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Vážení spoluobčané,
od minulého vydání Českého Venkova uběhlo pouhých 59 dní, přesto se v obci za tu dobu událo mnoho
akcí. A-tým z SDH Morašice zabojoval na mistrovství ČR, Jirka Škodný dokonce na světovém šampionátu.
Děti mohou chodit do školy, což vloni touto dobou už nešlo. Bohužel některé ale kosí slabá imunita,
důsledek jarního domácího vzdělávání. V Janovicích (ne)létali draci. Čekají nás volby do poslanecké
sněmovny 8. a 9. října. Pojďme volit a neberme to jako povinnost. Berme to jako náš vlastní projev, náš
názor, náš podíl na tom, jak žijeme, který hodíme do urny. Každý jsme zodpovědný za své štěstí, a abychom
šťastní byli a neměli důvod nadávat u televize, musíme pro to něco udělat. Už jen proto, že letošních voleb
by se mělo účastnit i mnoho prvovoličů. Můžeme jen doufat, že to nebude jejich poslední možnost
svobodné volby. Volební účast v Morašicích bývá poměrně velká, ale vždy je co zlepšit. Pokud si nemůžete
vybrat, komu dát svůj hlas, tak si aspoň vzpomeňte na volební komisařky a komisaře. Několik dlouhých
hodin musí trávit ve volebních místnostech a čekat na každou dobrou duši, která za nimi zavítá. Přijďte je
proto navštívit a zkrátit jim dlouhou chvíli třeba nějakou básničkou (samozřejmě v roušce). Při té příležitosti
můžete upustit svůj hlas i do volební urny. Příjemné chvíle při konzumování následujících řádků a obrázků
přeje
Redakční rada Českého Venkova

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
období letních prázdnin a dovolených uteklo jako
voda,
vstupujeme
do
poslední
třetiny
kalendářního roku 2021. Jsme rádi, že léto se již
podstatně přiblížilo standardnímu způsobu našeho
života, na který jsme byli zvyklí v době před COVID,
a že v našem regionu doposud nepřibyli žádní další
nemocní. Pevně věříme, že tento trend bude i
nadále pokračovat.

www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
Dovolím si stručně shrnout, co se nám podařilo
dokončit během letních prázdnin. Dokončili jsme
výstavbu komunikace kolem kontejnerů a opravu
povodní poškozené cesty na hřišti v Morašicích.

Prakticky je téměř dokončeno multifunkční a
dětské hřiště v Janovicích, které je již našimi
občany užíváno a zbývají dokončit jenom terénní
úpravy okolí hřiště. Pokládáme za nutné v tomto
případě poděkovat za aktivní přístup při realizaci
hřiště p. Ježkovi a p. Lisému.
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V závěru srpna byla zahájena oprava komunikace
silnice „Hawai“ od p. Pecky kolem
p. Macury až k pile v Morašicích. Dokončení opravy
proběhne dle předpokladu, v souladu s
harmonogramem schváleného projektu, do konce
listopadu tohoto roku. Omlouváme se obyvatelům
v této lokalitě za zhoršení a omezení přístupu k
jejich nemovitostem. Věříme, že toto dočasné
nepohodlí bude následně vyváženo užíváním nové
komfortní silnice.
V budově ZŠMŠ byla dokončena rekonstrukce
sociálních zařízení a jídelny a intenzivně probíhají
také práce na školní a školkové zahradě.
Poděkování patří za odvedenou práci
na tomto projektu ředitelce školy p. Kaplanové, p.
Kosinové a dalším pracovníkům školy. Nelze
opomenout poděkování za pomoc při řešení
umístění herních prvků p. Navrátila, který této
problematice věnoval hodně času.
Kromě výše uvedeného jsme dokončili zateplení
obecního domku na Holičkách a pokračuje se zde
v rekonstrukci vnitřních rozvodů vody,
elektroinstalace, omítek a podlah.

