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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky letošní poslední morašický zpravodaj. Pravděpodobně
i Vám přijde, že posledních 12 měsíců uteklo trochu rychleji, než jindy. Věřte
ale, že i tento rok měl 365 dní. Nedá se úplně říct, že bychom si postupně
začali zvykat na všudypřítomnou nejistotu dnů budoucích, ale každý se se
současným stavem pere po svém. Svědčí o tom i život v naší obci, který
neutichá, ačkoliv bychom si některé věci představovali asi jinak. Na následujících
stránkách se dočtete o posledních událostech u nás a snad Vám pomohou zlepšit
náladu. Nastávající svátky zkusme prožít co nejvíce v klidu a se svými nejbližšími.
A protože se říká, že ve zdravém těle je zdravý duch, tak jsme pro Vás připravili
Rodinnou vánoční hru. Pomůže Vám provětrat hlavy a případně vypudit z těla nově
nabyté gramy z cukroví. O přívalu endorfinů ani nemluvě. Více se dočte uvnitř zpravodaje.
Dále všechny zveme na Novoroční výšlap. Start opět v Janovicích u srubu. Na sobotu
15.1.2022 připravují janovičtí zimní kulinářský zážitek. Říká se, že bez práce nejsou koláče. Ale u nás platí,
že "bez srandy a ohně není mamut". Pro více informací sledujte stránku Janovice & Holičky na FB.
Příjemné prožití závěru roku 2021 a pohodový vstup no roku nového Vám přeje
Redakční rada Český Venkov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2021 se blíží ke svému konci. Byl to opět rok plný situací spojených s pandemií COVID-19, ale díky
protiepidemickým opatřením, a především očkování obyvatel, byl proti roku 2020 takřka normální.
I v roce letošním se nám podařilo realizovat většinu naplánovaných akcí.
Dovolte mi zrekapitulovat ty největší z nich. Nejnákladnější byla výstavba
multifunkčního a dětského hřiště v Janovicích s celkovými náklady ve výši 4,8
mil. Kč. Podařilo se nám však na tuto akci získat dotaci ve výši 2 mil. Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, takže zásah do obecní pokladny nebyl tak
veliký. Ještě nám zde zbývá dokončit stavbu skladu s přístřeškem, kterou si
vzali za své místní sportovci pod vedením Aleše Ježka a Petra Lisého. Nebudu
vyjmenovávat všechny, kdo přiložili ruku k dílu, abych na někoho
nezapomněl, ale všem moc děkujeme.
V Morašicích byly provedeny opravy komunikací okolo kontejnerů na separovaný odpad, k nové hasičárně
na hřišti a ulice Hawaj. Také na tyto akce se nám podařilo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získat dotace
v celkové výši 3 mil. Kč.
Ani budova školy v
Morašicích nezůstala letos
opomenuta a za přispění
dotace od SZIF byla během
letních prázdnin provedena
oprava jídelny a sociálního
zařízení v přízemí a přebudovány obě zahrady – školní i školková.
www.obecmorasice.cz
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.12.2021 schválilo rozpočet obce s příjmy ve výši 12.558.000,Kč, výdaji ve výši 18.201.700,- Kč a také plán akcí na rok 2022. Kromě běžných výdajů na opravy komunikací,
údržbu zeleně, veřejného osvětlení, provoz školy a podobně, bychom rádi opravili komunikaci od staré
hasičárny v Morašicích směrem na Bačalský mlýn na konec obce, vybudovali školní parkoviště v místě
bývalého „špejcharu“, opravili požární nádrž v horních Janovicích, dokončili rekonstrukce obecního domu
č.p. 28 na Holičkách a Lojzičky ve Skupicích, přistavěli hasičárnu v Morašicích. Pokud bychom byli úspěšní
se žádostmi o dotace, tak bychom chtěli vybudovat multifunkční hřiště a opravit místní komunikace v celých
Zbyhněvicích. Jak vidíte, plány na příští rok máme opět velké a budeme doufat, že se nám je podaří všechny
uskutečnit, což někdy vzhledem k potřebným povolením a stanoviskům některých úřadů není snadné a je
velmi zdlouhavé.
Zastupitelstvo obce také schválilo finanční příspěvek občanům ve výši 35.000,- Kč na pořízení domovních
čistíren odpadních vod (DČOV). O jeho podrobných podmínkách a pravidlech budete v nejbližší možné době
informováni. O tuto podporu bude moct v podstatě zažádat občan obce, který v roce 2022 dokončí a
„zkolauduje“ stavbu DČOV a bude mít povolení k nakládání s odpadními vodami. Touto podporou chceme
pomoci našim občanům s řešením likvidace odpadních vod a nepřímo tak i našemu životnímu prostředí.
Naše obec nemá žádný úvěr ani půjčku a schválený schodek rozpočtu je plně pokryt z prostředků obce na
bankovních účtech, kde máme v současné době cca 9,5 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, rád bych vám všem, celému našemu zastupitelstvu, škole a všem hasičům touto cestou
poděkoval za trpělivost a podporu naší práce.
Dovolte mi vám na závěr popřát v roce 2022 všechno nejlepší, hodně štěstí, a především zdraví a klidné
prožití nadcházejících Vánočních svátků.
Roman Štěpánek, starosta

