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Vydává obec Morašice 

zdarma 

Vážení občané obce Morašice,

do svých schránek jste dostali letošní poslední číslo 
obecního zpravodaje. Věříme, že i přes všechen 
vánoční shon, si najdete čas na přečtení všech 
článků. Myslíme, že stojí za to a doufáme, že 
vám zpříjemní adventní čas. Ten je letos 
poněkud jiný než v předchozích letech. Jako 
mnoho jiných věcí.  Věříme, že přes 
všechen ten Covid, si vzpomenete i 
na jiné věci. Zkuste se zastavit. Od toho 
dříve adventní a vánoční čas byl 
. Blížící se konec roku může 
sloužit k rekapitulaci toho, co 
uplynulá doba 

přinesla a vzala. Připomenout si momenty, které 
udělaly radost vám nebo vašim blízkým. 
Takových okamžiků snad bylo více než těch, 
které způsobily vrásky na čele.  

Do roku 2021 přejeme všem mnoho zdraví, 
štěstí a spokojeného života nejen v naší 

obci. O svátcích vánočních si 
pokuste trochu 

odpočinout a dopřejte 
si čas na rodinu, 

přátele a další, na 
které se přes rok 

nedostalo. 

 

Příjemné prožití závěru roku 2020 přeje 

Redakční rada zpravodaje Český venkov 

 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, 

 rok 2020 se blíží ke svému konci. Patrně nikdo z nás nepředpokládal, že bude mít takový průběh jaký měl. 

Byl to rok plný situací spojených s pandemií COVID-19, které žádný z nás neočekával, že zažije. Naštěstí se 

nás vlastní onemocnění dotklo poměrně v malém rozsahu a zatím, a doufejme že nikdy, neměl průběh 

onemocnění u našich občanu tragické dopady.  

  I přes zmiňovaný průběh roku a s tím spojená omezení, se nám podařilo realizovat většinu z akcí 

naplánovaných na tento rok. Základní technická infrastruktura v nové lokalitě na Holičkách je v podstatě 

dokončena, zbývá zde dodělat jen pár drobností. Na jaře nás zde potom ještě čeká vybudování dětského 

hřiště s mobiliářem a výsadba stromů a zeleně. V Morašicích na velkém hřišti byly dokončeny úpravy zázemí 

šatny a přístřešku s výčepem a hlavně nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Jistě vám neušlo, že byla 

provedena celková oprava komunikace od rybníka, okolo školy a hřbitova až k hlavní silnici a také oprava 

komunikace od mostku na „Bílou Hlínu“ směrem „Do luk“.  Na tyto akce se nám podařilo od Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR získat dotace v celkové výši 1,2 mil. Kč. Za přispění dotace od Pardubického kraje ve výši 300 
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tis. Kč a příspěvku obce ve výši 526 tis. Kč, byl pořízen nový devítimístný dopravní automobil Ford Transit, 

který by měl být dodán v prvních měsících příštího roku.  

  Ti z vás, kdo občas zavítají do obecních lesů vidí, jak se nám vlivem kůrovcové kalamity lesy mění. Kde byly 

ještě nedávno vzrostlé stromy, jsou dnes mýtiny s oplocenkami a nově vysázenými listnatými stromy. V 

letošním roce se nám podařilo vysázet přes 15 tisíc nových stromků. Ministerstvo zemědělství ČR i v letošním 

roce vypsalo dotace na práce spojené s novou výsadbou v lesích, kde průběžně o tyto dotace žádáme. V září 

jsme také podali žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019. S touto žádostí jsme 

byli úspěšní a byla nám poskytnuta dotace ve výši 587 tis. Kč, což nám výrazně vylepší celkové hospodaření 

v lesích, neboť výkupní ceny dřeva spadly na minimum. 

  V médiích jste také jistě zaznamenali, že plánované daňové příjmy obcí na příští rok budou, v důsledku 

koronavirové krize, výrazně nižší. V souvislosti s tím bych rád konstatoval, že naše obec nebude muset nijak 

výrazně omezit výdaje na plánované opravy, investice a další rozvoj naší obce, neboť nemáme žádný úvěr 

ani půjčku a máme vytvořenou finanční rezervu ve výši 8 mil. Kč. 

 Mezi připravované akce na příští rok, kromě běžných výdajů na opravy komunikací, údržbu zeleně, provoz 

školy a podobně, plánujeme nákladem cca 4 mil. Kč vybudovat multifunkční sportoviště s dětským hřištěm v 

Janovicích, na které již máme přislíbenou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2 mil. Kč. Rádi 

bychom také dokončili zasíťování pozemků ve Zbyhněvicích, vybudovali parkoviště před hospodou v 

Morašicích a zahájili přípravné práce na stavbě chodníku z Dubiny do Morašic. V návrhu rozpočtu na příští 

rok je také vyčleněno 750 tis. Kč na přípravné a průzkumné práce, jejichž výsledkem by mělo být vyhodnocení 

možnosti výstavby domácích čistíren odpadních vod ve všech místních částech obce.  

Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou poděkoval všem za trpělivost a podporu naší práce. Zvláštní 

poděkování si zaslouží pedagogové a celý personál naší školy a školky, kteří se v tomto roce museli vyrovnat 

a přizpůsobit novým, nelehkým podmínkám v našem školství. Chtěl bych také poděkovat za celoroční práci 

ve složitých podmínkách i celému našemu zastupitelstvu a všem hasičům. 

