Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový rok začal v obvyklém tempu dnešní doby a než se nadějeme, bude již jeho první měsíc za námi.
Věřím, že většině z Vás zbyla na uplynulé svátky milá vzpomínka, neboť byl čas si odpočinout, byl
čas pobyt s rodinou a známými. Pro dobu volna to v kalendáři vyšlo příznivě.
Počasí přeje silničářům, nákladům na topení, příroda by ale potřebovala zimu minulosti, tedy takovou,
která dnes již není ani na horách.
V letošním roce nás čeká opět hodně práce, abychom alespoň o kousek posunuli zlepšení života
občanů v naší obci. Jednotlivé organizační složky předložily své požadavky do rozpočtu obce na
letošní rok. Ten bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zasedání, které se uskuteční 4. 2. 2015.
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty i požadavky zastupitelů z přidružených obcí, kteří nejlépe vědí, co je
třeba kde udělat a vylepšit. Příkladem v tomto jsou určitě Čeradice, kde především iniciativou
místních spoluobčanů a členů SDH se díky jejich práci ve svém volnu obec mění k lepšímu.
Při schvalování rozpočtu budou brány v úvahu především tyto priority:
1) Dokončení kanalizace v Platěnicích. Tato akce, která má být dokončena do 31. 12. 2015, bude
velmi náročná nejen proto, že je obec rozdělena Loučnou, ale též se počítá s využitím stávající
kanalizace vedoucí od trafostanice přes náves kolem zrcadel zpět kolem hospody do Loučné. Stav této
a přípojných částí původní kanalizace se musí vyčistit, kamerově prohlédnout a porušená místa buď
opravit, nebo vyměnit. K dokončení stavby patří též zhotovení přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Na každé přípojce musí být umístěna veřejně přístupná čistící šachta. V neposlední řadě bude nutné
zajistit po dokončení stavby opravu místních komunikací a chodníků. V souvislosti s rozpočtem o tom
píši proto, že dosud celkové náklady nelze přesně určit, ale určitě přesáhnou rozpočtovou výši,
uzavřenou s dodavatelem stavby. K zodpovězení otázek a ujasnění průběhu prací je pro obyvatele
Platěnic svolána dne 6. 2. 2015 od 18,00 hod. v sále hostince společná schůzka. Pozvánky byly již
v Platěnicích rozdány.
2) Další prioritou bude příprava zahájení a zajištění finančních prostředků na provedení rozšíření a
rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod v Platěnsku. Stávající kapacita obci již nestačí a provoz
je zajišťován díky obětavosti pracovníků obsluhy ČOV. Stavební povolení již máme a podstatné bude
sehnat dotační prostředky.
3) Během prvního pololetí letošního roku bude provedeno zateplení budovy obecního úřadu. Na toto
dílo získala obec finanční podporu od Státního fondu životního prostředí. Že se tímto ušetří energie, je
patrné z výsledkových spotřeb u obou základních škol, kde se úspory celkově pohybují kolem
300 000,- Kč.
4) Dne 8. 1. 2015 proběhlo stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení na provedení
rekonstrukce staré sokolovny (budova je z roku 1920). I zde počítáme s částkou z rozpočtu obce,
abychom byli schopni letos stavební práce zahájit. Dotační prostředky na tuto akci prozatím sehnané
nemáme, ale zkoušíme různé možnosti. Koho zajímá, co všechno by mělo ve zrekonstruované
sokolovně být pro občany k dispozici, může se přijít podívat na obecní úřad a nahlédnout do
dokončené projektové dokumentace.
5) Budeme pokračovat ve výstavbě a opravách komunikací a chodníků. Podobně jako bylo provedeno
v Platěnicích, tak letos budou zrekonstruovány cesty na hřbitově v Moravanech.
Právě z výše uvedených předpokládaných realizací akcí nám v letošním roce nezbudou prostředky na
zahájení výstavby sportovního areálu u hřiště. Zde je v jednání získání stavebního povolení. O dotaci
na letošní rok obec žádat nebude, neboť nelze odpovědně zajistit potřebný podíl financí z rozpočtu
obce na celkových předpokládaných nákladech na provedení stavby. Sportovci budou proto muset
vystačit prozatím s rekonstruovanými šatnami, na které obec finančně přispěla, ale většinu základních
prací si členové Sokola udělali ve svém volnu sami.
Členové SDH našeho okrsku zhodnotili na svých výročních schůzích svoji činnost v roce 2014 a
přednesli program na rok 2015. Chtěl bych všem hasičům poděkovat za jejich aktivitu, neboť
v jednotlivých obcích připravovali většinu kulturních akcí a soutěží. Celkově pak vzorně
reprezentovali naši obec v celokrajských soutěžích. Velice záslužná je činnost moravanských hasičů
v péči a vedení kroužku mladých hasičů (dětí), který získal značnou podporu i u jejich rodičů. Věřím,
že i přes drobné problémy, které jsou všude, budou hasiči ve své intenzivní činnosti pokračovat.

