2/2021
Vydává obec Morašice
zdarma

Vítání občánků na školní zahradě 4. července 2021

Vážení spoluobčané,
aktuální vydání Českého venkova se k Vám dostává trochu netradičně v polovině prázdnin, přibližně měsíc po
konání posledního zasedání zastupitelstva obce. Důvodem je dopisování některých posledních příspěvků, o to
více aktuálních.
Ve škole probíhají četné úpravy, Janovicko-Holičské hřiště jede na plné obrátky, ve Zbyhněvicích začal
hydrogeologický průzkum. Navzdory turbulentnímu vývoji na epidemické scéně proběhla Morašická výzva, kácení
Máje, vítání občánků, dětský den ve Skupicích a mnoho školních akcí.
Z nastávajících akcí je zcela určitě nejzásadnější 8. srpna, o které se dočtete na poslední straně. Na druhou
polovinu října připravujeme tradiční setkání v Pohledě.
Příjemné prožití druhé půlky léta přeje

redakční rada Českého Venkova

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.
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
www.obecmorasice.cz
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Usnesení Rady obce č. 4/2021 ze dne 14.6.2021
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

RO schvaluje posunutí termínu „Setkání seniorů" z
listopadu na říjen dle návrhu Ing. Navrátila.
RO bere na vědomí informaci starosty o nástupu p.
Kocka od 21.6.2021 na OÚ.
RO bere na vědomí informaci starosty o obdrženém
dopise od JUDr. Mičici, reagujícím na dopis JUDr.
Vlčka dle rozhodnutí ZO.
RO schvaluje požadavek radního p. Soudka na
prodloužení nočního klidu do 01:00 4.7.2021.
RO bere na vědomí informaci starosty o termínu
zasedání Mikroregionu Západně od Chrudimi dne
16.6.2021 v Rabštejnské Lhotě od 17.00 hod.
RO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ sestavenou k
31.12.2020 a hospodářský výsledek ve výši 828,19
Kč, který bude převeden do rezervního fondu.
RO doporučuje zastupitelstvu ke schválení účetní
závěrku a závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu
o přezkumu hospodaření.
RO schvaluje návrh starosty na vyřazení nefunkčního
majetku a vyřazení zmařené investice ve výši 7.687,Kč.

9. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
10. RO schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1008C21/49 se
STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM,
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-122020376NB/01 se spol. ELPO s.r.o.
11. RO bere na vědomí informace a požadavky výboru
SDH Morašice (ing. Čermák):
- možnost využití školení řidičů pro referentská
vozidla i členy ostatních SDH,
- požadavek na odvětrání sklepa pod výčepem,
- požadavek opravy zatékání střechou v šatně na
hřišti v Morašicích,
- požadavek na snížení okna u výčepu,
- požadavek na seznam činností vykonávaných pro
obec.
12. RO schvaluje termín konání ZO, a to 24.6.2021 od
18.00 hod v Hospodě ve Dvoře.

Usnesení Rady obce č. 5/2021 ze dne 7.7.2021
1. RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z programu „Podpora zpracování strategických
dokumentů obcí Pardubického kraje“, o účelovém
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na „Plán rozvoje

obce Morašice ve výši 39.767,-Kč (tj. max 80% ze
skutečných celkových nákladů projektu).
2. RO schvaluje rozpočtové č. 7, které se týká lesů a
OLH) a příjmů z poplatků za hrobová místa.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
30.6.2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje:
1. Pronájem části pozemků p.č. 598/6 o výměře cca 2
m2 a části pozemku St. 30/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú.
Morašice u Chrudimi společnosti Zásilkovna s.r.o.
pro umístění výdejního boxu a uzavření Smlouvy pro
umístění Z-BOXu za částku 500,-Kč/rok.
2. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
3. Schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření
obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok
2020 bez výhrad.
4. Vyřazení zmařené investice „Změna dokončené
stavby č.p. 60 na mateřskou školu“ ve výši
378.958,50Kč.
5. Přijetí dotací od MMR ČR na opravy místních
komunikací – hřiště v Morašicích a Mk 3c v
Morašicích a zadání výběrových řízení na provedení

těchto oprav. Dále stanovuje výběrovou komisi ve
složení Petr Borkovec, Tomáš Chrbolka, David
Kosina, Roman Štěpánek a pověřuje starostu k
podpisu smluv o dílo s vybraným zhotovitelem.
6. Jednotlivým hasičským sborům peněžité dary v
přesné výši finančních prostředků získaných sběrem
železného odpadu, a to i v případě přesáhnutí částky
20.000,-Kč v jednom kalendářním roce.
7. Rozpočtové opatření č. 6, které tvoří Přílohu č. 1
tohoto usnesení.
8. Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o
ochraně nočního klidu pro pořádání kulturní
akce v místní části Zbyhněvice od 3.7.2021 do
4.7.2021 do 2:00 hodin.
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neschvaluje:
Prodej části pozemkové parcely p.č. 224/1 o výměře cca
185 m2, pozemkové parcely p.č. 230/7 a pozemkové
parcely p.č. 187/8 v k.ú. Skupice u Chrudimi za cenu
dle schváleného ceníku pro prodej pozemků obce.
Návrh zastupitele Davida Kosiny ve znění:
1. K bodu Reklamace vady díly – přístavba ZŠMŠ
následující návrh na usnesení:
V souladu s našimi usnesením z předchozích
zastupitelstev, pokud společnost SL Holding
neakceptovala všechny následující podmínky:
• záruční dobu v délce 60 měsíců
• veškeré práce budou předem „zprojektovány“
autorizovaným inženýrem a odsouhlaseny soudním
znalcem p. Boguajem
• termín dokončení prací interiér
• termín dokončení prací exteriér
• potvrzení ze strany zhotovitele, že se jedná o opravu v
rámci reklamačního řízení dle smlouvy o dílo ze dne
30.1.2018, tedy že zhotovitel nebude požadovat žádné
finanční prostředky na tyto opravy
• kopii plné moci, na základě které JUDr. Mičica zastupuje
SL Holding v jednání s obcí Morašice
pak Obec Morašice vystupuje z reklamačního řízení a
zahajuje další kroky k procesu řešení náhrady škody

