
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

 

    jaro je tady a vzhledem k téměř nulové zimě jeho přivítání jaksi splynulo s ostatními 

ročními obdobími. Přesto vidět jarní květy a kratší noci je pro všechny velmi příjemné.  

 

    Pro všechny, kteří vlastní kolem domu jakýkoliv pozemek, nastává období jarních prací. To 

samé, ale v daleko širším měřítku, platí pro pracovníky obce, kteří se snaží veřejná 

prostranství v jednotlivých obcích udržovat tak, aby se zde obyvatelům líbilo. Není to 

jednoduché, protože mnozí si veřejná prostranství pletou s místem, kam se můžou volně 

odhazovat odpadky. Naštěstí těchto jedinců je pár a očividně jim chybí odmala řádná rodinná 

výchova. 

 

     V měsíci březnu byly zahájeny některé práce, kterých jste si mnozí všimli. Pro přehled 

uvedu jen to  hlavní. 

 

1) Stará sokolovna – byl vybrán projektant stavby, který již začal vypracovávat dokumentaci 

ke stavebnímu povolení. Je jím Ing.Jana Bažantová z Pardubic. Touto cestou také děkuji všem 

účastníkům brigády, kteří dne 22.3.2014 provedli vyklizení půdního prostoru. Jsem rád, že se 

i dnes najde dost mladých lidí, kteří byli vychováni k práci. Myslím, že se brigáda, která 

mimo jiné proběhla za morální podpory přítomných členů skupiny Moradis, vyvedla. 

 

2) Byl upraven prostor sběrného místa v Platěnicích tak, abychom zde mohli do prostoru 

umístit kontejner na bioodpad. Ten venku- přístupný-  byl snůškou všeho možného. 

 

3) Začala rekonstrukce (oprava) chodníku od pošty až po ulici V Dubovci. Posudek na staré 

javory je součástí stavebního povolení. Stromy jsou duté a prohnilé. Je předepsána a bude 

realizována náhradní výsadba. Ta ale již z důvodu přehledu a bezpečnosti nesmí být u silnic 

III.tříd (a výše) těsně u obrubníků. Bude proto v zelených pásech za chodníkem. Druh dřevin 

určí specialista, umístění záleží na dohodě s vlastníky těchto pozemků. S platností od 

15.dubna 2014 jsme zajistili zákaz vjezdu nákladní dopravy nad 10 tun do části ulice 

9.května, a sice v úseku od jejího počátku u nadjezdu po uličku u p. Michalegové. Věříme, že 

toto opatření povede ke zklidnění dopravy v této části a zamezení zhoršujícího se stavu 

vozovky a nežádoucím otřesům. 

 

4) Dále proběhlo výběrové řízení na zhotovitele kanalizace v Platěnicích. Ten byl vybrán, 

výsledky výběrového řízení musí schválit 14.4.2014 zastupitelstvo obce. Věříme, že dotaci na 

letošní rok obdržíme. Součástí této akce je i zhotovení hrubého předčištění na čističce 

v Platěnsku, které velmi potřebujeme k její správné funkci. 

 

    Děkuji touto cestou též členům SDH Čeradice za jejich činnost při údržbě zeleně, výsadbě 

a celkové úpravě vzhledu obce. Jako kolektiv, tvořený bez rozdílu mladými i staršími, by nám 

ostatním mohl jít příkladem. Snad proto, že bydlí v naší nejmenší obci. 

 

    Navštivte některé akce pořádané obcí v dubnu, např. 12.4. – velikonoční trhy v Senior 

centru, 14.4.- zasedání zastupitelstva obce v hasičárně, 19.4. – velitelský den hasičských 

jednotek u Duhového jezera, 30.4. – pálení čarodějnic v parku. 

 

    Hezké jaro všem.       Václav  R o č e k, starosta obce 



 

Upozornění OÚ 
 

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za psa, aby tak učinili neprodleně 

v pokladně obecního úřadu v Moravanech. 

