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František Zita ml.

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku 2021 máme za sebou, jsem přesvědčen, že nikdo z nás nepřepokládal jeho dosavadní průběh.
Věřím, že se blíží návrat do normálního života, na jaký jsme byli ještě do jara minulého roku zvyklí.
I přes zmiňovaný dosavadní průběh roku a s tím spojená omezení, pokračujeme v plánovaných akcích schválených
k realizaci v tomto roce.
Zakoupili jsme nové devítimístné vozidlo pro přepravu osob Ford Transit, zahájili opravu obecního domku v
Holičkách, dokončili první etapu rekonstrukce domu s č.p. 31 ve Skupicích – Lojzičky, v červnu budou zahájeny
práce na multifunkčním hřišti v Janovicích a zpevnili jsme příjezdovou cestu ke kontejnerům v Morašicích. Této
komunikaci bychom ještě letos, patrně v létě, rádi nechali zhotovit nový povrch. Výsledkem by měla být úprava
podobná komunikaci kolem školy a kostela, tedy živičný povrch s krajnicemi z recyklátu a odvodněním.
V obecních lesích pokračovaly, a budou pokračovat i v dalších měsících, práce na obnově lesa po předchozích
kalamitních letech. Na tyto práce se nám daří získávat dotace od Ministerstva zemědělství. Důležitým krokem
zastupitelstva obce bylo definitivní odsouhlasení postupu řešení reklamace a opravy gymnastického sálu, aby
mohl být co nejdříve užíván jak školou, tak i občany naší obce.
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Jistě jste si také všimli, že jsme doplnili kamerovým systémem sledování návsi včetně
okolí kontejnerů. K tomuto kroku nás donutilo především nezřízené odkládání
odpadu (který často do tříděného odpadu ani nepatří) mimo kontejnery, a také
snaha o identifikaci těchto „hříšníků“, které bohužel budeme muset řešit formou
správního řízení s následnými
finančními postihy.

Ve Zbyhněvicích se v brzké době zahájí práce na hydrogeologickém průzkumu a monitoringu studní a potoku.
Výstupy tohoto průzkumu budou následně využity k podávání žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod a
stavbám domovních čistíren odpadních vod.
V létě také proběhne oprava sociálního zařízení a jídelny v přízemí budovy školy. Na tuto akci se nám podařilo
získat dotaci od SZIF ve výši 410 tis. Kč.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám všem popřát především hodně zdraví a věřím, že další část roku bude již
lepší a klidnější než ta dosavadní.
Roman Štěpánek, starosta
Od pondělí 26.4.2021 z důvodu uzavření silnice II/337 Seč – Třemošnice dojde ke změnám jízdních řádů .
Vzhledem k délkám jednotlivých objízdných tras dochází v jízdních řádech k výrazným časovým posunům, k
rozvázání přestupů a návazností. Některé spoje jsou přetrasované či dokonce zrušené. Dochází k úpravě
vybraných spojů i na linkách, které nejsou uzavírkou primárně dotčené.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
17. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 91/17 v k.ú. Zbyhněvice za
celkovou kupní cenu ve výši 1.209.000,-Kč panu J. S.
Smlouva bude uzavřena podle schváleného vzoru
pro prodej stavebních pozemků obce.
2. Přijetí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019 od
Pardubického kraje (MZe ČR) ve výši 587.802,-Kč.
3. Přijetí dotace od MMR ČR ve výši 800.000,-Kč na TI
Morašice — Holičky.
4. Přijetí finančního daru od Pardubického kraje na
odstranění škod po povodni 14.6.2020 ve výši
100.000,-Kč.
5. Uzavření smluv se společností GasNet, s.r.o.
(prodloužení plynovodu a přípojky pro pozemky ve
Zbyhněvicích).
6. Koupi části pozemku 81/6 v k.ú. Janovice u Chrudimi
o výměře 47 m2 před plotem k místní komunikaci za
cenu 50,-Kč/m2. O tuto částku bude navýšena
celková kupní cena odsouhlasená ZO dne 24.9.2020
bod č. 6.
7. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Morašice
na rok 2021 jako vyrovnaný, náklady 10.760.000,-Kč,
výnosy 10.760.000,-Kč.

8. Rozpočtový výhled Základní školy a mateřské školy
Morašice na roky 2022-2023.
9. Podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR - 117D922 — Obnova obecního a krajského
majetku po živelních pohromách v roce 2020 na
opravu místní komunikace na hřišti v Morašicích,
která byla poškozena při povodni 14.6.2020.
10. Podání žádosti o dotaci od Ministerstva financí ČR z
programu: Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury na vestavbu 2 bytů do
podkroví budovy s č.p. 17 v Morašicích.
11. Rozpočtové opatření č. 6/2020, které je Přílohou č. 1
tohoto usnesení.
12. Předběžné rozpočtové opatření č. 7/2020, které
tvoří Přílohu č. 2 usnesení.
13. Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový. Příjmy
ve výši 14.992.000- Kč, výdaje ve výši 16.956.000,Kč. Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem
finančních prostředků na bankovních účtech obce k
31.12.2020. Schválený rozpočet vyjadřuje závazné
ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši 600 tis. Kč.
14. Pro řešení defektu přístavby ZŠ a MŠ plnou moc pro
soudního znalce a plnou moc pro právního zástupce.
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Dále schvaluje, parametry fungování kontrolní
komise.
Bere na vědomí:
1. Čerpání rozpočtu k 30.11.2020.
2. Zprávu finančního výboru, kontrolního výboru a
kulturní komise.
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3. Rozpočtová opatření číslo 4/2020 a 5/2020, která
schválila Rada obce.
4. Dopis pana F. P. ze dne 12.12.2020.