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
soudní cestou. Prvním krokem je vytvoření Projektové
dokumentace (PD) pro opravu stávajícího stavu v
plném rozsahu nutných prací. Součástí dané PD bude i
podrobný rozpočet jednotlivých oprav, tak aby se
zastupitelstvo mohlo rozhodnout v jakém rozsahu
bude oprava provedena. Vytvoření PD bude ideálně
zadáno soudnímu znalci Patriku Boguajovi (s ohledem
na již běžící konzultační činnost a znalost problému.
2. K bodu Reklamace vady díly – přístavba ZŠMŠ
následující návrh na usnesení:
Pokud jsme stále neobdrželi písemné vyjádření a
vysvětlení od pana Dobiáše (Axiom), proč nemusíme
informovat oba poskytovatele dotací (silnice, škola).
Tak ZO určuje Romana Štěpánka, aby nejpozději do
2.7.2021 oba poskytovatele informoval o skutečnosti,
že obě dotované stavby jsou užívány pouze částečně,
s ohledem na probíhající reklamační řízení.
3. K bodu školní zahrady EVVO – výše spoluúčasti obce
Navrhuji navýšit plánovanou částku (a tím pádem i výši
spoluúčasti) o 250 tisíc Kč bez DPH.

Bere na vědomí:
Čerpání rozpočtu k 31.5.2021.
Rozpočtové opatření č. 5, které schválila rada obce.
Závěrečné účty mikroregionů (Chrudimsko a Západně od
Chrudimi).
Zprávu finančního výboru a kulturní komise.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
první pololetí roku 2021 máme za sebou, podle vývoje současné situace přepokládám, že se pomalu vracíme do
období před pandemií a věřím, že již brzy dojde k běžnému, tedy normálnímu způsobu života, na který jsme byli
zvyklí.
Ve stručnosti si dovolím shrnout, co se nám podařilo, i přes zmiňovaný dosavadní průběh roku a s tím spojená
omezení, realizovat z plánovaných akcí v tomto roce.
Poslední týden v červenci proběhne výstavba nové
místní komunikace kolem kontejnerů v Morašicích.
Podařilo se nám získat dotace na opravu povodní
poškozené cesty na hřišti v Morašicích a na opravu
silnice „Hawai“ od p. Pecky kolem p. Macury až
k pile v Morašicích. Obě akce by, dle předpokladu,
měly být ukončeny do konce listopadu tohoto roku.
Intenzivně probíhají také práce na sportovním
areálu a multifunkčním hřišti v Janovicích (viz.
foto).
V naší škole jsou v plném proudu práce na
rekonstrukci sociálních zařízení a jídelny v přízemí
budovy. V srpnu bude také realizován projekt přeměny školní a školkové zahrady.
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám všem popřát klidné prožití letních prázdnin, a především hodně zdraví.

Roman Štěpánek, starosta
www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Strana 4

REKLAMACE VADY DÍLA – PŘÍSTAVBA ZŠ a MŠ
Rád bych vás informoval o aktuálním dění ohledně probíhající reklamace na přístavbě školy. Na zasedání zastupitelstva
obce konaném dne 24. 5. bylo schváleno dát společnosti SL Holding ještě jednu šanci a vyzvat ji k tomu, aby vznesenou
reklamaci vyřešila ve své režii.
Dne 14.6. obec obdržela stanovisko právníka zastupujícího společnost SL Hodling, které ve zkratce uvádí:
 Ochotu vyřešit 7 „nekonfliktních bodů“.
 Ochotu řešit vady související s vlhkostí za spoluúčasti obce.
 Uvedl také, že je připraven doplnit hydroizolační skladbu, avšak nikoliv výlučně ze svých finančních zdrojů.
 Je připraven poskytnout na realizované opravy záruku 60 měsíců.
 S ohledem na vytíženost projekčních kanceláří návrh technického řešení prací vně budovy bude předložen
do 28.2.2022 tak, aby se realizace stihla do 30.6.2022.
 K opravám v interiéru nastoupit 12.7.2021, s dokončením do 31.8.2021.
Představa společnosti SL Holding je tedy ve zkratce taková, že obec se má finančně spolupodílet na opravě špatně
dodaného díla. Kdo z Vás by si nechal postavit nový dům a poté, co zjistíte, že vám ho firma postavila špatně (v rozporu
s projektovou dokumentací a také se zdokumentovanými chybami během realizace – pravděpodobně neopravenými)
dané firmě za její lajdáckost zaplatilo další peníze? Myslím si, že nikdo a že byste také po dané firmě chtěli, aby to
opravila na své náklady. A to je to, co minimálně část zastupitelů chce. Z nalýzy soudního znalce vzplývá, o jak velký
problém jde. Proto požadujeme, aby způsob řešení opravy projektoval odborník s patřičnou autorizací.
Dne 12. 7. jsme se přímo v gymnastickém sále setkali se zhotovitelem panem Růžičkou. Při obhlídce díla, které se do
té doby panu Růžičkovi a některým zastupitelům jevilo jako „suché“, jsme zjistili, že stavba je stále vlhká (ba přímo
mokrá – viz tmavé fleky foto níže).

