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Letecký snímek Morašic ze dne 14. června 2020, ze zpravodajského portálu ČT24

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
život nejen v obci, ale v podstatě na celém světě se jen pomalu a téměř rozespale vrací do starých kolejí.
Pravda je ovšem taková, že téměř vše už bude navždy trochu jinak, než dříve. Zkusme ale na uplynulých
3 měsících najít nějaká pozitiva. Některé dříve samozřejmé věci, jako návštěva kina, divadla, hospody nebo
jen pohyb venku, může být vzácností. Proto si toho budeme příště více vážit. Někteří rodiče zjistili, jak těžkou
práci vykonávají paní učitelky. Jak nelehké je vzdělávat vlastní děti, protože obsah není nejdůležitější. Stejně
důležitá je i forma předání informací. Většina škol, včetně té naší, si zachovala v maximální možné míře svoji
edukativní schopnost, za což si zaslouží uznání. Ukázalo se však, že školy, jakožto budovy kde dochází
k živému kontaktu mezi dětmi, jsou zcela nenahraditelné. Jiní najednou zjistili, že jejich blízcí nemusí trávit
tolik času prací a místo toho se věnovat jim, nebo sami sobě. Spousta z nás toho zvládla během jara udělat
na zahradě víc, než bylo naplánováno na celou sezónu.
Dění kolem nás se pomalu rozbíhá a díky zkušenosti z uplynulé coronavirové krize už nebudeme třeba příště
tolik zaskočeni.
Klidné, slunečné a odpočinkové léto vám přeje
Redakční rada zpravodaje Český venkov
www.obecmorasice.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
24. 4. 2020
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto
usnesení.
Součástí rozpočtového opatření je nárůst nákladů
v souvislosti s těžbou dřeva, kdy bude vytěženo 2 700
m3 dřeva. Běžně se těží 500 m3 ročně dle LHP.
Vzrostou související náklady na oplocenky, výsadbu a
další údržbu po těžbě. Vzrostou i příjmy z prodeje
dřeva, byť v době kůrovcové kalamity je cena dřeva
nízká. V příštích letech je třeba počítat se záporným

hospodářským výsledkem lesů z důvodu vyšších
nákladů na péči o nové porosty a nižších těžeb a cen
dřeva.
Dále je třeba navýšit výdaje na vodovod ve
Zbyhněvicích. Máme projekt, ze kterého vychází
odhadovaná cena, musí se ještě vysoutěžit zhotovitel.
Veřejné osvětlení na Holičkách v nové lokalitě – také
navýšit cenu dle cenové nabídky.
Hřiště na Holičkách v nové zástavbě a mobiliář, který je
součástí povolené výstavby.

Usnesení Rady obce č. 4/2020
1.

RO schvaluje odpuštění čistého nájmu za
pronájem
prostor
na
obecním
úřadě
pronajímatelům místností na masáže, kadeřnictví
a hospody Janovanka za 3. ,4. a 5. měsíc roku 2020.
2. RO bere na vědomí informaci starosty o
předpokládaném termínu konání valné hromady
VaK Chrudim dne 9.6.2020
3. RO bere na vědomí informaci RO o podání žádosti
na dotaci na MAS Železnohorský region na sociální
zařízení v ZŠ Morašice, a RO schvaluje zařazení
Obce Morašice do MAS Železnohorský region na
další období (2021-2027).
4. RO schvaluje:
a) Smlouvu o budoucí smlouvě a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-20250099/VB/01 (Název stavby:
Morašice, Zbyhněvice, ppč.3/3-knn)
b) Smlouvu o zřízení věcného břemene —
služebnosti č. IV-12-2018353/VB/01, Morašice,
Holičky, ppč. 31/2-kabel nn.
c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020376/VB/01 (Název stavby: Morašice,
Janovice, ppč. 73/4 — svod+knn).
5. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ na účast v projektu IKAP II (aktivita na rozvoj gramotnosti).
6. RO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Morašice
sestavené k 31.12.2019 a hospodářský výsledek ve
výši 219,74 Kč k tomuto datu, který bude převeden
do rezervního fondu.

7.