Dovolte mi vám na závěr popřát v roce 2021 všechno nejlepší, hodně štěstí, a především zdraví a klidné 

prožití nadcházejících svátků. Věřím, že nový rok bude lepší než ten letošní a vše se vrátí do normálního 

stavu. 

Roman Štěpánek, starosta  

POZVÁNKA NA 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, 

KTERÉ SE BUDE KONAT DNE 17. 12. 2020 OD 17:00 HODIN V HOSPODĚ VE DVOŘE V MORAŠICÍCH 
Program: Prodej pozemku ve Zbyhněvicích 

Koupě pozemku v Janovicích 

Přijetí dotací (lesy, ZTI Holičky) 

Návrh rozpočtu ZŠMŠ Morašice na rok 2021 

Návrh střednědobého výhledu ZŠMŠ Morašice 2021-2023 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

Rozpočtová opatření 

Čerpání rozpočtu k 30.11.2020 

Zprávy výborů a komise 

Různé 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Morašice ze dne 
24. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Morašice po projednání 
schvaluje: 

1. Záměr prodat pozemek p.č. 91/17 o celkové 
výměře 1801 m2 v k.ú. Zbyhněvice obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce, přičemž minimálni 
cena je stanovena na 1,2 mil. Kč. Lhůta pro podáni 
nabídek je stanovena do 17.12.2020 do 18 hodin, 
kdy se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva 
obce, kde zároveň proběhne otevíráni obálek a 
vybrání nejvyšší nabídky. 

2. Přijetí finanční podpory na hospodaření v lesích od 
Pardubického kraje (MZe) ve výši 14.850,-Kč. 

3. Přijeti dotace od Pardubického kraje na pořízení 
nového dopravního automobilu ve výši 300.000,-
Kč. 

4. Přijeti finančního daru od Pardubického kraje na 
odstranění škod po povodni 14.6.2020 ve výši 
100.000,-Kč. 

5. Přijetí dotace od SFŽP na akce Přírodní zahrada u 
Mateřské školky Morašice a Zkvalitnění EVVO v 
Základní škole Morašice. 

6. Koupi altánu včetně pozemku (pozemek, krb, 
„oplocení", zámková dlažba, vybavení nábytkem 
— 7 ks stolů, 14 ks lavic) na pozemku p.č 81/6 v 
k.ú. Janovice u Chrudimi za dohodnutou cenu 
270.000,-Kč. Tímto se revokuje usnesení ZO ze dne 
25.6.2020 bod č.11. 

7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 565/4 v k.ú. 
Morašice u Chrudimi (pod Chodníkem Dubina) od 
Pardubického kraje. 

8. Rozpočtové opatření č.3/2020, které je Přílohou č. 
2 tohoto usnesení. 

9. Podání žádostí o dotace Mikroregionu západně od 
Chrudimi na opravu místní komunikace na p.p.č. 
597/1 a 598/1 v k.ú. Morašice u Chrudimi a dále 
podání žádosti o dotace Mikroregionu Chrudimsko 
na odpočívadlo a mobiliář k obecnímu domu Č.p. 
28 Holičky. 

10. Podání žádosti o dotaci Pardubického kraje v rámci 
POV na rekonstrukci (opravu) obecního domu č.p. 
28 Holičky. 

11. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR na opravu 
místní komunikace 3c v Morašicích (od č.p. 76 k 
č.p. 95). 

12. Pověřuje Radu k uzavření smluv o dílo s vítěznými 
uchazeči ve výběrových řízeních na rekonstrukci 
sociálního zázemí ZŠMS, Multifunkční hřiště 
Holičky —Janovice a opravy MK po povodních a k 
provedení s tím souvisejících opatření nad 300 tis. 
Kč. 

Bere na vědomí: 

seznam investičních a neinvestičních akcí na rok 
2021. 

Čerpání rozpočtu k 31.8.2020. 

Zprávu finančního výboru, kontrolního výboru a 
kulturní komise. 

konání kulturní akce ve Zbyhněvicích dne 
27.9.2020. 

Otevírání obálek VŘ – 25.9. v 9:15 na OÚ 

 

Usnesení Rady obce č. 7/2020 ze dne 29.9.2020 
1. RO ukládá starostovi uzavřít smlouvy o dílo 

s vybranými zhotoviteli , na základě výsledků 

výběrových řízení: 

a) sociálního zařízení a jídelny v ZŠ a MŠ, 

b) zhotovitele multifunkčního hřiště v Janovicích.

Usnesení Rady obce č. 8/2020 ze dne 11.11.2020 
1. RO bere na vědomi informaci starosty o průběhu 

řešení závady na gymnastickém sále ZŠ a MŠ s 

dodavateli díla a schvaluje komisi zastupující Obec 

Morašice ve složení: starosta, místostarosta, 

ředitelka školy, Ing. Ježek, Ing. Navrátil.  

2. RO bere na vědomí informaci starosty o 

předpokládaném snížení příjmu z rozpočtového 

určení daní o 2 mil. Kč v roce 2021.  

3. RO schvaluje rozpočtového opatření č. 4. viz. 

www.obecmorasice.cz  
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4. RO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce 

17.12.2020 od 18 hod a termín pracovního zasedání 

zastupitelstva 14.12.2020 od 17 hodin. Místo 

zasedání bude určeno dle aktuálního stavu COVID 

opatření.  