V závěru hodnocení jejich činnosti bych chtěl touto cestou moc poděkovat za dlouholetou činnost
starosty okrsku SDH Moravany, panu Jiřímu Klofátovi, který po více než 30 letech v této funkci
končí. Málokdo si umí představit, jak moc bude hasičům chybět jeho vždy rozumný pohled na
problém, nadhled nad situací a vždy upřímné lidské slovo pro každého. Přejeme mu pevné zdraví a
přejeme si, aby hasiče nikdy úplně neopustil. Jeho nástupci, panu Jaromíru Kučerovi z Platěnic, jako
zkušenému hasiči přeji hodně úspěchů.
Když se vrátím k uplynulým svátkům, moc děkuji též všem, kteří připravili všechny vánoční akce, ať
už to byly trhy, výstava v knihovně, rozsvícení vánočních stromů v obcích apod.
Na závěr přeji všem spoluobčanům šťastné a hlavně zdravé vykročení do nového roku, i když už téměř
jeden jeho měsíc uplynul.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení OZ ze dne 10. 12. 2014
2/14 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
2/15 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Mgr.
Červenou, jako členy p. Horodyskou a Mgr. Januše.
2/16 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p. Kozáčka.
2/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce.
2/18 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku TJ Sokol
Moravany ve výši 130 000,- Kč.
2/19 Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu č. 4/2014.
2/20 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce za období 1 –
11/2014. 2/21 Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu a smlouvu o provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu mezi Obcí Moravany a firmou Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s. s tím, že bude upřesněn bod 1, čl. I – Platěnsko + „Za tratí“ a bod 1.11 –
zajištění revizí v mezích zákona.
2/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva
mezi Obcí Moravany a Českým rybářským svazem, MO Moravany na prodej pozemku p. č.
78/62 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 262 672,- Kč.
2/23 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemena – služebnosti stezky a
jízdy na pozemek p. č. 78/69, pozemku 78/70 a pozemku p. č. 84/2 vše v k. ú. Moravany nad
Loučnou mezi Obcí Moravany a Českým rybářským svazem, MO Moravany.
2/24 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci směny nemovitosti – pozemků p. č. 132/8 v k. ú.
Moravany nad Loučnou o výměře 75 m2 a p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad Loučnou o
výměře 1 144 m2 v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za pozemek
p. č. 507/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 1 147 m2 v majetku obce Moravany.
2/25 Zastupitelstvo obce schvaluje protinávrh p. Ing. Křivky, že první změny ÚP bude obec
realizovat nejdříve 1 kalendářní rok od platnosti stávajícího územního plánu.
2/26 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o posouzení směny pozemků v místní části
Platěnice žadatelů manželů Šejnohových.
2/27 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo mezi obcí Moravany a
SmP-Odpady a.s. Pardubice.
2/28 Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz TKO takto:
Svoz 1x 14 dní ........................................................ 1 300,- Kč
Svoz 1x měsíčně ..................................................... 900,- Kč
Svoz pro osoby osaměle žijící 1x měsíčně ............. 450,- Kč
2/29 Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za svoz TKO na rok 2015 pro vlastníky
nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt v obci Moravany ve výši 450,- Kč při svozu 1x
měsíčně.
2/30 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového provizoria.

