Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je podzim, mimochodem teplotně velmi příznivý, a kvapem se nám opět blíží poslední měsíc
v roce.
Vedení obce se zároveň ujímá Vámi nově zvolené zastupitelstvo. Jeho členy jsou mimo jiné i
tři noví mladí spoluobčané, kteří od Vás dostali důvěru.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva konaném dne 5. 11. 2014 byly rovněž zvoleny nové
orgány obce, tedy starosta, místostarosta, rada obce a členové finančního a kontrolního
výboru. Jelikož já i místostarostka jsme od ostatních zastupitelů dostali ve svých funkcích
důvěru pro volební období 2014 – 2018, vynasnažíme se tuto důvěru nezklamat. Zároveň přeji
všem zastupitelům, aby se jim v práci dařilo a aby svojí činností přispěli k dalšímu rozvoji
naší obce.
V započaté práci je na co navázat a dokončení započatých prací dá ještě mnoho starostí.
Jak si mnozí z Vás povšimli, byla mimo jiné zahájena výstavba kanalizace v Platěnicích.
Letos budou vybudovány čerpací stanice, protlak pod Loučnou a přivaděč na ČOV
v Platěnsku. Vlastní propojovací větve kanalizace v ulicích budou budovány až na jaře. Aby
občané věděli, jak se bude postupovat s výstavbou domovních přípojek, bude svolána v první
polovině ledna do sálu hostince v Platěnicích společná schůzka občanů, projektanta a
zhotovitele. Zde bude odpovězeno na případné dotazy. Termín konání schůzky bude včas
oznámen.
Byla provedena úprava chodníků na hřbitově v Platěnicích. Omlouváme se, že termín
realizace vyšel zrovna na výročí Památky zesnulých. Dodavatel, pan Ota Šrámek, však
z kapacitních důvodů nemohl nastoupit dříve. Věřím však, že po dokončení prací budou
s konečnou úpravou hřbitova návštěvníci spokojeni.
Jedním z prvních úkolů nově zvoleného zastupitelstva obce bude příprava rozpočtu na rok
2015. Úkol je to nelehký, především z důvodu nutnosti pokrýt finančně rozestavěné akce,
včetně zahájení těch, na něž je již vydáno stavební povolení. Největší částku z rozpočtu určitě
odebere dokončení kanalizace v Platěnicích a úprava na ČOV v Platěnsku. Uvidíme, kolik
peněz nám zůstane kromě pokrytí běžného provozu obce, také na ostatní akce.
Všechny zástupce místních organizací chci požádat, aby žádosti o příspěvky z rozpočtu
odevzdali na obecní úřad včas, tedy do 30. 11. 2014.
Jelikož se blíží již v začátku zmíněný poslední měsíc roku, tak se na jiném místě zpravodaje
dočtete, že se letos poprvé bude dne 28. 11. 2014 konat v Moravanech rozsvěcení vánočního
stromu. Stane se tak díky iniciativě SRPDŠ a ředitele ZŠ. Všichni jste srdečně zváni. Tato
akce proběhne též tradičně v Turově a v Moravanském.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a nashledanou v dalším čísle zpravodaje.
Václav Roček, starosta obce
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Usnesení ustavujícího Zastupitelstva obce Moravany ze dne
5. 11. 2014
1/1 Zastupitelstvo obce Moravany schvaluje program jednání.
1/2 Zastupitelstvo obce Moravany určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Milana Bakeše a p.
Jaroslava Brňáka.
1/3 Zastupitelstvo obce Moravany určuje zapisovatelem p. Alenu Schejbalovou.
1/4 Zastupitelstvo obce Moravany schvaluje nový jednací řád obce.

1/5 Zastupitelstvo obce neschvaluje p. Jaroslava Brňáka jako starostu obce.
1/6 Zastupitelstvo obce Moravany volí starostou obce Moravany p. Václava Ročka.
1/7 Zastupitelstvo obce Moravany volí místostarostkou obce p. Mgr. Ladu Louženskou.
1/8 Zastupitelstvo obce Moravany volí dalšími členy rady obce p. Zdeňku Venclovou, p. Ing.
Bohumila Křivku a p. Ing. Milana Kříže.
1/9 Zastupitelstvo obce Moravany volí předsedou finančního výboru p. Ilonu Jiroutovou.
1/10 Zastupitelstvo obce Moravany volí předsedou kontrolního výboru p. Jana Kozáčka.
1/11 Zastupitelstvo obce Moravany volí členy finančního výboru p. Mgr. Ivu Červenou a p.
Ing. Michala Kulhánka.
1/12 volí členy kontrolního výboru p. Martu Horodyskou a p. Milana Faltyse.
1/13 Zastupitelstvo obce Moravany schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích a nařízení vlády 459/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů odměny za výkon funkce
zastupitelům a nezastupitelům dle předloženého návrhu. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.

Usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze dne 22. 9. 2014
22/279 Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 9 „Projednání, příp. schválení kupní
smlouvy na prodej části pozemku p. č. 78/5 o výměře 4 329 m2, části pozemku p. č. 78/9 o
výměře 540 m2, části pozemku p. č. 78/10 o výměře 12 332 m2, vše v k. ú. Moravany nad
Loučnou“ z programu dnešního jednání.
22/280 Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.
22/281 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Ing.
Bakeše, jako členy p. Pýchu a p. Sychru.
22/282 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Ing. Křivku a p. Brňáka.
22/283 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce.
22/284 Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu č. 3/2014.
22/285 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce za období
1 – 8/2014.
22/286 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. UZSVM/HPU/8616/2014-HPUM na
bezúplatný převod pozemků p. č. 110/23 a p. č. 110/115 oba v k. ú. Moravany nad Loučnou.
22/287 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 486/48 v k. ú. Turov
nad Loučnou o výměře 12 m2 a na pozemek p. č. 312/24 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o
výměře 8 m2.
22/288 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod kaple sv. J. Nepomuckého v Turově
z majetku církve římskokatolické do majetku Obce Moravany.
22/289 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 – Požární řád.

Příprava rozpočtu na rok 2015
Správce rozpočtu vyzývá všechny, kteří podávají žádosti o příspěvky z rozpočtu obce na svou
činnost, aby tak učinili nejpozději do pátku dne 30. 11 2014. Pozdější žádosti již nemohou
být akceptovány.
Správce rozpočtu Lada Louženská

Vítání občánků ze dne 3. 10. 2014

David Nečas

Vladimír Tesner

Sofie Prachařová

Simona Kasalová

Marek Dokonal

Společenská rubrika
V měsíci listopadu oslavili a oslaví životní jubileum.....
František Žídek
Věra Janušová

Nina Horynová
Marie Klofátová

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví do dalších let!
Vítáme nového občánka....
Vojtěcha Košnara
Přejeme hodně radosti a štěstí!
***************************************************************************
Z našich řad odešli....
Josef Jakoubek, Čeradice
Jiří Votava, Moravany
Budeme vzpomínat.

Pozvánka na VÁNOČNÍ TRHY V SC
Kolektiv Lenky Pírkové Vás tímto zve na občerstvení u příležitosti
již tradičních Vánočních trhů konaných v sobotu dne 29.11. 2014 v budově SC v
Moravanech. Ohřát se zde můžete u horkého punče, čaje nebo kávy. K jídlu se
bude prodávat čerstvé cukroví a chlebíčky. V případě zájmu můžete vánoční
nakupování spojit s obědem v naší jídelně.
Vařit se bude:
Pol: Hovězí vývar s játrovou rýží
I. Hovězí guláš sypaný cibulkou, H.K
85,II. Kuřecí řízek, bramborový salát
85,Objednávky na tel. : 736 470 604

Těšíme se na Vaší návštěvu

Občanské sdružení Seniorcentra spolu s Obecním
úřadem Moravany zve
všechny občany Moravan a okolí na

které

se
konají v sobotu 29. 11. 2014
od 9:00 do 18:00 hodin
v prostorách Senior centra v Moravanech

Budete mít možnost zakoupit:
o ADVENTNÍ VĚNEČKY

KNIHY

o ROSTLÉ KVĚTINY

o HRAČKY

o KOJENECKÉ ZBOŽÍ

o VÁNOČNÍ CUKROVÍ

o POVLEČENÍ, TEXTIL

o PERNÍKY, ŠTOLY

o KOSMETIKU, DROGERII

o ČAJE

o NOČNÍ PRÁDLO

o VČELÍ PRODUKTY

o SVÍČKY

o UZENINY, ZELENINU

o KERAMIKU

o

Těšíme se na Vás!

A DALŠÍ ZBOŽÍ

Poprvé v Moravanech!

Rozsvícení dalších stromů
SDH Moravanský srdečně zve všechny na tradiční
rozsvícení vánočního stromu spojené s ochutnávkou
vánočních nápojů dne 29. 11. v 17,00 hod. u „Domečku
s pergolou“.

****************************************************************
SDH Turov pořádá tradiční rozsvícení stromu s ukázkou Betléma na návsi u
kapličky dne 6. 12. 2014 od 16,30 hod.
Je připraven bohatý program a občerstvení.

Čert a Mikuláš (5. 12. 2014)
Čert a Mikuláš (5.12. 2014)
Nabízíme návštěvu z horoucích pekel.
Lokalita: Moravany, Moravanský, Platenice, Slepotice
V případě Vašeho zájmu piště na email:
sphdmoradis@seznam.cz
nebo na tel.: 608 583 229 (pouze sms).
Napište přesnou adresu, počet a jména dětí (věk) a
orientační čas.

