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Ze života v naší obci (FZ)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané obce Morašice,
léto je za námi a čeká nás bezpochyby krásné babí. V naší obci probíhají v rámci možností společenské akce,
některé však musely být přesunuty nebo zcela zrušeny. Hasiči jezdí na soutěže a škola standardně zahájila
školní rok.
Mezi hlavní události, které nás v nejbližší době čekají, je víkend 3.- 4. října, kdy se uskuteční krajské volby a
především okresní hasičská soutěž na velkém hřišti v Morašicích. Dále držme palce škole, vyučujícím a hlavně
všem rodičům, aby se neopakoval jarní scénář distanční výuky.
Příjemné dny přeje
Redakční rada zpravodaje Český venkov
„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až
vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život. “
citát Johna Lennona
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
25. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje:
1. Přijetí finančního příspěvku od Pardubického kraje
(MZe) na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 ve
výši 121.586,-Kč.
2. Přijetí dotace IČ 117D8210A1865 od MMR ČR na
akci Oprava místní komunikace 2b a 5b v obci
Morašice ve výši 1.208.308,-Kč.
3. Přijetí dotace IČ 117D063000087 od MMR ČR na
akci 14 ZTI Morašice (Holičky) ve výši 1.120.000,Kč.
4. Přijetí dotace IČ 117D8210B2115 od MMR ČR na
akci Školní hřiště Morašice ve výši 944.302,-Kč.
5. Přijetí dotace od Pardubického kraje z Programu
obnovy venkova č. OŽPZ/20/22457 na akci
„Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička“
ve výši 80.000,-Kč.
6. Přijetí dotace od Pardubického kraje č.
OKŘ/20/22298 na pořízení radiostanic pro SDH ve
výši 20.000,-Kč.
7. Mimořádnou odměnu starostovi obce za práce
nad rámec výkonu funkce starosty ve výši 1,5
násobku měsíční odměny.
8. Od 1. 7. 2020 příspěvek na stravování uvolněnému
členovi zastupitelstva ve formě stravenek ve výši
80,-Kč bez doplatku.
9. Prodej pozemku p.č. 91/14 o výměře 135 m2 v k.ú.
Zbyhněvice manželům H., Zbyhněvice 19. Smlouva
bude uzavřena dle schváleného ceníku pro prodej
pozemků obce (cena a termín úhrady kupní ceny).
10. Prodej části pozemku p.č. 35/2 o výměře cca 16
m2 v k.ú. Holičky u Chrudimi manželům J., Holičky
45. Smlouva bude uzavřena dle schváleného
ceníku pro prodej pozemků obce (cena a termín
úhrady kupní ceny).
11. Koupi altánu včetně pozemku (pozemek, pergola,
krb, „oplocení“, zámková dlažba, vybavení
nábytkem – 7 ks stolů, 14 ks lavic) na pozemku p.č
81/6 v k.ú. Janovice u Chrudimi za dohodnutou
cenu 260.000,-Kč.
12. Podání žádosti o dotaci MMR z programu podpory
odstraňování škod na obecním majetku při

povodních 2020 – opravy místních komunikací (do
luk, hřiště v Morašicích).
13. Podání žádosti na Pardubický kraj o dotaci na
pořízení dopravního automobilu pro hasiče.
14. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.
367/2 v k.ú. Janovice u Chrudimi (pod místní
komunikací do Palučin), části pozemku p.č. 359/11
v k.ú. Janovice u Chrudimi a části pozemku (popř.
celý pozemek) p.č. 603 k.ú. Morašice u Chrudimi
(náhon k návesnímu rybníku).
15. Změnu termínu realizace rekonstrukce soc.
zařízení školy na rok 2021, pokud se z důvodu
administrace nestihne v roce letošním.
16. Rozpočtové opatření č.2/2020, které je přílohou
tohoto usnesení.
17. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
18. Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření
obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok
2019 bez výhrad.
19. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 (odpady) a č.
2/2020 (zrušovací řád pohřebiště).
20. Změnu oprávněného z manipulačního řádu na
návesní rybník v Morašicích z obce na majitele
domu č.p. 13 v Morašicích (bývalý mlýn).
21. Revokování usnesení zastupitelstva obce ze dne
27.9.2017 bod 7. o prodeji části pozemku p.č. 91/2
v k.ú. Zbyhněvice paní K. a panu P.
22. Podání žádosti o změnu PRVK Pardubického kraje
(změna na DČOV) u místních částí obce Morašice.

Bere na vědomí:
Čerpání rozpočtu k 31.5.2020.
Závěrečné účty mikroregionů (Chrudimsko a Západně
od Chrudimi).
Zprávu finančního výboru.
Konání Rallye Železné hory dne 1.8.2020 od 6 hod. do
18. hod.

