlo, Pekař Fr., Novák, Klas, Procházka, Honzíček, Houžvička, Sedlák a Pekař Jos. Sbor tehdy
zakoupil ruční stříkačku firmy R.A Smékal , Praha - Smíchov za 1.960 Kč. Se strojem bylo dodáno 150 m hadic.
Sbor uspořádal první hasičské cvičení u stavení č.p. 1 dne 9.července 1905.
Milan Štorek a Jan Švadlenka
SDH Skupice

MOŽNOST INZERCE VE ZPRAVODAJI ČESKÝ VENKOV
Připomínáme, že na zasedání zastupitelstva obce Morašice dne 20. prosince 2018 byl schválen ceník za
inzerci v tomto zpravodaji. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad, tel. 469 695 837 nebo e-mail:
obec.morasice@c-box.cz.

www.obecmorasice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Před prázdninami jsme školní rok zakončili zahradní
prvorepublikovou slavností, která se konala 25. června.
Navštívil nás i sám pan prezident T. G. Masaryk, který
slavnostně pasoval předškoláčky na školáky a rozloučil se s
absolventy 5. třídy, kteří od září navštěvují 2. stupeň
základní školy v Bojanově či Chrudimi a Gymnázium Josefa
Ressela v Chrudimi. V doprovodném programu bylo
přichystáno taneční vystoupení zaměstnanců školy a
divadelní představení v podání dětí z dramatického kroužku
“Rusalka”. Součástí zahradní slavnosti bylo i zpřístupnění
“retro třídy”, ve které se děti učily v rámci projektového
„retro“ týdne. Návštěvníci si tak mohli zavzpomínat na svá
morašická školní léta. Děkujeme panu Štumpfovi za
ozvučení celé akce, paní kadeřnici Líbě Moravcové za
nádherné účesy a všem tatínkům, kteří nám po skončení
pomohli nastěhovat celou retro třídu zpět nahoru na půdu
školy.

S koncem června se u nás dveře školy nezavřely. Žáci základní školy i další místní zájemci měli možnost v
průběhu prvních dvou týdnů prázdnin navštěvovat příměstský tábor organizovaný naším rodičovským
spolkem MOMA Morašice. Ve stejné době byla v provozu i mateřská škola, kterou kromě našich dětí
navštěvovaly i některé děti z MŠ Mladoňovice.

Nový školní rok
V září usedlo do školních lavic celkem 61 žáků, jsou
rozděleni do 4 tříd. Díky tomuto počtu žáků se
učíme většinu hodin odděleně podle ročníků,
spojené ročníky vyučujeme zejména výtvarnou,
pracovní a hudební výchovu.
V mateřské škole je kapacita zcela naplněna, ve
dvou třídách máme 43 dětí.
Naše školní družina bude i nadále spolupracovat s
rodičovským spolkem MOMA, který zajišťuje místa
v dětském klubu (obdoba školní družiny). Kapacita
školní družiny je pouze 40 žáků, starší žáci by tak
neměli možnost být před a po vyučování ve škole.
Díky realizovanému projektu mají všichni rodiče
možnost dát své děti do družiny (klubu) bez
omezení věku.

Během podzimu budeme ve škole instalovat
novou keramickou pec pro kroužek keramiky i pro
případné využití veřejností. Pec s příslušenstvím a
potřebným materiálem v hodnotě cca 100 tis. Kč
pořídil rodičovský spolek MOMA z prostředků
realizovaného projektu ESF. Díky velké finanční
podpoře spolku jsme získali i nové vybavení do
tělocvičny (sportovní náčiní, branky, vybavení
zázemí nábytkem), nové didaktické pomůcky a
materiál do výuky hudební, pracovní a výtvarné
výchovy a do informatiky. Moc děkujeme za
podporu a těšíme se na krásné nejen keramické
výrobky!
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V letošním školním roce se v naší základní i mateřské škole věnujeme celoročnímu projektu
„Živly“.
V mateřské škole nese projekt název „Skřítci ve
svém ŽIVLU“, který budeme realizovat pravidelně
každý měsíc v rámci projektových týdnů po celý
školní rok. Cílem projektu bude pomocí skřítků
(živlů) děti učit vnímat, že svět má svůj řád, je
rozmanitý a pozoruhodný. Naučíme se, jak chránit
životní prostředí, aby nám na Zemi bylo hezky.
Každý měsíc nás v projektovém týdnu navštíví
jeden skřítek, se kterým se vydáme poznávat naši
planetu Zemi a její zákonitosti. Veškerá práce s
dětmi bude mít prvky environmentálního
vzdělávání. V září nás čeká Skřítek Pořádníček, od
kterého se dozvíme o vzniku Země, pohrajeme si s
dinosaury, přiblížíme si, jak vypadají sopky a co se
děje při zemětřesení. Povíme si o měsíci, hvězdách
a jak se střídá den a noc. Společně se skřítkem
Pořádníčkem, naučíme děti, jak se starat o naši
planetu.

I nadále budeme v mateřské škole pokračovat v
projektu „Čteme dětem“, který 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.
V polovině září proběhlo první společné setkání s
rodiči, zahájeno bylo na rodičovských schůzkách,
po kterých jsme všichni společně opékali špekáčky
a vyprávěli si zážitky z prázdnin.
V mateřské škole nás navštívilo divadlo Úsměv s
pohádkou „O kouzelném slůvku“. Žáci ze základní
školy se vydali na dopravní hřiště do Heřmanova
Městce, kde se učili bezpečnému pohybu po silnici
i mimo ni.