 

Společenská rubrika 
 

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum.... 

Stanislav Klofát                           Jaroslava Volejníková 

Vlasta Petráňová                          František Kment 

Irena Šťastná                                Ludmila Voříšková 

 

 

 

 

Dne 25.4. 2014 oslaví manželé František a Ludmila Koudelkovi z Moravan 50 

let společného života. 

Do dalších let  - hodně zdraví, spokojenosti a lásky - jim přejí děti s rodinami. 

 

 

 

 

Z našich řad odešli.... 

Eva Klapková                               Josef Šotka 

Josef Michalec                             Josef Pfertner 

 

Něco málo o zdraví 
 

Kokosový olej léčí... 

Alzheimerova nemoc (AN) je mozková cukrovka. Víme, že je neurodegenerativní 

onemocnění spojené s ubýváním mozkové hmoty a snižováním objemu mozku. Navíc jde o 

zánětlivé onemocnění mozku. 

U dospělého člověka je třeba omezit spotřebu cukru a zásobovat mozek ketolátkami. Ty 

dokážou stimulovat a dokonce i obnovovat buňky již poškozené. V odborném tisku se uvádějí 

příklady pacientů s AN, které se podařilo vyléčit podáváním kokosového oleje, který má prý 

mnoho příznivých účinků na srdce, kůži, imunitní systém, na štítnou žlázu proto, že polovinu 

mastných kyselin tvoří kyselina laurová. V přírodě se vyskytuje zřídka, odlišuje kokosový 

olej jiných tuků. Naše tělo je přeměňuje na monolaurin, který má antivirové a antibakteriální 

účinky. Kokosový olej je stabilní, odolný vůči změnám při zahřívání, takže je vhodný i na 

smažení. Stačí dvě lžičky kokosového oleje denně pro prevenci degerativních neurologických 

nemocí. Podávání tohoto oleje s časnou AN čtyři lžičky denně dokážou zastavit průběh 

nemoci a dokonce obnovit původní schopnosti mozku. 

Možná, že někoho překvapí vysoká cena kokosového oleje u nás, na rozdíl od Německa. 

Porovnáme-li s ostatními léky, je tato léčba levnější. Je však třeba s konzumací začít pomalu a 

postupně, protože je to pro nás olej nezvyklý a je třeba, aby si náš organismus na jeho složení 

zvykl.          Vlasta Jiroutová 

Podle prof. RNDr. A. Strunecké, DrSc. 



Velikonoční trhy 
 

 

 

                   
12. 4. 2014 od 9,00 do 15,00 hod. 

v Seniorcentru Moravany 
*perníky, jidáše, vánočky      *kosmetika, květiny  

*malování vajíček                                  *pečivo, mazance 

*domácí potřeby, nádobí       *pletení pomlázek 

*teplá medovina, produkty z medu    *ponožky, spodní prádlo 

*zdobení perníčků                                  * uzenina a sýry    

*knihy, bižuterie                *ovoce, zelenina 

*květinové vazby, keramika              *ložní prádlo, povlečení 

*háčkované výrobky 

           * výstava domácího zvířectva (drůbež, králíci, holubi, hadi,osmáci,   

               morčata, želva atd.) 

         

 

       Po celou dobu akce je možno koupit u baru občerstvení – chlebíčky –  

       zákusky – pití - teplý oběd 
 

 

 

 

 

Něco málo z historie 
 

Marie Terezie (1717 – 1780) 

Byla jediná vládnoucí česká a uherská královna – poslední 

příslušnice habsburského rodu. Byla vzdělaná, hodně četla, 

věnovala se hudbě a tanci. 

Vdala se z lásky za Františka prince lotrinského. Narodilo se jim 

16 dětí: 5 synů a 11 dcer. Manželství bylo velmi šťastné. Ve 23 

letech převzala vládu po zemřelém otci – Karlu II., který jí 

zanechal oslabenou armádu a vyčerpané finance. 