Neschvaluje:
Opravu místní komunikace v Morašicích od č.p. 13 k
odbočce k č.p. 58.
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Usnesení Rady obce č. 6/2020
1.
RO ukládá starostovi projednat celou stížnost
s občany obce Zbyhněvice, kteří využívají sportovní
zázemí na hřišti ve Zbyhněvicích a upozornit je na
nutnost dodržování zákonem stanovených podmínek
pro noční klid apod.
2.
RO bere na vědomí informaci starosty o
nabídce p. Erlebacha, který nabízí Obci Morašice k
prodeji „zahrádku“ restaurace Janovanka za
270.000,-Kč (původní cena byla 260.000,-Kč) a
doporučuje projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
3.
RO bere na vědomí informaci starosty o
průběhu prací, termínech dodání podkladů a dalších
požadavcích pro uplatnění dotace na sociální zařízení
v ZŠ Morašice, který MAS Železnohorský region
doporučila RO SZIF Hradec Králové ke schválení.

4.
RO bere na vědomí žádost manželů Hrubých
na koupi části parcelního pozemku
č. 66/2 o výměře 145 m2 a doporučuje projednání
žádosti na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
5.
RO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2020448/VB/01; název stavby : Morašice,
Janovice, ppč.205-knn s ČEZ Distribuce, a.s.
6.
RO bere na vědomí informaci starosty o
obdržení státního kompenzačního příspěvku ve výši
925.000,-Kč na zmírnění dopadů poklesu daňových
příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv.
kompenzačního bonusu.
7.
RO schvaluje peněžní dar Farní Charitě ČR
Chrudim ve výši 6.000,-Kč.
8.
RO schvaluje nákup chemického záchodu na
hřiště ve Zbyhněvicích.

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
KTERÉ SE BUDE KONAT DNE 24. 9. 2020 OD 18:00 HODIN V HOSPODĚ VE DVOŘE V MORAŠICÍCH
Program:

Přijetí dotací (lesy, povodně, DOA)
Záměr prodat pozemek ve Zbyhněvicích
Odkup ,,pergoly“ u Janovanky – změna ceny

Bezúplatný převod pozemku od PK – chodník Dubina
Rozpočtové opatření
Podání žádostí o dotace (POV, Mikroregiony, MMR povodňové škody, MMr opravy
komunikací,…)
Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2020
Výběrová řízení na dodavatele prací (hřiště Janovice, sociální zázemí ZŠMŠ)
Zprávy výborů a komise
Různé
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
věřím, že si většina z nás užila pěkné léto i přes
mnohá omezení, která nám způsobil covid. Rád bych
vás touto cestou informoval, co nového se nám
podařilo během prázdnin dokončit a jaké úkoly nás
do konce roku ještě čekají.
Patrně největší akcí bylo vybudování nové
komunikace kolem školy a hřbitova, která již nutně
vyžadovala opravu. Také komunikace v Morašicích za
mostkem „Do luk“ prošla celkovou rekonstrukcí.
Přítomnost silničních stavebních strojů využili i
někteří občané a nechali si na své náklady opravit
vjezdy ke svým nemovitostem.
Současně jsme provedli také opravu vjezdů k
domům, které byly zničeny při červnové povodni. Na
tyto opravy jsme využili dar od Pardubického kraje
na opravu obecních majetků zničených povodněmi
ve výši 100 tis. Kč. Z nevyčerpaných prostředků
přispějeme na opravu poškozeného mostku přes
Bylanku k č.p. 18.
Během léta byla také dokončena oprava chodníku na
návsi v Morašicích kolem domu č.p. 31, od které jsme
očekávali zvýšení bezpečnosti chodců. Dle odezvy
občanů usuzujeme, že tato akce splnila svůj účel.
Na počátku září byly zahájeny práce na opravě
dlažby, terasy a schodiště kolem výčepu na hřišti v
Morašicích. Tyto práce budou dokončeny do konce
září tak, aby toto zázemí bylo plně provozuschopné
do termínu konání hasičské soutěže „O pohár
starosty obce“ dne 3.10.2020.
V současné době probíhají práce na prodloužení
vodovodního řadu a vodovodních přípojek ke třem
stavebním parcelám ve Zbyhněvicích.
Z důvodu poškozování budovy školy, mobiliáře
dětského hřiště a častému nepořádku probíhají
přípravné práce na vybudování kamerového
systému okolí školy a nového stanoviště kontejnerů