Jak správně používat kanalizaci
Obec Moravany vlastní a provozuje kanalizaci v obci. Součástí
kanalizace je i přečerpávací stanice pod nadjezdem, na kraji
cesty do Platěnska. Tato přečerpávací stanice je neustále
porouchaná a to z důvodu, že do kanalizačního systému se
dostávají předměty, které tam nepatří. Ty pak způsobují, že
čerpadla se buď zaseknou, to je ta lepší varianta, nebo se
prostě rozbijí a musí se vyměnit. Naprosto nevhodné je do
záchodové mísy, umyvadla, kanálu odhazovat hadry, dámské
hygienické potřeby, oděvy, kusy dřeva, provázky a jiné
nepatřičné předměty. Všechny tyto věci obsluha, která se o
přečerpávací stanici stará, nachází namotané na čerpadlech.
Musí čerpadla vytáhnout, vyčistit a znova zprovoznit. A věřte,
není to příjemná práce hrabat se v hygienických potřebách a
všem možném, co tam nepatří.
Apelujeme proto na všechny občany, aby nevhazovali
nevhodné předměty do kanalizace. Neustálé čištění nad rámec
běžné údržby a příliš častá výměna čerpadel (před uplynutím
jeho životnosti) navyšují náklady na provoz kanalizace a
důsledkem nezodpovědného zacházení s kanalizačním
systémem může být i navýšení stočného v celé obci.
Věřím, že každý z nás se nad tímto problémem pozastaví a udělá vše pro to, aby našim
zaměstnancům ušetřili nepříjemnou práci a obci peníze, které místo za nová čerpadla
bychom mohli použít třeba na něco jiného.
Děkuji za pochopení.
Václav
Roček, starosta obce

Odpady 2015
Harmonogram svozů na rok 2015 - ÚTERÝ
Den svozu TKO
14 denní
13., 27.
10., 24.
10., 24
7., 21.
5., 19.

Den svozu TKO měsíční

Červen

2., 16., 30.

16.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14., 28.
11., 25.
8., 22.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.

14.
11.
8.
6.
3.
1., 29.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

27.
24.
24.
21.
19.

VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:
PAPÍR, SKLO, PLASTY, KOVY, TEXTILIE, NEBEZPEČNÝ ODPAD, ODPAD ZE
ZAHRAD, STAVEBNÍ A BIOLOGICKÝ ODPAD ODEVZDÁVEJTE NA MÍSTA
K TOMU URČENA:
SBĚRNÉ MÍSTO (otevřeno: PONDĚLÍ-PÁTEK 8.00-16.00, SOBOTA 8.00-12.00)
NEBO SPECIÁLNÍ NÁDOBY ROZMÍSTĚNÉ V OBCI, SPECIÁLNÍ SVOZY.
Ze zákona vše nařizuje Obecně závazná vyhláška Obce Moravany č.2/2006.
TŘIĎTE ODPAD! - CHRÁNÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM
MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU.

Společenská rubrika
V měsíci lednu oslavili a oslaví životní jubileum.....
Vladislav Kunhart
Miloš Pýcha
Jaruška Teplá
Marie Žáčková
Zdeňka Záhornická
Ladislav Pícha
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka!
Vítáme nové občánky...
Kristýnu Hanušovou

a

Petra Fikara

Přejeme hodně radosti a pohody.