Vážení spoluobčané, dovolte mi vám všem popřát klidné prožití podzimního období, a především hodně
zdraví.
Roman Štěpánek, starosta

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

Služba Hlášení rozhlasu je pro vás zdarma
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 29. 9. 2021
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Hřbitov
Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště vydala po souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje
v červnu roku 2020 „Řád veřejného pohřebiště“ (dále jen řád), který upravuje mimo jiné podmínky
pronájmu, povinnosti nájemců a provozovatele. Řád je zveřejněn v nařízeních obce na webových stránkách
www.obecmorasice.cz a vyvěšen u hřbitova. Jednou z mnoha povinností nájemců je oznamovat pohřbívání
nebo ukládání uren, aby bylo možné zapsat do hřbitovní knihy zemřelé osoby. Podmínky zřízení nebo
rekonstrukci hrobového zařízení určuje provozovatel. Opakovaně upozorňujeme, že je zakázáno, bez
předchozího souhlasu provozovatele, měnit rozměry hrobů a hrobek, zejména zužovat hroby a zkracovat
hroby na urnová místa. Provozovatel pohřebiště je v případě neschválených úprav oprávněn odstoupit
od nájemní smlouvy a na náklady nájemce neodpovídající zařízení odstranit. Prosíme o dodržování
povinností daných řádem, aby nemuselo docházet k těmto nepříjemným situacím.

Darovací smlouva na vydané kompostéry
Letošní rok končí udržitelnost projektu „Kompostování
v Morašicích“. Většina obyvatel si vyzvedla kompostér na
obecním úřadě nebo jim byl doručen místními hasiči. Při
předání kompostéru jste podepsali jeho převzetí. Nyní je čas
splnit další podmínku dotace a tou je uzavřít samotnou
„Darovací smlouvu“. Již jste obdrželi, nebo obdržíte darovací
smlouvu ve dvou vyhotoveních. Prosíme o podepsání a
doručení jednoho vyhotovení na obecní úřad. Smlouvu
nemusíte posílat poštou, stačí vhodit do schránky na
vchodových dveřích do budovy obecního úřadu nebo doručit
prostřednictvím zastupitele z vaší místní části. V případě, že
neobdržíme smlouvu zpět, měli byste vypůjčený kompostér
vrátit. V případě nejasností volejte na telefonní číslo
469 695 837.
Lenka Košťálová, účetní

Usnesení Rady obce č. 6/2021 ze dne 2.8.2021
1. RO schvaluje žádost MěÚ Chrudim Odboru
dopravy o vyjadření k uzavírce a návrhu
objízdné trasy v rámci automobilové soutěže
Rallye Železné hory konané dne 14.8.2021.
2. RO bere na vědomí informaci o kacení suchých
topolů na březích potoka Bylanka mezi
rybníkem Orlík a Bačaly. Povodí Labe
náhradou vysadí nové stromy na březích
Skupického potoka.
3. RO schvaluje finanční dar Oblastní Charitě
Pardubice ve výši 5.000,-Kc na zajištění
domácí hospicové péče.

4. RO schvaluje SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI
č.IV122020448NB/1, Morašice, Janovice, ppč. 205knn s ČEZ Distribuce, a.s.
5. RO bere na vědomí informaci o tom, že
žádost o dotaci na vybudování dvou bytových
jednotek na obecním úřadě nebyla MF
schválena.
6. RO schvaluje žádost paní J. o záporné
stanovisko obce, že nemá zájem odkoupit část
pozemku (7 m2) na p.p.č. 598/2 v k.ú.
Morašice od KÚ Pardubického kraje.

www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
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Usnesení Rady obce č. 7 ze dne 13.9.2021
1. RO bere na vědomí informaci starosty o
výsledcích poptávky na cenu svozu
komunálního odpadu od společností MARIUS
PEDERSEN a.s. a AVE a.s. Z porovnání cen
vychází, že MARIUS PEDERSEN nabízí své
služby cca o 100,-Kč na osobu dražší než AVE
a.s. Z tohoto důvodu navrhuje při těchto
podmínkách setrvat u AVE a.s.
2. RO stanovuje termín zasedání ZO na 30. 9.
2021 od 18 hod. v HOSPODĚ VE DVOŘE.
3. RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z
programu "Podpora zpracování strategických
dokumentů obcí Pardubického kraje" ve výši
39.767,-Kč na „Plán rozvoje obce Morašice".
4. RO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s P. Š. a J. Š.
5. RO bere na vědomí termín Valné hromady