Dne 13. 7. jsme se spolu se zástupci SL Holding (a za účasti soudního znalce pana Boguaje) shodli, že - vzhledem
k vlhkosti ve stěnách - nemá smysl pokračovat v sanaci vnitřního zdiva a opravách vnitřních omítek. SL Holding má
přijít s návrhem dalšího postupu, se který jsme zatím neobdrželi. Každopádně termín dokončení vnitřních oprav
zůstává 31. 8. 2021. Škola potřebuje užívat gymnastický sál i třídu od 1. 9. 2021 (už skoro rok byl sál nepoužitelný).
Dovolte mi osobní komentář k celé akci.
Reklamace byla vznesena v červenci 2019. Poslední rok jsme se dohadovali se zhotovitelem, že by to měl opravit (a
doteď od něho slýcháme, že to opraví pouze za spolúčasti obce, ale nikdy nikdo neřekl, jak vysoká by měla být).
V nejčernějším případě budeme čekat do 28. 2. 2022, až nám SL Holding předloží řešení, které může soudní znalec
prohlásit za nevhodné. Nebo řešení bude podmíněno finanční spoluúčastí obce, kterou nejsme schopni akceptovat.
V podstatě se pak budeme muset vydat cestou opravy z vlastních zdrojů a soudní
cestou vymáhat dané náklady. A také ztratíme další rok. Takže celkem 3 roky
prodleva, kdy škola velmi problematicky nebo vůbec nemůže vyúžívat
gymnastický sál (v nové třídě a ve skladu je na stěně také plíseň atd.). Okolo školy
je rozkrytá nová cesta, u hřbitova se kvůli tomu nedá skoro parkovat. Vzhledem
k tomu, jak se většina zastupitelů rozhodla celou reklamaci a opravu směřovat,
rezignoval na svoji funkci zastupitel Aleš Ježek. To považuji za mimořádně smutné
a za varovný signál, že on jako odborník nemůže akceptovat toto řešení (stejně
jako ho nedoporučil soudní znalec). Aleš je velmi konstruktivním kritikem a
Speciální přípravek, používaný
významně přispěl k tomu, že se celá věc alespoň nějakým způsobem rozhýbala. A
zhotovitelem k sanaci
patří mu za to velký dík!
Nám ostatním nezbývá než doufat, že SL Hodling opravdu má konečně zájem celou věc dát do pořádku, jak v posledním
měsíci naznačuje, a že se vzdá jakýchkoliv finančních nároků. Protože dle Smlouvy o dílo měl předat funkční dílo
provedené ve vysoké kvalitě (zhotovené dle projektové dokumentace). A zatím máme nekvalitní a nefukční stavbu a
problémy.
David Kosina, zastupitel
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Doplnění k předchozímu textu ze strany Obecního úřadu
Děkujeme p. Kosinovi za jeho vyjádření k celému problému spojenému s opravou vady nové přístavby školy.
Domníváme se, že je nutné, abychom bez emocí upřesnili a zpřehlednili současný skutečný stav řešení opravy
občanům, aby nedocházelo k dalším domněnkám a dohadům.
Vada na díle se ve škole jednoznačně prokázala, jedná se o chybně provedený způsob izolace a její netěsnost, v jejímž
důsledku došlo k prosakování vody do stěn gymnastického sálu a přístavby. Vzhledem k počátečnímu průběhu jednání
byla zastupitelstvem zřízena kontrolní komise, která nedostatky řešila společně se soudním znalcem a právníkem
zastupujícím obec. V rámci této kontrolní činnosti jsme zjistili další nedostatky, které do té doby nebyly patrné.
Seznam nedostatků byl předán právníkovi dodavatele k vyjádření.
SL HOLDING zjištěné nedostatky respektoval a souhlasil s uvedením do řádného stavu. Původní termín dokončení
opravy byl stanoven na 31. 8. 2021 a to na zastupitelstvu konaném dne 15. 4. 2021. Vzhledem k požadavku
zastupitelstva, aby před opravou byl ze strany dodavatele díla předložen návrh opravy vnější izolace od jeho
autorizované osoby ke schválení našim soudním znalcem, bylo po zvážení zastupiteli, kteří se v stavebnictví pohybují,
konstatováno, že pravděpodobnost, že se dodavateli podaří projekt opravy zajistit a následně opravu provést je v
současné situaci stavebnictví velmi nízká. Z tohoto důvodu došlo rozhodnutím zastupitelstva k posunutí termínu oprav
vnější izolace až na další rok s tím, že od 1. 9. 2021 bude gymnastický sál opraven k plnému využití.
K podílu obce na opravách je nutné říci, při jednání zastupitelstva nedošlo k žádnému rozhodnutí, které by odsouhlasilo
podíl obce na opravách (diskuze probíhala nad případy, kdy by součástí oprav byly práce nad rámec projektu stavby).
Tedy, náklady spojené s opravami závad budou hrazeny dodavatelem stavby.
Změna složení zastupitelstva
Zastupitel Ing. Aleš Ježek na svou funkci v červenci tohoto roku rezignoval. Na jeho místo nastoupila paní Jitka Žďárská
z Morašic – pracovnice poštovní přepážky v Morašicích. Aleš Ježek však i nadále s obcí spolupracuje na jejích
projektech, především multifunkčního hřiště v Janovicích a rekonstrukci sociálního zázemí a jídelny naší školy. Za jeho
dosavadní práci pro obec mu velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD – AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Některým z vás by se mohlo zdát, že náš projekt likvidace odpadních vod usnul, ale není tomu tak.
Aktuáně již vybraná společnost GeoEko zahájila hydrogeologický průzkum v místní části Zbyhněvice. Tento
průzkum bude probíhat zhruba rok, aby se dokonale zmonitorovalo chovaní spodní vody s ohledem na různá
roční období, a také s ohledem na vývoj počasí. Bude probíhat monitoring studní tak, abychom měli jistotu,
že případné umístění ČOV nezhorší kvalitu vody ve studních.
Stále čekáme na rozhodnutí Pardubického kraje ohledně našich žádostí o změnu PRVKu pro místní části
Morašice, Janovice a Skupice. Bohužel ze strany obce došlo k prodlevě v dodání požadovaných materiálů.
Musíme tedy doufat, že příslušní úředníci zvládnou žádost zpracovat během léta, a snad se daný bod dostane
na program Zastupitelstva Pardubického kraje na podzim.
Současně čekáme na cenové nabídky pro hydrogeologické průzkumy pro ostatní místní části, abychom je
mohli, objednat a nechat realizovat.
David Kosina, zastupitel