Pomáháte nám a pomáháte společně s námi
V naší škole se věnujeme i sběru a recyklaci. Kdokoli u nás může v průběhu celého školního roku odevzdat
vyřazené malé elektrospotřebiče (mobil, notebook, fén, toustovač apod.) či staré baterie. Dále sbíráme starý
papír a plastová víčka. Tím, že nám přispějete do sběru, pomůžete nejen nám, ale i dalším potřebným, kterým
pomáháme.

Krásné Vánoce dětem v Domě na půli cesty
Jak už v posledních letech bývá zvykem, 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 13. prosince. Hračky mohou být již zabalené. V pondělí
16. prosince odvezeme naši společnou nadílku dětem do Chrudimi.

Letošní „domácí úlohy“ budou z oblasti přírodovědy (na druhé straně):
1. Vyber správná slova, aby
tvrzení o slunci byla
pravdivá (4. ročník):

2. Odpověz na otázku (5. ročník):
www.obecmorasice.cz
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Jindřiška Kaplanová, Monika Kosinová
ZŠ a MŠ Morašice

POZVÁNKA

K vidění bude vývoj včelaření, včelí svět, historie a současnost organizace, knihy, časopisy, včelařské
pomůcky apod.
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LEPŠÍ JE BÝT BOHATÝ A ZDRAVÝ NEŽ CHUDÝ A NEMOCNÝ
To je nejen název filmu Juraje Jakubiska, ale i stav, který si přeje snad každý z nás. Co ovšem dělat v situaci,
kdy se ocitneme my nebo někdo z našeho okolí v nepříznivé životní situaci? V takovém případě je ideální,
když si pomůžeme sami nebo s přispěním rodiny. Ovšem některé situace vyřešit nedokážeme a musíme
se spolehnout na stát, jakožto garanta sociálního zabezpečení obyvatelstva. Stát by neměl obyvatele
zabezpečovat, ale chránit před propadem do chudoby či případného sociálního vyloučení. K tomu slouží
státní sociální podpora či sociální pomoc, kterou zabezpečuje stát především skrze Úřad práce a Českou
správu sociálního zabezpečení.

Pečujete o druhou osobu? Čekáte dítě? Nemáte na živobytí? Zkuste se zeptat na možnosti.
Ovšem vyznat se ve všech možných předpisech a zákonech je někdy velice náročné. Proto jsem zkusil najít
několik základních kontaktů, které by vám měli usnadnit orientaci na poli sociálního systému.
Pokud máte možnost dostat se na internet, doporučuji stránky o sociálním systému Pirátské strany. Zde
můžete sami zaškrtnout, v jaké obtížné situaci se nacházíte a ihned se můžete podívat, zda máte či nemáte
nárok na nějakou podporu ze strany státu. Můžete zde rovnou najít i formuláře institucí k vyplnění
https://socialnisystem.pirati.cz/

Další weby k důležitým
informacím:

Pamatujte, že:

https://web.mpsv.cz/

2. Žádost vždy podávejte PÍSEMNĚ

https://web.uradprace.cz/

3. Máte právo na odvolání

Úřad práce, Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Zprostředkování zaměstnání - Telefon 950 119 111
Státní sociální podpora - Telefon 950 119 281
Hmotná nouze -Telefon 950 119 546
Sociální služby, příspěvek na péči - Telefon 950 119 540
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - Telefon 950
119 541

1. Máte právo na informace

Okresní správa sociálního
zabezpečení Chrudim
Adresa V Hliníkách 1172,
537 55 Chrudim
Telefon

+420 469 620 537

Call centrum ČSSZ pro celou republiku:
800 050 248

V dalším Venkově bych se rád věnoval konkrétním sociálním službám podle zaměření na věkové a cílové
skupiny.
Milan Štorek

www.obecmorasice.cz
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CO NÁS ČEKÁ V OBCI...
sobota 5. října 2019

Zveme Vás na poslední soutěž ligy okresu Chrudim v požárním sportu, která se
bude konat na domácí půdě, na hřišti v Morašicích. Přijďte podpořit naše
soutěžní týmy mužů, žen a dětí a pokochat se, jak naši kluci vystoupají na
stupně vítězů.

neděle 6. října 2019

od 9:00 hodin se koná na velkém hřišti 7. ročník nohejbalového turnaje „O
pohár Miloše Valenty“.

pátek 11. října 2019

SDH Morašice vás zve na taneční zábavu do morašické hospody, kde zahraje
kapela „Saturni“, ve starém dobrém složení.

sobota 12. října 2019

SDH Morašice pořádá na velkém hřišti Superpohár Hejtmana Pardubického
kraje v požárním útoku.

sobota 2. listopadu 2019

Halloween ve Skupicích.

…A VE ŠKOLE
čtvrtek 31. října 2019

Strašidelný rej. Začínáme v 15:30 společným dlabáním dýní rodičů a dětí
(přineste si dýni a nožík).
a v 17:00 vyrazíme na tradiční lampionový průvod Morašicemi

čtvrtek 28. listopadu 2019

Adventní besídka a jarmark
Program:

15:30 zahájení adventního jarmarku
16:00 představení dětí z mateřské školy
17:00 představení žáků základní školy

Pátek 20. prosince 2019

od 16:30 Vánoční koncert v kostele sv. Víta v Morašicích
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