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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
příspěvek v tomto čísle Zpravodaje věnuji vzpomínce 70.
výročí ukončení 2. světové války, která byla dosud největším a také
nejkrvavějším vojenským konfliktem v historii lidstva na naší
planetě. Během jejího trvání v letech 1939 – 1945 položilo své
životy na celém světě téměř 60 milionů lidí. V tomto počtu však
nejsou započítány další ztráty lidských životů, které přinesly represe
fašistů od roku 1933, kdy se v Německu stal kancléřem Adolf
Hitler.
Zdá se až neuvěřitelné a nepochopitelné, jak je možné, že celý tento obrovský válečný
konflikt rozpoutal tak malý, urputný kníratý človíček, který se obklopil malou skupinou stejně
smýšlejících demagogů, jako byl Gebels, Gőring, Eichmann a další.
Celý zbývající svět jen přihlížel, jak Německo v rámci oficiálního řešení východiska z
hospodářské krize horečně zbrojí a připravuj s na útočnou válku. Nenašel se nikdo, kdo by tuto
hrozbu, pocházející v podstatě od jediného člověka, v zárodku umlčel.
Každá generace vládnoucích politiků někdy obratně, jindy méně obratně, demonstruje
svůj názor na historii, který pak vnucuje svým současníkům. Historická fakta však změnit
nelze. Československo až po demarkační linii u Plzně osvobodila Rudá armáda, konkrétně
vojska II. Ukrajinského frontu vedená maršálem Malinovským. Během bojů od Dukly až po
Plzeň padlo téměř 140 tisíc sovětských vojáků.
Do Prahy dojely z Polska jako první tanky generála Vlasova. Tyto jednotky zpočátku
bojovaly proti bolševismu a posléze po zjištění, co je to fašismus, i proti hitlerovcům. Před
příchodem Rudé armády vlasovci Prahu opustili, aby nepadli do ruského zajetí.
Zbavit svět „hnědého moru“ jménem fašismus, zlikvidovat hitlerovské spojence
představovalo pro celý svět nesmírné úsilí. Aby mohl být fašismus poražen, bylo zapotřebí
kromě lidských obětí dosažených v přímých bojích, vybudovat také silné zbrojní, technické,
zdravotní a potravinové zázemí. V tomto ohledu sehrála rozhodující roli generace tehdy žijících
žen. Ty kromě péče o děti a rodinu musely nepřetržitě pracovat v továrnách a nahradit tak padlé
nebo na frontách bojující muže. Tuto situaci si nikdo z poválečných generací neumí ani
představit.
Celý svět v historii i v současnosti ovládají skupiny mocných. Vlády ve většině zemí
jsou pouhými vykonavateli jejich vůle. Mír byl a je v dějinách lidstva jen v dobách, kdy to
mocným přináší zisky. V opačném případě přinášely zisky vyvolané válečné konflikty. A
nebylo jich málo.
Věřme, že v tomto mocenském boji o rozhodující vliv ve světě, zvítězí vždy zdravý
rozum. Věřme, že se nenaplní ono známé rčení, že „ válka je jen pokračováním politiky jinými
prostředky“. Věřme, že na základě jednání politiků, nikdy nedojde k tomu, aby do jakékoliv
svobodné země, vstoupila cizí vojska se zbraní v ruce.
Všeobecně se říká, že „nic netrvá věčně.“ Přejme si, aby lidstvo v tomto rčení svým
chováním zajistilo trvalou výjimku v podobě nikdy nekončícího míru.
Václav Roček, starosta obce

Společenská rubrika

Vítáme mezi námi nové tvářičky:
Anežku Hovorkovou

Vítka Červeného

Michala Macáka

Michaelu Královou

V měsíci červnu oslavili a oslaví životní jubileum
Marie Kašparová
Božena Kárychová
Jiří Korbel