Během osmi let se jí podařilo většinu otcovského dědictví uhájit. 

Za největší ztrátu, se kterou se nesmířila, považovala odstoupení 

Slezska pruskému králi. Nejvýznamnějším činem, kterým se 

královna zapsala do historie byla školská reforma, kterou zajistila, 

že všichni poddaní měli možnost naučit se číst a psát. Dále 

podporovala rozvoj řemesel a obchodu, provedla zásah do 

trestního práva, zrušila mučení při výslechu, položila základy 



činnosti státní byrokracie, dala stavět cesty a pevnosti, udržovala silné vojsko, provedla 

sčítání obyvatel, zavedla značení domů, zdanila šlechtickou půdu, zavedla povinnou školní 

docházku. 

Manžel Marie Terezie do vlády téměř nezasahoval, získal pověst vynikajícího hospodáře, 

později byl zvolen římským císařem. Zemřel během svatby svého syna Leopolda v roce 1765. 

To byl mezník v životě Marie Terezie, která od té doby neodložila smuteční šaty a nenosila 

šperky. O vládu nad svými zeměmi se dělila se svým synem Josefem, který se později stal 

jejím nástupcem. V roce 1771 se neurodilo obilí a vypukl hladomor. Po čtyřech letech sedláci 

povstali. Centrem byly Pardubice. Sedláci přišli do zámku, kde našli pouze písaře, kterého 

svlékli donaha, polili inkoustem ze všech kanceláří a posypali posýpátkem. Chtěli zrušit 

robotu a nevolnictví, ale dopadli špatně. Proti dobře vybaveným vojákům neměli šanci a u 

Chlumce byli poraženi. Čtyři vůdci byli mečem popraveni, další odbojníci byli pověšeni.  

Marie Terezie vládla čtyřicet let. Zemřela v roce 1780. 

 

                                                                                                            Vlasta Jiroutová 

Základní škola 
 

Okresní liga školní házené 
   V prosinci minulého roku vstoupila 

naše škola jako zakládající člen do 

nově vzniklé školní ligy házené, která 

je pod hlavičkou Českého svazu 

házené a hraje se dle pozměněných 

pravidel pro žáky I. stupně  zákl. škol. 

    Pro tréning a konzultaci nám byl 

přislíben trenér a koordinátor, ale 

nakonec se nikdo neozval a tak jsme si 

pomohli i bez „profesionálního 

vedení“. Při hodinách TV jsme se 

začali věnovat této kolektivní hře. 

Díky naší sportovní hale a dobře 

zvoleného rozvrhu hodin mohli 

vzniknout hned 3 týmy. (3. třída – Drsňáci, 4. třída – Tygři, 5 třída – Čivava tým). I když jsme 

nejmenší školou, je naše základna pro házenou největší.  

   První turnaj se uskutečnil ve středu 12. 3. 2014 v nafukovací hale na Dukle v Pardubicích. 

Na dvou hřištích se postupně odehrály zápasy ve dvou skupinách (1.-3. třída, 4.-5. třída). Naši 

páťáci si vedli výborně a po první porážce již všechna další utkání proměnili ve své vítězství. 

Jejich výkon v konečném pořadí 2. místo ze sedmi účastníků. Čtvrťáci byli v této skupině 

nejmladší, ale jejich vystoupení předčilo očekávání. Uspěli ve dvou utkáních, což jim vyneslo 

krásné páté místo (porazili 5. třídu Ohrazenice a ZŠ Reslova).  

   Největší úspěch dosáhli třeťáci, kteří neprohráli ani jeden z pěti utkání, ale jedna remíza 

znamenala konečné druhé místo jen o skóre za 3. A Resslova Pardubice. 

   Nutno podotknout, že naši gólmani (Adam Bidlo, Kuba Fliger a Šíma Kakrda) a smrtící 

rány Martina Smetany byli ozdobou celého turnaje. 