RO bere na vědomí informaci o výsledku VŘ na
opravu komunikace kolem školy a hřbitova,
výběrová komise zvolila vítězem spol. POKSPOL
s.r.o. s nabídkou 1.726.154,83 Kč.
8. RO bere na vědomí informaci o podání Žádosti na
SPÚ ČR o bezúplatný převod pozemků pod
pozemní komunikací na pozemku p.č. 367/2 v k.ú.
Janovice u Chrudimi a p.č.359/11 v k.ú. Janovice u
Chrudimi, na kterém je částečně zahrada k domu
č.p.2 a částečně přístupová cesta k rodinným
domům Č.p. 1 a Č.p. 55 do vlastnictví Obce.
9. RO bere na vědomí informaci o obdržení dotace ve
výši 121.586,-KČ na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity od MZe v rámci Pardubického kraje.
10. RO doporučuje projednat (vzhledem k obdržení
dalších požadavků na změnu standardní kupní
smlouvy na prodej stavební parcely ve
Zbyhněvicĺch od paní K. a pana P.) na zasedání
zastupitelstva obce další postup při prodeji této
parcely.
11. RO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Výstavba komunikace: Obytná zóna MorašiceHoličky-ll. etapa", který upravuje termín pro
dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla
na 31.5.2020 z důvodu koronaviru. Ostatní
ujednání této smlouvy tímto dodatkem nejsou
dotčena.
12. RO schvaluje darování finančních částek sborům
SDH a ostatním spolkům získaných sběrem
druhotných surovin (bez časového omezení).
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Usnesení Rady obce č. 5/2020
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rada schvaluje instalování 2 informačních tabulí
na hrázi nádrže Orlík na základě požadavku MO
ČRS Chrudim l.
Rada bere na vědomí informaci starosty o zahájení
opravy chodníku firmou p. Dohnala od 10.6.2020
kolem rohu budovy č.p.31.
Rada bere na vědomí informaci starosty o dalším
předložení požadavku na Úřad práce o poskytnutí
pracovníka pro OÚ. Rada schvaluje nový řád
pohřebiště pro hřbitov v Morašicích.
Rada doporučuje zastupitelstvu Obce Morašice
schválit:
a) Účetní závěrku obce za rok 2019
b) Závěrečný účet obce za rok 2019.
Rada bere na vědomí upozornění, do termínu
30.6.2020 je nutné podat oznámení veřejných
funkcionářů v Centrálním registru oznámení.
Rada schvaluje návrh na vyřazení drobného
hmotného majetku dle seznamů zpracovaných
inventurními komisemi.

7.

Rada schvaluje návrh termínů:
a) pro pracovní zasedání zastupitelstva v termínu
22.6.202 od 17 hod. na hřišti v Morašicích a
následně od 18 hod. v Hospodě ve Dvoře,
b) dne 25.6.2020 proběhne veřejné zasedání od 18
hod. v Hospodě ve Dvoře.
8. Rada bere na vědomí informaci starosty o
předpokládaném průběhu schválení dotace na
rekonstrukci školní jídelny a sociálního zařízení v
ZŠ v Morašicích. V případě přepokládaného
schválení žádosti na MAS v srpnu až září 2020,
bude provedena rekonstrukce až během podzimu
až zimy v roce 2020.
10. Rada bere na vědomí informaci o proplácení
cestovních náhrad dle zákoníku práce. Za
pravidelné pracoviště se považuje Obecní úřad
Morašice

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE BUDE KONAT DNE 25.6.2020 OD 18:00 HODIN V HOSPODĚ VE DVOŘE V MORAŠICÍCH
Program:

Přijetí dotací
Prodeje a koupě pozemků
Mimořádné odměny

Stravné uvolněného zastupitele
Rozpočtové opatření
Podání žádostí o dotace (SDH, MMR povodně, ...)
Manipulační řád návesního rybníku v Morašicích (změna oprávněného nakládat s vodami)
Závěrečný účet obce za rok 2019
Účetní závěrka obce za rok 2019
Obecně závazné vyhlášky 1/2020 (odpady) a 2/2020 (zrušovací řádu pohřebiště)
Čerpání rozpočtu k 31.5.2020
Závěrečné účty mikroregionů (Chrudimsko a Západně od Chrudimi)
Dotace MAS — rekonstrukce soc. zařízení školy (změna termínu realizace)
Různé

