Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní léto se nám protáhlo přes celé září. Bylo to příjemné, až na to neuvěřitelné sucho, které postihlo
oblast, ve které žijeme. Ranou přišel podzim a s ním vlhko, které snad přírodu trochu zachrání.
Po delší prázdninové přestávce bych Vám chtěl touto cestou sdělit několik informací, které by Vás
mohly zajímat. Přes zpoždění se nám podařilo téměř dokončit úpravu místních komunikací
v Platěnicích, které byly dotčeny výstavbou splaškové kanalizace včetně terénních úprav. Děkujeme za
pochopení spoluobčanů, kteří přečkali ztížení přístup ke svým domům během výstavby, která se navíc
opozdila. Věřím, že konečná úprava stavby bude všem uživatelům sloužit ke spokojenosti.
Když se vše podaří dle našich předpokladů, mohla by v příštím roce být zahájena v Platěnicích druhá
etapa výstavby splaškové kanalizace. Tím by byla odkanalizována celá obec. Tato stavba bude mít
gravitační spád, takže odpadne výstavba čerpacích stanic a tím bude jednodušší. O případném zahájení
této stavby budete včas informováni. Ještě upozornění pro všechny, kteří v Platěnicích budují nebo se
chystají vybudovat domácí kanalizační přípojky. V předminulém čísle zpravodaje bylo vše popsáno.
Proto jen upozorňuji a připomínám tyto hlavní požadavky na napojení:
1) splašková kanalizace není určena pro odvod dešťové vody. Tu je potřeba ze střech a pozemku
odvádět mimo!!! (např. jímka, vsakování do trativodů, vedení do vodoteče apod.)
2) stávající žumpy, septiky a jímky na vyvážení musí být zrušeny. To znamená, že nelze do
splaškové kanalizace napojit pouze přepady z těchto jímek.
3) napojení je nutné provést z přímého odpadu nebo odpadů z domu, tedy mimo žumpu nebo
trubkou přes zrušenou žumpu. Čistírna odpadních vod bude řádně fungovat pouze tehdy, budeli mít dostatek čerstvých fekálií.
4) Do kanalizace se nesmí dostat např. hadr na podlahu, drátěnky, vlhčené ubrousky, dětské
jednorázové pleny….
O dalších podrobnostech budete průběžně informováni.
Po napojení svého domu nahlaste písemně i s nákresem tuto skutečnost obecnímu úřadu osobně
nebo e-mailem podatelna@obec-moravany.cz.
Za účelem zvládnutí množství odpadních vod nyní i v budoucnu, probíhá v Platěnsku výstavba nové
čističky. Naše obec na tuto stavbu v hodnotě 35 mil. Kč získala 60 % dotaci z Ministerstva
zemědělství a Krajského úřadu pro pardubický kraj. Stavba bude dokončena v příštím roce. S rezervou
bude řešit odpadní vody z Moravan i Platěnic.
Pokračuje též oprava sokolovny v Moravanech. Tato stavba má oficiální název „Rekonstrukce
Moravanského domu“. Nyní probíhá druhá etapa, která mimo jiné obsahuje opravu zbývajících střech
na přístavbě a kompletní zamezení vzlínání vlhkosti, tedy podřezávání a izolaci zdiva. Akce to je
náročná neboť se musí do dostatečné hloubky odkrýt celé obvodově zdivo budovy. Na tuto stavbu
nemáme dotační prostředky, dosud stavbu platíme z obecního rozpočtu. O možnosti financování
v příštích letech budeme jednat s příslušnými orgány.
Na základě požadavku spoluobčanů v Moravanském byly provedeny úpravy dopravního značení a
omezení v obci. Věříme, že toto značení napomůže k větší bezpečnosti dopravy v těchto místech. Toto
značení bylo provedeno na základě schválení policie a odboru dopravy krajského úřadu.
Přes prázdniny se nám podařilo dokončit celkovou výměnu rozvodů studené i teplé vody v mateřské
škole. Současně bylo opraveno též sociální zařízení pro děti. Věříme, že tato úprava poslouží ke
spokojenosti našich nejmenších i jejich rodičů. Přejeme též hodně úspěchů v práci nové paní ředitelce
MŠ paní Kateřině Bakešové.
Těší nás též péče našich hasičů o nejmladší generaci. Mladých adeptů dochází do kroužku stále více.
Za obětavou péči o nejmenší patří poděkování především panu Milanu Faltysovi a Elišce Holické.
Stejně tak ovšem všem ostatním, kteří se o děti starají.
Dne 10. 10.2016 jsme obdrželi pro nás dobrou zprávu, že naše obec obdrží pro rok 2017 90% dotaci
na instalaci bezdrátového rozhlasu ve všech místních částech Moravan. Odpadnou tím přinejmenším
problémy s hluchými místy v obci, kde není rozhlas slyšet nebo chybí úplně.
Již nyní začíná sportovní sezóna v naší sportovní hale. Zájemci o sport mohou kontaktovat správkyni
haly paní Mirku Hájkovou. Dle dosavadních požadavků a dle obsazenosti hracích hodin nás těší, že je
o sport zájem. Během letní přestavby byla zrekonstruována sociální zařízení a oprava hrací plochy.