Josef Schejbal
Hana Klenorová
Zdenka Brandová

Gratulujeme
„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“
John Lennon

Opustili nás:
Ludmila Faltysová

„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“

Euripidés

170 let železnice v Moravanech (1845 - 2015)
Stavba železnice v roce 1845
Neobvyklý ruch nastal v naší
vsi i v okolí v roce 1843, kdy se
začala 12.září stavět železniční trať.
Denně tu pracovalo 400 až 500 lidí ze
všech stran přišedších a platilo se jim
od vyvezení 1 kubického sáhu země
22 krejcarů ve stříbře denně, což
nebylo mnoho, neboť musel každý
velmi pilně pracovat, chtěl – li toto
množství vyvézti.
30.června 1844 byl slavnostně
položen a posvěcen gruntovní kámen
místním farářem Jiřím Kupkou ke
zdejšímu nádraží za přítomnosti
inženýrů, úředníků, stavbyvedoucích a
konaná slavná mše svatá, které se všichni spolu s občany zúčastnili. V místě nynějšího
nádraží i v okolí strážního domku na obci byl veliký močál s hlubokou bažinou, křovím
zarostlou, že ani paprsek sluneční skrz proniknout nemohl.
26.června 1845 spěchali ze všech stran staří a mladí, aby spatřili nevídanou zvláštnost:
jedoucí vozy bez koní.Od rána přicházeli lidé na slavnostně vyzdobené nádraží a čekali na
vlak s arcivévodou rakouským
Františkem Karlem. Ten
přijel a šestý vagón byl
císařský – zlatem zevně i
uvnitř se třpytící, takže
lidem až oči přecházely.
Po zastavení na našem
nádraží
arcivévoda
pohovořil
s místním
farářem Jiřím Kupkou a
vyptával se na poměry
v obci. Tak byla zahájena
první jízda na trati
Moravany – Praha..
Stavba dráhy vyvolala u
nás
postavení
nového
hostince čp. 95 ( u Valášků – později budova školní družiny), při kterém byla i mýtnice, kde
se vybíralo mýto z jedoucích povozů na udržování silnic.
Mýtnice zanikla po roce 1870, kdy byla zákonem nařízena jiná úprava.
Vlasta Jiroutová

Olympijská hlídka opět ve škole
Aneb „Trénik s olympionikem“
Takto se jmenoval mítink, který se konal ve čtvrtek 14.5.2015 od 10 hodin na tréninkovém
hřišti fotbalistů Sokola Moravany.
Přijel k nám krasobruslař Tomáš Verner a bývalá světoznámá atletka, držitelka světového
rekordu v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová.

A proč právě k nám? Protože jsme i tento půlrok aktivně zapojili do sportovního projektu
„Olympijský víceboj“ a splnili v krátké době všechny potřebné disciplíny. Nebylo to nikterak
jednoduché, protože vícebojem musí projít každý žák školy, aby počet školou získaných bodů
zaručil návštěvu olympioniků. Tentokrát se do tréninku s olympioniky zapojilo celkem 65
žáků naši školy – což je zhruba víc jak 1/3 z celkového
počtu žáků. A tak i přes poměrně chladné ( a chvílemi
i deštivé) počasí nebylo nikomu z trénujících zima.
Průběh celého sportovního dění slovem velmi vtipně
provázel i sedminásobný mistr světa v hakisaku – Jan
Weber.
Na závěr akce proběhla i autogramiáda a hromadné
fotografování. Na akci nechyběli ani redaktoři
z Pardubického deníku a Českého rozhlasu. Soutěžící
si odnesli řadu drobných dárků, které jim budou
připomínat
nezapomenutelné
chvíle
strávené
v bezprostřední blízkosti významných osobností
našeho sportovního života. Věřím, že tato návštěva
posílila chuť dětí do sportování, že je přiměje
k podávání vyšších sportovních výkonů při plnění
nových disciplín.