Usnesení Rady obce č. 1/2021 ze dne 1.2.2021
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

RO schvaluje příspěvek na plechové garáže pro SDH
Morašice ve výši 35 tis. Kč.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene —
služebnosti Zbyhněvice, ppč.3/3-knn se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
RO schvaluje příspěvek ve výši 1500,-Kč pro
Myslivecký spolek Bylany na rok 2021.
RO schvaluje příspěvek ve výši 6000,-Kč pro rok
2021 sdružení MOMA. Současně RO schvaluje
sdružení MOMA fin. příspěvky získané za sběr papíru
prováděným obecním úřadem.
RO bere na vědomí informaci starosty obce o
zamítavém vyjádření Úřadu práce v Chrudimi na
požadavek uvolnění pana R. K. pro práce v rámci
Obce Morašice.
RO schvaluje rozpočtového opatření č. 1.
RO bere na vědomí informaci starosty obce o
průběhu jednání se Správou státních hmotných
rezerv, týkající se možnosti bezúplatného převodu
části pozemkové parcely č. 407/9 v k.ú. (cca 600 m2)

Morašice u Chrudimi do vlastnictví obce pro splnění
podmínky vlastnictví komunikace u žádosti o dotaci
na její opravu.
8. RO schvaluje nový návrh nájemní smlouvy se
společností PODA a.s. a ZŠ a MŠ. Roční nájemné
bude činit 12000,-Kč + energie.
9. RO schvaluje Smlouvu o dílo č. ÚO 14/2021 se
Sociálním podnikem města Chrudim s.r.o. — pro
zabezpečení opuštěných a toulavých zvířat.
10. RO bere na vědomí informaci starosty obce o
žádostech o koupi pozemku:
- Od pana M. H. na odkup části pozemkové parcely č. 66/2
v k.ú. Holičky u Chrudimi.
Od paní D. J. na odkup části pozemkové parcely č. 595/1
v k.ů. Morašice u Chrudimi.
11. RO schvaluje uzavření smluv se společností Tlapnet
s.r.o. o nájmu za umístění zařízení spol. Tlapnet na
budově č. 17 v obci Morašice a smlouvu na služby
Internet od spol. Tlapnet s.r.o.

Usnesení Rady obce č. 2/2021 ze dne 1.3.2021
1.

2.

3.

4.

5.

6.

RO schvaluje požadavek předsedy RS Chrudim I. p.
Tesaře na vyčištění přítoku nádrže Orlík a ukládá
starostovi prověřit nutnost prořezání dubů na hrázi
nádrže a potřebě vyčištění lesa na levé straně
nádrže.
RO schvaluje návrh starosty obce osvobození od
hrazení nájmu za Janovanku a kadeřnictví do doby
jejich otevření.
RO schvaluje návrh starosty obce na posunutí
termínu splatnosti poplatků za SKO a psy do konce
května 2021.
RO schvaluje návrh starosty obce, vzhledem k
blížícímu se ukončení smlouvy s AVE k 31.12.2021,
připravit výběrové řízení na dodavatele služby od
1.1.2022 v období červenec 2021 a oslovení aspoň 4
firem s poptávkou.
RO schvaluje smlouvy s ČEZ distribucí o VB v k.ú
Zbyhněvice, ppč. 91/19 – smyčka a Morašice u
Chrudimi, Dubina, ppč.249/1.
RO bere na vědomí informaci starosty o souhlasném
stanovisku SSHR o bezúplatném převodu části
pozemkové parcely č. 407/9 v k.ú. Morašice.

7.

RO bere na vědomí informaci o červnové valné
hromadě spol. VAK Chrudim a.s., na kterou by měli
býti delegování 2 zástupci obce.
8. RO schvaluje Smlouvu na výměnný fond pro obecní
knihovnu s cenou 3,-Kč na každého občana Obce
Morašice.
9. RO schvaluje návrh starosty obce na provedení
výběrového řízení na spisovou službu.
10. RO schvaluje návrh starosty na příspěvek pro domov
seniorů v Heřmanově Městci ve výši 5.000,-Kč.
11. RO schvaluje revokaci usnesení RO č. 1/2021 bod 1.
na příspěvek SDH Morašice ve výši 35.000,-Kč.
Současně schvaluje pořízení plechové garáže za cenu
dle faktury ve výši 30.862,- Kč pro VWV Transporter.

12. RO schvaluje termíny zastupitelstva a to,
22.3.2021 od 17 hod. pracovní zasedání a
25.3.2021 od 18 hod. řádné zasedání zastupitelstva
obce.
13. RO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
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Usnesení Rady obce č. 3/2021 ze dne 7.4.2021
1.

2.
-

3.

RO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva a
to 12.4.2021 od 17 hod. pracovní zasedání
zastupitelstva a 15.4.2021 od 18 hod. veřejné
zasedání zastupitelstva v Hospodě Ve Dvoře.
RO schvaluje Smlouvy:
s ČEZ Distribucí, a.s. na VB Morašice, Dubina,
ppč.265/22;
dodatek č. 10 ke smlouvě na zajištění odvozu a
uložení tuhého komunálního odpadu;
dodatek č. 7 ke smlouvě na zajištění odvozu
separovaného odpadu;
o dílo s Regionální rozvojovou agenturou
Pardubického kraje na zpracování dokumentu
„Plán rozvoje obce Morašice, analytická část a
SWOT analýzy“, která bude podepsána až po
podání Žádosti o dotaci na PK.
RO neschvaluje příspěvek na dopravu obědů
seniorům ve výši 20,-Kč od Agro Liboměřice.

4.

RO doporučuje zastupitelstvu schválení žádosti
p. Šv. o změnu kupujícího z jeho osoby na jeho
dceru.
RO schvaluje vytvoření nové evidence a
pasportu komunikací Obce Morašice.
RO doporučuje zastupitelstvu schválení opravy,
resp. vybudování nové komunikace na
pozemkových parcelách v k.ů. Morašice č. 597/1
a 598/1.
RO bere na vědomí informaci o návrhu nového
uspořádání
pozemků
v komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Zbyhněvice od
SPŮ.
RO doporučuje zastupitelstvu schválit žádost
ředitelky ZŠ a MŠ na zapojení se do další výzvy
na šablony (projekt OP VVV) od ředitelky ZŠ a
MŠ.

5.
6.

7.