 

Soupiska:                                                                                                                                     

F.Mottl 

3. třída-Bidlo, Hájek, Jirout, Půlpán, Zrůst, Svatoň, Stříbrná.  

4. třída- Fliger, Karafiát, Macháček, Matěna, Lukášová, Procházková. 



5. třída- Felcman, Smetana, Kakrda, Šrámek, Teplý, Hynková, Kleinerová. 

 

 
 

Regionální kolo SUDOKU 2014 

 

   V úterý 4. března 2014 se v prostorách Gymnázia 

Vysoké Mýto uskutečnil 7. ročník regionální soutěže 

žáků základních a středních škol v SUDOKU. Celkem 98 

soutěžících z 11 škol bylo rozděleno do 4 kategorií podle 

věku. Soutěžilo se ve třech kolech, v každém účastníci 

luštili dvě sudoku.  

   Soutěži jednotlivců kralovali v kategorii 6. – 7. třída 

základních škol a víceletých gymnázií Jan Švadlena 

(Gymnázium Vysoké Mýto) a v kategorii 8. – 9. třída 

základních škol a víceletých gymnázií Petra 

Kropáčková (ZŠ Moravany). V kategorii 1. a 2. ročník 

středních škol zvítězil Ladislav Semrád (Gymnázium Vysoké Mýto) a v kategorii 3. a 4. 

ročník středních škol byla nejlepší Hana Krajíčková (Gymnázium Jevíčko). Ta taky dosáhla 

nejlepšího času: šest SUDOKU zvládla vyřešit v čase 12 minut a 40 sekund.  

Soutěž družstev ovládlo Gymnázium Vysoké Mýto. Získalo oba poháry, jak v kategorii 

základních škol a gymnázií, tak v kategorii středních škol. Putovní pohár pro absolutního 

vítěze v kategorii škol získali do ročního opatrování též zástupci Gymnázia Vysoké Mýto.  

 
Celkové výsledky:                  

ZŠ + víceletá gymnázia                                                        jednotlivci 2. kategorie 
1.Gymnázium Vysoké Mýto    1.Petra Kropáčková  ZŠ Moravany 

2.ZŠ Horní Čermná     2.Jan Stejskal Gymnázium Vysoké Mýto 

3.ZŠ Moravany     3.Lucie Černá  Gymnázium Ústí nad Orl. 

 
 Děkujeme všem našim reprezentantům, zejména Petře, za velmi dobré výkony. 

 

                          L.Januš 

 



Dětský karneval v Platěnicích 
 

Ještě k dětskému karnevalu v Platěnicích 

 

V sobotu 1.3.2014 se v odpoledních hodinách v sále 

místního hostince konal již tradiční dětský karneval. Bylo 

nádherné jarní počasí a tak jsme s obavou očekávali, jestli se sál 

naplní jako každým rokem a jestli náhodou nepřijde příprava celé 

akce vniveč. 

Naštěstí opak byl pravdou. Úbytek dětí v maskách se 

nekonal. I letos se jich sešlo na celou sedmdesátku. Na každého 

účastníka čekaly balónky, rohlíky v párku, zmrzlina a řada 

sladkostí, které si mohly děti sesbírat během tance. Také tombola 

skrývala pro každou masku nějaký ten dárek. Prostě nikdo 

neodešel s prázdnou. Z rozjasněných tváří se dala vyčíst radost a 

spokojenost – což byl vlastně náš cíl. Poděkování patří zejména 

Mirkovi Kučerovi a všem dalším organizátorům a sponzorům 

akce.  

 

 

Takže  - „Příští rok zase AHOJ !“      F.Mottl 

 

 

 



KD informuje 
 

Klub důchodců informuje 

Únorovou četbu o Františku Filipovském jsme přerušili besedou o rodině 

Hrušínských. Úryvky z knihy, kterou napsala Eva Hrušínská, manželka Rudolfa hrušínského, 

četla p. Julie Šmídová. 