na tříděný odpad v Morašicích. Jeho instalace by
mohla proběhnout již na začátku letošního října.
Dále probíhá další fáze projektu vybudování
multifunkčního sportoviště v Janovicích, na jehož
realizaci bychom měli obdržet dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 2 mil. Kč.
Do některých plánovaných akcí nám bohužel zasáhl
COVID, jako např. oprava sociálních zařízení a jídelny
ve škole. Náš projekt byl ze strany MAS doporučen
ke schválení na SZIF, ale zda dotaci skutečně
obdržíme, se bude rozhodovat až v dubnu 2021. Po
dohodě s vedením školy jsme tedy tuto na letošní rok
naplánovanou akci přesunuli na rok příští.
Také bych rád chtěl vysvětlit několik dezinformací,
které se k nám donesly. Například konání Rallye
Železné hory - obec s touto akcí nemá nic
společného,
od
pořádajícího
této
rallye
nedostáváme žádné finanční prostředky, protože
soutěž neprobíhá na obecních komunikacích.
Jediným příjmem z této akce je příspěvek pořadatele
rallye hasičům na pořadatelskou činnost. Dále již
výše zmíněné nové vjezdy k nemovitostem - náklady
na jejich zřízení si každý vlastník nemovitosti hradil z
vlastních prostředků (výjimku tvoří pouze vjezdy
poškozené povodní).
Ještě mi dovolte se vyjádřit k tématu třídění odpadu.
I po ukončení pilotního projektu s tříděním plastů do
pytlů, někteří naši občané nechávají opakovaně
naplněné žluté pytle před kontejnery (většinou ani
nezmáčknou plastové láhve) a hyzdí tím tak naši
obec. Tyto občany prosíme, aby plasty vložily do
prázdných kontejnerů, které jsou k tomu určeny.
Na závěr mi dovolte, abychom vám všem popřáli
především hodně zdraví a abychom podzimní období
společně překonali bez větších problémů

Za OÚ Morašice Roman Štěpánek, starosta
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Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
v pátek 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
volebních místnosti jsou podle místa trvalého pobytu.
Morašice, Janovice (občané Janovic a Holiček), Skupice a Zbyhněvice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

Volič musí do volební místnosti vstupovat s rouškou, použít dezinfekci a dodržovat dostatečné
rozestupy.

Hlášení rozhlasu - nechte si zasílat
užitečné informace
Se službou Hlášenírozhlasu.cz budete vždy včas informování o důležitých událostech
nebo krizových situacích v naší obci, ať jste kdekoliv a kdykoliv.
Mezi komunikační kanály patří web, email, SMS, sociální sítě a mobilní aplikace pro
chytré telefony. Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé.
Při samotné registraci si sami zvolíte jednotlivé typy informací, o které máte opravdu
zájem - informace z úřadu, pozvánky na kulturní a sportovní akce, krizové hlášení
v případě nebezpečí, inzerci nebo prodej.
Přílohou našeho zpravodaje je letáček s pokyny jak se ke službě „Hlášení rozhlasu“ připojit.

www.obecmorasice.cz
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ZE ZBYHNĚVIC
Ukončení prázdnin
V pátek 28. srpna 2020 jsme se sešli na hřišti,
abychom využili pěkné počasí na rozloučení s
prázdninami. V rámci programu proběhla ukázka
požárního útoku a pro děti byly připraveny soutěže a
odměny. Všichni jsme si užili pěkné odpoledne.

Josef Soudek, Zbyhněvice

SDH MORAŠICE
Po delší prázdninové odmlce Vám
přinášíme malé shrnutí dění v naší
obci a našich sportovních úspěchů.
V pátek 11. září proběhlo divadelní
představení v podání divadelního
spolku Štěpánek s názvem „Černá
madona“. V neděli 20. září jsme
uspořádali již tradiční posvícenské
fotbalové utkání, společně s ním
souběžně byl připraven dětský den
pro naše nejmenší. Počasí nám přálo
a účast sportovců i soutěžících byla
hojná.
Bohužel jsme nemohli uspořádat vinobraní a členskou schůzi, budeme doufat, že další akce už rušit
nebudeme.

Mladí hasiči se po prázdninách začali scházet a zahájili tak novou sezónu 9. 9. 2020.
Stále se můžeme pyšnit vysokou účastí, chodí kolem 30 dětí. Zájem dětí nás velice těší, je to pro nás krásná
zpětná vazba.
V sobotu 19. září jsme se zúčastnili první
soutěže v požárním útoku v Heřmanově
Městci, odkud jsme si vezli domů
spoustu medailí. Družstvo mladších
žáků se umístilo na krásném 3. místě.
Starší žáci se umístili na 2. a 3. místě.
Všem moc Gratulujeme!!!
O víkendu 25. - 27. září máme
naplánované
soustředění
v
Oucmanicích, kde budeme nacvičovat
jednotlivé disciplíny na branný závod,
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který proběhne 18. října v Chlumu u Hlinska. Doufáme, že se naplánované akce uskuteční, že nám je opět
nějaký zákaz nezhatí.
Všechny naše aktivity se snažíme financovat ze získaných dotací od Pardubického kraje, OSH Chrudim a
MŠMT a nezatěžovat pokladnu hasičů.