8.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
15. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje:
1)

2)

3)
4)

podání žádosti o dotaci na záměr „Obec Morašice
– vestavba 2 bytů do podkroví OÚ“ v rámci
Programu 29822 Ministerstva financí ČR z
podprogramu 298D2230 Podpora výstavby a
obnovy komunální infrastruktury.
investiční záměr jako povinnou přílohu žádosti o
dotaci na záměr „Obec Morašice – vestavba 2 bytů
do podkroví OÚ“ v rámci Programu 29822
Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230
Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury.
vymezuje tímto usnesením okruh žadatelů o
obecní byty na občany České republiky.
že výběr žadatelů o bydlení bude posuzován vždy
na základě podané žádosti a na základě
Zastupitelstvem obce stanovených kritérií. Záměr
obce pronajmout bytové prostory pro bydlení vč.
hodnotících kritérií bude zveřejněn na úřední
desce v dostatečné lhůtě, minimálně ve lhůtě
odpovídající právním předpisům. Lhůta pro příjem
žádostí musí být dostatečně dlouhá, zejména s
ohledem na administrativní náročnost zpracování
žádosti o nájemní bydlení.

5)

6)

7)

8)

závazná kritéria pro výběr nájemců obecních bytů
a způsob stanovení výše nájemného. Popis
způsobu výběru zájemců o bydlení a stanovení
výše nájemného je nedílnou přílohou uvedeného
usnesení.
návrh nájemní smlouvy, která je povinnou
přílohou žádosti o dotaci na záměr „Obec
Morašice – vestavba 2 bytů do podkroví OÚ“ v
rámci Programu 29822 Ministerstva financí ČR z
podprogramu 298D2230 Podpora výstavby a
obnovy komunální infrastruktury a zavazuje se v
případě její akceptace ze strany poskytovatele
dotace nebo po úpravách vyžadovaných ze strany
poskytovatele dotace podle ní postupovat vůči
budoucím žadatelům o obecní byty. Návrh
nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.
zabezpečení povinné výše spoluúčasti a
prostředků na financování neuznatelných nákladů
dle znění Programu 29822, podprogram
298D2230 Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury, v rámci akce „Obec Morašice –
vestavba 2 bytů do podkroví OÚ“.
Změnu kupujícího pozemku p.č. 91/17 v k.ú.
Zbyhněvice na paní Mgr. K. Š.,
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Prodej části pozemku p.č. 595/1 v k.ú. Morašice u
Chrudimi o výměře cca 20 m2, za cenu dle
schváleného ceníku pro prodej pozemků obce
Morašice paní D. J., Morašice 66.
10) Podání žádosti ZŠMŠ Morašice do projektu
„Šablony III“ v rámci OP VVV MŠMT.
11) Podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na
dovybavení DA Ford Transit. Finanční spoluúčast
bude uhrazena SDH Morašice.
12) Provedení opravy MK v Morašicích od č.p. 1 k č.p.
13 (okolo kontejnerů). Pověřuje Radu obce k
oslovení firem do výběrového řízení.
13) Deleguje jako zástupce obce Morašice na valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČO 48171590, se sídlem
Novoměstská 626, 537 01Chrudim, jejíž je obec
akcionářem pana Romana Štěpánka, nar.
30.1.1975, bytem Morašice 65 a pana Mgr. Patra
Borkovce, nar. 26.5.1967, bytem Morašice 105.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech
práv akcionáře na valné hromadě uvedené
společnosti konané dne 29.5.2019, případně na
náhradní valné hromadě. Delegovaný zástupce
není oprávněn udělit další zmocnění k zastupování
na výše uvedené valné hromadě.
14) Podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Pardubického kraje, která tvoří Přílohu
č. 1 tohoto usnesení. Dále schvaluje uzavření
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9)

15)
16)

17)
18)

smlouvy o dílo se společností Geoeko s.r.o.,
Pardubice na provedení HG průzkumů ve
Zbyhněvicích.
Rozpočtové opatření č. 3, které tvoří Přílohu č. 2
tohoto usnesení.
Ve věci reklamace vady díla „Přístavba ZŠMŠ
Morašice“ postupovat dle varianty č.1
předloženého návrhu řešení předložené soudním
znalcem Ing. Patrikem Boguajem. Po zhotoviteli
požadovat záruční dobu v délce 60 měsíců od
dokončení oprav vad díla. Termín dokončení oprav
do 31.8.2021, sankce v případě nedodržení
termínu oprav dle doporučení a návrhu právního
zástupce obce. Pokud nebude ze strany
zhotovitele návrh dohody akceptován, obec
vystoupí z reklamačního řízení a zahájí proces
oprav vlastními silami a vzniklé náklady uplatní na
zhotoviteli stavby.
Uzavření smlouvy o dílo s RRAPK na vyhotovení
strategického Plánu rozvoje obce Morašice.
Výjimky z vyhlášky o ochraně nočního klidu, která
tvoří Přílohu č. 3 tohoto usnesení.

B. neschvaluje
Prodej části pozemku p.č. 66/2 v k.ú. Holičky u
Chrudimi o výměře cca 145 m2 za cenu dle
schváleného ceníku pro prodej pozemků obce
Morašice manželům H., Holičky 42

REKLAMACE VADY DÍLA – PŘÍSTAVBA ZŠMŠ
Autor článku: David Kosina
Mnoho z vás již zaregistrovalo, že okolo nové přístavby je oplocení a že se v nové budově přístavby ZŠ a MŠ něco
děje. Důvodem je probíhající reklamace díla u zhotovitele SL Holding. Bohužel do budovy teče, gymnastický sál je
nejvíce zasažen, ale jsou zasaženy i další
místnosti (třída, sklad pomůcek). Proto se
uvnitř i venku pracuje, abychom nalezli
příčiny problému a našli tu nejlepší cestu
jak problém (nebo problémy) odstranit. V
následujícím rozboru bychom vám
problematiku rádi více přiblížili.

Projekt
V projektu byly naprojektovány 3 základní
prvky, které měli ochránit novou stavbu
proti vlhkosti. Jsou to: vodorovná izolace,
svislá izolace a drenáž kolem celé stavby
(jak je znázorněno na obrázku).

