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Vánoční stromky v místních částech Morašic

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
Advent je v plném proudu. Trochu tradičního shonu. Některé věci na poslední chvíli. Prostě vše, jak má být.
Také aktuální číslo Českého Venkova se nese v tomto duchu. Kromě informací o předvánočních akcích z obce
zde ale najdete především ohlédnutí za rokem 2019. Tentokrát se sešlo o něco více příspěvků, za což patří
velké poděkování. Bez autorů článků by nebylo moc co číst. Některé příspěvky se už nevešly a jsou v zásobě
do jarního čísla.
Do roku 2020 přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života nejen v naší obci. O svátcích
vánočních si pokuste trochu odpočinout a doporučujeme strávit tento čas především se svými blízkými a také
s přáteli, na které se přes rok nedostalo.
Redakční rada zpravodaje Český Venkov
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
18. 12. 2019
ZO Schvaluje:
1. Podání žádostí o dotace od MMR ČR na akce
multifunkční hřiště Janovice (Holičky), technická
infrastruktura 14 RD Holičky a z OPŽP „školní a
školková“ zahrada.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (navýšení
poplatku na 400,-Kč/osoba, objekt)
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů.
4. Dodatek č.6 ke smlouvě č.
S/5000011/056000204/001/2012 s AVE CZ (svoz
TKO).
5. Přijetí dotace od Pardubického kraje na
hospodaření v lesích ve výši 6.556,-Kč.
6. Prodej pozemku p.č. 91/9 v k.ú. Zbyhněvice o
výměře 1100 m2 manželům P. Tímto se revokuje
usnesení ZO ze dne 20.9.2019 bod 1. Smlouva
bude uzavřena dle schváleného ceníku pro
prodej pozemků obce (cena a termín úhrady
kupní ceny).
7. Prodej pozemku p.č. 91/10 o výměře 1100 m2 v
k.ú. Zbyhněvice manželům Z. Smlouva bude
uzavřena dle schváleného ceníku pro prodej
pozemků obce (cena a termín úhrady kupní
ceny).
8. Prodej pozemku p.č. 600/7 v k.ú. Morašice u
Chrudimi panu F. za dohodnutou cenu 500,-Kč za
1 m2.
9. Prodej pozemku p.č. 210/4 v k.ú. Janovice u
Chrudimi panu D. Smlouva bude uzavřena dle
schváleného ceníku pro prodej pozemků obce
(cena a termín úhrady kupní ceny).
10. Prodej části pozemku p.č. 41/1 o výměře cca 340
m2 v k.ú. Skupice u Chrudimi panu F. Smlouva
bude uzavřena dle schváleného ceníku pro
prodej pozemků obce (cena a termín úhrady
kupní ceny).
11. Směnu části pozemku p.č. 41/14 o výměře 3665
m2 v k.ú. Skupice u Chrudimi ve vlastnictví obce
za části pozemků p.č. 63/1 a 63/2 v k.ú. Skupice
u Chrudimi ve vlastnictví paní P. a pana Š.

12. Přenechání pozemků p.č. 265/1 a 265/9 v k.ú.
Morašice u Chrudimi do užívání sdružení
obyvatel Dubiny, které upraví a bude udržovat
svěřené pozemky dle návrhu předloženého
zastupitelům na zasedání dne 21.9.2019 na dobu
3 let do 31.12.2022 a pověřuje kontrolní výbor a
radu obce kontrolou a koordinací provádění
těchto prací.
13. Ceník pro prodej pozemků obce na rok 2020 ve
znění dle usnesení ZO ze dne 27.6.2019.
14. Dar spolku MOMA Morašice ve výši 6 tis. Kč,
klubu SK Stolany ve výši 6 tis. Kč v roce 2020.
15. Předběžné rozpočtové opatření č. 9, které tvoří
Přílohu č.1 tohoto usnesení.
16. Rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný.
Příjmy ve výši 14.400.000,- Kč, výdaje ve výši
14.400.000,- Kč.
17. Schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele
pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši 600 tis. Kč.
18. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 20212025.
19. Rozpočet Základní školy a mateřské školy
Morašice na rok 2020 jako vyrovnaný - výnosy
9.329.250,-Kč náklady 9.329.250,-Kč. Dále
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠMŠ
Morašice na roky 2021-2022.
Neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 265/1 o výměře cca
1000 m2 v k.ú. Morašice u Chrudimi panu P.
Smlouva bude uzavřena dle schváleného ceníku
pro prodej pozemků obce (cena a termín úhrady
kupní ceny).
Bere na vědomí:
1. Nařízení vlády č. 338/2019 o výši odměn členů
zastupitelstev, odměny neuvolněných členů
zastupitelstva zůstávají ve výši dle usnesení ZO
ze dne 2.11.2018.
2. Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, která schválila
Rada obce.
3. Zprávu finančního výboru a kulturní komise.
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Usnesení Rady obce č. 7 ze dne 7. 10. 2019
1. Rada schvaluje rozdělení počtu ochranných
zásahových
obleků
jednotlivým
hasičským
sdružením fungujících v rámci Obce Morašice v
počtu: 12 obleků SDH, Morašice, 4 obleky ČHJ
Janovice, 4 obleky SDH Skupice, 4 obleky SDH
Zbyhněvice.
2. Rada schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ — myčka
nádobí.

3. Rada schvaluje finanční dar pro ČHJ Janovice na polní
kuchyň ve výši 5.000,-KČ.
4. Rada bere na vědomí první pracovní koncept
rozpočtu pro rok 2020.
5. Rada bere na vědomí informaci starosty o stavu
hřiště v Janovicích a možnostech dokončení
jednotlivých etap realizace.
6. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6..

Usnesení Rady obce č. 8 ze dne 4. 11. 2019
1. Rada bere na vědomí povinnost zavedení nového
řádu pohřebiště v Morašicích s platností od 31. 5.
2020 a současně povinnost obce mít vlastní obecní
hrob.
2. Rada schvaluje výši nájemného od 1. 1. 2020 na 10
Kč za m2 hrobového místa za rok. Poplatek 127,-Kč
za služby spojené s provozem hřbitova za jedno
hrobové místo zůstává zachován.
3. Rada schvaluje, že nájemní smlouvy na hrobová
místa budou uzavírány od 1. 1. 2020 na 3, 5 a 10 let

a v případě pohřbení povinnost prodloužení nájmu
za hrobové místo na celkových 10 let.
4. Rada schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky na
úpravu poplatku za svoz KO na 400,-Kč za osobu a
rok. Od poplatku budou osvobozeny děti mladší 6 let
a občané starší 80 let včetně.
5. Rada bere na vědomí termín zasedání Zastupitelstva
Obce Morašice dne 18. 12. 2019 v 18 hodin, zasedání
se bude konat v Hospodě ve Dvoře.
6. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (průtoková
dotace pro ZŠ a MŠ, nová vrata pro HZ v Morašicích).