Tříkrálová sbírka 2015
Oblastní charita Pardubice pořádala ve dnech 2. – 11. ledna 2015 tradiční Tříkrálovou sbírku.
V Moravanech a přidružených částech Platěnice a Turov se letos koledníkům podařilo
shromáždit částku 28.636,-- Kč. Velké poděkování si zaslouží všichni dárci, kteří svým
příspěvkem podpořili lidi v nouzi, všichni vedoucí skupinek i dobrovolníci, kteří
představovali tři krále a roznášeli radost do Vašich domovů. Poděkování za spolupráci patří
také panu řediteli Základní školy Moravany Mgr. Ladislavu Janušovi a jeho žákům, kteří se
Tříkrálové sbírky účastní.
Prostředky z této sbírky jsou každoročně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má
předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina prostředků vždy zůstává v regionu,
kde byly vybrány. Bližší informace o využití peněz najdete na webu Oblastní charity
Pardubice:
http://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka/tks/kde-pomahaji-penize-z-trikralove-sbirky/
Ještě jednou velké díky všem zúčastněným. Ať Bůh požehná Vašemu domu K+M+B+2015
Oblastní Charita Pardubice
Lada Študentová, vedoucí pečovatelské služby Holice, Moravany, 775 296 831

Stavba nadjezdu
Víte, že už uplynulo 15 let od zahájení výstavby nadjezdu
v Moravanech?

Původní železniční přejezd a jeho okolí, příprava staveniště - 11. 12. 1999

Základy pro násep silnice od Platěnic, v pozadí sokolovna – 6. 1. 2000

Betonování základů pilířů na jižní straně trati – 12. 1. 2000

Betonování pilířů – 22. 2. 2000

Úspěšná reprezentace obce v roce 2014

Miroslava Martinková, nar. 5. 12. 2000 v Pardubicích, se věnuje plavání od ledna 2007, kdy začínala v
plaveckém oddílu PK Pardubice. V roce 2009 přestoupila k trenéru Pavlu Baierovi do oddílu KVSPa
Pardubice. Tam se zpočátku prosazovala v motýlkářských disciplínách a na ZMČR v Trutnově 2012 si
vyplavala na 200metrové trati bronzovou medaili.
Od března 2014 ji trenér začal přihlašovat do prsařských disciplín. V republikové statistice 14letých se
prosadila na přední pozice a díky tomuto vzestupu se nominovala na mezistátní 4 utkání konané v
Pardubicích 3. -4. 5.2014.
Na letním MČR 14letých opět v Pardubicích se umístila v disciplíně 200m prsa na 2. místě a na 100m
prsa na 3. místě.
V září nastoupila do Brna ke studiu na 6leté Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka a přestoupila k
trenéru Romanu Havrlantovi do oddílu Kometa Brno. Tam se jí nadále výkonnostně daří a vyplavala si
nominaci na mezistátní 8 utkání pořádané Českým svazem plaveckých sportů v Praze - Podolí 5. -7.
12. 2014.

O týden později na ZMČR 14letých v Kopřivnici 13. - 14. 12. 2014, Mirka získala v osobním rekordu
1.14.42 v disciplíně 100m prsa zlatou medaili a na 200m trati se umístila 2. V polohovém závodě na
100m doplavala 4. 18 setin od bronzu.

Kam za kulturou

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost. Divadlo z Prahy zavítá k nám do Moravan!

Něco málo z historie
Z důvodu stoletého výročí začátku I. světové války a císaře Františka Josefa jsme vynechali tři naše
panovníky.
Leopold II. (1747 – 1792)
Josefův bratr, císař a král uherský a český. Byl druhým synem Marie Terezie. Leopold byl nadaný,
věnoval se přírodním vědám a technice. Moc na sebe nedbal, byl obtloustlý a měl vadné držení těla.
Původně měl být knězem, ale po otcově smrti zdědil vévodství toskánské a žil ve Florencii. S dcerou
španělského krále Marií Ludovikou měl 16 dětí – z nich bylo 12 synů. Leopolda spojovala s Josefem

