Ročník III, číslo III, červenec, srpen, září 2017

Vážení spoluobčané,
Když někdo řekne léto, vybaví se mi neuvěřitelné horko, upocení lidé a rychle tající zmrzlina. Ale protože jsem i
optimista, vzpomenu si na jahody, rajčata, ale také na bouřky a krásné letní noci a dovolené a koupání. Letošní horké a

hlavně suché počasí nám radost v zahrádkách neudělalo. “Takové horko nebývalo“, podobný postesk zazníval v
uplynulých letních tropických dnech poměrně často. Každý rok zažíváme vyšší teploty, každý rok zažíváme
méně srážek. Co na jaře nespálil mráz, tak suchem uschlo. Pro někoho je léto nejkrásnější roční období a v zimě trpí,
nebo naopak. Já osobně mám rád jaro a barevný podzim.
Sucho, nedostatek vody, to opět potrápilo naši obec. Deficit deště. Česká republika dramaticky vysychá. Zásoby nachytané
dešťové vody se brzy vyčerpaly. Pak už nebyla jiná možnost než zalévat vodou z vlastních studní a kdo neměl z obecního
řádu. I když jsem žádal občany obecním rozhlasem, aby nezalévaly vodou z obecního řádu, přesto byla denní spotřeba
vody abnormálně vysoká. Čerpadla ve studnách nedokázala odebrané množství vody do vodojemu doplnit. Velkým
odběrem vody se nádrže vyprázdnily. Zastupitelé obce rozhodli provézt mimořádný informativní odečet vodoměrů. Tento
odečet ukázal u některých nemovitostí velkou spotřebu (posuzováno k přihlášeným osobám v domácnosti) vody. Musíme
si uvědomit co je důležitější, voda vyplýtvaná v tak parném počasí na zahrádku, nebo tekoucí voda z vodovodu. O
problémech s vodou jsem psal v posledních listech.
Co se za poslední měsíce událo v naší obci a co plánujeme. Podařil se vybudovat chodník k čekárně. Byl zakoupen
mulčovací stroj na sekací travní traktor. Další úkol, který se podařil splnit, bylo vystavění kamenné zídky a vybudování
záhonu s lavičkami u kostela. Vlivem vysokých teplot a sucha některé růže a keře uhynuly. V podzimních měsících záhonky
doplníme novou zelení. Byla přeložena střecha nad vstupem do starého kulturního domu, kam zatékalo. Zatékání bylo
způsobeno malým překrytím střešní krytiny. Další naplánovaná akce je vybudování záhonu s květinami a keři od mostku u
vodní nádrže směrem k hasičské zbrojnici. Dalším mým plánem bylo pokračování pokládky chodníku na hřbitově. Oprava
chodníku okolo vodní nádrže. Bohužel nemůžeme z důvodu nedostatků financí tyto věci realizovat.
Byly prázdniny, čas dovolených. Když se řekne slovo prázdniny, znamená to pro mnoho dětí čas užívání a sladkého
nicnedělání anebo třeba letní dobrodružství. Jako děti jsme jich užily spoustu, doma nás nebylo vidět celé dny. Dnešní
mládež je jiná. Místo fotbalu, tenisu, stavění bunkrů, gumičkované, si sednou k televizi, k počítači nebo mobilu. Není už po
vesnici tak často slyšet křik dětí. Jak mi říká můj vnuk Martin „dědo je jiná doba“. Prázdniny, dovolené, všechno jednou, ale
bohužel končí...
V září je bezstarostným dnům konec, zazvoněním školního zvonku, musí děti zasednout zpátky do lavic a začít si doplňovat
poztrácené znalosti.
Děti přeji Vám, aby nastávající školní rok byl pro Vás radostný, známky skvělé.

