Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme v prvním vydání Moravanského zpravodaje roku 2022. Před chvílí byly Vánoce a
než jsme se nadáli, je za námi již první měsíc nového roku. Počasí je již každoročně obvyklé, bílé a
mrazivé zimy, jak jsme je znali dříve, jsou již minulostí. Aspoň není sucho, které sužovalo přírodu
poslední čtyři roky.
Společenský život neustále omezuje coronavirus, tentokrát varianta omikron. Naštěstí nemá u
postižených tak silný průběh, přesto je nutné, aby každý z nás dodržoval příslušná vládní opatření. Asi
si budeme muset zvyknout, ještě nějaký čas žít s vidinou možné nákazy.
Ani přes „zimní měsíce“ se život v naší obci nezastavil. Proto bych vám touto cestou chtěl ve
stručnosti sdělit několik informací, které by vás mohly zajímat:
1) Základní škola funguje v omezeném režimu. I zde je v současné době několik tříd
v karanténě. Funguje též naštěstí mateřská škola, takže většina rodičů není omezena
v pracovních povinnostech. Ke spokojenosti školy i rodičů funguje od nového roku svoz dětí
z našich obcí, který nově zajišťuje dopravní firma pana Runštuka z Kostěnic.
2) Sportovci rovněž využívají sportovní halu. Jedná se o individuální sporty, ale též se zde
moravanští fotbalisté všech mužstev připravují na novou sezónu. Poděkování zde patří panu
Spálenskému a Petru Horákovi za vzorné uspořádání čtyř mládežnických turnajů v kopané,
které probíhají od 22. 1. 2022 do 19. 2. 2022. Zájem dětí i rodičů svědčí o tom, že se sportem
na tom nemusíme být v budoucnu tak špatně. Nemůžu opomenout i přípravu našich
nejmenších hasičů, kteří využívají ke svým tréninkům každé úterý tělocvičnu základní školy –
1. stupeň. Nepřetržité probíhá též cvičení oddílu žen z Moravan rovněž ve škole a v SC.
3) Situace ohledně provozu Moravanského domu:
OÚ Moravany zveřejnil po dobu ledna a února záměr pronajmout tento objekt novému
zájemci o provoz náhradou za odcházející provozovatelku p. J. Pařízkovou, která dala obci
výpověď. Do současné doby se písemně na základě osobní návštěvy přihlásil jediný zájemce.
Uvidíme, zda se do konce února přihlásí ještě někdo další. Stravování a dovoz jídel pro
důchodce, v současné době úspěšně, a doufám, že i ke spokojenosti strávníků, zajišťuje p. I,.
Schejbalová, provozovatelka pohostinství v Turově. Tuto službu můžete případně vyzkoušet
po dohodě na tel. čísle 704 436 914. Na obědy pro seniory se rovněž v tomto případě vztahuje
příplatek obce ve výši 10 Kč/oběd. Veškeré kulturní akce ve společenských prostorách, tj.
zábavy, plesy, shromáždění apod., jsou díky současné situaci pozastaveny.
4) V senior centru nyní probíhají opravy vnitřních prostor objektu. Jedná se především o výměnu
povrchů sprchových koutů v bytech, odstranění poruch na rozvodech vody a topení. Také
opravy prasklin a vlhkosti ve zdivu. Tedy vesměs všech závad, které se na tomto objektu
vyskytují po téměř dvacetiletém provozu. Závad bohužel není málo a vše je finančně náročné.
K naší spokojenosti tyto práce provádí společnost Instav Hlinsko s.r.o.
5) Pro nadcházející sezónu připravujeme výměnu stánků na občerstvení u Duhového jezera.
Staré a dožilé stánky nahradí nové a modernější s možností delšího časového využití. Doplní
tak již v loňském roce zakoupená nová sociální zařízení. (Původní stánky budou nabídnuty
obcí k prodeji, případní zájemci se mohou přijít informovat na OÚ ke starostovi.)
Pro letošní rok též počítáme po tříleté přestávce s uspořádáním dalšího ročníku Moravanského
ulétnutí. Odpolední a večerní program již zajišťuje předseda kulturní komise p. M. Faltys.
6) Pracovníci OÚ nyní provádějí údržbu veřejné zeleně. Jedná se především o likvidaci starých a
přerostlých stromů a keřů v celém katastru obce. Plánovitě bude v současné době obměněna
zeleň na návsi v Turově. Většinu stávající přerostlé a staré zeleně nahradí nová výsadba ve
spolupráci se SúS Holice. Věříme, že nám s výsadbou pomohou členové osadního výboru
v Turově a další spoluobčané.