STŘELBA A TÝRÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT V OBCI
Vážení spoluobčané,
v červnu letošního roku někdo diabolou vystřelil našemu kotěti oko z hlavy. Takto poraněné kotě stačilo ještě dojít
domů, avšak následně muselo být veterinářem utraceno. V průběhu 3 měsíců to bylo již druhé střelné zranění, které
toto kotě utrpělo. Jednalo se o domácí zvíře, které se zdržovalo v blízkosti domova. K těmto zraněním muselo tedy
dojít v obci. Pachatel této činnosti se dopouští trestného činu týrání zvířat a dále zakázané střelby zbraní kategorie
D dle paragrafu 15/3 zákona o zbraních. Rána do hlavy kotěte byla vystřelena z blízkosti takovým způsobem, aby
kotě zmrzačila. Pokud někomu vadí kočky, existují jistě i šetrné způsoby, jak je odehnat ze svého pozemku. Takovýto
způsob zacházení se zvířaty je morálně i trestně nepřípustný. Zejména, když jsme pak nuceni vysvětlovat dětem, proč
někdo vystřelí oko malé kočce. Bohužel se nejedná o ojedinělý případ střelby po kočkách v obci. Žádáme dotyčnou
osobu, aby přestala týrat zvířata!

Červinkovi, Morašice

www.obecmorasice.cz
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POZDRAV Z MOMA MORAŠICE z.s.
Projekt Dětský klub II mohl být v posledních měsících školního roku plně realizován díky plnému provozu školy.
V červnu se už mohly potkávat i děti napříč ročníky a povoleny byly i některé kroužky, takže děti i dospěláci opět
naskočili do dlouho očekávaného běžného provozu. Pevně věříme, že režim bez omezení nám vydrží i s nadcházejícím
podzimem!
Příměstský tábor MOMA bude realizován ve dvou posledních srpnových týdnech, tedy v termínu 16. – 20. 8. a 23. –
27. 8. 2021. Letošní příměstský tábor MOMA bude ve znamení sportu, her a času s kamarády. Po náročné covidové
době a online světě, bychom rádi zprostředkovali dětem bezpečný prostor pro tvorbu a prohlubování vzájemných
sociálních vazeb a „obyčejného“ hraní s kamarády .
Projekt Odpadový kalendář obce Morašice 2022 bude na podzim realizován! Březnová žádost na Pardubický kraj o
dotaci na kalendář pro rok 2022 byla schválena.
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách s MŠ a ZŠ Morašice probíhala následovně: Koncem školního roku
byla od dětí vybírána hotovost na různé aktivity a spolek MOMA příchozí faktury hradil přes účet. Jednalo se o: dopravu
na výlety a vstupy, výrobu triček na florbalový kroužek či školní focení. Dále jsme přijali na účet příjem z papíru a
uhradili písek do pískoviště, dárkové předměty a drobné občerstvení na zahradní slavnost, fotoknihy pro páťáky a knihy
pro budoucí prvňáčky.
Jsme velmi rádi za veškerou finanční, materiální i psychickou podporu od sponzorů, rodičů a přátel školy i školky,
děkujeme!
Přeji všem krásné, odpočinkové léto plné radostných a dobrodružných zážitků!

Jana Navrátilová, MOMA

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ "ŘEDITEL ROKU"
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety “Ředitel roku” 2020/2021. Je nám velkou ctí, oznámit Vám
krásnou zprávu o úspěchu naší paní ředitelky Mgr. Jindřišky Kaplanové. Nominována do ankety byla svými
zaměstnanci, o čemž nevěděla. Z více než 100 nominovaných ředitelů a ředitelek z celé republiky byla hodnotitelskou
komisí vybrána do první desítky finalistů. Slavnostní vyhlášení ankety se konalo v krásných prostorách Senátu
Parlamentu České republiky v Praze. Akce se zúčastnil i předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil, předseda výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., náměstek Ministra
školství, mládeže a tělovýchovy, loňský vítěz této
ankety a další. Naše úžasná Jindra "ředitelku roku"
sice nevyhrála, nicméně nominace od
zaměstnanců a účast v TOP 10 ankety je úžasná
vizitka její práce i její osobnosti. Nutno
podotknout, že byla jako jediná ředitelka z
malotřídní školy, mezi top 10 a ve své kategorii
skončila druhá. Moc gratulujeme a jsme všechny
nesmírně pyšné! :o)
Zaměstnanaci ZŠ a MŠ Morašice
Fotografie ze slavnostního vyhlášení naleznete zde: https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=28475