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Mikroregionu Chrudimsko dne 9. 12. 2021 od
16 hod. v Restauraci Muzea v Chrudimi.
RO bere na vědomí informaci starosty o zpět
vzetí návrhu na změnu PRVK pro obec
Morašice.
RO schvaluje žádost Farní Charity Chrudim o
finanční dar ve výši 10.000,-kč.
RO navrhuje projednat dotační program obce
na DČOV na dalším zasedání ZO.
RO schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ na
přerušení provozu mateřské školy a školní
jídelny dne 29. 10. 2021 z důvodu nutnosti
dokončení prací ve školní jídelně.
RO navrhuje projednat na ZO revizi ceny
pozemků na prodej v roce 2022.
RO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 týkající
se fin. darů charitám a dotace na vyhotovení
LHP.

POZOR NA PODVODNÉ NABÍDKY VÝKUPU POZEMKŮ
Společnost Lesy Chrudim s.r.o. upozorňuje na neseriózní jednání společností, tzv. šmejdů, kteří rozesílají
nabídky na odkup lesních a zemědělských pozemků za podhodnocené ceny:
Nesolidní firma, která písemně oslovuje vlastníky nemovitostí s nabídkou odkupu nemovitostí za setiny
skutečné ceny - např. kolem 5% ceny. Třeba u parcely v ceně cca 800 000 Kč velkomyslně nabídnou celých
8 376 Kč. Cílí zejména na starší majitele a spoléhá na to, že neznají aktuální cenu své nemovitosti. V
zaslaném dopisu jsou informace z KN zkreslené takovým způsobem, aby jejich směšně nízká nabídka budila
alespoň nějaké zdání solidnosti.

SETKÁNÍ V POHLEDĚ
Tradiční setkání se uskuteční v sobotu 23. října 2021 ve společenském sále v Pohledě. Začínáme jako vždy
obědem. Následovat bude vystoupení dětí z MŠ Morašice. Dále nás již tradičně potěší svým zpěvem
Borověnky. S divadelním spolkem Kvítko a jejich novou hrou Zvláštní případ se přeneseme do Starého
Města pražského. Na závěr jsme si pro Vás připravili jedno pěvecké překvapení. Mezi jednotlivými
vystoupeními bude dostatek prostoru na vzájemné debaty. Celý program bude ukončen až s odchodem
posledního účastníka. Svoz a rozvoz je zajištěn. Akce se uskuteční za aktuálně platných hygienických a
protiepidemických nařízení.
Tomáš Navrátil, kulturní komise

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 29. 9. 2021
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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021
v obci Morašice

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místo konání:

volební okrsek č. 1 – pro voliče s trvalým pobytem v místní části Morašice, Dubina
slavnostní místnost budovy Obecního úřadu v Morašicích, č.p. 17
volební okrsek č. 2 – pro voliče s trvalým pobytem v místní části Janovice, Holičky
obecní domek Janovice č.p. 54 (u firmy F.A.D.)
volební okrsek č. 3 – pro voliče s trvalým pobytem v místní části Skupice
obecní dům „Lojzička“ Skupice č.p. 31
volební okrsek č. 4 – pro voliče s trvalým pobytem v místní části Zbyhněvice
obecní dům (hasičárna) Zbyhněvice č.p. 25
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října
2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento
hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze
silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19,
naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu
Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli
dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Roman Štěpánek, starosta obce