Usnesení Rady obce č. 9 ze dne 2. 12. 2019
1. Rada schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ o dotaci MŽP
na úpravu zahrady u školy. Dotaci vyhlašuje MŽP s
vlastním podílem 85% a 15% podílem obce. Max.
výše dotace činí 500.000,-Kč za jednu žádost. O
dotaci bude žádat samostatně ZŠ a samostatně MŠ.
2. Rada bere na vědomí povinnost ředitelky ZŠ a MŠ
žádat Obec o souhlas v případě jakékoli žádosti o
dotaci podávané ZŠ a MŠ.
3. Rada schvaluje plán inventur majetku obce
s termínem ukončení inventur do 22. 1. 2020.
Seznam členů IK bude shodný s rokem 2019.
4. Rada schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného
břemene—služebnosti č. IV-12-2017444/VB/1
Morašice, Zbyhněvice, ppč.91/2 — knn 4 x RD"
uzavíranou s ČEZ Distribuce, a.s.
5. Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. B110861/2019,
B110865/2019, B110867/2019 na Vypracování
závěrečné monitorovací zprávy na akci „Úspory
energií — zateplení obecního úřadu — obec
Morašice", „Úspory energií — zateplení hasičské
zbrojnice — obec Morašice", „Úspory energií —
zateplení základní školy — obec Morašice" .
6. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8 týkající se
navýšení fin. prostředků na odvoz odpadu spol. AVE.
7. Rada doporučuje schválit zastupitelstvem obce
návrh rozpočtu obce pro rok 2020.

8. Rada schvaluje smlouvy o svozu použitých olejů se
spol. Černohlávek Oil s.r.o. a spol. AGRICOLA a.s. na
svoz biologického odpadu.
9. Rada schvaluje žádost o finanční dar od Obce pro
sdružení MOMA ve výši 6.000,-Kč a FC Stolany ve výši
6.000,-Kč v roce 2020.
10. Rada projednala žádosti o odkup a prodej pozemků
Obcí Morašice:
a) pana F. na odkup pozemku o výměře cca 338 m2
v k.ú. Skupice u Chrudimi,
b) paní P. a pana. Š. na směnu části pozemkových
parcel v k.ú. Skupice u Chrudimi p.č. 41/14 v
majetku Obce za části pozemkových parcel p.č.
63/1 a 63/21,
c) Sdružení Č.O.LE.K na pronájem (užívání)
pozemkové parcely p.č. 265/1 a 265/9 v
k.ú. Morašice u Chrudimi,
d) pana D. o odkoupení pozemkové parcely
p.č. 210/4 0 výměře 96 m2 v k.ú. Janovice
u Chrudimi,
e) p. F. o odkup pozemkové pracely p.č. 600/7 o
výměře 55 m2 v k.ú. Morašice u Chrudimi,
f) pana P. o odkup části pozemkové parcely
p.č. 265/1 0 výměře 1000 m2 v k.ú. Morašice
u Chrudimi.
g) prodat pozemkovou parcelu p.č. 91/10 o výměře
1042 rn2 v k.ú. Zbyhněvice.
h) prodat pozemkovou parcelu p.č. 91/9 o výměře
1043 m2 v k.ú. Zbyhněvice.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se nám chýlí ke svému konci, a proto
pokládám za vhodné provést alespoň stručnou
bilanci jeho průběhu.
Někteří naši spoluobčané nás bohužel navždy
opustili, ale daleko radostnější je, že nám přibyli
občánci noví a dochází k růstu naší obce. Tento
trend je potěšující a zároveň nás zavazuje připravit
odpovídající podmínky pro život, aby se nám
společně v naší obci žilo stále lépe.
V roce 2019 jsme realizovali a dále realizujeme
akce směřující k zlepšení podmínek pro naše
občany, a to ve všech místních částech. Některé
aktivity jsme zajišťovali pouze z našich prostředků,
u některých se podařilo je zajistit s pomocí
získaných dotací. Dovolte mi se o nich ve stručnosti
zmínit.
Nadále probíhá realizace stavebních úprav
komunikace a veřejného osvětlení k novým
rodinným domům na Holičkách. Našim
spoluobčanům zde byl také předán objekt původní
hasičské zbrojnice pro vytvoření společenského
zázemí, kde však bude potřeba provést nezbytné
úpravy, což si v budoucnu vyžádá nemalé finanční
náklady.
Pokračovali jsme v rekonstrukci budovy Lojzičky ve
Skupicích a i na příští rok máme vyčleněné
prostředky na další práce vedoucí k dokončení
tohoto projektu a předání k využívání občanům
Skupic.
Ve Zbyhněvicích bylo dokončeno zpevnění koryta
potoka a částečné zpevnění břehu horního
rybníka, dále byly uskutečněny další kroky vedoucí
k dokončení a zkolaudování srubu, aby obyvatelé
Zbyhněvic získali vhodné zázemí pro konání
sportovních a kulturních akcí. V posledním měsíci
roku zde byla vybudována kanalizační stoka k
novým stavebním parcelám.
V základní škole byla v létě provedena oprava
střechy nad sociálním zařízením mateřské školy,
odhlučnění tělocvičny a další úpravy vyžadované
hygienou při provedených kontrolách.
V rámci dotačních titulů se podařilo zajistit pro
výjezdové jednotky jednotlivých SDH a ČHJ nové
zásahové obleky. Hasičská zbrojnice v Morašicích

bude ještě v tomto roce vybavena novými
průmyslovými zateplenými vraty, která nahradí
současná, která jsou z důvodu promrzání
nevyhovující. Soutěžní družstvo SDH Morašice v
letošním roce již plně využívalo na hasičských
soutěžích novou stříkačku, na kterou obec z větší
části finančně přispěla.
Na velkém hřišti v Morašicích byla dokončena
první etapa stavby multifunkčního hřiště, a byly
dokončeny některé úpravy technického zázemí na
hřišti. Po vleklých jednáních se nám podařilo získat
povolení pro úpravu chodníku kolem rohu u Pořízů
v Morašicích, čímž by mělo dojít ke zvýšení
bezpečnosti chodců. Bohužel bude možné tuto
úpravu provést, vzhledem k zajištění případné
zimní údržby komunikace SÚS, až v dubnu příštího
roku. Také se nám podařilo získat část pozemku po
bývalé sýpce v Morašicích, který bude využit pro
stavbu parkoviště pro potřebu školy a školky.
V roce nadcházejícím bychom rádi dokončili vcelku
náročnou a nákladnou výstavbu technické
infrastruktury pro rodinné domy na Holičkách a ve
Zbyhněvicích, a dokončili technické zázemí
sportoviště a multifunkční hřiště v Morašicích.
Budou zahájeny projekční práce pro stavbu
chodníku z Dubiny do Morašic a vybudování
víceúčelového hřiště v Janovicích. Také chystáme
úpravy míst s kontejnery na tříděný odpad,
kterými dojde k vylepšení jejich vzhledu a někde i
k jejich přemístění. Konkrétně v Morašicích se
nabízejí dvě nová místa pro tyto kontejnery – u
připravovaného parkoviště před hospodou nebo v
uličce vedle bývalého mlýna č.p. 13. Samozřejmě i
v příštím roce plánujeme opravy místních
komunikací, především okolo školy a hřbitova, kde
jsme požádali o dotaci MMR a je velmi
pravděpodobné, že tuto dotaci získáme, dále
komunikace naproti vjezdu ke hřbitovu směrem k
bývalému mlýnu, také za mostkem v Morašicích
„do luk“ a silnici z Janovic do Palučin. Již v prvních
měsících nového roku budou zahájeny práce na
opevnění břehů horní nádrže ve Zbyhněvicích. Ani
naší škole se v příštím roce nevyhnou opravy.
Plánujeme provést další opravy dle požadavků
Krajské hygienické správy, a to rekonstrukci
sociálního zařízení v přízemí budovy školy a
jídelny. Na tuto akci jsme již také požádali o dotaci
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od MAS Železnohorský region. Tím by měla být
budova školy kompletně opravená. Škola také
připravuje projekt na úpravu školní a školkové
zahrady, kde bychom chtěli podat žádost o dotaci
z OPŽP. Tolik tedy rekapitulace končícího a plány
do nadcházejícího roku.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál
krásné a klidné Vánoce, bohatého Ježíška a do
roku 2020 popřál především hodně zdraví, štěstí a
mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Roman Štěpánek
Starosta obce