www.obecmorasice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
věřím, že nejhorší období spojené s Covidem máme již za sebou a jsem velice rád, že našich občanů se žádné
zdravotní problémy spojené s tímto onemocněním doposud nedotkly. Touto cestou vám všem děkuji za
ukázněnost, se kterou jste přistupovali k jednotlivým nařízením hygieniků, a která se projevila poměrně klidným
průběhem v našich obcích.
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se rozhodli aktivně pomoci ostatním občanům a zapojili se do výroby
ochranných prostředků.
Bohužel na nás přišla další „rána“
a to nedělní povodeň, která byla
následkem prudkých lijáků v
obcích na horním toku Bylanky.
Vzhledem k včasnému varování
povodňovými hlásiči a místnímu
rozhlasu se nám podařilo udělat
maximum
zabezpečovacích
opatření proti blížící se přívalové
vlně, která však měla daleko větší
intenzitu než při povodních v
letech minulých. Došlo k vylití
Bylanky z břehů, zatopení celého
hřiště v Morašicích, domů na
březích Bylanky a celé návsi. Voda
vystoupala až ke vstupním dveřím obecního
úřadu, kde se naštěstí zastavila a dále
nestoupala. Okolo 20. hodiny začala voda
ustupovat a v pondělí se již vrátila do svého
koryta. Celé pondělí probíhaly úklidové práce,
do nichž se vedle hasičů z Morašic zapojily i
čtyři jednotky dobrovolných hasičů z
Královéhradeckého kraje, které k nám
„povolal“ jejich kolega a náš hasič Jirka
Škodný. Za pomoc a obětavost při likvidaci
škod po povodni tímto děkujeme nejen všem
hasičům, ale i ostatním občanům.
sportovnímu využití a relaxaci všech občanů našich
Ačkoliv tyto dvě mimořádné události (spolu s
obcí. V tomto týdnu byla zahájena oprava chodníku
kůrovcovou kalamitou a výpadky finančních příjmů
kolem č.p. 31 v Morašicích a na Holičkách proběhlo
obce ze státního rozpočtu) budou vyžadovat nemalé
dokončení a předání komunikace do předběžného
prostředky, tak se to nijak negativně nepromítne do
užívání a tím mohly být zahájeny kolaudace
našich plánů na tento rok. Z loňského roku máme
rodinných domů v této lokalitě.
finanční rezervu ve výši cca 5 mil., ze které bychom
mohli pokrýt případné výpadky příjmů ze státního
V průběhu letních prázdnin proběhne oprava
rozpočtu.
komunikace kolem školy a hřbitova v Morašicích s
podporou financování formou dotace od
Z plánovaných akcí již bylo dokončeno multifunkční
Ministerstva pro místní rozvoj.
hřiště v Morašicích, které bude sloužit nejen našim
dětem v mateřské a základní škole, ale i ke
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 6. 2020

Strana 5

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Dále nás ještě v tomto roce čeká a rádi bychom letos
dokončili:
-prodloužení vodovodního řadu a vodovodní
přípojky ke stavebním parcelám ve Zbyhněvicích,
-novou školní a školkovou zahradu, kde čekáme na
oficiální rozhodnutí o přidělení dotace,
-projekt na vybudování parkoviště proti Hospodě ve
Dvoře s novými parkovacími místy určených
především pro školu,

-dokončení projektu na chodník z Dubiny do
Morašic, z důvodu bezpečného spojení pro pěší mezi
těmito místními částmi,
-dokončení oprav dlažby a schodiště kolem výčepu
na hřišti v Morašicích.
Na závěr mi dovolte, abychom vám všem popřáli
především hodně zdraví a aby léto a letní prázdniny
proběhly již v klidné atmosféře.

