Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro jsme prakticky přeskočili a máme rovnou léto. To by snad ani nevadilo nebýt velkého
vláhového deficitu. Spodní voda nenávratně klesá, což se projevuje ve studních téměř
každého, kdo ji vlastní. Proto nemusí být daleko doba, kdy voda bude dražší než ropa.
Prozatím nebyl správcem vodovodu, kterým je VAK Pardubice a.s., vydán zákaz zalévání a
napouštění bazénů. Přesto je třeba vodou šetřit. Omezme proto zalévání na nejnutnější
případy a s vodou více hospodařme. Ona totiž každá rostlina má svůj obranný systém. Jedním
z nich je, že v případě sucha zapouští svoje kořeny do větší hloubky.
Jako každoročně, tak i letos máme zpoždění v sekání trávy v Moravanech a kromě Čeradic i
v ostatních obcích. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem vlastníkům nemovitostí,
kteří vyslyšeli moji výzvu uvedenou v minulém zpravodaji a před svými nemovitostmi si
posekali. Je to pro nás velká pomoc a obec hned vypadá lépe. Ostatně v Rakousku a Německu
je běžné, že si občané před svými domy prostor mezi vozovkou a plotem sekají sami a navíc
osazují vlastními květinami, které i zalévají. Ještě jednu zmínku k péči o zeleň. Tím mám na
mysli Čeradice. Zásluhou místních občanů, především členů SDH, vypadá obec nejlépe ze
všech, které k Moravanům patří. Nejde jen o sekání trávy, kterou zajišťují Štěpánkovi, ale též
o kácení a prořez starých porostů, výsadbu stromů a keřů nových, včetně provádění jejich
pravidelné zálivky. Všem, kteří se na těchto pracích podílejí, patří velké poděkování. Kéž by
se i v ostatních našich obcích našla parta, která by byla ochotna ve svém volnu pro vzhled
obce něco dobrovolně udělat.
Na konci prázdnin, pravděpodobně v srpnu, bude zahájena výstavba splaškové kanalizace ve
zbývající části Platěnic. Dodavatelem stavby v hodnotě téměř 14 mil. Kč bude firma Instav
Hlinsko s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. S touto společností máme dobré
zkušenosti, neboť nedávno realizovala stavební práce na naší nové ČOV. Stavba by měla být
dokončena k 30. 6. 2019. Během stavby budou spoluobčané muset počítat s určitým
dopravním omezením, které bude podobné jako při výstavbě první etapy.
Pokračuje rovněž rekonstrukce sokolovny, nově „Moravanského domu“. S konečnou platností
bylo odsouhlaseno vnitřní uspořádání objektu. Nyní probíhá zateplení venkovního pláště a
výměna vnějších dveří a oken. Kdo byste se chtěl o „Moravanském domě“ dozvědět více,
stavte se u mě v kanceláři, kde mohu zájemcům ukázat vnitřní uspořádání i konečný barevný
návrh vzhledu budovy.
Nyní se zmíním o dvou nejbližších akcích, které proběhnou u Duhového jezera. Tou první je
soutěž v zábavném pětiboji, kterého se zúčastní družstva většiny obcí Svazku obcí Loučná.
Uskuteční se v sobotu 26. 5. 2018 od 10,30 hod. Hostem bude herečka Lucie Kožinová a
k tanci a poslechu bude hrát známá country kapela z vysokého Mýta „Ponny Expres“.
Připraveno bude i dobré občerstvení, všichni jsou srdečně zváni.
Tou druhou akcí je v podstatě pro obec historická událost. Jedná se o celostátní soutěž
extraligy v požárním sportu. Zúčastní se jí družstva z celé ČR. Tato soutěž u nás proběhne
vůbec poprvé v pardubickém okrese. Nad touto akcí, která se uskuteční v sobotu 16. 6. 2018,
převzal záštitu hejtman Pardubického kraje pan JUDr. Martin Netolický. Ten, koho požární
sport zajímá, přijďte se určitě podívat. Věřím, že přípravu této akce, která bude nesmírně
náročná, členové našeho SDH se ctí zvládnou.
Na závěr přeji všem hezké počasí a trochu více vláhy.
Václav Roček, starosta obce

