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Jaro už je tady !
I v Čolku se začíná probouzet příroda. Přijďte posedět na novou lavičku u rybníčku. Za veškeré prvky
děkujeme obci Morašice. Přejeme všem krásné jaro a veselé Velikonoce.
Monika Potůčková, Dubina

Vážení spoluobčané,
do ruky dostáváte první letošní číslo obecního zpravodaje, který vychází do krásných jarních dní. Je ovšem
nutné mít se ještě na pozoru, neboť „Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl“. Snad se
pranostika nenaplní. Přejeme Vám, ať jdou zahrádky pěkně do květu a budete se moci v létě těšit z bohaté
úrody.
Už už to vypadalo, že se letos zbavíme Covidu a svět se vrátí zase nějak k normálu. Avšak klid nám není
dopřán. Válka na Ukrajině se nás sice přímo nedotýká (a snad nedotkne), ale dopadů si nejde nevšimnout.
Potěšujícím faktem je, že se stále najdou lidé, kteří jsou ochotni pomáhat podle svých možností. Ještě to s
námi lidmi není tak špatné.
Pojďme si užít akce, které budou moci proběhnout a potěšit se vzpomínkou na to, co se v obci již událo
v letošním roce. Tříkrálová sbírka se vrátila do svých starých čísel, školu nám nikdo nezavřel a už se tak snad
ani nestane. Na velkém hřišti v Morašicích probíhají plné přípravy na sezónu. V sobotu 2. dubna zkusme
vyběhnout s pytli na odpadky v rámci akce „Ukliďme česko“. Opět doporučujeme separovat sklo a plasty
zvlášť, těch je nejvíce. O velikonočních prázdninách se s námi pojeďte podívat do Muzea rekordů a kuriozit.
Výlet je určen pro všechny věkové kategorie. Na Dubině jsou nové lavičky, třeba některé přibydou i v jiných
částech. Spoustu dalších informací najdete na následujících stránkách.
Pokud možno klidné jaro přeje
Redakční rada Český Venkov
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 28. 3. 2022
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro pomalu začíná přebírat moc nad zimou, příroda se začíná probouzet ze spánku a my začínáme řešit otázku údržby
veřejné zeleně. Přes naši snahu se nám nepodařilo od Úřadu práce zajistit vhodného pracovníka na tuto pozici z titulu
VPP, který byl pro nás velmi výhodný, neboť mzdové náklady byly z velké části hrazeny právě Úřadem práce. Vzhledem
k výše uvedenému vás chceme oslovit s prosbou a nabídkou možnosti uzavření dohody o provedení práce – údržba
veřejné zeleně. Jednalo by se především o práci křovinořezem, sekačkou a sekacím traktůrkem při péči o hřbitov a
veřejná prostranství. Práce je vhodná i pro aktivní seniory nebo studenty. Pokud by někdo z vás měl o tuto práci zájem,
kontaktujte nebo navštivte v této věci obecní úřad. Děkujeme za ochotu a zájem se podílet na tom, jak naše obec
vypadá.
Mnoho našich občanů se na nás obrátilo s dotazem na uzavření cesty v Palučinách směrem na Čejkovice. V této
nepříjemné situaci obec podnikne všechny právní kroky, aby cesta byla i nadále průjezdná.
Rád bych touto cestou velice poděkoval všem našim občanům, kteří podpořili a podporují ukrajinské obyvatele v této
těžké době. Poděkování rovněž patří členům SDH Morašice a pracovníkům ZŠ a MŠ za uspořádání humanitární sbírky
pro ukrajinské uprchlíky
S blížícími se Velikonocemi vám všem přejeme hlavně pevné zdraví a klid, užívejte si krásné jarní dny bez zbytečného
shonu, a buďme k sobě navzájem laskaví, byť v této neklidné době.

Roman Štěpánek, starosta obce

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 30.
9. 2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje:
1.

2.

3.

4.
5.

Prodej části pozemku p. č. 66/8 k. ú. Holičky u
Chrudimi paní H.S. za cenu dle platného ceníku pro
prodej pozemků obce. Veškeré náklady spojené s
prodejem pozemku nese žadatelka.
Poskytnutí dotace ve výši 20.270,- Kč sdružení
MOMA Morašice z.s. na pokrytí nákladů na projekt
„Odpadový kalendář obce Morašice 2022“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Rozpočet Základní školy a mateřské školy Morašice
na rok 2022 jako vyrovnaný - výnosy 12.165.000,-Kč,
náklady 12.165.000,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 14/2021.
Předběžné opatření č. 15 rozpočtu roku 2021 pro
operace, které vzniknou za období od data zasedání
zastupitelstva obce tj. 22.12.2021 do 31.12.2021 bez

6.

7.

určení konkrétní výše, podle přílohy č. 2 tohoto
usnesení (SZIF zahrady, WC a jídelna).
Finanční příspěvek občanům ve výši 35.000,- Kč na
pořízení domovních čistíren odpadních vod.
Podmínkou poskytnutí příspěvku je doložení
kolaudačního souhlasu a povolení k nakládání s
odpadními vodami po 1. 1. 2022 s doložkou nabytí
právní moci. Finanční příspěvek bude poskytován
pouze do vyčerpání celkové částky schválné
zastupitelstvem obce pro příslušný rok. Dále ukládá
starostovi obce svolat samostatné zastupitelstvo
obce Morašice k žádosti na dotace pro DČOV ze SFŽP
nejpozději do 28. 2. 2022.
Rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový. Příjmy
ve výši 12.558.000,- Kč, výdaje ve výši 18.201.700,Kč. Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem
finančních prostředků na bankovních účtech obce k
www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
31. 12. 2021. Schválený rozpočet vyjadřuje závazné
ukazatele pro ZŠ a MŠ Morašice ve výši 650 tis. Kč.
8. Předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu na rok
2020 bez určení konkrétní výše pro předem
definované rozpočtové změny.
9. Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce
domu č. p. 31 Skupice – Lojzička“.
10. Výjimky z vyhlášky o rušení nočního klidu na rok 2022
dle žádosti SDH Morašice ze dne 6. 12. 2021.
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Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2021.
2. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021
3. Rozhodnutí Pardubického kraje o poskytnutí
finančních příspěvků na hospodaření v lesích obce ve
výši 220.760,- Kč
4. Zprávu kulturní komise

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 24.
3. 2021
uzavřít smlouvu s advokátem a udělit mu plnou moc
k zastupování ve věcech tohoto řízení (sporu). Dále
ZO souhlasí s umístěním turistického značení na
pozemcích 267/6, 267/7, 267/13, 288, 332/1 a 256/1
vše v k.ú. Skupice u Chrudimi.

Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

účetní závěrku obce Morašice za rok 2021.
závěrečný účet a celoroční hospodaření obce
Morašice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok
2021 bez výhrad.
Uzavření Darovací smlouvy č. OKŘ/22/20264 s
Pardubickým krajem (přívěsný vozík, nůžkový stan a
příspěvek 100 tis. Kč na údržbu a pojištění).
Uzavření pracovněprávního vztahu se členkou
zastupitelstva paní Jitkou Žďárskou. Pracovní
smlouva - pracovnice poštovní přepážky. Dohoda o
provedení práce — úklid budovy obecního úřadu.
Příspěvek na stravování uvolněnému členu
zastupitelstva ve formě stravenkového paušálu ve
výši 70% horní hranice stravného stanoveného
vyhláškou MPSV dle § 189 odst. 1 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce.
Podání žádosti o dotaci na výstavbu Školního
parkoviště.
Uzavření termínovaných vkladů u Komerční banky,
a.s. na částky 1 mil. Kč a 3 mil. Kč na dobu 12 měsíců.
Zadání vytyčení pozemku p.č. 333/1 v k.ú. Skupice u
Chrudimi a dalších potřebných kroků k určení
vlastníka pozemku, odsouhlasení jeho hranic,
odstranění stavby apod. K tomuto účelu ZO schvaluje

Neschvaluje:
1. Vstoupit do jednání o koupi pozemků p.č. 278 a 280
v k.ú. Morašice u Chrudimi dle předložené nabídky
realitní kanceláře Ceret reality s.r.o. Do příštího
veřejného zasedání ZO připravit kupní smlouvy.
2. Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke
stavbě Základnové stanice mobilní komunikační sítě
(včetně přípojky NN) předložené společností
Midvest, s.r.o. ve znění:

9.

Program podpory výstavby domovních čistíren
odpadních vod v předloženém znění.
13. Vzor Žádosti o dotaci z Programu podpory výstavby
DČOV v předloženém znění.
14. Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu obce Morašice (DČOV) v
předloženém znění, s upraveným článkem III. bod a)
provozovat domovní čistírnu odpadních vod,
pořízenou s finanční podporou dle Souhlasu s
užíváním DČOV vydaným MěU Chrudim, odboru ŽP
po dobu nejméně 7 let.
15. Rozpočtové opatření č. 1.
16. Ve věci reklamace gymn. sálu - na základě zaslaných
podkladů od SL Holding, Ing. Závodného a Ing.
Boguaje svolat v týdnu po 4. dubnu 2022 jednání a
definitivně odsouhlasit způsob provedení opravy a
případné spoluúčasti obce na opatřeních nad rámec
opravy. Poté svolat ZO a schválit. Pokud nedojde ke
vzájemné shodě, vyzvat SL Holding k provedení
opravy v rozsahu dle SL Holding v termínu do
30.6.2022 a prodloužení záruky o 5 let od provedení
oprav, jak bylo odsouhlaseno ZO.
Stanovisko Obec Morašice: nesouhlasí s plánovanou
stavbou výše uvedené stavby z důvodu narušení
krajinného rázu a celkového negativního dopadu na
území obce Morašice a doporučuje hledat vhodnější
lokalitu pro její umístění.
3. Návrh zastupitele Davida Kosiny
K navrhovanému PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
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V bodu 1.3. Uvést i plánovaný objem prostředků i pro
další nejméně 3 roky (aby občané tušili, že je ten záměr
dlouhodobý a opravdu směroval k tomu, že daný program
něco zlepší. Tzn. aby lidé neřešili to, že to i když to teď
nestihnou, mohou řešit nutné kroky a počítat s dotací i
příští rok).
Doplnit bod 1.5. - Dotace je poskytována pouze pro RD
který je minimálně 10 let od kolaudace (cílem je
motivovat majitele starých nefunkčních jímek a septiků,
aby je vyměnili, za funkční řešení).
Majitelé mladších RD (nebo RD před kolaudací) mají
(nebo pro kolaudaci budou muset mít) ČOV nebo septik
který vyhovuje a nezatěžuje životní prostředí.
K bodu 2.4, pokud bude žádat několik různých majitelů
nemovitostí (pro případy společné DČOV), musí žádat
každý zvlášť? Nebo jedna žádost se všemi majiteli?

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
V bodě 2.5.d - místo starosty, místostarosty a pověřeným
osobám (to je kdo a jak se určí) - dát pouze kontrolní
výbor.

Doporučuje:
Základní škole a mateřské škole Morašice okres Chrudim
úpravu vnitřních předpisů dle vyjádření Ing. Pavla Křečka
z MŠMT ze dne 4.11.2021.

Bere na vědomí
1. Přijetí finančního příspěvku od Pardubického kraje
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši
596.535,- Kč.
2. Čerpání rozpočtu k 28.2.2022.
3. Rozpočtové opatření č. 15/2021 schválené jako
předběžné.
4. Zprávu finančního výboru a kulturní komise.

Usnesení Rady obce č. 1/2022 ze dne 24.1.2022
1.

2.

3.

4.

5.
6.