Na porostech v některých místech obce způsobilo škody nedávné silné větrné počasí. Za
likvidaci popadaných stromů patří poděkování členům výjezdové jednotky SDH Moravany
pod vedením p. L. Faltyse. Práce prováděli v neděli v nejsilnějším větru a dešti.
7) Někteří vlastníci pozemků v nové obytné zóně Z 21 ve směru na Slepotice již obdrželi
stavební povolení k výstavbě rodinných domků. Stále zde však není provedeno zasíťování
rozvodem el. sítě k jednotlivým pozemkům. Investorem této stavby je společnost ČEZ
Distribuce a.s. Tuto stavbu měla pro ČEZ zajišťovat již na podzim firma Matex Hradec
Králové. Ta však skončila v insolvenci. Dle poslední informace, kterou jsme po četných
urgencích obdrželi, zahájí konečně v termínu do 15. 2. 2022 tuto stavbu jiná společnost,
kterou je ELRO s.r.o. Ostřetín. Věříme, že stavba bude dodavatelem dle jeho příslibu
dokončena a zkolaudována do 15. 5. 2022.
8) Zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 2. 2022 bude mimo jiné projednávat a schvalovat
rozpočet obce na rok 2022. Finančně na tom nejsme špatně, ale vlivem všech společenských,
tedy i inflačních vlivů, se veškerá činnost i pro obec značně stále více zdražuje. Především
energie, doprava, ceny za ukládání odpadů, ceny za služby a stavební práce.
Z těchto důvodů jsme bohužel i my museli navýšit ceny za odpady a stočné. Pro letošní rok
tedy každého z nás vyjdou odpady z původních 550 Kč/os. na 650 Kč/os./rok.
Dále stočné vychází na 1 240 Kč/os./rok z původních 1 030 Kč/os./rok platících pro loňský
rok. Během posledních dvou let přibylo množství obcí likvidovaných odpadů průměrně o
30%.
Např. objemný odpad činil za rok 2019 74 t a v roce 2021 již 125 t. Jen uvádím, že
odevzdávání tohoto odpadu, ale i např. bioodpadu není občanům mimo stanovený poplatek
navíc zpoplatněn! I přes takto navržený poplatek na letošní rok obec likvidaci odpadu i provoz
kanalizace částečně dotuje.
9) Rovněž v letošním roce provádíme přípravu na další rozšíření kanalizační sítě v obcích. Pro
výstavbu kanalizace v Turově máme již vydané právoplatné územní rozhodnutí. Během tohoto
měsíce požádáme o vydání stavebního povolení. Po jeho obdržení budeme shánět potřebné
finanční prostředky na realizaci díla a případně vybírat dodavatele stavby. Nově také řešíme
odkanalizování Čeradic. Obci se naskytla možnost získat dotaci na instalaci domovních
čistíren nové generace. Od 7. 2. započnou na tuto akci projekční práce. Následně posoudíme,
zda by bylo možno toto řešení realizovat též v Moravanském.
Na závěr mi dovolte popřát všem hlavně pevné zdraví a životní pohodu. Dny se již znatelně prodlužují
a jaro bude brzy na dohled.
Na shledanou v příštím čísle V. Roček, starosta