Společenská rubrika
V dubnu jsme slavnostně přivítali naše nejmladší občánky

Alenka Hovorková

Anna Bezdíčková

Ema Mikulecká

Martina Šťastná

Matěj Opl

Petr Kolář

Šimon Vlasák

Tadeáš Kameník

***************************************************************************

Vítáme nově narozené občánky…
Nikolase Brabce
Mikoláše Havlu
Marka Kučeru
Tomáše Jelínka

Otu Frolicha
Romana Mlejnka
Natálii Čížkovou
Andělu Maškovou

Přejeme rodičům i dětem pohodu a krásné společné chvíle.
***************************************************************************
Opustili nás…
Jiří Korbel
Petr Dostál
Cecílie Svobodová

František Dvořák
Karel Just

Budeme s úctou vzpomínat.

Pozvání na akce

Přihlášky z důvodu zabezpečení cen do 17. 6. 2018 na tel. čísle 602 448 315 – R. Velechovská.

MŠ Moravany
Krátké, ale milé ohlédnutí mateřské školy za tímto školním rokem – co se událo, co se
stalo…
… a není toho málo 
Třídy, jak už mnoho z vás ví, máme „pojmenovaný“ - na Žabičky a Sovičky. První, ti jsou často
ještě hraví, ti druzí však již za poznáním draví.
V září na všechny čekalo překvapení, chodby měly pestré obložení. Radost jsme si udělali ještě
jednu a to novými dveřmi, kterými jsme s novou „učitelskou posilou“ do školního roku vešli. A jen
než se děti rozkoukaly, tak v pardubickém bazénu plavaly.  Mokrý diplom si všichni zasloužili, a
vypadá to, že i spokojení byli. Sovičky se také vydaly za poznáním, zhlédnout pokusy do Chemickotechnologické fakulty v Pardubicích. Byla to zajímavá podívaná a opravdu kouzla samá.
Na podzim, protože na řadu přišla volně žijící zvířata, navštívili jsme společně mini zoo
v Častolovicích a všude kolem byl les – plno majestátných stromů stojících. Byli jsme se také podívat
v chrudimské Střední zemědělské škole, i přilehlém Vestci. Tam probíhaly dny otevřených dveří, a že
jsme tam neviděli jen domácí zvířata ale i pavouky a hady škrtiče to nikdo neuvěří. A protože se na
poli urodilo hodně brambor, tak jsme si o tom nejen povídali a zpívali, ale dary podzimu oškrabali,
nastrouhali, česnek, sůl, majoránku, trochu mléka, trochu mouky dali a pánvičky ty nestíhaly…
Zkrátka jsme si udělali ,,soukromou párty bramborovou“ a moc si pochutnali. Následovala „Štrúdl
párty“, do které jsme zapojili tentokrát i rodiče. Každá maminka i babička napekla nejvoňavější,
nejsladší, zkrátka ten nejlepší štrúdl a věřte, že ten den nikdo nezhubl.  Děti touto cestou děkují paní
Malinské – výtečné pekařce, odměna - a to pro všechny - tehdy voněla opravdu sladce. 
V listopadu si Sovičky připravily program pro ,,Sv. Martina”, a i když byl tehdy déšť a vlezlá
zima, tak mu zarecitovaly, zazpívaly, do ruky pak lampión vzaly a v průvodu za klapáním podkov až
ke kostelu pokračovaly. Tam zapálily Ježíškovi svíčku, aby mu ukázaly cestičku. A ještě teď se
olizujem, když na Svatomartinské rohlíčky vzpomenem.
Vánoce se blížily a my v pohotovosti stále byli. Přišel k nám tehdy Mikuláš s čertem a jejich
divadelní představení, po něm jsme pokračovali a pro rodiče přišlo překvapení – vánočního stromu
rozsvícení. Sešli jsme se opět i v tom dešti venku. Nejprve Sovičky krásně zazpívaly a vyslovily svá
vánoční přání, pak naše Žabičky - přestrojené za andílky dovršily se svíčkami tyto předvánoční
chvilky. V duchu vánočním jsme jeli dál až do Doudleb na zámek. Žabičky také navštívila pohádková
babička, Sovičky zdobily s maminkou Mikuleckou perníčky. Zavítali k nám i školáci z I. a II. třídy, a
tak jsme zas po roce spolu všichni byli.  Maminka Mudr. Fikarová nám poutavě vyprávěla, jak by se
každá Žabička a Sovička o sebe starat měla, a v ordinaci u paní doktorky Soudkové jsme se dozvěděli,
co bychom preventivně neměli a měli.
Procházkou na „Tři krále“ jsme společně vinšovali a trochu radosti do toho Nového roku lidem
dali. Zůstaňte! Ještě totiž nekončíme … na hory totiž odjíždíme. Do Hlinska na lyžovačku, to stálo
rodiče sice nějakou tu kačku, ale děti makačku. Došlo v prostorách MŠ i na přízemí a i tam se dveře
mění.
Byly tu Velikonoce a k tomu patří samozřejmě i tradice a proto jsme volili Nechanice, kam jsme
se na zámek vydali a na vše, co nás zajímalo, se zeptali. Ponuré dny jsme si občas zpestřili divadlem, a
všichni ze školky se také vydali vláčkem za Emilem Holubem. Děkujeme rodičům Davídka a Kuby,
kteří nám přinesli jaro do školky, osázet truhlíky jim tehdy pomohli kluci i holky. Nezapomněli jsme
ani v květnu uspořádat představení - besídku - Sovičky tentokrát v duchu námořníků a Žabičky se
v červnu sejdou na téma – U rybníků.