www.obecmorasice.cz
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PODZIMNÍ POZDRAV Z MOMA MORAŠICE z.s.
Příměstský tábor MOMA proběhl v termínech 16. – 20. 8. a 23. – 27. 8. 2021. První týden letošního
příměstského tábora se nesl v duchu olympijských her. Každý den děti sportovaly a soutěžily v některé
z olympijských disciplín – atletika, plavání, střelba, míčové hry a další. Po náročném dopoledním programu
a obědě byl za odměnu odpočinkový poslech audio knihy na pokračování – Správná pětka. V rámci
odpoledního programu nesmělo chybět vyhlašování olympijských šampionů a medailový ceremoniál.
Ve druhém týdnu příměstského tábora se opět sportovalo a hrálo, ale také se jezdilo na výlety. Jeden den
děti a vedoucí vyrazili do Žlebů, kde si prohlédli místní zámek a účastnili se přehlídky dravců. Další den jeli
na dopravní hřiště do Chrudimi, kde si děti mohly zapůjčit nejen kola a koloběžky, ale především motokáry,
což je moc bavilo. Poslední den kvůli špatnému počasí vyrazili do krytého plaveckého bazénu v Chrudimi.
Příměstský tábor MOMA 2021 byl nabitý sportovními i dobrodružnými zážitky a my už se těšíme na jeho
další ročník!
Projekt Dětský klub II se
s novým školním rokem
opět rozeběhl naplno,
za což jsme nesmírně
rádi! A držíme si pěsti
navzájem, aby tomu
bylo i nadále.
Finanční a organizační
spolupráce
na aktivitách s MŠ a ZŠ
Morašice - v průběhu
prázdnin se ve škole a
školce nezahálelo, objednávaly se učebnice, pracovní sešity a další. Pomůcky,
do kterých mohou děti psát a budou si je nechávat i po konci školního roku,
uhradila MOMA. Nyní začátkem školního roku se od dětí vybírá pomůckovné,
které se vrací zpět na MOMA účet, a také členský příspěvek MOMA ve výši
200 Kč/rodina/školní rok. Úhrada dopravy za výlet MŠ také proběhla stejnou
formou jako pomůckovné. Dále jsme přijali na účet příjem ze sběru papíru.
V měsíci srpnu byly nakoupeny sportovní pomůcky, medaile a odměny
na příměstský tábor a také sada Jógové karty pro MŠ.
Školní sběr papíru – ještě jednou se na vás obracím s prosbou o využití
sběrného místa na papír před budovou Obecního úřadu. Toto stanoviště bylo
instalováno 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!
Jsme velmi rádi za veškerou finanční, materiální i psychickou podporu od sponzorů, rodičů a přátel školy
i školky, děkujeme!
Přeji všem příjemný podzim i šťastnou ruku v nadcházejících volbách a dětem přeji, aby:
- mohly žít ve svobodné zemi bez cenzury médií i uměle vytvářené paniky,
- mohly se prezenčně vzdělávat a všestranně rozvíjet,
- nemusely splácet cizí dluhy.
- měly čistý vzduch, vodu i přírodu
Jana Navrátilová, MOMA
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 29. 9. 2021
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DRACI V JANOVICÍCH
Na louce nad Janovicemi, kde fouká vítr 360 dnů v roce, jsme se
opět sešli, abychom provětrali létající draky.
Vyšlo krásné slunečné podzimní počasí. Dobrá nálada všech tím
byla zajištěna, jen větřík si zrovna vybral svou dovolenou a moc
nám nepomáhal. Nicméně nikomu to náladu nezkazilo. Přišlo přes
50 dětí a my máme velkou radost, že si cestu k nám najdou nejen
janovičtí, ale také přespolní. Pro děti byla také připravena náhradní
překážková dráha.
Děkujeme všem, kdo se podílel
na organizaci a hlavně všem našim
sponzorům a obci. Díky tomu jsme
mohli připravit veškeré občerstvení
a dárky pro všechny účastníky Drakiády.
Přejeme Vám všem příjemné babí léto
a uvidíme se opět na Mikulášském
večeru
u
rozsvícení
vánočního
stromečku.
Petra Medunová, Janovice

LÉTO VE ZBYHNĚVICÍCH
Léto jsme zahájili na místním hřišti kotlíkovým gulášem a promítáním
pohádky. A scházeli jsme se zde pravidelně i nepravidelně celé léto.
Opéct buřty, zahrát si ping-pong, podívat se na letní film, sousedsky
popovídat. Na konec prázdnin jsme podnikli grilování hamburgerů.
Jako každý rok také
letošní léto rychle
uteklo.