Poohlédnutí za soutěžemi mužů a žen:
Muži vyrazili 27. června na soutěž do Štěpánova, kde obsadili 3. místo. Večer vyrazili kluci na soutěž do
Prosetína, odkud si odvezli 6. místo.
Sobota 8. srpna se nesla u kluků v úspěšném duchu. Nejprve v Lukavici s časem 22, 59 brali 1. místo, poté
večer z noční soutěže v Otradově s časem 20,29 si dovezli též pohár za 1. místo.
V sobotu 22. srpna vyrazilo smíšené družstvo mužů a žen do Kostelce u H.M., kde po dvou kolech, kdy se
časy sčítaly, dovezli nakonec pohár za 2. místo. Večer vyrazili muži i ženy na noční soutěž v Brčekolech. Tato
soutěž byla součástí Summer night cupu. Klukům se zde moc nedařilo, a tak odjížděli s neplatným pokusem.
Zato ženám se zadařilo. Na soutěž nejely s velkým očekáváním, a po menších problémech snad na všech
postech dokončily útok s časem 28,30. Nicméně nakonec skončily na krásném druhém místě.
Týden na to, 29. 8., jsme opět všichni vyrazili na noční soutěž do Štěpánova. Muži si zde doběhli pro místo
šesté, ženám se zadařilo a s časem 25,69 ovládly soutěž a získaly první místo! Nutno podotknout, že časem
překonaly i kluky z Morašic, což už se asi nikdy nepodaří. 😊
Třicátého srpna vyrazili kluci na východočeskou extraligu do Myštěvce, odkud si s časem 18:19 odvezli krásné
9. místo. V sobotu 5. září se kluci zúčastnili extraligy ve Zderazi, kde obsadili 13. příčku a v neděli 6. září v
Hlinsku si kluci doběhli pro pohár za 2. místo.
Sobota 12. 9. byla na poháry velmi bohatá. Nejprve dopoledne
ve Slatiňanech, odkud jsme přivezli poháry hned dva. Kluci za
krásné první místo a ženy za místo třetí. Odpoledne proběhla
soutěž v Lánech, kde se také dařilo a přivezli jsme pohár za 2.
místo. Důležitá pro oba týmy byla večerní soutěž v Rosicích. Ženy
zaběhly čas 28,46 a snad proti všem zákonitostem vyhrály
soutěž. Muži s časem 20,77 si též doběhli pro místo první!
Celkově muži i ženy obsadili druhé místo v Summer night cupu
2020, jehož vyhlášení proběhne na morašické soutěži 3. října!
Nutno podotknout, že ženám na druhou příčku postačilo objet pouze 3 soutěže. Kdo ví, jak by tomu bylo,
kdyby se zúčastnily všech 5-ti soutěží. 😊 Bohužel jak mužům, tak ženám, utekla první příčka o pouhý jeden
bod! Tak snad za rok!
V sobotu 19. září oba týmy společně s dětmi vyrazili na soutěž do Heřmanova Městce. Ženy si doběhly pro
pohár za 1. místo, muži taktéž. Muži se zúčastnili i rozstřelů o putovní pohár, který také vyhráli.

Co nás čeká:
V sobotu 3. října od 9:00 hodin proběhne na hřišti již tradiční hasičská soutěž „O pohár starosty obce
Morašice“. Přijďte podpořit naše soutěžní týmy dětí, mužů i žen a užít si společně s námi příjemný, věříme
že i slunečný den plný dobrého jídla, pití a kvalitních sportovních zážitků!
V neděli 4. října proběhne nohejbalový turnaj „O pohár Miloše Valenty“. Začátek v 9:00 hodin.
Přejeme všem krásný a pohodový podzim bez větších omezení!
Monika Kosinová, Květa Klasová a Jitka Bolechová, SDH Morašice
www.obecmorasice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Před prázdninami jsme školní rok zakončili zahradní slavností, která se konala 23. června.
Slavnostního pasování se ujal pan
místostarosta
Petr
Borkovec
společně s paní ředitelkou.
Pasovali naše předškoláčky na
školáky a rozloučili se s absolventy
5. třídy, kteří od září navštěvují 2.
stupeň základní školy v Heřmanově
Městci, Bojanově či Chrudimi a
Gymnázium Josefa Ressela v
Chrudimi. Akce proběhla v
komornějším duchu za přísnějších
hygienických podmínek, ale jsme
rádi, že se nám podařilo jí
uspořádat.

