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Nezapomeňte přijít k volbám !!! Vzejde z nich nové
zastupitelstvo obce a také senátor za náš obvod.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit s několika informacemi v tomto čísle zpravodaje, který vychází jako
poslední před nadcházejícími komunálními volbami. Zároveň doufám, že nově zvolené
zastupitelstvo a rada obce, která z těchto voleb vzejde, bude i nadále ve vydávání zpravodaje
pokračovat. Zpravodaj, ač se to zdá neuvěřitelné, vychází s drobnými výjimkami pravidelně již
12 let. Děkuji proto velmi upřímně redakci, která se o jeho vydávání stará a také všem, kteří do
jeho obsahu přispívají zajímavými články.
Je tady podzim a s ním spojené sklizňové a posklizňové práce na zahradách. Začal nový školní
rok a každému po dovolených nastaly opět běžné starosti všedních dní. Nejinak je tomu i
v činnosti obecního úřadu.
Dne 30. 8. 2014 se konalo již 12. Moravanské ulétnutí. Jako vždy proběhla příprava ve stresu,
jaké bude v daný den počasí. Celkem vše dobře dopadlo, i když účast značně ovlivnila
odpolední průtrž mračen. Kdo se zúčastnil, mohl si vybrat z připraveného programu a dle
ohlasů se akce většině účastníků líbila. Chci proto poděkovat všem organizátorům, kteří
pomohli akci celkově zajistit. Podíleli se téměř všichni, od hasičů, svazu chovatelů, klubu
důchodců, Občanského sdružení SC až po moravanský svaz žen, TJ Sokol a další. Zároveň
věřím, že se budoucím organizátorům podaří přesvědčit Milana Faltyse, aby se opět ujal
moderování, které v jeho podání nemělo chybu. Velkou podporu jsme také našli u sponzorů. Ti
přispěli finančně i věcně, ale z různých důvodů se mnozí ani osobně nezúčastnili. Moc všem
děkujeme.
Spolu s ulétnutím se konala v Seniorcentru výstava o historii obce u příležitosti 770 let jejího
vzniku. Velké uznání a poděkování patří paní ředitelce Vlastě Jiroutové a všem, kteří jí
s přípravou výstavy pomáhali, např. p. Otradovská, p. Brynychová, p. Málková a další. Svým
obsahem výstava předčila očekávání všech, kteří ji navštívili. Všechny dokumenty expozice
snad ani nebylo možno v daném časovém horizontu prostudovat. Do budoucna plánujeme
vybudování stálé expozice, která by svým obsahem pokryla historii všech našich obcí.
Dne 14. 9. 2014 bylo dodavateli, firmě Kareta Bruntál s.r.o., předáno staveniště v Platěnicích
k realizaci splaškové kanalizace. V letošním roce by měly být vybudovány přečerpávací stanice
a hrubé předčištění splašků na ČOV v Platěnsku.
Před vlastní realizací kanalizačních sítí a jednotlivých domovních přípojek bude uskutečněno
setkání s občany. To se uskuteční v sále hospody a budou zde kromě vysvětlení záměrů a
užívání díla též zodpovězeny dotazy účastníků.
V tomto týdnu začne Agrostav Pardubice a.s. s realizací vodovodních přípojek v Platěnsku. O
vhodném umístění přípojek a její ceně se každý vlastník nemovitosti dohodne s dodavatelem.
Obec Moravany finančně přispěje dohodnutou částkou na realizaci každé přípojky, zbytek
hradí uživatel. Chtěli bychom, aby přípojky byly hotové do konce listopadu.
Musím se pozastavit opět nad úrovní odevzdávání a likvidace odpadů v obci. Jsme jedna z mála
obcí, která pro občany zajišťuje spolu s S-firmou možnost odevzdávat bezplatně prakticky
všechny domovní odpady (od bio, suti, nadrozměrného, oděvů apod.). Tato činnost stojí obec
nemalé peníze. Rádi tuto službu občanům poskytujeme. Mrzí nás však situace, kdy těchto
možností někteří jedinci zneužívají. Například: mám plnou popelnici, tak do nadrozměrného
odpadu odhodím odpad komunální, nebo pytle s běžným odpadem nacpu nebo postavím
k nádobám na sklo a plasty rozmístěným po obci. Mnozí si takto na úkor práce ostatních
ulehčují řešení svého problému. Obec bude muset přistoupit k řízenému odevzdávání odpadu a
počet volně přístupných nádob omezit.
Jak jsem se v úvodu zmínil, ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se konají komunální volby a v našem
obvodu i volby senátní (případné druhé kolo senátních voleb se bude konat 17. a 18. 10. 2014).
Z těchto voleb vzejde nové 15ti členné zastupitelstvo obce. Současným členům zastupitelstva
upřímně děkuji za spolupráci. Myslím, že každý ze zastupitelů pomohl, s ohledem na svoji
situaci v hlavním zaměstnání i v rodině, k dalšímu rozvoji naší obce. Jistě se nepodařilo
realizovat vše, co bylo naplánováno, ale zastupitelé tvořili dobrý kolektiv, který se snažil vždy
přijmout pro obec to nejlepší řešení daného problému.