Školní sběr papíru – mnozí z Vás si jistě všimli nového sběrného místa na papír před budovou Obecního úřadu. Toto
stanoviště instalovala MOMA ve spolupráci s obcí zastoupenou panem Borkovcem z důvodu přeplněnosti obecních
modrých kontejnerů. Jedná se o vzájemnou výpomoc. Obec nemusí platit za odvoz odpadu a škola má za sběr papíru
pravidelné příjmy. Pokud se Vám myšlenka líbí a rádi byste tuto iniciativu podpořili, prosím, vkládejte papírový
odpad v pevném obalu (velká papírová krabice na drobný papír, svázané časopisy, apod.) primárně do kovového
koše před OÚ. Děkujeme!
MOMA, Morašice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je za námi konec dalšího velmi netradičního školního roku. Žáci ze základní školy mají za sebou dlouhotrvající
nedobrovolné domácí vzdělávání, které ale naštěstí vystřídal téměř “normální” konec školního roku. Návrat do školy
jsme se snažili dětem co nejvíce zpříjemnit, věnovali jsme se hodně práci s třídními kolektivy, chodili ven a pracovali
na všem, co během online výuky nebylo možné realizovat. Novinkou pro všechny žáky bylo letos obsáhlejší vysvědčení,
které obsahovalo nejen známky, ale také slovní hodnocení jejich práce v prvním i druhém pololetí.
Věříme, že už nás takové plošné dlouhodobé zavírání škol v příštím roce nečeká. Děkujeme nejen všem dětem a
rodičům za jejich práci, aktivitu, vůli a nasazení. Poděkování zaslouží i všichni pedagogové. Učitelé odvysílali 4 398
hodin výuky, doučování, konzultací, čtenářských dílen, vrstevnického učení mezi žáky různých ročníků a porad.
Asistenti pedagogů za podporu žáků, kteří sami situaci nezvládali - každodenní doučování, pomoc s úkoly a s
připojováním k online výuce.
Uzavření škol se týkalo nejen základní školy, ale postihlo i děti z mateřinky. Nějakou dobu byla školka uzavřena úplně,
později mohli chodit pouze předškoláci. Od května byla znovu otevřena mateřská škola pro všechny děti bez rozdílu
věku.
Co všechno jsme stihli před koncem školního roku?
že je cena větrné elektrárny tak vysoká. Nejvíce nás
Začátkem května proběhlo přijímací řízení do mateřské zaujala vodní elektrárna. Děkujeme moc se nám to
školy, kam bylo zapsáno 14 dětí. Budou k nám docházet líbilo…..Děkuji za prohlídku elektrárny, nevěděl jsem ani
od 1. září, už se na ně moc těšíme.
tolik informací. Třeba že elektrika se používá víc než sto
Ve čtvrtek 13. 5. 2021 absolvovali žáci 5. ročníku let a nejstarší mlýn v České republice se postavil v 13.
prohlídku elektráren, které využívají obnovitelné zdroje. století. Hrozně zajímavé i zábavné.”
Navštívili jsme prostřednictvím ČEZ vodní, větrnou a V týdnu od 17. do 21. května proběhl v mateřské škole
solární elektrárnu. Prohlídka to byla virtuální, ale díky projektový týden s názvem “Dej pozor zajíci na kole”. Děti
tomu jsme viděli i místa, kam se běžný návštěvník se naučily znát povinnou výbavu kola a bezpečné
nedostane. Naši průvodci byli skvělí odborníci i baviči. A vybavení cyklisty, jak jezdit za sebou a že se má ukazovat
jak prohlídku hodnotili žáci? “Děkujeme za stručnou a při odbočení. Děti vědí, že na silnici musí jet v doprovodu
zábavnou prohlídku elektráren. Moc nás to bavilo. Nejvíce dospělého a vysvětlili jsme si, že silnice není hřiště. V
nás zaujal pohled na potrubí a turbínu v přehradě Orlík pátek jsme si vyzkoušeli vše, co jsme se naučili, na
zevnitř….. Moc se nám líbil váš beatbox. Je velmi zajímavé, dopravním hřišti v Chrudimi.
Žáci druhého až pátého ročníku se opět zúčastnili tradiční celosvětové soutěže Matematický klokan.
Nejlepšími matematiky v kategorii Cvrček
V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. a 5. ročníku.:
1.

Petrovičová

Marie

1. Jordáková

Tereza

2.

Hronková

Daniela

2.

Kaplan

Václav

3.

Navrátil

Vítek

3.

Balog

Daniel

Výborného umístění dosáhli naši žáci i v okrese. Terka Jordáková obsadila ze všech účastníků v okrese Chrudim skvělé
6. místo, Váša Kaplan skončil sedmý. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Červen jsme zahájili pohádkovou stezkou po Morašicích,
na které jsme plnili různé úkoly - zpívali jsme, cvičili nebo
hledali pohádkové postavičky. Na konci stezky nás čekalo
překvapení v podobě sportovních pomůcek a nanuků.
Školáci nám předvedli své domácí mazlíčky, o kterých
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, např. kde a jak žijí,
čím se živí... Děti tak mohly vidět agamu, králíčka, nebo
sovu.
V týdnu od 7. do 10. června si žáci ze základní školy
prověřovali své znalosti z dopravy na dopravním hřišti v
Heřmanově Městci.
V pátek 18. června vyjela celá mateřská škola na
celodenní výlet na Seč. Zde jsme zakončili náš celoroční

projekt zaměřený na dopravu a bezpečnost na silnicích i
mimo ni. Viděli jsme ukázku hasičské techniky a vozy
zdravotního záchranného systému.

www.obecmorasice.cz
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Dne 21. 6. 2021 proběhl “dodatečný” zápis prvňáčků do
základní školy. Na jaře proběhl zápis pouze online. Teď si
konečně mohli budoucí prvňáčci vyzkoušet, co vše je ve
škole čeká. Zápisem již tradičně děti provázeli žáci z páté
třídy. Do první třídy nastoupí po prázdninách 18 žáků.