Usnesení z jednání OZ dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení dodatku
č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p. č. 132/64 o výměře 938 m2 v k. ú. Moravany nad
Loučnou – lokalita Z21 “ a zařadit ho jako bod č. 14.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení podání
žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova.“ a
zařadit ho jako bod č. 15.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Ing. Kříže, jako členy p.
Mikuleckého a p. Sychru.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Venclovou a p. Hájkovou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 132/109 v k. ú. Moravany nad
Loučnou- lokalita Z21 za cenu 2 006 550,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady na vklad do katastru
nemovitostí 2 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje zástavní smlouvu k nemovitosti - pozemek p. č. 132/107 v k. ú.
Moravany nad Loučnou - lokalita Z21.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 84/7 o výměře 764 m2, který
vznikne rozdělením pozemku p. č. 84/2 o výměře 1 423 m2 k. ú. Moravany nad Loučnou. Návrh na
vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000,- Kč hradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí
Moravany a SmP Odpady a.s. Pardubice na svoz TKO na rok 2022.
Zastupitelstvo obce neschvaluje protinávrh Ing. křivky o zvýšení poplatku ze psů ve všech bodech o a)
– f) o 50,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 1/2021 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Cena za osobu je stanovena ve výši 650,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku využití předkupního práva na prodej chaty ev. č. 11
postavené na pozemku p. č. 6956/32 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního
družstva Vysoké Chvojno.
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku využití předkupního práva na prodej chaty ev. č. 5 postavené
na pozemku p. č. 6956/51 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva
Vysoké Chvojno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na prodej pozemku p. č. 132/64 o
výměře 938 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou – lokalita Z21.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu v rámci dotačního titulu
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, že do schválení rozpočtu se hospodaření
obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového
provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

Společenská rubrika
V měsíci únoru oslavili a oslaví životní výročí….
Zdenka Koubková
Karel Nykodým
Josef Šejnoha
Marie Svatoňová
Hana Neumannová
Miroslava Sládková
Jaroslava Teplá
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí!
Vítáme nové občánky….
Štěpána Kučeru
Tobiáše Pospíšila
Přejeme rodičům i dětem hodně radosti a hezkých společných chvilek.
Opustili nás…
Jaruška Teplá
Budeme s úctou vzpomínat.

Odpady 2022
Ceny za odpady 2022
Fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice,
Čeradice – 650 Kč.
Fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde
není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 650 Kč.
Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží zdarma jedna nádoba (popelnice). Další
nádoba (popelnice) je k zakoupení na OÚ Moravany za 700 Kč.
Poplatky se budou vybírat od 9. 2. 2022 do 30. 4. 2022 v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách.
Pondělí, středa: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 11:00

Zprávičky ze školy
Vážení spoluobčané, vážení rodiče,
ráda bych Vás pozdravila a informovala o novinkách ze ZŠ Moravany.
Vzdělávací „EKO“ pobyt žáků 8. A v Horním Maršově
Vzdělávací „Eko“ pobyt žáků 8. A v Horním Maršově

Ve dnech 8. – 10. 12.
se vydala třída 8. A
do
Krkonoš
za
účelem vzdělávacího
pobytu, který byl
zaměřen ekologicky,
a
pořádalo
jej
Středisko ekologické
výchovy SEVER v
Horním Maršově. Po
příjezdu jsme se
ubytovali v nově
zrekonstruované faře
nyní pod názvem
„Dotyk“,
v
příjemných pokojích
s příslušenstvím, a
dokonce s kuchyňkou.
Objekt využívá topení
pomocí pelet, rekuperace a
solárních panelů. Celá stavba nabízí propojení památkového objektu s novými, ekologickými
technologiemi. Plnou penzi nám zajistil kuchař z lokálních potravin v kuchyni přímo na faře. Hlavní
náplní byly aktivity zaměřené nejprve na stmelení kolektivu a následně hry s ekologickou tématikou.
Během pobytu jsme spolupracovali opravdu každý s každým, vyzkoušeli jsme si kromě spousty věcí
také naše schopnosti řídit samosprávu obce pomocí simulační hry, kde jsme se seznámili s možnostmi
ekologických aktivit a investic ve městech a vesnicích. Už nyní přemýšlíme, jak a čím oslovit vedení
naší obce, co by se dalo udělat a s čím bychom právě my, žáci naší školy, mohli pomoci. Zjistili jsme
také, že spolu umíme být, a že je nám spolu dobře, což není samozřejmé, a proto si toho velmi vážíme.
Postřehy žáků:
V Horním Maršově byla moje nejoblíbenější aktivita „ekologické divadlo“. Hra spočívala v tom, že
jsme na papírku dostali scénu, kterou jsme měli sehrát, např. království, které mělo problém se
skleníkovými plyny. Král zavolal mladého muže, který měl všechny zachránit novým přístrojem, co
umí vysát právě ty skleníkové plyny. Jenže stroj najednou pracoval tak, že v království začalo
mrznout. Z toho plyne jasné ponaučení, že někdy je něčeho prostě příliš. (Bára Hošková)
Já, Simča a velká Terka jsme byly spolu ve skupině a měly jsme být „elektromobil“. Já byla motor,
Terka nárazník a Simča řidič, který řídil celý automobil a dával nám pokyny. Jen řidič neměl zavázané
oči. Motor kopíroval pokyny řidiče a nárazník dával pozor na díry na cestě. Asi nejvíc se mi líbil řidič,
protože mě bavil a také jsem viděla. Když jsem byla motor, tak jsem několikrát upadla do sněhu, a
když jsem byla nárazník, tak jsem se bála každého kroku. (Tereza Smetanová).
První den jsme na večerním programu šli přes hřbitov do kostela. Každý sám. Když jsme všichni
přešli, tak jsme si vzali obálku a tužku. Rozsvítili, a my jsme si přečetli text, co byl na papíře, a
odpověděli nebo spíš doplnili věty. Odevzdali jsme obálku s papírem a šli zpět na pokoj a už jsme
měli volno. (Míša Doležalová)
Nejvíc se mi líbila hra s auty, která byla ve středu. V každém týmu byli 3 lidi. Jeden z nich byl
nárazník, druhý motor a třetí řidič, který měl za úkol řídit auto. Nárazník a motor měli zavázané oči a
řidič musel auto dovést na určité místo. Všichni jsme se prostřídali. Všichni jsme padali a naráželi do
sebe. Moc mě to bavilo. (Simona Stroukalová)
Nejvíc se mi líbila aktivita „Podnebín“. Aktivita spočívala v tom, že jsme se v rozlosovaných
skupinách proměnili ve starosty a starostky obcí. Rozhodovali jsme o dvoumilionovém rozpočtu a o
opatřeních proti extrémnímu počasí. Za opatření jsme získávali body a cílem hry bylo na konci zůstat