Zdroj: reklamní materiály společnosti DEK
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Realita
Bohužel již v roce 2019 se ukázalo, že něco není v pořádku a
obec zahájila reklamační řízení se Zhotovitelem. Reklamační
řízení nebylo ukončeno a v objektu se objevili další
problémy. Po několika neúspěšných pokusech vyřešit vše se
Zhotovitelem dohodou, jsme přizvali Soudního znalce. Ten
zjistil celkem 23 vad na provedeném díle. Pro připomenutí,
cena díla SL Holding je 10 010 000 Kč s DPH a na stavbu byly
čerpána dotace ve výši 4 053 277,- Kč a obci hrozí, že když
vše nevyřešíme, budeme muset vrátit část dotace.
Aktuální fotografie součastného stavu gymnastického sálu a dalších místností
V rámci hledání problému jsme zjistili, že ani jeden ze 3 navržených prvků nebyl proveden správně a nebo vůbec. Dle
soudního znalce je více než zřejmé, že se nejedná o lokální vadu hydroizolace. Způsob nalepení hydroizolace a kvalitu
provedení spojů nejsme schopni v současné době zjistit; a to ani sondami.

Co to znamená
Pro vaší lepší představu, jak dané vady „poškodily a
znehodnotily“ novou přístavbu. Novostavba má plánovanou
životnost 100 let (celková cena investice pro obec byla 11
200 000 Kč s DPH). Po 2 letech jsou bohužel vlastnosti
totožné, jako u řádně postavené budovy po 35ti letech
jejího života (tzn. před rekonstrukcí, která prodlouží
životnost ideálně o dalších 35 let). Cena aktuálně nutné
rekonstrukce je dle odhadu soudního znalce cca 6 050 000
Kč s DPH.
Zdroj: reklamní materiály společnosti DEK

Jak máme možnosti řešení
Řešení - REKLAMACE
Zadavatel by přistoupil na návrhy zhotovitele o způsobu oprav, tak jak je navrhuje v oficiálně zaslaném dopise. Řada
vytýkaných vad by zřejmě zůstala v úrovni vzájemných dohadů a následně možná v úrovni dalších kompromisů a
ústupků ze strany obce.
+ Došlo by k dohodě obou stran, bez soudního sporu.
+ Byla by to nejrychlejší varianta, jak provést opravu a jak uvést objekt do užívání.
- Otázka hydroizolace by zůstala jako závada, která by se dále sledovala, jak se bude dále v čase vyvíjet a chovat.
Zda se bude vlhkost dále v průběhu času objevovat či nikoliv.
- Řešení zhotovitele považuje soudní znalec za nedostatečné.
- Dílo nebude mít stále vlastnosti, které mělo mít po jeho provedení, tedy vlastnosti novostavby.
Na zastupitelstvu konaném dne 15.4.2021 bylo odsouhlaseno, že se jako obec pokusíme naposledy dohodnout se
Zhotovitelem, aby vše vyřešil v režimu reklamace vady díla. Zastupitelstvo stanovilo 4 podmínky, které mají zaručit
kvalitu opravy a které musí být Zhotovitelem bezpodmínečně akceptovány:
o Obec zaplatí pouze ty náklady, které mohli být nárokovány v době zhotovení díla jako vícepráce (např. v případě
drenáže potřebný materiál – trubky, ne znovu vykopání výkopu – to už obec platila)
o Zhotovitel prodlouží záruku o 60 měsíců (záruka začne po skončení oprav)
o Veškeré opravné práce budu zprojektovány Autorizovanou osobu a odsouhlaseny vybraným soudním znalcem
o Oprava bude provedena do 30. 8. 2021
Řešení – SOUDNÍ SPOR
Pokud do 14 dní od konání zastupitelstva nebude Zhotovitel souhlasit se VŠEMI kladenými podmínkami, obec zadá
vypracování projektové dokumentace pro potřebnou celkovou rekonstrukci. Výsledkem bude nejen kompletní
dokumentace, ale také přehled celkových nákladů na opravu. Podle toho se zastupitelstvo rozhodne, jak dál
postupovat – jak už v otázce zahájení soudního řízení a vymáhání vzniklé škody, tak i ohledně zahájení a rozsahu
rekonstrukce.
David Kosina, zastupitel
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ZE ZBYHNĚVIC
Zvelebování obce

Na sklonku loňského roku místní obyvatelé vysázeli kolem hřiště cca 200 ks stromků a keřů. Každá sazenice
je také oplocena proti okusu zvěří. Děkujeme paní Buriánkové za výběr a objednání sazenic. Dále poděkování
patří panu Hrbáčkovi, který připravil v zemi pro každý stromek a keř jamku. Škoda, že už sám neuvidí, jak se
na jaře stromečky zazelenají.
Když zmizely poslední kapky sněhu v příkopech, proběhl jejich úklid mezi Zbyhněvicemi a Pohledem. Bohužel
neuplynulo ani 14 dnů a v těchto místech se odpadky objevily znovu. To nás ale neodradí, a jakmile počasí
dovolí, bude úklid pokračovat směrem na Janovice.
Josef Soudek, Zbyhněvice

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
V předchozích vydání Českého venkova jsme vás informovali, že řešení likvidace odpadních vod pomocí
DČOV má v každé místní části jinou startovací pozici. Proto i současné aktivity v jednotlivých místních částech
jsou odlišné.
Pro místní části Morašice, Janovice a Skupice jsme zažádali na Krajském úřadu Pardubického kraje – odboru
životního prostředí a zemědělství o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK).
Cílem změny je umožnit plošné umístění individuálních DČOV i pro tyto místní části. Zároveň proběhlo
jednání s Povodím Labe a také s Ministerstvem Zemědělství. Tyto subjekty se pro Pardubický kraj k této
změně vyjadřují, proto bylo vhodné s nimi žádosti předjednat ještě před podáním. Povodí Labe je klíčové,
protože bychom chtěli co nejvíce předčištěných vod z čistíren vypouštět do vodních toků. Pardubický kraj
dále požaduje, aby návrh změny byl schválen Zastupitelstvem obce. Tento bod byl usnesením zastupitelstva
schválen dne 15.4.2021.
Na tomto zasedání zastupitelstva obce jsme také odsouhlasili zadání vypracování Hydrogeologického
posudku pro místní část Zbyhněvice. Vybraná společnost GeoEko začne pracovat na detailním monitoringu
v dané místní části. Výsledkem budou zjištění, jaká je kvalita vody ve studních, jaká je skladba hornin pro
případné lokální vsakování atd. Zbyhněvice jsou v podstatě startovním projektem. Stejný model bychom
chtěli následně uplatňovat i v dalších místních částech.
Další by měla být místní část Holičky. Zde chceme v následujících měsících udělat to samé jako ve
Zbyhněvicích. I tato místní část má povoleno v PRVKu řešení odpadních vod pomocí DČOV, proto je i zde
dalším logickým krokem zahájení hydrogeologického posudku. Chceme tedy opět oslovit společnosti, které
se tímto zabývají a uvidíme, jaká bude nejvýhodnější nabídka.
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).
David Kosina, Tomáš Navrátil
www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Strana 8