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
MORAŠICE
Pořádané dne 25. 7. 2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e:
-zapisovatele zápisu: Eva Vránová
-ověřovatele zápisu: Bc. Lukáš Bartůněk, Lucie
Ulrychová
-komise pro usnesení: Vlastimil Herman
následující program zasedání ZO
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Záměr směny pozemku
4. Pronájmu pozemku
5. Zápis-finanční výbor
6. Rozpočtové opatření
7. Různé
8. Závěr
Hlasování: pro -5 proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Záměr směny části pozemku p.č. 1104/99 orná půda o
výměře 124m2 ,ve vlastnictví

Obce, v k. ú. Morašice
Hlasování: pro -5, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje:
Pronájem části pozemku p. č. 1345/182 – lesní pozemek
v k. ú. Morašice o výměře 5000 m2 na pastevní účely za
cenu 2,50 Kč/m2 , žadatelé -Ladislav Kudláček Morašice
58,671 71 a Kamil Poul Višňové 222,67138.
Hlasování: pro -5, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
Zprávu finančního výboru
ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření 1-6/2017 .
Hlasování: pro -5, proti –0, zdržel se-0
ZO bere na vědomí:
Informaci p. Hermana o cenách provozu vodovodu ve
Skalici a možnosti zjistit zda by jiné firmy nabídly
finančně výhodnější nabídku na provozování vodovodu,
starosta zajistí podání bližší informace o cenách za
provoz vodovodu od firmy VAS a.s.

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
MORAŠICE
Pořádané dne 21. 9. 2017
Omluven: Vančura Karel
Zastupitelstvo s c h v a l u j e:
-zapisovatele zápisu: Jarmila Bartůňková
-ověřovatele zápisu: Vančura Karel, Křepela Jan,
-komise pro usnesení: Bc. Bartůněk Lukáš
následující program zasedání ZO
1 Zahájení
2 Kontrola usnesení
3 Smlouva směna pozemku
4 Smlouva aukce
5 Různé
6 Závěr
Hlasování: pro -6, proti –0, zdržel se-0
ZO schvaluje: Směnu části pozemku p.č. 1104/99 orná
půda o výměře 124m2 ,ve vlastnictví obce ,v
k.ú.Morašice za pozemky p.č.1104/12138m2,1104/126-35m2,1224/35-51m2.
Hlasování: pro -6, proti –0, zdržel se-0
Příchod p. Vančury Karla v 19:10 hod.
ZO scvaluje:
Smlouvu o spolupráci v projektu Společného nákupu
silové elektřiny
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0,

Různé:
Žádost p. Vydry o pronájem plochy na parcele č.58 ve
vlastnictví obce Morašice, v k.ú. Morašice na parkovaní
místo přívěsného vozidla karavanu, plocha pronájmu 32
m2
ZO schvaluje:
Záměr pronájmu parkovací plochy p.č. 58 o výměře
32m2 ve vlastnictví Obce, v k.ú. Morašice
Hlasování: pro – 7, proti- 0, zdržel se – 0,
Různé:
Pan Bartuněk podal dotaz zda je nějaký zájemce o
pohostinství .Starosta informoval ,že žádný zájemce
není .
Pan Herman měl dotaz na stav košů na psí exkrementy.
Koš je umístěn jeden. Druhý bude pořízen dodatečně.
Paní Ulrychová měla dotaz zda by bylo možno získat
dotace na venkovní cvičící nářadí. Vzhledem k vysoké
ceně se jeví možnost samovýroby vhodnější. Obec by
dodala materiál na stavbu.
Starosta požádal zastupitel, aby podali návrhy co
zakoupit z dotací pro cykloregion od SO Moravia,