v „plusu“ s rozpočtem a mít nad 60 bodů, které vyjadřovaly spokojenost našich obyvatel. Všichni jsme
tyto věci nakonec splnili a naše obec „Dolní Větrník“ získala i 64 bodů. (Anna Hošková)
V Horním Maršově na Eko-pobytu se mi nejvíce líbila aktivita „Podnebín“, kde jsme si vyzkoušeli,
jak se přizpůsobit následkům klimatických změn. Zároveň jsme tam počítali s penězi a učili se
hospodařit. Byla to týmová hra, takže jsme se zapojili všichni. Tato hra mě bavila. (Jiří Macháček)
Na Maršově se mi moc líbilo, hlavně ten sníh, mega moc mě bavily ty hry, až na jednu hru a to bylo,
jak jsme si hráli na starosty a jak jsme kupovali ty věci kvůli potopě atd. Jídlo bylo dobré, až na tu
svíčkovou (tu nejím). Nejvíc mě bavilo divadlo, a jak jsme chodili po městě a pak také zvířátka: koza
a dva beránci, kocourci. Ta zvířátka mi docela chybí. Jak jsme hráli na schovku, to bylo taky super.
Klidně bych tam jela ještě jednou. (Teri Fousková)
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli divadlo. Všichni byli skvělí, první šla Áňa, Verča a Valča, potom
byly Síma jako bůh Čivavák, Natka jako poddaný a Bára jako královna. Jirka, Míša, Michal měli
zvyšování nadmořské výšky a potopy. Nejvíc mě dostala scénka, kde Jirka jako ruský odborník na
potopy vytáhl z kapsy lžíci na dezert a vykřikl: „Jdu na to!“ Zvedl se a odletěl z místnosti vykopat
hlubší příkop. Niky, Roman, Domča a Tom, u nich jsem nepochopila, co měli za téma, ale bylo to
cool. Marie, velká Terka, malá Terka a Vlnovka jsme dostali lísteček s textem a tématem: Byly jsme
někde v Austrálii a začalo tam něco hořet. Ještě před tím nám malá Terka vybrala kostýmy – zateplené
věci! Pro Austrálii! Rozdělily jsme si role, já jsem dostala roli pastýře. Malá Terka byla ovce, měla na
sobě moji černou chlupatou mikinu, velká Terka Frenk a Vlnovka byla nejdřív manželka a pak
policajt. (Marie Lukášová)
Projekt 9. třídy – recyklace mobilních
telefonů
Nevíte, co se starým mobilním telefonem?
Přineste ho do školy.
Začali jsme náš druhý ekologický projekt, který
spočívá v recyklaci mobilních telefonů. V rámci
tohoto projektu bychom Vás chtěli poprosit o
pomoc v jeho realizaci. Tato akce je spojena s
celorepublikovou soutěží "Lovci a sběrači aneb
mamutí dopad na životní prostředí." A co to
znamená? Na výrobu osmi telefonů se spotřebuje
800 kg materiálu, což je váha jednoho bizona. Na
sedmdesát telefonů se spotřebuje 7000 kg surovin,
tolik váží jeden mamut. Jak nám můžete pomoci?
Ve vestibulech na 1. a 2. stupni se nachází krabice, kam
můžete odevzdat starý telefon, který je nefunkční nebo se Vám jen tak "válí" v šuplíku.
Za Vaši podporu Vám předem děkujeme!
(žáci 9. A)
Vánoční turnaj jednotlivých tříd v badmintonu
Vzhledem ke kovidové situaci a opatřením, které se týkají i školní tělesné výuky se ani tento rok
nemohl uskutečnit vánoční basketbalový turnaj mezi třídami 2. stupně naší školy. Abychom ale
neusnuli na vavřínech, proběhl turnaj jednotlivých tříd v badmintonu dvojic. Ty byly určené losem a
hrálo se systémem každý s každým. Celkem se uskutečnilo 166 utkání. Věřím, že tento turnaj probudil
vášeň u mnohých a stane se jejich oblíbeným sportem.
Ing. František Mottl