F.Mottl
Olympijský víceboj společná fotografie

Mc Donald´s Cup - okresní kolo Moravany

Letos proběhl již 18. ročník okresního kola Mc Donald´s Cup pořádaný v Moravanech.
Okrskové kolo ( kde se mimochodem našim žáčkům opět nedařilo) proběhlo tradičně na hřišti
ZŠ Sezemice. Naše barvy hájily opět dva týmy - první složený ze žáků 1.,2. a 3. třídy a
druhý tým reprezentovali žáci 4. a 5. třídy. Menší fotbalisté nedokázali vyhrát ani jediné
utkání, a proto po třech prohrách a jedné remíze skončili na posledním místě. Starší výběr si
vedl poněkud lépe. Bohužel i hezké druhé místo nestačilo k tomu, abychom v této kategorii
postoupili do okresního kola, které se hrálo dne 6. května 2015 na fotbalovém hřišti
v Moravanech. Musíme konstatovat, že už po dobu tří let jsme se v tomto turnaji nedostali dál
než do kola okrskového – a to je pro kluky, kteří u nás hrají kopanou docela špatnou vizitkou.
Přesto patří veliké poděkování za organizaci a průběh turnaje rozhodčím z řad fotbalistů
a funkcionářů místního Sokola Moravany v čele s panem Petrem Horákem.
F. Mottl

Sportovní a dětské hřiště
V areálu 1. stupně Základní školy Moravany došlo k částečné přestavbě sportovního
areálu na dětského hřiště. Z finančních prostředků uspořených za rok 2014 zakoupilo vedení
školy herní prvky pro sportovní a pohybové vyžití školních a družinových dětí (celková částka
vynaložená na rekonstrukci se pohybuje kolem 150 tisíc korun). Za vydatné pomoci pana J.
Brňáka proběhly základní terénní úpravy – vyhloubení zeminy pro budoucí bezpečné dopadiště
vyplněné drobným kačírkem. Ředitel školy položil do výkopů geotextilii a společně se žáky 4.
ročníku a dětmi ze ŠD byly provedeny drobné kosmetické úpravy terénu ( v rámci možnosti
malých dětí) – uhrabání, srovnání a rozhrnutí navozeného kačírku. Řetězové a vahadlové
houpačky, stejně jako kolotoč, šplhací prvky a hrazdy odpovídají přísným bezpečnostním
předpisům Evropské unie.
Veškeré nově nainstalované herní prvky jsou určeny výhradně dětem v rozmezí 6 – ti
až 12 – t i let a budou v odpoledních hodinách, o víkendech, svátcích a prázdninách přístupná
dětem v doprovodu rodičů dle provozního řádu dětského hřiště. Ten stanoví, že hřiště je možné
využívat jen na vlastní nebezpečí – od 16:00 do 21 hodin ve všední dny, o prázdninách ve
všední dny od 9:00 do 21:00 hodin, o víkendech, svátcích od 9:00 do 20:00 hodin.
Areál školy bude po zavírací době hřiště pravidelně uzamykán. Provozní řád se nově
bude vztahovat i na provoz stávajícího asfaltového a antukového hřiště v areálu školy. Hřiště na
košíkovou bude nově vybaveno ocelovými odrazovými deskami a vyztuženými obroučkami
košů, které sníží hlučnost při úderech míčem. Branky musí být permanentně pevně připoutány
ke stojanům, aby nemohlo dojít k jejich převrácení, které by mohlo způsobit těžká nebo i
smrtelná zranění dětí.
V celém areálu se nesmí kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo užívat omamné
prostředky a drogy. Do areálu je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích, koloběžkách,
jízdních kolech a skateboardech ( s výjimkou asfaltového hřiště). Je zakázáno přemisťovat
v areálu umístěné zahradní lavičky. V blízké budoucnosti bude celý areál střežen kamerovým
zabezpečovacím systémem. Věříme, že hřiště bude sloužit dlouho svému účelu a nebude
záměrně vystavováno útokům vandalů.
L.Januš

Kroužek sportovních her
Je to již druhý rok, kdy v naší škole běží v průběhu školního roku kroužek sportovních
her. Kroužek svou činností nepřímo navazuje na dřívější kroužek dívčího basketbalu, který se
rozpadl odchodem starších děvčat, která do poslední chvíle ( do konce 9 .třídy) velmi úspěšně
reprezentovala naši školu nejen v rámci holického regionu, ale i v rámci Pardubického kraje.