Návrh akcí na rok 2022
Název akce

Oprava Mk - stará hasičárna směr Bačala
PD chodníky: Dubina II, OÚ směr stará hasičárna, směr Práchovna, Janovice
Školní parkoviště
DČOV - příspěvek občanům na stavbu DČOV
HG posudky a monitoring pro DČOV
Studie protipovodňových opatření (mezi Orlíkem a Bačalským mlýnem)
Malá vodní nádrž horní Janovice PD + stavba
Multifunkční hřiště Zbyhněvice - jen v případě dotace MMR
Dětské hřiště nové Holičky
Skupice - workout prvek (sestava hrazd)
Lojzička - garáž
Lojzička - demolice zadní části budovy
Úprava dvora Lojzičky - asfaltový povrch
VŘ - vestavba 2 byty OÚ
Obecní domek Holičky 28 - dokončení rekonstrukce
Veřejné osvětlení PD + stavba (Dubina, Janovice spodní, Morašice - Bílá hlína
STL Zbyhněvice (4 RD)
Zástěny kontejnerů na separovaný odpad (Skupice, dolní Janovice)
Oprava 2 buněk na hřišti v Morašicích
Přístavba klubovny k nové hasičárně Morašice
Celkem

Odhad ceny
/tis. Kč

1000
400
1000
700
1350
250
600
200
75
250
150
500
60
200
300
300
400
250
500
8485
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
30. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Stanovy
svazku
obcí
Mikroregionu
Chrudimsko.
Navýšení výdajů na rekonstrukci WC a jídelny v
budově ZŠMŠ Morašice ve výši 255tis. Kč.
Fakturace bude odsouhlasena dle skutečně
provedených prací.
Přijetí
dotace
identifikační
číslo
117D922002001 od MMR ČR na opravu místní
komunikace — hřiště v Morašicích ve výši
657.004,-Kč.
Dohodu mezi obcí Morašice a Mladoňovice
o změně katastrálních hranic katastrálních
území Zbyhněvice a Pohled u Mladoňovic.
Plán společných zařízení navržených v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Zbyhněvice.
Výši poplatku za SKO pro rok 2022 v částce
450,-Kč/občan/nemovitost.
Na
příštím

7.

zasedání ZO bude schválena
vyhláška.
Rozpočtové opatření číslo 9

příslušná

Bere na vědomí:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb. o
obcích (Příloha č. 2).
Přijetí finančního příspěvku od Pardubického
kraje na vyhotovení lesního hospodářského
plánu ve výši 22.670,-Kč.
Přijetí dotace od Pardubického kraje
na vyhotovení rozvojového dokumentu „Plán
rozvoje obce Morašice“ ve výši 39.767,-Kč.
Čerpání rozpočtu k 31.8.2021.
Rozpočtová opatření č. 7 a 8, která schválila
rada obce.
Zprávu finančního výboru a kulturní komise.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
4. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje:
1.

2.

3.

Uzavření smlouvy o poskytnutí programové
účelové dotace od Pardubického kraje na
požární techniku z rozpočtu Pardubického
kraje ve výši 150 tis. Kč, dle smlouvy č.
OKŘ/21/74973.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Odměny za uspořádání a konání akce „Setkání
seniorů 2021“ ve výši 20 tis. Kč, včetně dohody
o provedení práce člena zastupitelstva.

4.

5.

Mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši
40 tis. Kč za práci vykonanou nad rámec jeho
povinností.
Rozpočtové opatření číslo 11 (Příloha č. 1).

Bere na vědomí:
1.

2.
3.
4.

Přijetí příspěvku ze SR ke zmírnění negativních
dopadů pandemie COVID-19 ve výši
6882,67Kč.
Čerpání rozpočtu k 30.9.2021.
Rozpočtová opatření č. 10, která schválila rada
obce.
Zprávu finančního výboru, kontrolního výboru
a kulturní komise.

Usnesení Rady obce č. 8/2021 ze dne 27.9.2021
1.

RO schvaluje žádost ředitelky ZŠMŠ Mgr. Kaplanové o schválení podání žádosti o zápis změny v rejstříku
škol a školských zařízení, které se týká navýšení kapacity školní družiny.

www.obecmorasice.cz
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Usnesení Rady obce č. 9/2021 ze dne 25.10.2021
1.

2.

3.

4.

5.

RO doporučuje zastupitelstvu schválení
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2021.
RO schvaluje návrh termínu zasedání
zastupitelstva, a to 4.11.2021 od 18 hod.
v HOSPODĚ VE DVOŘE.
RO bere na vědomí informaci starosty
o navýšení cen el. energie o 100% a promítnutí
nové ceny do nákladů za energii na rok 2022.
RO doporučuje zastupitelstvu schválit návrh
starosty na finanční odměny členů kulturní
komise za jejich práci ve výši 2.000,-Kč pro
každého člena.
RO bere na vědomí obdržené AVÍZO PRO
ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č. 21-112, jedná se
o příspěvek ze státního rozpočtu ve výši

6.882,67 Kč ke zmírnění negativních dopadů
pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí
Pardubického kraje v roce 2021.
6. RO bere na vědomí informaci starosty
o schválení změny vodorovného značení
křižovatky na návsi v Morašicích od Odboru
dopravy, MěÚ Chrudim.
7. RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti ke stavbě IV-12-2022887,
Morašice, č.p.136/1, 23, 37, 38 knn
se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
8. RO bere na vědomí informaci starosty
o předložení požadavku LČR na ořez stromů
kolem obory v Janovicích u sportovního hřiště.
9. RO bere na vědomí informaci starosty
o nutnosti instalace sněhových zábran na
střechu ZŠ.
10. RO schvaluje ke schválení RO č.10.

