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Bouřkový mrak nad naší obcí 20. června 2022, zdroj bourky.cz

Vážení spoluobčané,
turbulentní počasí nám ohlásilo příchod léta. Na jednu stranu nutno říci, že sucha se nám letos zatím vyhýbají, ale když
kroupy sklízí nezralé plody z našich zahrádek, tak to nepotěší. Dobrá zpráva je, že už nenadáváme na Covid, nýbrž na
počasí, jako za starých časů. Takže se vše vrací do původních kolejí. Během letošního jara jsme si snad trochu
vynahradili ušlé příležitosti z posledních dvou let. Podle dostupných dat se poměrně dobře vydařily akce pálení
čarodějnic v jednotlivých místních částech, stejně tak o měsíc později kácení májí. Škola absolvovala výlety, přednášky
a exkurze. Dlouho odkládaný obecní zájezd proběhl bez újmy na zdraví. Na velkém hřišti v Morašicích se uskutečnily
již 2 hasičské soutěže a družstva žen, mužů nebo dětí jezdí téměř každý víkend na soutěž. Vydatné jaro si zaslouží letní
odpočinek, nejlépe ve stínu u vody. A pokud bude zrovna pršet, tak se můžete začíst do posledního vydání Českého
venkova.
Příjemné a odpočinkové letní dny přeje
Redakční rada Český venkov

Tak vidíš, všichni si stěžují na
Covid, vadí jim zdražování,
nadávají na počasí…
Ale nikdo se neraduje, jak máme
dobré pivo.
František zita ml., Dubina
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 1. 7. 2022
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Usnesení Rady obce č. 3/2022 ze dne 6.6.2022
1.

2.

3.
4.

RO schvaluje poskytnutí finančního daru MO ČRS
Chrudim I na ceny pro soutěžící děti na rybníku Orlík
ve výši 5.000,-Kč. Dále bere na vědomí informaci
předsedy svazu o opravě kaverny, kterou členové
MO ČRS z materiálu poskytnutým obcí zajistí.
RO bere na vědomí informaci starosty o nutnosti
aktualizace majetkového přiznání členů RO
do 30.6.2022.
RO schvaluje termín zasedání zastupitelstva dne
15.6.2022 v HOSPODĚ VE DVOŘE.
RO schvaluje vyřazení nefunkčního majetku
z účetnictví obce. Za členy inventurní komise
schvaluje starostu, p. Novotného a p. Hrstku.

5.

RO schvaluje navýšení odměny za údržbu veř.
prostranství pro SDH Skupice o 30%.
6. RO schvaluje pověření sběrem papíru MŠ a ZŠ.
7. RO schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby"
na parc. č. 333/1 v k.ú. Skupice u Chrudimi, a.s. a
„smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby" na parc.
č.335,83/1,99/19 a 82/1 v k.ú. Janovice u Chrudimi
s ČEZ Distribucí, a.s.
8. RO bere na vědomí informaci o obdržení změny
ceníku AVE na svoz KO.
9. RO bere na vědomí informaci o ceně montáže
„sněháků" na ZŠ a MŠ ve výši cca 200 tis. Kč
10. RO bere na vědomí informaci o bezúplatném
převodu pozemků do majetku obce v Morašicích,
na Holičkách a Práchovně a doporučuje ZO tento
BÚP schválit

11. RO bere na vědomí informaci o cenových nabídkách
na projektovou dokumentaci k chodníkům
na Práchovně a Janovicích a doporučuje jejich
schválení ZO.
12. RO bere na vědomí informaci o vyhlášení
výběrového řízení na opravu komunikace od staré
hasičárny k odbočce k Bakešovým.
13. RO doporučuje projednat na zasedání ZO návrh
opravy komunikace na Dubině a z Dubiny do Skupic.
14. RO bere na vědomí informaci o výsledku HG
průzkumu od společnosti GeoEko na stav
podzemních vod kolem stavby gymnastického sálu.
Na základě výsledku HG průzkumu RO předkládá
do jednání ZO dva návrhy konečného řešení
reklamace zatékání do gymn. sálu a to:
a) Při opravě izolace vč. drenáží navrhnout SL HOLDING
s.r.o. spoluúčast obce ve výši schválené
zastupitelstvem,
b) Pokud SL HOLDING na návrh a) nepřistoupí potom
způsob opravy bez spoluúčasti obce zajisti SL
HOLDING dle vlastního návrhu opravy.
15. RO schvaluje RO č. 2 týkající se úhrady za HG
průzkum, montáže sněháků, přechodu ze stravenek
na stravenkový paušál a fin. dar pro MO Chrudim I.
16. RO bere na vědomí informaci o vrácení stavební
parcely na Holičkách od manželů K. na základě
předkupního práva obce dle kupní smlouvy
na stavební pozemek a projednání dalších kroků
na zasedání ZO.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne
15. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje :
1.

2.

3.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z POV
s Pardubickým krajem OŽPZ/22/22141 na akci
„Rekonstrukce budovy č.p. 31 ve Skupicích –
Lojzička“ ve výši 100 tis. Kč.
Cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo
na opravy komunikací na Dubině (11.1c, 12c, 13.c a
11.2c-sv) a Dubina – Skupice (Mk 11.3.c)
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 35/27 v k.ú Holičky
u Chrudimi od Státního pozemkové úřadu ČR.

4.