péče o poddané. Byl mírný, reformy nezaváděl překotně. Tím si získal přízeň. Zrušil vězení pro
dlužníky, neuznával jako trestný čin urážku majestátu. V Toskánsku vládl 25 let, lidem se dařilo. Po
Josefově smrti se ujal vlády v Čechách. A hned zrušil některá nařízení, takže si udobřil šlechtu i
církev. Povolil procesí a poutě, ukončil mírem tažení proti Turkům. Čechy si brzy získal, rozuměl
česky. Roku 1791 se dal korunovat českým králem, vrátil do Prahy svatováclavské klenoty. Češi si
svého panovníka vážili a k jeho návštěvě uspořádali úžasnou „První českou průmyslovou výstavu“.
V Nosticově divadle pak premiéru Mozartovy opery. Panování Leopolda bylo krátké, vládl pouze dva
roky. Zemřel zcela nečekaně, po dvoudenní nemoci mu selhalo srdce. Byl to mírný, ale osvícený
panovník. Jeho žena ho oplakala, přežila ho jen o několik týdnů.
Vlasta Jiroutová

Něco o zdraví
Elixír mládí
se rozhodl odtajnit J. Hromada z Opavy. Svůj preparát nazval elixírem mládí. Díky němu a vitaminu C
si sám vyléčil plotýnky, přestaly se kazit zuby, zlikvidoval alergii a definitivně skoncoval s chřipkou.
Zmizely mu také všechny vrásky na čele. O vlivu vitamínu C na stárnutí lékaři věří už dávno.
Například dvojnásobný držitel Nobelovy ceny L. Pauling píše o něm ve své knize Vitaminy a
prevence.
J. Hromada oslovil některé farmaceutické firmy, které však nejevily o výrobu žádný zájem, protože na
jeho preparátech se nedalo vydělat. Je to totiž normální potravina, která je běžně k sehnání. J.
Hromada se poprvé v životě rozhodl svůj vynález odtajnit a prozradit veřejnosti. „Je to velmi
jednoduché - obyčejná rajčata a stačí jich velice málo. Rajčata mixuji a smíchám s vitaminem C,
případně s dodatkem multivitaminu. Je přitom jedno, jaké množství vypijete a kolik toho sníte.“ J.
Hromada doporučuje dávku 1 – 2 gramy vitaminu C. denně. Je potřeba užívat i kyselinu listovou,
která při takové kůře se rychle spotřebovává, čas od času i vitamin B6 a hořčík, protože by některým
lidem mohla hrozit tvorba ledvinových kamenů.
Vlasta Jiroutová
podle WM magazínu č. 155 - 156

Základní škola
Tříkrálová sbírka a ZŠ
Stejně jako v letech předchozích, tak
i letos, se naše škola zapojila do Tříkrálové
sbírky, kterou v obci pořádá místní oblastní
Charita. Již v úterý 6. ledna vyrazila první
skupinka dvou čtvrťáků a jedné páťačky
v doprovodu dospělé osoby aby
v přestrojení za tři krále zahájila Tříkrálovou
sbírku v naší obci. Cílem této skupinky byly
organizace a instituce sídlící v katastru obce.
Na závěr svého „tříkrálového pochodu“
zamířili králové Kašpar, Melichar a Baltazar
mezi obyvatele Senior centra v Moravanech.
Koleda „My tři králové jdeme
k Vám, štěstí,zraví vinšujem Vám“ zněla
posléze i v sobotu, a po nejen po celých
Moravanech, ale i v sousedních Slepoticích.
Tou dobou se mezi domy pohybovaly tři
skupinky koledníků, které na zárubních dveří
navštívených domácností zanechávaly znamení K+M+B 2015 pro štěstí obyvatel v nastávajícím roce
2015. Jménem školy děkuji všem dobrovolníkům z řad našich žáků za účast na této charitativní akci a
všem přispívajícím do sbírky děkujeme za finanční částky, které do sbírky věnovali. Věříme stejně
jako oni, že finance pomohou tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.
L.Januš