Jejich posledním velkým úspěchem bylo vybojování 1. místa v basketbalovém turnaji v rámci
Olympiády základních škol holického regionu.
Vzhledem k tomu, že zájem o dívčí
basket v naší škole poklesl, byla dětem
nabídnuta jiná odvětví sportovního vyžití –
zejména v rámci sportovních her. Letos – na
závěr 2. pololetí byl pro žáky kroužku
uskutečněn
sedmiboj,
který
prověřil
všestrannost
dětí,
koordinaci
jejich
pohybových schopností, rychlost, sílu,
obratnost i rovnováhu. Zúčastnili se všichni
žáci – a také všichni obstáli a po zásluze byli
odměněni zlatou medailí za sedmiboj a na
dobití vynaložené energie obdržel každý
účastník čokoládové dobroty.
F. Mottl

Školní časopis MUF opět na výsluní
Už se stává pravidelnou tradicí,
že se náš školní časopis MUF
prosazuje na předních místech
v soutěžích Pardubického kraje.
Nejinak tomu bylo i letos. Redakční
rada – složená ze žáků 9. ročníku
pod vedením pana učitele Ing. Pavla
Kubce opět prokázala, že naše škola
v rámci předmětu Mediální výchova
nikterak nezahálí a připravuje řadu
našich absolventů na další možnou
cestu při
práci v masmédiích.
Děkujeme nejen žákům, ale i jejich
učiteli za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Ladislav Januš

Moudra a výroky významných osobností
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: jeden, aby hned zapomněl, co dal a
druhý, aby nikdy nezapomněl, co dostal.
L.A.Seneca
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět a stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět
odchází.
K.Čapek
Nejlepším důkazem moudrosti je nepřetržitá dobrá duševní pohoda.

M.de Montaigne

Moc je nejchytlavější choroba.

E.M.Remargue

Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.
Válku dokáže rozpoutat každý blbec, ale jen dobrý stratég jí dokáže zabránit.

L.N.Tolstoj
J.Werich

Kráčel jsem po opuštěném bojišti, našel jsem tam odhozené zbraně, šaty a ideály. R.Roda
Přátelé války jsou jen vrahové a zloději.

C.Flammarion
vybrala Vlasta Jiroutová

Zdravé osvěžení
Přírodní limonády a víno
Tinktura z květů sedmikrásek proti nachlazení
 Květy vložte do sklenice a zalijte vodou nebo lihem, aby byly zcela ponořené
 Zavřete a nechte 14 dnů luhovat. Poté sceďte.
 Užívejte denně 10 kapek na lžíci vody
Alkohol spolehlivě konzervuje, trvanlivost a skladování nemusíte řešit.
Lipové víno (přírodní očkování proti chřipce, pro posílení imunity)
4 plné hrsti květů lípy srdčité
3 l vody
0,5 kg cukru
1 citron
5 g vinných kvasinek
200 g medu




Svařte vodu s cukrem, přidejte květy, citron oloupaný a nakrájený na kolečka, vinné
kvasinky a med
Směs promíchejte a nechte kvasit 1 týden
Po týdnu přeceďte přes plátýnko do lahví, kde bude víno dál pracovat. V době chřipky
2 x denně půl skleničky. Uchovávejte v chladu a spotřebujte do 1 měsíce

Zázvorový likér proti chřipce
0,5 litru vodky
125 g ( tj. asi 6 polévkových lžic) zázvoru
1 citron oloupaný a nakrájený na plátky
1 pomeranč oloupaný a nakrájený na plátky
pro dárkovou variantu můžete přidat 1 lusk vanilky
Všechny ingredience přidáme do vodky a necháme 3 dny louhovat. Po té slijeme do likérové
lahve a užíváme večer nebo ráno malého panáka.
Zázvorová limonáda
Na 2,3 litru limonády použijte:
Cca 9 cm kořene zázvoru
200 g třtinového cukru
300 ml čerstvé třtinové šťávy