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Moravany pořádá
ve středu 19. 11. 2014 z d a r m a
sběr nebezpečných odpadů :
Sběr se uskuteční ve všech částech obce
v tomto čase :

16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20

Moravanský – u zastávky ČSAD
Moravany – u obecního úřadu
Platěnice – u sběrny TKO
Čeradice – u pohostinství čp. 13
Turov – u sběrny TKO

Povídání o Keni v hospůdce „U Kapličky“ v Čeradicích
V sobotu 8. listopadu 2014 zavítala do hospůdky v Čeradicích slečna Petra Lipovská. Místní
sbor dobrovolných hasičů pozval Petru k povídání o jejích cestovatelských zážitcích v Keni.
Při prezentaci ji doplňoval přítel, Jirka Sychra, který je obyvatelem Čeradic a na cestě byli
společně. Celé povídání mělo titulek: „Keňa – kouzelná země nezapomenutelných kontrastů“.
Místní sál zaplnili občané Čeradic a i lidé z blízkého okolí. Popravdě, hasiči nečekali takový
zájem a sál místní hospůdky dosahoval kapacitních limitů. Bereme to jako důkaz toho, že se
k nám lidé rádi vracejí na cestovatelské přednášky, jež pořádáme s podporou obecního úřadu.

Promítání bylo doplněno o ochutnávku piva Clock z nově otevřeného řemeslného pivovaru
v Potštejně.

Za pomocí fotografií a videí Petra Lipovská ukázala jak krásy země vzdálené více jak 8 hodin
letu letadlem. Celé povídání bylo rozděleno do sekcí, aby poskytlo ucelené představení země.
Vše začalo obecnými fakty o zemi a zároveň porovnání s naší republikou. Pro mnoho lidí
bylo určitě zarážející, jak velké rozdíly mezi ČR a Keňou panují. Za zmínku stojí problém
viru HIV resp. nemoci AIDS, kterou jen v Keni trpí více než 1,2 milionu lidí.
Nejzajímavější částí bylo zajisté představení domorodého kmenu Masajů, s kterými měli
možnost strávit část odpoledne v jejich vesnici. Na Masaje navázalo povídání o safari. Pro
svou cestu si vybrali národní park Amboseli, který leží na jižní hranice s Tanzanií nedaleko
nejvyšší hory kontinentu – Kilimandžára.
Diváci mohli vidět na fotografiích i videích početná divoká stáda slonů, zeber, pakoňů, žiraf,
buvolů. Celou část o safari přednášející zakončila příběhem z pozorování skupiny gepardů
lovící prase bradavičnaté, které ale díky své chytrosti uniklo sežrání.

Druhá část povídání se věnovala oddychu na jedné z nejkrásnějších pláží světa - Diani Beach
nedaleko Mombasy. Úplný závěr byl věnován šnorchlováni v podvodním národním parku
Wasini, jehož okolí je známo pro svůj obrovský korálový útes, jehož okolí láká k životu
spoustu živočichů podvodní říše. Mimo jiné se zde vyskytují delfíni a 3 měsíce v roce
kosatky, které zde rodí své mládě. Jejich výskyt byl doložen pořízenou fotografií.

Celé promítání zakončila sada otázek a diskuze věnované hlavně aktuální bezpečnosti v zemi,
které je v posledních měsících podlamována častými teroristickými útoky vedenými Somálci
prosazující radikální islám.
Za sbor dobrovolných hasičů doufáme, že zvolené téma zaujalo všechny posluchače a splnilo
jejich očekávání. Věříme, že jednotlivé přednášky slouží lidem i jako inspirace pro jejich
vlastní cesty. Ať už vyrazí kamkoli, mohou využít některých rad i tipů, kterých se jim během
promítání dostane. Proto budeme v těchto tematických večerech pokračovat i v roce 2015 a již
teď máme rozmyšlenu další zemi. Jaká to bude? To se všichni včas dozvědí na vývěsce
hospůdky v Čeradicích.
Jiří Sychra, SDH Čeradice

Čeradická zatáčka
V sobotu 4.10.2014 uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci
s Obecním úřadem Moravany a za přispění sponzora Eismann, spol. s r.o. tradiční soutěž ve
všestrannosti požárního útoku. Soutěžilo se ve dvou skupinách: „Modré skupině“ a „Červené
skupině“ (maximálně 2 muži v týmu).
Pozvání v letošním roce přijali hasiči z těchto obcí a měst – Dašice, Moravany, Horní
Roveň, Komárov, Synčany, Moravanský, Platěnice, Litětiny, Holice a Turov. Tyto sbory
celkem vytvořily rekordních 16 závodních týmů v obou skupinách.