Březnové posezení jsme zahájili 3.3. oslavou 85 let paní Libuše Bakešové. Popřáli 

jsme jí hodně zdraví a pochutnávali jsme si na kávě a cukroví, které donesla. 

Dále jsme vyslechli vzpomínky pana Račenského na starou Prahu v okolí 

Staroměstského náměstí, kde vyrůstal jako dítě. Od té doby se tato část Prahy značně změnila. 

Svoje vzpomínky podložil dobovými obrázky. V závěru posezení nám pan Račenský zahrál 

na harmoniku „hašlerky“ a všechny nás rozezpíval. 

10.3. vzpomněla paní Blanka Lenochová 164. výročí  narození našeho prvního 

prezidenta T.G.Masaryka. V každé době je třeba připomínat si jeho snahu, abychom byli 

svobodní a samostatní. 

17.3. jsme vzpomněli  101. výročí od 

tragédie závodu v běhu na lyžích v Krkonoších, při 

kterém zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. 

Snaha Václava Vrbaty zachránit kamaráda 

s nasazením vlastního života se stala impulzem ke 

vzniku  záchranných služeb a 12.května 1935 i 

jednotné Horské služby v Krkonoších. 24. března 

každoročně slaví členové Horské služby.Na 

památku tragické události byly postaveny dvě 

mohyly – velká na Zlatém návrší a malá nedaleko 

Pančavského vodopádu. Vzpomínku přednesla 

paní Lenochová. 

24.března na závěr plesové sezony proběhl karneval, jehož vrcholem byl slavnostní 

nástup dvanácti námořníků, pod vedením kapitána s dýmkou, kterého představovala p. 

Říhová. K tanci svižně hrála skupina Karla Vávry, všichni tančili a dobře se bavili. Nakonec 

došlo k losování cen. Bylo jich na sto padesát, za něž děkujeme sponzorům – manželům 

Křivkovým,Turečkovým, paní Dvořákové a členkám KD. Naši kulturní akci navštívil starosta 

pan Roček.  

                              Mgr. Marcela Halsbachová 

 

Knihovna informuje 
 
LITERÁRNÍ OKÉNKO 

Úvodem si dovolí m malinko statistiky týkající se čtenářství v ČR. V roce 2013 zorganizovaly 

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Národní knihovna už potřetí statistické reprezentativní 

šetření zaměřené na obyvatele starší 15 let. Cílem bylo zjistit stav naší čtenářské kultury: co, 

kolik, jak často čteme. 84% obyvatel starších 15 let přečte za rok alespoň jednu knihu. Muži 

78%, ženy 89%. Čtení knih se v průměru věnujeme 33 minut. Nejpopulárnějším žánrem je 

literatura oddechová. Co se týče digitálního čtení, více než polovina z nás používá internet 

denně a 46 % veřejnosti čte na nějakém elektronickém zařízení. 32 % obyvatel navštívilo za 

rok aspoň jednou veřejnou knihovnu. Opět panuje velký rozdíl mezi muži (25%) a ženami 

(39%).   

Snem každého knihovníka je, aby procento návštěvníků bylo co nejvyšší. Proto se snažíme 

vyjít všem maximálně vstříc všem zájemcům o čtení. Naše knihovna se řadí k těm menším. 



Můžeme se však pochlubit poměrně pestrou nabídkou služeb. I letos jsme se dočkali novinek 

na knižním trhu. Jde to trochu ztěžka, ale první tituly už jsou na světě. Čeká na vás téměř 70 

nových knih pro dospělé i děti. Z oblasti cestování jsou to tituly: „Toulky s Ladislavem 

Smoljakem“ za českými osobnostmi po hradech zámcích, městech a vesnicích. „Toulky 

Vysočinou“ vás seznámí s řadou  historických příběhů a událostí, životních osudů slavných 

osobností a podivuhodných pověstí. Na vzdálené kontinenty vás zavedou knihy „Vietnam“ a 