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. 1. 2020 mají majitelé psů novou povinnost. Musí mít svého psa načipovaného. Kód čipu musí být
uveden v očkovacím průkazu. Majiteli (ani veterináři) však nevzniká povinnost toto čipované zvíře
registrovat, protože neexistuje státní centrální registr čipů. Je tedy na každém chovateli, zda si zvíře v
nějakém ze stávajících registrů zaeviduje či nikoli. Dále platí, že povinné očkovaní proti vzteklině je po právní
stránce platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipován). Pes, který byl označen čitelným
tetováním před 3. červencem 2011, nemusí být čipován.
František Zita, veterinář

NAD DOPISY ČTENÁŘŮ

INZERCE

Hospodářský list 9. 6. 1917
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SDH MORAŠICE
Mladí hasiči SDH Morašice
V minulém vydání Venkova jsme Vás informovali o přípravách mladých hasičů na Závod požární
všestrannosti. Ten se konal v Brčekolech dne 13. 10. 2019. Závodu se za naše SDH zúčastnilo celkem 6 týmů
(3 týmy starších a 3 týmy mladších) a novinkou byla účast Viky Lamberské za dorostenky. Počasí nám, oproti
závodu před čtyřmi lety, přálo a výsledky, které se následně sčítají s jarním kolem, také nebyly z nejhorších.
V kategorii dorostenky – jednotlivkyně se Viky umístila na skvělém druhém místě. Starší se umístili na 23. a
34. místě z 52 týmů, mladší skončili na 22. a 32. místě z 50 týmů. Bohužel jeden tým za starší, tak i za mladší,
měl neplatný pokus. I to ale k závodění patří. Tímto závodem jsme v nové sezoně se závody skončili a nové
nás čekají opět na jaře.
Jelikož se venku už nedá nic moc dělat a na tréninky na další závody je ještě brzy, věnovali jsme tento čas při
schůzkách výrobě vánočních přání a zkoušeli jsme naše vystoupení na Výroční valnou hromadu.

Schůzky nebyly jen o práci, ale užili jsme si také spoustu zábavy. A to při výletě do Hradce Králové, kde jsme
nejdříve navštívili Jirku Škodného na stanici Hasičského záchranného sboru a následně jsme pár hodin strávili
v zábavním centru Tongo.
Chtěli jsme také proniknout do tajů kouzlení,
a tak jsme navštívili Muzeum kouzel v
Pardubicích. Pár krásných chvil jsme také
strávili při slavnostním rozsvícení vánočního
stromku v Morašicích. Věříme, že se nám
podařilo svým vystoupením všem hasičům
zpříjemnit Výroční valnou hromadu. Jako
každý rok, i letos jsme navštívili kino v
Heřmanově Městci. Tím jsme zakončili
schůzky v tomto roce a po vánočních
prázdninách nás pomalu čekají přípravy na
odborné zkoušky a hasičské závody.
Přejeme Vám klidné období vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2020.
Michaela Doležalová
SDH Morašice
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Pojďme se společně ohlédnout za uplynulou hasičskou sezónou.
V minulém vydání Venkova jsme Vás zvali na
závěrečnou ligovou soutěž konající se na
“domácím” hřišti. Celkem dorazilo 27 týmů mužů a
13 týmů žen. Jako první běželi už tradičně Morašice
"Stará garda", ti zapsali čas 37,56. Družstvo
Morašice C zaběhlo čas 25,56 a muži z "Áčka" si
vybojovali, s časem 22,58, krásné třetí místo. Tím
pádem si zajistili účast v rozstřelech. Kluci šli do
rozstřelů plni očekávání, protože touha zvítězit na
domácí půdě byla opravdu velká! Po x letech se jim
to také konečně povedlo! Ve finále porazili SDH
Seč a ovládli rozstřely! Celkově v lize okresu
Chrudim se naši muži umístili na 1. MÍSTĚ a to s
celkovým počtem bodů 189. Na druhém místě
skončili muži z Lukavice, s celkovým počtem bodů
128, a na třetím místě SDH Seč se 119 body.
Obrovské díky a gratulace našim borcům!!!

Po ocenění vítězů SNC 2019 následovalo vyhlášení
rekordů Ligy okresu Chrudim. Pohár za nejlepší
dosažený čas ročníku putoval letos k nám do
Morašic. Rekord stanovili časem 20,90 sekund na
soutěži v Brčekolech. Zlatým hřebem večera bylo
vyhlášení vítězů Ligy okresu Chrudim 2019. První
místo v kategorii mužů s velkým bodovým
náskokem získalo družstvo SDH Morašice, druhé
místo obsadil tým SDH Lukavice, třetí skončilo
družstvo SDH Seč. Naše ženy se umístili na 7. místě.

Ženám se opět moc nedařilo, zapsaly si 5. místo s
časem 30,95. Holky se umístily na celkovém 7.
místě se 47 body.
V sobotu 12. 10. 2019 se v Morašicích konal již 7.
ročník Superpoháru hejtmana Pardubického kraje.
Soutěž se vydařila, počasí nám přálo. V kategorii
mužů vyhrálo domácí SDH Morašice (což si
vítězové pojistili časem 20,95) na široké hadice a
nástřikové terče. Děkujeme klukům za vzornou
reprezentaci a gratulujeme ke skvělým úspěchům!
V pátek 29. Listopadu se naši muži i ženy zúčastnili
slavnostního vyhlášení “ligy okresu Chrudim”, které
se konalo již tradičně na Zbožnově. Po úvodních
slovech moderátora a hostů následovalo nejprve
předání cen vítězům 1. ročníku Summer Night
Cupu. První místo v kategorii mužů získal tým SDH
Lukavice, v těsném závěsu druzí skončili muži SDH
Morašice a třetí místo pak patřilo družstvu SDH
Kameničky 2001.