Přes neúspěšný začátek sezóny přeji našim fotbalistům, aby dobře reprezentovali obec v Krajském
přeboru, což se jim v minulých sezónách dařilo.
Nashledanou v příštím čísle.
Václav Roček, starosta obce

Společenská rubrika
V měsíci září oslavili životní jubileum…
Cecílie Svobodová
Zdeňka Marková
Jaromír Hyksa
Miroslav Kratochvíl

František Kučera
Josef Fiala
Marie Klimešová
Pavel Nešpor

V měsíci říjnu oslavili a oslaví životní jubileum…
Václav Krejčík
Květuška Vybíralová
Alenka Kučerová
Milan Oppl
Jana Svatoňová
František Podaný

Hedvika Krejčíková
Danuše Vohradníková
Siegfried Sládek
Jana Vodvářková
Miloslav Šprta
Květoslava Ročková

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví!
Vítáme nové občánky….
Báru Fečkovou
Rudolfa Bareše
Michaelu Dvořákovou

Elišku Stoklasovou
Olivera Huga Loyda
Josefa Doskočila

Hodně lásky Vašich rodičů a stálé úsměvy na spokojených tvářích…
Z našich řad odešli….
Václav Tobiáš
Josef Kubelka
Marta Turinová

Josef Malý
Libuše Křížová

Budeme vzpomínat.

Usnesení OZ ze dne 21. 9. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 12 “Projednání, příp. schválení obecně závazné
vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu” z programu jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení
dodavatele na akci “Moravany – dopravní automobil pro SDH” a zařadit ho jako bod č. 12.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Venclovou, jako členy
Ing. Bakeše a p. Sychru.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p. Horodyskou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 7 kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva
obce z minulých zasedání
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 – 08/2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. č. 2 postavené
na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva
Vysoké Chvojno s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře 1 426 m2 v k.
ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Platěnice, za cenu 20 000,- Kč p.
Manychovi.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2 v k. ú.
Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne rozdělením pozemku
p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou a jeho zahrnutí do majetku a správy obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje KB a.s. jako poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany –
výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ – varianta č. 1.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou úvěrovou smlouvu KB a.s. (varianta 1) na poskytnutí úvěru
- „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce neschvaluje, aby obec Slepotice zajistila vypracování projektové dokumentace k
územnímu řízení na splaškovou kanalizaci s variantou napojení na stávající kanalizační síť obce
Moravany.
Zastupitelstvo obce neschvaluje umožnit napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na
ČOV Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele dopravního vozidla pro SDH Moravany Vesta Auto
Corson s.r.o., se sídlem Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ 27120457, v celkové částce
744 164,- Kč bez DPH

Drakiáda u Duhového jezera
V pátek 7.10.2016 se konal již třetí ročník Drakiády pořádané SRPDŠ při základní škole .
Po propršeném celém týdnu se počasí umoudřilo a v pátek odpoledne bylo nádherně. I přes špatné
předpovědi počasí se dostavilo 22 draků. Bohužel vítr nebyl dostatečně silný, aby ve vzduchu udržel
větší a těžší draky. Děti si s draky zaběhaly a nakonec jich i pár létalo na obloze, kde byl již
příznivější vítr. Na závěr byl ohodnocen nejhezčí doma vyrobený a nejdéle létající drak.