RO schvaluje uzavření smlouvy na projekt chodníku
od OÚ ke staré hasičárně se společností KOMPLEX CR
s cenou projektu ve výši 95.000,-Kč (bez DPH).
RO schvaluje návrh přechodu ze stravenek na
stravenkový paušál ve výši 82,60 Kč na den pro
zaměstnance OÚ.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene —
služebnosti . IV-12-2021947/VB/01, Morašice,
Dubina, ppč. 265/22-knn se spol. ČEZ Distribuce, a.s.
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit možnost
opravy místní márnice z dotací v rámci programu MZ
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
6.000,-Kč MOMA z.s.
RO bere na vědomí omezení činnosti p. Slavika, který
nebude zajišťovat, z rodinných důvodů, sekáni trávy
v Morašicích. V ostatních částech obce bude tuto

činnost nadále zajišťovat. Současně doporučuje
projednat zajištění sekání trávy v Morašicích s SDH
Morašice.
7. RO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě
S/0500011/056000204/001/2012
na
zajištění
odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se
společností AVE.
8. RO schvaluje memorandum o budoucím využití
připravované spalovny v Opatovicích nad Labem v
rámci činnosti spol. AVE a.s. Toto stanovisko není pro
obec závazné a nemá žádné dopady v případě jejího
odstoupení.
9. RO bere na vědomí informaci o přípravě obecního
,,Programu na vybudování DČOV“.
10. RO bere na vědomí informaci o probíhající přípravě
zástavby pozemků nad ,,Řeznickou ulicí“.

Usnesení Rady obce č. 2/2022 ze dne 7.3.2022
1. RO schvaluje Smlouvu o sdružování finančních
prostředků na nákup výměnného fondu knihoven
pro rok 2022 s Městskou knihovnou Chrudim.
2. RO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Morašice k 31.
12. 2021 a přidělení hospodářského výsledku roku
2021 ve výši 4210,39 Kč do rezervního fondu ZŠ a
MŠ Morašice.
3. RO schvaluje finanční dar Záchranné stanice
Pasíčka ve výši 5000,-Kč.
4. RO schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě mezi Obcí
Morašice a ZOD družstvem Stolany o navýšení
pachtovného za hospodářský rok 2020/2021.

5. RO schvaluje zapůjčení vozidla Ford Transit na
zahraniční cestu ve dnech 9.9. — 17.9.2022.
6. RO schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy
Honebnímu společenství Bylany.
7. RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě a dohodu
o umístění stavby č. VB 18579/1V-122023946/Morašice u Chrudimi, p.č. 137/33 —
smyčka knn.
8. RO schvaluje termín veřejného zasedání
zastupitelstva a to 24.3.2022 od 18 hodin v
Hospodě Ve Dvoře.