Usnesení Rady obce č. 10/2021 ze dne 6.12.2021
1. RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti
č.IV-122021818/VB/01, Morašice, Zbyhněvice,
ppě.91/19-smyčka knn se společností ČEZ
DISTRIBUCE, a.s.
2. RO doporučuje ZO ke schválení žádost p.
Secké o odkoupení části obecního pozemku
č.p. 66/8 v k. ú. Holičky u Chrudimi o výměře
17,5 m2.
3. RO projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a
plánovaných akcí s jejich rozpočtem, který
.

4.

5.
6.

navrhuje snížit ve výdajích o 2.640.000,-Kč a
následně předložit ZO ke schválení.
RO schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok
2022 s požadavkem na zřizovatele ve výši
650.000,-Kč.
RO schvaluje rozpočtové opatření číslo 12.
RO schvaluje návrh termínu zasedání ZO
na 22.12.2021 od 18 hod. v HOSPODĚ VE
DVOŘE

Usnesení Rady obce č. 11/2021 ze dne 13.12.2021
1.
2.
3.

RO schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
RO schvaluje plán inventur k 31.12.2021.
RO schvaluje podání žádosti o dotaci MMR 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova:
DT 117d8210A — Podpora obnovy místních
komunikací.

4.

RO schvaluje podání žádosti o dotaci MMR 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova:
DT 117d8210H — Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za komunální odpad v roce 2022
platí fyzická osoba:



která má v obci trvalý pobyt,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce Morašice,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu

Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši
Poplatníkem je:
fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem
psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce.
Roční sazba poplatku: za prvního psa 60,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 120,- Kč

Roční sazba poplatku: 450,- Kč/poplatník.
Změna výše poplatku byla stanovena dle obecně
závazné
vyhlášky
č.
1/2021
schválené
zastupitelstvem dne 4. 11. 2021.

Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit:



děti do 6-ti let věku
osoby starší 80-ti let, které mají v obci
trvalý pobyt.

Osvobození od poplatku, které je poplatník
povinen oznámit a doložit:
 osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu.

U obou poplatků platí povinnost ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do
30-ti dnů od změny, která nastala.
Splatnost poplatků je do 31.3.2022. Složenky poplatníkům nezasíláme! Po tomto termínu se
může stát, že vám popelnice nebudou vyváženy.
Způsoby úhrady poplatku:
 hotově v úředních hodinách na obecním úřadu
 bezhotovostním převodem na účet obce č. 5424531/0100 pod variabilními symboly,
které jste používali v minulých letech. Platbu za psy zasílejte jako samostatnou platbu s příslušným
variabilním symbolem. Pokud ještě nemáte přiděleny variabilní symboly, na požádání vám je sdělíme
telefonicky na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu urad@obecmorasice.cz .

Vzhledem k nízkému počtu plateb nemáme platební terminál, a proto není možné platit kartou!

Úřední hodiny obecního úřadu: Pondělí, středa 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
Pátek
8.00 – 12.00
Opětovně žádáme občany, aby své domy označovaly číslem popisným. V různých institucích
a obchodech uvádějte přesné adresy i s názvem místní části. V opačném případě zásilky
„bloudí“ po obci. V některých případech je poštovní doručovatel vrací zpět bez hledání
správného adresáta nebo se může stát, že nesprávný adresát zásilku vyhodí.
Obecní úřad bude uzavřen od 23.12.2021 do 2.1.2022.
Pošta partner bude uzavřena dne 31.12.2021.
Lenka Košťálová, obecní úřad
www.obecmorasice.cz
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SDH SKUPICE INFORMUJÍ
Skupický Halloween
Poslední říjnovou sobotu zavládlo pravé podzimní a dušičkové počasí. I
přes chladné a větrné počasí dorazilo na akci třicet dětí ze Skupic, Janovic,
Morašic a Lánů.
Nejprve se rozdělily podle věku do kategorií nejmladších, mladších a
starších dětí. Pro nejmladší děti byla připravena stezka po světýlkách
s lehčími úkoly. Mladší a starší děti
s baterkami a mapou plnily méně či více
náročné úkoly v rámci ,,noční bojovky“.
Museli se vypořádat s řešením rébusů,
hádanek a kvízů. Odvážné děti lovily například
oči z krvavé lázně (žaludy z obarveného
pudingu) nebo vytahovaly úkol z místní
nádrže.
Po splněných úkolech se pak přesunuly na stezku odvahy, na které je čekala
rozsvícená světýlka a strašidelné postavy. Ten, kdo překonal strach a absolvoval
stezku, byl za svou odvahu sladce odměněn.