Za OÚ Morašice Roman Štěpánek, starosta

Splatnost poplatků za odpady a psy
Upozorňujeme občany na splatnost poplatků za psy a svoz TKO, která je výjimečně do 30.6.2020. Platit lze
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 . Pokud si nezjistíte
Váš variabilní symbol, uveďte do textu příkazu: příjmení, místní část a číslo popisné, v případě rekreačních
objektů uveďte, že se týká o číslo evidenční (E). Máme 5 místních částí, takže pouze číslo popisné nestačí.
Pokud nebude možné platbu identifikovat, bude vrácena zpět na účet. Hotovostní platby jsou možné na
obecním úřadě v běžných úředních dnech a hodinách (pondělí a středa 8-12 a 14-17, pátek 8-12)

ZE ZBYHNĚVIC
Dětský den
V sobotu 30. května 2020 odpoledne se ve Zbyhněvicích konal
dětský den. Počasí moc nepřálo, a tak se plánovaný program
musel
přizpůsobit.
Vybaveny
pláštěnkou a deštníky se vydaly děti
na šipkovanou, kde plnily úkoly a
nakonec je čekalo hledání pokladu.
Velmi zajímavé bylo školení první
pomoci pro děti i dospělé, kterého
se ujala paní Erika Slavíková. Zájem
dokazovaly i četné dotazy. Tímto jí
děkujeme.
Původně tato sobota měla být i dnem kácení máje. To se neuskutečnilo, protože
v noci z pátku na sobotu májku někdo předčasně skácel.

Oprava hráze
Na jaře letošního roku proběhla svépomocí SDH
Zbyhněvice oprava betonové hráze rybníku. Poté
firma INSTAV provedla opravu nezpevněného
břehu rybníka.
Josef Soudek, Zbyhněvice
www.obecmorasice.cz
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SETKÁNÍ SENIORŮ V POHLEDĚ a EXKURZE NA LETIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
dostávají se k nám dotazy, zda plánujeme tradiční setkání seniorů v Pohledě. Pro všechny vyznavače tohoto
žánru máme dobrou zprávu, ano plánujeme.
Termín byl již začátkem tohoto roku stanoven na sobotu 14. listopadu 2020. Program bude tradičně začínat
společným obědem a kombinace volné zábavy s různými vystoupeními bude pokračovat až do večerních
hodin. Organizační záležitosti upřesníme v zářiovém vydání Českého venkova.
Na 10. dubna jsme měli naplánovanou exkurzi na letiště Václava Havla v Praze. Když bylo zamluveno 70 míst
a zajištěna doprava, přišel Covid-19 a vše bylo ukončeno. Plán uskutečnit tuto exkurzi trvá a již máme
vymyšlená další místa na výlety. Musíme jen počkat na vhodnější podmínky.
Tomáš Navrátil, kulturní komise

SDH MORAŠICE
V sobotu 29. května proběhlo na hřišti kácení máje. Byla to po coronavirové pauze první společenská akce v
Morašicích. Bohužel nás trochu pozlobilo počasí a nadšení ze společných zážitků snižovaly dešťové přeháňky.
Přesto se v průběhu odpoledne a večera na hřišti ukázalo více než 60 návštěvníků. Před samotným
pokácením máje byla vyhlášena soutěž o co nejpřesnější odhad, kam dopadne špička májky. Vítězové, jeden
na vzdálenost a druhý na směr, si odnesli hodnotnou cenu.
V pátek 12. června ukončili mladí hasiči sportovní sezónu 2019/2020 rozlučkou s přespáním na hasičské
zbrojnici. Na programu bylo zhodnocení uplynulé sezóny, opékání buřtů a večerní kino. Svou činnost opět
obnoví po prázdninách v září.
V průběhu nouzového stavu pomáhali naši členové sboru OSH Chrudim v centrálním skladu pro Pardubický
kraj. Zde se naši členové zúčastnili služeb při vydávání materiálu (dezinfekce, …) a taktéž pomáhali rozvážet
pomůcky po Pardubickém kraji na předem určená místa. Všem dobrovolníkům velmi děkujeme!!!

Nezapomeňte si poznamenat do diáře:
● V sobotu 20. 6. 2020 od 9.00 hodin se koná na velkém hřišti volejbalový turnaj.
● V neděli 21. 6. 2020 od 15.00 hodin se koná tradiční pouťové fotbalové utkání.
● V pátek 11. září proběhne na hřišti divadelní představení „Černá Madona“ v podání divadelního spolku
Štěpánek.
20. září od 15.00 hodin proběhne dětský den a posvícenský fotbal.
● letošní adrenalinový závod Morašická výzva se z organizačních důvodu neuskuteční.
●