Po náročném běhání po louce, které se neobešlo bez občasného zamotání draků, jsme si opekli
na malém ohýnku buřty.

Info : Stále hledáme rodiče, kteří by se chtěli zapojit do pořádání akcí i pro vaše děti.
14 – 15 . 11. 2016 je ve škole sběr papíru a elektroodpadu.
I letos budou hodiny bruslení pro Moravanské děti na Zimním stadionu v Chrudimi. Bohužel volný
termín se dozvíme max 5 dní dopředu. Žáci budou informováni ve škole, nebo na naší nové nástěnce
umístěné na plotě školy vedle pošty. Všechny informace o pořádaných akcích budou vyvěšeny na této
nástěnce, na webových stránkách školy i obecních stránkách.
S pozdravem SRPDŠ

Pozdrav z MŠ
Krátký pozdrav a k tomu několik řádků z Mateřské školy :-)
Zahájili jsme v září další školní rok, který přinesl pár změn.
Prázdniny odstartovaly rekonstrukcí a s novou paní ředitelkou. Ráda bych se tedy představila
všem, kteří mě neznají anebo těm, kteří se právě v tuto chvíli dozvídají, že jsem byla uvedena
1. července do této funkce. Jmenuji se Kateřina Bakešová, jako učitelka jsem doposud
pracovala v Mateřské škole Horní Jelení, kde jsem získala za 12 let mnoho cenných
zkušeností a pevně věřím, že spoustu z nich budu moci nyní využít. V době prázdnin proběhla
již zmíněná rekonstrukce. Tímto bych ráda poděkovala jak kolegyním, které se s chutí pustily
do úklidu, tak všem z obce, kteří nám také pomohli a zapůjčili i techniku, která nám některé
věci velmi zjednodušila. Děti po prázdninách čekalo pár příjemných změn a to zejména nové
umývárny, šatny, prostory v přízemí na odkládání bot, a u bazénu nové sprchy. Potěšily se
jistě i kolegyně, jejichž práce a píle byla odměněna alespoň novou kuchyňkou, která se
používá k výdeji jídel. Pevně věřím, že tímto jsme neskončily, a že se brzy dočká
rekonstrukce i kuchyně a další prostory, abychom našim dětem školku zvelebily a zútulnily
ještě více. Rodiče se na schůzce dozvěděli nové informace týkající se provozu a režimu dne
ve třídách. Oddělení jsme nově pojmenovaly „Žabičky a Sovičky“. Závěrem bych ráda
popřála především dětem, ale také rodičům, kolegyním a sobě, aby ten náš společný školní
rok byl tak barevný a veselý jako ty naše nové umývárny.
Hezké babí léto přeje kolektiv MŠ

ZŠ Moravany
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 29. září 2016 se konal turnaj základních škol v nohejbale v
Holicích. Do turnaje se přihlásilo celkem 11 týmů ze šesti škol. Naše dvě
mužstva postupně odehrála všechna utkání ve svých skupinách a
v konečném pořadí však postoupilo jen jedno naše družstvo do semifinále,
kde narazilo na tým ZŠ Komenského Holice. Jeho hráči byli nad naše síly.
Avšak v boji o třetí místo se naši chlapci střetli s týmem Gymnázia Holice a
po veliké bitvě se jim podařilo zvítězit a vystoupat tak na „bednu“.