„Barma“. Útlá knížka „Příběhy z olivového ostrova“ vás naladí na léto. Autorka Pavla 

Smetanová zde žije 10 let. Humornou formou seznamuje čtenáře se životem na krásném 

řeckém ostrově Korfu. Z beletrie je to řada detektivek autora Jana Bauera, několik románů 

pro ženy. Po dvacetileté odmlce přichází Vladimír Páral, jeden z nejvýznamnějších prozaiků 

druhé poloviny 20. století s knihou „Kniha o biči“. Je to mrazivý příběh o moci a sexu a 

moci sexu…  Kniha „Gang“ Martiny Cole je určena pro muže i ženy.  „Waldemar a Olga“ 

je publikace nejen o zesnulém W. Matuškovi.  Pro milovníky lodí nabízíme, 927 stránkovou 

knihu „Lodě“ – 4000 let námořní historie“. Další zajímavé tituly: třídílná „Rodinná 

encyklopedie zdraví: Muž, Žena, Sexuální život“, další je kniha„Bude Hůř, ale Vám bude 

líp“ od Davida Grubera, známého lektora z oblasti komunikace, který působí u nás od roku 

1986. Jako druhý komunikační faktor uvádí: „Co do vašich komunikačních schopností a 

dovedností – nikdo se o vás skutečně dobře nepostará, pokud to nevezmete do vlastních 

rukou“ Kniha má pouze 112 stran, ale jsou v ní všechny klíčové zásady komunikace. 

„Stručně a jasně“ se jmenuje velice přínosná kniha Cyrila Höschla, známého profesora 

psychiatrie. Kniha nabízí více než tři stovky krátkých sloupků ze všech oblastí života, které 

mají zároveň komentující a výkladový charakter. Pro děti nabízíme řadu nových poučných 

knih s magnetkami, šest knih příběhu psího komisaře Vrťapky. V těchto knihách je 

mnoho hádanek, luštěnek a komiksů.  

 
Na závěr vám představím knihu Digitální demence, Manfred Spitzer 
Anotace: 
Digitální média - počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i 
televize - nám mění život. V USA dnes mladiství věnují digitálním médiím 
více času - alespoň sedm a půl hodiny denně - než spánku. To vyplývá z 
reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a 
mladistvých ve věku od osmi do osmnácti let. 
Základy naší civilizace jsou ohroženy. Vyklikáváme si mozek z hlavy. 
Digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. To, co jsme 
dřív prováděli jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, 
smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese nezměrné nebezpečí, říká 
neurovědec Manfred Spitzer.  
Výsledky výzkumů, které zmiňuje, jsou alarmující. Na digitálních médiích 
vzniká závislost. V dlouhodobém horizontu poškozují tělo a především mysl. 
Jakmile přestaneme vyvíjet duševní úsilí, ochabuje nám paměť. 
Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U dětí 
a mladistvých dramaticky klesá vinou digitálních médií schopnost učení a 
výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy 
spánku a deprese, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti. Spitzer 
ukazuje obavy, jež tento vývoj vzbuzuje, a vybízí k omezení konzumního 
způsobu života, především u dětí, abychom zabránili digitální demenci. 
V Německu i anglosaském světě vzbudila kniha značný ohlas mimo jiné i ze 
strany rodičů a pedagogů, nicméně reakce odborné veřejnosti byly dosti 
kontroverzní. 
 
Není lepší vsadit na jistotu, kterou je kniha? 

Zdena Bakešová, knihovnice 



 

K zamyšlení 
Chtěla bych touto cestou požádat kuřáky, kteří chodí sedat na lavičku před knihovnou a 

odhazují nedopalky cigaret a další odpadky okolo ní, čímž znečišťují prostředí, aby se 

zamysleli nad svým konáním, zda by to chtěli mít takto i doma. To samé je v parku pod 

přístřeškem budovy chovatelů. Odpadky patří do koše! O to smutnější je to, že konkrétně 

v parku jsou to kuřáci - děti. 