Podzimní úklid obce
Již několik let se na konci listopadu pořádá SDH Skupice brigádu/úklid obce. Ovšem až letos byla brigáda
ozvláštněna sněhovou pokrývkou, což dosti ztěžovalo odklizení spadaného lipového listí na návsi a čištění
silnice podél obrubníků. Poděkování patří všem občanům, kteří přiložili ruce k dílu. Díky nim proběhla brigáda
hladce a bezproblémově.

Tvoření v Lojzičce
Původní adventní tvoření bohužel z důvodu nemoci
neproběhlo. Avšak v půli prosince se místní ženy a dívky
sešly v obecní místnosti k tvorbě vitrážových andělů.
Poděkování patří za vlídný a trpělivý přístup lektorce Hance
Ondrákové. Akci částečně finančně podpořilo SDH, jako
odměnu pro místní ženy za jejich roční aktivitu při konání
akcí.
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Vánoční zpívání
I letos náves rozsvítil vánoční strom, který místní hasiči osadili a ustrojili do svítících
řetězů a rampouchů. Ve čtvrtek 23. prosince od 17:00 pak rozezní Skupice koledy
v podání místních dětí. Přijďte si zazpívat nebo jen ,,pobejt“ se sousedy a užít si vánoční
atmosféru. K ochutnání bude cukroví, svařák a horká hruška pro děti.
Výroční schůze SDH Skupice by měla proběhnout 8. 1. 2022.
Skupičtí hasiči přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních a dobrý rok 2022
Milan Štorek a Jan Švadlenka, SDH Skupice

KULTURNÍ KOMISE
V sobotu 23. 10. 2021 se po ročním odkladu uskutečnilo tradiční setkání seniorů v Pohledě. Nutno
podotknout, že proběhlo za 5 minut 12. Začátkem listopadu by již nebylo možno tuto akci uspořádat
dle původního plánu s ohledem na přibývající vládní nařízení. Program proběhl přibližně podle předpokladu
a jediným vroubkem byla poměrně slabá účast. Vzhledem k všudypřítomné covidové situaci je to ale
částečně pochopitelné. Proto bych chtěl jménem Kulturní komise poděkovat především všem účastníkům
za to, že se odhodlali a přišli. Podle odezvy nikdo nelitoval. Po vystoupení školky nás vinnými písněmi opíjely
Borověnky, Ktvíko předvedli divadlo na úrovni profesionálů a Karel Hynek Gott roztančil sál, jak slíbil.
Velké poděkování také patří členkám Kulturní komise a Lence Košťálové za bezchybnou obsluhu, dále celé
školce a především Janě a Slávkovi Salfických za vynikající kuchyňské představení. Pitný režim hlídal Josef
Chrbolka, dopravu řídil Fanda Škodný.

Rodinná vánoční hra
Po vzoru jiných míst jsme pro Vás
připravili turisticky vědomostní
Rodinnou vánoční hru, která Vám
pomůže při rozhodování, kam vyrazit
na procházku mezi svátky. Po všech
místních částech je rozmístěno
celkem 16 kartiček s QR kódy.
Kartičky jsou o velikosti formátu A6
(přibližně 10*15 cm) a jsou veřejně
přístupné, netřeba tedy nikde zvonit.
Kód samotný má velikost 7x7 cm a je
snadno rozpoznatelný. Každý skrývá
jednu otázku. Správné odpovědi
pište do tajenky, která je zde vpravo,
nebo ji najdete pod QR kódem,
případně
na
stránkách
www.rvh6.webnode.cz. Zde jsou
také další informace ohledně
pravidel, mapové nápovědy a
odměny.
Přejeme příjemnou zábavu a čerstvý
vzduch do plic.
Tomáš Navrátil, Milan Štorek
www.obecmorasice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 19. října proběhla ve škole beseda pro
rodiče s názvem “Rodiče a technologie.“ Cílem
semináře bylo posílit kompetenci rodičů dětí
základních škol ve smyslu zvýšení orientace v
oblasti kyberprostoru tak, aby byli schopni
reagovat na současné trendy související s trávením
volného času svých dětí na sociálních sítích. Rodiče
si prostřednictvím semináře osvojili způsob
spoluvytváření pravidel pro užívání sociálních sítí
dětmi, ale i např. způsoby, jak efektivně nastavit
trávení času na chytrém zařízení jako takovém.
Rodičům byla podána podpora v souvislosti s
aktuální dobou, která je způsobena COVID-19, kdy
děti musí trávit více času u PC v souvislosti s
distanční výukou.
V týdnu od 18. - 22. října proběhl ve školce
projektový týden “Po stopách praotce
Čecha”. Děti se seznámily s nejznámějšími
českými pověstmi a prohlubovaly tak vztah k naší
zemi a k odkazu našich předků.

V sobotu 23.října proběhlo posezení seniorů v
Pohledě, kde děti z mateřské školy vystoupily s
lidovými písničkami a básněmi. Babičkám a
dědečkům zahrály krátkou pohádku. Nakonec jim
rozdaly dárečky - dráčky, které v průběhu října
vyrobily ve školce.