V sobotu 30. listopadu se v místní Hospodě Ve
Dvoře konalo „Čertobraní“. Akce začala odpoledne
pro děti. Společně s místními čerty a anděly si přišlo
zasoutěžit 40 dětí z Morašic a okolí. Samozřejmostí
byla i návštěva pekla, kde se všichni příchozí museli
upsat na čertovský úpis. Společně s čerty mohli
„mastit“ karty, nebo se zúčastnit různých soutěží.
Na závěr přišel i Mikuláš s nadílkou, kterou dětem
předal za připravenou básničku, nebo písničku.
www.obecmorasice.cz
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Večer se akce konala i pro dospělé, připraven byl i
pekelný a nebeský bar a nezapomnělo se i na
soutěže pro dospělé. Nutno podotknout, že návrat
do dětských let a dravost u soutěží se u některých
nedala přehlédnout. 😊 Akce se velmi vydařila a
odcházelo se domů až v ranních hodinách.
Ve středu 4. prosince se před obecním úřadem
konalo slavnostní rozsvěcení stromku. O úvodní
slovo se postaral místostarosta obce Petr Borkovec.
Mladí hasiči pod vedením vedoucích připravili
chutné občerstvení a společně s ostatními
příchozími si zazpívali vánoční koledy. Poté se
slavnostně rozsvítil stromek, kterým se můžete
kochat ještě pár týdnů.

Jak je tomu už přes 15 let zvykem, tak i letos pro
Vás SDH Morašice připravuje v podání mladých a
nadějných herců tradiční vánoční pohádku. Jakou,
nechte se překvapit, ale zaručeně se Vám bude
líbit. Přijďte si společně s rodinou a kamarády
zkrátit čekání na ježíška a užít spoustu legrace.
Současně bude probíhat i soutěž o nejchutnější
VČELÍ ÚLY. Pokud se chcete zapojit do soutěže,
doneste malou ochutnávku nejpozději do 13:30
hodin. Po pohádce se vyhlásí nejlepší kuchtíci.

Ve čtvrtek 5. prosince obcházel obec Mikuláš v
doprovodu čertů a anděla. Dětem rozdávali nadílku
a zároveň od dětí dostali krásné obrázky, které nám
pekelnou poštou doručili až do redakce Venkova.

V závěru bychom Vám popřáli krásné a
pohodové svátky vánoční a do nového roku
hodně zdraví a úspěchů.
Monika Kosinová
SDH Morašice

SDH SKUPICE INFORMUJE O SVÝCH AKTIVITÁCH
Halloween ve Skupicích
Na začátku listopadu zavládlo
pravé podzimní a dušičkové
počasí. Tento čas je ve Skupicích
již několikátý rok spojený také s
oslavou svátku Halloween (má
původ v keltské oslavě nového
roku; později v Irsku jako oslava
v „Předvečer Všech svatých“). I
přes větrné počasí dorazilo na
náves téměř třicet dětí ze Skupic,
Janovic, Morašic a Holiček.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 12. 2019
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Nejprve se rozdělily podle věku do kategorií nejmladších,
mladších a starších dětí. Pro nejmladší děti byla připravena
stezka po světýlkách s lehčími úkoly. Mladší a starší děti s
baterkami a mapou plnily méně či více náročné úkoly, při
kterých řešily rébusy, hádanky, kvízy apod.
Po splněných úkolech se pak přesunuly na stezku odvahy,
na které je čekala rozsvícená světýlka, strašidelné zvuky
(děti nevěřily, co za hřmot nadělá ve větru řetěz s kusem
plechu) a také smrťák s kosou. Nakonec ve zdraví celou
stezku absolvovala všechna děcka a byla za svou odvahu
nejen sladce odměněna. Jediným zraněným pak byla
samotná smrt, která tak brousila kosu, až se sama pořezala.
Stačilo trochu obvazu, živé i ohnivé vody a smrt byla opět v
pořádku.

Děti také v hojném počtu využily možnost malování na obličej. A tak se po návsi proháněli smrtky, kostlivci a
další strašidelné postavy.
Mikuláš
Místní pacholata se měla ve čtvrtek 5. prosince na
pozoru, neboť z dobrých zdrojů se dozvěděla, že
do vsi zavítá Mikuláš s andělem, ale také s čertem.
A opravdu kolem páté hodiny se za tmy objevily tři
postavy a zamířily do místní klubovny. Vousatý
Mikuláš pak k sobě pozval jednotlivě děti a přečetl
z knihy hříchů, co se jim v uplynulém roce dařilo a
v čem je třeba se zlepšit. Laskavý anděl se za děti
přimluvil a čert měl tak letos smůlu a do pekla si
nikoho neodnesl.
Vánoční tvoření
V sobotu 7. prosince se uskutečnila tvořivá dílna
pro děti. Pod vedením šikovných maminek si kluci
i holky mohli vytvořit z hlíny kalíšek, který si
posléze naplnili parafínem s různými éterickými
oleji. Vznikla jim tak krásná voňavá svíčka např. ve
tvaru srdíčka. Protože je práce s voskem bavila,
vyzkoušeli si, jak vzniká máčená svíčka.

A aby se po zapálení rozvoněla, obalily ji ve skořici.
Děti si dále vytvořily originální voňavé vánoční
zápichy vybarvené různými barvami koření.
Děvčata se zabavila výrobou huňatých barevných
bambulí. Nakonec si všichni popovídali a zasmáli
při tvorbě vánočního vrkoče.
Vánoční zpívání
I letos náves rozsvítil vánoční strom, který místní
hasiči poslední listopadový den osadili a ustrojili
do svítících řetězů a rampouchů. V pondělí 23.
prosince od 17:00 pak rozezní Skupice koledy v
podání harmonikáře Jiřího Příhody a místních dětí.
Přijďte si zazpívat nebo jen ,,pobejt“ se sousedy a
dotvořit si tak vánoční atmosféru. K ochutnání
bude cukroví, svařák a čaj.
Vánoční akce byli realizovány v rámci projektu
,,Skupice – Po stopách místních tradic“, který
finančně podpořil Pardubický kraj. Výstupem
projektu byl i měsíční kalendář, který byl
distribuován občanům Skupic.

Výroční schůze SDH proběhne 4. 1. 2020
v klubovně hasičů
Skupičtí hasiči přejí všem občanům klidné
prožití svátků vánočních a dobrý rok 2020
Milan Štorek a Jan Švadlenka
SDH Skupice

www.obecmorasice.cz
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OBECNÍ DŮM VE SKUPICÍCH ,,LOJZIČKA“
Co se letos dělo?

Co nás čeká?