Třída Soviček v námořnické plavbě bude pokračovat dál, ta další a delší je totiž čeká za nedlouho.
Vydají se až do Jizerských hor – do školy v přírodě – daleko za obzor. Těšíme se a věříme, že se plný
zážitků a v dobré pohodě vrátíme.
Pak nás všechny čeká opravdová plavba parníkem Arnoštem a tradičně Zahradní slavnost –
rozloučení s předškoláky jak jinak v námořnickém taky.
Tím letošní plavba ale skončí a po prázdninách do lavic tyto děti skočí. Proto vás srdečně zvem
na tuto událost – kde ukápnou rodičům budoucích prvňáčku možná i slzičky avšak v očích dětí uvidíte
především radost, vždyť hezkých vzpomínek na roky v MŠ je dost a dost. 

Aktivní Čeradice
Nová jarní výsadba v Čeradicích
V průběhu měsíce března 2018 došlo po dohodě s obcí ke skácení posledních starých proschlých
jasanů a to na příjezdové cestě do Čeradic ze směru od Platěnic po pravé straně. Při každé větší
vichřici docházelo k lámání větví, pak i následnému poškození veřejného osvětlení. Proto místní Sbor
dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s obecním úřadem zajistil úklid pokácených stromů a
následně provedl i výsadbu nových stromků. V tomto případě se jedná o 9 ks dubů červených
(Quercus rubra), které byly rozsázeny pravidelně do uvedeného úseku. Stromky obec zakoupila
ve společnosti
Školky
Litomyšl, spol. s r. o., která je
naším dlouholetým dodavatel
stromků pro výsadbu. Nyní již
nás čeká pravidelné zalévání,
aby stromky dobře zakořenily
a v budoucnosti vytvořily
pěknou dubovou alej v tomto
úseku obce.
Zároveň bych chtěl
poděkovat všem hasičům,
kteří věnovali svůj volný čas
spojený s touto výsadbou
nových stromků a Obecnímu
úřadu
Moravany
za
poskytnuté finance.
Na závěr bych chtěl
sdělit všem kritikům z řad
občanů
Čeradic,
kteří
kritizují toto kácení starých
stromů a jejich náhradu za
nové stromky, že by bylo
rozumnější,
aby
se
zamysleli nad tím, co pro
obec za posledních 10 let
udělali a možná, že i jejich
vlastní zapojení do této
pracovní
činnosti
bez
žádného
finančního
prospěchu by jim prospělo.
Kdyby si udělali jednou za
14 dní čas v pátek a přišli
do hospůdky, pak mají
možnost se k těmto otázkám
vyjádřit a možná se i něco nového dozvědí – co se bude dělat, jak je to s financemi atd.