Za pěkného sobotního počasí a s připraveným bohatým občerstvením pro soutěžící a
diváky probíhaly celé odpoledne před hospůdkou „U Kapličky“ jednotlivé požární útoky dle
stanovených pravidel včetně překonávání překážek. A jak to tak bývá, někdo byl se svým
výkonem spokojen a jiný ne.
Především v druhém kole, kdy si soutěžící mimo strojníka vylosují svoji úlohu v požárním
útoku, nabere tato soutěž na dramatičnosti a až tehdy se rozhoduje o celkové úspěšnosti
jednotlivých družstev v soutěži.
Nejúspěšnějším účastníkem se letos po letech úmorného snažení stali hasiči z Moravan
v Modré skupině. Červenou skupinu ovládly ženy z Dašic.
Za zmínku stojí i účast družstva ze Synčan, kteří se se svým strojem PS 8 umístili ve středu
startovní listiny a nechali za sebou i zkušenější družstva se silnějším stojem.
V průběhu soutěže proběhla i ukázka hasičského sportu dětí. Malí sportovci z Komárova a
Horní Rovně předvedli požární útok a běh hasičskou překážkovou dráhou, která prověřuje
týmovou spolupráci a zručnost všech členů dětského týmu.

Při slavnostním předání cen poděkoval starosta obce pan Václav Roček všem zúčastněným
za předvedený sportovní výkon, fair play a vyslovil přání, že snad i v příštím roce domácí
pořadatelé z Čeradic opět připraví tuto soutěž.
Za pořadatele na závěr vyslovil pan Jiří Sychra přání, aby se i další roky této soutěže
účastnili soutěžící nejen z okrsku Moravan, ale i z okolních měst a obcí a tím se šířilo dobré
povědomí o této netradiční soutěži v rámci našeho kraje.
Výsledky Čeradické zatáčky 2014 (1 - 3. místo):
Modrá skupina
1. Moravany, 2. Dašice, 3. Čeradice
Červená skupina 1. Dašice A, 2. Dašice B, 3. Moravany
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří místnímu sboru pomáhali s přípravou i
uskutečněním soutěže. Připravit akci pro více jak 100 soutěžících a neméně diváků obnáší
úsilí mnoha lidí. Jsme rádi, že máme takové, kteří obětují svůj volný čas pro své okolí.
Příprava soutěže i její úklid byl spojen i s pravidelnou podzimní brigádou na obci – uklid a
zazimování hasičské techniky, natření vrat hasičárny, příprava nově vysázených dřevin na
obci na zimu.
Jan Jetmar, SDH Čeradice

Informace knihovny
Řada specialistů nás nabádá, že i my lidé máme s blížící se zimou zvolnit tempo a odpočívat.
Pokud se ještě cítíte součástí přírody a ne jako stroje, zastavte se, prosím. Zabrzdit by vás
mohla i pěkná kniha z naší knihovny.
NOVINKY
V knihovně nám přibylo asi padesát novinek různých žánrů. Pro nás dosud neznámá třídílná
sága slovenského autora Juraje Červenáka vyšla pod názvem „Dobrodružství kapitána
Báthoryho“. První z knih „Strážcové Varadínu“ je o protitureckých válkách
v Uhersku,Sedmihradsku, Chorvatsku a Středomoří v letech 1660-1664. Za přečtení stojí
určitě autobiografické knihy 34 letého ruského autora N. Lilina, „Sibiřská výchova“ a volné
pokračování „Volný pád.“ V první autor vzpomíná na dětství a dospívání v enklávě
sibiřských kriminálníků vysídlených do Podněstří. Druhá je originálním portrétem čečenské
války z bezprostředního pohledu vojáka, který plní rozkazy. Velký román o ztrátě iluzí
„Vysněný život Ernesta G.“ je pouť českého lékaře napříč 20. stoletím završená
v socialistickém Československu. Kniha „Kulky a opium“ je knihou rozhovorů s očitými
svědky obětí krvavého potlačení mírové demonstrace studentů za svobodu a demokracii
v červnu 1989 na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Součástí knihy je báseň Krveprolití.
Kniha „George Harrison“ vás provede celým životem tohoto slavného kytaristy hudební
skupiny Beatles. Autor knihy podrobně zpovídal jeho nejbližší a shromažďoval dobové
materiály. Portrét odhalí mnoho nového. Další knihou ze světa hudby je zpověď Jimiho
Hendrixe „Začínat od nuly“. Velmi inspirativní je i kniha receptů a rad „Tak chutná štěstí“
Najdete v ní více než 200 receptů na vaření bez použití rafinovaného cukru. Mezi novinkami
je také celá řada milostných románů pro ženy. Ze sportu je to kniha životopis slavného jezdce
Formule1 M.Schumachera. Pro nejmenší čtenáře stojí za zmínku zejména čtyři leporela, ve
kterých děti zjistí, jak to chodí u hasičů, popelářů, v přístavu a na železnici. Na každé stránce
najdou také tři zábavné úkoly. Další várka novinek je právě na cestě. Řada krásných knih je i
mezi staršími tituly.