O pohár starosty obce Morašice v malé kopané
Morašice, 8. 7. 2017
Dne 8.7.201 se v Morašicích na malém hřišti uskutečnil již 2. ročník soutěže O pohár starosty obce Morašice v malé kopané.
Základní počet hráčů byl 4 plus brankář. Hrálo se 2x10 min. se střídáním hokejovým způsobem a s maximálně 2 náhradníky
na zápas. Týmy hrály na upraveném šotolinovém povrchu na malém hřišti u hřbitova.
Návštěvníkům i hráčům přálo počasí, které se vydařilo. K občerstvení byla připravena uzená cigára a chlazené nápoje.
Týmy, které se střetly během turnaje byly tři, a hrál každý s každým dvakrát. Každý zápas byl dravý a napínavý až do konce.
V konečném pořadí obsadil třetí místo tým domácích hráčů „Šoumeni“. Ve finále se střetly týmy ze sousední Skalice. Více
štěstí a i proměněných střeleckých pokusů přisoudil výhru týmu „Rakeťáci“. Druhou příčku obsadil tým Skalice „“A.
Ještě jednou jménem realizačního týmu všem děkujeme. Dík patří zejména hráčům, panu Zdeňku Weisovi st., panu Emilu
Veisovi, panu Františku Bartůňkovi, panu Josefu Novákovi a paní Jaroslavě Novákové. Doufám, že se v příštím roce sejdeme v
hojnějším počtu.
Lukáš Bartůněk
1.
Rakeťáci
Kratochvíl Milan, Venhuda Lukáš, Vehnuda Radmil, Vyžrálek Martin, Hlávka Jan.
2.
Skalice „A“
Šabata Vojtěch, Jonák Jan, Kölbl Martin, Bartuněk Lukáš, Žák Filip .
3.
Šoumeni
Weis Zdeněk, Procházka Martin, Procházka Jindřich, Kudláček Petr, Novák Miroslav, Bartůněk Michal.

Z leva: Rakeťáci, Skalice „A“, Šoumeni

Pouť 2017
O víkendu 29 -30. července se konala tradiční pouť. Tak jako každoročně o pouti a posvícení se sejdou mládenci u obchodu,
aby společně odjeli do višňovského lesa pro máji. Letos se k malé skupince mládenců přidali i zkušení matadoři, aby jim
pomohli máji přivést.
Sobotní večerní zábava byla zahájena přesně ve 20 hodin a celým večerem k poslechu a hlavně tanci vyhrávala hudební
skupina URGENT z Hostěradic. V příjemné noci se na place sešlo přes 90 návštěvníků zábavy.
Nedělní pouťový den byl zahájen mší svatou, za doprovodu dechové kapely SKALÁCI, jejichž hudba zněla po celý den naší
vesnici.
Za doslova dusného, horkého počasí, pochodovým krokem nastoupila hrstka morašických mládenců a děvčat, doplněna
omladinou ze Skalice, Hostěradic, Vémyslic a Višňové na plac k zavádění. Stárek v letošním roce byl Zdeněk Weis ml.
s přítelkyní Kateřinou Kudláčkovou z Dobronic. Mládek byl Martin Procházka a Michaela Procházková z Višňové.
Závěrem bych touto cestou poděkoval všem, kdo se na organizaci poutě podíleli.
W.Z

Společná fotografie z lesa, po pokácení a vynesení.
Mládež a zkušení matadoři.

Společné foto morašické mládeže

Stárek a stárková - Kateřina Kudláčková a Zdeněk Weis ml.

Fotografie z minulosti, vzpomínka. Poznáte sebe nebo známé?

Mládek a mládková - Michaela Procházková a Martin Procházka

Recyklace
Výsledky studie jednoznačně prokazují, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů,
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Občané naši vesnici, se podle slov zástupce firmy AVE p. Holubáře naučili třídit druhotné suroviny.

Kontejner na oblečení
Jak jste mohli zaregistrovat, byl za obecním úřadem přistaven kontejner na použité ošacení
a obuv. V naší vesnici bylo zvykem, že použitý textil a obuv, dvakrát v roce svážela
společnost „Diakonie Broumov“ sociální družstvo. Tento svoz se prováděl i koncem
loňského roku. Na jaře jsem kontaktoval společnost Diakonii Broumov, kde jsem měl v
úmyslu sjednat termín dalšího sběru a svozu těchto věcí. Sociální družstvo Diakonie
Broumov má ekonomické problémy a muselo propustit víc než třetinu zaměstnanců. Podnik
se zaměřuje na sběr použitého šatstva, azylové bydlení a zaměstnávání sociálně
znevýhodněných lidí. Podnik končil už loňský rok se ztrátou kolem 2 milionů korun.
Propustil 40 zaměstnanců, takže nyní jich má 120. Podle vedení družstva klesly výnosy ze
zpracování textilu tak, že to ohrožuje podnik. A vzestup nákladů nedokáže ovlivnit. Z tohoto
důvodu neplánuje společnost Diakonie Broumov sběry v našem regionu. Proto jsem se
rozhodl kontaktovat společnost, která organizuje sběr přistaveným kontejnerem. Po
vzájemné dohodě nám tento kontejner společnost dodala. Do kontejneru nyní můžete uložit
suché oblečení a obuv kdykoliv. Jiné věci vhazovat do kontejneru, jsou zakázané.