Koncem srpna měli žáci základní školy
i další místní zájemci možnost
navštěvovat
příměstský
tábor
organizovaný naším rodičovským
spolkem MOMA Morašice. Protože
byl letos o tábor obrovský zájem,
požádali jsme o podporu na další
prázdninové aktivity ve výzvě MŠMT.
Naše žádost byla podpořena, díky
tomu probíhal souběžně s táborem
ještě projekt “Vzdělávacích dnů”. Ve
stejné době byla v provozu i mateřská
škola. Školu v srpnu navštěvovalo
bezmála padesát dětí a žáků.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 23. 9. 2020
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Nový školní rok
V září usedlo do školních lavic celkem 63 žáků,
jsou rozděleni do 4 tříd. Díky tomuto počtu žáků se
učíme podobně jako loni 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 již tradičně spolupracuje 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.
Školní rok se nám podařilo zahájit bez větších
hygienických omezení. Na uvítanou přišel mezi
šestnáct nových prvňáčků pan starosta Štěpánek s
panem Navrátilem. Následující den připravili žáci

5. ročníku pro své nové malé spolužáky “náhradní
zápis do ZŠ”, který se na jaře nemohl uskutečnit.
Se začátkem nového školního roku došlo i k
nějakým změnám mezi zaměstnanci ve škole. Obě
paní vychovatelky ze školní družiny se nově daly na
dráhu maminek a postupně odešly na mateřskou
dovolenou. Na jejich místo k nám nastoupila Jitka
Valentová a Bronislava Burdová. V kuchyni naše
řady od září posílila Veronika Kopecká, která
zastupuje za nemocnou paní kuchařku.
Přestože si přejeme, aby nedošlo k uzavření škol
podobně jako na jaře, musíme být i na tuto
variantu připraveni. Proto v průběhu září
“oprášíme” naučené a osvědčené z jara pro
případ, že bychom museli přejít na distanční
výuku. Pokud by k takové situaci došlo, budeme
opět využívat nástroje dostupné přes Google.
Počítáme také i s případným zapůjčením vybavení
žákům, kteří potřebnou techniku nemají.

Na letošní školní rok 2020 – 2021 jsme si připravili celoroční projekt zaměřený na bezpečnost a dopravu. V
mateřské škole nese projekt název „Dej pozor zajíci“, který budeme realizovat pravidelně každý měsíc v rámci
projektových týdnů. Cílem projektu je získání specifických dovedností, jak bezpečně reagovat v dopravní
situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu
přiměřeně věku.
www.obecmorasice.cz
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Každý měsíc se v projektovém týdnu zaměříme na jedno z hlavních témat společně se zbrklým Zajícem. Děti
by měly získat vědomosti a zkušenosti z dopravní výchovy, aby si vytvořily správné návyky, vztahy k okolí a k
lidem. V září nás čeká téma: „Dej pozor zajíci na cestě do školky“. Děti se naučí znát význam pestrých barev
v silničním provozu (reflexní oblečení - viditelnost), jak chodit po chodníku i mimo něj, na vozovce, ve
skupině, znát význam nejdůležitějších dopravních značek, světel na semaforu a jak chodit s maminkou vedle
kočárku. V základní škole jsme se dopravě věnovali tradičně návštěvou dopravního hřiště v Heřmanově
Městci.
V úterý 22. září proběhlo před školou první
společné setkání s rodiči spojené s opékáním
špekáčků. V doprovodném programu byly pro děti
připravená stanoviště s dopravní tématikou.

Proběhla i společná brigáda, na níž byly položeny
základy bylinkové zahrádky mezi starou budovou
ZŠ a novou přístavbou. Bylinková zahrádka je
realizována z dotace od MAS Železnohorského
regionu. Zahrádka bude sloužit zejména pro školní
kuchyň, ale i pro drobné mlsání našich dětí a žáků.

V naší škole se i nadále věnujeme 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 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 začátkem prosince. Hračky mohou být již zabalené.
Jindřiška Kaplanová a Monika Kosinová, MŠ a ZŠ Morašice

DRAKIÁDA V JANOVICÍCH
Janovická drakiáda, která se letos konala v sobotu 19. 9, se již stala každoroční zaběhnutou akcí, která má
nejen u dětí velkou oblibu. Letos se sešlo téměř 60 dětí. Poslední dotyky podzimního sluníčka, dětská radost,
pohoda. Bez této akce už si nadcházející zimu neumíme představit.
Děkujeme Luboši Novotnému, Janu Čapkovi za zajištění cen a celému ČHJ Janovice za organizaci.