5. RO bere na vědomí informaci starosty o obdržení 

stavebního povolení na vodovod ve Zbyhněvicích.  

6. RO bere na vědomi informaci starosty o obdržených 

anonymních stížností na vyvážení septiků na 

Holičkách zaslaných na MMPa. 

7. RO bere na vědomí informaci starosty o 

předpokládaném termínu valné hromady 

Mikroregionu západně od Chrudimi dne 9.12.2020 v 

Morašicích.  

8. RO bere na vědomí informaci starosty o zaslání 

žádosti na převod části komunikace od Pekařů k 

mostku u Bakešových, z důvodu předpokládané 

opravy komunikace.  

9. RO schvaluje žádost pana T. o výmaz zástavního 

práva obce na stavební parcelu č.343/59. 

Usnesení Rady obce č. 9/2020 ze dne 30.11.2020 
1. RO schvaluje plán inventur k 31.12.2020 a 

složení inventarizačních komisí (ve složení 

shodném s rokem 2019).  

2. RO doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

rozpočet ZŠ a MŠ v roce 2021 a střednědobý 

výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2021 až 2023.  

3. RO bere na vědomí změnu dodavatele Internetu 

na společnost Tlapnet s.r.o.  

4. RO schvaluje návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ.  

5. RO schvaluje návrh na osvobození od nájmu za 

podzimní období „lock-downu" pro kadeřnictví 

a masáže na OÚ a za Janovanku. 

6. RO bere na vědomí uzavření MŠ v termínu 

23.12. — 1.1.2021.  

7. RO schvaluje návrh na dočerpáni 

nespotřebovaného limitu jednotlivými SDH a 

ČHJ do 15.12.2020. Nespotřebované finance 

nebudou převedeny do roku 2021.  

8. RO schvaluje návrh fin. odměny ředitelky ZŠ a 

MŠ.  

9. RO schvaluje návrh znění smlouvy o nájmu 

hrobového místa.  

10. RO schvaluje návrh „budoucí nájemní smlouvu" 

se společností GasNet, s.r.o. pro rozšíření 

distribuční soustavy plynovodu a přípojek ve 

Zbyhněvicích.  

11. RO doporučuje zastupitelstvu schválit návrh 

rozpočtu na rok 2021.  

12. RO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

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  
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za komunální odpad v roce 2021 
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 

Roční sazba poplatku: 400,- Kč/poplatník 

Osvobození od poplatku, které je poplatník 
povinen oznámit: 

 děti do 6-ti let věku, 

 osoby starší 80-ti let 

Poplatek ze psů, 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 

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 skutečnosti nebo změny, která nastala. 

Splatnost poplatků je do 31.3.2021. 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 variabilním symbolem, který vám 

sdělíme na požádání telefonicky na čísle 469 695 837 nebo na e-mailu urad@obecmorasice.cz . 
Variabilní symbol platí i pro následující roky. 

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

 

Lenka Košťálová, obecní úřad 

 

 

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020 bude obecní úřad uzavřen 

Pošta partner bude uzavřena dne 31. 12. 2020

  

Úřední hodiny obecního úřadu: 

Pondělí: 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod. 

Středa: 8.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod. 

Pátek:  8.00 – 12.00 
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAŠICE NA ROK 2021 (tis.Kč) 

 

Podrobný návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce Morašice. Finální podoba bude 
schvalovaná na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020 

Plánované akce na rok 2021 (v tis. Kč): 
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GYMNASTICKÝ SÁL 
Pravděpodobně jste již zaregistrovali aktivity technického rázu kolem školní přístavby. Proto nám dovolte 

stručně shrnout dění kolem této stavby za několik uplynulým měsíců, až do dnešních dnů. 

Na přelomu jara a léta 2019 byla v části sálu nejblíže ke kostelu zjištěna zástupci školy mírná vlhkost zdiva, 

která se projevila opadanou omítkou. Na základě tohoto zjištění se dne 4. 7. 2019 uskutečnila na místě 

kontrolní schůzka za účasti zástupců obce, školy a dodavatele stavby. Následně byla během letních prázdnin 

prováděna dodavatelem stavby oprava v režimu reklamace. 

Přibližně po roce se však problém objevil znovu. Proto byla provedena demontáž vnitřního obložení za 

účelem zjištění rozsahu vlhkosti. 

 
Na základě těchto nových skutečností zřídila rada obce kontrolní komisi ve složení: starosta, místostarosta, 

ředitelka školy, A. Ježek a T. Navrátil (+ později D. Kosina) za účelem jednotného postupu obce směrem k ostatním 

osobám. Komise zasedá dle nutnosti a její závěry jsou následně předávány ostatním zastupitelům.  

V současné době probíhají jednání se zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem ohledně příčiny, 

reklamace a následné nápravy. Vzhledem k závažnosti situace a částečně pasivnímu přístupu některých 

zúčastněných složek výstavby byl povolán soudní znalec Patrik Boguaj. 

Tomáš Navrátil, kontrolní komise 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA
Tento školní rok se v naší škole věnujeme projektu doprava. V 

mateřské škole nese projekt název “Jen počkej, Zajíci”. V září jsme 

se se Zajícem naučili, jak dávat pozor na cestě do školy, v říjnu jsme 

si povídali, jak správně přecházet vozovku na přechodu i mimo něj 

a v listopadu jsme se naučili, jak dávat pozor na silnici! 