Nově zvoleným zastupitelům přeji, aby se jim práce dařila a aby navázali na dokončení akcí,
které jsou v různém stadiu rozpracovanosti. Za všechny jmenuji např.
1) zdárně dokončit právě zahájenou výstavbu kanalizace v Platěnicích
2) opravu staré sokolovny (projekt je před podáním žádosti o stavební povolení)
3) realizace sportovního areálu (územní rozhodnutí je platné od 19. 9. 2014)
4) kanalizace v Turově (projekt pro územní rozhodnutí)
5) pokračovat ve výstavbě rodinných domů
6) zajistit opravy a rozšíření sítě chodníků a místních komunikací
7) zajistit pravidelnou údržbu movitého a nemovitého majetku obce
Kdo se zajímá o sport, určitě si povšiml, jak mimořádně se povedl našim fotbalistům, hlavně A
mužstvu, vstup do podzimních soutěží. V historii moravanského fotbalu se dosud nestalo, aby
naše mužstvo vedlo krajský přebor a navíc s takovým skóre a úrovní předváděné hry. Vím, že
soutěž může dopadnout všelijak, ale i tak všem, kteří se o náš fotbal starají, přeji, aby se jim
nasazená laťka podařila udržet co nejdéle pro radost hráčů i diváků. Jak složité to je, vědí sami
nejlépe.
S pozdravem
Václav Roček, starosta obce

Jak se nám žije v Čeradicích
U
Má život v obci malé jako Čeradice smysl? Má!
Když se k nám při letošních Velikonocích dostavili - jako každý rok - koledníci, většina z nich byli
členové místního sboru dobrovolných hasičů s dětmi. Tehdy jsme si uvědomily, že v našich domech se
setkala nejmladší a nejstarší generace obyvatel naší vesničky.
Při tomto příjemném setkání jsme si jako nejstarší občanky položily otázku, zda má život
v Čeradicích budoucnost pro mladé rodiny? Pevně věříme, že má. Proč věříme v budoucnost zájmu
mladší generace o naši vesničku? Je dnes málo takových standardních vesniček, kde je hospůdka,
kaplička, křížek a hasičská zbrojnice. Tato technická zázemí jsou předností naší obce. V dnešní době
výstavby satelitních domků zpravidla toto nikde není, protože lidé si povětšinou myslí, že mimo
vlastního bydlení nic jiného nepotřebují.
Z našeho pohledu se obec Čeradice za poslední roky hodně změnila. Velkou zásluhu na tom má
především obecní zastupitelstvo vedené starostou obce panem Václavem Ročkem a paní
místostarostkou Mgr. Ladou Louženskou. Jsou to lidé, kteří nás několikrát ročně navštíví a jsou ochotni
se zabývat problematikou naší vesnice. Řada těch politiků nahoře, které také pravidelně volíme, a usilují
o naše hlasy, by si z nich mohla vzít příklad.
Co vše se změnilo za poslední desetiletí:
 nový veřejný vodovod a plynofikace obce,
 umístění elektrického vedení do země,
 nová autobusová zastávka,
 pravidelné opravy obecních budov - vnitřní i venkovní – mimo jiné i omítky a to jak na
kapličce, tak i na obecní hospůdce výrazně přispěly k zlepšení vzhledu naší obce,
 přemístění křížku a jeho celková renovace.
Místní hasiči pak provádějí již několik roků výsadbu nových stromů a keřů po obci. Určitě i to obec
stojí nemalé finanční prostředky. Tím se zlepšil vzhled některých míst na obci – ať je to u točny
autobusů, u hasičské zbrojnice nebo ve středu obce. Dále i zakoupení tzv. dolíku u mostu a jeho
následné zahrnutí zeminou a jeho celková rekultivace až po zasetí trávou je určitě dobrým tahem do
budoucnosti. Multifunkční hřiště a prolézačky pro děti v současnosti těm mladším občanům chybí.
Možná i posezení pro cyklisty, protože počet cyklistů projíždějících naší obcí se výrazně zvyšuje.
Z těchto důvodů si myslíme, že naše obec má perspektivu a přejeme si, aby i nadále občané Čeradic
byli pyšní na to, že zde bydlí a doufáme, že i v blízké budoucnosti se podaří další věci, které vzhled a
život naší obce opět posunou výš.