Uzavření smlouvy UZSVM/HPU/3975/2022-HPUM
o bezúplatném nabytí podílu na pozemku p.č.
182/36 v k.ú. Morašice u Chrudimi od ÚZSVM.

5.

Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 407/9 v k.ú.
Morašice u Chrudimi o výměře cca 650 m2 od SSHR.

6.

Uplatnění předkupního práva obce na zpětný odkup
pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Holičky u Chrudimi
od manželů Knických za cenu 638.299,- Kč včetně
DPH.

www.obecmorasice.cz
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7.

8.

9.
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Záměr obce prodat pozemek p.č. 66/1 v k.ú. Holičky
u Chrudimi o výměře 1256 m2. Podmínky prodeje
budou schváleny na příštím jednání ZO.
Úpravu Ceníku pro prodej pozemků obce. Od výměry
350 m2 a více se cena navyšuje ze současných 550,Kč/m2 na 800,- Kč/m2. Ostatní zůstává beze změn.
Výběrovou komisi pro výběrová řízení na zhotovitele
na akce: opravy místních komunikací, školní
parkoviště, ve složení: Roman Štěpánek, Petr
Borkovec, Tomáš Chrbolka a Tomáš Navrátil, a
pověřuje starostu obce na základě vyhodnocení
výběrové komise k uzavření a podpisu smluv o dílo
na jednotlivé akce.

10. Zastupitelstvo obce Morašice po projednání
schvaluje pro řešení defektu zvýšené vlhkosti
přístavby ZŠ a MŠ Morašice návrh předložený
zhotovitelem SL Holding jako možný. Odpovědnost
za návrh řešení a správnost provedení je zcela
na zhotoviteli a jeho autorizované osobě. Obec
Morašice se bude na opravě finančně podílet ve výši
150 tis. Kč. Polovina této částky bude uhrazena
po dokončení prací, zbytek (zádržné) – bude
zhotoviteli uhrazen po uplynutí lhůty 12 měsíců.
Termín zhotovení oprav bude posunut na 31.8.2022.

Tento termín se týká všech závad, které soudní
znalec Ing. Patrik Boguaj vypsal 22.2.2021.
11. Rozpočtové opatření číslo 3.

Neschvaluje:
1.

Vypsání výběrového řízení na pracovní pozici
obecního technického údržbáře na plný pracovní
úvazek. Doporučuje řešit od jara příštího roku.

Bere na vědomí:
1. Přijetí finančního příspěvku od Pardubického kraje
na zmírnění dopadů zákona č. 519/2021 Sb.
(kompenzační bonus) ve výši 45.901,45,- Kč.
2. Cenové nabídky a objednání prací od Komplex CR
na zhotovení projektových dokumentací na
chodníky Janovice a Práchovna. Doporučuje oslovit
další projektanty, porovnat ceny a termíny a poté
vybrat nejvhodnějšího dodavatele.
3. Závěrečné účty Mikroregionu západně od Chrudimi
a Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021.
4. Čerpání rozpočtu k 31.5.2022.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené Radou
obce.
6. Informace o přípravě územní studie v lokalitě Z.MO
9.
7. Zprávu finančního výboru a kulturní komise.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
půl roku uběhlo jako voda a za několik dní jsou tady letní prázdniny a dovolené. Dovolte mi, abych vám touto cestou
popřál jejich krásné, a hlavně klidné prožití.
Vzhledem k blížícímu se konci našeho volebního období mi dovolte rychlou rekapitulaci, co se nám, tím myslím
zastupitelstvu obce, podařilo splnit a co nás ještě čeká.
V uplynulých čtyřech letech jsme se hodně věnovali opravám komunikací – převážně v Morašicích. Podařilo se nám
opravit komunikaci na „Hawaji“, byla provedena oprava povodní poškozené komunikace na hřišti, vybudovali jsme
novou komunikaci kolem školy a hřbitova, opravena byla také silnice „Do luk“ a komunikace od hřbitova k mlýnu,
včetně nového stání pro kontejnery na separovaný odpad.
Radost máme také z vybudování nového multifunkčního a dětského hřiště v Janovicích, a z rekonstrukce starého
volejbalového hřiště v Morašicích, kde mají možnost naši, ale i přespolní občané provozovat různé sporty (tenis,
volejbal, nohejbal, basketbal, fotbal). Vybudování těchto hřišť bylo podpořeno dotací od Ministerstva pro místní rozvoj
v celkové výši 4 mil. Kč, a i na výše uvedené opravy místních komunikací se nám podařilo získat dotace ve výši 4,8 mil.
Kč.
Obnovili jsme chodník okolo Pořízů v Morašicích, čímž se podařilo toto kritické místo udělat bezpečnějším.
Ve Skupicích byla při loňských volbách „uvedena do provozu“ budova Lojzička. Na Holičkách je před dokončením
dětské hřiště a klubovna, ve Zbyhněvicích byla provedena oprava břehů rybníků a potoka. Bylo zde dokončeno
zasíťování čtyř stavebních pozemků, včetně splaškové stoky. Za pomoci krajské dotace a příspěvku SDH Morašice, jsme
zakoupili nové devítimístné vozidlo Ford Transit, které je k dispozici pro naše občany.
Také se nám podařilo za finančního přispění nadace Škoda Auto Mladá Boleslav a práce spoluobčanů na místě bývalé
skládky obnovit ovocný sad na Dubině, alej na Holičky a alej u srubu v Janovicích. Už letos, a hlavně v příštích letech
očekáváme „vysokou úrodu“ a budeme rádi, když si do nového sadu či aleje vy, vaše děti nebo vnoučata přijdete
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 1. 7. 2022
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utrhnout čerstvou třešeň, blumku, hrušku či švestku. Bohužel nedávnou bouřku nevydržela stoletá lípa na návsi
v Morašicích. Na podzim plánujeme na jejím místě vysadit lípu novou. Děkujeme všem místním sborům hasičů za
pomoc při úklidu po této vichřici.
V průběhu léta bychom rádi provedli opravu silnice od staré hasičárny v Morašicích k odbočce k Bakešovým.
Zastupitelstvo obce také schválilo provedení opravy komunikací na Dubině a „spojovací“ komunikaci z Dubiny do
Skupic.
Po dlouhých debatách okolo likvidace odpadních vod, nakonec zastupitelstvo obce schválilo podporu obce ve formě
finančního příspěvku občanům, v základní výši 35 tis. Kč na rodinný dům na domovní čistírny odpadních vod.
Pracujeme také na přípravě nového programu do dalšího volebního období, se kterým vás v dohledné době
seznámíme, a podle kterého bychom rádi pokračovali v naši práci i v následujícím období.
Ještě jednou vám přeji krásné prožití léta.
Roman Štěpánek