NOVINKY Z MOMA MORAŠICE Z.S.
Projekt Dětský klub II stále pokračuje a v době
prezenční výuky žáků se snaží podpořit rodiče
tak, aby mohli využít maximum času na své
pracovní povinnosti. V letošním školním roce
projektem podporujeme 84 pracujících rodičů.
Žáci 1. – 3. ročníku mohli navštěvovat školu
téměř po celou dobu, a tak si letošní zimní
období a s ním spojené sněhové radovánky užili
dosyta. Začátkem ledna se také rozbalovaly
dárečky od Ježíška. Se žáky 4. a 5. ročníku jsme
měli možnost se potkat teprve před pár dny (od
začátku letošního roku!) a budeme doufat, že
březnové uzavření škol bylo poslední. Možná i
díky současné nepříznivé situaci si rodiče i děti naplno uvědomují význam a křehkost práva na (prezenční)
vzdělávání, svobody pohybu a osobní sociální
kontakty dětí mimo „ONLINE“ prostředí. Věříme, že
si děti budou moci užít společný čas ve škole i
v dětském klubu/družině alespoň posledních pár
měsíců tohoto školního roku!
Projekt Odpadový kalendář obce Morašice 2021 se
podařilo, i přes podzimní komplikace spojené
s uzavíráním naší školy, úspěšně zrealizovat i
vyúčtovat. A pro ty z vás, kterým se kalendář líbí,
máme báječnou zprávu: v březnu letošního roku
byla podána žádost na Pardubický kraj o dotaci na
kalendář také pro rok 2022.
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách s
MŠ a ZŠ Morašice i nadále funguje. Na přelomu
roku 2020 a 2021 jsme přijali na účet sponzorské
dary a příjem za sběr papíru, z čehož byl
nakoupen zimní sportovní materiál a relaxační
pomůcky do dětského klubu/družiny, knihy do
školky a propagační materiál pro ZŠ a MŠ.
Jsme velmi rádi za veškerou finanční, materiální
i psychickou podporu od sponzorů, rodičů a
přátel školy i školky, děkujeme!
Nechť s jarem a sluníčkem přijde uvolnění
z napětí a budeme se moci všichni z plna hrdla
nadechnout!
Jana Navrátilová, MOMA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ani v novém kalendářním roce, se všichni naši žáci nemohli vrátit do školy a tak 4. a 5. ročník se vzdělával
online. Bohužel od 1. března se uzavřela škola i školka pro všechny děti a žáky a distanční výuka probíhala
s pomocí rodičů i v mateřské škole. Předškolní děti mají vzdělávání povinné. Nabídkou různých aktivit na
webových stránkách školy děti plní různorodé úkoly a své fotografie posílají na školní email, následně se
objevují na stránkách školy ve fotogalerii.

V lednu jsme se s dětmi věnovali v projektovém
dni, s názvem „Dej pozor zajíci na horách“,
bezpečnosti. Vysvětlili jsme si důležitost vhodného
oblečení při zimních sportech (helma, chránič
páteře, …), jak umět přizpůsobit rychlost při
pohybu na sjezdovce (být ohleduplný k ostatním
lidem), jak se chovat při možném zranění (na
chodníku, na sjezdovce, ..), jak je důležitý výběr
místa k zimním radovánkám (mimo silnici, …) a
také jsme si vysvětlili, kdo se stará o bezpečnost
zasněžených a kluzkých silnic.
Ve čtvrtek 28. ledna jsme uspořádali zimní
olympiádu, kde si děti vyzkoušely disciplíny jako
jsou: hokej, sjezd na lyžích, curling, jízda na
bobech, biatlon, atd.

Ve čtvrtek 11. února se nám podařilo uspořádat
karneval, jehož téma byl cirkus. Ve školce pobíhalo
spousta klaunů, akrobatek, slonů, lvů atd. Moc
děkujeme rodičům za spolupráci, masky byly
překrásné.

V týdnu od 22. - 26. 2. 2021 proběhl ve školce
projektový den s názvem “Dej pozor zajíci na
letišti”. Děti se naučily znát dopravní prostředky,
které se pohybují ve vzduchu a jak se bezpečně
pohybovat na letišti.
V týdnu od 19. - 23. dubna proběhl ve školce projektový týden s názvem “Dej pozor zajíci na kolejích”. Zde
se děti naučily znát významy slov souvisejícími se železnicí, jak se správně chovat ve vlaku, naučily se význam
zvukových a světelných signálů a co je to železniční přejezd a na co si dát pozor.
www.obecmorasice.cz
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Velikonoční týden v 5. třídě - vrstevnické učení online
Online výuka se nám už zdála dost
dlouhá a tak si žáci 5. třídy vyzkoušeli
v průběhu velikonočního týdne
vrstevnické učení. V pondělí a úterý si
předávali svoje znalosti a zkušenosti
mezi sebou ve své třídě. Ve středu se
nezalekli výuky mladších kamarádů z
druhé třídy. Nesnadného úkolu se
skvěle zhostili. Všichni se dobře
připravili,
dokázali
spolužáky
zaujmout, pobavit a především je
něco nového naučit. Díky našim
páťákům za skvěle připravené
vyučování!
Během Velikonoc jsme také
společně online sdíleli své výrobky,
výzdobu nebo i zážitky. Někteří
zvládli vyzdobit celý dům, jiní pekli,
další pomáhali přírodě…