Těmito pár řádky bychom také rádi poděkovaly všem, kteří se o obec vzorně starají, a to i přesto, že
se tím povětšinou okrádají o vlastní volný čas. Věříme, že úsilí všech povede k dalšímu rozvoji naší
vesničky.
Míla Hálová a Miluška Šotková,
Čeradice

Společenská kronika

Vítáme nového občánka

Marka Dokonala

V měsíci září oslavili a oslaví životní jubileum:
Cecilie Svobodová
Marie Cupalová
Bohuslav Pacovský

Ludmila Brodičová
Emilie Hálová
Václav Weinlich

V měsíci říjnu oslaví životní jubileum:

Hana Gűntherová
Vlasta Šletrová
Miroslav Hloušek
Vladimír Schejbal
Miloslav Košťál

Bohumil Trunec
Ján Havrán
Miloš Dočkal
Božena Fialová

Z našich řad odešli:
Stanislav Svoboda
Marcela Sejkorová
Bohumil Kořínek
Čest jejich památce.

Lidmila Navrátilová
Jaroslav Jelínek
Františka Lohnická

Ze života školy
První den ve škole
Dne 1. září 2014 se otevřely brány naší školy, aby znovu přivítaly naše žáky přicházející
z prázdnin. Slavnostní chvíle prožívali zejména prvňáci a jejich rodiče. Žáčků, rodičů,
příbuzných, učitelů a hostů bylo tolik, že se stěží vešli do jedné z největších tříd naší školy.
S radostí konstatujeme, že již druhý rok máme velmi silnou první třídu (letos i loni 29 dětí).
Mezi hosty pozvanými na
slavnostní
zahájení
nového
školního roku nesměli chybět paní
Bořková – starostka obce Slepotice,
pan Roček – starosta obce
Moravany, ředitelky mateřských
školy ve Slepoticích a Moravanech
paní Kňavová a Matoušková. Za
Svaz moravanských žen se
slavnosti zúčastnila paní Kolářová.
Po krátkém přivítání žáků a
všech přítomných z úst ředitele
školy Januše, došlo na krátké
proslovy starostů. Pak už se své role ujala paní učitelka Lucie Flídrová, třídní našich nových
prvňáků. Děti se zdály být velmi vyrovnané, bez známek rozpaků nebo strachu z nového
prostředí.
Po týdnu jsem zavítal do třídy a byl jsem mile překvapen chováním, ale znalostmi
většiny dětí. Doufejme, že jim chuť do práce ve škole nebude s přibývajícími dny a týdny
ubývat.

L.Januš

Bilancování LD Vysoké Chvojno
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. se chystá bilancovat
To, že čas neúprosně běží, je obecně známá věc a stranou tohoto faktu nezůstává ani
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. /dále LD/, které se pomalu chystá na oslavu 20 let od
obnovení své činnosti. Za tuto dobu LD dosáhlo určitých úspěchů a zařadilo se bez nadsázky
mezi ty lepší lesnické firmy v rámci ČR. Jak to však bylo od začátku.
LD bylo založeno obcemi a městy v roce 1931 a to za účelem odborného hospodaření
na zakoupeném lesním majetku ve spádové oblasti bývalého okresu Holice. Převážně lesní
majetek o výměře téměř 5000 ha byl zestátněn na základě pozemkové reformy markraběti
italského původu Pallavicinimu a díky významnému rodákovi z Rovně p. Udržalovi byl prodán
v podílech právě obcím Holického regionu.