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 23. 9. 2020
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ZKUŠEBNÍ PROJEKT MORAŠICE TŘÍDÍ
Na konci května jsem obyvatelům Morašic dal do schránek žluté pytle na plasty, koupené obcí Morašice,
a tento dopis:
Každý z nás platí v současné době nízkou částku za odpady ve srovnání s většinou okolních obcí. Za to
vděčíme obci, která má uzavřenou smlouvu se svozovou společností AVE.
Ovšem v letošním roce vyšla 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 každým rokem zvyšovat a to až do roku 2030,
kdy bude skládkování těchto odpadů zakázáno úplně.
Toto zvýšení cen bude platit obec, tzn. každý z nás. V zákoně je navržena také tzv. třídicí sleva, která umožní
obcím snížit skládkovací poplatek, pokud bude dostatečně třídit odpad.
V současné době patrně na třídící slevu naše obec nedosáhne.
Jak tedy pomoci? Třiďte odpad … a začneme s plasty.
Ve schránce jste nalezli žluté pytle. Po jejich naplnění a důkladném uzavření, dejte spolu s popelnicí 11.6.,
25.6., 9.7. a 23.7. před svůj dům. My je odvezeme a výměnou dáme nové do schránky.
Tento zkušební projekt „Morašice třídí“ je pouze zatím v Morašicích.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Pavel Škodný
tel. + 420 724 927 226

S pár dobrovolníky, bez nároku na honorář, jsme naplněné pytle sváželi. Během těchto dvou měsíců
obyvatelé místní části Morašice vytřídili 606kg s tím, že žluté kontejnery byly přesto stále plné. Na třídící
slevu však stále nedosáhneme.
Mnozí by takový svoz uvítali, jeho pravidelné provádění oprávněnou společností je ale v tuto chvíli finančně
a především organizačně náročné. Zdražení by se týkalo celé obce a ne každý by měl zájem.
Děkuji všem, kteří se zapojili do tohoto zkušebního projektu.
Pavel Škodný, Morašice

www.obecmorasice.cz
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ZE SKUPIC
Pan Pekař oslavil kulatých 100 let
Dne 8.8. 2020 jsme oslavili ve Skupicích obdivuhodných 100 let pana Josefa Pekaře.
Oslava začala projížďkou
obcí za zvuku hasičské
sirény. Pro oslavence bylo
připraveno překvapení,
kterým
byl
červený
koberec vedoucí až do
vyzdobené
hasičské
klubovny, kam ho za
potlesku
následovali
gratulanti nejen z rodiny,
ale i členové
SDH
Skupice, obyvatelé obce,
zástupci obecního úřadu a
kulturní komise.
Oslava proběhla v příjemné atmosféře se zpěvem a za doprovodu harmonikářky. Pan Pekař si sváteční
odpoledne plně užil.
Oslavenec zavzpomínal také na časy minulé, kdy chodil pěšky do školy v Morašicích a posléze i do Heřmanova
Městce, kdy vycházel z domu po šesté hodině ranní. Po dokončení základní školy pomáhal s hospodařením
rodičům a po dva roky v zimě navštěvoval kurzy na zemědělské škole.
Vojenskou službu absolvoval v Čáslavi a v Pramenech u Mariánských Lázní.
Na ,,gruntu“ hospodařil s rodiči až do roku 1952, kdy začal pracovat v JZD Skupice, kde vydržel až do důchodu.
Během těchto let pracoval s koňmi, traktorem, kombajnem a jinými zemědělskými stroji.
Celý život se zajímá o techniku. I v současné době rád zkoumá, jak které přístroje fungují. Během několika
desítek let vystřídal řadu dopravních prostředků - motorky (ČZ z roku 1936, ČZ 125 a Jawu ,,kejvačku“) a
automobily (Trabanta, kterého měl 33 let a Škodu 120). V současnosti ho můžete potkat na elektrokole, o
kterém říká, že jezdí pomalu a uvažuje o motorové tříkolce, která by zvládla i jízdu ve sněhu.
Vyprávěl mimo jiné i příběh, kdy po válce ukryl svůj motocykl
ve Stolanech. Tenkrát pod Skupicemi sovětská armáda
provozovala letiště a veliteli, který měl nemocnou jednu
nohu, se zachtělo jeho motocyklu. Vedl pana Pekaře až ke
Stolanům, kde mu vyhrožoval zastřelením a na důkaz toho
vystřelil několikrát do vzduchu. Naštěstí vojáci motocykl
ukrytý pod slámou našli a pana Pekaře propustili. Tak byla
,,Čezeta darována“ a spolu s vojáky odletěl směrem do
Polska.
Přejeme mu mnoho zdraví, optimismu, pohody a chuti do
života
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Skupické posvícení
Letošní Skupické posvícení proběhlo v komornější atmosféře s ohledem na
současný epidemiologický stav.
Odpoledne se místní borci utkali ve fotbalovém klání. Týmy byly složeny ze
zkušených fotbalových profesorů i dospívajícího nadějného potěru. Dramatické
klání, kdy se výsledek neustále měnil, nakonec skončilo remízou 13:13.
Večer
následovalo
venkovní sousedské
posezení
za
doprovodu
kapely
HrKa.
Všichni
si
pochvalovali skvělé
jehněčí na rožni od
M. Jiráska.