Z důvodu čerpání dovolených bude 4.7.2022 uzavřena pošta i obecní úřad v Morašicícíh.

Pozdrav z MOMA Morašice z.s.
Projekt Dětský klub II cválá do finále. Zdárně jsme
ukončili školní rok 2021/2022 a poslední aktivitou
našeho projektu „Podpora rodičů dětským klubem
MOMA II při ZŠ Morašice, Chrudim“ jsou dva
turnusy příměstského tábora, který bude probíhat
v termínech 11. - 15. 6. a 18. – 22. 6. 2022.
Vážení a milí, není třeba smutnit, jelikož rodičovský
spolek MOMA funguje dál . Náš spolek bude i
nadále fungovat tak, jak fungoval před zapojením
se do projektu. Tedy bude plnit funkce sdružení
rodičů
a
přátel
školy
včetně
vedení
transparentního účtu.
Sportovní hry a pohybové hry pro nejmenší byly
hojně navštěvovány a děti i rodiče odsouhlasili, že
chtějí chodit cvičit až do června, z čehož máme
velkou radost. Těšíme se opět v září na viděnou
s našimi stálými i novými cvičenci!
Hlásíme radostnou novinu! Žádost na projekt
odpadový kalendář obce Morašice 2023 byla

schválena Pardubickým krajem. Kalendář začneme
realizovat v měsíci září.
Finanční a organizační spolupráce na aktivitách se
ZŠ a MŠ Morašice - na bankovním účtu jsme
obdrželi příjem ze sběru papíru a dar od rodičů ve
výši 10 tis. Kč. Výdaje v tomto období tvoří
vybavení na zahrádku pro MŠ, dárky a upomínkové
předměty pro předškoláky i páťáky v celkové výši
10.500 Kč. Průtokově přes účet a pokladnu prošly
finance za trička na školní vodu, dopravu a vstupné
na výlety či do divadla.
Školní sběr papíru – moc děkujeme všem, kteří
využívají sběrné místo na papír před budovou
Obecního úřadu.
Přeji všem krásné léto! Je čas nasát teplo, užít si
zasloužené volno (prázdniny/dovolená) a
načerpat energii, protože na podzim jako když ji
najdeme 
Jana Navrátilová, MOMA Morašice

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
www.obecmorasice.cz

Zpravodaj pro občany Obce Morašice
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KULTURNÍ KOMISE
Výlet do Muzea rekordů v Pelhřimově,
který se uskutečnil na Zelený čtvrtek 14. dubna
2022, absolvovalo 33 účastníků zájezdu.
Kapacita autobusu nebyla plně využita a na
poslední výzvy pro cestující se nikdo
nepřihlásil. Proto se doplňovala místa i
přespolními. V Pelhřimově jsme zavítali do
dvou vnitřních a jedné venkovní expozice
Muzea rekordů. Při rozchodu kolem oběda
zašli někteří do dalších muzeí, kterých je
ve městě přehršel. V plánu jsou další výlety, které budou závislé především na výši
zájmu.

Vítání nových občánků.
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme 12. června
uspořádali vítání nových občánků na školní zahradě.
Důvodem byl především rekordní počet vítaných dětí, a
to 8 děvčat a 1 chlapec. Podzimní covidová opatření nás
přinutila k roční pauze, která se projevila tak vysokým
počtem. V pořadníku máme dalších 5 dětí a další na
cestě, které se chystáme přivítat hned po prázdninách,
kdyby nám to vyšší moc chtěla zatrhnout. Všem (nejen)
nově narozeným dětem přejeme pevné zdraví, milující
rodinu a mnoho spokojených dní nejen v naší obci.