7. 4. 2018 – Akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v Čeradicích
Sbor dobrovolných hasičů Čeradice se
rozhodl, že se letos zapojíme do této
celorepublikové akce. Do vývěsky
jsme dali plakát na uvedenou akci a
čekali, jestli někdo na úklid dorazí.
Cílem bylo uklidit od odpadků
příjezdové cesty do Čeradic od
okolních obcí. Nakonec k našemu
potěšení se dostavilo 10 lidí, včetně
žákyň Základní školy v Moravanech
Anetky a Marušky Lukášových.
Rozděleni do několika skupin jsme
začali sbírat odpad od Uherska, Horní
Rovně, Platěnic, Turova a Slepotic.
Postupně se prostor před „Hospůdkou
u
Kapličky“
začal
zaplňovat
nepořádkem posbíraným do pytlů
nebo přivezených věcí přímo na přívěsném vozíku za automobilem. Jen pro informaci pro Vás se
jednalo o plasty, pneumatiky, ohřívače vody, prázdné sklo, sklo s kompoty, podlahové krytiny, zbytky
sanitárního vybavení, obrazovky, kovové části, oblečení, boty,… Výsledkem bylo 27 naplněných
pytlů a další materiál, který vidíte na přiložené fotografii. Tento nepořádek jsme sbírali 8 hodin. Tento
odpad pak na náklady obce Moravany odvezli pracovníci obecního úřadu. Neděláme si iluze, že se to
tam zas časem nevrátí. Hold řada z nás jsou - s odpuštěním - „čuňata“, tak se s tím nic nedá dělat. To
můžeme mít x sběrných dvorů, pravidelný svoz odpadu a přesto se to nevyřeší. Bohužel je to v mnoha
lidech „zakořeněno“, nemají s tím žádný problém to pohodit po příkopech, hlavně že doma na dvoře
májí pořádek.
Tohle
asi
neměla na mysli
herečka Helenka
Růžičková
v komediální
trilogii – „Seno,
slunce,…“, když
říkala „My Češi
Vám
Evropě
ještě ukážeme,
co dovedeme“.
Závěrem chci
poděkovat
Všem, kteří si
udělali čas a
zadarmo tento
nepořádek
uklidili.
Poděkování patří i pracovníkům obecního úřadu, kteří následně zajistili odvoz tohoto odpadu na
skládku.
Jiří Sychra, SDH Čeradice

Pálení čarodějnic
Jako každý rok jsme se i letos sešli v podvečer Filipojakubské noci na malém stupni ZŠ Moravany.
Průvod pod vedením učitelek Zadrobílkové a Milo s tradiční ochranou členů
SDH Moravany se přesunul k Duhovému jezeru. Zde byla Morgana, po přečtení rozsudku Patricií
Komárkovou, přenesena a uvázána na hranici.

Přestože v Praze i na mnoha dalších místech, díky nezvyklé suchému a
slunečnému dubnu byly ohně zakázané. V Moravanech se tomu hasiči
postavili čelem, a oheň byl. Ani letos nezklamalo dvanáct Dam
(čarodějnic) i čtyři děti, které nelitovaly volného času, ani peněz a
připravily si pro účastníky akce čarodějnické taneční vystoupení, které
si i ony samy užily. Tímto děkuji kolegyni čarodějnici Radce, Verče,
Lucce, Slávce, Ivě, Radce, Marcele, Andreje, Elišce, Věře, Kristýně,
Ireně, Adélce, Barboře, Terezce, Michalce, Elišce, Karolínce. Po
vystoupení se děti pustily do plnění úkolů v osmi disciplínách. Za
jejich splnění je na každém stanovišti čekala sladká odměna,
v perníkové chaloupce již tradičně domácí ručně zdobené perníčky od
Radky a Marcely. Absolvováním úkolů si děti vysloužily buřtíky, které
si opekly na připravených malých postranních ohníčcích. Zábava
pokračovala zapálením hranice s Moranou, opakovaným vystoupením
čarodějnic a následným tradičním ohňostrojem pod vedením SDH
Moravany. Odrazy rachejtlí na hladině jezera tak oficiálně ukončily
povedený večer na oslavu Filipojakubské noci. Tak zase za rok.
Děkuji všem zúčastněným čarodějkám za vystoupení a následný dohled u soutěží. Poděkování patří
také děvčatům vyšších ročníků, které se zúčastnily jako dozor na stanovištích. Dík patří také SDH
Moravany za postavení hranice i závěrečný ohňostroj.
vrchní čaroděj Jarda
Povedený výlet – pochod
V sobotu 5.5.2018 se plný autobus nadšených turistů z Moravan, Slepotic a přilehlého okolí se vydal
pod záštitou SRPDŠ do Potštejna na Pochod přes tři hrady. Sešli se nás tři věkové generace a bezva
parta lidí. Všichni jsme si užili krásného počasí. Většina z nás s dětmi jsme zvolili 9 km trasu, kterou
jsme si prodloužili o Floriánkovu cestu, kde si děti plnily úkoly (zjistili, jak je těžké dělat masáž srdce,
nebo trefit cíl a další ) . Samozřejmě nechyběly oddychové občerstvovací dýchánky na dece či trávě,