Pokračující práce na rekonstrukci staré části
obecního domu zvaného ,,Lojzička“ postoupili do
závěrečné fáze. V průběhu roku nás sice zdrželo
čekání na zdlouhavé administrativní procesy
týkající se připojení objektu na veřejné sítě. Během
této doby se ale stihla pokládka keramické dlažby
v kuchyni a veřejné místnosti, cihelná dlažba v
zádveří a obložení koupelny. Došlo ke kompletaci
elektroinstalací (zásuvky, vypínače, světla). Do
stávajícího pískovcového vstupního portálu jsme
mohli osadit velmi zdařilou repliku dřevěných
vchodových dveří.

S ohledem na velkou časovou vytíženost
jednotlivých řemeslníků, se nám již nepodařilo
zkompletovat vodoinstalace a topení a dále vnitřní
dveřní výplně. Máme však slíbeno hned na nový
rok. Poté již jen vyřešit odpadní vody do nové
jímky, zrealizovat přístupovou cestu (chodník),
trošku terénních úprav a budeme moci začít, podle
mého názoru zdařilou I.fázi rekonstrukce, užívat..

Práce pokračovali i na části garáže pro hasičskou
techniku, kdy došlo k vybetonování vchodového
prahu a tím jsme konečně mohli přistoupit k
okování a osazení nových dřevěných vrat a dlouho
očekávanému uzavření této místnosti.
Na podzim se stalo neuvěřitelné, kdy nám dotčené
instituce konečně povolili přípojky vody a osazení
elektroměru, což se následně během krátké doby
stalo skutečností.
Poslední pracovní fází letošního roku byla vnitřní
výmalba.

Znovu děkujeme obci Morašice za poskytnuté
finanční prostředky.

A co dál?
V letošním roce jsme byli zařazeni do projektu
,,Brownfield“, což je název dotačního programu na
obnovy zchátralých, nevyužitých objektů. U nás se
to týká obnovy zadního traktu (chlévy) ,,Lojzičky“.
Při žádosti na tuto část nám, bohužel, pro příští
rok nebyla dotace poskytnuta. Naštěstí jen z
důvodu administrativní záležitosti v katastru
nemovitostí. Po této úpravě doufáme, že se nám
dotace pro rok 2021 podaří získat.
Jan Švadlenka
SDH Skupice

VÁNOČNÍ ZVYKY ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK
Vánoce jsou spojovány nejen s dárky od Ježíška, ale i se zvyky, které naši předci praktikovaly.
Známe rozkrajování jablka, házení pantoflem atd. V knize Chrudimsko–Nasavrcko III.díl je možné
najít i dva staré vánoční zvyky, které jsou spojovány s Morašicemi.
●
Do knedlíků se vkládala jména svobodných chasníků. Který knedlík vyplaval nejdříve na povrch, dle
toho seznala dívka budoucího ženicha.
●
Na druhý svátek vánoční čeládka druhdy ,,stavěla Štěpána“, aby prý koně nebyli chromí. Dveře stáje
zaházeli hnojem a nahoru nanosili různé hospodářské náčiní. Části vozu, pluhy, radlice ano i trakaře odvlekli
nahoru a mnohdy do potoka i rybníka je ponořili. Na to čeledínové častování koláčem a rosolkou*, což ale
musili ve chlévě pod žlabem snísti a vypíti, by dobytek se dobře krmil.
*Rosolka bývala v 19. století jedním z nejpopulárnějších českých likérů. Základem receptury byla masožravá
květina rosnatka.
Mezi další zajímavé zvyky na Chrudimsku patřily:
Pod hrnce podloží se hřeben, buchta a prsten, načež se hrnce promíchají. Které děvče najde po odkrytí hrnce
hřeben, dostane za muže řemeslníka. Které prsten- pána, která buchtu - rolníka.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 12. 2019
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Před večeří, když už všichni sedí za stolem, má
hospodyně vlézti pod stůl a napodobiti kvokání, by
drůbež dobře seděla na vejcích. Z té příčiny má se
u večeře klidně seděti. Odbíhá-li hospodář od stolu,
nebude míti zdaru v chovu dobytka. Na lavici klade
se kousek housky, čí kousek pes první sní, ta osoba
první zemře. Kdo požije o štědrovečerní večeři
topinek s česnekem, ten neonemocní na nakažlivou
nemoc. Mezi večeří má seděti hospodyně v
peřinách, aby se ji husy dařily.

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
štědrá na vodu. Také do krtčích kopek se dávají, aby
krtci neryli.
Na Štěpána chodí mládež dům od domu a
prozpěvuje koledy.
Jedna z nich zněla:
Narodil se Ježíšek,
neměl žádný kožíšek.
Ani žádné botičky,
záblo ho to v nožičky.
Jděte, děti, k Betlému,
k Ježíškovi malému.
Doneste mu koláče,
ať Ježíšek nepláče.

Po večeři dává se houserovi česnek, aby hodně
štípal. Česnek dává se i dobytku, aby byl bujný. Kdo
pomaže před východem slunce své tělo česnekem,
ten bude silný. Kdo se pomaže medem, toho had
neuštkne.

Milan Štorek
Skupice

Zbytek štědrovečerní večeře zakopávají se pod
stromy, házejí se do rybníka i do studně, by prý byla

PODZIM V MOMA MORAŠICE, z.s.
Vážení a milí,
dovolte mi v čase předvánočním krátce shrnout
aktivity spolku MOMA Morašice.
Díky projektu Podpora rodičů dětským klubem
MOMA Morašice II jsme 2. září plynule navázali na
předchozí školní roky. Nadále tedy doplňujeme
nedostatečnou kapacitu družiny, aby rodiče všech
dětí ze ZŠ Morašice měli možnost hlídání a mohli
se plně věnovat svým pracovním povinnostem.
Děti mohou navštěvovat dětský klub v ranních
nebo odpoledních hodinách. Projekt v letošním
školním roce podporuje 87 pracujících rodičů.
Aktivní pohyb dětí i nadále podporujeme a
zároveň zveme případné zájemce do tělocvičny ZŠ
v pondělí na sportovní hry v čase 15:30 – 17:00
(děti od 6 let) a ve středu na pohybové hry pro
nejmenší v čase 16:00 – 17:00 (děti ve věku 0 – 3
roky v doprovodu rodičů). Více info na webu školy
v záložce MOMA.
Samozřejmostí zůstává i finanční a organizační
spolupráce na aktivitách MŠ a ZŠ Morašice. Na

začátku školního roku se v hotovosti vybíraly
příspěvky rodičů na „pomůckovné“ a následně
proplácely faktury za nakoupené učebnice,
pracovní sešity a další pomůcky pro ZŠ i
předškoláky v MŠ. Příjmem do pokladny jsou
peněžité dary od sponzorů, platby za nasbíraný
papír a výtěžek z vánočního jarmarku. Z těchto
příjmů byly dotovány platby za dopravu a hrazeny
nákupy materiálu na vyrábění výrobků na vánoční
jarmark.
Velice rádi bychom poděkovali družstvu Agricola
Bylany, které nás každoročně podporuje štědrou
částkou, i dalším jednotlivým sponzorům a
rodičům za jejich finanční příspěvky, materiál, čas
a energii!
Krásné, poklidné a radostné svátky vánoční
v kruhu rodinném Vám za tým MOMA Morašice
přeje
Jana Navrátilová,
předseda spolku MOMA Morašice, z.s.