 

 

Začátkem října k nám do školy zavítalo divadlo Údif, kouzelné 

divadlo fyziky. Účinkující nám ukázali různé fyzikální a chemické 

pokusy na téma Země, oheň voda, vzduch. 

Bohužel toto představení bylo pro letošní kalendářní rok jediné, 

následující plánované akce se nemohly v důsledku vládních 

opatření uskutečnit. 

 

Zase online... 
Naše základní škola se podle nařízení vlády uzavřela od 14. 

10. do 17. 11. 2020. Po celou dobu uzavření školy probíhala 

distanční výuka a vzhledem ke studijnímu nasazení našich 

žáků a rodičů se nám podařilo ve výuce úspěšně pokračovat. 

Děkujeme všem rodičům, žákům i paním učitelkám, kteří se 

nelehkého úkolu domácího vzdělávání ujali na výbornou.  

 Ve středu 18. listopadu se do naší školy vrátili žáci 1. – 3. 

ročníku. Žáci 4. – 5. ročníku se nadále vzdělávali distančně do 27. 11. 2020. V pondělí 30. listopadu se naše 

škola opět vrátila takřka do běžného provozu. Pevně věříme, že už nám to takto vydrží až do konce školního 

roku. 
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Uzavření mimo vládní opatření se nevyhnulo ani naší škole či školce, od září jsme již dvakrát zavírali z důvodu 
výskytu pozitivity na COVID 19. Poprvé ve dnech 29. 9. – 7. 10. a následně od 26. 10. do 2. 11. 2020. Žádné 
následné hromadné výskyty se u nás naštěstí nepotvrdily 

Úspěšně ukončený projekt 
Koncem září se nám podařilo dokončit projekt financovaný z MAS 
Železné hory “Bylinková zahrádka”. Základy bylinkové zahrádky 
mezi starou budovou ZŠ a novou přístavbou nám pomohli 
realizovat rodiče. Děti z naší školy pak zasadily bylinky a záhon 
posypaly dřevní štěpkou. Štěpku naší škole věnovala firma - 
dřevovýroba Pelikán. Za tento sponzorský dar velmi děkujeme! 

 

 

Počátkem listopadu k nám zavítal Martin na 
bílém koni, který vážil dlouhou cestu. Za jeho 
návštěvu také moc děkujeme. Dětem ze školky tu 
nechal na památku zasněženou podkovičku, 
která nám bude nosit štěstí. :) 

Začátkem prosince proběhl v naší škole čertovský 
den. Po celé škole a školce pobíhali malí čertíci i 
andílci. Zavítal k nám také Mikuláš, čert a anděl, 
kteří pro nás za písničku nebo básničku měli 
připravenou bohatou nadílku. 

Soutěžili jsme i online 

Naši žáci se během podzimu zúčastnili několika soutěží i přesto, že měli ztížené podmínky, pracovali z domu. 
Soutěže totiž byly realizovány online. 

Jako každoročně tak i letos jsme se zapojili do celosvětové soutěže Matematický klokan. Ta se pravidelně 
koná na jaře, pro letošek byla odložena na podzim a nakonec proběhla online. Účast našich žáků byla 
dobrovolná, přesto se našlo poměrně dost zájemců a do soutěže se vrhli. Tři nejlepší z naší školy v obou 
kategoriích jsou uvedeni ve výsledkové tabulce.  
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Naši žáci dosáhli velkého úspěchu i v okresním měřítku v této 
soutěži. V kategorii Klokánek se třemi nejlepšími v okrese stali 
všichni tři naši nejlepší řešitelé! V kategorii Cvrček na okresní 
prvenství dosáhli Štěpánka Látová a Jakub Odehnal, kteří získali 
maximální možný počet bodů. 

Dalších úspěchů dosáhli naši žáci i letos v Logické olympiádě, 

kterou pořádá organizace Mensa ČR . Tato soutěž je založena na 

logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 

přístup. Školní kolo soutěže proběhlo v průběhu měsíce října. 

Výsledky těch nejlepších podle jednotlivých kategorií najdete v 

tabulce. I zde se našim žákům velmi dařilo. V kategorii A2 byla 

vyhodnocena Veronika Strádalová jako 20. v kraji. V kategorii A 

se žákům Natálii Novákové, Anežce Koláčkové a Lubošovi 

Novotnému podařilo do krajského kola nejenom probojovat, ale 

ve velké konkurenci ostatních soutěžících i velmi dobře obstát. 

Natálka Nováková získala krásné 15. místo v konkurenci 58 

nejlepších z Pardubického kraje! 

Blahopřejeme všem soutěžícím k vynikajícím výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

Krásné Vánoce dětem v Domě na půli cesty 
Jak už v posledních letech bývá zvykem, i letos jsme se rozhodli 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 
sloužit i jiným dětem. Prosíme Vás o spolupráci, pokud se rozhodnete s Vašimi dětmi nějakou hračku 
věnovat, přineste ji do školy či školky nejpozději do 18. prosince. Zaměstnanci domu na půli cesty prosí, aby 
hračky byly už zabalené, nebo v dárkových taškách. 
Nějaké dárečky se nám ve škole již nahromadily, za ně velmi děkujeme!  