Prosba o pomoc při mapování historie obce Skupice
Vzhledem k velikosti naší obce jsou dostupné veřejné archivy vcelku skoupé na jakékoliv informace.
Proto se obracím na veřejnost s prosbou o pomoc. Máte doma nějaké fotografie, texty či jiné
dokumenty, které se vážou k této obci a chtěli byste se o ně podělit?
Budu rád za jakýkoliv dokument, který budete ochotni zapůjčit. Garantuji vrácení v neporušeném
stavu. Dokumenty pouze ofotím či naskenuji.
Děkuji Milan Štorek, skupice@gmail.com, tel. 605 886 222
Děkuji Milan Štorek, , tel. 605 886 222

ZDRUŽENÍ Č.O.L.E.K. DUBINA INFORMUJE
I během prázdnin jsme pokračovali v úklidu a zpřístupnění
pozemku v okolí bývalého lomu a skládky na Dubině. Z
finančních prostředků poskytnutých Obecním úřadem obce

Morašice byly zakoupeny herní prvky pro děti a
kryté dřevěné sezení, které chceme svépomocí co
nejdříve zprovoznit. Dle finančních možností
bychom chtěli tuto lokalitu dále upravit tak, aby
byla příjemným místem pro odpočinek, hry a
zábavu.
Veronika Koubová, Dubina
www.obecmorasice.cz
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DALŠÍ KROKY V PROJEKTU LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
V minulém vydání Venkova jsme vás informovali, jaké je stanovisko Krajské úřadu Pardubického kraje – obor
životního prostředí a zemědělství (který je zodpovědný za závazný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje – PRVK). Po několika dalších jednání s příslušnými úřady a odbornými firmami jsme došli
k závěru, že důležitým dokumentem, bez kterého se dále neposuneme, je komplexní hydrogeologický
posudek. V rámci vypracování tohoto posudku, vybraná společnost zhodnotí geologické vlastnosti půdy, na
které se rozkládají naše místní části a pokusí se navrhnout nejideálnější skladbu DČOV a zpracování
přečištěných odpadních vod (buď vsakem, nebo třeba napojením na blízký vodní tok).
Abychom urychlili vypracování toho hydrogeologického posudku, rádi bychom připravili jednoduchý přehled
aktuální situace ve všech místních částech.
Cílem je vědět:
 jak jednotlivé rodinné domy v současné době řeší likvidaci odpadních vod
 zda by byl zájem změnit současné řešení na DČOV
 umístění studní a vrtů
Zejména poslední bod je důležitý, protože pokud budeme o dané studni/vrtu vědět, celý hydrogeologický
posudek ji bude brát v potaz a navrhované řešení bude zpracováno, tak aby nedošlo k její kontaminaci. Proto
je důležité vědět i o studnách / vrtech, které jsou např. starší a neprošly klasickým vodoprávním řízením.

Získané informace budou použity pouze pro komplexní hydrogeologické posouzení.
Nebudou předávány jiným subjektům, než hydrogeologovi!
Během měsíce října, vás vybraní zastupitelé navštíví u vás doma, aby s vámi dali dohromady jednoduchý
zákres aktuální situace (vzor je na další stránce). Děkujeme předem za vaši součinnost, pomoc a ochotu.
Samozřejmě se vám v rámci této rychlé návštěvy budeme snažit zodpovědět vaše případné dotazy.