dospěláci s kelímkem a děti s mobilem v ruce. Pokořena byla zřícenina Velešov i hrad Potštejn.
Nakonec jsme po 12km zakotvili na Vochtánce, kde jsme se naposledy občerstvili při poslechu
country kapely a vydali se zpět podél Divoké Orlice s vodáky zpět k autobusu pana Metelky. Všichni
špinaví a utrmácení (ani ne z ušlapaných kilometrů, ale z horka)jsme se sešli s ostatními, kteří si
zvolili individuálně z dalších tras 15 až 40 km u autobusu a společně se vydali na cestu zpět.

Za SRPDŠ Jarda
Sázení stromků
21.4.2018 jsem se narychlo sešli spolu s členy Mysliveckého spolku pod vedením pana Mokrého u
Duhového jezera při sázení stromků pod „haldou“. Každé z 12 ti příchozích dětí si zasadilo s pomocí
rodičů svůj stromek se jmenovkou. Stromky zajistil pan Křivka. Jelikož je letošní jaro extrémně
suché a slunečné, chodí rodiče s dětmi nově zasazené stromky zalévat. Snad budeme mít štěstí a
většina se uchytí.
Za SRPDŠ Jarda

Zprávy z Pardubického kraje
Cyklopecky Pardubického kraje začaly už na velikonoční neděli
V neděli 1. dubna začal další ročník letní cyklistické cestovatelské soutěže Cyklopecky Pardubického
kraje. Ve zbrusu nové Vandrovní knížce zájemci najdou 15 krásných tras vhodných pro cyklovýlety
v Pardubickém kraji. Naplánovat své cyklotoulky si podle nich mohou nejen sportovní cyklisté, ale
především rodiny s dětmi. Ti, kteří budou do Vandrovní knížky sbírat i razítka, mohou vyhrát třeba
horské kolo.
„Cestovatelskou soutěž o ceny pořádá Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy
už po sedmé. Za tu dobu jsme si ověřili, jak je náš kraj příhodný k cykloturistice, proto jsme připravili
do soutěže opět podrobně popsané cyklotrasy, na kterých je 31 zajímavých míst s razítky Cyklopecek.
Nicméně účastnit se mohou i lidé, kteří tato místa navštíví pěšky, autem nebo jinými způsoby dopravy.
Hlavním cílem je prostě být aktivní a vyrazit se podívat po našem kraji,“ říká radní pro sport a cestovní
ruch René Živný.
Jednotlivé trasy jsou hodnocené podle obtížnosti. Většina z nich je vhodných pro rodiny s dětmi nebo
prostě kohokoliv, kdo si rád vyrazí na kole do přírody nebo za památkami. Pro sportovněji založené
cyklisty jsou tu i horské trasy s náročnějším převýšením třeba v Orlických horách nebo na úbočí