Třetím místem jsme naší škole a obci ostudu rozhodně neudělali.
F.Mottl
Trénink s olympionikem
Ve čtvrtek 6.10.2016 k nám do sportovní haly zavítala delegace Sazka
Olympijského víceboje. Jejich návštěva je vlastně odměnou za celoroční
sledované sportování všech žáků naší školy, kteří plní jednotlivé disciplíny se
stoprocentní účastí.
Tentokrát bylo přislíbeno., že nás navštíví trojskokanka Šárka
Kašpárková, ale prý nemoc a další časové zaneprázdnění ji na poslední chvíli
nedovolilo, aby k nám zavítala. Byli jsme všichni trošku zklamaní, ale jiná
olympionička – plážová volejbalistka Kristýna Kolocová, známá jako Kiki
z veleúspěšné dvojice Kiki a Maki (Sluková). Jejich úspěchy – 5.místo na OH
2012 a 1.místo WORLD TOUR
GRAND
SLAM
BERLÍN
2014.Celou akci opět bravurně
moderoval Honza Weber – sedminásobný mistr světa ve
footsaku a Freestyle Footballu.
Po rozcvičce, kterou vedla Kristýna Kolocová,
bojovaly naše dvanáctičlenné týmy na pěti stanovištích o
celkové vítězství ve vzájemném klání. Není důležité, který
tým se stal vítězem – všichni aktéři byli za své výkony
odměněni drobnými cenami a upomínkovými předměty.
Na závěr celé zdařilé akce proběhlo hromadné fotografování a autogramiáda přítomných
sportovců a olympioniků.
Co říci na závěr – setkání se sportovními hvězdami snad přiměje naše dítka, aby se více
věnovala pohybu a sportu, než zbytečnému pasívnímu trávení volného času u tabletů a počítačů.
F.Mottl

Předvánoční akce
OÚ Moravany, Občanské sdružení SC, Stravování Lenka Pírková
POŘÁDAJÍ
Tradiční vánoční trhy
19. 11. 2016 od 09:00 – 16:00 hod
Senior centrum Moravany
- adventní věnečky
- rostlé květiny
- svíčky
- vánoční cukroví
- uzenina
- ovoce
- kosmetiku
- drogerii
- hračky
- knihy
- perníky
- ložní prádlo
- čaje
- keramiku
- štoly a další zboží
Po celou dobu akce je možno koupit u baru občerstvení: chlebíčky – zákusky – káva – čaj –
grog – punč – teplý oběd
Obědové menu:

Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží
I. Hovězí guláš sypaný cibulkou, H.K.
II. Kuřecí řízek, bramborový salát

– obědy objednávejte předem na tel. 736 470 604

Cena menu: 85,- Kč

Čeradická zatáčka 2016
Na státní svátek „Den české státnosti sv. Václava“ 28. září 2016 uspořádal místní Sbor
dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany tradiční soutěž ve
všestrannosti požárního útoku. Soutěžilo se ve dvou skupinách: „Modré skupině“ a „Červené
skupině“ (maximálně 2 muži v týmu).
Pozvání na soutěž v letošním roce přijali hasiči z těchto obcí a měst – Moravany, Slepotice,
Dašice, Horní Roveň, Komárov, Synčany, Holice, Poběžovice, Hostovice, Stradouň a domácí
Čeradice. Tyto sbory celkem vytvořily 14 závodních týmů v obou skupinách.

Za pěkného počasí a s připraveným bohatým občerstvením pro soutěžící a diváky probíhaly
celé odpoledne před hospůdkou „U Kapličky“ jednotlivé požární útoky dle stanovených
pravidel včetně překonávání překážek.

Pro ročník 2016 se ukázala jako klíčová práce hasiče na rozdělovači. Především velké
problémy měli soutěžící u spojení hadic B těsně za překážkou. Diváci mohli vidět mnohokrát
stříkající vodotrysk pod rukami hasiče, který nestihl vše včas spojit. Zde se ukázala i nutnost
správné spolupráce mezi strojníkem a útočníky. Strojník neviděl přes překážku práci hasiče na
rozdělovači, a proto musel hasič nesoucí hadice B správně komunikovat o situaci ke
strojníkovi. I rozhodčí měřící čas u terčů několikrát museli uhýbat před stříkající vodou, avšak
někdy i neúspěšně. U některých týmů se nezadařilo ani řádné sešroubování savic, což je

prohřešek proti pravidlům.
V druhém kole, kdy si soutěžící mimo strojníka vylosují svoji úlohu v požárním útoku, nabere
tato soutěž ještě více na dramatičnosti a až tehdy se rozhoduje o celkové úspěšnosti
jednotlivých družstev v soutěži.
Nejúspěšnějším účastníkem se letos stali hasiči z Moravan v Modré skupině a v Červené
skupině hasičky z Dašic. Za zmínku stojí i účast družstva z Poběžovic a ze Synčan, kteří měli
v soutěži stříkačku PS 8, a přesto se dokázali s časy pohybovat uprostřed startovního pole.