Hospodaření LD bylo přerušeno nejprve německou okupací a poté na dlouhou dobu
obdobím socialismu, kdy byl majetek obcím v roce 1960 zestátněn. Společenské změny v roce
1989 byly podmětem pro tvorbu nových zákonů, které měly napravit staré křivdy a tak vznikl i
zákon o majetku měst a obcí č. 172/91 Sb., který navrátil původním vlastníkům zestátněný
majetek. Bohužel se tento zákon nevztahoval na majetky obcí sdružených v LD a tak nastalo
dlouhé období jednání a snahy o navrácení společného majetku. Za obce tato jednání vedl
zvolený přípravný výbor a několikaletá snaha byla korunována úspěchem v roce 1995. Při této
příležitosti je nutné zmínit významnou podporu některých poslanců a to zejména bohužel
nedávno zesnulé ing. Hany Orgoníkové a RNDr. Čestmíra Hofhanzla, kteří spolu s námi
neúnavně hájili právo obcí.
Blíží se tedy doba již 20 let činnosti „nového“ LD a to už je období, kdy lze bilancovat.
Obyvatelé členských obcí LD si možná ani neuvědomují jaký přínos má jejich společný
majetek pro jejich obec či město a přitom se jedná o majetek v hodnotě cca 1 mld. Kč.
Právní vztah mezi vlastníky majetku / obcemi a městy/ a LD je upraven nájemní smlouvou a
vlastníkům je pravidelně vypláceno nájemné. V prvních letech činnosti, kdy bylo nutné
investovat do oprav hájenek, cest a dalších nemovitostí bylo nájemné téměř symbolické, ale
postupem doby i v souvislosti se stabilizací společnosti se dostalo na zajímavé částky kolem
2000 Kč na 1 ha. Přičemž do současnosti bylo vyplaceno přes 120 mil Kč. Toto však není
jediný přínos LD pro obce, další příjmy plynou z nájemného za výkon práva myslivosti (cca
600 000,-Kč ročně), daňové odvody LD zpět odváděné do pokladen obcí v rámci RUD a
zejména vytváření pracovních příležitostí pro obyvatele regionu.

V současnosti LD zaměstnává v trvalém pracovním poměru 47 zaměstnanců a dále
nabízí sezonní zaměstnání a práci pro OSVČ, které se také převážně rekrutují z řad občanů
členských obcí. Hlavní náplní firmy je lesnická činnost, kterou provozuje nejen na majetku
společném ale i u jiných vlastníků lesa včetně státních lesů. Výměra obhospodařovaného
majetku se dnes pohybuje kolem 9000 ha. Další činností LD je myslivost a prodej zvěřiny,
rybníkářství a prodej ryb, zemědělská činnost a nově pohostinská činnost ve vlastním penzionu
Zámeček ve Vysokém Chvojně. Specielní činnost je lesnická pedagogika, kdy vyškolení
pracovníci LD seznamují veřejnost a zejména školní mládež se zákonitostmi hospodaření
v lese, se zajímavostmi regionu či florou a faunou okolí. Z řad ZŠ a MŠ je o tuto činnost velký
zájem a našimi „kurzy“ ročně projde cca 500- 600 dětí.
Za dobu činnosti LD obhospodařuje majetek obcí na vysoké úrovni, což oceňují
kontrolní orgány i pracovníci výzkumu či odborníci z řad akademické obce. Osobně jsem byl
velmi potěšen při jedné lesnické akci, kde jsem byl představen jako zástupce LD, reakcí
staršího význačného českého lesníka, který reagoval slovy: „Jo, LD Vysoké Chvojno, tam se
chovají k lesu slušně“. Výčet investic do majetku by byl velmi dlouhý a není cílem tohoto
příspěvku, nutno však podotknout, že za dobu existence LD bylo příjemcem dotací ve výši cca
70 mil Kč., které byly investovány zpět do majetku. Činností LD a zpětným investováním části
zisku zpět do majetku se jeho hodnota zcela jistě navýšila, což je dalším naším cílem.
Lesní hospodářství se svou nezvykle dlouhou dobou „ výroby“ v délce kolem 100 let je
specifickou činností, která nutí člověka přemýšlet v jiných časových dimenzích než je obvyklé.
S ohledem na tuto skutečnost potřebuje pro svou budoucnost LD vnímané a rozumné zástupce
vlastníka, tedy zastupitelé obcí, kteří budou chápat rozdíl mezi čtyřletým volebním obdobím a
již zmíněnou „výrobní“ lhůtou lesa, a kteří nedopustí aby „rychlé“ peníze zvítězily nad
pozvolnou jistotou a budoucí prosperitou. Představitele obcí mají povinnost obecní majetek
udržovat, zvelebovat a rozšiřovat a nezbývá než doufat, že budou tytu skutečnosti vnímat jako
současní starostové členských obcí a měst.
Radomír Charvát
jednatel společnosti
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