1 litr vody
1 litr vychlazené sodovky nebo perlivé vody
1 limetka
Zázvor oloupejte a nakrájejte na jemné plátky, ve velkém hrnci smíchejte cukr , vodu a zázvor,
za občasného míchání přiveďte k varu a nechte povařit 2 – 3 minuty, odstavte a po několika
minutách vmíchejte citronovou šťávu, poté přeceďte do džbánu, přidejte litr studené perlivé
vody, promíchejte a dejte vychladit do lednice. Můžete podávat s ledem a limetkou.
Dobrou chuť a příjemné osvěžení přeje Vlasta Jiroutová

Klub důchodců Moravany
27.4.
Paní Blanka Lenochová se ve své přednášce zaměřila na pozitivní myšlení. To, co nám sdělila,
platí nejen pro důchodce, ale i pro všechny ostatní. Zbavit se negativních jevů např. špatných
filmů, vyhnout se negativním lidem, odstranit rozpory, nezabývat se minulostí ani budoucností,
těšit se na všechno pěkné tj. z přírody, četby atd. Na závěr přednesla báseň opěvující horu Říp.
Pak nás seznámila s různými zajímavostmi a rekordy z přírody i společnosti. Nakonec zpaměti
zarecitovala báseň Sbohem a šáteček paní Libuše Bakešová.

Jarní hora Říp
4.5.
Paní Julie Šmídová navštívila Broumovský klášter a sdělila nám svoje zážitky. V roce 1999
byla objevena v barokním kostele sv. Vojtěcha kopie Turínského plátna. Tato kopie je
vystavena v klášterní knihovně. Do Turínského plátna byl zabalen Kristus po sejmutí z kříže.
Jedná se o jedinou kopii v Evropě na sever od Alp.

Broumovský klášter
Otisk Kristova obličeje na Turínském plátně

11.5.
Na oslavu Dne matek jsme uspořádali taneční zábavu, kde nám zahrál pan Karel Vávra se svou
skupinou. Dobře jsme se pobavili a těšíme se na další zábavu, kterou uspořádáme na posvícení.
18.5.
Policistka nprap.. Jana Drtinová z Krajského policejního ředitelství z Pardubic se ve své
přednášce zaměřila na případy, v nichž různí podnikavci ( alias Šmejdi) chtějí obrat důchodce
o peníze nabízením nekvalitního zboží i pod psychickým nátlakem. Upozornila nás na možné
způsoby obrany před nimi. Dále popsala, v čem spočívá práce tiskové mluvčí Policie ČR.
V závěru besedy ochotně zodpověděla řadu dotazů z publika.
Mgr. Marcela Halsbachová

OS SC Moravany
7.5.2015 Zábava ke Dni matek
I letos jsme se sešli na oslavu Dni matek. Přijela paní Hana Faltýsová, která nám zahrála a
zazpívala k tanci. Také přišel pan starosta Václav Roček s krátkým proslovem. Popřál všem
hodně zdraví a pohody.
16.5.2015 Koncert – Pernštejnka
Koncert se konal v hale SC. Pernštejnka je dechová kapela Tomáše Urbánka. Zpívaly dvě
zpěvačky. Hudba nebyla jen k poslechu, sváděla též k tanci. A tak si v hale někteří i
zatancovali.
19.5.2015 Ochutnávka hub
Pravidelně jednou za čtrnáct dní
k nám přijíždí prodejce se
žampiony a hlívou ústřičnou.
Protože dovede houby i
upravovat na různé způsoby,
domluvili jsme se s ním, aby
k nám také přijel a něco
připravil. V hale SC rozložil dva
grily, na kterých nám připravil
ukázku
několika
způsobů
úpravy hub. Všichni jsme
dostali
ochutnat.
Zároveň
přivezl i polévku z hlívy
ústřičné, též na ochutnání i
k zakoupení. Po skončení jsme
si koupili nejen houby, ale i
různé koření.
Zapsala H. Pšeničková