Po dvou kolech přesně stanovených pravidel Čeradické zatáčky dostali soutěžící ještě možnost se
zúčastnit soutěže „O nejrychlejší Čeradickou gumu“. Zde pořadatelé již neovlivňovali uspořádání
materiálů (hadic, savic, proudnic,…) na základně. Jedinou podmínkou bylo překonání nastavení
překážek při prováděném útoku. Zde skutečně dobrou letošní formu potvrdili hasiči z Moravan a opět
hasičky z Dašic.
V průběhu soutěže proběhla i ukázka hasičského sportu dětí. Malí sportovci z Komárova předvedli běh
hasičskou překážkovou dráhou, který prověřuje týmovou spolupráci a zručnost všech členů dětského
týmu. Dále mládež z Horní Rovně předvedla požární útok. Přihlížející poděkovali za ukázky
potleskem a pořadatelé předali upomínkové poháry a dárkové balíčky.
Při slavnostním předání cen poděkoval jednatel SDH Čeradice, pan Jiří Sychra a hlavní rozhodčí pan
Petr Dušek, všem zúčastněným za předvedený sportovní výkon a fair play.
Modrá skupina 1. Moravany, 2. Komárov, 3. Slepotice
Červená skupina

1. Dašice A, 2. Holice, 3. Dašice B

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří místnímu sboru pomáhali s přípravou a i uskutečněním
soutěže. Připravit akci pro více jak 90 soutěžících a neméně diváků obnáší úsilí mnoha lidí. Jsme rádi,
že máme takové, kteří obětují svůj volný čas pro své okolí.
Za fotografie děkujeme Janu Štěpánkovi z SDH Dašice.

Jiří Sychra ml., SDH Čeradice

Z historie SDH v Platěnicích
Sbor dobrovolných hasičů v Platěnicích
Byl založen v roce 1897, po roce 1900 vyvíjel aktivní činnost. Konaly se výborové a členské schůze,
kulturní a společenské akce, plesy, silvestrovské zábavy, vznikl i ochotnický divadelní soubor.
Postupně byla doplňována výzbroj a výstroj, hasiči připravovali pochodová a signálová cvičení se
stříkačkou. Sbor se postupně vybavil stejnokroji a zúčastňoval se veřejného života v obci i v okolí.
Mimo členů činných byli ve sboru zapsáni i členové přispívající. Hasiči zavedli také „pohřební
pokladnu“, která poskytovala pomoc pozůstalým v případě úmrtí. V roce 1930 byla zakoupena
motorová stříkačka, která se používala při pravidelných cvičeních, hašení požárů, odčerpávání vody
atd. V roce 1936 byl získán autodopravní vůz R4 za 10 000,- Kč, který sloužil jako sanitní vůz,

převážel nemocné do nemocnice. Za II. světové války byla omezena činnost, ale i přes zákazy se
konaly schůze, plesy a hasiči sehráli i ochotnické divadlo „Pytlákova schovanka“. Rok 1946 přinesl
radostnou činnost v osvobozené vlasti. Náklady na požární ochranu převzal stát. V roce 1953 byl
postaven sušák na hadice a provedena oprava motorové stříkačky. V šedesátých letech se hasiči
zaměřili na sledování polí, stavěli požární hlídky, pozornost soustředili na objekty JZD a pomáhali při
sklizni obilí.
V této době – v roce 1966 byl též postaven nový most přes řeku Loučnou. V roce 1973 hasiči
zakoupili vůz Robur, který přestavbou z nákladního vozu slouží dodnes jako výjezdní požární vozidlo
a tím také vznikl problém s garážováním. Začalo se s výstavbou požární zbrojnice v č. p. 1 – v bývalé
Pravdově hospodě. Nejprve byla postavena garáž a později následovala zasedací místnost a kuchyň.
Po dokončení stavby byl upraven a osázen stromy pozemek kolem, později byl oplocen. Na této
stavbě odpracovali členové nepočítaných hodin, podílela se hlavně starší generace. Hasiči pomohli při
budování hřiště, veřejného osvětlení, sběru železa apod. I v dnešní době jsou duší obce. Mimo své
požární úkoly připravují i kulturní akce, zajišťují dny dětí, plesy, soutěže, turnaje fotbalové, slavnosti a
další.
Starosta p. Josef Šejnoha se obětavě stará o budovu hasičské zbrojnice, v ní a v celém areálu udržuje
vzorný pořádek. Místostarosta p. Jaromír Kučera mimo své úkoly SDH zajišťuje fotodokumentaci.
Vlasta Jiroutová podle brožury hasičů Platěnice