Kostel nebude, ale chystá se malé překvapení 
Bohužel letos budeme muset přerušit naši tradici, kdy se před Vánocemi scházíme v místním kostele na 
vánočním koncertě. Věříme, že je to jen letos a v příštím roce se zase vrátíme ke všem tradičním akcím. 
Připravovali jsme se i na listopadové setkání seniorů, měli jsme v plánu divadelní představení. Ale nevadí, 
určitě na něj brzy dojde. A protože na Vás ve škole myslíme, můžete se těšit na malé překvapení od našich 
dětí! 
 

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.  
Zvlášť bychom chtěli poděkovat manželům Červinkovým, kteří nám poskytli finanční dar. 

Díky jejich podpoře se mohou děti ze školky těšit na úžasnou novou moderní 
kuchyňku v hodnotě 10 tis. Kč. 

Poděkování patří také organizacím, se kterými spolupracujeme a jejichž podpora je pro 
nás neméně důležitá. Děkujeme zřizovateli - Obci Morašice, rodičovskému spolku 

MOMA Morašice, Obci Lány, Družstvu Agricola Bylany, SDH Morašice a Dětskému oddílu 
Berušky Lány.  

 

S přáním krásných a radostných Vánoc a pevného zdraví do nového roku 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Morašice
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SDH SKUPICE INFORMUJE O SVÝCH AKTIVITÁCH 
Podzimní úklid obce 

Poslední listopadový víkend proběhl tradiční podzimní úklid obce. Jednalo se zejména o 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. 

I letos náves rozsvítil vánoční strom, který místní hasiči osadili a ustrojili do svítících řetězů a rampouchů. K 

slavnostnímu rozsvícení došlo na první adventní neděli.  

Mikuláš 

V sobotu 5. prosince byly místní děti poněkud nervózní, neboť dobře věděly, že do vsi zavítá Mikuláš 

s andělem a čertem. Kolem páté hodiny se ze tmy zjevily tři postavy a zamířily k několika stavením. Vousatý 

Mikuláš k sobě pozval jednotlivě děti a přečetl z knihy hříchů, co se jim v uplynulém roce dařilo a v čem je 

třeba se zlepšit. Děcka odříkala připravené básničky či písničky jako odpustek. Laskavý anděl se za děti 

přimluvil a čert měl tak letos smůlu a do pekla si nikoho neodnesl (čehož někteří rodiče možná později litovali 

). 

Vánoční hraní (zpívání) u stromečku 

Ve středu 23. prosince od 17:00 rozezní Skupice koledy v podání místních dětí. Dle aktuální situace (míry 

COVID opatření) děti zahrají nebo zazpívají vánoční písně. Přijďte si poslechnout (případně zazpívat) nebo 

jen ,,pobejt“ se sousedy a dotvořit si tak vánoční atmosféru. K ochutnání bude cukroví, svařák a čaj. 

Skupičtí hasiči přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních a dobrý rok 2021 

 

Strašidelné vánoce

Vánoční zvyky a pověry našich předků nebyly 

rozhodně jen příjemné a veselé. Některé naopak 

mohly vyvolat pocit strachu nebo u nich došlo 

rovnou k fyzické újmě. Schválně, co by dnešní děti 

říkaly, kdyby potkaly někoho z níže uvedených 

postav? 

Perchty nebo Perechty chodily na Štědrý večer od 

pradávných časů. Dětem nadělaly velkého strachu. 

Chodily dům od domu, a kdo se hodně najedl, toho 

chytily a chtěly rozpárat a vycpat hrachovinou. Šlo 

o strašidelné bytosti a jsou známy v jiném označení 

již od keltských národů. Představovaly pokání, 

symbol zla s děsivým obličejem a s vyplazeným 

jazykem. V ruce nosily škopíček na krev a v druhé 

ruce nůž a hrozily dětem, když budou zlobit, že jim 

rozpářou břicho. Břicho vycpávaly koudelí nebo 

hrachem, ukázky operace v zábavné formě rády 

předváděly. 

Čaputa (Caputa) chodil na Moravě po dědinách již 

na Štědrý večer a pokračoval ve svých 

rozpustilostech na Nový rok. Je to člověk malého 

vzrůstu oděný do napolo do mužských a napolo do 

ženských šatů, vycpaných slámou a senem, s 

řešetem na hlavě a býkovcem v ruce. Pokud potkal 

výrostka, bil ho býkovcem, aby prý lépe rostl a 

nebyl líný. 

Baby byla dvojice zahalených osob i přes hlavy 

šátky. V jedné ruce držely husí křídlo, v druhé 

hrneček s kolomazí (někde nazývány jako 

Ometačky). Chodily o Štědrý večer i před Novým 

rokem i na Nový rok se strašidelným hlasem a slovy 

„Dejte holky nebo vdolky“. Bývaly podarovány 

vdolky. 

Štědrá bába, klovcová, šťuchavá, vrtibába, byla bíle 

zahalená postava s maskou s dlouhým nosem. 

Někdy vymýšlela různé žertíky a hrozila metlou a 

jindy tajně nadělovala dárky. „Já jsem klovcová 

bába a chodím mezi Štědrým dnem a Novým rokem 

a mučím zlobivé děti. Některé stačí jen tak vyděsit, 

aby se bály...“ 
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Novoroční zvyky

Asi všichni z nás by dokázali vyjmenovat množství 

vánočních zvyků. Dokázali byste však popsat nějaký 

Novoroční zvyk či pověru? Nejspíš u nás zlidovělé 

rčení: ,,Jak na Nový rok, tak po celý rok“. Ale jak 

takový Nový rok nejlépe strávit? 