Okénko do historie
50.rovnoběžka
Naše obec leží na 50. Rovnoběžce severní
šířky. Před dvaceti lety na oslavách 750 let trvání
Moravan jsme umístili na náměstí bronzovou desku
od mistra Dubce z Pardubic, ke které dali podnět
naši němečtí sousedé a realizoval OÚ Moravany.
50. rovnoběžka leží v mírném pásmu. V Americe
prochází Kanadou, v Evropě vede přes Francii,
Belgii, Lucembursko, Německo, Čechy, Moravu,
Polsko, ruské Povolží, jižní Sibiř, v Asii protíná
Kazachstán a ruský dálný východ.
Všechny cesty mají své začátky v rodném kraji.
U nás je střed a ten je začátkem i koncem všech cest, které známe, i těch, které na nás čekají a
teprve přijdou.
Vlasta Jiroutová

Labsko – Odersko – Dunajský kanál
V dnešní době slyšíme a čteme ve sdělovacích prostředcích o budování kanálu Labe - OdraDunaj, který prosazuje prezident Zeman. Ministr dopravy A. Prachař zastavil práce na studii
proveditelnosti průplavu. Tato úvaha není nová. V historii naší obce se dovídáme, že v roce
1924 firma Thiele prováděla pokusné vrty, které se týkaly pevnosti spodku - dna kanálu, který
by směřoval od Pardubic k Přerovu a šel by v blízkosti naší obce a Čankovic. Dnes by toto
vybudování stálo miliardy korun. Ale nebylo by vodní dílo lepší než přebujelá a předražená
betonáž silnic a skladů, někde dokonce několikapatrová, která u nedalekých Opatovic zřejmě
dokončená nebude, protože už dnes nevyhovuje ….
Vlasta Jiroutová

Křižovatka Opatovice

Čeradická zatáčka

Myslivecké sdružení dětem
Oslava Měsíce myslivosti v Moravanech.
K Měsíci myslivosti Myslivecké sdružení Moravany –
Slepotice zorganizovalo 21.6.2014 , pro děti od tří do
deseti let, Mysliveckou cestu se sportovními soutěžemi.
Zúčastnilo se 37 dětí a na 13. stanovištích plnily sportovní
úkoly : hod šiškami na cíl, skok do výšky a dálky,lezení po
žebříku,prolézání kruhu zavěšeného nad zemí, poskoky
snožmo přes překážkovou dráhu .
Prověřily si vědomosti v poznávání lesní zvěře,ptáků, stromů , rostlin a měly nakreslit z paměti
lesní zvíře..
Seznámily se s loveckou zbraní – brokovnicí , loveckým nožem a mohly si osahat parohy
jelena a srnce. Úkoly byly zaměřené podle věkových skupin dětí a jejich plnění bylo
zaznamenáno na „ myslivecké průkazce“. Na každém stanovišti soutěžící dostali za splněný
úkol odměnu. Na závěr Myslivecké cesty byl dětem předán diplom. a děti nechaly myslivcům
svoje kouzelné kresbičky zvířátek. Celá akce proběhla pod záštitou pana starosty obce Václava
Ročka, který děti a rodiče přivítal a popřál dětem hodně úspěchů. Paní Bromovou bylo
připraveno občerstvení u stánku a děti si krátily čekání na start na dětském hříšti. Odměnou
myslivcům byli spokojení rodiče a nadšené děti. Akce měla i nečekaný závěr, který na štěstí
soutěžící a rodinný příslušníci „nestihli“. protože se rozjeli domů. Přijel pán, který se nejen
nepředstavil ( přesto víme, o koho jde – pozn. redakce) , ale nespolečenským až urážlivým
výstupem vyčítal, že bylo bez povolení parkováno na soukromém pozemku . Nepomohlo
vysvětlení akce pod záštitou starosty obce , ani že není ohraničen soukromý pozemek, není
umístěn zákaz vjezdu nebo jiné upozornění. Jeho nevybíravé chování nám ale radost z
povedené soutěže nezkazilo. Na základě kladného ohlasu se příští rok u Duhového jezera s
dětmi sejdeme znovu.
Za MS Moravany –Slepotice : Mgr. Radana Velechovská