Lavičky na Orlíku
Za podpory společnosti Koudy&otec jsme na přání našich
spoluobčanů instalovali 2 nové přírodní lavičky u rybníka
Orlík. Přijďte si odpočinout a pokochat se zastíněným
výhledem na klidnou hladinu nebo na zátiší s kostelem.
Tomáš Navrátil, Kulturní komise

ZE ZBYHNĚVIC
I v letošním roce občané Zbyhněvic dodrželi tradici a současně s pálením čarodějnic
30. dubna postavili na hřišti májku. Májka zdobila pohled na vesnici až do pátku 3.
června. V tento den se místní
sešli, májku skáceli a zároveň
toto odpoledne proběhla
oslava Dne dětí. Za své výkony
v soutěžích jako je střílení
ze vzduchovky,
slalom
s hasičskou výzbrojí, házení
balonků a vodní bitva si děti
odnesly pěkné odměny.
A také si pochutnaly na dobrotách, kterými každá rodina přispěla. Zároveň patří
poděkování příslušníkům místního SDH za údržbu zeleně ve vesnici.
Josef Soudek, Zbyhněvice
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 1. 7. 2022
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Blíží se nám konec června a s ním i poslední shrnutí, co vše jsme během jara ve škole prožili.
Duben jsme zahájili aprílem. V pátek 1. dubna bylo v naší škole vše
naruby, konala se „Aprílová škola“. Všichni zaměstnanci školy
si předem vylosovali své nové pracovní pozice, z učitelek se staly
kuchařky či uklízečky, z kuchařek učitelky. Děti si chystaly aprílové
žertíky a snažily se tak své nové paní učitelky napálit. Ze školní kuchyně
se linula vůně hamburgerů a oběd byl zakončen dezertem v podobě
popcornu. Akce se velmi vydařila a všichni zúčastnění si to opravdu
užili.
Po dvou letech jsme mohli přivítat osobně budoucí prvňáčky
při zápisu do školy. Na děti čekal doslova zápis pohádkový,
provázeli je princové a princezny, úkoly pro ně měla
dokonce i čarodějnice. Celkem bylo do první třídy přijato 12
dětí, odloženou školní docházku má 6 předškoláků. Budoucí
prvňáčci školu pravidelně navštěvují každý měsíc. V červnu
s námi byli ve škole celý den, pracovali s prvňáčky a pak
i s páťáky, kteří jim celou školu ukázali. Poznali se i se svými
dalšími kamarády v družině. V září už tak bezpečně poznají
svou třídu a budou ve škole jako doma.

V mateřské škole proběhl v dubnu projektový týden „Po mých
stopách“. Povídali jsme si o tom, jaké po nás zůstanou stopy,
jaké stopy nám tu zanechali naši předci. Představili jsme si
navzájem naše vesnice, kde bydlíme, tvořili jsme velkou
společnou mapu. Zavítali jsme i za panem starostou, který si
s námi povídal o minulosti i současnosti naší obce, jak vznikl
obecní znak a jiné zajímavosti. Společně jsme vymysleli, jak
budeme naší obci a okolí pomáhat a také jsme sepsali seznam
přání, co bychom si v naší obci přáli.
Začátkem května nás ve školce navštívil lektor z ekocentra Paleta s programem „Kompost“. Proměnili jsme se v malé
detektivy a zkoušeli jsme vypátrat, kam se z kompostu ztrácí věci. Vysvětlili jsme si, k čemu kompost slouží, co do něho
patří a co naopak nepatří.
Ve čtvrtek 5. května proběhlo přijímací řízení do mateřské školy. Celkem jsme obdrželi 14 přihlášek, pro omezenou
kapacitu jsme však mohli přijmout pouze 7 dětí, které budou od září docházet do naší školky. Místním rodičům, jejichž
děti nemohly být z kapacitních důvodů přijaty, nabízíme možnost sdílených míst, kdy se děti ve školce střídají.
Ve středu 18. května se na školní zahradě konala přednáška pro školu i školku, „poznej svého psa“. Děti se dozvěděly,
jak se mají chovat k cizím psům, co pejsci mají, nebo nemají rádi, a jak nám mohou pomoci. Dětem ukázal pejsek i
základní povely poslušnosti.
Koncem května a začátkem června jsme si ve školce připravili projektové dny „Po stopách dinosaura Zuka a pračlověka
Tua.“ Děti se dozvěděly o práci paleontologů, tvořily si společně prehistorický svět a předškoláci si připravili přednášku
o dinosaurech. Vysvětlili jsme si význam života v tlupě, povídali si, kde pravěcí lidé žili, co jedli a jak se dorozumívali.
Vyzkoušeli jsme si také pravěké malby a práci s jednoduchými kamennými nástroji. Společně jsme zavítali
do archeoparku Všestary a do Pasíček, kde jsme si vyzkoušeli práci paleontologů a archeologů.
Koncem května se vydali všichni žáci a děti z naší školy za kulturou do chrudimského divadla na baletní představení
„O statečném Cibulkovi“.
www.obecmorasice.cz
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Ve čtvrtek 26. května jsme společně
připravili vystoupení pro naše
maminky a tatínky jako oslavu Dne
matek a otců. Děti ze školky i školy si
secvičily program pro rodiče k jejich
svátku.