Popelnice za obecním úřadem
U popelnic za Obecním úřadem se začínají ukládat věci, které do popelnic určených na plast,
sklo a papír nepatří. Věřím, že občané naší vesnice neukládají a nevhazují předměty, které
tam nepatří. Koncem měsíce srpna, některý nezodpovědný občan ať místní nebo přespolní,
odložil ke kontejneru s papírem kanystry s použitým olejem, ředidlo, penetraci a dvě
keramická umyvadla. Ředidlo a penetrace patří do nebezpečného a umyvadla doobjemného
odpadu, to snad ví i malé dítě. Tento odpad svozový vůz neodveze, věci tam zůstanou.
Pracovníci obce musí tento odpad odvézt do dvora. Již jednou jsem v listech psal, komu vadí
věci doma a nemáte je kde do svozu uskladnit, ať je odveze nebo odnese do dvora bývalého
družstva a nedává je do míst, kam nepatří.
Objednal jsem nové kontejnery na sklo a plast. Tímto vás žádám, v rámci možností udržujte okolo popelnic pořádek,
neodkládejte věci, které do těchto nádob nepatří.

Práce pracovníků VPP
Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání. Úřad práce snahu obcí
zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče podporuje. Záleží však na situaci na konkrétním trhu práce. Veřejně
prospěšné práce obce nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při
opravách veřejného majetku.
Cituji nařízení Úřadu Práce - Opakovaná podpora stejné osoby je výjimečná.
Zřídka může ÚP ČR podpořit stejného klienta opětovně, a to v případě, že se jedná o osobu se
zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě
do 15 let. Případně musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně
prokáže, že trvá nemožnost jeho pracovního uplatnění na volném trhu práce.
V naší vesnici jsou tři pracovníci VPP. S Úřadem Práce byla sepsaná dohoda o provádění
prací na 12 měsíců. Tito pracovníci společně se zaměstnancem obce provádí práce na údržbě
obce. Sečení trávy, hrabání a odvoz trávy, to je hlavní náplň těchto pracovníků. Letos jim
přibylo udržování prostor nově vysázených stromků po vykácených topolech. Je to nekonečný

boj s výmladky z kmenů topolů. Další výsledek jejich práce byla výstavba kamenného záhonku u kostela. Po odstranění keřů,
prostor zarůstal travou a neustále se musel okopávat. Další práce, kterou pracovníci prováděli, byla oprava střechy nad
starým kulturním domem. Zbývá odstranit nehezké, plesnivé obložení stropu ve vchodu do kulturního domu. Tuto akci mají
naplánovanou v zimních měsících. V deštivých dnech je jejich úkolem oprava a natírání nové obecní vlečky. Rám staré vlečky
je natolik popraskaný(tuto vlečku používáme na vývoz bioodpadu), že by technickou kontrolou již neprošla. Rozhodl jsem
zakoupit vlečku novou, bez známek prasklin. Práce pracovníků v parných dnech je náročná a vyčerpávající. Děkuji jim za
vykonanou práci, bez jejich snahy bychom neměli naši malou vesnici tak hezkou a uklizenou.

Hasiči SDH Morašice
Když se podívám po okolí, ne všude se najdou lidé ochotní udělat něco navíc nejen pro sebe, ale i pro ostatní. V Morašické
jednotce SDH několik jedinců máme. V roce 2016 došlo k založení ženského družstva. Tehdy do sboru přibylo několik
aktivních členek a začali se věnovat samotný závodům.
Ostatní kolegyně z jiných obcí je pojmenovaly „Morašické tetine“, ve složení Nováková Jaroslava, Procházková Jitka,
Maléřová Adéla, Vránová Iveta, Sikmundová Soňa, Procházková Michaela. Děvčata si pořídila nové závodní oblečení a přilby.
U mužského družstva to bohužel tak dobře nefunguje. Nedokáží se domluvit, najít si čas a účastnit se různých závodů.
Účast na závodech
Závody Běhařovice - 1 července se Morašické závodnice zúčastnily závodu „ O putovní pohár SDH Běhařovice“. Obsadily
krásné druhé místo za ženami z Jiřic.