V říjnu nezaháleli ani žáci základní školy. Mnozí se
zúčastnili Logické olympiády, kde poměřili své
schopnosti s ostatními žáky z celé republiky.
Měsíc říjen jsme zakončili 25. 10. 2021 Strašidláckým
trojčením a spaním ve škole. Venku před školou
dlabali společně rodiče a děti dýně, které při setmění
krásně prosvítily okolí školy. Poté se vydala malá
strašidla na cestu po Morašicích. Pro největší
odvážlivce bylo připravené spaní ve škole a školce se
strašidelnou pohádkou na dobrou noc.

Před ulehnutím do spacáků, se nebojácní odvážlivci vydali
na strašidelnou noční stezku s úkoly. Všem dětem se
podařilo samostatně stezku projít.

Následující den se ve škole učilo projektově. Celé
dopoledne se žáci z různých tříd střídali na stanovištích
a učili se řemeslům. Někteří si vyrobili pantofle, jiní
háčkovali nebo si zkusili hrnčířské řemeslo.
Začátkem listopadu se již tradičně zapojili žáci čtvrtého a pátého ročníku do soutěže Bobříka informatiky. V
letošním roce byla soutěž o poznání těžší - kromě logických úloh museli účastníci již programovat. Tentokrát
se nejlépe dařilo Anežce Koláčkové, stříbrnou příčku ve škole obsadila Terka Jordáková a o třetí místo se
podělila Maruška Petrovičová s Lubošem Novotným.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 23. 12. 2021
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V týdnu od 8. - 12. listopadu proběhl ve školce
projektový týden “Po stopách kováře Matěje”.
Děti se seznámily s kovářským řemeslem, zkoušely
si kovat podkovičky pro koníčky a v závěru týdne k
nám zavítal Martin na bílém koni, který vážil
dlouhou cestu. Za jeho návštěvu také moc
děkujeme.
V úterý 16. listopadu nás ve školce navštívili učitelé
ze základní umělecké školy, kteří přijeli s
programem “Písničky starých řemeslníků”. Děti
čekal úsměvný koncert a žertovné řemeslnické
povídání, ve kterém se představilo více než tucet
hudebních nástrojů: flétny, gemshorny, klarinety,
trubka, pozoun, melafon, suzafon, dudy,
harmonika i cimbál. Řada řemeslnických písniček
byla velmi známá a děti si je s chutí zazpívaly spolu
s účinkujícími.
V úterý 23. listopadu proběhly adventní dílničky.
Tentokrát bohužel v komornějším obsazení
- dekorace na vánoční jarmark vyráběli pouze
zaměstnanci školy. Rodiče nás v tom ovšem
nenechali a udělali si domácí adventní dílničky. Své
výrobky nám pak na jarmark věnovali. Za všechny
překrásné výrobky moc děkujeme!
I jarmark nakonec proběhl velmi netradičně. Z naší
nové zahradní učebny před školou jsme udělali
stánek a prodeje se ujali žáci z družiny, kteří měli
prodejní služby po celý týden. Prodejci se opravdu
činili - výtěžek z prodeje nakonec činí celých 24 tis.
Kč. Za získané peníze nám Ježíšek nadělí do školky i

družiny spoustu nových her a nějaké sportovní
vybavení.

Začátkem prosince proběhl v naší škole čertovský
den. Po celé škole a školce pobíhali malí čertíci i
andílci. Zavítal k nám na školní zahradu také
Mikuláš, čert a anděl, kteří pro nás za písničku
nebo básničku měli připravenou bohatou nadílku.
V týdnu od 13. do 17. prosince si děti z mateřské
školy užily poslední projektový týden v tomto roce
s názvem “Po stopách perníkářky Růženky”. Děti si
společně upekly perníčky a vyzkoušely si vše tak,
jak to dříve dělaly naše babičky. Povídali jsme si o
vánočních tradicích, některé jsme i vyzkoušeli. V
závěru týdne starší děti “Dubínci” zahrály mladším
pohádku “O perníkové chaloupce”.

Krásné Vánoce pro děti z centra Klokánek a z chrudimské nemocnice.
Jak už v posledních letech bývá zvykem, i letos jsme se rozhodli pokračovat v charitativní vánoční tradici. Ve
škole a školce se sešla spousta dárků, které jste věnovali dětem do centra Klokánek a do chrudimské
nemocnice. Pomohli jste tím udělat příjemné Vánoce dětem. Hračky jsme ve čtvrtek 16. prosince rozvezli.
Bylo jich tolik, že se nemohly vejít ani do auta.
Zástupci organizací si Vaší pomoci velice váží. Moc děkujeme a věříme, že vykouzlí nejeden úsměv na Štědrý
den. V této tradici bychom rádi za rok opět pokračovali.
Děkujeme za spolupráci!