První den nového roku by se celá rodina měla potkat 

u bohatého oběda, na stole byste měli mít co největší 

množství luštěnin. Čím více kousíčků jídla najdete na 

novoročním talíři, tím více budete mít peněz. Mezi 

ideální jídla tak patří vařená čočka, kroupy nebo rýže. 

Naopak se vyhněte přípravě drůbeže, jinak vám 

„penízky uletí“. Pokud si chcete štěstí opravdu 

pojistit, dejte si vepřové neboť čuník je symbolem 

štěstí. Ke kávě si připravte vánočku s jedním 

zapečeným hrachovým zrnkem. Kdo ve svém kousku 

najde hrášek, ten bude mít následující rok štěstí. 

Prakticky všechny novoroční zvyky a pověry jsou 

spojeny s budoucností a tím, jak se člověk bude mít. 

Doma si můžete vyzkoušet jeden z nich. Připravte si 

stejně velké kousky jablka, uhlí, brambor a pečiva. Ty 

následně zabalte do látky a vložte do pytlíčku. Rodinní 

příslušníci následně tahají štěstíčka. Jablko přináší 

zdraví, uhlí nemoc, brambor chudé jídlo a pečivo 

naopak hojnost. 

Na Nový rok by se nemělo dělat nic nepříjemného. 

Určitě by se také nemělo věšet prádlo, jinak se 

hospodyňka smutkem usouží. Pokud přece jen chcete 

v domácnosti něco udělat, zkontrolujte zásoby cukru, 

mouky, másla a dalších základních surovin. Čeho totiž 

bude nedostatek na Nový rok, to vám bude chybět po 

celý rok. Také by se nemělo nic vynášet z domu, 

stejně tak si nepůjčovat peníze a ani je nikomu jinému 

nedávat. Dotyčný by vás následující rok o peníze 

pouze obíral.

Oprava Lojzičky jde do finále 

Ani průběhu rekonstrukce obecního domu č.p.31 ,,Lojzička“ ve 

Skupicích se nevyhnul zdržení způsobeném komplikacemi s Covid 

19. Přesto se podařilo v červnu zkompletovat topení, tzn. osazení 

elektrokotle, bojleru a radiátorů. Současně došlo k montáži 

veškerých zařizovacích předmětů. 

Letní měsíce a začátek podzimu byl na práce ,,jalový“. Až na konci 

listopadu se ledy pohnuly a velmi jsme se přiblížily k dlouho 

očekávanému poslednímu kroku k otevření tohoto obecního 

domu. Byly vyrobeny a osazeny všechny vnitřní dveře a práce se 

mohly posunout před 

objekt, kde byl vybudován přístupový chodník a pokud počasí ještě 

vydrží, mohla by být letos položena i dlažba v nájezdu do hasičské 

zbrojnice. 

Trošku komplikací přineslo osazení sběrné jímky splaškových vod, kde 

se ve výkopu v hloubce už 1,6m velmi rychle objevila spodní voda. I 

přesto jsme si oddechly, protože dostat se ve Skupicích tak hluboko a 

nenarazit na skálu je skoro zázrak. Průběžným odčerpáváním a volbou 

vhodné jímky pro tlakovou vodu se nakonec i tato akce podařila. 

Co nás čeká dál? 

Tentokrát se tato část píše velmi příjemně, zvláště pro svoji krátkost a střídmost. K plnohodnotnému otevření a 

počátku užívání nám chybí snad jen kuchyňská linka a vstupní branka.  

Práce se budou moci posunout do,,kosmetických“ úprav hasičské zbrojnice.  

V dlouhodobému výhledu bychom chtěli obnovit zachovalý, možná jeden z původních kabátů (fasád) objektu a 

žádat dále o dotaci ,,Brownfield“ (letos bohužel opět nedopadla) pro obnovu zbylé západní části budovy.    

Milan Štorek a Jan Švadlenka, SDH Skupice 
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KULTURNÍ KOMISE 
Tradiční setkání v Pohledě, které bylo naplánované na sobotu 14. listopadu 2020 se s ohledem na vládní 

nařízení a koronavirovou situaci bohužel neuskutečnilo. Náhradní termín je posunut na rok 2021 hned, jak 

to situace dovolí. V tuto chvíli zvažujeme květen, informace budou aktualizovány. 

Stejně tak jsou na rok 2021 přesunuty i plánované exkurze, ať už se mělo jednat o letiště, pivovar či jiný 

kulturní zážitek. 

V příloze minulého vydání Českého Venkova byl odkaz novou obecní aplikaci Mobilní hlášení rozhlasu, která 

velmi napomůže rozesílání aktuálních informací. Opakovaně doporučujeme její využívání a sledování. 

Informace o aplikaci jsou v tomto vydání na straně 4. Pokud by kdokoliv potřeboval pomoct s nastavením 

aplikace, neváhejte se obrátit na obecní úřad, nebo kteréhokoliv zastupitele. 