www.obecmorasice.cz
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Z JANOVIC
Janovičtí reprezentovali na setkání a soutěži Železnohorský traktor 2019
Zabrousíme zpět do letních srpnových dnů, posečených obilných lánů…..
Cestou necestou, polem nepolem…vyjeli janovičtí se svým traktorem až do Žďárce u Seče, reprezentovat na
již šestém ročníku skvělé akce ŹELEZNOHORSKÝ TRAKTOR.
Kolonu v čele vedl Fanda Chrbolka na Zetoru
25K, v závěsu za ním Pepíček Chrbolka se
svým strojem Zetor 25A a ve stejném
bublavém rytmu následoval Slávek Salfický se
Zetorem 25A.

Hodinová jízda naše závodníky nikterak neodradila. Po
registraci se všichni zúčastnili spanilé jízdy na Seč a zpět.
František poté hrdě nastoupil do závodu Jízdy zručnosti.
Bohužel nezopakoval se svým novým strojem úspěchy z
předchozích ročníků ( 1.místo 2017, 2.místo 2018). Víme, že
příští rok už ale bude stát opět na bedně.
Děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že se kolona zástupců v příštím roce rozroste o další silné stroje.

Drakiáda
Janovická drakiáda se již stala každoroční zaběhnutou akcí, která má u dětí velkou oblibu. Letos se sešlo
skoro 50 dětí a 50 draků. Poslední dotyky podzimního sluníčka, dětská radost, pohoda. Bez této akce už si
nadcházející zimu neumíme představit.

Děkujeme Luboši Novotnému a ČHJ za organizaci.
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Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka
V první adventní víkend jsme si opět dali setkání na našem oblíbeném
místě. V chladném odpoledni jsme se rozehřáli dětským i dospěláckým
punčem, zakousli dobroty v podobě
perníčků,
cukroví
a
dalšího
občerstvení, zapálili prskavky, napsali
svá přání na ozdoby a pověsili si je na
větvičky vánočního stromu, vyslali
lampionová přání do nebes a pak už si
společně
zazpívali
koledu
u
nazdobeného stromečku. Děti si
odpočítaly jeho rozsvícení a tím
osvítily cestu pro Mikuláše, čerta a anděla. Ti za básničku, nebo písničku děti
obdarovali. Někteří zlobivci zkončili v čertovském pytli a pokud neplakali,
mastí v pekle karty s čerty dodnes…
Přejeme všem dětem, rodičům, babičkám i dědečkům krásné Vánoce.
Prožijte je v laskavosti, radosti a klidu.
Petra Medunová, Janovice

MORAŠICKÝ SLOWPITCHOVÝ ODDÍL V ROCE 2019
Sezónu roku 2019 máme za sebou. Výsledkově pro nás nebyla tak úspěšná jako minulá léta, ale
musíme sportovně přiznat, že soupeři byli lepší.
Čím byl tento rok pro nás však výjimečný? Díky daru obce jsme
mohli zakoupit 4 kusy krásných nových helem. Moc děkujeme.
V slowpitchové amatérské lize jsme skončily na čtvrtém místě. V
slowpitchové lize jsme absolvovali tři turnaje. Zvládli jsme turnaj i
v zahraničí a to v
slovenské Trnavě.
Plán pro příští rok je
udržet stávající tým a
případně ho posílit o další nové hráče Proto všechny zájemce o
vyzkoušení této hry mezi sebou rádi přivítáme. Materiál
zapůjčíme a vysvětlíme pravidla. Bližší informace se dají získat na
našich stránkách www.moramsice.cz. Je možné mne
kontaktovat osobně na tel. 604 578 194 nebo emailem
kolacekjm@seznam.cz
Přeji všem spoluobčanům hezké vánoční svátky a šťastný nový
rok. Spoluhráčům plno dlouhých odpalů v roce 2020.
Josef Koláček, předseda klubu

www.obecmorasice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve škole se letos věnujeme, v celoročním projektu, živlům.
V mateřské škole nese projekt název „Skřítci ve svém ŽIVLU“, který
realizujeme pravidelně každý měsíc v rámci projektových týdnů po celý
školní rok. V říjnu proběhl druhý projektový týden se “Skřítkem
Foukálkem”, kde jsme se zaměřili na vítr a vzduch. Vyprávěli jsme si o tom,
jaké druhy větrů máme, vysvětlili jsme si, kde se všude vzduch nachází, jak
se dá vítr využít (elektrárny, mlýny), dozvěděli se i o jeho ničivých účincích
(tornádo) a jaký vliv má znečištěný vzduch na naše zdraví. Vyrobili jsme si
větroplach pro sledování směru větru. I zde nechyběly pokusy: lapač
vzduchu, foukání a pozorování bublin. Projektový týden jsme zakončili
“Bublinovou
show”
v
podáním kouzelníka Navara.
Třetí
projektový
týden
proběhl v listopadu se
skřítkem Lesníčkem, který
nám vyprávěl o významu lesa (plíce naší Země) a zvířatech, která
v něm žijí. Povívali jsme se také na to, jak vznikl papír a pod
vedením ekocentra Paleta jsme si ho zkusili vyrobit. Navštívil nás
i MVDr. František Zita se svým povídáním o zvířátkách. Pro děti
si připravil krátké divadélko a praktickou ukázku, jak se ošetřují
zvířátka. Moc děkujeme za krásné povídání! Při vycházkách jsme
hledali pařezy stromů a počítali letokruhy.
Monika Kosinová
MŠ Morašice

V základní škole jsme se živlům, a nejen jim, věnovali v říjnu na naší exkurzi do Planetária v
Hradci Králové. Celodenní projekt zaměřený na živly jsme realizovali 1. listopadu.
Kromě projektu se věnujeme také jiným aktivitám.





20. října jsme ve spolupráci s obcí přivítali další nové
občánky na obecním úřadě.
24. října nás ve školce navštívili lektoři ze Státní
veterinární správy s přednáškou pro předškolní děti
„Máme rádi zvířata“.
31. října proběhlo v druhém ročníku pokračování
projektu zdravé zoubky.