Škola pokračuje v modernizaci výuky
Naše škola se zapojila jako partner firmy Boxed do projektu „Dotkněte se inovací“, který má
za úkol přinést do školy nejmodernější výukové formy prostřednictvím dotykových zařízení – v tomto
případě tabletů s označením dva v jednom. Po úspěšném výběrovém řízení, které proběhlo v prosinci
minulého roku, byla vybrána firma CS PRAHA s.r.o., která naší škole dodala třináct kusů tabletů,
s nimiž se budou učitelé v průběhu letošního roku učit zacházet a využívat jich přímo ve výuce.
Projekt je financován z prostředků EU, stejně jako tomu bylo u předchozího projektu směřující k
pořízení interaktivních tabulí do tříd a notebooků pro učitele, včetně „pokrytí obou školních budov
internetem“ ze sítě wifi routerů rozmístěných v obou budovách.
Kromě těchto aktivit byly v
minulém roce vyměněny v počítačové
učebně všechny zastaralé žákovské PC
stanice (zakoupené před více než pěti lety
jako repasované počítače) v počtu 12 kusů
a to za zcela nové . Výměna byla
v průběhu
roku
2014
financována
z rezervního fondu školy a realizována
byla našimi ICT správci počítačové sítě
panem Tomášem Hrubešem a posléze
panem Petrem Shánělem. K úplnému vybavení školy interaktivními tabulemi chybí již jen jedna jediná
učebna. Její dovybavení bude snad realizováno v letošním roce 2015.
L. Januš

Lyžařská školička
Díky zlepšené spolupráci s rodiči
(zejména díky panu Skalickému) mohla škola
nabídnout žáčkům 1. až 4. ročníku pravidelné
lyžování ve Ski areálu Hlinsko, kde působí Ski
Fanatic lyžařská a snowboardová škola
Bc.Martina Dostála. Každé úterý (od 6. ledna do
10.února 2015) přijíždí v jednu hodinu odpoledne
ke škole autobus, který vyzvedne 15 malých
lyžařů a odveze je do Hlinska, kde probíhá výcvik
v lyžování.
Unavení a vyřádění lyžníci se pak vracejí
kolem 18. hodiny ke škole do Moravan. Zatím
dětem i instruktorům štěstí přálo – sníh zcela
neodtál, a i když to foukalo, malým lyžařům to nijak nevadilo. Doufáme, že vydrží nejen počasí, ale
zdraví dětí a celý cyklus výcviku na lyžích bude zdárně dokončen.
L. Januš

Moravanské ženy
Ano, dobrá věc se podařila! Byli jsme pozváni k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a to, jak
jsme si již především my ženy dávno přály – využitím krásného smrku před nákupním střediskem.
Děkujeme panu řediteli Janušovi, že toto naše přání prosadil. Na rozsvícení krásně ozdobeného stromu
jsme si dost dlouho počkali. Obdivovala jsem rodiče malých dětí, které jim spaly v náručí, a oni si je
předávali, aby vydrželi. Co ale asi vadilo všem, bylo množství projíždějících aut, služba u přechodu se
velice osvědčila. Snad by stálo za úvahu požádat příště o odklon dopravy. A ještě jedna záležitost by
se mohla vylepšit, a to ozvučení. Kdo nestál přímo u „Jesliček“, neslyšel nic, ani koledy na závěr akce.
Určitě by všichni uvítali, kdyby při rozsvícení stromu zpívaly koledy děti za doprovodu živé hudby
(např. kytary). Určitě by s nimi zpívali všichni přítomní a nerozutekli by se hned, jakmile se ten krásný
vánoční strom rozzářil. Ještě jednou děkujeme.
Náš dík také patří paní ředitelce Vlastě Jiroutové za její zajímavé příspěvky do Moravanského
zpravodaje.
Za Moravanské ženy Marie Kratochvílová