Vážení občané, milí rodiče a přátelé školy,
dovolte nám poděkovat Vám všem za celoroční spolupráci, za Vaši pomoc při akcích školy a za materiální i
finanční podporu. Velmi si veškeré podpory, které se nám od Vás dostává, vážíme.
Rádi bychom poděkovali organizacím, se kterými spolupracujeme a jejichž podpora je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme zřizovateli - Obci Morašice, rodičovskému spolku MOMA Morašice, Obci Lány, Družstvu Agricola
Bylany, Dřevovýrobě Pelikán, SDH Morašice a Dětskému oddílu Berušky Lány.
S přáním krásných a radostných Vánoc a pevného zdraví do nového roku
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Morašice
www.obecmorasice.cz
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SDH MORAŠICE
Od minulého vydání Venkova Vám přinášíme malé ohlédnutí za uplynulými měsíci. Bohužel některé akce
se nám nepodařilo uskutečnit v souvislosti s nepříznivými podmínkami, pojďme se za na ně zpětně podívat.
V sobotu 25.9.2021 vyrazili mladí hasiči na soutěž do Lukavice, kde obsadili starší žáci 3. místo.
Očekávaná soutěž pro naši obec proběhla
2. října na místním hřišti “O pohár starosty
obce”. Po celou dobu soutěže provázelo
mluvené slovo “již slavné moderátorské dvojice
Jirky Škodného a Jitky Bolechové”, kteří se
nelehkého úkolu zhostili na výbornou! Na
místní půdě poměřilo své síly celkem 25 týmů
mužů a 12 družstev žen. Naši muži nasadili
hned 3 žhavá želízka. Družstvo “A” obsadilo 2.
příčku, tým “C” si doběhl pro místo 12. a “Stará
garda” brala 13. místo. Do rozstřelů “O pohár
starosty obce” se probojovalo 8 nejrychlejších
družstev a pohár nakonec po dlouhé době
zůstal na domácí půdě, za což klukům velmi děkujeme a dodatečně ještě jednou gratulujeme! Ženám se
bohužel příliš nedařilo a doběhly si tak pro 10. místo.
V neděli 10.10.2021 proběhl v Chacholicích dětský závod
požární všestrannosti, podzimní kolo celoroční hry Plamen
– běh na 2-3 km a plnění jednotlivých disciplín jako je
zdravověda, uzlování, topografie, přesun podle azimutu,
znalost požární ochrany, šplh a střelba. Je znát, že pokud
se děti delší dobu věnují hasičině, dokáží uspět i v náročné
konkurenci. Naše starší děvčata obsadila celkové 2. místo
z 36 hlídek. Hlídka starších chlapců byla doplněna o 2
mladší členy – z důvodu nemoci, i tak podala dobrý výkon
- 17. místo. Ani mladší žáci se nedali zahanbit a obsadili 8.
místo ze 33 hlídek. Valentýna Velínská a Daniela Stará běžely
již jako jednotlivkyně v dorostu a skončily na 1. a 2. místě.
Všechny děti podaly skvělé výkony a díky tomu máme
vynikající pozici na jarní kolo hry Plamen.
Mladí hasiči se
snaží
být
nedílnou
součástí všeho
dění v obci. Někteří z vás již ochutnali jejich sladké vafle. Ve
středu 1.12.2021 ozdobili stromeček a postavili sněhuláky před
obecním úřadem. Také vyráběli přáníčka PF (záložka do
knížky), které budou roznášet po obci.
V průběhu podzimu proběhlo několik brigád v okolí hasičárny a hřiště. Bylo vytvořeno nové pískoviště
sloužící na pytlování při povodních, provedeny terénní úpravy, natřeny palubky a proběhly různé úklidové
práce.
V neděli 5. prosince obcházel obec Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Dětem rozdávali nadílku a těm
zlobivým i nějaké to uhlí.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 23. 12. 2021
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Na příští rok Vás zveme na tyto plánované akce, snad se nám je podaří všechny uskutečnit bez
jakýchkoliv omezení:
12. 3. 2022 Hasičský ples
18. 9. 2021 Posvícenský fotbal + dětský den
16. 4. 2022 Sběr starého železa
1. 10. 2022 O pohár starosty obce
30. 4. 2022 Čarodějnice
hasičská soutěž
21. 5. 2022 Kácení máje
2. 10. 2022 Nohejbalový turnaj
28. 5. 2022 II. ročník Východočeské ligy
8.10. 2022
Sběr starého železa
18. 6. 2022 Volejbalový turnaj
30. 11. 2022 Rozsvícení vánočního stromu
19. 6. 2022 Pouťový fotbal
3. 12. 2022 Čertobraní pro děti i dospělé
5. 7. 2022
Morašická výzva
9. 12. 2022 Výroční valná hromada sboru
adrenalinová soutěž
24. 12. 2022 Vánoční pohádka
17. 9. 2022 Vinobraní
Únor 2023
Staročeská maškara
V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v práci podporují.

Přejeme všem krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a
pohody.
Monika Kosinová a Květa Dvořáková

MORAŠICKÝ SLOWPITCHOVÝ ODDÍL V ROCE 2021
Sezóna roku 2021 je za námi. Výsledkově byla srovnatelná s loňským
rokem. Náš tým byl poznamenán mnohými zraněními. Proto jsme do týmu
začali začleňovat i mladší ročníky.
V slowpitchové amatérské lize jsme
skončili na 7. místě z 15. V slowpitchové
lize jsme absolvovali jeden turnaj a
skončili jsme na výborném pátém místě.
V turnaji jsme porazili i celkově druhý tým Trnavy. Pokud by měl někdo
chuť si s námi zatrénovat. Chodíme každý čtvrtek od 19:15 na kondiční
trénink do místní školní tělocvičny. Případné dotazy můžete směřovat na
můj email: kolacekjm@seznam.cz nebo telefon 604578194.
Přeji všem spoluobčanům hezké vánoční svátky a šťastný nový rok. Spoluhráčům plno dlouhých odpalů v
roce 2022.
Chci touto cestou poděkovat spolku hasičů Morašice za vynikající údržbu místního hřiště. Trávník nám mohou
závidět v širokém okolí.
Josef Koláček, předseda klubu