OS SC - informuje
Zájezd Baťův kanál – 20.6. 2O14
Odjezd na výlet od SC byl v 6,00hod..Ráno bylo pochmurné, ale po příjezdu k Baťovu kanálu
vyšlo sluníčko.Po celou dobu plavby bylo pěkně.Na lodi bylo možno zakoupit občerstvení.
Průvodkyně nám podala zajímavé informace o celé historii kanálu.Při zpáteční cestě jsme si
udělali zastávku ve Studené Loučce, kde jsme si zakoupili olomoucké syrečky. Výlet se vydařil
a budeme se těšit na příští.
Pouťová zábava – 26.6.
Zábavu zahájila ve 14.hodin předsedkyně OS p. Věra Otradovská uvítáním zpěvačky paní
Faltysové.Po zahájení následovalo občerstvení. Paní Faltysová nám zahraje všechny písničky
na přání z našeho mládí. Další zábavu plánujeme na 16.10. ke dni seniorů.

Přednáška o Izraeli – 3.9.
Jelikož už k nám nejezdí pan cestovatel O. Bubák se svými poutavými přednáškami ze svých
cest, požádali jsme paní Věru Vodákovou z Moravan, aby nám přišla vyprávět o Izraeli. Ta
navštívila tuto zemi v květnu letošního roku.
Tel Aviv- moderní, pulzující město, které nikdy nespí.
Jeruzalém
–
památník
holocaustu-židů,
trojúhelníková
budova,
prochází se zleva doprava a je
věnována
památce
židů
z celého
světa.
Proslulá
podlaha, pod ní množství bot,
dětské,
pánské,
dámské,
koleje, připomínka transportů.
Oliverská hora- pohřebiště,
zakopávají se zde přání lidí
zanechaná ve zdi nářků.
Místo poslední večeře a pod
ním místo, kde byl Ježíš souzen.
Chrám spojených národů- z něho pohled na zeď, za níž vede křížová cesta. Ta není dlouhá, má
asi 600m, jde se městem úzkými uličkami. Po celé cestě jsou svaté obrázky a krámky s různým
komerčním zbožím.
Na místě ukřižování Golgota – vystavěn ohromný chrám, Chrám Božího hrobu / lidé stojí na
požehnání/.
Zeď nářků, poslední stavba krále Šalamouna. Vstup podmíněn kontrolou a jsou zde odděleni
muži od žen.
Palestina – za hranicemi město Betlém. Mléčná jeskyně, zde panna Marie ukrývala Ježíše. Má
zázračnou moc, jezdí sem ženy z celého světa, které nemohou otěhotnět.
Pláž u Středozemního moře, Rudé moře, Mrtvé moře a Galelejské jezero.
Přístavní
rybářská
města,
fontána, kde jsou všechna
znamení zvěrokruhu.
Město Hajfa, moderní, čisté,
krásné, množství nádherných
zahrad, které vedou až k moři.
Křižácká pevnost, Galiba,
odtud kázal Ježíš, místo,
prvního zázraku.
Galilejské jezero, říká se, že
má ozdravnou moc.
Nazaret – chrám, kde jsou
obrazy Panny Marie z celého
světa.
Město
Jericho
v poušti,
nejstarší a nejníže položené.
Řeka Jordán – pevnost Masada, kde žil Herodes Veliký. Po třech hodinách jízdy Negerskou
pouští (230km) do města Eilet u Rudého moře.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na zvelebení okolí SC osázením rostlin.
Zapsal kolektiv OS SC