V polovině června proběhla ve škole i školce moc zajímavá beseda o zdravém stravování, kterou si pro naši školu
připravila Dana Šťastná z Kruhu zdraví v Chrudimi. Děti si s ní povídaly o zásadách zdravého stravování, vyzkoušeli si
výrobu ovocné špejle a ochutnali různé druhy zdravých potravin.
Ani ve škole jsme během jara nezaháleli. Po dvouleté
pauze jsme konečně navázali na předchozí roky a
vzdělávali jsme se nejen v lavicích. Absolvovali jsme
spoustu exkurzí, projektových dnů i besed. Začátkem
května vyrazili naši páťáci poznávat krásy města
Olomouce. Během dvou dnů jsme poznali historické
centrum, navštívili Pevnost poznání, bojovali v Laser
Game a poznali sport zvaný famfrpál. Další třídy se
postupně vydaly poznávat blízké či vzdálenější okolí,
prvňáci se pravidelně učili venku každý pátek, druháci
absolvovali zajímavou exkurzi do Muzea barokních soch
v Chrudimi, třeťáci a čtvrťáci navštívili Zámek

v Pardubicích a v Ekocentru Paleta zkoumali mikrosvět. Všichni
společně jsme poznávali krásy Žďárska nejen prostřednictvím
zajímavého programu v moderním interaktivním muzeu.
Největším zážitkem pro nás byla návštěva sklárny Karlov, kde
jsme sledovali práci sklářů při foukání a tvarování skla a každý
z nás si zde vyrobil i svůj skleněný obrázek. Celé jaro jsme
se věnovali i sportu – jezdili jsme na plavecký výcvik
do chrudimského bazénu a trénovali správnou jízdu na kole
na dopravním hřišti v Heřmanově Městci. V hodinách
tělocviku jsme se aktivně zapojili do projektu Sazka Olympijský
víceboj v rámci kampaně Česko sportuje. Od Českého
olympijského výboru jsme jako škola získali zlatý certifikát.
Při projektových dnech a besedách ve škole jsme se také mnoho
naučili. Začátkem dubna jsme si povídali s Aničkou Stejskalovou
o tom, proč se slaví Velikonoce. Žáci starších ročníků absolvovali
workshop s odborníkem na sociální sítě. Povídali si o užívání
sociálních sítí a internetu, pozitivech a negativech sociálních sítí a
jejich vlivu na život. Také se věnovali tématu kyberšikany. V červnu
nás navštívila paní architektka a moc zajímavě nám vyprávěla, co
všechno obnáší její profese. Páťáci si v rámci vlastivědy vyzkoušeli,
jaké to je být voličem. Na obecním úřadě na ně čekala volební
komise a oni si pod jejím dozorem zvolili svého třídního maskota.
Naplno jsme využívali i naši novou venkovní učebnu a hodně
se učili v přírodě. Do školy jsme z projektu pořídili další iPady, které stále častěji využíváme při výuce ve všech
předmětech. V informatice jsme je využívali na programování, robotiku, tvorbu animací, natáčení a stříhání krátkých
videí.
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 1. 7. 2022
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V rámci realizace projektu I-KAP se celý školní rok věnujeme rozvoji matematických, čtenářských a digitálních
gramotností. Probíhají náslechy v hodinách, navštěvují nás odborníci a sledují a vyhodnocují naši práci. Díky našim
výsledkům jsme byli požádáni Univerzitou Hradec Králové o spolupráci při přípravě vysokoškolských studentů na práci
učitelů.
Naši žáci se účastní pravidelně mnoha soutěží s nejrůznějším zaměřením. Nejlepšího výsledku letos dosáhla žákyně 5.
ročníku Anežka Koláčková v soutěži Matematický klokan, která se umístila na 2. místě v okrese Chrudim.
Během celého roku měli žáci možnost navštěvovat mnoho kroužků podle svého zájmu. Nabízeli jsme kroužek
sportovních her, vaření, keramiky, gymnastiky, deskových her, florbalu a dramatický kroužek. Ve všech ročnících měli
žáci možnost navštěvovat doučování. V příštím školním roce rozšíříme nabídku kroužků o kroužek vědecký.
Naší poslední velkou společnou akcí byla
zahradní slavnost, při níž jsme se ocitli
v pravěku. Slavnost zahájily děti z mateřské
školy říkankou o mamutovi a pravěkým
tancem a předškoláci byli slavnostně
pasováni na školáky. V polovině programu
jsme se podívali do budoucnosti a zhlédli
jsme vystoupení dramatického kroužku
„Slunce, seno, Morašice“. Následovalo
hudební vystoupení pravěkých žen
(zaměstnankyň školy) pod taktovkou
pračlověka Vojty a slavnost zakončili svým
programem páťáci. Jejich vystoupení se stalo krásným zlatým hřebem celé slavnosti, po úžasném bubenickém
vystoupení s rytmy pravěké hudby nás potěšili i oslavným tancem. Na závěr byli i oni pasováni na šesťáky a primány.
Poslední červnový víkend vyrazili ti
nejodvážnější na „školní vodu“. Rodiny
s dětmi splouvaly řeku Sázavu. I přes
počáteční nepříznivé počasí se nikdo
z party čítající šedesát morašických
vodáků nenechal odradit a všichni si
užili víkend plný zábavy a pohody.
Ve středu 29. června si pro děti ze školy
a školky připravili páťáci Stezku po
Morašicích. Na cestu s úkoly se vydaly
malé skupinky dětí od nejstarších po
nejmenší. Po splnění úkolů čekal
všechny oběd v přírodě – kotlíkový guláš.
Ve čtvrtek 30. června si přišli školáci pro svá vysvědčení. Stejně jako v loňském roce si odnášejí nejen známky, ale od
své paní učitelky dostávají také „slovní hodnocení“ své práce v celém školním roce. Slavnostním špalírem ze školy
odešli naši „absolventi“ z páté třídy a předali tak žezlo svým mladším spolužákům. Letos od nás na druhý stupeň
odcházejí žáci do Chrudimi na ZŠ Dr. Peška, na Gymnázium Josefa Ressela Chrudim a do ZŠ Heřmanův Městec.
V mateřské škole se s tímto školním rokem ještě neloučíme, provoz bude pokračovat až do 22. července, pak čekají i
školku prázdniny.
Děkujeme za spolupráci rodičům, zřizovateli a přátelům školy. Děkujeme také za nemalou finanční pomoc, kterou nám
mnozí rodiče našich současných, ale i bývalých žáků poskytují. Moc si toho vážíme.
Všem přejeme krásné léto plné zážitků a těšíme na září, až si o nich budeme vyprávět.
HEZKÉ PRÁZDNINY!
Monika Kosinová a Jindřiška Kaplanová, ZŠ a MŠ Morašice
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SDH SKUPICE
Hurá na prázdniny
V sobotu 25. června se konala na návsi akce nejen pro děti pod
názvem Hurá na prázdniny. Místní hasiči připravili dvanáct
stanovišť, kde si malí i velcí mohli vyzkoušet hry, jenž otestovaly
jejich dovednosti. Cílem však nebylo vyhrát, soupeřit, ale
společně si užít sobotní odpoledne. Hezké počasí a příjemná
atmosféra přilákala téměř třicet dětí ze Skupic a z okolí.
Velký zájem byl o střelbu ze vzduchovky a z praku. Svou
šikovnost mohli děti i rodiče vyzkoušet při skákání v pytli, stavění
kostek do výšky, pexesu pro uši nebo cestou v bludišti. Svůj
postřeh si mohli vyzkoušet v kosmotestu, koordinaci těla při
slalomu na kole a zopakovat abecedu v chodníkové hře.
Nejmenší potěšil skákací hrad, který vzali ihned útokem.
V rámci tvořivé dílny si děcka mohla vyrobit ,,melounový vějíř“,
který se v teplém letním dni hodil. Malí i velcí také rádi nasedli
do terénního vozu Gaz, se kterým jeli cestou necestou po okolí.
Poděkování patří všem pořadatelům, našim ženám a příznivcům z
řad občanů obce, bez kterých by akce nemohla proběhnout.