I přes nepříznivé podmínky jsme letos na podzim oslavili 3 zlaté svatby. S ohledem na GDPR nemůžeme uvést 

jména, ale vše je zaznamenáno v obecní kronice. 

Stále platí možnost, že kdokoliv může v budoucnu přispět článkem, kresbou nebo jiným podnětem do tohoto 

zpravodaje. Zájemci nechť se hlásí redakční radě. 

Tomáš Navrátil, kulturní komise 

SDH MORAŠICE 
  

Zástupci našeho sboru ozdobili Vánoční stromek před obecním úřadem, který ve večerních hodinách 
krásně zdobí naši obec. Členové mladých hasičů za domácí úkol vyráběli dekoraci v podobě sněhuláků, 
které zkrášlují okolí stromku.  

V sobotu 5. prosince 

proběhla brigáda na 

velkém hřišti, kde se 

povedlo poklidit okolí 

hasičárny a hřiště. 

Brigádu na chvíli přerušil 

vítr, bylo potřeba 

pořezat pár větví. Všem 

zúčastněným velmi 

děkujeme za jejich 

pomoc! 

 

Večer obcházel obec Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Dětem rozdávali nadílku a těm zlobivým i nějaké 

to uhlí. 

Jak je tomu už přes 15 let zvykem, tak i letos bychom pro Vás rádi připravili setkání na Štědrý den. Pevně 

doufáme, že nám to vládní opatření dovolí a budeme moci v naší tradici pokračovat. Sejdeme se 24. prosince 

ve 14:00 hodin trošku netradičně na velkém hřišti v Morašicích, kde budeme schopni zajistit větší rozestupy 

mezi lidmi. Zatím vše necháváme otevřené, naši herci se pilně připravují a pokud by vše bylo jak má, budeme 

se na Vás těšit. Pevně doufáme, že se všichni uvidíme a zkrátíme si tak čekání na Ježíška s úsměvem na tváři. 

 

V závěru bychom Vám popřáli krásné a pohodové svátky vánoční  

a do nového roku hodně zdraví, úspěchů a pohody. 
 

Monika Kosinová, SDH Morašice 
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM V MOMA MORAŠICE 
Vážení a milí,  

dovolte mi v čase předvánočním krátce shrnout 

aktivity spolku MOMA Morašice.  

Projekt Dětský klub II pod záštitou MOMA 

Morašice, z.s. běží i v letošním školním roce. 

Otevřen je pro děti v době provozu školy. Snažíme 

se maximálně podpořit rodiče, kteří díky uzavření 

škol neměli možnost se naplno věnovat své práci. 

Projekt v letošním školním roce podporuje 84 

pracujících rodičů. 

Sportovní hry a pohybové hry pro nejmenší se 

bohužel z epidemiologického důvodu nemohou 

konat. Věříme, že se situace zlepší a opět budeme 

moci sportovat.

 

Nový projekt - Odpadový kalendář obce Morašice 2021 vznikl na jaře, kdy jsme zažádali Pardubický kraj o 

dotaci, a ta byla schválena. V průběhu podzimních měsíců děti kreslily obrázky s ekologickou tématikou a 

vznikal celý obsah kalendáře. V němž jsou uvedené kulturní, sportovní a společenské akce, svoz 

odpadových nádob, objemného odpadu či sběr kovů v obci Morašice a v jejích místních částech. Tento 

kalendář, který možná právě držíte v rukou, je dotován z větší části Pardubickým krajem, významnou částkou 

přispěla také obec Morašice a v kalendáři uvedení sponzoři. Děkuji Andree Koláčkové za skvěle odvedenou 

práci na tomto projektu! A přeji našemu prvnímu kalendáři, ať najde své místo ve Vaší domácnosti a plní 

dobře svou funkci! V případě, že se osvědčí, zrealizujeme tuto aktivitu i příští rok. 

 

 
 

Finanční a organizační spolupráce na aktivitách 

MŠ a ZŠ Morašice i nadále funguje. Na začátku 

školního roku se v hotovosti vybíraly příspěvky 

rodičů na „pomůckovné“ a následně proplácely 

faktury za nakoupené učebnice, pracovní sešity a 

další pomůcky pro ZŠ i MŠ.  

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a 

rodičům za jejich finanční příspěvky. Velice si 

vážíme Vaší podpory v této komplikované době! 

Jedno zvláštní poděkování patří také naší externí 

technické podpoře, která na zavolání opraví kliku 

u branky, vyspraví bránu či pomůže odnést, 

vyměnit, zvednout… (Koda Škodný, Jaromír 

Slavík). 

Radostné svátky vánoční v kruhu rodinném a rok 

2021 plný zdraví, lásky i prosperity Vám za tým 

MOMA Morašice přeje  

 

Jana Navrátilová, MOMA 
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOMÁCNOSTÍ 
Co se během podzimu podařilo v projektu likvidace odpadních vod 

Jak jsme vás již v posledním vydání Venkova informovali, problematika likvidace odpadních vod se stává 

komplexnější a složitější. Dovolte nám tedy co nejsrozuměněji napsat, co se od posledního Venkova stalo a 

na čem pracujeme. Abychom celou problematiku zjednodušili, rozdělíme si naše aktivity do 3 skupin.  