AKCE V KNIHOVNĚ
Poslední velice zdařilou akcí byl „Skotský večer“ který jsme pořádali společně se svazem
Moravanské ženy. Cestopisné vyprávění s promítáním v podání skvělé Veroniky Glaserové
z Platěnic (bývalé dětské čtenářky, která zmizela a po letech se zase objevila) bylo tak
poutavé, že ani po dvou hodinách se nám nechtělo vstávat ze židlí. Dozvěděli jsme se o
Skotsku vše od vzniku vlajky až po poslední referendum. Dokonce jsme ochutnali i pravou
skotsku Whisky a pravé máslové sušenky, které Veronika přinesla. K tomu dobrý čaj a
výborné koláčky od našich Žen.
Milí čtenáři i nečtenáři, pokud se objeví nabídka akcí s Veronikou, neváhejte a přijďte, určitě
nebudete litovat. Zaručeně se přenesete tam, kam vás ona zavede, nudit se rozhodně nebudete.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE V KNIHOVNĚ
PŘEDNÁŠKA S POSEZENÍM „ Stephen King: Autor příběhů děsu i faktu“
se uskuteční ve středu 19. listopadu od 18. hodin.
Tohoto amerického autora nám představí Veronika Glaserová. Součástí bude výstavka knih
k půjčení a malé občerstvení. Pro dobrovolníky také kvíz, ve kterém si budou moci ověřit
znalosti o autorovi.
Akce je určena široké veřejnosti dospělých i mládeži a potrvá asi 60 minut.
PŘEDVÁNOČNÍ KNIHOVNA
SOBOTA 29. LISTOPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH TRHŮ V SC
VÝSTAVA OBRAZŮ A TVORBY VLASTY JIROUTOVÉ Z MORAVAN
Tuto akci oznamuji s velikou radostí, protože paní Jiroutová s nápadem souhlasila a vy se
budete moci seznámit zblízka s její tvorbou.
VÁNOČNÍ KNIHOVNA PRO DĚTI
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Akce je určena pro velké i malé děti, které budou potřebovat doprovod dospělých nebo
někoho staršího.
Na vaší hojnou účast a návštěvu knihovny se těší knihovnice Zdena Bakešová
Všechny informace najdete také v knihovně a na http://www.knihovnamoravany.webk.cz/

Něco málo z historie
Moravanská pouť v roce 1914
Nadešel neblahý rok 1914, který byl zapsán krvavým písmem v dějinách národa. Od
počátku roku se už v tisku objevovaly zprávy o blížící se válce. Podnět k těmto úvahám dalo
mohutné zbrojení v evropských státech. Na trati státní dráhy nepřetržitě pracovali dělníci na
úpravě hlavní koleje, která byla vyměňována a zasouvány silnější pražce.
28. června na moravanskou pouť navečer na zdejší nádraží přišel telegram se zprávou o
atentátu v Sarajevu. Mezi lidmi nastalo veliké vzrušení a obavy.
Druhý den noviny přinesly podrobnosti. V Sarajevu byl spáchán atentát na arcivévodu
Františka Ferdinanda d´ Este – následníka trůnu. Na Balkáně byla situace rozjitřená. V roce
1878 byla Bosna obsazena Rakousko-Uherskem. Země byla zaostalá, dlouho ovládaná
tureckými feudály. Ještě v roce 1910 bylo 88%obyvatel negramotných. Srbští nacionalisté –
hlavně srbští studenti považovali Bosnu za srbské území a rozněcovali nenávist proti
Rakousku. Očekávali, že manévry jsou jen zástěrkou a ve skutečnosti dojde k napadení
Srbska. František věděl, že s nebezpečím musí počítat, byl varován před atentátem, ale
nedbal. Tři bosenští Srbové Gavrielo Princip, Trifko Grabež a typograf Nedeljko Čubrinovič
– mladí lidé bez výcviku čekali na Františka Ferdinanda. Během cesty už došlo k různým
nepochopitelným poruchám. V Sarajevu první pokus nevyšel. Čubrinovič hodil granát, který
vybuchl až pod dalším automobilem v koloně. 20 lidí bylo zraněno, těžké poranění utrpěl
jeden z důstojníků ve voze. Teprve když manželé opouštěli radnici, auto zastavilo přímo před