MIKULÁŠ V JANOVICÍCH
My v Janovicích máme prostě tradice rádi.
Den před první adventní nedělí jsme se opět sešli v Janovicích u krásně
nazdobeného stromečku. Děti se postaraly o rozsvícení, měly to opět
na povel a podařilo se. A to je taky znamení, kdy k nám z dálky přijdou
výchovní pomocníci Čert, Mikuláš a laskavý Anděl. Děti byly úžasné. I
přes svůj strach všechny řekly svou připravenou básničku nebo
zazpívaly. A nikdo nepřišel zkrátka. Na všechny se dostalo sladké
odměny za statečnost. Děkujeme všem za přípravu a hlavně všem, kteří přišli načerpat vánoční atmosféru.
Petra Medunová, Janovice
www.obecmorasice.cz
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MORAŠICE 1560 ANEB JAK SE TU ŽILO V ŠESTNÁCTÉM
STOLETÍ
Zboží Morašické v Chrudimsku, patřící nyní knížeti
Ferd. Kinskému v druhé polovici věku XVI. náleželo
k nejlepším a nejspořádanějším zbožím svého
okolí, ba, jak obsáhlý popis zboží toho v zemských
deskách svědčí, k zbožím nejvzornějším.
Příčinou rozkvětu toho byl p. Mikuláš ze Štítného,
jenž byl první z rodu svého, který se na Chrudimsku
usadil. Příčinou rozkvětu statku Morašického byla
páně Mikulášova veliká praxe hospodářská, kterou
sobě nabyl jako úředník na Čáslavsku i
Chrudimsku, jakož i moudré rady a pomoc
zkušených úředníků jeho Petra Hamzy ze
Zabědovic a Jana Humpoleckého z Rybenska.
Prvého úředníka měl p. Mikuláš v takové oblibě, že
později, když stal se Petr pánem Hrochova Týnce,
dal mu jedinou dceru svou Janu za manželku, čím
stalo se, že po smrti p. Mikulášše (1550)
Úkolem naším jest vylíčit, jak v r. 1560 a v době
potomní vypadalo hospodářství Morašické,
pivovár, chmelnice, vinice, kovárny, mlýny, krčmy
a ostatní příslušenství statku a podati výčet
poddaných při statku a pověděti, jaký byl poměr
lidu selského k vrchnosti, což vše z různých zápisů
v zemských deskách.
Za dvorem na svahu jihovýchodním u kostela
stávala vinice, ve které byl lis a jiné příslušenství
potřebné ke sbírání vína. Vinicí vedla cesta, po níž
s vozem až k lisu bylo možno jeti. Chmelnice
stávala za ovčínem, štěpnice se sklepem za
ratejnou a chmelnicí. V pivováře zaměstnán byl
sládek či pivovárník, mládek, a písař důchodní,
který pivovár i sladovnu spravoval, peníze přijímal,
pšenici na slad vydával a při vaření spílání piva byl
přítomen. Šenkýři na panství měli za povinnost
pivo bráti jen z pivováru Morašického. Kdo by jiné
pivo bral, platil z každého sudu 1 kopu grošů
pokuty. Mláto, kvasnice, patoky, řídké pivo buď
prodáváno, buď odváděno do dvora.
Mlynář Morašický dostával od semletí 15 korců
pšenice 5 grošů. Protože však mlýn panský byl,
mlynářovou povinností bylo prach ve mlýně
smetati, na hromadu dávati a 2 vepře krmiti. Ve