Nástup do školy, testování
Věříme, že za online vyučováním jsme konečně udělali tečku a teď už nás konečně čekají běžnější dny, kdy
se se spolužáky uvidíme naživo. Díky tomu, že jsme malou školou, nemusí se naši žáci ve škole střídat, tzv.
rotovat. Proto chodíme do školy všichni, v mateřské škole zatím pouze předškoláci. Samozřejmě musíme
dodržovat velmi přísné hygienické podmínky včetně pravidelného testování dvakrát týdně. Vše ale zvládáme
dobře, testujeme se v tělocvičně a stíháme u toho zhlédnout i pohádku. Moc si přejeme, aby se situace
natolik zlepšila, že mezi nás budou moci přijít i nejmenší děti z MŠ. Už je nám po nich velice smutno!
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A ještě poděkování - dopis rodičům našich žáků:
Vážení rodiče,
doufejme, že pátkem skončila naše online výuka.
Všem vám velmi děkujeme za spolupráci, trpělivost, ochotu, podporu a čas, který jste věnovali
se svými dětmi učení v době distanční výuky. A také za krásnou zpětnou vazbu.
Víme, že to pro vás bylo náročné období, kdy jste při vašich ostatních povinnostech pomáhali
dětem s plněním úkolů v domácím prostředí. Za to všechno vám patří náš obdiv a dík.
Velké uznání patří také vašim dětem, jak zvládly tuto náročnou a nezvyklou situaci, jak plnily
zadané úkoly a dokázaly i na dálku vzájemně spolupracovat.
Nezbývá než věřit, že budeme moct v klidu, a především ve škole, dokončit tento školní rok.
Vaše škola

Co je ve škole nového a co nás čeká?
Během jarních prázdnin jsme ve škole také nezaháleli - realizovali jsme instalaci nové datové sítě. Celá škola
je teď kompletně nově zasíťována, internet nám funguje ve všech částech školy a nejen online výuka je tak
mnohem plynulejší a snazší.
V brzké době bude zahájena obnova školní zahrady a obecního hřiště před základní školou. Realizovat
budeme společně s obcí dva projekty, které jsou spolufinancovány SFŽP, realizace se předpokládá ještě
v tomto školním roce.
Na žáky po dlouhém návratu čekalo ve škole překvapení. Díky účastem v několika projektech jsme se kromě
notebooků vybavili nově i iPady pro využití ve výuce napříč předměty. Notebooky i iPady budeme využívat
také pro rozvoj informatického myšlení. Čeká nás práce s robotickými stavebnicemi, začínat budeme
programováním Lega. Nové stavebnice Lega jsme pořídili také na výuku pracovních činností.
Další projekt, jehož realizaci jsme nedávno zahájili, se věnuje rozvoji matematických, čtenářských a
digitálních gramotností. Během realizace naše škola získá kromě dalšího technického vybavení i 3D tiskárnu,
multifunkční výukový panel a další programovatelné robotické stavebnice. Mateřská škola bude využívat
program Malé technické univerzity.
Díky našemu dobrému vybavení technikou mohla také skvěle fungovat výuka online. Žákům, kteří neměli
potřebné vybavení, jsme zapůjčili domů notebooky, sluchátka nebo webkamery. Vypůjčeno bylo celkem 20
ks notebooků.
Určitě bychom rádi v brzké době realizovali i nějaké společné akce pro děti a veřejnost. Současná opatření
to zatím neumožňují, ale pokud se situace zlepší, pozveme Vás do školy nebo alespoň před školu. Budeme
se těšit!

Zápis do ZŠ

Přijímací řízení do MŠ

Začátkem dubna proběhl zápis prvňáčků do
základní školy. Zápis se zatím konal pouze online.
Věříme, že se zapsané děti k nám do školy ještě do
konce školního roku podívají a opravdový zápis jim
vynahradíme.

I v letošním školním roce bude přijímací řízení do
mateřské školy realizováno pouze online. Termín
zápisu do MŠ je od 3. do 7. května 2021. Všechny
informace k přijímání dětí do MŠ, podmínky a
kritéria najdete na webových stránkách školy.
Jindřiška Kaplanová, ZŠ a MŠ Morašice
www.obecmorasice.cz
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UKLIĎME ČESKO!
Spolu s minulým vydáním Českého Venkova vám ve schránce přistál také Odpadový
kalendář obce Morašice s plánovanými akcemi na letošní rok. Bohužel to zatím
vypadá, že některé budou muset být odsunuty nebo zrušeny.
Jedna, dokonce celorepubliková akce, se však uskutečnila. V sobotu 27. března
proběhla dobročinná záležitost Ukliďme Česko. Není třeba dlouze vysvětlovat, o co
jde, název je jasný. Ani nebylo nutné se nikde registrovat. Hlavní je počin. Více na
www.uklidmecesko.cz.
Úklid kolem nás je samozřejmě možné provádět nepřetržitě při jakékoliv zdravotní
procházce. Pokud samozřejmě není nasněženo, což se zdá, že může být až do léta.
Pokud se rozhodnete i třídit, tak je dobré si vzít 3 tašky: na plast, na skleněné lahve
(nejčastěji od vodky viz foto) a na směs.
Při této příležitosti nám dovolte ještě jednu prosbu na všechny občany Morašic.
Rozmáhá se nám zde takový nešvar, který se týká sběrných míst na tříděný odpad.
Stále častěji je kolem kontejnerů odpad, který na tato místa buď nepatří, nebo by se
při troše snahy dovnitř vešel. Prosíme tedy všechny – udržujme kolem sebe příjemné
prostředí.
Jako příklad si můžeme vzít kontejner na textil v Morašicích. Do tohoto kontejneru
patří pouze textil a funkční obuv. Nefunkční obuv patří do popelnice na směsný
odpad. Do kontejneru na textil zásadně nepatří matrace ani kufry. Pokud jsou tyto
věci dále nepoužitelné, patří do objemného dopadu, který se u nás sváží vždy na jaře
a na podzim. Pokud doma máte funkční nepotřebné věci, lze je zdarma odložit do Re-Use centra v
Heřmanově Městci, kde najdou nové uplatnění (více na www.hermanuv-mestec.cz/sluzby/re-use-centrum/).
Jsme si vědomi často přeplněných kontejnerů v některých sběrných hnízdech. Obec již pracuje na zajištění
lepší obslužnosti.