1. Holičky a Zbyhněvice  
V těchto místních částech jsme se posunuli asi nejvíce. Vzhledem ke kladnému stanovisku Krajského 

úřadu Pardubického kraje víme, že záměr vybudovat v těchto dvou místních částech soustavu DČOV 

je v souladu s PRVKem. Proto jsme zahájili jednání se společností Vodní zdroje Chrudim, která by pro 

nás měla vypracovat hydrogeologický posudek. Pravdou je, že i pro tak renomovanou společnost je 

to poměrně velké sousto. Proto stále ladíme zadání. 

Jak jsme již minule avizovali, pro urychlení celého procesu jsme spolu s „domácími“ zastupiteli 

provedli ve Zbyhněvicích a na Holičkách místní šetření, jehož cílem bylo zjistit počty a umístění 

jednotlivých studen, septiků či DČOV. Získané podklady pomohou vybrané společnosti vypracovat 

zmíněný hydrogeologický posudek a navrhnout ideální rozmístění případných DČOV včetně vyústění 

do místní vodoteče anebo lokálního vsakování. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat nejen všem 

spoluobčanům za vstřícnost, poskytnuté údaje a v některých případech i silné pohoštění. Současně 

děkujeme „domácím“ zastupitelům, kteří nám pomáhali a díky dokonalé znalosti místních podmínek 

měly obchůzky hladký průběh.  

Celkem jsme ve Zbyhněvicích zaregistrovali 27 studní, prozatím bez Palučin, kam se vydáme až při 

Janovické expedici. Na celkový počet 40 č.p. je to poměrně velké množství lokálních zdrojů vody. 

Z toho důvodu bude nutné co největší množství přečištěných vod nasměřovat do vodního toku. 

Na Holičkách je včetně budoucích novostaveb přibližně 60 RD. Zaznamenali jsme zde 19 studní. 

2. Janovice a Skupice 
Pro tyto 2 místní části víme, že je potřeba požádat o změnu PRVKu, tak aby DČOV byly akceptovaným 

způsobem likvidace odpadních vod. I v tomto případě jsme se obrátili na odbornou společnost, 

konkrétně na společnost zabývající se projekční činností ve sféře vodohospodářství – REC projekt. Ta 

pro nás připravila návrh žádosti o PRVK (včetně argumentace proč je pro nás DČOV nejideálnější a 

praktický jediná realizovatelná varianta). Žádost se chystáme oficiálně poslat na Krajský úřad snad 

během prvního či druhého kvartálu roku 2021. Po schválení žádosti se budeme věnovat stejně jako 

na Holičkách a Zbyhněvicích, místním šetřením. 

3.  Morašice 
V Morašicích bude proces změny PRVKu asi nejsložitější krok. Už prvotní vyjádření Krajského úřadu 

nebylo kladné. Na následném jednání odboru Životního prostředí krajského úřadu se nám ale 

částečně podařilo vysvětlit a podpořit případné kladné stanovisko k naší žádosti. Zároveň jsme byli 

upozornění na potenciální zamítavé stanoviko Ministerstva Zemědělství a Povodí Labe. Proto jsme 

vstoupili do jednání i s nimi, abychom případně doupravili anebo doplnili body v chystané Žádosti o 

změnu PRVKu. 

To jest prozatím vše, držte nám palce, ať se podaří zúčastněné úřady přesvědčit. 

Pokud vám není cokoliv jasné, nebo potřebujete něco doplnit, vysvětlit, kontaktujte prosím Davida Kosinu 

na telefonu 775 877 736 (nebo na emailu kosina.david@hotmail.com). 

David Kosina, Morašice
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MORAŠICKÝ SLOWPITCHOVÝ ODDÍL V ROCE 2020 
V roce 2020 naše životy ovlivnila Coronavirová epidemie. Na jaře nám 

epidemie posunula začátek sezóny a na konci sezóny byl jeden turnaj 

zrušen kvůli vládním nařízením. I počasí nám zabránilo zúčastnit se 

jednoho turnaje. Dále naše sportovní výkony ovlivnila i řada úrazů.  

Přes výše popsané problémy jsme si letošní sezónu užili. Odehráli jsme 5 

turnajů. Tři v amatérské 

slowpitchové lize a dva v 

Slowpitchové lize. 

Naše konečné výsledky 

nejsou důležité. Hlavně že 

jsme již všichni v pořádku a 

zdrávi. 

Pokud někoho láká 

vyzkoušet si tuto hru, rádi ho mezi sebou přivítáme. Materiál 

zapůjčíme a vysvětlíme pravidla. Je možné mne kontaktovat 

osobně na telefonu 604 578 194 nebo emailem 

kolacekjm@seznam.cz 

Přeji nám všem do roku 2021 hodně zdraví a málo zranění. 

Doufám také že, nový rok bude mnohem všednější než rok 2020.  

 Josef Koláček, Předseda klubu 

SPOLEK Č.O.L.E.K. DUBINA OZNAMUJE 
Že i v této době jak to čas a možnosti dovolí, 

nezahálíme a snažíme se zvelebit a upravit 

prostranství kolem bývalého lomu na 

Dubině. Postavili jsme sezení nejen pro 

cyklisty, vytyčili ohniště pro budoucí opékání 

a posezení u ohně. Pozemek čistíme od 

náletových keřů, stromů a trní. V plánu je 

upevnění herního prvku pro děti, jámy jsou 

vykopané a dle možností se bude betonovat. 

Třeba nám to počasí ještě letos dovolí. 

Martin Potůček, Dubina  