SDH Morašice děkuje všem spoluobčanům, kteří přiložili svou pomocnou ruku k dílu při nedělních
záplavách. Velmi si Vaší pomoci vážíme!
V závěru Vám přejeme příjemné, pohodové a klidné léto. V září se na Vás budeme těšit na akcích, které už
snad budou bez omezení.
Monika Kosinová a Květa Klasová, SDH Morašice
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 19. 6. 2020
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V souvislosti s uvolňováním vydaných Mimořádných
opatření ministerstva zdravotnictví (týkajícího se
onemocnění COVID-19) byla s platností od pondělí
18. 5. 2020 znovu otevřena mateřská škola. Základní
škola přivítala své žáky v pondělí 25. 5. 2020 za
poměrně přísných hygienických podmínek. Přesto se
do školy vrátilo 90% žáků. Díky vytvoření další učebny
v nové tělocvičně jsme mohli všechny žáky do školy
přijmout. Učíme se po ročnících v pěti skupinách.
Žáci, kteří školu nenavštěvují, mají i nadále možnost
individuálních konzultací s učiteli.
Po dobu uzavření základní školy byl spuštěn projekt „Učitelky v obýváku“. Žáci se společně s učitelkami a
mnohdy i s rodiči setkávali při distanční výuce online. Podařilo se nám připojovat se se všemi, kteří o to měli
zájem, tedy s 98% žáků. Žákům, kteří doma neměli potřebnou techniku, jsme ve škole zapůjčili notebooky či
sluchátka. Vzhledem ke studijnímu nasazení našich žáků a rodičů, se nám podařilo ve výuce úspěšně
pokračovat. Dokonce proběhla i výuka v kroužku vaření a rodičovské schůzky! Děkujeme všem rodičům,
žákům i paním učitelkám, stali se z nás všech opravdoví "ajťáci"!