Josef Soudek, Zbyhněvice

HLÍVA LÉČÍ I CHUTNÁ
Tato houba žije na stromech, objevuje se nejčastěji na podzim. Má schopnost výrazně posilovat imunitu,
což dokládá řada studií. Přitom se jedná o přírodní prostředek bez negativních účinků, který má i řadu
dalších příznivých vlastností. A navíc také skvěle chutná!
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) roste na živých i odumřelých listnáčích (buky, břízy, ořešáky, jírovce),
můžeme ji však i pěstovat na špalcích z listnatých dřevin, do nichž se vloží běžně dostupná násada. Hlíva
obsahuje mnoho vitaminů, minerálů a stopových prvků, nejcennější jsou však látky zvané glukany, které
mají na lidské zdraví více než příznivé účinky. Podporují imunitní systém, přímo zvyšují tvorbu protilátek
proti patogenním bakteriím, virům i plísním. V lékárnách a obchodech se zdravou výživou najdete hlívu
sušenou, namletou v tobolkách, prodávají se i výtažky z hlívy, izolované glukany. K dostání bývá i hlíva
čerstvá. Z ní jsou výborné přírodní řízky z hlívy — stačí sůl, kmín a troška másla. Dobrý a zdravý je i hlívový
guláš či polévka. Výtečná je rovněž narychlo opečená na pánvi s nasekaným česnekem nebo s různými
bylinkami, například šalvějí, petrželkou a dalšími.
František Petrovič, zdroj – kalendář denik.cz
www.obecmorasice.cz
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SDH MORAŠICE
V minulém vydání Venkova, jsme Vás zvali na Mistrovství republiky v požárním útoku, které se konalo 8.
8. 2021 v Hradci Králové. Po kvalifikaci na mistrovství naši kluci společně s muži SDH Seč trénovali o sto šest
a snažili se tak vychytat vše do posledního detailu. Nutno podotknout, že na této soutěži mají všechny týmy
stejné podmínky, tudíž i stejný stroj. Pro mnohé závodníky velmi rozdílný od toho, na který jsou zvyklí.
Na společné tréninky s kluky ze Seče se podařilo tento stroj zapůjčit a to bylo velkým přínosem pro soutěž
samotnou.
Před soutěží panovalo velké napětí a očekávání nejen od samotných závodníků, ale i diváků. V prvním
pokusu se našim klukům moc nedařilo. Následně při druhém pokusu se i zde bohužel vyskytlo pár chybiček
a s časem 26:52 si doběhli pro 3. místo z celkem 30 týmů. Mistry ČR v požárním útoku se stal SDH Seč,
kterým patří velká gratulace!!!

Našim klukům tímto děkujeme za vzornou reprezentaci sboru!!!

Mladí hasiči zahájili svou činnost ve středu 8. září.
Na schůzkách se budou věnovat přípravě a nácviku
požárního útoku a přípravě a nácviku na závod požární
všestrannosti, která se bude konat v Chacholicích.
V sobotu 18. 9. 2021 se vydali na první letošní soutěž
do Heřmanova Městce, odkud si mladší i starší žáci
odvezli krásná první místa. Z pátka na sobotu proběhlo
školení vedoucích ve Zderazi, 17. - 18. 9. 2021, kterého
se zúčastnili vedoucí mladých hasičů. V sobotu 25. 9. 2021
se vydalo družstvo starších žáků na soutěž do Lukavice,
odkud si odvezli 3. místo v požárním útoku.
V pondělí 30. srpna odletěl z bratislavského letiště přímo do Kazachstánu reprezentační tým mužů a žen
na Mistrovství světa v POŽÁRNÍM SPORTU v Karagandě. Mezi nimi byl i náš člen - Jiří Škodný. Závodilo se
v několika disciplínách: výstupu na věže, 100m s překážkami, štafetě a královské disciplíně -. požárním útoku. V
celkovém součtu si muži české reprezentace dovezli domů cenné kovy za krásné 2. místo! Gratulujeme!!!
Jirka nezahálel a mimo soutěže družstev se čas od času vydal na závody ve “stovkách”.
● 10. července Ostrava, čas 16:56, 5. místo
● 7. srpna Kamenec u Poličky, čas 16:23, 4. místo
● 19. září Zbožnovská stovka, čas 17:03, 6. místo

Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 29. 9. 2021
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Poohlédnutí za soutěžemi mužů a žen:
V sobotu 21. srpna vyrazili muži z C-týmu do Kostelce u Heřm. Městce, odkud si přivezli trofej za 2. místo.
Tentýž den muži z A-týmu byli na dalším kole Perštejnské (pardubické) ligy ve Stradouni a s časem 14:56
si domů přivezli zlato.
V posledním prázdninovém víkendu v sobotu 28. 8. se muži i ženy zúčastnili dalšího kola Summer night
cupu a to noční soutěže na Štěpánově. Ženám se pokus povedl a s časem 27:83 obsadily první místo! Muži
šli na řadu déle. Bohužel se jim útok nevyvedl a po drobných problémech na pravém proudu domu odjeli s
neplatným pokusem. V sobotu 4. září vyrazil C-tým mužů do Markovic, odkud po napínavém boji dovezli
domů nepopulární 4. místo. A-tým vyrazil do Pšánek na VČHL spojenou s extraligou, kde s krásným časem
16:95 obsadili 13. příčku. Pátého září se konala extraliga ve Zderazi, kde se klukům nedařilo a skončili
na 26. místě.
Sobota 11. září se nesla v úspěšném duchu. Nejprve vyrazil složený tým mužů a žen do Lánů, kde se běhá
netradiční útok na 3 proudy a s rozkulováním hadic. Útok se povedl a všichni společně vybojovali 1. místo.
Poté se běžela ještě štafeta, kde se podařilo potvrdit výbornou formu a do sbírky přibyl ještě jeden zlatý
pohár. Nutno vyzdvihnout nejmladšího závodníka Honzu Kořána, který byl zapůjčen od mladých hasičů.
Předvedl svou výbornou formu a přispěl tak svým výkonem k cenným kovům.
Večer se vydali společně muži i ženy na poslední noční soutěž
“Summer night cup” v Rosicích. Nejprve vyběhli na dráhu muži,
kde se jim podařilo si vybojovat 3 příčku. Chvíli na to šli na řadu
ženy, které si doběhli pro místo druhé. Po doběhnutí všech
týmů zde proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků Summer
night cupu. V celkovém žebříčku se podařilo mužům vyběhat
6. příčku. Ženám stačily objet pouze dvě noční soutěže,
na kterých braly cenné body a umístily se tak na 3. místě.

V neděli 12. 9. 2021 jsme pořádali u nás
v Morašicích I. ročník Východočeské
hasičské ligy. Účast závodních týmů byla
celkem hojná, bylo zde 16. družstev mužů
a 8. družstev žen. Našim klukům se na
domácí půdě moc nedařilo a obsadili 12.
místo.
V sobotu 18. září muži z A- týmu vy jeli na VČHL do Čeperky, kde skončili na 10. místě. Složený tým můžu
B+C - týmů vyjel do Heřmanova Městce, kde v 1. kole skončili těsně na místě 4. Poté se běželi rozstřely, kde
se jim podařilo vybojovat krásné druhé místo. Polovina ženského týmu si zde také oblékla dresy
a vypomohly tak ženám z Kostelce u Heřmanova Městce a odvezly si domů zlatý pohár.
Dne 19. 9. 2021 od 15.00 hod. se konalo tradiční pouťové fotbalové utkání a dětský den. Akce se vydařila,
zúčastnilo se kolem 50 dětí, které zdolávaly sportovní olympijské disciplíny. Do fotbalového klání se zapojilo
11 sportovních nadšenců. Výsledek utkání byl 7:7. Bohaté občerstvení přilákalo i diváky, které si tak užili
pohodové odpoledne.
Poslední zářijový víkend 25. 9. vyrazili muži do Moravan na pernštejnskou ligu, odkud si po menších
problémech na koši a proudu odvážejí 14. místo.
www.obecmorasice.cz
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Zveme Vás:
2. 10. 2021
O pohár starosty obce Morašice
od 9:00 hodin
3. 10. 2021
Nohejbalový turnaj
od 9:00 hodin
14. 10. 2021
Členská schůze
od 19:00 hodin
1. 12. 2021
Rozsvícení vánočního stromku
od 15:30 hodin
4. 12. 2021
Čertobraní pro děti i dospělé
od 15:00 a 19:00 hodin
10. 12. 2021
Výroční valná hromada sboru
od 19:00 hodin
24. 12. 2021
Vánoční pohádka
od 14:00 hodin
Přejeme krásný a pohodový podzim plný sluníčka a budeme se na Vás těšit na některé z našich akcí.
Monika Kosinová, SDH Morašice

SKUPICKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 4. září se na návsi obce uskutečnilo Skupické
posvícení. I letos bylo pojato jako přátelské posezení
místních i přespolních. V rámci akce proběhl vyrovnaný
a férový fotbalový zápas mezi mladými a zkušenými
borci.
Vítězství v poměru 8:7 ukořistili těsně
před koncem utkání zkušenější plejeři. Další fotbalové
zápasy byly již v režii mladších i starších dětí, které
vydržely hrát až do tmy, některé i s vosími žihadly.

Diváci také mohli vidět ukázku králičího Hopu v
podání mladých děvčat. K pohodové atmosféře
přispěla na kytaru polovina dua Hrka.
Po setmění měli všichni možnost shlédnout
dechberoucí ohnivou show, kterou odměnili
dlouhým potleskem.

Skupičtí hasiči mají novou elektrocentrálu
Místní dobrovolní hasiči uspěli v programu MiNiGRANTY® VEOLIA a díky tomu mají od léta novou
elektrocentrálu. Ta tak bude sloužit především pro případ živelných událostí, ale bude používána
i pro provozní účely.
Projekt hasičů uspěl i díky jejich členovi a zaměstnanci firmy Veolia Tomáši Trojanovi. Programem
MiNiGRANTY® VEOLIA podporuje třináct let dobrovolnictví svých zaměstnanců.
Milan Štorek, Skupice
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 29. 9. 2021
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ZŠ a MŠ MORAŠICE
Začátek školního roku jsme zahájili
ve středu 1. září. Na uvítanou přišel mezi
osmnáct nových prvňáčků pan starosta
Roman Štěpánek s panem Tomášem
Navrátilem.
Do školních lavic v základní škole usedlo
celkem 67 žáků 1. - 5. ročníku. Počet tříd
se oproti loňsku nezměnil, stále máme
čtyři. Přesto je většina hodin vyučována
děleně dle ročníků, málotřídně spojené ročníky vyučujeme zejména některé výchovy.
V mateřské škole je kapacita zcela naplněna, ve dvou třídách máme 43 dětí.
Naše školní družina již tradičně spolupracuje s rodičovským spolkem MOMA, který zajišťuje místa v dětském
klubu (obdoba školní družiny). Kapacita školní družiny je pouze 40 žáků, starší žáci by tak neměli možnost
být před a po vyučování ve škole. Díky realizovanému projektu mají všichni rodiče možnost dát své děti
do družiny (klubu) bez omezení věku.
Na letošní školní rok 2021 – 2022 jsme si připravili
celoroční projekt s názvem „Po stopách předků“.
Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o odkazu
našich předků, jejich životě a kulturním dědictví.
Povedeme děti k vnímání krásy lidového umění
a tradic. Na základě vzájemné podpory, předávání
dovedností a zkušeností mezi dětmi, rodiči
a prarodiči posílíme toleranci a solidaritu mezi
generacemi.
Každý měsíc se v mateřské škole v projektovém
týdnu zaměříme na jedno z témat. V září jsme
realizovali projektový den s názvem „Po stopách
prababičky Boženky“. Děti si osvojily znalosti, jak
bydlely naše prababičky, co vše potřebovaly
k tomu, aby si uvařily, zatopily či jaké hry děti hrály
v tehdejší době. Vydali jsme se na výlet do Licibořic,
kde jsme navštívili Babiččin dvoreček.
V pátek 10. září proběhl v základní škole workshop
pro 5. ročník s názvem „Žij s angličtinou“. Páťáci tak
prožili celý den s lektorkami angličtiny
a prostřednictvím Skype vedli rozhovory s rodilými
mluvčími.
V září se postupně vydali žáci všechny ročníky již
tradičně na dopravní hřiště do Heřmanova Městce,
kde si osvojili znalosti bezpečnosti na silnici i mimo
ni.
V úterý 21. září proběhlo před školou první
společné setkání s rodiči spojené s opékáním
špekáčků.