Beseda ČEZ – žáci 9. A
Dne 4. 1. proběhla na naší škole přednáška zástupců společnosti ČEZ ohledně energetických zdrojů a
jejich využívání nyní i v budoucnu. Přednáška byla vedena profesionály ve svém oboru, což je v
dnešním světě potřeba. Žáci se tak setkali se skutečnými odborníky na energetiku. Mnoho poznatků
bylo pro žáky skutečně nových, tyto informace si určitě odnesou do skutečného života, což je dobře,
protože právě tato generace bude o otázkách energetiky velmi brzy rozhodovat. Žáci mají tedy již nyní
o čem přemýšlet. V přednášce byly zahrnuty soutěžní otázky, což žáky stimulovalo k aktivní účasti, za
správné odpovědi získali drobné suvenýry.
Mgr. Libor Provazník, Mgr. Miroslava Filipi
Postřehy žáků:
Dne 4. 1. přijeli pánové z Fakulty fyzikální a jaderně inženýrské ČVUT Praha. Ve spolupráci s
ČEZEM si pro nás připravili přednášku o jaderné energetice. Mluvili o výhodách a nevýhodách všech
energetických zdrojů, jak o jaderných, solárních, větrných i vodních elektráren. Do debaty zapojovali i
nás a odnesli jsme si i malé ceny. Předvedli nám malou solární elektrárnu, ukázali nám měření
radioaktivity a vysvětlili jaderné štěpení, zároveň nám ukázali bezpečnost ukládání jaderného odpadu.
Přednáška nás velice zaujala a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.
(9.tř Dlouhý, Komárková, Dohnalová)
Informace ze školní jídelny
Z důvodu neustálého růstu cen potravin se s platností od 1. 1. 2022 zvyšují ceny obědů ve školní
jídelně ZŠ Moravany.
cena jednoho oběda od 1. 1. 2022:
měsíční záloha:
žáci 7–10 let
28,- Kč
560,- Kč
žáci 11-14 let
30,- Kč
600,- Kč
žáci 15 let a více
32,- Kč
640,- Kč
Od ledna 2022 je nutné si zvýšit výši placených záloh na obědy na svých trvalých příkazech.
Havlíčková Jana, vedoucí ŠJ
Akce SRPDŠ
Děkujeme rodičům a příznivcům SRPDŠ které pořádají akce pro žáky naší školy i jejich mladší
sourozence.
Informace o svozu od 3. 1. 2022
Vážení rodiče od 3. 1. 2022 dochází ke změně dopravce Vašich dětí do ZŠ Moravany.
Touto cestou bych ráda poděkovala panu Metelkovi za mnohaletou spolupráci a panu Barvovi za
výpomoc během celého kalendářního roku 2021 se svozem Vašich dětí.
Od 3. 1. 2022 obec Moravany zajistila svoz panem Runštukem, dopravcem z Kostěnic.
Telefon 775 725 050
Harmonogram svozu zůstává stejný. V přílohách na stránkách školy a na facebooku jsou uvedeny
fotografie automobilu, který bude Vaše děti svážet, v jízdním řádu svozu jsou uvedeny všechny
kontakty.
Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Jana Felcmanová
Přání ZŠ Moravany do nového roku 2022
Rádi bychom už tradičně poděkovali všem, kteří v tomto kalendářním roce s naší školou
spolupracovali, zejména pak představitelům Obce Moravany, díky nimž se značně proměňují budovy
I. i II. stupně. Velký dík patří i představitelům Obce Slepotice, kteří vždy s ochotou pomáhají, pokud
je o pomoc požádáme.