Králického Sněžníku. „Ke správnému létu patří určitě i koupání a vodní radovánky, proto několik tras
vede i kolem míst, kde se můžete během výletu příjemně osvěžit. Tím nejatraktivnějším v tomto
směru je především výlet číslo 2 Bohdanečskem za koupáním, kdy téměř pořád pojedete kolem
nějakého rybníka, potůčku nebo písníku. Na Hlinecku se projedete krajinou tradic a krásná historická
města zase poznáte při toulkách na kole Českomoravským pomezím. Opravdovou cyklistickou dálnici
vyzkoušíte, pokud se vydáte Orlickým cyklo a in-line královstvím po trase číslo 10. Samotnou
královskou etapou letošního ročníku soutěže je pak trasa číslo 15 s názvem Úbočím Králického
Sněžníku, během které budete muset v pedálech vystoupat více než 1.100 výškových metrů. Ale zase
ten výhled!“ popisuje nabídku René Živný.
Pro účast v losování je potřeba do Vandrovní knížky na cestách nasbírat alespoň tři razítka a odeslat
stránku s razítky nebo její naskenovanou podobu do 19. října na adresu Destinační společnosti
Východní Čechy. Pro hlavního výherce je letos připraveno horské kolo Merida z Cyklopointu, další
získá víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli a následuje mnoho dalších
cyklistických cen, vstupenek a dárků. Vylosováno bude celkem 20 výherců.
Detailní informace k celé soutěži najdete na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky

Něco málo o zdraví
Mandle jsou bohaté na všechny základní živiny. Posilují imunitu, starají se o srdce, cévy a o látkovou
výměnu v buňkách. Posilují nervy a odvádějí stres. Prospívají při osteoporóze a křečích. Díky kvalitní
bílkovině se doporučují při rakovině.
Trpíte-li alergiemi, či špatnou kvalitou vlasů a nehtů, tak po dobu tří měsíců konzumujte 16 mandlí
denně.
Máte-li potíže s nadváhou, mandle pomohou i zhubnout.
V medvědím česneku dřímá celá škála léčivých účinků. Podporuje jarní očistu organizmu. Ničí plísně,
bakterie a mykózy. Doporučuje se při chřipce, bronchitidě, angíně a astmatu. Pomáhá při žaludečních
a střevních chorobách, snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak, brání kornatění cév a čistí krev.
Pročišťuje ledviny a močový měchýř.
Medvědí česnek přidejte do salátů, pomazánek a na brambory.
Violka vonná po zimě posílí organizmus. Léčí kašel a záněty průdušek. Je močopudná a mírně
projímavá.
Čerstvé lístky podporují krvetvorbu a dýchání buněk, užívají se proti rakovině tlustého střeva, jazyka a
hrtanu.
Květy s vonnými silicemi mírní nervové vyčerpání, nespavost a migrény. Květy a mladé lístky se
přidávají do salátů, do polévek a špenátu.
Namočíte-li květy v ušlehaném bílku a hojně obalíte v moučkovém cukru, po uschnutí získáte
kandovanou fialku – báječnou ozdobu na dezerty.
Podle MUDr. Kárníkové Vlasta Jiroutová

Z činnosti OS SC Moravany
1. 3. 2018
jsme se sešli v hale SC na oslavě MDŽ. Tentokrát nám k tanci nehrála paní Faltysová,
která se omluvila pro nemoc, ale zábavu nám dělala reprodukovaná hudba, o kterou se staral pan
Liška. Moc se sice netančilo, ale účastníci se bavili mezi sebou při kávě a vínečku, ke kterému dostali
malé pohoštění. Všichni si zakoupili lístky do tomboly, tak s napětím čekali, zda budou mít štěstí při
losování. Ceny byly pěkné a tak snad byli všichni spokojeni.
28. 2., 8. 3. a 14. 3. 2018
jsme se zase v hojném počtu sešly (samé ženy) na“Kroužku dovedných
rukou“. Pod vedením paní Lenky Kabeláčové jsme vyráběly z korálků pavoučky a srdíčka. Baví nás to
a cvičíme hybnost prstů a i mozkové závity, neboť u srdíček se musí i přemýšlet.
15. 3. 2018 proběhla beseda se zástupci Policie Andreou Muzikantovou a kpt. Hanou Kvasničkovou
z kriminální policie. Mluvilo se o problematice seniorů, o šmejdech, falešných zástupcích VČE,