mlýně byla 2 kola. Ze dvou masných krámů
vycházelo k panství ročně 28 drobů, z nichž každý
po 28 gr. se počítal. Krčma stávala vedle dvora. K
ní patřil sklep ve štěpnici. V krčmě byly 4 velké
stoly, 1 menší stoleček a 4 skleněná okna. Krčmu r.
1598 za 25 kop koupil Jan Žižka. Proti krčmě
stávala prádelna a přes cestu kovárna. Pod
Morašicemi stávala cihelna se vším nádobím, nad
vesnicí skála, v níž lámán ku stavbě kámen.
Lázeň Morašická dřívím opatřována byla robotníky
Mezilesickými, kteří osvobozeni byli za to od práce
na lukách. Rybniční hospodářství u Morašic bylo
dosti rozsáhlé. Do rybníka „Nečasu“, který byl pod
vesnicí Pískem, a do Rozhovického sázeni kapři na
tření. V r. 1597 v jiném rybníku, „Nohavice“
zvaném, bylo 50 kop tříletých kaprů, v Dubanském
hořením 7 kop, v dolením 12 kop. Rybník
„Nadýmač“ dával 4 džbery štik a 75 džberů kaprů.
Vedle těchto rybníků u Kozojed byl rybník KozoDřenický, Svatomarecký, Pod lipou a Babinec. Z
Kozojedského rybníka pouštěl mlynář vodu do
pivováru. Při lovení a nasazování ryb byli robotníci
povinni, jak se jim rozkáže nebo návěští dá, bez
rozpakování nebo váhání k rybníkům se dostaviti,
aby pro jich neposlušnost ku škodě se nepřišlo.
Z potoků, které na statku Morašickém byly, uvádí
se potok Skupický, jenž vedl až k mlýnu
Bořetickému, jiný od rybníka Nohavice až k rybníku
Velkému či Svatomareckému, mezi Bylany a
Tribřichy a u rybníka Nečasu.
Lesy byly dubové, březové a jedlové. Dubové
rozkládaly se u Skupic, jedlové u Bačal a Janovic.
Opatroval je myslivec panský Jiřík Hanuš, jenž se
starav, obdržel za věrné služby svoje v Morašicích
zahradu v ceně 25 kop, s tou však výminkou, aby
ona vždy za touž cenu prodávána byla. Rozměry
selských gruntů vysvitají jedině z rulle
Ferdinandovy. Dle té v Morašicích bylo 10 sedláků,
jichž statky měly rozměry od 60-90 strychů. 5
stavení selských bylo pusto. Chalupy měly od 2-10
strychů. Morašičtí poddaní měli tehdy celkem
1668 strychů. Dle Josefínského katastru 1 soused
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z Morašic robotoval s párem
potahu týdně jeden a půl
dne, 20 konalo roboty pěší a
to týdně 3 dni.
-------------Strych (korec) = 800 čtver.
sáhů = 1,5 míry = ½ jitra =
2877,32 m2.
Kopa grošů = 60 grošů, 9 až
12 grošů = sud piva, tesař si
vydělal 3 groše denně.
Kráceno a upraveno z textu:
Morašice. Inventář statku a
jeho poddaní po r. 1560.
Píše Alois Klaus. (Památky
archaeologické
a
místopisné
organ
Archaeologického
sboru
Musea království Českého a
Historického spolku v Praze,
1902)
Milan Štorek, Skupice

Před obecním úřadem je nově instalován Z-BOX Zásilkovny, kde je možné
vyzvedávat zásilky. O možnosti podávání zásilek se jedná.

Také ve Zbyhněvicích se
rozsvítil
na
první
adventní neděli stromek.
O vánoční atmosféru se
postaral čerstvě napadlý
sníh.

www.obecmorasice.cz
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ADVENTNÍ POZDRAV Z MOMA MORAŠICE Z.S.
Projekt Dětský klub II běží od září souběžně
se školní družinou bez přestávky, naštěstí.
Doufejme, že tomu bude tak i nadále.
Sportovní hry a pohybové hry pro nejmenší
se od října opět rozjely a fungují doposud,
což s velkou radostí přivítali cvičenci malí i
velcí, ale především jejich rodiče. Vždyť
pohyb a radost z něj přináší dobrou náladu i
zdraví, a obojího je po velké pauze i v těchto
náročných dnech potřeba. Držíme si palce
navzájem, abychom bez přestávky mohli
cvičit až do června.
Projekt - Odpadový kalendář obce Morašice 2022 spatřil světlo světa před několika dny a vy jej nyní spolu
s prosincovým vydáním Venkova máte již doma. Vznikal podobně jako ten loňský během podzimu a najdete
v něm kulturní, sportovní a společenské akce, svoz odpadových nádob, objemného odpadu či sběr kovů
v obci Morašice i jejích místních částech. Kalendář pro rok 2022 je dotován Pardubickým krajem a obcí
Morašice. Opět bych ráda poděkovala Andree Koláčkové za skvěle odvedenou práci i na tomto projektu! A
přeji našemu druhému kalendáři, ať obhájí své místo ve Vaší domácnosti a plní dobře svou funkci!
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách se
Obecního úřadu! Opakování je matka moudrosti
ZŠ a MŠ Morašice - obdrželi jsme na účet příjem
 - toto stanoviště bylo instalováno z důvodu
ze sběru papíru, štědrý dar od družstva Agricola
přeplněnosti obecních modrých kontejnerů. Jedná
Bylany a neméně významné dary od rodičů dětí,
se o vzájemnou výpomoc, obec nemusí platit za
které navštěvují ZŠ a MŠ
odvoz odpadu a škola má
Morašice. Do příjmů
za sběr papíru pravidelné
MOMA se také promítl
příjmy. Pokud se Vám
výtěžek
z vánočního
myšlenka líbí a rádi byste
jarmarku, tedy celková
tuto iniciativu podpořili,
vybraná částka mínus
prosím, vkládejte papírový
nákupy materiálu. Výdaje
odpad v pevném obalu
v tomto období tvoří
(velká papírová krabice na
přenosný vařič s nádobím
drobný papír, svázané
do kroužku vaření a
časopisy, apod.) primárně
vánoční dárky do školní
do kovového koše před
družiny.
OÚ. Děkujeme!
Školní sběr papíru – moc děkuji všem, kteří
využívají sběrné místo na papír před budovou
Jsme velmi rádi za veškerou finanční, materiální i psychickou podporu od sponzorů, rodičů a přátel školy i
školky, děkujeme!
Pohodové svátky vánoční v kruhu rodinném a rok 2022 plný zdraví, lásky i naděje Vám za tým MOMA
Morašice přeje
Jana Navrátilová, MOMA
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