V polovině dubna proběhl zápis do základní školy, do první
třídy bylo přijato 17 malých školáčků.
V květnu proběhlo přijímací řízení také v mateřské škole,
podáno bylo 17 přihlášek. Vzhledem k volné kapacitě bylo
přijato pouze 13 dětí k předškolnímu vzdělávání od září
2020. Všichni přijatí jsou ze spádového obvodu školy.
Těšíme se na naše nové kamarády!
www.obecmorasice.cz
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V mateřské škole jsme na oslavu dne dětí připravili stezku po okolí Morašic, při ní děti plnily různé úkoly od
skřítků, kteří je prováděli vzděláváním po celý školní rok. V cíli cesty nechyběl ani lákavý poklad s odměnami
pro děti.
Žáci ze základní školy v průběhu června
navštěvovali dopravní hřiště v Heřmanově
Městci, kde si zopakovali pravidla bezpečného
pohybu na silnici.
V letošním školním roce odchází z naší školy další
“silnější ročník”, z pátého ročníku přestupuje do
dalšího vzdělávání 14 žáků. Žáci od nás letos
přestupují do základních škol v Bojanově, Heřmanově Městci a Chrudimi. Dvě žačky si podaly přihlášku na
osmileté gymnázium, přijímací zkoušky skládaly v úterý 9. června.
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Co nás ještě čeká:
● V úterý 23. června proběhne zahradní slavnost s pasováním předškoláčků a školáků. Slavnostní rozloučení
proběhne v poněkud komornější atmosféře, než jsme zvyklí, ale jsme rádi, že naše tradiční rozloučení
můžeme realizovat.
● Prázdninový provoz v mateřské škole: provoz naší mateřské školy bude přerušen ve dnech 7. července –
14. srpna 2020. MŠ v Morašicích bude znovu otevřena v pondělí 17. srpna 2020.
● V termínech 17. - 21. 8. a 24. - 28. 8. 2020 mohou žáci ZŠ navštěvovat příměstský tábor organizovaný
rodičovským spolkem MOMA Morašice. Tábor je zdarma, stravování je zajištěno ve školní jídelně. Na
přihlášené účastníky čeká zajímavý program.
● Rok se s rokem sešel a my opět vyplouváme. V termínu 26. – 29. 6. 2020 se vydají odvážní vodáci se svými
rodinami na „školní“ Vltavu, kterou pořádá rodičovský spolek MOMA.
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se závěrem školního roku poděkovala všem příznivcům a kamarádům naší školy. Za
podporu a spolupráci děkuji obci Morašice a všem zastupitelům, členům SDH Morašice, spolku MOMA,
rodičům našich dětí i dalším, kteří nás podporují.
Velké poděkování patří také všem pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům školy, kteří i
uplynulé nelehké období zvládli s obrovským nasazením, vzájemnou podporou a ochotou pomáhat.
Přeji všem krásné, ničím nerušené prázdniny plné skvělých zážitků
Jindřiška Kaplanová, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ SITUACE K PROJEKTU LIKVIDACE ODPADNÍCH
VOD
Jak jsme vás již v minulém vydání informovali, věnujeme se aktivně hledání možných řešení likvidace
odpadních vod na území všech místních částí. Po zevrubné analýze možných způsobů řešení, se nejideálněji
jeví varianta Domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Avšak i tato varianta má (stejně jako ty další) řadu
úskalí. Ty jsme se rozhodli postupně prověřovat, tak abychom věděli, zda je tato varianta průchozí přes
všechny dotčené úřady.
První (a v této fázi nejdůležitější), koho jsme požádali o vyjádření je Krajský úřad Pardubického kraje – obor
životního prostředí a zemědělství. Daný úřad prověřil, zda je varianta vybudovaní DČOV v souladu se
záměrem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK). Tento dokument je závazným a
určujícím pro řešení likvidace odpadních vod. Dokument vznikl již v roce 2004 (a byl v roce 2014
aktualizován). Zjednodušeně se dá říci – co je v tomto dokumentu napsané, to je povolené a naopak.
Odpověď úřadu se dá rozdělit na tři samostatné části:
1. Morašice – PRVK navrhuje vybudovat centrální gravitační splaškovou kanalizaci se samostatnou velkou
ČOV, která bude vyústěna do potoku Bylanka. Nevylučuje se ani napojení na kanalizaci v Lánech.
S ohledem na velikost obce a hustotu osídlení obce úřad NEPŘEDOKLÁDÁ, že by byla schválena změna
PRVK umožňující likvidaci odpadních vod v DČOV.
Co to pro nás znamená?
Najít nejvýhodnější řešení likvidace odpadů v místní části Morašice pro nás bude pravděpodobně
nejsložitější částí. Budeme se muset zaměřit na porovnání všech možných variant, myšlenky na DČOV
se, ale ještě nevzdáváme.
www.obecmorasice.cz
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2. Janovice a Skupice – pro tyto dvě místní části PRVK navrhuje akumulaci v bezodtokových jímkách
s odvážením na ČOV Chrudim. PRVK také navrhuje případné napojení na centrální kanalizaci
v Morašicích. Zmíněný úřad ale zároveň připouští nejednoznačnost navrhovaného řešení. Úřad
doporučuje provést nové odborné porovnání možností napojení na Morašice a porovnat to s DČOV.
Pokud porovnání vyjde ve prospěch DČOV, navrhuje úřad zažádat o změnu PRVKu.
Co to pro nás znamená?
Pro tyto 2 místní části je varianta DČOV mnohem reálnější, musíme ale zadat vypracování
požadovaného odborného porovnání a případně zažádat o změnu PRVKu (což trvá zhruba 3-4 měsíce).
3. Holičky a Zbyhněvice – vybudování DČOV je v souladu s PRVKem. Dalším krokem je tedy kontaktovat
vodoprávní úřad v Chrudimi a probrat s nimi variantu odkanalizování DČOV. Z předchozích jednání
víme, že tento úřad preferuje Centrální monitoring DČOV (což zmiňuje i úřad Pardubického kraje).
Co to pro nás znamená?
Musíme se rozhodnout, zda se jako obec vydáme tímto směrem a zkusíme na těchto 2 místních částech
realizaci DČOV. Je na nás se rozhodnout, zda se vydáme cestou dotačního titulu anebo cestou
finančních příspěvků jednotlivým vlastníkům. Pokud bychom se vydali cestou dotace, je jednou z
podmínek, aby se do realizace DČOV závazně zapojilo alespoň 30% domů v dané místní části.
Pro další kroky je určitě důležité zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 25.6. od 18:00. Tam se
otázce kanalizace chceme věnovat na úrovni diskuse. Pokud vás daná problematika zajímá, přijďte se na
zastupitelstvo podívat, zeptat se na to co vás zajímá a případně vyjádřit svůj názor.
Pokud budete mít k problematice likvidace odpadních vod jakýkoliv dotaz, kontaktujte prosím Davida Kosinu
na telefonu 775 877 736 (nebo na emailu kosina.david@hotmail.com).
Několik dotazů, které jsme zatím od vás zaznamenali:
1. Mám septik, bude povinné se připojit k řešení, které vybere obec?
Ne, povinné to není, každý z vás se může rozhodnout, zda si ponechá stávající řešení anebo se připojí
k novému řešení.
2. Mám DČOV nebo septik s biologickým filtrem, bude povinné se připojit k řešení, které vybere obec?
Ne, povinné to není, každý z vás se může rozhodnout. Jediný problém může být, že povolení
k nakládání s odpadními vodami máte s danou platností (obvykle 10 let). Předpokládáme, že nové
povolení po jeho vypršení vám již úřad pravděpodobně nevydá. Na druhou stranu v té době již třeba
nebudou k dispozici dotace, nebo finanční příspěvky a budete si muset řešení realizovat vašimi silami.
3. Mám v povolení k nakládání s odpadními vodami podmínku připojit se k centrálnímu řešení do 6
měsíců od doby, kdy ho obec zprovozní. Co to znamená?
Pravděpodobně se budete muset do 6 měsíců připojit. Pro zodpovězení této otázky doporučujeme
kontaktovat příslušný vodoprávní úřad v Chrudimi.
David Kosina, Morašice
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ČERNÁ RUKA ANEB PŘÍBĚH KRIMINÁLNÍ
Zpracováno volně podle Pamětní knihy obce Skupice
Během poloviny roku 1910 a počátkem roku 1911
bylo sedlákovi Františku Tomiškovi ze Skupic
doručeno několik výhružných dopisů hrozících
vypálením usedlosti a k posledu i zabitím
nejstaršího syna, podepsaných jako ,,Černá ruka“.
Pisatel žádal po Tomiškových, aby do určité doby
na určité místo složil stále zvyšující se obnos
peněz. Ačkoliv byla místa hlídána i četnictvem,
nemohl býti pachatel dopaden. Dle četníků musel
být pachatel obeznámen s poměry v rodině.
Dopisy byly utajovány před dětmi Františkem a
Josefem, tehdy 14-ti a 11-ti letými.
Poslední dopis doručený poštou končil tím, že
pisatel staršího syna zabije a hlavu jeho rodičům
zašle, nesloží-li peníze. V jiných dopisech
vyhrožoval otrávením.
Usedlosti byly hlídány dělníky v hospodářství
zaměstnanými, jimž ku pomoci sloužil velký hlídací
pes Rek. Ten byl brzy po hlídání nalezen otráven.
Rozruch v rodině i v sousedství byl nesmírný.
Poněvadž pachatel nedostal žádných peněz,
odhodlal se k činu, který rozrušil obyvatele Skupic
a Janovic.
V březnu 1911 shořela stodola Jiráskova, švagra
Tomiškových. O necelý týden se vraceli děti ze
školy z Chrudimi. Vyučování měli do čtyř hodin
odpoledne, takže se vraceli domů kolem půl šesté,
kdy byl již soumrak. Na silnici od Stolan k
Janovicům, na místech, kde tvoří oblouky,
zastoupil jim cestu muž se staženou čepičkou přes
hlavu a s pistolí v ruce. Oba chlapce odvedl cestou
do lesa. Cestou se chlapci dorozumívali a došli k
tomu, že pachatelem je jeden z dělníků u Tomišků
pracujících. Poznali ho podle kabátu. Počáteční
strach u nich částečně pominul, neboť nevěděli o
výhružných dopisech. Mysleli si, že jim ,,Černá
ruka“ nemůže ublížit, neboť si s nimi jako malými
hrával, když byli rodiče zaměstnáni prací.
Poté pachatel sepsal opět dopis (2000 korun mělo
být složeno druhého dne u mostu na silnici
vedoucí ze Stolan do Sobětuch) a mladšího chlapce
s dopisem poslal domů, s pohrůžkou, aby nikomu