Věříme i v pokračující dobrou spolupráci s místní knihovnou, v čele s paní Bakešovou, a
s místními firmami Moras Moravany, Tom Servis, S-firmou, díky nimž mají žáci ve škole stále lepší a
lepší podmínky pro výuku.
Děkujeme za podporu paní MUDr. Soudkové, panu Liboru Bromovi a také všem rodičům,
prarodičům a přátelům školy. Vaší trpělivosti a podpory, které se naší škole v roce 2021 z Vaší strany
dostalo, si velmi vážíme. Stejně tak patří naše poděkování každému, kdo jakkoliv přispěl k fungování
školy v letošních nelehkých podmínkách, a to jak z řad žáků, kteří respektovali probíhající změny, tak
z řad rodičů, učitelů a veřejnosti, kteří svým přístupem a tolerancí v této covidové době napomohli k
povětšinou bezproblémovému fungování jak prezenční, tak i distanční výuky.
Přejeme Vám do Nového roku 2022 hlavně pevné zdraví, hodně spokojenosti a osobních úspěchů.
Těšíme se na další spolupráci a věříme v lepší zítřky.
Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy

Informace z knihovny
ZE STATISTIKY 2021
Těžko by se hledala instituce, na které se nepodepsala pandemie covidu. Platí to i pro naši knihovnu.
Omezení, která trvají již druhým rokem, způsobila pokles návštěvnosti a téměř znemožnila pořádat
akce, na které jsme byli zvyklí z minulých let. I přesto se nám však podařilo uskutečnit alespoň
některé, včetně několik besed a akcí se základní školou nebo výstavou obrazů Martiny Králové.
Statistické údaje mluví za vše. Byl celkový pokles ve službách u nás, i v celém okrese.
Knihovnu navštívilo přibližně 2000 návštěvníků.
Zapsaných čtenářů bylo 218 stáří od 7 do 95 let z Moravan a přilehlých obcí.
Výpůjčky: 6025 výpůjček knih a časopisů.
Nových knih přibylo 270. Celkem je v knihovně 15 851 knih.
Čtenáři využívali dalších služeb jako je internet, kopírování, informace na facebooku, webových
stránkách, pomoc s online vyhledáváním, průběžně zaškolení obsluhy internetu.
Prodejem měsíčků ve sbírce Český den proti rakovině jsme vybrali 2988,- Kč.
Provoz nebyl přerušen ani karanténou ani úplným uzavřením (to bylo pouze jeden týden od 4.1.)
Čtenáři si mohli knihy objednávat nebo bylo otevřeno „okénko“. Očekávala jsem však, že uzavření
škol a omezení pohybu způsobí to, že děti i s rodiči nebo obyvatele naší obce budou využívat více
knihovnu ať už ke zpestření denního života nebo pro potřeby studia. Pro mnohé bylo vše ubíjející a
vyčerpávající. Moje přání však nebylo naplněno. Příčinou mohla být i obava z nákazy. Podobná
situace byla i v ostatních knihovnách okresu. Lidé jakoby rezignovali na veškeré dění, včetně potřeby
sebevzdělávání či jiného vyžití jakým je i kultura a čtení. V naší obci je knihovna jediné kulturní
zařízení, měli bychom si toho vážit a využívat její krásné prostředí k častějším návštěvám. Z toho
vyplývá – nevzdávat se a nebát se! Vše co děláme, děláme pro sebe.
Knihobudky v naší obci již slouží svému účelu a to mě velice těší. Doufám, že i Vás. Můžete si z nich
odnášet a naopak do nich odkládat knihy, které již nechcete. Velký úspěch mají knihy pro děti. Ty
hned zmizí.
NOVINKY, KTERÉ SI MŮŽETE VYPŮJČIT
Za všechny novinky na přelomu starého a nového roku stojí za pozornost kniha Miroslava Graclíka o
Haně Hegerové. Bohužel, musela tato osobnost a královna českého šansonu nejdřív
zemřít(23.3.2021), abychom si mohli o ní, osobností kolem ní a její tvorbě více dozvědět a přečíst. Za
svého života poskytla minimálně rozhovorů.
Další jsou čtyři knihy Pavly Šebkové a jsou pro děti ze série „Nauč mě říkanku!“ Ahoj Jaro, Léto,
Podzim, Zima! Každá z knih je věnována jednomu ročnímu období. Obsahuje krásné ilustrace,
říkanky a pracovní listy k danému období.
Novinky posledních nákupů najdete na stránkách knihovny nebo facebooku v katalogu.