Morana
O smrtné neděli 3. dubna proběhlo ve Skupicích Vynášení Morany. Nejprve
proběhla v obecní místnosti výtvarná dílna pro rodiče a děti, kde si vyrobili vše
potřebné k průvodu. Navíc si mohli vytvořit jarní věnce s dekorací z ovčí vlny pod
vedení Lídy Gregorové Valáškové. Poté průvod prošel vsí a Morana byla zapálena
a vhozena do vody.

Bílá sobota
V sobotu 16. dubna se uskutečnila velikonoční akce s názvem Bílá sobota. Společný
čas děti i rodiče věnovali malování vajíček, zdobení perníčků a pečení jidášů.
Poslední dubnový den jsme také společně sešli u Pálení čarodějnic.
Více foto z akcí: https://skupice.rajce.idnes.cz
Další akcí bude Skupické posvícení, které proběhne první sobotu v září.

Ukládání železa a jiných kovů ve Skupicích
Vážení spoluobčané, od července 2022 bude jediným místem k hromadění železa a jiných kovů prostor ve dvoře u č.
p. 31 ,,Lojzičky“. Uložení bude možné po domluvě se členy SDH.
Dřívější místo ukládání v areálu bývalého JZD bude členy SDH vyklizeno od velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(lednice, pračky, oleje) a vraceno k užívání majiteli prostor.
Další ukládaní jakéhokoliv materiálu na tomto místě, bude již považováno za černou skládku!
Děkujeme za pochopení a součinnost.
Jan Švadlenka, starosta SDH Skupice
Evidenční číslo MK ČK E 11836, vydavatel Obec Morašice, vydáno 1. 7. 2022
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SDH MORAŠICE
Ze soutěžního družstva žen a mužů
Léto se nám hlásí a naše soutěžní sezóna se rozjela. Kluci přes zimu vychytali malé mouchy a pilně trénovali, aby během
sezóny obsadili co nejvíce medailových příček. Družstvo žen se rozrostlo o nové členky, které mají plno sil a elánu. Plán
letošní sezóny je seběhat se, doladit postavení na platě a jiné drobnosti a co nejdříve se pokusit dát o sobě vědět
konkurenci. A to se nám zatím pomalu ale jistě daří :)
Celkem máme v letošní sezóně na kontě 9 odběhaných soutěží:
 23. 4 Jenišovice - HPL (Pardubická liga) - družstvo mužů - 1. místo
 7. 5. okrskové kolo Morašice- zúčastnilo se ho 10 týmu mužů, 1 tým žen, 3 týmy starších a 4 týmy mladších děti.
 7. 5. Třemošnice - LOCH (liga okresu Chrudim) - muži 2. místo, ženy

4. místo
 14. 5. Chrudim - LOCH - muži 1. místo a již 7 rokem drží putovní

pohár, ženy 2. místo
 21. 5. Svinčany - HPL - muži 6. místo
 28. 5. Morašice - 1. kolo VČHL (Východočeská liga) - muži 10. místo
 4. 6. Seč - LOCH - muži 1. místo a nový osobní rekord 20:59, ženy 2.

místo
 18. 6. Moravany - HPL - muži 6. místo
 25. 6. Štěpánov - LOCH - muži 5. místo, ženy 2. místo
V sobotu 7. 5. se Jiří Škodný zúčastnil v Třebíči stovek, kde vyhrál 1. místo s časem 16:42. O měsíc později, 18. 6. si
doběhl v Praze opět pro zlatou medaili.
Touto cestou chceme Jířovi pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci sboru a přejeme, ať se mu daří i nadále.