Moravanské slavnosti

Soutěž O perníkovou popelnici
Neratov převzal od Horních Ředic štafetu šampiona v třídění odpadů
Pardubice, 12. května 2015 – Zatímco v loňském roce v soutěži obcí ve sběru
tříděného odpadu kralovaly Horní Ředice, letos od nich pomyslnou štafetu v Perníkové
popelnici Pardubického kraje 2014 převzala obec Neratov. Ta se totiž stala absolutním
vítězem v pořadí už 8. ročníku soutěže, probíhající po celý loňský rok. Vyhlašovatelem

soutěže je společnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími
partnery.
Soutěž obcí s názvem O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat obce
ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také k naplňování cílů plánu
odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi
sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. „Osobně považuji
třídění odpadů za součást ekologické gramotnosti. To je můj názor, který zastávám už mnoho
let. Jsem proto rád, že se nám společně podařilo postavit projekt, který motivuje nejen obce
jako takové, ale i jejich občany k separaci odpadu. Lidé si uvědomili, že tím chrání nejen
přírodu, ale také že si tím vytváří i příjemné prostředí pro život. No, a že obec může získat do
svého rozpočtu nějakou tu korunu navíc, to už je „jen“ třešinka na dortu,“ prohlásil radní
Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil.
Kategorie do 300 obyvatel
Malá obec Neratov leží kousek od lázeňského města Bohdaneč a žije v ní jen něco málo
přes 100 obyvatel. I tak si ale Neratovští svým přístupem ke sběru tříděného odpadu zajistili
vítězství v soutěži Perníková popelnice ve své kategorii do 300 obyvatel a navíc také absolutní
vítězství. „Soutěže se účastníme pravidelně už řadu let, tohle je naše třetí vítězství. To poslední
bylo v roce 2013,“ pochlubil se starosta obce Jaroslav Pulkrábek. Nejstarší dějiny této vesničky
jsou spjaty s benediktinským klášterem v Opatovicích nad Labem založeným kolem roku 1086,
dnes jsou její součástí i rekreační osady Neratov, Novisko a osada u obce Dědek. Stejně jako
Neratov své umístění obhájila i obec Pravy, která v tomto ročníku získala druhé místo. Třetí
obcí v kategorii do 300 obyvatel je obec Plch.
Kategorie do 2000 obyvatel
Ale ani jméno Horních Ředic z tabulek umístění nevypadlo. Ředice obhájily své
prvenství v kategorii do 2000 obyvatel a získaly tak další zajímavou finanční odměnu – stejně
jako všichni další umístění v jednotlivých kategoriích. V Horních Ředicích tyto výhry využívají
na zlepšování systému sběru odpadů. Druhé místo v této kategorii obhájilo Staré Hradiště, na
třetím místě je nově obec Choteč.
Kategorie nad 2000 obyvatel
„Hattricku dosáhlo město Sezemice, které zvítězilo v kategorii největších obcí, tedy nad
2000 obyvatel. Zlato si totiž sezemičtí odvezli i za roky 2013 a 2012,“ připomněl Jiří Záliš,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Druhé místo v této kategorii vybojovala
Třemošnice, třetí je Litomyšl. „Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích je celková výtěžnost
sběru a efektivita obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů
v přepočtu na jednoho obyvatele. Ovšem hodnotí se také celková výtěžnost sběru nebezpečného
odpadu, zapojení do zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení i
zavedení systému sběru bioodpadů,“ vysvětlil pravidla soutěže Záliš.
Skokan roku