Papír je možné odevzdávat na obecním úřadě před vraty, do plastů je možné třídit i nápojové
kartony.

Andrea Koláčková, Tomáš Navrátil
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 20. 4. 2021
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Bruslařské odpoledne na Orlíku

SKUPICE ČTYŘIKRÁT JINAK
V České republice se můžeme setkat s čtyřmi místopisnými názvy Skupice.
První Skupice jsou součástí naší obce. Mají rozlohu
2,1 km2 a poprvé se připomíná v roce 1492. V
historii patřili například pod Stolany a k rychtě
Janovické. V druhé polovině 19. století byla
Skupice samostatnou obcí, ke které patřili Janovice
a osada Palučiny (celkem 69 domů a 469 obyvatel
v roce 1890). V minulém století připadla obec pod
Morašice. V roce 2019 zde žilo 83 obyvatel.
Druhé Skupice jsou zemědělská ves o rozloze 4,33
km2 při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese
Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné
povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369.
V roce 2011 zde trvale žilo 186 obyvatel. V obci je
činný Spolek Sport a kultura Skupice, který pořádá
akce pro širokou veřejnost - Traktoriáda, Pouť
Petra a Pavla nebo Masopustní veselí.
Třetí místní název Skupice patří starému labskému
ramenu u plavební komory pod zámkem v
Poděbradech. Jedná se o pozůstatek bývalého

toku řeky Labe. Toto slepé rameno se hojně
využívá k rybolovu. Procházka v této lokalitě patří
dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes
zásahy do životního prostředí neztratila nic ze své
malebnosti a návštěvníky vede po Naučné stezce
Skupice - Huslík.
Čtvrtý název Skupice připadá kopci nedaleko od
obce Osice (okres Hradec Králové) u čerpací
stanice na D11. Můžete zde najít raritu – rybník na
kopci. V šedesátých letech na počátku socializace
zemědělství ve zdejším okolí byla zbudována
závlahová soustava. Zásobní nádrž na závlahovou
vodu byla vybudována na vrchu Skupice v
nadmořské výšce 248 m. V současné době je tato
nádrž na kopci již dlouho nevyužívána a zarůstá
náletovými dřevinami. Z hráze bývalé nádrže je
pěkný výhled do okolí na Staré Ždánice a Osice.
Vyskytují se zde i vzácní motýli například otakárek
fenyklový.

Zkuste si udělat Jablečné mušle podle paní Škodné, jak je dělala na kroužku vaření s dětmi ve škole.
Suroviny :

250 g hladká mouka, 250 g Hera
250 g tvarohu, 1 lžíce voda
Nádivka :nahrubo nastrouhaná jablka se skořicí nebo
marmeláda
Na obalení: cukr s vanilkou
Suroviny vypracujeme v těsto. Necháme ho v chladu
odpočinout. Potom vyválíme, vykrajujeme kolečka, plníme
nádivkou, přehneme na polovinu, dobře umačkáme okraje,
aby nádivka nevytékala.
Dáme na plech vyložený pečícím papírem a upečeme v
troubě na 200 stupňů 10-15 minut. Ihned po upečení obalujeme v cukru.
www.obecmorasice.cz
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Morašická dvanáctka
Asi někoho zklameme, ale nejedná se o pivní specialitu, spíše turistickou či sportovní
aktivita.
Pohyb je v době lockdownu velice omezen, je možný pouze v katastru obce. Při
pohledu na mapu to však nemusí být až tak velký problém. Nyní je toto omezení sice
zrušeno, ale procházka nikomu neublíží kdykoliv.
Můžete zkusit okruh, který spojuje všechny místní části obce - Morašická dvanáctka
(12,2 km). ,,Nastoupit" na trať je tedy možné v Morašicích, Dubině, Janovicích,
Holičkách, Zbyhněvicích i na Palučinách. Trasa je koncipována, aby vedla co nejméně
po hlavní (frekventované) silnici. Možné je ji absolvovat pěšky nebo na kole
(doporučujeme horské nebo trekkingové). Dodržujte, prosím, daná omezení
(neshlukujte se atd.). Chovejte se ohleduplně k přírodě. Nerušte zvěř a ani místní.
Některé cesty nejsou obecní. Popis trati (dle mapy): https://mapy.cz/s/kobecalugo

Milan Štorek, Skupice

DOPISY SPOLUOBČANŮ
Přeji všem hodně zdraví, pohody, štěstí a lásky v roce 2021. Dovolte mi pár mých přání a připomínek. Nejprve
moc děkuji za vydaný kalendář od MOMA Morašice, je velice dobře zpracovaný, poučný a výstižný.
Začala zima rok 2020/2021 a sněží, a tak přemýšlím co dělat. Půjdu asi na malou procházku, můj kamarád bude
mít 80 let, a tak zajdu na poštu s blahopřáním. Otevřu branku a ejhle, projel zde prohrnovací vůz a hromada sněhu
dělá bariéru. Tu překročím. Cesta je holá, ale klouže to. Mám štěstí, auta nejedou, a tak jdu po silnici. Před poštou
je prohrnuto, vesele vykročím na návštěvu ke kamarádovi, ovšem chodník není prohrnutý, a tak změním směr a
jdu na hřbitov. Škola je prázdná (inu covid-19), ale chodník čistě vymeten. Na hřbitově pusto, vše posypáno
sněhem. Vyšlápnu pěšinku a pomyslím: „Všichni mají stejně. Jen někde je naváto, inu asi ti bohatší.“ A tak si
pomyslím, až bude chodník z Dubiny do Morašic, kdo ho bude zametat. Nápad je tu. Máme patnáct zastupitelů
obce, měsíčně obdrží každé v průměru 700 — 2 000,- Kč, pokud by bylo 9-11 členů zastupitelstva viděl bych
úsporu pro stálého zaměstnance, který by prováděl údržbu zeleně a úklid sněhu a podobně.
Doporučuji udělat anketu v Českém venkově k této otázce. Děkuji za zveřejnění mých připomínek v čísle Českého
venkova.
František Petrovič, Morašice