Rovněž tak by se mohla ulice Jiráskova přejmenovat na „Vajglovou“. V této ulici jsou závěje 

nedopalků, přitom jsem tam nikdy nikoho neviděla kouřit. Nedopalky jsou již„nacpané“ i ve 

spárách dlážděné silnici i v krásném novém chodníku. Tento nepořádek hyzdí i další naše 

ulice. Ano, chodníky i silnice někdo uklidí. Stojí to však peníze, které by se určitě daly 

investovat lépe. 

Dalším velkým nešvarem je parkování aut. Myslím, že každý obyvatel naší obce má 

v blízkosti svého bydliště bezohledné majitele aut, kteří parkují na trávnících a chodnících. 

Přímo před naším domem býval kdysi plácek, kterému se říkalo „Husí“ Stojí tam i 

Masarykova lípa. Toto místo má svou historii a bývalo vždy pěkně upravené. Toto už dávno 

není pravda. Stalo se z něho „černé“ parkoviště, na kterém denně stojí po okraji příjezdových 

cest a na trávníku 5 a 7 aut patřících k jednomu domu. V deštivém počasí toto místo 

připomíná dráhu pro motokros. Ano, může se stát, že někdo zřídka nutně potřebuje vjet na 

trávník nebo zastavit nevhod. To je však rozdíl od denního parkování. My jsme na ten trávník 

nuceni vjet pokaždé, když vjíždíme na naší příjezdovou cestu, protože musíme objíždět na ní 

stojící auta. Nevím, jak by toto posuzovala městská policie, kterou občas vídám v naší obci. 

Nejspíš zrovna jak na „potvoru“ bude na plácku z těch sedmi pouze jedno auto. Nikdo z nás 

by neměl být lhostejný k jakémukoli ničení a znečišťování obce, ve které žije.  

Zdena Bakešová 

 

OS SC Moravany 

17.01.2014 jsme se sešli v klubovně, kde si každý mohl zahrát buď karty, člověče nezlob 

se,dámu, a paní Brynychová si půjčila v knihovně hru Double. Jsou to kulaté kartičky, na 

kterých se opakují různé znaky s tím, že jsou v menším nebo větším provedení a pak záleží na 

bystrosti každého hráče. Moc jsme se u toho pobavili, zasmáli.    

 20.02.2014 mezi nás zavítal konzultant z Wellnessu pan Jaroslav Maloch. Provedl s námi test 

analýzy stavby těla. Každého na přístroji zvážil a vyhodnotil. Víme, že vzhledem ke kvalitě 

současných potravin v běžném životě není jednoduché dodržet vyvážený na všechny živiny, 

vitamíny a minerály bohatý jídelníček. Pomůžeme Vám přizpůsobit Váš denní program 

prostřednictvím potravinových doplňků - příjem živin, proteinů a kalorií. Každý obdržel svůj 

osobní test. Bylo to velmi zajímavé, ale pro nás důchodce drahé. Ještě jednou panu Malochovi 

děkujeme. 

27.02.2014 se konala v klubovně SC výroční členská schůze , které se zúčastnilo celkem 38 

členů. Místopředsedkyně paní Široká zahájila členskou schůzi a tím všechny přivítala i hosta 

pana starostu Václava Ročka, který nás pozdravil a seznámil s novinkami OÚ na 

rok 2014. Předsedkyně paní Otradovská přečetla, co se za celý rok uskutečnilo. Zprávu o 

hospodaření klubu přečetla paní Havlíčková. Revizní komise neshledala žádné nedostatky, 

přečetla paní Skalická. Na závěr předsedkyně paní Otradovská poděkovala všem členům 

výboru za dosavadní spolupráci a nečlenům, kteří při akcích pomáhali / vánoční trhy 

a příprava na štědrovečerní večeři /.           Za OS SC V. Otradovská a B.Havlíčková 



Reklama 
 

 

 

 