Další hodnocenou kategorií byl Skokan roku, tedy obec, která v meziročním srovnání
poskočila o nejvíce příček nahoru. V ročníku 2014 je takovou obcí Dětřichov. „Osvědčil se
nám sběr plastů do kontejnerů, které jsme zavedli na přelomu let 2013 a 2014. Do té doby jsme
sbírali do pytlů,“ prozradil starosta Dětřichova Tomáš Mrštný. V obci s 309 obyvateli sbírají
také papír, tříděné sklo a oděvy. „A chystáme se také v souladu se zákonem na bioodpad.
Požádali jsme si o dotaci na kontejnery,“ dodal starosta.
Cena kolektivního systému ASEKOL
V soutěži o Perníkovou popelnici se udělovaly i ceny kolektivního systému ASEKOL,
které oceňují obce v nejvyšší dosažené výtěžnosti ve skupinách spotřební elektroniky,
komunikační a informační techniky. Ocenění získávají vítězné obce ve třech kategoriích dle
počtu obyvatel, ASEKOL pak ještě uděluje speciální odměnu za vůbec nejvyšší výtěžnost
v rámci Pardubického kraje, bez televizí a počítačových monitorů. Vítěznou obcí v kategorii
do 2000 obyvatel se staly Moravany, v kategorii do 5000 obyvatel Opatovice nad Labem a
v největší kategorii nad 5000 obyvatel kraluje město Žamberk. Speciální odměnu získaly
Moravany.
Elektrooskar - Cena kolektivního systému ELEKTROWIN
Zpětným odběrem elektrozařízení se zabývá i kolektivní systém ELEKTROWIN, ten
svými cenami oceňuje nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení ve
skupinách velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Tady v kategorii
do 1500 obyvatel zvítězila obec Čeperka, kde odevzdali do zpětného odběru v průměru 4,62 kg
na obyvatele v kategorii nad 1500 obyvatel město Jablonné nad Orlicí, kterým se podařilo
předat k ekologické recyklaci v průměru 4,82 kg/obyvatele. Společnost ELEKTROWIN
uděluje také speciální cenu a to za nejvyšší výtěžnost tzv. WINTEJNERů. Tu opět získalo
Jablonné nad Orlicí.
Perníková popelnice 2015
Sotva skončil 8. ročník soutěže, už začal ten další. Soutěž Perníková popelnice za rok
2015 byla totiž zahájena už 1. ledna letošního roku. Po celý rok budou obce soupeřit ve sběru
tříděného odpadu. Vyhodnocení a ocenění těch nejlepších se uskuteční na jaře příštího roku.
Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.
PERNÍKOVÁ POPELNICE 2014
KATEGORIE DO 300 OBYVATEL
1. místo
obec Neratov
2. místo
obec Pravy
3. místo
obec Plch

80 000,- Kč
45 000,- Kč
25 000,- Kč

KATEGORIE DO 2000 OBYVATEL
1. místo
obec Horní Ředice
2. místo
obec Staré Hradiště
3. místo
obec Choteč

80 000,- Kč
45 000,- Kč
25 000,- Kč

KATEGORIE NAD 2000 OBYVATEL
1. místo
město Sezemice
2. místo
město Třemošnice
3. místo
město Litomyšl
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
SKOKAN ROKU

80 000,- Kč
45 000,- Kč
25 000,- Kč

obec Neratov
obec Dětřichov

20 000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL
KATEGORIE DO 2000 OBYVATEL
obec Moravany
5 000,- Kč
KATEGORIE DO 5000 OBYVATEL
obec Opatovice n/L 10 000,- Kč
KATEGORIE NAD 5000 OBYVATEL město Žamberk
15 000,- Kč
SPECIÁLNÍ ODMĚNA ASEKOL obec Moravany
10 000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN
KATEGORIE DO 1500 OBYVATEL
obec Čeperka
20 000,- Kč
KATEGORIE NAD 1500 OBYVATEL město Jablonné n/O 20 000,- Kč
SPECIÁLNÍ ODMĚNA ELEKTROWIN – NEJVYŠŠÍ VÝTĚŽNOST WINTEJNERŮ
město Jablonné n/O
20 000,- Kč

Myslivecké sdružení dětem
Měsíc myslivosti
Myslivecké sdružení Moravany – Slepotice
pořádá v sobotu 20. června 2015
u Duhového jezera v Moravanech soutěž pro děti

Myslivecká cesta
začátek

9:00 hodin

určeno pro děti od 3 do 10 let
Přihláška přijímá do 30.5.2015 na telefonním čísle
602 448 315 paní Radana Velechovská