SEMÍNKOVNA – GRENOTÉKA - NOVÁ SLUŽBA PRO VŠECHNY PRÁVĚ VYKLÍČILA
V KNIHOVNĚ!
Budeme shromažďovat semínka, která jsme si sami vypěstovali. (tedy NE ta, která jsou koupená
v obchodě) Semínka všeho druhu (zelenina, bylinky, ovoce) můžete nosit do knihovny. Musí
obsahovat místo a rok sběru. Na oplátku si je můžete odnést a zasít. První semínka již čekaní na svojí
zahrádku. VŠE JE ZDARMA.
Bližší informace najdete na stránkách nebo facebooku knihovny. Podrobnosti o tého službě také na:
Semínkovny – semínkovna (seminkovny.com)

Přeji Vám šťastný celý rok a těším se na Vaše časté návštěvy.
Stále platí omezení na počet osob v knihovně, povinnost dezinfekce rukou a přikrytá ústa i nos
respirátorem.
Dění a novinky v knihovně můžete sledovat na webových stránkách a na facebooku:
https://knihovna.webk.cz
https://www.facebook.com/moravany.knihovna
Vaše knihovnice Zdena Bakešová

Krizové centrum Pardubice, SKP centrum, o.p.s.
1. ledna 2022 otevíráme novou sociální službu Krizové
centrum Pardubice.
Mohou se na nás obrátit všichni od 16 let věku, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami.
Jedná se zejména o následující situace:
· ztráta blízké osoby
· sebevražedné myšlenky
· svědectví – dopravní nehody
· změna psychického stavu
· krize identity
· životní změna – strach (např. mateřství, svatba, změna/ztráta zaměstnání apod.)
· úzkost a stres
· přechod do jiného životního období (např. návrat do práce, odchod do důchodu apod.)
· vývojová krize
· akutní partnerské či osobní problémy (např. rozvod, šikana apod.)
· vážné onemocnění nebo úraz …..
Služba bude sídlit na adrese, Erno Košťála 1013, Pardubice 530 12
Telefonní kontakt: 608 432 117 E-mail: kc.pardubice@skp-centrum.cz
Služby jsou poskytovány ZDARMA.
Provozní doba
Po
9:00 – 12:00 telefonické poradenství,
12:00 – 16:00 osobní konzultace
Út
9:00 – 14:00 telefonické poradenství
St
9:00 – 17:00 osobní konzultace
Čt
9:00 – 13:00 osobní konzultace
Pá
9:00 – 13:00 osobní konzultace
Mgr. Iva Bandžuchová, koordinátorka

Sport
Přátelské utkání s Teslou Pardubice
Dne 19.1.2022 jsme uspořádali utkání ve stolním tenise mezi Teslou Pardubice – TJ Sokol
Moravany. Hrálo se v herně Tesly Pardubice. Po roce a půl (přestávka z důvodu pandemie koronaviru)
jsme mohli změřit své síly s cizími hráči. Naše barvy reprezentovalo 5 děvčat: K. Burešová, K.
Dobrovolská, N. Koblížková, B. Kubíková a V, Syrová. Děvčata hrála proti 5 chlapcům a nevedla si
vůbec špatně, podala úžasný výkon, Moravany porazily Teslu Pardubice na zápasy 15:10 !!!
Monentky ze zápasů:

Za oddíl stolního tenisu: B. Kárych