www.obecmorasice.cz
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Jak jste již asi všichni zaregistrovali, na posledním zastupitelstvu zazněla informace o tom, že Obec Morašice
připravuje vlastní podpůrný Program podpory výstavby domovních čistíren odpadních (DČOV). Dovolte mi
tedy shrnout, jaká byla na začátku očekávání a jaká úskalí má připravovaný program. Je určitě dobře, že se
alespoň nějaká aktivita na zlepšení situace aktuální vyvíjí! Protože problematika likvidace odpadních vod je
pro většinu nemovitostí docela palčivé téma.
Bohužel centrální kanalizace, která by ideálním způsobem řešila problematiku a líbila by se nejvíce orgánům
Životního prostředí, je pro naši obec dost nereálnou variantou. Jedná se investici v řádu desítek miliónů
korun, dotace pokrývají maximálně 60% nákladů.
Pak se nabízel dotační titul pro DČOV, který i přes svá specifikace a úskalí, nabízel komplexní a funkční řešení.
Aktuálně je výše dotace 150 000 Kč na jeden RD, a dotace pokrývají maximálně 80% nákladů. Na jednáních
se společnostmi, které se výrobou DČOV zabývají, jsme se dozvěděli, že rozdíl ceny dodané DČOV v rámci
dané dotace se výrazně neliší od ceny klasické DČOV, dotační titul navíc vyžaduje pouze telemonitoring (cena
cca 4 000,- Kč) a nádrž na vyčištěnou vodu (což je dobré z pohledu zadržování vody v krajině). Přestože
dotační titul vyžaduje různé průběžné zprávy , odběry vzorků, servis DČOV tak aby fungovaly – většina těchto
nákladů se dá pokrýt z pořizovací ceny DČOV. Pořizovací cena je zhruba poloviční pro jednotlivé RD (cca
20 000,- Kč), majitelé RD nemusí nic řešit, vše je v režii obce (jak projektová dokumentace, instalace DČOV a
její správa po dobu 10 let). Bohužel tento závazek obce je pro některé zastupitele neakceptovatelný. I když
v ČR najdeme řadu obcí, které tuto službu svým občanům poskytují a dotace úspěšně čerpaly.
Program podpory výstavby domovních čistíren odpadních (DČOV) obce Morašice, je v základě dobrá
myšlenka, která má majitelům RD finančně pomoci v pořízení DČOV. Každý kdo bude o dotaci žádat, si musí
vše zařídit sám, vybrat dodavatele, jehož DČOV fungují (bohužel výrobců DČOV je spousta a kvalita jejich
výrobků je různá), bude muset zaplatit cca 40 00,- Kč. Navíc hrozí, že individuální hydrogeologické posudky
nebudou správně zohledňovat možnosti vsakování, což může reálně ohrozit např. kvalitu pitné vody ve
studnách.
Největší slabinou obecního programu je, že se jedná o nekoncepční řešení, která garantuje dotaci pouze
maximálně pro 20 RD a pouze v roce 2022. Tím, že nejsou alokovány větší objemy financí a to i na další roky,
obec není nijak zavázána v tomto programu pokračovat. Přitom obec disponuje dostatečným objemem
financí, potřebné finance se dají alokovat např. do vytvořeného Fondu pro podporu DČOV. Což bohužel
většina zastupitelů nechce, a dle mého názoru výmluva, že nemůže limitovat budoucí zastupitelstvo,
neobstojí. A je tedy reálnou možností, že podpora letos skončí.
Buď se rozhodneme spustit program, který řeší komplexně danou problematiku. Program, který bude
fungovat 3-4 roky, a bude mít za cíl pomoci minimálně 100 RD. Pokud nemáme takové ambice, nemáme
pomáhat ani 20ti šťastným kteří budou nejrychlejší a požádají letos.
David Kosina, zastupitel
Děkujeme zastupiteli p. Kosinovi za jeho příspěvek,
pro úplnost poskytnuté informace je potřeba doplnit, že návrh programu obce Morašic se týká všech občanů,
kterým bude povolena výstavba DČOV. Na rozdíl od státního dotačního titulu, který by se pravděpodobně
týkal všech místních částí, kromě Morašic. Dále je nutné podotknout, že se nejedná o „některé“ zastupitele,
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ale většinu zastupitelů (napříč oběma kandidátkami), kteří schválili přímou podporu DČOV v obci a mají jiný
názor než zastupitel p. Kosina.
A nyní již skutečně věcně.
Zmíněné hydrogeologické posudky se budou týkat pouze těch DČOV, kde není vyčištěnou vodu možné
pouštět do vodoteče, nebo do dešťové kanalizace. Tyto posudky zpracovává odborná firma a nelze tvrdit, že
by vypracovala posudek jiný pro obec a jiný pro občana. Takový názor je zcestný. Dále obec počítá s tím, že
bude nápomocna občanům s podáním žádosti a dalších nutných podkladů, bude také poskytnuta informace
s kontakty na společnosti, které vyřídí celou administrativu pro povolení DČOV.
Je potřeba být objektivní a říci, že celá řada obcí řeší nebo chce řešit pořizování DČOV stejně – tedy finančním
příspěvkem přímo vlastníkovi nemovitosti.
OŽP dle dosavadních informací akceptuje všechny vyhovující posudky od hydrogeologů. Naopak je tato cesta
daleko pružnější než centrální hydrogeolog. průzkum. Např. společnost doporučovaná zastupitelem
p.Kosinou od prosince 2020 doposud nedodala žádné výsledky a cena za tento posudek se bude pohybovat
pouze pro Zbyhněvice kolem 300 tis. Kč. Už nyní je patrné, že tento postup je zbytečně zdlouhavý a drahý.
Navíc si nemyslím, že je někdo z nás schopen označit posudky za takové, že nejsou správně zohledňovány
možnosti vsakování. To samé platí pro kvalitu DČOV, pro její povolení je nutné splnit podmínky její
certifikace. Další informace od zastupitele p. Kosiny je opět minimálně nepřesná, a to, že pro rok 2022 by
mohlo příspěvku na DČOV využít pouze 20 RD, naopak, pokud se ukáže, že zájem našich občanů o využití
našeho programu bude větší než předpokládaný počet, budeme velice rádi. Tento signál znamená zájem
našich spoluobčanů a prostředky pro větší počet žadatelů o podporu navýšíme. Zastupitelstvo obce už také
na svém zasedání 24.3. informovalo, že zváží možnost navýšit částku na podporu DČOV právě na úkor
centrálních hydrogeologických průzkumů, které nebude nutné provádět.
Dále je nutné reagovat i na zmínku, že se jedná o nekoncepční řešení a pouze pro rok 2022. Rádi bychom v
této podpoře pokračovali, ale samozřejmě je od zastupitelstva odpovědné svým rozhodnutím nezatěžovat
nové zastupitelstvo, které bude zvoleno v letošních podzimních volbách.
Nelze souhlasit s tvrzením, že cena DČOV je v obou případech stejná. Z informací od občanů, kteří sami
realizovali stavbu DČOV vloni a letos je zřejmé, že náklady jsou cca 70 až 80 tis. Kč a rozhodně není pravdou,
že náklady na budoucí provoz lze „schovat“ do pořizovací ceny!
Pro posouzení státního programu podpory jsme zorganizovali schůzky se zástupci obce, kde již tento program
využili, se zástupci obce, kde o něm uvažovali a se zástupci společnosti, která tento program realizuje. I když
je tento systém sofistikovanější, má celou řadu podmínek, např. podmínku přihlášení se závazně alespoň
30% neodkanalizovaných RD, dále cenu, která se patrně nyní dostane na 180.000,-Kč/DČOV a i při dotaci se
bude občan podílet částkou ve výši cca 18 tis. Kč na realizaci DČOV. Další podmínkou je min 1x za 2 měsíce
provést kontrolu DČOV a 1 x za 6 měsíců provést její odkalení. Tyto činnosti a výsledky musí být formou
hlášení z vedených deníků zasílány poskytovateli dotace.
Také, možná se jedná jenom o opomenutí v předložených informacích zastupitele p. Kosiny, uživatel kromě
počátečních nákladů se bude muset podílet (kromě el. energie) na nákladech na provoz DČOV (za výše
uvedený servis). Pracovník zajišťující servis a údržbu musí být vyškolený a vybavený potřebným vybavením a
obec musí hradit další náklady na licenci software, atd. Lze předpokládat, že tyto náklady by hradili vlastníci
nemovitostí formou jakéhosi stočného ve výši 5-8 tis. Kč ročně.
Roman Štěpánek
www.obecmorasice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
První týden v novém roce se naše škola zúčastnila
Tříkrálové sbírky. Během dopoledního pobytu venku
děti obcházely Morašice a s písní koledovaly. Velmi
děkujeme za štědré dary!
V týdnu od 24. - 28. ledna proběhl v mateřské škole
projektový týden zaměřený na cestování. S
cestovatelem Otou školáčci procestovali kus světa.
Objevovali svět indiánů a kovbojů. Pracovali s mapou a
globusem a získali povědomí o možnostech posílání
zpráv v dobách, kdy ještě nebyly mobily. Navštívili a
prohlédli si i naši morašickou poštu.
V pondělí 7. února nás ve školce navštívil Slávek Boura
se svými logohrátkami. Hravou formou se snažil u dětí
vyvodit hlásky, se kterými měly problém. U některých
dětí byl vidět velký pokrok. Celý program byl pro děti
velmi příjemný.

V úterý 8. února v odpoledních hodinách proběhla ve
školce beseda o školní zralosti s paní ředitelkou
pedagogicko-psychologické poradny v Chrudimi PhDr.
Ivanou Machkovou. Rodiče si ze společného odpoledne
odnesli přesné informace, co vše by měly zvládat děti
před vstupem do první třídy, dozvěděli se, co je ještě
možné dopilovat a kde je už vhodný odklad školní
docházky.
V pátek 11. února proběhla ve školce zimní olympiáda.
Děti byly rozdělené do skupin a postupně si vyzkoušely
závody na bobech, skoky na lyžích, biatlon, hokej a
curling. Všichni sportovci byli na závěrečném
ceremoniálu oceněni medailemi, diplomem a
hodnotnou odměnou.