místem, kde stál Gavrielo Princip. Ze vzdálenosti pěti kroků zasáhl pistolí vévodkyni Žofii a
podruhé namířil na arcivévodu, který zemřel 15 minut po ní.
Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, tím vyvolalo řetězovou reakci vedoucí
ke světové válce, která zasáhla Evropu, Afriku, Asii a odbývala se i ve světových oceánech.
Gavrielo Princip zemřel na tuberkulózu roku 1918 v Terezíně, kde si odpykával trest v těžkém
žaláři.
Měsíc červenec byl už v naší vsi v očekávání mobilizace, která byla vyhlášená 26.
Červenec a všude se objevily mobilizační vyhlášky: muži do třiceti sedmi let museli nastoupit
do dvaceti čtyř hodin. Pondělí bylo dnem rozloučení, neboť všichni tito muži přišli na nádraží
a odjížděli na frontu. Z našich obcí narukovalo na frontu 210 mužů.
Vlasta Jiroutová
František Josef I. (1830 – 1916)
Císař rakouský, král český, vládl 68 let. Bylo mu 84 roků, proto poslal do Sarajeva svého
synovce Františka Ferdinanda d´ Este. V osmnácti letech převzal vládu, mluvil pěti jazyky, ve
třinácti nastoupil do armády, zamiloval si uniformu tak, že nikdy nechodil v jiném oblečení.
Jeho den začínal o půl čtvrté ráno, před pátou přijal lékaře, po snídani pracoval. Po obědě
následovala krátká procházka, potom vyřizoval státní záležitosti, o páté hodině večeřel kyselé
mléko s černým chlebem a máslem. Spát chodíval po osmé. Mocnářovo manželství
s Alžbětou Bavorskou, zvanou Sisi, nebylo šťastné, manželova matka ji neustále kritizovala a
převzala výchovu jejich dětí. Sisi držela dietu, jedla syrové ovoce, pila šťávu ze syrového
masa a u oběda používala klekátko. Ráda cestovala po Evropě, kde ji také zastihla smrt.
Italský anarchista Luchen ji probodl pilníkem. To však nebylo jediné neštěstí, které císaře
postihlo. Syn Rudolf – následník trůnu se v roce 1889 zastřelil a bratra Maxmiliána popravili
v Mexiku. Ze zahájení válečného konfliktu byl prý císař velmi nešťastný. Rozuměl si
s přítelkyní Kateřinou Schrattovou, která dbala o jeho pohodlí a zdraví. Jeho zdravotní
problémy začaly v roce 1913, kdy prochladl. Nehleděl na horečky, vstával každé ráno o půl
čtvrté. Ještě před svou smrtí chtěl uzavřít mír. Zemřel 21. Listopadu 1916. Jeho vládou
skončilo panování Habsburků v Čechách.
Prasynovec Karel sice usedl na trůn, ale v Čechách nikdy korunován nebyl. Zemřel ve třiceti
pěti letech.
Vlasta Jiroutová

Něco málo o zdraví
Ebola a malárie
Ebola – krvácivá horečka – smrtící virus je virové onemocnění ze skupiny hemoradických
horeček. Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo.
Původcem je filovirus ebola, který se poprvé objevil v roce 1976. Místem byly africké země
Kongo, Gabon, Uganda, Súdán. V roce 2013 vypukla rozsáhlá epidemie v Guinei, která se
rozšířila do sousední Libérie. Ebola se přenáší přímým kontaktem s nemocným člověkem. Už
zemřelo 4 500 lidí.
Malárie – zimnice – infekční nemoc je způsobená Plasmodií parazitickými prvky kmene
Apicomplexa a jejich přenašečem na člověka je komár rodu Anopheles. Symptomy malárie
jsou horečka, tiky, bolesti kloubů, dávení a křeče. Může se objevit i mravenčení v pokožce.
Komplikace mohou způsobit i úmrtí. Rizikové je onemocnění u dětí.
Vlasta Jiroutov

Základní škola
Další projekt EU v naší škole
Škola je od září 2014 zapojena do
projektu Dotkněte se inovací – tentokrát
jako partner firmy Boxed, která sáhla po
dotacích z EU, aby učitelům, nejen naší
školy, přiblížila práci s tablety ve
vyučování. Výstupem projektu by měl
být učitel – poučený uživatel moderní
komunikační techniky ve vyučování a
nová didaktická technika v podobě 13
nových tabletů pro všechny zapojené
učitele
z naší
školy.
Hlavním
koordinátorem projektu je pan učitel Ing.
Pavel Kubec. První školení učitelů v rozsahu 5 výukových hodin proběhne ve čtvrtek
13.listopadu 2014.
L.Januš

ZŠ Moravany – DRAKIÁDA 2014

V pátek 3.října 2014 se konala u Duhového jezera první Drakiáda ZŠ Moravany.
Slunce svítilo, teploty odpovídaly babímu létu, jen vítr jaksi zapomněl foukat. Přesto nás to
neodradilo a účast byla opravdu velká. Sešlo se tam přes 20 draků, od klasických deltoidů
přes psaníčka po netopýry a dravce. Dokonce i tygr se naučil létat. A nebyl zdaleka sám, do

nebe se vzneslo hodně draků, v jednu chvíli se jich vznášelo 12. Paráda! Děti běhaly, rodiče
běhali a kdo nemohl, ten aspoň sledoval tu nádheru.
Děti dostaly sádrového dráčka a mohly si ho ještě vybarvit a ozdobit. Snažili jsme se
vyhodnotit nejlepšího draka, ale nebylo to jednoduché. Nakonec si každý odnesl nějakou
pozornost a dobrůtku.
Mgr. Kristýna Zadrobílková