nic neříkal, že jich je více a jinak jeho a bratra
zastřelí.
Doma mezitím nastalo pozdvižení, že se chlapcům
něco stalo. V tom dorazil mladší chlapec s pláčem
a prosbou, aby peníze zaplatili. Náhodou byl ve vsi
četnický nadstrážmistr ze Slatiňan p. Kropáček.
Ten vyzval sousedy k tomu, aby doma vzaly zbraně
či jiná náčiní a šli do lesa. Zpráva byla též poslána
na lesní úřad do Janovic, odkud se fořt p. Koldinský
dostavil s honícími psy a s ním i mnoho mužů z
Janovic. Muži prohledávali borovinu semknuti
vedle sebe asi dva kroky od sebe. Rozhořčení jejich
bylo veliké.
Když ,,Černá ruka“ uslyšela v lese hluk, odebrala se
i s Františkem na cestu ke Stolanům. Za Stolanskou
školou sundala chlapci šátek z očí a ponechala ho
sama sobě. Postrašený chlapec vyhledal pomoc ve
stavení, kde se ještě svítilo. A byl doveden domů
po 12-té hodině noční, kde byl už považován za
ztraceného.
Dle popisu obou chlapců byl pachatel druhého dne
zadržen a přiznal se, že peníze vymáhal na cestu do
Ameriky. Byl to syn rodičů, kteří u Tomišků
pracovali o žních, takže měl dostatek informací.
Neprovedení žádné hrozby bylo mu u přelíčení u
krajského soudu v Chrudimi přičítáno jako
polehčující okolnost a byl propuštěn s ohledem na
jeho nedospělost (nebylo mu ještě ani 18 let a z
důvodů čtení knížek ,,indiánek a detektivek“ byl
nervově rozčílen a tudíž následkem toho, čin
takový provedl).
Pachatel se od té doby stranil lidí a počátkem války
světové nastoupil službu vojenskou. Na ruské
frontě byl zajat a vstoupil do československých
legií. Po návratu jeho transportu do vlasti se ztratil,
takže není známo, zda umřel či je někde v Rusku
usazený.
Perlička: V roce 1911 vyšel zkrácený příběh v
Mlynářských listech pod názvem Romantický únos
dětí.
Chcete znát identitu únosce?
Navštivte https://skupice.webnode.cz/
Milan Štorek, Skupice
www.obecmorasice.cz
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NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
V OBCI MORAŠICE Z ROKU 2011
Návrh zpracovala projekční kancelář Envicons.
V návrhu jsou navržena opatření všech hlavních toků v obci Morašice. Jedná se o Bylanku, Skupický potok a Červený
potok. Na toku Bylanky v ř.km. 17,800 - 18,820 i na Skupickém potoce je vhodné provést revitalizační zásah, který se
změnou (rozvolněním) trasy, změnou morfologie koryta, úpravou potoční nivy a doplněním přirozené vegetace povede
k přiblížení toku přírodě bližšímu stavu, s cílem:
-