Pokud by vám nebylo cokoliv jasné, nebo potřebujete něco doplnit, vysvětlit, kontaktujte prosím Davida
Kosinu na telefonu 775 877 736 (nebo na emailu kosina.david@hotmail.com).
David Kosina, Morašice
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 23. 9. 2020
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V MOMA MORAŠICE
Sjíždění řeky Vltavy pod vlajkou MOMA Morašice
jsme se v letošním komplikovaném roce
kolektivně rozhodli vyrazit o posledním
červnovém víkendu, který jsme si prodloužili o
pondělí. Ač byl červen víceméně propršený, počasí
v sobotu a neděli na sjíždění dvou úseků vyšlo
parádně a deštivé pondělí jsme věnovali procházce
po Krumlově. Moc se těšíme na další ročník 
Koncem srpna v rámci projektu „Podpora rodičů
dětským klubem MOMA Morašice“ proběhly dva
týdny příměstského tábora MOMA s tématem:
„Indiánská bojovka“. Program měly děti rozmanitý
a nabitý. Děti s vedoucími opět vyrazili za zvířátky
na Dubinu ke Koubovým a Zitovým, střílelo se
z luku pod pečlivým dohledem zkušeného
lukostřelce Petra Smetany Škodného, koupali se,
vyráželi do lesa na hry, vyráběli totem, čelenky,
lapače snů, náramky a spoustu dalšího. Jeden den
dokonce táborníci vyrazili na výlet do Urbanic, kde
měli základnu v tee-pee, a odtud vyrazili na
průzkum tvrze ve Svojšicích, cestou si daly

přivezený oběd ze školní jídelny a vyřádili se i na
místním krásném hřišti. V závěru prvního týdne
děti, které se rozhodly, nocovaly ve škole a
proběhla i noční stezka. Hlavní myšlenkou celého
tábora bylo společně najít smysl v souladu
s přírodou, jak ochránit naši Matku Zemi,
kamarádskému přístupu mezi lidmi, ale i
dobrodružné a bojovné výpravy v rámci fair-play
hry.
Příměstský tábor MOMA, kterého se zúčastnilo
v součtu obou týdnů celkem 42 dětí, byl pro
přihlášené zdarma. Rodiče táborníků využili
možnost hlídání dětí v době letních prázdnin, a
mohli se tak naplno věnovat své práci. Zájem o
příměstský tábor oproti předchozím létům výrazně
vzrostl. Úžasnou zpětnou vazbou na konci tábora
bylo velké loučení sem tam se slzičkou. Moc rádi
děláme práci, která nás baví a přináší užitek i
ostatním!
Krásné podzimní dny všem, Jana Navrátilová

SOFTBALOVÝ ODDÍL V MORAŠICÍCH
Dne 4. září proběhlo na velkém hřišti v Morašicích přátelské softbalové utkání mezi domácím týmem
Mor&Mšice a pardubickým týmem ČKD. Počasí nám přálo a obě odehraná utkání se nesla v přátelském
duchu, kde výsledek nerozhodoval. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit. Všichni si společně
strávené odpoledne užili. Děkujeme také hasičům za poskytnutí potřebného zázemí.

Za Mor&Mšice Andrea Koláčková
www.obecmorasice.cz
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KULTURNÍ KOMISE
Vítání občánků
V neděli 21. června proběhlo Vítání občánků. Bylo pozváno celkem 5 dívek a 2 chlapci s rodinami. S ohledem
na červnová opatření a nutné vzájemné rozestupy, se Vítání uskutečnilo v gymnastickém sále. Dále jsme byli
nuceni pozvat s dětmi pouze nejužší rodinu Přesto akce proběhla úspěšně. Děkujeme Ivě Hovorkové a
Monice Kosinové za krásný hudební doprovod.

Setkání v Pohledě
Tradiční setkání seniorů v Pohledě, které je naplánované na sobotu 14. listopadu 2020 stále držíme
v platnosti. Konečné rozhodnutí ohledně konání této akce bude záviset na aktuální koronavirové situaci
především začátkem listopadu. O výsledku budete včas informováni.
Program bude tradičně začínat společným obědem a kombinace volné zábavy s různými vystoupeními bude
pokračovat až do večerních hodin.
Původně plánovaná exkurze na letiště Václava Havla v Praze byla v letním optimistickém období přesunuta
a zamluvena na středu 28. října (první den podzimních prázdnin). S ohledem na současný nepříznivý vývoj
především v Praze, byla návštěva bohužel opětovně zrušena. V současné době je plánování podobných akcí
jako na bojišti a proto budeme muset přistoupit k plánování krátkodobému. V příloze toho vydání Českého
Venkova je odkaz novou obecní aplikaci Mobilní rozhlas, která velmi napomůže rozesílání aktuálních
informací. Proto doporučujeme její využívání a sledování.
V rámci možností stále probíhají přání ke kulatým a polokulatým narozeninám. Současně proběhne
v následujících měsících několik zlatých svateb.
Doufejme, že se covidové prostředí začne zlepšovat a
všechny plánované akce budou moci proběhnout.
Tomáš Navrátil, kulturní komise
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