KD informuje
Klub důchodců Moravany aneb jak šly dny…
2.6.
Vyslechli jsme přednášku paní Blanky Lenochové na téma Bez černý. Předkové ocenili
význam této lidové dřeviny rostoucí planě na našem venkově úslovím : „Před heřmánkem
smekni, před bezem klekni.“ Přednášející nás seznámila s léčivými účinky květů,plodů a
lýky a uvedla řadu receptů. Jako doplněk stravy lze tuto léčivku doporučit. Pak přečetla různé
zajímavosti z tisku, k nimž jsme diskutovali. posezení jsme zakončili tělovýchovnou
chvilkou.
9.6.
Oslavili jsme životní výročí Zděnky Handlířové. Proběhlo pohoštění, při kterém jsme jí
popřáli hodně zdraví. Nakonec jsme si promítli video „Veselá trojka“.
16.6.
Četli jsme si z knihy o rodině Rudolfa Hrušínského. Zhlédli jsme video z plesů minulých let a
z babského bálu.
23.6.
Navštívila nás zástupkyně Policie ČR nadporučík Jana Drtinová, promítla nám video o
podvodnících, kteří vnikají do bytů zejména starších lidí pod nejrůznějšími záminkami.
V komentáři k filmu nás pak seznámila se způsoby, jak těmto podvodům a případným
krádežím odolat.
30.6.
Rozloučili jsme se pře prázdninami dobrým pohoštěním, při němž jsme naplánovali řadu
dalších akcí.
27.7.
Několik našich členek zavítalo do Anenské Studánky, kde se konají pravidelné Anenské
poutě. Bylo příjemné počasí, tak jsme si vychutnali krásy tamní přírody.
25.8.
V SC se konala zdařilá posvícenská zábava.
1.9.
Besedovali jsme o prožitcích z prázdnin. Dojednali jsme výlet do Brandýsa nad Orlicí, který
se uskutečnil vlakem dne 15.9. Zde jsme si prohlédli rehabilitační středisko, dále malebné
náměstí s výbornou cukrárnou.
8.9.
Blahopřáli jsme k životnímu jubileu paní Ludmile Brodičové. Po občerstvení došlo na
tělovýchovnou chvilku pod vedením paní Heleny Říhové.
16.9.
Uskutečnili jsme návštěvu pardubického letiště, kde nás mile přivítali pánové Málek a
Červinka. Provedli nás celým odbavovacím prostorem a přistaveným autobusem jsme projeli
celým letištním areálem. Milá byla i malá pozornost, která nám byla poskytnutá. Dík patří
panu Schejbalovi, který celou akci zajistil.
22.9.

K nastávajícímu podzimu jsme si připomněli některé pranostiky z knihy Velký pranostikon.
Dále jsme vyslechli přednášku o různých meteorologických jevech, předpovědích počasí
v souvislosti s pranostikami a lidovou moudrostí. Besedu vedla paní Mgr. Marcela
Halsbachová.
23.9.
Uskutečnili jsme výlet do Ústí nad Orlicí. V Městském muzeu nás nejvíce zaujal Pláničkův
tovaryšský orloj. Pokračovali jsme na Kozlovský kopec,kde se nachází turistická chata Maxe
Švabinského, rozhledna a další pamětihodnosti. Výlet jsme zakončili prohlídkou Litomyšle.
29.9.
Vyslechli jsme velmi zajímavé vyprávění paní Julie Šmídové, která nám vylíčila zážitky
turistických cest uskutečněných o prázdninách, zejména o Vyšehradském hřbitově,Jiráskově
Hronově, Sedloňově v Orlických horách a gulášových hodech.
6.10.
Slavili jsme Den seniorů. V doprovodu harmonikáře Josefa Jaroše jsme si zazpívali známé
lidové písně.
13.10.
Toto setkání jsme věnovali čtení krátkých článků věnovaných maminkám. Poutavě četly paní
Říhová a paní Brandová.Paní Blanka Lenochová hovořila o praktických radách při
sestavování zdravého jídelníčku se zařazením podzimního ovoce.
Za KD Mgr. Marcela Halsbachová

Přednáška Skotsko
Dne 7. října 2014 proběhla v moravanské knihovně přednáška na téma Skotsko. Pro zájemce
byla připravena prezentace ve formě obrazové projekce doprovázená mluveným slovem. Více
než 30-ti účastníkům bylo Skotsko nejdříve představeno obecně. Hovořilo se o skotské
identitě, nevyjímaje aktuální události týkající se referenda o odtržení Skotů. Zmíněny byly
skotské symboly a skotské počasí. Byly prezentovány fotografie skotské přírody. Názorně
byla představena skotská kuchyně, při které mohli posluchači ochutnat tradiční skotské
máslové sušenky. Skotská whisky byla též k dispozici nejen na plátně, ale i k ochutnání.
Padlo i několik informací o lochneské příšeře Nessie ještě předtím než se přednáška uzavřela
porovnáním Skotska a České republiky.