Konec měsíce října patřil „Strašidláckému trojčení“.
Zahájili jsme ho odpoledne s rodiči, kde jsme si vydlabali
dýně a poté se vydali do strašidelného průvodu obcí. Po
průvodu se největší odvážlivci vydali na strašidelnou
noční stezku a poté jsme společně nocovali ve škole. Na
dobrou noc jsme měli připravené tradiční kino “do
postele”.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 12. 2019
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Začátkem listopadu jsme se vydali do
chrudimského divadla na představení “Čtyřlístek a
talisman moci.”
8. a 14. listopadu se žáci ZŠ zúčastnili projektu
„Škola v pohybu“. Do školy přijeli zkušení trenéři a
připravili si pro nás hodinu tělesné výchovy trochu
jinak.
Ve čtvrtek 14. listopadu byly dokončeny práce na
odhlučnění tělocvičny. Jednalo se o lepení
speciálních desek na strop místnosti. Moc
děkujeme všem tatínkům, zastupitelům a
přátelům školy, kteří se zúčastnili, za jejich pomoc!

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
Ve čtvrtek 28. listopadu proběhla vánoční besídka,
kde se představily děti z MŠ jako malá koťátka a
děti ze třídy Dubínků přijely jako Martinové na
bílém koni. Pro rodiče měly děti připravené
písničky, básničky a tanečky. Školáci zahájili
besídku Předpovědí počasí a poté zahráli pohádku
„O ztraceném koťátku“. Žáci z dramatického
kroužku společně se staršími žáky obveselili diváky
svým představením plným písniček.

19. listopadu nás navštívili herci se svým anglickým
divadlem. Představení neslo název „Jackie and the
Giant“.
20. listopadu vyrazil 1. a 2. ročník do Ekocentra
Paleta, kde na ně čekal program „pečení v peci“.
Koncem měsíce listopadu proběhla první návštěva
předškoláků ve škole. Celkem se do základní školy
přišlo podívat 19 budoucích prvňáčků.

V úterý 26. listopadu jsme ve škole uspořádali
adventní dílny s rodiči. V různých částech školy
jsme společně vyráběli výrobky na jarmark, který
proběhl 28. listopadu. Podařilo se vyrobit spoustu
nádherných dekorací od adventních věnců, svícnů,
po přáníčka, skřítky a jiné ozdobičky. Všem
zúčastněným moc děkujeme!

Šestého prosince ve škole a školce probíhal
čertovský den. Po celé budově pobíhala spousta
malých čertíků, poletovalo nemálo roztomilých
andílků a přišel nás navštívit i Mikuláš s čertem a
andělem, kteří dětem předali nadílku.
V úterý 10. prosince se naše tělocvična proměnila
v koncertní sál. Navštívila nás pardubická
filharmonie s programem ”Hudba tančí staletími”.

www.obecmorasice.cz
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Ve čtvrtek 12. prosince vyrazili naši zpěváčci do Přelouče do Domova u Fontány, kde svým
pěveckým vánočním vystoupením potěšili babičky a dědečky.

17. prosince se vydala mateřská škola na celodenní výlet do Hradce Králové, kde navštívila místní hvězdárnu
a podívala se i do akvarijního vodního světa. 18. prosince absolvovali žáci 4. a 5. ročníku exkurzi do Škody v
Kvasinách, kde viděli naživo výrobu automobilů.
V prosinci jsme ve škole nainstalovali 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. Moc děkujeme za podporu a těšíme se na krásné nejen
keramické výrobky!

Krásné Vánoce dětem v Domě na půli cesty
Jak už v posledních letech bývá zvykem, i letos jsme se rozhodli pokračovat
ve vánoční tradici. Společně s Vámi jsme věnovali dětem v Domě na půli
cesty hračky, se kterými si vaše děti už doma nehrají a které by posloužily
i jiným dětem. V pondělí 16. prosince jsme odvezli naši společnou nadílku
dětem do Chrudimi. Děkujeme za spolupráci!

Úspěchy našich dětí a žáků
Slavnostně jsme ocenili účastníky celostátní soutěže Logická olympiáda, kterou vyhlašuje společnost Mensa.
V mateřské škole se na 1. místě umístil Vojtěch Novotný, v 1. ročníku se na 1. místě umístila Veronika
Strádalová, ve 2. ročníku obsadil 1. místo Vít Štorek a ve 3. – 5. ročníku se na 1. místě umístila Natálie
Dvořáková, která navíc postoupila do krajského semifinále. 2. místo obsadila Natálie Nováková a na 3.místě
skončila Tereza Jordáková.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Vítězem školního kola se stal Daniel
Balog ze 4. ročníku. Soutěže se v naší kategorii zúčastnilo 21 162 žáků z ČR, úspěšných řešitelů bylo 32%. Žáci
naší školy měli 40 % úspěšnost. Ocenění získali žáci naší školy i ve výtvarných soutěžích. Na výstavě betlémů
v Heřmanově Městci získala naše škola 2. místo v soutěži o nejkrásnější vánoční ozdobu. Někteří žáci se také
zúčastnili výtvarné soutěže na téma poštovní známka, kde byl oceněn Daniel Balog.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 12. 2019
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Co nás čeká:
➢ Zveme Vás na koncert v kostele 20. 12. 2019 od 16:30
➢ Hned v prvním školním týdnu “naskočí” žáci do anglické školy, vyučovat je bude celý týden rodilý mluvčí.
➢ Předškoláčky zveme na další setkání:
Milí předškoláčci, zveme vás na další návštěvu k nám do školy. Přijďte se podívat na naše prvňáčky v pátek
29. ledna 2020 od 9:45 do 10:30 hod. Budete potřebovat pouze přezůvky. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ! Přijít
můžete i dříve, ukážeme vám školu a případně zodpovíme vaše dotazy.
➢
Chystáme projekt obnovy školní zahrady a prostranství před školou, se souhlasem zřizovatele
budeme podávat žádost o financování projektu z ESF.

Řešení úkolů z minulého vydání:
přírodověda 4. ročník

5. ročník - správná odpověď:
366 dní - přestupný rok

Protože nás čekají vánoční prázdniny, žádné úkoly vám tentokrát nechystáme 😀.

Poděkování
Vážení občané, milí rodiče a přátelé školy,
dovolte mi poděkovat Vám za celoroční spolupráci, za Vaši pomoc při akcích školy a za materiální i finanční
podporu. Velmi si veškeré podpory, které se nám od Vás dostává, vážíme.
Také bych Vám chtěla poděkovat za pozitivní hodnocení práce naší školy v dotazníku, jehož výsledky byly
zveřejněny v minulém čísle Venkova. Je to ocenění nejen pro všechny zaměstnance školy, ale také pro
naše děti a pro mnohé z Vás - jejich rodiče. My všichni společně naši školu spoluvytváříme. Výsledek
hodnocení práce školy je pro nás zároveň závazkem do budoucna. Věřím, že se nám bude i nadále dařit
nejen plnit funkci školy jako vzdělávací instituce, ale i jako centra pro setkávání občanů při nejrůznějších
příležitostech.
Poděkování patří také organizacím, se kterými spolupracujeme a jejichž podpora je pro nás neméně
důležitá. Děkujeme zřizovateli - Obci Morašice, rodičovskému spolku MOMA Morašice, Obci Lány,
Družstvu Agricola Bylany, SDH Morašice a Dětskému oddílu Berušky Lány.
S přáním krásných a radostných Vánoc
Jindřiška Kaplanová, ZŠ Morašice

www.obecmorasice.cz
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(práce žákyně 5. ročníku Vanesky
Strádalové z informatiky)
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VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
přejí děti, žáci a zaměstnanci školy