Únorový projektový týden s názvem “Po stopách rytíře
Ambrože” probíhal od 21. - 25. 2. 2022. Projekt jsme
zahájili celodenním výletem na zámek Loučeň, kde nás

čekala pohádková prohlídka zámku. Poté jsme si
vyzkoušeli různé labyrinty a bludiště. Po cestě domů
jsme se zastavili v Zoo Chleby.

Ve čtvrtek 24. února mohli letos poprvé v tomto školním
roce předškoláci na návštěvu do školy. Vyzkoušeli si, jak
probíhá hodina matematiky a společně s prvňáčky se jim
podařilo spočítat několik úkolů. Rádi bychom v této
tradici pravidelně každý měsíc pokračovali, snad nám
naše plány už nic nezhatí.
Projektový týden jsme zakončili v pátek královským
karnevalem. Školka byla plná princů, rytířů, královen,
princezen, dokonce mezi nás přišel i jeden šašek a bílá
paní. Všichni zúčastnění si zatančili menuet, zahráli si
židličkovanou a na závěr byl společenský tanec - polka.

Na první jarní den jsme vyjeli do ZD Stolany na výlet “Za
zvířátky”. Zde jsme navštívili kravín, viděli jsme také
ovečky a kozičky. Zavítali jsme do stájí pana Ing. Jana
Höcka, všem velmi děkujeme za umožnění návštěvy.
V lednu a v únoru se pravidelně vydávali naši malí lyžaři
na sjezdovku do Hlinska, kde se pod vedením lektorů ze
Ski Fanatic zdokonalovali ve svém umění na sněhu.
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V první polovině ledna nás po šesti letech navštívila Česká školní inspekce. Paní inspektorky a kontrolní pracovnice se
zabývaly sledováním práce a kontrolou dokumentace v mateřské škole, základní škole, školní družině i školní jídelně.
Celkové hodnocení inspekční činnosti je velmi pozitivní. Ze závěrů vyplývá, že od minulé inspekční činnosti se vlivem
stylu vedení školy podařilo postupně zvýšit počet žáků v základní škole a udržet výuku z větší části v samostatných
třídách (počet žáků ZŠ se zdvojnásobil). Ve velké míře se daří získávat finanční prostředky z dotačních titulů, čímž je
umožněno nadstandardní vybavení školy. Došlo ke změně organizace provozu školní družiny zavedením ranní družiny
a pro žáky jsou nabízeny aktivity dětského klubu. K silným stránkám patří aktivní, promyšlené a koncepční vedení školy.
Příznivá atmosféra školy, kolegiální vztahy a vzájemný respekt mezi všemi zaměstnanci mají pozitivní vliv na vzdělávání
dětí a žáků. V základní škole jsou zaváděny nové trendy do vzdělávání žáků, intenzivní spolupráce základní a mateřské
školy podporuje návaznost vzdělávání. Pestrá nabídka zájmových kroužků a realizované školní i mimoškolní aktivity
napomáhají k utváření pozitivního klimatu ve škole.
Škola se dobrovolně přihlásila k testování žáků 5. ročníků ZŠ, které realizovala Česká školní inspekce. Testování
proběhlo v českém a anglickém jazyce a v matematice. Celkem se zúčastnilo 886 škol, přičemž výkony našich žáků byly
ve všech předmětech srovnatelné s republikovým průměrem i vyšší.
Ve dnech 26. 1. a 16. 3. 2022 se konal “Matematický
červenou Namibskou poušť, unikátní přírodní poklady,
podvečer pro rodiče s metodou Hejného”. Zájemci z
život v poušti, pusté a obávané Pobřeží koster, kolonie
řad rodičů mají možnost se blíže seznámit s jednotlivými
lachtanů, diamanty a diamantová města, pouštní slony,
prostředími v matematice, kterou realizujeme v naší
žirafy, nosorožce a další africká zvířata, stromové aloe a
škole.
jiné zvláštní rostliny, nadmíru zajímavé africké kmeny.
Putování napříč nádhernou a záhadnou Namibií
Od druhé poloviny ledna jsme se vrátili k realizaci
opepřily veselé, napínavé, tragické i strašidelné příběhy.
kroužků v základní škole. Žáci mají možnost opět
Velké poděkování patří obci Stolany, která nás na akci
navštěvovat kroužky sportovních her, vaření, deskových
pozvala a celé vstupné za naše žáky uhradila.
her, florbalu, keramiky, gymnastiky a hudebně
dramatický kroužek. Ve všech třídách ZŠ je nově žákům
8. 3. 2022 nás v ZŠ navštívil lektor společnosti EKO-KOM
nabízeno doučování, v pátém ročníku navíc probíhá
s programem Tonda obal na cestách. Tento program je
příprava žáků na přijímací zkoušky na osmiletá
zaměřen na edukaci správného nakládání s odpady. Žáci
gymnázia.
se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj
dále vyrábí. Měli možnost se podívat i na vzorky
Dne 22. 2. 2022 se všichni žáci ZŠ vydali do Stolan na
recyklovaných materiálů a prakticky si třídění odpadu
přednášku ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE. Díky
vyzkoušet.
poutavému vyprávění manželů Motani jsme poznali
V sobotu 19. března se škola otevřela jako každý jiný pracovní
den. Po dvouleté odmlce jsme opět mohli “otevřít dveře” a
pozvat nejen rodiče na návštěvu školy. Ve všech třídách ZŠ
probíhala výuka, návštěvníci měli možnost se podívat, jak se jejich
ratolestem i ostatním spolužákům daří a jak to v naší škole chodí.
V některých hodinách se návštěvníci do výuky přímo zapojili,
někteří se dokonce od svých dětí naučili i základní programování
malého robota “ozobota”. Páťáci se o návštěvníky postarali ve
školní kavárničce, kde nabízeli mnoho druhů kávy a další nápoje.