Střípky z činnosti sboru:
 V neděli 10. 4. proběhl v morašické hospůdce “Karneval”. Celkem se sešlo cca 40













dětí převlečených za krásné pohádkové postavičky a užili si spoustu legrace. Bylo
pro ně připravených 8 disciplín a nesměla chybět ani tradiční židličkovaná a
závěrečná diskotéka.
Dne 30. 4. se v Morašicích konala již tradiční čarodějnická sešlost. Pro malé
čaroděje a čarodějnice byla připravena stezka, na které plnily různé zapeklité úkoly.
Cesta byla zakončena na hřišti v čarodějnické sluji, kde na nejodvážnější čaroděje a
čarodějky čekala zasloužená odměna. Než se setmělo, proběhl čarodějnický tanec
a po něm slavnostní zapálení ohně. Na závěr se na obloze rozzářil ohňostroj.
V dubnu náš sbor obdržel nový plně vybavený přívěsný vozík pro obce zřizující
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V se specializací na ochranu obyvatelstva. Vozík bude sloužit k
poskytování logistické podpory u déletrvajících zásahů, případně při zásazích s vyšší koncentrací osob. Cena
jednoho setu, který byl pořízen z rozpočtu Pardubického kraje, činí necelých 600 tisíc korun. Součástí plně
vybaveného přívěsného vozíku za dopravní automobil je elektrocentrála, stan, skládací lavice a stoly, mobilní
osvětlení, vestavěné přístroje pro přípravu teplých nápojů, ohřevu vody a výdeji stravy.
V neděli 1. května proběhlo školení výjezdové jednotky a seznámení se s novým přívěsným vozíkem. Doladili jsme
detaily, co tam chybí, např. rukavice na výdej jídla, nářadí na drobné opravy atd. Také se zopakovala práce s
vysílačkami, centrálou a čerpadlem.
V úterý 3. 5. proběhla brigáda na sběr kamene z pole pana Höcka ve Stolanech.
V pátek 20.5. byla v nočních hodinách povolána výjezdová jednotka k odstranění spadlého stromu směr Bačalský
mlýn. Druhý výjezd na sebe nenechal dlouho čekat a hned po půlnoci jednotka likvidovala spadlou třešeň, tentokrát
na silnici směr Holičky.
V sobotu 18. 6. proběhl již tradiční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 5 týmů. Domácím se podařilo sestavit
2 týmy a zaútočili tak na medailové příčky. Poprvé po 7 letech si převzali pohár za první místo a turnaj tak ovládli.
V neděli 19. 6. se konalo tradiční pouťové fotbalové klání. I přes velmi horké počasí, se sešlo 10 nejodvážnějších
fotbalistů a po hracím čase 2x 40 minut se jim dostalo zasloužené odměny v podobě napuštěného “bazénku” v kádi
a vychlazeného piva.
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 V pondělí 20.6. (2 roky a pár dní po povodni) se přes Morašice a okolí

prohnala silná bouře, která polámala stromy v okolí. Naše jednotka
zasahovala u spadlé lípy na návsi, jednom spadlém stromu na kůlně a
spoustu menších stromů na silnicích.
V
pátek
24.6.
zajišťovala výjezdová
skupina s novým
vozíkem občerstvení
na pietní akci 80. let
od vypálení osady Ležáky. Povolány byly všechny 4 jednotky
v Pardubickém kraji, které tímto vozíkem disponují. Akce byla
pojata především jako test v ostrém provozu.

Zveme Vás:
V úterý 5. 7. 2022 pořádá SDH Morašice již 6. ročník závodu Morašická výzva. Závod je určen pro každého, kdo si chce
prověřit svoji fyzickou zdatnost a zároveň si užít okouzlující krajinu úpatí Železných hor. Na trati dlouhé cca 10,5 km
budou závodníci překonávat různé překážky a úkoly. Závod startuje a končí na hřišti v Morašicích. Start závodu je
v 10:00 hod. Občerstvení pro závodníky na trati i pro diváky je zajištěno. Registrace pouze na místě. Pro bližší
informace navštivte skupinu Morašická výzva na Facebooku, nebo kontaktujte Františka Jurena: Telefon:
+420773973413, e-mail: f.juren@seznam.cz.
Všechny Vás srdečně zveme a budeme se těšit. Potu a zábavě zdar!