Něco málo o zdraví
Léčivá houba – sibiřská čaga
Extrakt z čagy se užívá v případě nemoci lymfatického systému, pro zlepšení imunity, detoxikaci,
snížení cholesterolu, normalizaci krevního tlaku při kardiovaskulárních a jaterních chorobách, léčbě
zácpy, astmatu, kožních problémech, diabetu včetně psoriázy a jako prevence proti rakovině. Zároveň
zvyšuje fyzickou a psychickou kondici. Je vhodným prostředkem proti stresu. Zkušenosti ukazují, že
během několika dní normalizuje vylučovací systém a odstraní problémy s vyprazdňováním. Sibiřský
extrakt působí jako osvědčený podpůrný prostředek při léčbě problémů se zažíváním, vředů a chorob
trávicího ústrojí. Zlepšuje zrak a sluch. Uplatňuje se při léčbě chronických gastritid a polypů. Má
dobrá vliv na organismus a normalizuje enzymatické funkce, které jsou chorobou narušeny. Sibiřská
čaga se osvědčila jako účinná podpora při léčbě rakoviny, při ozařování a chemoterapii. Dále čistí
krev, játra, ledviny, regeneruje žlázy a orgány. Poskytuje silnou ochranu srdci a mozku. Čaga je
bohatým zdrojem B-(1,3)-D glukanů, specifických polysacharidů, které jsou podstatou imunitního
systému.
Další podrobnější informace o léčivém extraktu můžete získat na www.chaganela.cz.

OS SC Moravany
Po prázdninách jsme se sešli v SC u grilování. Jako vždy jsme si nejen pochutnali na tom, co
si kdo přinesl ogrilovat, ale zároveň jsme se dobře bavili.
Další akcí byl zájezd do Poděbrad. Tam jsme navštívili sklárnu Bohemia s průvodcem. Každý
dostal malý dárek. Potom jsme se prošli po kolonádě a zašli si na oběd. Po obědě jsme absolvovali
projížďku výletním vláčkem.
Na zpáteční cestě jsme si udělali „sladkou tečku“ v podobě cukrárny v Rohovládové Bělé. Občerstvili
jsme se zmrzlinou a kávou. Kolem 18. hodiny jsme se spokojeni vrátili domů.
Také druhý výlet se vydařil. Sešli jsme se na nádraží a odjeli do Chocně na výstavu hub.
Protože na 1.10. připadá den seniorů, oslavili jsme i my tento svátek taneční zábavou. K tanci a
poslechu nám přijela zahrát opět paní Faltýsová.
A opět po delší době k nám zavítal pan cestovatel ing.Oldřich Bubák. Jeho vyprávění je vždy
velmi poutavé. Protože byla klubovna vždy zaplněna do posledního místa, pořádáme tuto přednášku
v hale SC. Pan Bubák nám k tomu promítá i fotografie z cest, které navštívil. Jsme rádi, že si na nás

vždy najde čas.
Od září je u nás opět otevřena tělocvična každou středu od 16 do 17 hodin.
Zapsala Pšeničková H.

Reklama

KREJČOVSKÉ PRÁCE, OPRAVY ODĚVŮ
HELENA KONVALINOVÁ
PLATĚNICE 81
PARDUBICE
53002

TELEFON: 773629868
IČO: 49809903

PROVOZNÍ DOBA
PŘÍJEM A VÝDEJ
ZAKÁZEK

PONDĚLÍ - PÁTEK
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
POPŘÍPADĚ JE MOŽNÉ SE TELEFONICKY DOHODNOUT NA
JINOU DOBU