Zlatým hřebem programu byl slavnostní příjezd
záchranných složek IZS. Z jejich aut vystoupili předškoláci
- budoucí prvňáčci a žáci 5. ročníku, kteří se zde loučili. Po
V úterý 22. 6. 2021 se nám díky rozvolnění opatření slavnostním nástupu předvedly i tyto děti svá nacvičená
podařilo uspořádat tradiční zahradní slavnost. Slavnost vystoupení a následovalo slavnostní pasování a
zahájila úvodním slovem paní ředitelka, poté se dostali ke vyřazování.
slovu zástupci obce - Tomáš Navrátil, David Kosina, Pavel Akce se velmi vydařila a jsme rádi, že se nám podařilo ji
Škodný, Aleš Ježek a Luboš Novotný, kteří poděkovali uspořádat. O drobné občerstvení se postaraly děti z
zaměstnancům školy za jejich práci. Moc děkujeme, velmi mateřské školy a žáci ze základní školy pod vedením p.
si toho vážíme. Následoval už samotný program, který byl Škodné a Kopecké na kroužku vaření.
tematicky zaměřen na dopravu a navazoval na celoroční Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za jejich
školní projekt. Nejprve vystoupili ti nejmenší, třída pomoc při realizaci programu, zejména Milanovi
Lískulek, poté následovalo vystoupení žáků z 1., 2., 3. a 4. Nepovímovi, SDH Morašice, Petrovi Štěchovi a zástupcům
ročníku. Diváci zde shlédli průřez písní, básní, tanců, obce, kteří nám pomohli se slavnostním pasováním.
scének a pohádky, která byla interpretována v anglickém Děkujeme i všem rodičům, babičkám, dědečkům a
přátelům školy, bez nich by to taky nešlo.
i v českém jazyce.
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se celá “základka” vydala na vytoužený školní výlet. Konečně
jsme mohli i my vyjet za zážitky. Celý den jsme si užívali ve Fajnparku v Chlumci nad
Cidlinou.
Ten samý den si ti menší vyzkoušeli, jaké to je být v lesní školce. Děti z mateřské
školy pobývaly po celý den na Orlíku, kde probíhala výuka a zkusily si tak, jaké to je
fungovat v lesních podmínkách bez většího zázemí. Pozorovali jsme zvěř, stavěli
domečky z přírodních materiálů, zkusili si zahrát na hudební nástroje, které nám
příroda nadělila a při poobědovém odpočinku poslouchali zvuky lesa.
O prodlouženém víkendu 25. – 28. 6. 2021 vyrazili odvážlivci se svými rodinami na akci školní Vltava II. Více než padesát
vodáků si tentokrát zvolilo splouvat úsek z kempu Branná do Krumlova a další den z Krumlova do Zlaté koruny. Počasí
nám přálo, parta byla skvělá. Příští rok tedy zase vodě ahoj!
Na 28. 6. 2021 si starší žáci připravili pro své mladší spolužáky celodenní projektový den na téma doprava.
Poslední společnou celoškolní akcí byla 29. 6. 2021 tradiční stezka po Morašicích. Žáci z pátého ročníku si pro děti
připravili trasu s různými úkoly. Trasu zdolali všechny děti a žáci společně se všemi zaměstnanci školy. Na konci cesty
na děti čekala odměna v podobě výborného kotlíkového guláše od paní kuchařky.
Poslední školní den 30. 6. 2021 se nesl v duchu loučení. I když naši páťáci školu s koncem června oficiálně opustili,
Žáci obdrželi vysvědčení a páťáci si prošli slavnostní čekal je v červenci dobrovolný návrat. Protože jim za
vyřazovací uličkou, kde se s nimi loučila celá škola. Ukápla poslední dva školní roky chyběly společné zážitky,
nejedna slza, páťáci byli skvělou parta holek a kluků. domluvili jsme se na realizaci letního kempu, který byl
Rozprchnou se nám do základních škol v Chrudimi, financován MŠMT. Od 12. července se vrátili do školy,
Heřmanově Městci, Pardubicích a Bojanově. Přejeme jim, kde je čekaly výukové, sportovní a kulturní zážitky.
ať se jim v nových působištích daří. V mateřské škole Procestovali jsme společně kus republiky, byli jsme ve
proběhlo také velké loučení s předškoláky, kteří od září Světlé nad Sázavou, na vlastní oči jsme viděli pracovat
budou docházet o patro níže. Všechny děti nastoupí do skláře, stihli jsme i koupání ve Velkém Dářku nebo
naší základní školy. Děkujeme moc všem rodičům a výukový program v muzeu. V dalších dnech jsme střídavě
dětem, za všechny krásné dárky a květiny!
vyjížděli nebo zůstávali ve škole, kde jsme si sami vařili a
zůstávali tu i na noc. Navštívili jsme také Liberec a jeho
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IQLANDII, byli jsme plavat v Chrudimi v bazénu a v pátek
jsme náš náročný týden zakončili návštěvou Prahy. Zde
jsme se byli podívat na jednání našich poslanců ve
Sněmovně, pak jsme se prošli Valdštejnskými zahradami
a nakonec jsme navštívili ZOO. Společně prožitý krásný
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prázdninový týden byl už opravdu tím posledním, co si
páťáci z naší školy odnášejí.
Přejeme všem krásné letní dny plné sluníčka a jen samých
radostí.

Co nás čeká:
V době od 5. 7. do 13. 8. 2021 bude uzavřena mateřská škola. Její provoz bude znovu obnoven v pondělí 16. srpna.
Od 16. srpna bude v základní škole probíhat příměstský tábor pod vedením spolku MOMA Morašice, v dalším týdnu
navíc letní kemp podpořený MŠMT.
O prázdninách probíhá v základní škole rekonstrukce jídelny a chlapeckých záchodů, na které se podařilo získat dotaci
z MAS Železnohorsko.
V mateřské škole také probíhají úpravy. Třída Dubínků získá “nový kabátek” a zázemí, které je vhodnější pro děti z
mateřské školy.
Po dobu letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce zahrady mateřské školy a obecního hřiště před základní školou.
Tato akce je financována Státním fondem životního prostředí a spolufinancována obcí. Některé části zahrady budeme
opravovat a upravovat svépomocí. V současné době natíráme nové laťky na plot.