Křepice noční závody - 15. července byla další úspěšná akce hasiček SDH Morašice. V Křepicích na nočních závodech ženy
reprezentovaly obec a sbor SDH Morašice, krásným druhým místem za ženami z Křepic.
Skalice – „Morašické tetine“ obsadily první místo
Horní Dunajovice - v sobotu 2. září 2017 se naše hasičky účastnily soutěže „O pohár obce Horní Dunajovice 2017“. Naše
děvčata obsadila krásné 3 místo.
Pro příští rok, přeji děvčatům samé pěkné umístnění, jak se říká na bedně. Věřím, že sezona 2018 bude stejná ne-li lepší jak
letos. Mužské družstvo letos tolik startů na závodech nemělo. Věřím, že příští sezona bude lepší a kluci vyjedou na závody
častěji. Děkuji ženám i mužům za reprezentaci naší obce.

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš -li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičského svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla a
duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil
nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,
ale zřízení, jehož odznak nosíš
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolník

MÁTE SPRÁVNĚ OZNAČENOU NEMOVITOST?
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly a udržovat je v
řádném stavu. Budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého
charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního
charakteru. Čísla se přidělují postupně v rámci katastrálního území a umisťují se
viditelně. Označování domů řeší v naší legislativě zákon o obcích (č.128/2000 Sb),
který konstatuje, že budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Samostatnými popisnými čísly
se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. garáže při domech, drobné stavby, atd.). Každý
vlastník by si měl uvědomit, že budova bez označení může mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči či
sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům nebyl označen, takže se udaná adresa prostě nenašla. A jak jste na
tom vy? Máte svoji nemovitost řádně označenou? Nemáte? Žádáme Vás tedy touto cestou o nápravu.
Děkujeme. OÚ Morašice

Vážení čtenáři,
rád bych vás přizval k tvorbě našich, respektive vašich listů. Přestože mám jen velmi málo přispěvatelů, napsaní a dotažení
každého čísla do finální podoby mě stojí i několik desítek hodin času, kterého se mi ne vždy dostává. Tu a tam v textech
zůstanou pravopisné chyby, občas se objeví chyby faktické (například v zaslaných článcích a informacích, které již nestihnu
ověřit). To mě mrzí, nejsem však profesionál. Tímto vás žádám o toleranci a shovívavost. Věřte, že dělám, co můžu, a dělám
to pro vás rád. Čím mi můžete pomoci? Uvítám vaše vlastní příspěvky a náměty na články, o kterých byste chtěli číst. Uvítám
člověka, který by zhlédl finální podobu listů před tiskem. Ocením zpětnou vazbu. Máte-li pěkné foto z akce spojené s naší
obcí nebo prostě jen pěkné foto obce, budu rád, když se o ně s námi podělíte. Těším se na naši spolupráci.
W.Z..

Oslavenci naší vesnice
Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v červenci, srpnu a září dožili svých životních jubileí
Bartůňková Jarmila
Weisová Milada
Herman František

Weisová Božena
Bulová Jarmila
Gruna Josef

Herman Josef
Jandová Anežka
Procházková Jitka
.

POZVÁNKA
Přijměte pozvánku na Morašické hody pořádané: 7- 8. října 2017
Začátek sobotního zavádění je ve 20 hodin v sále kulturního domu,
následuje zavádění ženáčů.
V neděli 9.30 hod. mše svatá v kostele v Morašicích.
Po oba dva dny bude hrát dechová kapela Venkovanka
Zvaní po vesnici, po skončení zvaní zavádění pod májí, volná zábava.

VOLBY 2017
Ve dnech 20.-21.října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnost bude otevřena
- v pátek od 14:00 – 22:00 hod,
- v sobotu od 8:00 – 14:00 hod,
Ve starém kulturním domě
Volební lístky budou občanům doručeny

Jak šel čas
Záhon před domem 27 a kostelem.
Jak to bylo

A dnes