Foto: Z. Bakešová

Nutno říci, že díky velkému ohlasu nebyla tato cestopisná přednáška poslední, která se
v knihovně konala. Na zimu 2015 se chystá přednáška na téma Kypr. Konkrétní termín bude
upřesněn. Na stránkách http://www.knihovnamoravany.webk.cz/ sledujte aktuální dění.
Pozvánka na literární přednášku
Ve středu 19. listopadu 2014 od 18 hodin proběhne prezentace na téma „Stephen King: Autor
příběhů děsu i faktu“. Bude představen americký autor Stephen King a jeho tvorba nejen
v hororovém žánru. Jeho knihy budou připraveny k vypůjčení. Pro zájemce bude připraven
kvíz, ve kterém si mohou ověřit znalosti o tomto autorovi.
Těším se na Vaši účast!
Přednášející Mgr. Veronika Glaserová

OS SC Moravany
1O.9.2014 Hodinka s knihou
Paní Brynychová nám jako vždy připravila humorné čtení, tentokrát
povídky a ukázky z knih Roberta Fulghuma – „Už hořela, když jsem si do
ní lehal“ a „Věčná dobrodružství Kapitána Školky“
a spisovatele Jiřího Žáka - Hovory o knihách.
Hodinka se nám velmi líbila a už se těšíme na další.
25.9.2014 Grilování
Pan Liška nám roztopil velký gril, na který jsme si dali své připravené „balíčky“ s jídlem.
Vyšlo nám i pěkné počasí. Nálada byla příjemná a všichni se dobře bavili.
16.10.2014 Seniorská zábava
Zábavu zahájila ve 14 hodin p. Věra Otradovská přivítáním zpěvačky paní Faltýsové.
Připomněli jsme si Mezinárodní den seniorů, který připadá každý rok na 1.října.
Paní Faltýsová nám hrála i písničky na přání z našeho mládí.
Obč. sdružení SC a OÚ Moravany zve všechny občany Moravan a okolí na vánoční trhy,
které se budou konat v sobotu 29.11.2014 od 9 do 17 hodin v prostorách SC.
Jako každý rok zde bude hodně stánků, např. s vánočním cukrovím, dále včelí produkty,
medovina, adventní věnce, keramika, kosmetika, knihy a další zboží.
Posedět můžete u malého občerstvení, a je možnost zakoupit si i oběd. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Zapsal kolektiv OS SC

Platěňačky opět v Praze
Lucie, větší než malé množství lásky, přesně takový název nesl muzikál divadla Karlín, na
který jsme se vydaly tentokrát. Jak titulek článku napovídá, naše výprava sestávala už
obligátně ze samých žen.

Tento muzikál byl oproti těm tradičním výjimečný tím, že se odehrával v současnosti.
Písničky skupiny Lucie, které byly použity v celém příběhu, totiž ani jinou možnost nenabízí.
Mnohdy abstraktnost a víceznačnost textu písní této skupiny divákům neulehčovaly
pochopení samotného děje. Avšak užily jsme si neuvěřitelného hlasového rozsahu hlavní
hrdinky Lucie v podání Barbory Polákové a dech beroucí zpěv Václava Noida Bárty, který
zastával roli Daniela. Děj bezesporu oživoval svým hereckým a pěveckým výkonem
nezapomenutelný Pavel Liška v roli komického Jáchyma. Z nepěveckých hvězd účinkujících
v muzikálu bych zaslouženě jmenovala Lukáše Vaculíka za skvěle pojatou roli policejního
komisaře a Ivanu Andrlovou za dvojroli.
Soudě podle ovací, které zakončovaly celé představení, se muzikál více než vydařil. Nicméně
každá z nás, muzikálových návštěvnic, má žebříček nejlepších muzikálů sestaven jinak a tedy
u někoho z nás se tento muzikál zapsal na přední místa a u někoho nikoli. Nedovolil však
tomu, abychom přestaly i nadále navštěvovat a hodnotit další skvělá představení. Už teď
víme, že nás příští rok čeká jedna z největších muzikálových perel, a to Fantom Opery.

Zleva: Petra Stoklasová, Alena Pleskotová, Naděžda Stoklasová, Zdenka Glaserová, Alena
Jetmarová, Jaruška Pleskotová, Jitka Moravcová, Marie Dušková, Iva Ripková, Iveta
Kleinerová a Jaruška Kleinerová
Foto a komentář Mgr. Veronika Glaserová

Reklama

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

Kosmetika J A N A
Nabízí základní kosmetické služby
Prodlužování řas metodou řasa na řasu, objemové prodloužení
řas, ošetření pleti kosmetikou Janssen
nám. Hrdinů 13 – Senior centrum Moravany
(vchod bránou do dvora kolem knihovny směr bazénové centrum)
Provozní doba: dle telefonických objednávek
Objednávky na tel. 734 507 380