Odpověď:
Děkujeme panu Petrovičovi za příspěvek. Právě z důvodu vzniku uvedeného problému se obec domluvila s
místními dobrovolnými hasiči, že se tohoto úkolu, v rámci svých možností zhostí, jako určitou protislužbu za
nemalou podporu obce činnosti SDH (nový soutěžní stroj, nový dopravní automobil Ford Transit, nová vrata
do zbrojnice, nová garáž na velkém hřišti apod.). V minulém roce byla sněhová pokrývka minimální, ale letošní
rok byl z pohledu sněhové pokrývky abnormálně bohatý (svým způsobem také pomohlo, že v inkriminované
době byl pohyb osob, až na malé výjimky, omezen). Musíme si však uvědomit, že i tito členové SDH, kteří se
na úklidu podílejí, mají také svoje pracovní a soukromé povinnosti, nemoci, a tak ne vždy lze chodníky udržet
perfektně čisté. Poděkování určitě patří synovi pana Františka Petroviče Pavlovi, který se na odklízení sněhu
a úklidu okolo kontejnerů na návsi nejvíce podílel. Souhlasím s panem Petrovičem, že by obec mohla
zaměstnat pracovníka na údržbu veřejné zeleně, a tedy i zmiňovanou zimní údržbu chodníků (otázkou je,
pokud budou zimy jako v letech minulých, utráceli bychom finanční prostředky obce v zimě za mzdu úplně
zbytečně a opět bychom čelili, v tomto případě odůvodněné kritice). Reálné mzdové prostředky na takového
zaměstnance obce by se na druhou stranu z něčeho musely vzít a některé položky by se o to musely snížit.
Třeba právě příspěvky na činnost hasičů, nebo příspěvek na svoz domácího komunálního odpadu. Touto
cestou, ale jít nechceme.
Roman Štěpánek, starosta
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 20. 4. 2021
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SDH MORAŠICE
Už je tomu rok, co jsme pozastavili činnost mladých hasičů. Bohužel ani v této chvíli nemůžeme obnovit
schůzky mladých hasičů, ovšem neklesáme na mysli a pevně věříme, že se nám to co nejdříve podaří, přeci
jenom se hasičská sezóna kvapem blíží.
Když to situace ještě umožňovala,
proběhlo několik brigád, našim
úkolem bylo zvelebovat okolí
hasičské zbrojnice, i uvnitř jí
samotné.
I pro letošní rok jsme si
naplánovali několik tradičních
akcí. Věříme, že se nám je podaří
uskutečnit! Pokud bude situace
příznivá, máme v hlavách několik
nápadů, které bychom rádi
uskutečnili, to se ovšem bude
odvíjet od vládních nařízeních.

30. 4. 2021
22. 5. 2021
23. 5. 2021
29. 5. 2021
19. 6. 2021
20. 6. 2021
5. 7. 2021
19. 9. 2021
2. 10. 2021
3. 10. 2021
10. 12. 2021

Čarodějnice
Taneční zábava
I. ročník Východočeské ligy
Kácení máje
Volejbalový turnaj
Pouťový fotbal
Morašická výzva – adrenalinová soutěž
Posvícenský fotbal + dětský den
O pohár starosty obce – hasičská soutěž
Nohejbalový turnaj
Výroční valná hromada sboru

Upozornění:
Z DŮVODU NARŮSTAJÍCÍHO MNOŽSTVÍ DŘEVĚNÉHO ODPADU NA HROMADĚ „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ JE
BRÁNA UZAVŘENA. PRO MOŽNOST NAVEZENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU (NIKOLIV NÁBYTKU, ATD.) NA
HROMADU, BUDE BRÁNA OTEVŘENA POUZE V TERMÍNECH A ČASECH NÍŽE:
Neděle 18.4.2021
15:00 – 17:00
Neděle 25.4.2021
15:00 – 17:00
Středa 28.4.2021
16:00 – 17:00
Děkujeme za pochopení!
Zveme Vás:

V závěru Vám přejeme plno sil v době mimořádných opatření a pevné zdraví. Užívejte si jarních dní plných
sluníčka a budeme se na Vás těšit na nějaké společné akci.
Monika Kosinová, SDH Morašice

www.obecmorasice.cz
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SPOLEK Č.O.L.E.K. DUBINA OZNAMUJE
V zimních měsících nám
počasí neumožnilo práci v
Čolku, ale naskytlo se
krásné místo na procházky
a pozorování ptactva. Jaro
už se pomalu probouzí a
my se těšíme na další
pokračování v úpravách.
Martin Potůček, Dubina

KAM ZMIZELY VELIKONOCE

Navzdory protiepidemickým opatřením se na Velký pátek a Bílou sobotu
uskutečnily napříč celou obcí velikonoční stezky. Ty měly nejen těm
nejmenším připomenout, že Velikonoce nezmizely. Akce byla připravena sice
na rychlo ale o to větší úspěch měla. Zúčastnilo se jí přibližně 100 malých
koledníků plus doprovody.
Současně byl připraven průběžný kvíz, který mnohým zamotal nejen hlavu, ale i cestu.
Velké poděkování patří přípravnému týmu z jednotlivých místních částí a především
Monice Štorkové za námět a scénář.
Ve spolupráci s Janovickými připravujeme další šipkovanou, tentokrát pro starší. Těšit se můžete
na QR kódy, šifry, úkoly a samozřejmě malé odměny.
Stáhněte si aplikaci Hlášení rozhlasu a čekejte na instrukce.
Tomáš Navrátil, kulturní komise

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.
Pokyny, jak se ke službě „Hlášení rozhlasu“ připojit, naleznete na našich webových
stránkách www.obecmorasice.cz - záložka Aktuality – Hlášení rozhlasu.

Služba Hlášení rozhlasu je pro vás zdarma
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydáno 21. 4. 2021 v nákladu 350 ks; vychází čtvrtletně,
vydavatel Obec Morašice, Morašice 17, 538 02 Morašice u Chrudimi, IČ: 00270547
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