Sportovní okénko
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ PODZIM 2014 - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY
DEN

MUŽI "A"

ČAS

KRAJSKÝ PŘEBOR

MUŽI "B"

ČAS

OKRESNÍ PŘEBOR

STARŠÍ DOROST

ČAS

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

TJ SOKOL CHVOJENEC "A" 17:00

SO 16.08.
NE 17.08.
SO 23.08.
NE 24.08.

AFK HORNÍ JELENÍ

17:00

SO 30.08.
TJ JAROSLAV

NE 31.08.

17:00

SO 06.09.
NE 07.09.

MFK CHRUDIM "B"

SK SPARTA DAŠICE

10:30

SK ŘEČANY N/L

10:30

SK PARDUBIČKY "B"

10:30

17:00

SO 13.09.
NE 14.09.

SK DRAŽKOVICE

17:00

FC MIKULOVICE

16:30

SO 20.09.
NE 21.09.

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

16:30

SO 27.09.
NE 28.09.
SO 04.10.
NE 05.10.

FC ŽAMBERK

16:00

FK AGRIA CHOCEŇ

16:00

SO 11.10.
NE 12.10.
SO 18.10.
TJ SOKOL OSTŘETÍN

NE 19.10.

15:30 SOUKLUBÍ STARÉ HRADIŠTĚ/OPATOVICE 10:30
SK STOLANY

SO 25.10.
NE 26.10.

TJ LANŠKROUN

14:30

ÚT 28.10.

FC HLINSKO

14:30

SO 01.11.

SK TORPEDO PARDUBICE

10:30

14:00

NE 02.11.
SO 08.11.

Nominace na ocenění Osobnost kraje
Nominujte osobnosti na ocenění kraje
Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží ocenit za své zásluhy v kraji? Nebo
zachránil něčí život? Opět po roce se otevírá možnost k nominacím na druhý ročník
udělování cen kraje. Až do konce října mohou občané i organizace posílat své návrhy
ve dvou kategoriích: Za zásluhy o Pardubický kraj a Cena Michala Rabase za záchranu.
„Před rokem jsme se rozhodli zavést v kraji novou tradici a vyhlásit tyto ceny pro výjimečné
osobnosti a obětavé zachránce. Jejich grafickým symbolem se na medailích i skleněných
plastikách stalo písmeno D jako symbol slova Děkujme,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Loňskými laureáty ceny Za zásluhy o Pardubický kraj se stali architekt Miroslav Řepa z
Pardubic, folkloristé Yvona a Petr Rybovi z Dolní Čermné, kteří vedou folklorní soubor a
pořádají Čermenské slavnosti a organizátorka významných výstav malých grafik zvaných ex
libris Marie Sedmíková z Chrudimi. Cenu Michala Rabase za záchranu života převzala
studentka žambereckého gymnázia Veronika Kolafová, která poskytla okamžitou pomoc
zkolabované paní na ulici. O letošních laureátech těchto cen můžete rozhodnout i vy. Nad

všemi nominacemi se během listopadu sejde výběrová komise složená z členů politických
klubů Zastupitelstva. Ta se dohodne na užším výběru, který předloží jednání prosincového
Zastupitelstva Pardubického kraje. Samotná ocenění se budou předávat u příležitosti Dne
Pardubického kraje na jaře příštího roku.

Kde můžete nominovat své favority?
1. Nejjednodušší je vyplnit elektronický formulář na webu Pardubického kraje:
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje. Na nominační formulář se dostanete také
přímo načtením QR kódu zde na stránce.
2. Nominace můžete posílat také na e-mailovou adresu
oceneni@pardubickykraj.cz.

3. Na recepci Krajského úřadu Pardubického kraje na
Komenského náměstí 125 si můžete vyzvednout formulář,
který vyplníte na místě nebo zašlete poštou.
Termín přijímání nominací je do 31. října 2014.

REKLAMA