Plynáren atd. a falešných telefonátech „vnoučat“ se žádostí o peníze atd. Dostalo se nám poučení a
rady jak v těchto případech postupovat, že nemáme nikoho neznámého pouštět do bytu a v případě
potřeby volat policii. Poučeni jsme byli o bezpečném chování.
Např. dávat dobrý pozor na kabelky, chodit bezpečnou cestou a pokud možno ve dvojici, vždy
někomu říct kam jdeme a mít u sebe vždy mobil, který dokáže policie vystopovat.
24. 3. 2018
se konaly již tradiční trhy. V hale SC a přilehlých prostorách se sešlo 24 prodejců. O
občerstvení se postarala paní Lenka Pírková. Snad každý kdo přišel, byl spokojen s nabízeným
zbožím, a proto byli spokojeni i prodejci.
5. 4. 2018 se konala literární hodinka, kterou připravila paní Zdena Brynychová.
1. Seznámila nás s knihou Pavly Jazairiové s názvem Cestou hvězdy, ve které se dočteme o
svatojakubské cestě, jejímž cílem je od 9. století Jakubův hrob ve španělské Compostele.
Svatojakubská cesta je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
2. Dále nás seznámila s tvorbou Zuzany Maléřové, spisovatelky a publicistky, která spolupracuje
s ČT, ČR a FK Dukla Praha a její knihou Cyrano milované Roxaně za Kristiána. Protože se
v dnešní době píší dopisy málo, tak ona napsala – Dopisy v zastoupení, Dopisy neodeslané a
dopisy ve verších. Dopisy neodeslané jsou dopisy hlavně členům její rodiny. Dopisy
v zastoupení jsou např.dopisy v zastoupení manželek známých herců.
3. Blanka Milfaitová, nar. 1977, opustila práci v kanceláři, odstěhovala se na Šumavu, kde začala
vařit marmelády, se kterými vyhrála celosvětovou soutěž. Napsala knížky- Příběh opravdové
vášně, Příběh psaný do vody a Nebát se a prát se. Říká se jí také Lady džem. V roce 2017
nechala vaření marmelád a s rodinou se vystěhovala někam na italskou stranu Dolomit, kde
provozují jakýsi penzion. A to se stalo krátce předtím, než zrušili plánovanou cestu do
Santiaga de Compostela.
13. 4. 2018 V hale SC se konalo hudební vystoupení skupiny Viola z Olomouce, pod vedením pana
Zdeňka Černohouse se zpěváky Vlastou a Antonínem Pospíšilovými. Zazněly písně Karla Hašlera,
Jaromíra Vejvody a Fanouše Mikulevského a písně staropražské a lidové, ze všech koutů naší vlasti.
Účast obyvatel Moravan byla velká, nálada vynikající, přítomní si zatančili a zazpívali. Budeme se
těšit na další podobnou akci.
Zaznamenala L. Mrázková

Inzerce
ROZVOZ LÉKŮ SENIORŮM ZDARMA
Sociální Služby Seniorům Pardubice je sociální službou registrovanou KrÚ Pardubice
IDENTIFIKÁTOR 7569195 poskytující sociální služby na území města Pardubic.
Od 1. 4. je poskytována služba ,,LÉKY AŽ DOMŮ“ pro všechny seniory a zdravotně
postižené v Pardubicích.
Nejedná se o komerční činnost, služba je provozována bezplatně, chceme pomoci lidem v
nouzi, kteří z důvodu špatného zdravotního stavu, věku, nebo jiných okolností nemohou,
nebo je pro ně příliš vysilující návštěva lékárny.
Na základě smluvních vztahů s většinou lékárenských řetězců jsme schopni zajistit téměř
všechny léky bez doplatků nebo za nejmenší možnou úhradu.
Stačí požádat svého lékaře o zaslání e-receptu s kontaktem na Vás. Informace najdete na
adrese: www.ssspce.cz , nebo tel. čísle 607 27 30 10
POŽÁDEJTE SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O ZASLÁNÍ E-RECEPTU NA EMAIL:
ssspce@seznam.cz
NEBO SMS S KÓDEM NA TELEFONNÍ ČÍSLO: 607 27 30 10, LÉKY VÁM DOVEZEME AŽ DOMŮ
Hradíte pouze doplatek jako v běžné lékárně
Prosíme o kontrolu aktuálnosti Vaší adresy v receptu a případný tel. kontakt