POZVÁNKA
Moravanské ženy srdečně zvou všechny občany na tradiční
BABSKÝ BÁL
tentokrát květinový,
který se uskuteční v pátek 6. března 2015 od 19,00 hod. v hale
Seniorcentra.
Těšíme se na vaši účast!
Přejeme novému Zastupitelstvu obce Moravany, aby se mu podařilo uskutečnit všechny plány a
k tomu hlavně dostatek financí.
Za Moravanské ženy Marie Kratochvílová

OS SC Moravany
Dne 19. 12. 2014 v 17 hod. zahájila paní Otradovská štědrovečerní večeři. Sešlo se 58 členů. Opět nás
navštívil pan starosta Václav Roček, místostarostka paní Lada Louženská, paní Alenka Schejbalová
a za KD předsedkyně paní Helena Říhová a členka paní Marie Brandová. Pak se slova ujal pan
starosta, místostarostka a předsedkyně KD. Všichni popřáli krásné, ničím nerušené svátky, hodně
zdraví v novém roce. Po pronesených přáních vyzvala předsedkyně OS k přípitku a popřála všem
dobrou chuť při sváteční večeři. Po večeři popřála všem krásné vánoční svátky a v novém roce
pevného zdravíčka, také štěstíčka a pohody i pro naše blízké.

Poděkování: OS děkuje touto cestou stravování pí Pírkové za velmi chutně
připravenou večeři. Také patří poděkování všem, kteří se podíleli na této akci. Budeme
se těšit na příští vánoce.
31. 12. 2014 OS přichystalo menší silvestrovské odpoledne, které uvedla předsedkyně ve 14 hod.
Přivítala mezi námi zpěvačku pí Faltysovou. Každý si přinesl své občerstvení. Na požádání se uvařila
káva a čaj. V pauzách se říkaly vtipy. Zpěvačka svým hraním a zpěvem dostala do varu i starší ročníky
- pí Kloučková a Štěpánová. I pan Husník se svým chodítkem si zaskotačil. Zpěvačka nás chválila a
říkala, že si připadá jako na mládežnické diskotéce. Silvestrovské odpoledne se zdařilo. Ač se nám
nechtělo, skončilo ve 20 hod.
Příští rok, budeme-li zdraví, zaskotačíme si opět.
Za OS SC Otradovská, Havlíčková

KD informuje
8. 12. 2014
Na Mikulášské zábavě jsme si zatančili a zazpívali pod taktovkou pana Vávry. Rovněž
jsme obdrželi nadílku od Mikuláše. Zábava byla veselá a příjemná, ani se nám nechtělo domů.
15. 12. 2014 V úvodu schůzky nás paní Říhová seznámila s pozdravem Klubu důchodců z Chocně a
přečetla naši zdravici směřovanou do Chocně a na Obecní úřad Moravany. Bavili jsme se předčítáním
českých vánočních zvyků – zde se střídaly paní Říhová s paní Lenochovou. Pak jsme si zazpívali
krásné české vánoční koledy a písně. Velmi milý byl pozdrav a dárek od Občanského sdružení SC,
který přednesla paní Otradovská. Opětovali jsme pozdrav a malou pozornost.
5. 1. 2015
Zavzpomínali jsme si na tradici českých Vánoc a sdíleli jsme si osobní prožitky
z uplynulých dnů vánočních svátků. Příjemnou náladu obstarala p. Lenochová četbou zajímavých
vánočních povídek. Paní Hovorková tradičně přispěla humornými anekdotami. Zapojily se i nové
členky klubu.
12. 1. 2015 Paní Hovorková organizovala sestavování plánu činnosti na rok 2015. Každý z členů si
mohl navrhnout nějaké téma do plánu. Pak jsme sledovali video obsahující známé šlágry Nauše
Pepíka a dalších zpěváků. Došlo také na anekdoty, ve kterých opět vynikala paní Hovorková.

Za KD Moravany Mgr. Marcela Halsbachová