úpravy odtoku vody z povodí (zpomalení odtoku, snížení rozkolísanosti průtoků) a

vytvoření podmínek pro návrat původních druhů a společenstev rostlin a živočichů vázaných na vodní
prostředí.
V lokalitě Dolany a v nivě Bylanky nad Bačalským mlýnem jsou vytipovány profily k retenci odtoku v polosuchých
poldrech. Ochrana drobného osídlení v lokalitě Dolany je řešena ochrannými valy v kombinaci s rozdělením průtoků a
zvýšením retenční kapacity potoční nivy tůněmi s umožněním rozlivů. Níže na nádrži Orlík bude navržena úprava –
rekonstrukce jednotlivých objektů s cílem možnosti zachycení části zvýšených průtoků Bylanky.
Na řešených pozemcích budou dimenzována opatření na návrhovou přívalovou srážku s dobou opakování 20 let. Podle
získaných výsledků budou navržena variantně technická, organizační popř. agrotechnická protierozní opatření, která
omezí přítok přívalových srážek ohrožujících intravilán obce a zároveň zabrání nebo minimálně zpomalí degradaci
půdního fondu (odnos ornice z obhospodařovaných pozemků).
Nad Janovicemi je připravován ochranný zemní val a zřízení nových retenční.ch prostor spolu s využitím retence po
rekonstrukci stávající nádrže.
Propočet nákladů: 46,7 mil. Kč (k roku 2011).
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