Navíc bylo k dispozici nepřeberné množství zákusků,
které napekli nejen zaměstnanci školy ale i mnoho
rodičů. DĚKUJEME! Všichni návštěvníci ochutnali i
svačinu a oběd v naší školní jídelně. Společné školní
dopoledne se vydařilo, všichni žáci si zaslouží velkou
pochvalu!
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Zveme Vás:
Zveme na návštěvu školy budoucí prvňáčky. Další setkání proběhne ve středu 30. března 2022 od 9:30 do 10:15
hodin. S sebou děti potřebují přezůvky a případně psací potřeby.
V pátek 1. dubna se koná další APRÍLOVÁ ŠKOLA. Zveme zájemce z řad veřejnosti, aby se k nám přidali a přišli si
zkusit vést výuku. Těšíme se na Vás!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do MŠ Morašice na školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 5. května 2022 od 15 do 17 hod. Navštívit nás
a prohlédnout si naši mateřskou školu můžete v den zápisu nebo kdykoliv v době provozu (denně od 6 do 16 hodin,
tel.: 468003631). K zápisu budete potřebovat vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a
Váš občanský průkaz. Přihlášky si můžete vyzvednout v naší škole nebo budou v průběhu dubna ke stažení na
www.skola-morasice.cz. Zde jsou zveřejněna i kritéria pro přijímání dětí.

Dále…
26. května 2022: Oslava dne matek a otců - vystoupí všechny děti z MŠ i ZŠ.
23. června 2022: Zahradní slavnost - pasování budoucích školáků a šesťáků.
Prázdninový provoz MŠ je zajištěn od 1. do 22. 7. 2022. Od 25. 7. do 31. 8. bude MŠ uzavřena.
Příměstské tábory MOMA se konají v termínu 11. - 22. 7. 2022.
V tělocvičně školy se pro veřejnost pravidelně konají tyto aktivity:
úterý 16 - 17 hod. Pohybové hry pro nejmenší (cvičení pro rodiče s dětmi)
úterý 18 - 19 hod. ZUMBA
čtvrtek 17 - 18 hod. jóga pro ženy.
Soutěž - Hýbeme se hezky česky - pořádaná sítí prodejen PENNY. Díky Vaší podpoře se školní sportovní klub vedený
Andreou Koláčkovou v této soutěži umístil na prvním místě v rámci našeho mikroregionu. Získali jsme tak finanční
příspěvek na sportovní vybavení ve výši 15 tis. Kč. Rozhodli jsme se pořídit venkovní stůl na stolní tenis, jehož cena
činí 25 tis. Kč. Rozpočet školy neumožňuje tuto částku dofinancovat, proto jsme se rozhodli požádat o doplacení
rodičovský spolek MOMA. Děkujeme všem příznivcům, kteří nás v loňském roce v soutěži Hýbeme se hezky česky
podpořili! Nový stůl na stolní tenis bude veřejně dostupný všem celoročně v prostoru před školou, takže vás srdečně
zveme k jeho využití :)

Monika Kosinová a Jindřiška Kaplanová, ZŠ a MŠ Morašice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní sbírka dosáhla na Chrudimsku rekordní částky. Děkujeme!
Od 1. do 16. ledna se uskutečnila v obcích a
městech na Chrudimsku Tříkrálová sbírka. Po loňské
pauze, kdy kvůli epidemii neproběhla koleda v ulicích,
byli Tři králové srdečně vítáni, což se projevilo i v
rekordní částce, kterou lidé do kasiček darovali.
Do více než 60 měst a
obcí vyšlo s koledou celkem
283 skupinek, což je přes 849
koledníků. Celkový výnos
sbírky v našem regionu činí 1
474 597 korun, což je o více
jak 130 872 korun více než
předloni, kdy naposledy
proběhla tříkrálová koleda v
ulicích.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Oblastní
charita Chrudim využít na rozvoj domácí hospicové
péče, domácí zdravotní péče, na rekonstrukci občanské
poradny, a jako již tradičně využije finanční prostředky

také na pomoc potřebným rodinám a občanům z
regionu a na podporu činnosti dobrovolnického centra.
Ředitel Roman Pešek přidává poděkování:
„Všem koledníkům a dárcům patří náš velký dík.
Srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli Tříkrálovou
sbírku zorganizovat, zejména
koordinátorům
sbírky,
obecním
a
městským
úřadům, farnostem, školám,
školkám a mnoha dalším
dobrovolníkům.“
Koordinátorka
Tříkrálové
sbírky
Nell
Stoupová dodává: „Velmi nás
těší, že situace byla příznivější
a koledníci mohli na rozdíl od loňského roku vyrazit do
domovů lidí a přinést jim tříkrálové poselství a
požehnání do nového roku. Každá rozpečetěná kasička
nám ukázala, kolik lidí dobré vůle v našem regionu
máme. Děkujeme.“

V Morašicích bylo 8 kasiček s celkovým výtěžkem 27 279 Kč. Kompletní výsledky po obcích
naleznete na našem webu - https://chrudim.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky/.

NOVÝ VYSÍLAČ NA DUBINĚ
Společnost Midvest s.r.o. zaslala na obecní úřad žádost o závazné stanovisko
k dokumentaci pro územní řízení, týkající se výstavby základnové stanice mobilní
telekomunikační sítě společnosti Vantage Towers a.s. Výška věže má být cca 45 m
– viz obrázek vlevo. Věž má být umístěna poblíž Dubiny – mapa níže.
Zastupitelstvo obce Morašice na svém veřejném zasedání dne 24. 3. 2022 vyslovilo
nesouhlas s umístěním a stavbou této základnové stanice.
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JARNÍ POZDRAV Z MOMA MORAŠICE Z.S.
Projekt Dětský klub II se překulil do své závěrečné fáze, čeká nás posledních pár měsíců do konce školního
roku 2021/2022 a v průběhu července pak 2 turnusy příměstského tábora. Pevně věříme, že se budeme moci
bez omezení vídat ve škole a plně se vrátíme k „normálnímu“ fungování.
Sportovní hry a pohybové hry pro nejmenší se povedly báječně rozjet a chodí čím dál více malých i velkých
cvičenců! Máme radost a přejeme si navzájem, aby nám to vydrželo. Pokud byste měli chuť a čas se k nám
přidat, ozvěte se. Více info na webu školy, menu MOMA.
Odpadový kalendář pro rok 2022 snad našel své využití ve Vaší domácnosti a plní svou funkci  Proto bychom
Vám rádi sdělili, že byla podána na Pardubický kraj nová žádost na projekt - Odpadový kalendář obce
Morašice 2023. O výsledku této žádosti Vás budeme informovat.
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách se ZŠ a MŠ Morašice - na bankovním účtu jsme obdrželi
příjem ze sběru papíru a dar od obce Morašice. Výdaje v tomto období tvoří doplatek na venkovní stůl na
stolní tenis, oprava akvária v MŠ a logopedický kurz pro MŠ.
Školní sběr papíru – moc děkuji všem, kteří využívají sběrné místo na papír před budovou Obecního úřadu!
Jen tak dále. Děkujeme!
Užijme si krásné jaro, zkusme vzkřísit to dobré v nás a vytrvat v pozitivních myšlenkách. Mír všem lidem
dobré vůle Vám za tým MOMA Morašice přeje
Jana Navrátilová