Výhledově další akce:
17. 9. 2022
18. 9. 2021
1. 10. 2022
2. 10. 2022
30. 11. 2022

Vinobraní
Posvícenský fotbal + dětský den
O pohár starosty – hasičská soutěž
Nohejbalový turnaj
Rozsvícení vánočního stromu

3. 12. 2022
9. 12. 2022
24. 12. 2022
Únor 2023

Čertobraní pro děti i dospělé
Výroční valná hromada sboru
Vánoční pohádka
Staročeská maškara

Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné, slunečné léto a budeme se na Vás těšit na některé z následujících akcí.
Monika Kosinová, SDH Morašice

Střípky z činnosti Mladých hasičů SDH Morašice
Jakub Dvořák vytvořil video do soutěže PO očima dětí na téma „Živelné katastrofy – náročný úkol pro hasiče“.Jakub
ve spolupráci se svými kamarády z kolektivu MH zpracoval dokumentaci z povodně v obci. A uspěl.
Okresní kolo - 6.5.2022 - Kočí
1.místo
Krajské kolo - 20.5.2022 - Hlinsko
2.místo
Vyvrcholením celoroční činnosti dětí, a to nejen sportovní, je okresní kolo
soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN. Tomuto klání je podřízeno
všechno úsilí dětí i vedoucích. Všem jde o předvedení nejlepších výkonů a
reprezentování našeho sboru. Letošní „okres“ se konal na stadionu
ve Skutči a na hřišti ve Štěpánově ve dnech 21. a 22.5.2022.
Mladší žáci: Klváčková Ellen, Kopecký Matěj, Navrátil Vítek, Petrovičová
Marie, Polhoš Adam, Polhoš Samuel, Stará Štěpánka, Štorek Vít, Zita Jindřich, Zita Maxmilián
Starší žáci: Brynda Daniel, Dvořák Jakub, Dvořáková Natálie, Jarošová Kateřina, Jedličková Kateřina, Kořán Jan,
Látová Štěpánka, Sixlová Magdaléna, Štorková Anna,
Starší žáci
Velínská Viktorie
Mladší žáci
Závod požární všestrannosti
7.místo
Požární útok
9.místo
Štafeta 4x60m
7.místo
Štafeta dvojic
5.místo
400m štafeta CTIF
5.místo
Celkové umístění 6.místo ze 17 týmů

Závod požární všestrannosti
2.místo
Požární útok
2.místo
Štafeta 4x60m
5.místo
Štafeta dvojic
2.místo
400m štafeta CTIF
2.místo
PÚ CTIF
5.místo
Celkové umístění 2. místo ze 17 týmů a postup do
krajského kola hry Plamen
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Krajské kolo hry Plamen se konalo ve dnech 3. a 4. června 2022 v Chrudimi na stadionu a na ploché dráze. V záplavě
výborných výkonů všech kolektivů jsme ani my neudělali ostudu. Ve štafetě 4x60m jsme se dokonce postavili na bednu
a odnesli si krásné 3. místo. Na republiku to zatím nebylo, máme co zlepšovat, ale počkejte v příštím roce…

Výsledky jednotlivých disciplín:
Štafeta 400m CTIF
Štafeta pož. dvojic
ZPV
3 km
Štafeta 4x60 m
Požární útok
PÚ CTIF

78,73 s
59,16 s
34,20 min
42,38 s
23,86 s
96,58 s

6.místo
8.místo
10.místo
3.místo
4.místo
12.místo

celkové umístění 7.místo z 12 týmů
Magdaléna Sixlová, Anna Štorková, Viktorie Velínská, Kateřina Jedličková, Kateřina Jarošová, Natálie Dvořáková,
Jakub Dvořák, Daniel Brynda, Jan Kořán, Ellen Klváčková. Vedoucí: Koda (František Škodný ml.), Květa Dvořáková
Mladší žáci (dva týmy) se v sobotu 4.6.2022 zúčastnili soutěží
v Klešicích. O pohár starostky obce obsadili 1. a 5. místo, v soutěži
O pohár B.Šafránka brali 2. a 4. místo.
V sobotu 11.6.2022 jsme jeli zabodovat na soutěž v Licomělicích.
V požárním útoku se nám daří. Mladší žáci skončili na 2. místě a
starší žáci na 1. místě.

Za odměnu za naše dobré výkony na soutěžích jsme
odjeli vlakem 17. – 19.6.2022 na soustředění a
ukončení sezóny mladých hasičů 2021/2022 na
pobytové středisko ekologické výchovy
Pardubického kraje - Oucmanice.
Věnovali jsme se aktivní přípravě na závod požární
všestrannosti a podnikali výlety do okolí. Zúčastnili
jsme se také vzdělávacích aktiv, které pro nás
připravilo středisko ekologické výchovy. Zahráli si různé hry a kriticky jsme zhodnotili uplynulou hasičskou sezónu. Od
vedoucích jsme dostali drobné dárky, diplom na památku a hlavně slova chvály.
Na poslední schůzce MH ve středu
22.6.2022 jsme uspořádali besedu
k 50.výročí hry Plamen. Pozvání přijal pan
František Petrovič, který nám poutavě
vyprávěl o vzniku hry Plamen a založení a
činnosti
mladých
hasičů
v Morašicích.
Vedoucí
dohledali
zakládající
kroniku
oddílu MH, který se jmenoval Rychlá střela a datuje se od 1.10.1972. Některé děti poznali na
fotografiích své rodiče, a dokonce i své prarodiče. Bylo to příjemně strávené odpoledne se spoustou
informací.

Přejeme všem slunečné a bezpečné prázdniny – kolektiv mladých hasičů Morašice
Květa Dvořáková, MH SDH Morašice
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