Jindřiška Kaplanová, ZŠ a MŠ Morašice

KULTURNÍ KOMISE
Vítání občánků
V neděli 4. července opět po roce proběhlo Vítání nových občánků do naší obce. Bylo pozváno 5 chlapců (2 z Morašic
a 3 z Janovic) a 2 dívky z Morašic s rodinami. Stejně jako vloni, jsme i letos z důvodů protiepidemických vyzkoušeli nové
místo. Tentokrát nám počasí přálo a Vítání se tak uskutečnilo na školní zahradě (foto na titulní straně). Akce se vydařila
a pokud to půjde, tak to v obdobném duchu zopakujeme i příště. Děkujeme Ivě Hovorkové, Monice Kosinové a dětem
ze školy za krásný kulturní doprovod.

Setkání v Pohledě
Tradiční setkání seniorů, které nebylo možné v roce 2020 uspořádat, má náhradní termín. Je naplánované na sobotu
23. října 2021 tradičně ve společenském sále v Pohledě. Program bude jako obyvkle začínat společným obědem a
kombinace volné zábavy s různými vystoupeními bude pokračovat až do večerních hodin. V tuto chvíli nám účast
přislíbil divadelní spolek Kvítko a pěvecké uskupení Borověnky. Podrobnosti uveřejníme v zářiovém vydání Českého
Venkova.

Tomáš Navrátil, kulturní komise

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době
ve vězení. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak jsem se do něj
zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé
úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipuloval do situace,
kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou. Náhodný chodec
mi zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých
přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět
našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na
štěstí a myslet si, že „To se mi stát nemůže“. Častou reakcí
oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak
následují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti.
Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného
světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou
zhoršená schopnost vnímání, špatná interpretace
poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj
život, dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V
důsledku ztráty sebeúcty a duševní stability dojde u obětí
trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy.

Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou
podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti
trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu
bezpečí vám poskytneme právní informace, psychologické a
sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme
bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných
emocí, srozumitelné informace o právech obětí trestných
činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme
pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné
kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu,
můžete se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí v
Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu
237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo
můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci
obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

Jana Nováková, Případová manažerka,
Bílý kruh bezpečí, z. s.
www.obecmorasice.cz
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ZE SKUPIC
Skupická náves ožila retro hrami pro děti
V sobotu 26. června se uskutečnila akce pro děti pod
názvem Hurá na prázdniny! Místní hasiči připravili
dvanáct stanovišť, kde si děcka mohla vyzkoušet hry,
které zažili ještě jejich rodiče nebo prarodiče.
Velký zájem byl o střelbu z luku, vzduchovky a praku.
Svou šikovnost mohli děti i rodiče vyzkoušet při skákání
v pytli, roztáčení káči, stavění kostek do výšky, kuželkách
nebo při shazování dřevěných válečků tyčí (tzv.
gorodkách). Stejně tak mohli vzájemně soutěžit při cvrnkání kuliček
nebo házení céček na ,,čáru“. Nejmenší potěšil skákací hrad, který
byl neustále v obležení.
V rámci tvořivé dílny spojili síly a um malí i velcí a odměnou jim byl
vlastnoručně vyrobený papírový větrník a dřevěná káča.
Hezké počasí a příjemná atmosféra přilákala přes padesát dětí ze
Skupic a z okolí. Nově také bylo úspěšně odzkoušeno zázemí v
obecním domku (tzv. Lojzičce) a prostory před ním.
V rámci akce bylo vybráno dobrovolné vstupné, které jsme se
rozhodli zaslat na pomoc tornádem postiženou Moravu. Na
transparentní účet organizace ADRA bylo zasláno 2 109 Kč.
Děkujeme.
Poděkování patří všem pořadatelům, našim ženám, příznivcům z
řad občanů obce, bez kterých by akce nemohla proběhnout.
Děkujeme za podporu MAS Železné hory a firmě pana Francouze.
foto: https://skupice.rajce.idnes.cz/Huraaa_na_prazdniny/
Milan Štorek, Skupice