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 28. 3. 2022

Strana 12

Zpravodaj pro občany Obce Morašice

Z HISTORIE
Morašice 1903
Starosta: Josef Roztočil. Radní: Čeněk Jirásek, Josef Musil,
Josef Zima.
Kostel zasvěcen sv. Vítu. Farář: Barvíř Josef. K farní osadě
náležejí obce: Morašice, Lány, Skupice, Polučiny,
Janovice, Holičky, Dolany, Blížnovice, Pohled, Čejkovice,
Stolany.
Škola pětitřídní. Řídící učitel: Václav Jan Valter. Učitelé:
Frant. Roztočil, Josef Jarolím, Ed. Svoboda, Josef Kubelka.
Industr. učitelka: M. Sedláková. Počet žáků 165, žákyň
185. Škola postavena r. 1860 nákladem 17.000 zl.
Morašice, ves při potoku Chrbakovském, 1 hodinu Mlýnů 5.
Živnostnici. Hostinští: Karel Tichý, Fr. Kubelka. Kupectví:
jihozápadně vzdálená od Chrudimi.
Farní chrám sv. Víta, jehož se v 14. století již jako farního Josef Meduna, Karel Tichý. Kovář: Václav Buřval. Kolář:
připomíná. Někdy zde bývala tvrz. Roku 1226 jmenuje se Josef Buřval. Krejčí: Karel Franc, Fr. Starý, Jan Jirásek, Fr.
co svědek na listu daném klášteru Litomyšlskému Predbor Jirásek. Obuvníci: Karel Nosatný, Richtr. Řezník: Karel
Tichý. TruhLář : Josef Meduna. Obchodník: Fr. Kubelka.
de Morasic.
К obci připojena osady Holičky a Ouherčice, samoty Spolky: Sbor dobrovol. hasičů, 25 členů; předseda Josef
Roztočil.
Bešala, Dolany, Dlubiň.
V obci Raiffeisenova záložna.
Obyvatelů 641. Domů 107.
Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:79553060-b94b-11e5-82dc-5ef3fc9bb22

SDH SKUPICE INFORMUJE
O Smrtné neděli 3. dubna 2022 proběhne ve Skupicích Vynášení Morany. Nejprve proběhne v obecní místnosti
výtvarná dílna pro rodiče a děti, kde si vyrobí vše potřebné k průvodu. Poté vyrazí průvod s Moranou, který projde
vsí a skončí u rybníku Dubiňáku. A jestli se už nemůžete dočkat, můžete se zatím s dětmi naučit jarní říkadla, kterými
Moranu vyprovodíme:

JARNÍ SLAVNOST
Smrťáka nesem, s velikým nosem.
Do vody ho dáme, pak mu zazpíváme
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Byla zima mezi námi, ale už je za horami. Hu hu hu, jaro už je tu!!
Haló, haló, voláme tě jaro, voláme tě sluníčko, zahřej nám tváře maličko.
V sobotu 16. dubna 2022 se uskuteční akce s názvem Bílá sobota. O velikonoční sobotě bychom rádi věnovali čas
společnému malování vajíček, zdobení perníčků a pečení jidášů. Jste srdečně zváni.

Milan Štorek, Skupice

SPOLEK Č.O.L.E.K. DUBINA
Jaro už je tady !
I v Čolku se začíná probouzet příroda. Přijďte posedět na novou
lavičku u rybníčku. Za veškeré prvky děkujeme obci Morašice.
Přejeme všem krásné jaro a veselé Velikonoce.
Monika Potůčková, Dubina
www.obecmorasice.cz
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KULTURNÍ KOMISE
Srdečně Vás zveme na výlet do Muzea rekordů v Pelhřimově,
který se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2022 (Velikonoční prázdniny)
Na co se můžete těšit?
- Expozice rekordů a kuriozit
o Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší,
nejvytrvalejší… To vše jsou přívlastky, s nimiž se v
expozici mapující unikátní výkony českých i světových
rekordmanů setkáte na každém kroku.
- Zlaté české ručičky
o Přes 80 staveb, 571 871 sirek a 248 344 zápalkových
hlaviček
o dvoumetrový stolní kalendář, čtyřmilimetrová zlatá
klícka, housličky vyřezané z mramoru, parní stroj ze
skla, sochy motorovkou, loď ze špejlí, obraz Mona Lisa
z rýže, největší plyšák a další a další neuvěřitelné
výtvory šikovných českých, moravských i slovenských
rukou. …
- Zahrada s obřími exponáty;
více na
www.dobryden.cz/muzeum-rekordu-kuriozitpelhrimov/
Autobusovou dopravu zajišťuje obec Morašice. Vstupné si hradí každý sám:
Dospělí – 160 Kč
Senioři nad 65 let – 130 Kč
Děti 7-15 let – 110 Kč
Děti do 6 let – 60 Kč
Určeno pro občany všech místních částí obce Morašice, děti do 15 let pouze s doprovodem.
Dotazy a rezervace na tel. č. 777 661 577 příp. tomas_navratil@centrum.cz (pokud Vám nepřijde do 3 dnů potvrzení,
tak to raději zkuste ještě jednou).
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Dále připravujeme se spolkem „Hurá na výlet!“ zájezd pro naše seniory.
Jedná se o známou neziskovou organizaci z Chrudimě, která se zaměřuje na aktivity pro seniory. Ohledně společného
výletu Vás budeme kontaktovat nejspíše přímo osobně.
Mimo obecní výlet se od 1. dubna 2022 může také každý ve věku nad 65 let přihlásit individuálně na nabízené výlety.
Vice informací na www.huranavylet.cz, případně se obraťte na kulturní komisi.