Již v průběhu měsíce září se pedagogové mateřské
školy zúčastnili několika hodinových lekcí s Malou
technickou univerzitou. Její zástupci nás učí, jak
lépe pracovat s logickým myšlením dětí a využít tak
jejich potenciál k dalšímu vzdělávání. Některé lekce
proběhly za přítomnosti dětí. Ty se na pár hodin
staly malými projektanty, architekty, inženýry,
staviteli mostů, nebo věží, atd.

Toto vzdělávání a pořízení vybavení je součástí
realizace projektu Pardubického kraje I-KAP II.

www.obecmorasice.cz
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V základní škole jsme v pondělí 27. září realizovali
první společný projektový den, který je součástí
celoročního projektu “Po stopách předků”.
Tentokrát jsme se věnovali aktuálnímu státnímu
svátku a postavě Svatého Václava. Žáci měli
po dlouhé době možnost pracovat ve skupinkách
napříč ročníky - povídali si o historii, navrhovali erby
a nevynechali ani sportovní klání. Učení “mimo
lavice” všechny velmi bavilo, už se těšíme na další.
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V naší škole se i nadále věnujeme sběru a recyklaci.
Kdokoli u nás může v průběhu celého školního roku
odevzdat vyřazené malé elektrospotřebiče (mobil,
notebook, fén, toustovač apod.) či staré baterie.
Dále sbíráme starý papír, který může kdokoliv
odevzdávat do drátěné ohrádky před obecní úřad.
Tím, že nám přispějete do sběru, pomůžete nejen
nám, ale i dalším potřebným, kterým pomáháme.

Co nás čeká:
V úterý 19. října proběhne seminář nejen pro rodiče „Děti
a technologie“, aneb jak se s dětmi bavit o digitálním světě.
Účastníci se dozví, jak upozornit děti, aby jejich pohyb
v kyberprostoru byl přínosný, bezpečný a smysluplný. Zváni
jsou všichni zájemci z řad rodičů i veřejnosti.
V pondělí 25. října máme naplánované „Strašidlácké
trojčení“ spojené s nocováním ve škole. Akci zahájíme
společným dlabáním dýní před školou od 15:30 hodin, poté se
vydáme na tradiční průvod obcí.
V mateřské škole jsme zahájili přípravy na vystoupení
pro babičky a dědečky, které se bude konat 23. října v
Pohledě pod záštitou obce Morašice.
Základní škola bude mít koncem října podzimní prázdniny
(od středy 27. do pátku 29. 10.) V pátek 29. října bude
z provozních důvodů uzavřena i mateřská škola.
V úterý 23. listopadu proběhnou ve škole adventní dílny
s rodiči a přáteli školy, na kterých budeme vyrábět výrobky
určené k prodeji na školním jarmarku.
Ve čtvrtek 25. listopadu máme naplánovaný „školní vánoční
jarmark a besídku pro rodiče“. Těšíme se, že tentokrát to už opravdu vyjde! Všichni jste srdečně zváni.
Krásné Vánoce dětem v Domě na půli cesty
Jak už v posledních letech bývá zvykem, i letos budeme pokračovat ve vánoční tradici. Rádi bychom opět
věnovali dětem v Domě na půli cesty hračky, se kterými si vaše děti už doma nehrají a které by mohly
posloužit dalším dětem. Prosíme Vás o spolupráci, pokud se rozhodnete s Vašimi dětmi také nějakou hračku
věnovat, přineste ji do školy či školky nejpozději začátkem prosince. Hračky mohou být již zabalené.
Kalendářní rok zakončíme poslední tradiční akcí “Zpíváním v kostele Sv. Víta v Morašicích”, která se bude
konat v pátek 17. 12. 2021 od 16:30 hodin.
Jindříška Kaplanová, ZŠ a MŠ Morašice
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