NOVINKY Z ČOLKA
Houpačky, skluzavka, lanová průlezka a posezení jsou hotové a
návštěvníci si je mohou vychutnávat plnými doušky. Pokochat se
můžete krásným výhledem na okolí a i na rozkvetlý nektarodárný
pás. Na údržbě a zvelebování se stále pracuje za pomoci dospělých
i dětí.
Prosíme návštěvníky, aby
dodržovali pořádek, koš
na odpadky je umístěn
vedle posezení.
Přejeme krásné zážitky a léto plné sluníčka.
Monika Potůčková, Dubina
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 5. 8. 2021
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat, že jsem 15. 7. 2021 rezignoval na funkci zastupitele obce Morašice.
Rozhodl jsem se proto, abych dal veřejně najevo, že nesouhlasím s navrženým postupem oprav "přístavby ZŠ
Morašice", které schválilo zastupitelstvo na svém zasedání (tj. postup oprav podle varianty č. 1). Dle odborného
stanoviska soudního znalce Ing. Boguaje je varianta č. 1 pro stavbu ZŠ Morašice nejméně vhodná, protože se nepodaří
některé zásadní vady opravit a dílo nebude mít vlastnosti, které mělo mít po jeho provedení, tj. vlastnosti novostavby.
Jelikož se považuji za odborníka ve stavebnictví, tak pro mě toto řešení není akceptovatelné jak z hlediska funkčního,
tak z hlediska ekonomického. Mám stále za to, že jediné správné řešení, je celková oprava zjištěných nebo
předpokládaných vad (zejména oprava nevyhovující vodorovné a svislé hydroizolace) a proto jsem také při hlasování
byl proti variantě č. 1, leč přehlasován.
Pokud se ohlédnu za tím, co se nám povedlo, je to především modernizace sportoviště Janovice-Holičky, na které jsem
se projekčně podílel a které nám rychle roste před očima. Pokud půjde vše podle plánu, mohou se naši občané v
nejbližší době těšit na multifunkční hřiště s umělou trávou, dětské hřiště s prolézačkami, houpačkou, pružinovými prvky
a dětskou lanovkou, včetně skladu s přístřeškem, chodníků, parkovacího stání a laviček.
Škoda, že se nepodařilo zklidnit dopravu na místní komunikaci z Janovic na Holičky (nesouhlasné stanovisko Policie
ČR), ale doporučuji tento projekt oprášit a zkusit ho prosadit, protože je důležitý z hlediska bezpečnosti i v souvislosti
se vznikajícím sportovištěm. Doufám, že se ještě podaří vyřešit úpravu okolí kolem kontejnerů v Janovicích (zpevněná
plocha, odclonění zástěnou) a dále ořezání větví kolem obory v Janovicích u nově vznikajícího sportoviště.
Tím, že jsem rezignoval na funkci zastupitele, pro mne ale nekončí práce pro obec. Určitě se rád budu odborně podílet
na přípravách a realizacích stavebních akcí a na rozvoji obce.
Přeji Vám všem v této nelehké době hodně zdraví.

Aleš Ježek, Holičky

SDH MORAŠICE
Od minulého vydání Venkova se nám podařilo uspořádat několik plánovaných tradičních akcí.
První společnou akcí (s menšími omezeními) byly Čarodějnice. Pro děti byla připravena čarodějnická stezka,
která vedla po Morašicích a jejím okolí. Na konci stezky děti obdržely balíček od Čarodějnic, kterým přednesly
básničku. Stezky se zúčastnilo více jak 60 dětí se svými rodiči.
Jelikož se nařízení vlády zmírnila, mohli jsme uspořádat 29. května tradiční Kácení máje. Zde předvedli
ukázku útoků mladí hasiči.
Poté měli rodiče možnost vyzkoušet, jaké to je, být
účasten útoku a spoléhat se na další lidi v týmu. Všem
účastníkům se povedl útok zvládnout na jedničku.
Následovala tipovací soutěž, kam dopadne pokácená
máj a následné dražení máje. V průběhu odpoledne byl
pro děti připraven skákací hrad a k tanci a poslechu hrál
DJ Koda. Akce se velmi vydařila a ukončila se až v
pozdních ranních hodinách.
O víkendu 19. - 20. 6. 2021 nebyla o sportovní akce nouze.
V sobotu se konal Volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 5 týmů z Morašic a okolí. Naši borci sestavili dva
týmy, které se umístily na krásném 2. a 4. místě. Velice jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!
V neděli proběhl tradiční pouťový fotbal. Na hřišti si zahrálo 12 hráčů a síly byly velmi vyrovnané. Po velkém
sportovním výkonu, nalezli hráči odměnu v podobě dobře vychlazeného piva.
Ve čtvrtek 1. 7. 2021 proběhlo v Hospodě Ve Dvoře školení řidičů pod vedením lektora Pavla Sýkory. Náš
sbor toto školení vyžaduje po všech členech, kteří řídí nebo chtějí řídit vozidla sboru.
www.obecmorasice.cz
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V pondělí 5. 7. 2021 proběhl již tradiční adrenalinový závod - Morašická výzva. Jednalo se o běžecký závod s
tratí cca 11 km, po které závodníci plnili různé silové úkoly. Na strat nastoupilo celkem 48 závodníků a
naštěstí (až na jedno bodné zranění od zuřivé včely) se závodníkům nic nestalo.
Umístění nejlepších: Muži:
Ženy:
Miroslav Vítek z České Rybné
Kristýna Sobotková ze Žďárce
František Juren z Chrudimi
Dobroslava Prokopová z Morašic
Martin Šach z Rosic
Jaroslava Jurenová z Chrudimi
Nutno ještě upozornit na nejmladší závodníky. Byli to Jan Kořán z Morašic a Jan Vítek z České Rybné, kteří
se nezalekli závodu postaveného pro dospělé závodníky. Zdolat trať vyrazili společnými silami a umístili se
na krásném 38 místě! Gratulujeme!!!!

Co nás čeká:
8. 8. 2021

Mistrovství České republiky - muži

“Naši kluci” na okresním kole zazářili a podařilo se jim dostat se na Mistrovství České republiky v požárním
útoku, které se bude konat v neděli 8. srpna v Hradci Králové. Pokud byste chtěli přijet naše kluky podpořit
a užít si tak nevšední zážitek, budeme jedině rádi.
Místo konání: Sportovní stadion Hradec Králové - Stadion HZS Královéhradeckého kraje, křižovatka ulic
Brněnská a Botanická.
Harmonogram soutěže:
09.00 – 13.00
požární útok – muži
13.30 – 13.40
vyhlášení výsledků – muži
Další plánované akce:
12. 9. 2021
I. ročník Východočeské ligy - hasičská soutěž
19. 9. 2021
Posvícenský fotbal + dětský den
2. 10. 2021
O pohár starosty obce – hasičská soutěž
3. 10. 2021
Nohejbalový turnaj
10. 12. 2021
Výroční valná hromada sboru
V závěru přejeme krásné a pohodové letní dny plné sluníčka a budeme se na Vás těšit na některé z
plánovaných akci.
Monika Kosinová, SDH Morašice
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