Velikonoční stezka
V loňském roce jsme Na Velký pátek a Bílou sobotu uspořádali ve všech místních částech Velikonoční stezku, která i
přes epidemiologická nařízení měla poměrně velký úspěch. Proto letos chceme akci zopakovat. Tentokrát ji budeme
soustředit pouze na pátek, tedy 15. 4. 2022. Stezky budou na obdobných místech jako vloni. Protože ale letos nemáme
žádná distanční omezení, tak bude probíhat v tradičním formátu. Děti budou hledat jarní elementy po celé trase,
nikoliv až na konci. A na provětrání mozkových závitů budou možná opět i nějaké otázky.
Těšíme se na setkání s Vámi

Tomáš Navrátil, kulturní komise

SÍŤ POMOCI A PODPORY NA CHRUDIMSKU (SPONA)
Síť pomoci a podpory na Chrudimsku (SPONA) https://spona.chrudim-city.cz/ Vám pomůže, když
hledáte:
- konkrétní sociální službu pro zajištění potřeb občanů (např. pečovatelskou službu pro seniora),
- konkrétního poskytovatele sociálních služeb/konkrétní organizaci (např. Centrum sociálních služeb a pomoci
Chrudim).
Hledání můžete rozšířit vyplněním obce, a komu je hledaná služba určena (senior, osoba se zdravotním postižením,…).
SPONA je on-line databází s aktuálními informacemi - poskytovatelé služeb (organizace) své údaje pravidelně upravují
a doplňují. Zjistíte tak, v jakých obcích Chrudimska služba působí, co nabízí, cenu služby i koho můžete přímo
kontaktovat.
SPONA je živý a ucelený katalog služeb, do kterého nově přibývají nejen další sociální služby, ale i služby navazující
(zdravotně-sociální služby, sociální odbory městských úřadů, poradny…).
Petra
Marková, Koordinátor KPSS
Komunitní plánování sítě sociálních služeb v ORP Chrudim
Odbor sociálních věcí
Městský úřad Chrudim
Pardubická 67, 537 16 Chrudim

mobil: 734 286 497

www.obecmorasice.cz
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SDH Morašice
Poděkování - veřejná sbírka "Pomoc pro Ukrajinu"
Sbor dobrovolných hasičů Morašice ve
spolupráci se základní a mateřskou
školou, děkuje všem občanům, kteří
podpořili veřejnou sbírku „Pomoc pro
Ukrajinu“. Sbírka probíhala v týdnu od
28. 2. do 5. 3. 2022 ve škole. Velké
množství nasbíraného materiálu hasiči
odvezli do centrálního skladu v České
Třebové, ze kterého byl přepraven
kamiony do centrálního skladu v ukrajinském Užhorodu.

V sobotu 16. 4. proběhne sběr starého železa od 9:00 hodin. Prosíme občany v místních částech:
Morašice, Dubina, Janovice a Holičky, aby umístili odpad před domem na dobře přístupném
místě. Předem moc děkujeme.
V jarních dnech máme plánované brigády na zvelebování a potřebnou opravu hřiště.
Plánujeme společně s obcí vyměnit sportovní buňku, kde se skladuje sportovní
vybavení a buňku mladých hasičů, za nové a funkční.
Prosíme naše spoluobčany, aby na hromadu čarodějnic odváželi pouze větve a roští
ze zahrady.
Prkna, skříně, nábytek či nehořlavé materiály na spálení nepatří!!!
Otevření závory:
STŘEDA 30.3.
15:30 – 17:00
STŘEDA 6.4.
15:30 – 17:00
STŘEDA 13.4.
15:30 – 17:00
STŘEDA 20.4.
15:30 – 17:00
PÁTEK 22.4.
16:00 – 18:00
STŘEDA 27.4.
15:30 – 17:00
PÁTEK 29.4.
15:30 – 17:00
Závoru lze otevřít po telefonické domluvě s Michalem Čermákem – 606 545 470

Stalo se :)
Dne 14. března v 17:12 místní JPO vyjela k požáru
kontejneru na hřbitovní kvítí. Požár byl nahlášen místním
pošťákem starostovi obce, který informoval, po příjezdu
velitele výjezdové jednotky. Průzkumem byl zjištěn
plamínek velikosti mexického dolaru. Od místního občana
jdoucího ze hřbitova byla využita věcná pomoc - se slovy
jménem místního sboru hasičů nám prosím zapůjčte
konvičku s kropítkem a tak byl zásah započat.
Po aplikaci vody z konve bylo plamenné hoření
eliminováno. Pro obavu o výskytu skrytých ohnisek, velitel
zásahu rozhodl o povolání bratrů hasičů ze spřáteleného
Heřmanova Městce.
Po příjezdu bratrů hasičů byl kontejner prolit vysokotlakem a následně byla provedena kontrola termokamerou. Zásah
se obešel bez poškození kontejneru a bez zranění.
Na místě byla udělena ústní pochvala místnímu pošťákovi za včasné a rychlé nahlášení události na místí ohlašovnu
požárů.
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Rádi bychom Vás pozvali na naše plánované akce:
10. 4. 2022
30. 4. 2022
7. 5. 2022
21. 5. 2022
28. 5. 2022
18. 6. 2022
19. 6. 2022
5. 7. 2022
17. 9. 2022
18. 9. 2021
1. 10. 2022

Karneval
Čarodějnice
Okrsková soutěž
Kácení máje
II. ročník Východočeské ligy
Volejbalový turnaj
Pouťový fotbal
Morašická výzva adrenalinová soutěž
Vinobraní
Posvícenský fotbal
+ dětský den
O pohár starosty obce –
hasičská soutěž
Nohejbalový turnaj
Rozsvícení
vánočního

2. 10. 2022
30. 11. 2022
stromu
3. 12. 2022
Čertobraní pro děti i dospělé
9. 12. 2022
Výroční valná hromada sboru
24. 12. 2022 Vánoční pohádka
Únor 2023
Staročeská maškara
Přejeme krásné a pohodové letní dny plné sluníčka a budeme se na Vás těšit na některé z našich akcí.

Monika Kosinová a Michal Čermák, SDH Morašice

Píseň pasáčka hus (Český zpěvník – 500 lidových písní)
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