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE ZA ROK 2019
Ohlédnutí za letošním rokem…
V letošním roce plnila Kulturní komise obce
Morašice svoje úkoly stejně jako v předešlých
letech. Hlavní náplní komise byly návštěvy občanů
u příležitosti jejich kulatých a polokulatých
narozenin (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a dále každý
rok). Letos jsme takto blahopřáli 95 obyvatelům
obce.
V neděli 3. března jsme přivítali jen 2 nové
občánky. Zato v neděli 20. října byla úroda hojnější
a vítání muselo být rozděleno na dvě části. Měli
jsme totiž celkem 6 nových přírůstků. Všem čtyřem
chlapcům a čtyřem děvčátkům přejeme mnoho
zdraví. Těšíme se na další přírůstky. Touto cestou
bychom rádi poděkovali Monice Kosinové, Ivě
Hovorkové (Malinové) a dětem z naší mateřské
školy za kulturní program při vítání.
V pátek 15. března 2019 jsme s manželi Klasovými
ze Zbyhněvic oslavili Zlatou svatbu.
Ve dnech 8. ledna, 19. března a 4. června jsme
s naší obecní knihovnou uspořádali čtení pro děti
ze Základní školy. Smyslem akce bylo především
prohloubit v dětech zájem o knihy.
Ve spolupráci s SDH Morašice jsme uspořádali 3.
března karneval v hospodě Ve dvoře a 16. června
dětský den na velkém hřišti v Morašicích.

Další aktivitou Kulturní komise je zpravodaj, který
právě čtete, protože personální složení komise a
redakční rady se překrývá. Velké poděkování patří
všem, kdo přispívají, protože bez nich by nebylo co
číst.
Ve spolupráci s obecním úřadem vítáme všechny
školáky na začátku školního roku a 28. března
přejeme všem učitelům k jejich hromadnému
svátku.
Letošní rok byl pro nás zácvikový, protože Kulturní
komise se z velké části obměnila. Proto se
omlouváme za případné nedostatky a trable
(dotyční vědí).

…a výhled do roku 2020
Všechny výše uvedené akce budou pokračovat i v
příštím roce, jen s drobnými úpravami. Na základě
připomínek komise schválila rada obce úpravy
v jubilejích. Od ledna 2020 budeme obcházet
občany k jejich 65., 70., 75. a 80 narozeninám a
dále od 80. narozenin každý rok.
I v příštím roce bude pokračovat akce Čteme
dětem. Po konzultaci s paní ředitelkou ze Základní
školy zkusíme provětrat školní knihovnu. Tato
knihovna disponuje velkým množstvím titulů.

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 12. 2019
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Proto bude čtení probíhat v tělocvičně v době
školní družiny. Do obecní knihovny se ale určitě
někdy zase vrátíme.

zveřejněno nejen v některém z dalších vydání
Českého venkova po domluvě s účinkujícími.
Připomínáme, že i nadále je možné si pronajmout
gymnastický sál při základní škole. V letošním roce
využívali této možnosti především místní spolky.

Na podzim příštího roku nás čeká tradiční setkání
seniorů v Pohledě, které se koná vždy jednou za
dva roky v sudý rok. Přesné datum bude

Tomáš Navrátil, Kulturní komise

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nová výše poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020
Dne 18. 12. 2019 byla Zastupitelstvem obce
schválena nová Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za svoz komunálního odpadu č.
1/2019, ve které je stanovena nová výše poplatku.
Roční sazba poplatku: 400,- Kč/poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba:
 která má v obci Morašice trvalý pobyt,
 která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce Morašice, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit:
 děti do 6-ti let věku,
 osoby starší 80-ti let

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
proběhne ve středu 6.5.2020 a 23.9.2020 od 16.
hodin postupně ve všech místních částech.

Poplatek ze psů

Poplatníkem je:

Dne 18. 12. 2019 byla Zastupitelstvem obce
schválena nová Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku ze psů č. 2/2019, ale výše
poplatku se nemění.



fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem
psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Morašice.

Roční sazba poplatku:

Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit, popř. doložit:

za prvního psa 60,- Kč



a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
120,- Kč

osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu

Splatnost poplatků je do 31. 3. 2020. Po tomto termínu se může stát, že vám popelnice nebudou
vyváženy. Složenky nezasíláme!!

www.obecmorasice.cz
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Způsoby úhrady poplatků:
•
hotově v úředních hodinách obecního úřadu
•
složenkou (k dispozici na obecním úřadu)
•
bezhotovostním převodem na účet obce č. 5424531/0100 pod variabilním symbolem, který vám
sdělíme na požádání telefonicky na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu urad@obecmorasice.cz
U obou poplatků platí povinnost ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů od
skutečnosti nebo změny, která nastala.

Od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020 bude obecní úřad uzavřen
Pošta partner bude uzavřena dne 31. 12. 2019
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí:

8.00 – 12.00

14.00 – 17.00 hod.

Středa:

8.00 – 12.00

14.00 – 17.00 hod.

Pátek:

8.00 – 12.00

Lenka Košťálová, obecní úřad

CO NÁS ČEKÁ V OBCI A VE ŠKOLE
pátek 20. 12. 2019

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

pondělí 23. 12. 2019

od 17.00 Skupické vánoční zpívání.

úterý 24. 12. 2019

na Štědrý den si vás dovolují obec Morašice +
ZŠ a MŠ + SDH Morašice pozvat na pohádku,
kterou od 14:00 sehrají před místní školou
členové SDH Morašice.
Všichni jste srdečně zváni.
Program před školou však začne od 13:00, kdy bude odborná komise již po sedmé
rozhodovat o vítězi letošního ročníku o nejlepší vánoční pokrm. Letos bude naše
komise hodnotit vosí hnízda, často nazývané vosí úlky. Je to oblíbená cukrovinka,
kterou každoročně připravuje mnoho domácností na vánoční svátky. Naplněné i
neplněné, polité čokoládou i bez polevy, prostě tak, jak je máte rádi. Vzorky je možno
nosit od rána 24. 12. do rukou Františka Škodného, nebo od 12:30 do 13:00 přímo
před školu. Prosíme o 3 vzorky, které budou očíslované a komise je anonymně
zhodnotí. Všechny zúčastněné vzorky budou odměněny hlavním sponzorem, ale jen
ty nejlepší získají hlavní ceny.
Je již samozřejmostí, že po celou dobu odpoledního programu před školou budou
prodávány teplé nápoje dle chuti každého.
Pořadatelé se těší na vaši účast. Přijďte si zkrátit odpolední čas při čekání na ježíška!!!

sobota 4. ledna 2020

Výroční schůze SDH Skupice

sobota 11. ledna 2020

Výroční schůze SDH Zbyhněvice
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