
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

ač je to neuvěřitelné, začíná nejkrásnější měsíc v roce – květen. Ten letošní je výjimečný tím, že jsme 

si připomněli 70 let od konce II. světové války. Pamětníků té doby značně ubývá, a proto je velmi 

důležité, že česká televize CT 2 svými dokumenty i hranými filmy nyní často připomíná současné 

generaci, čím museli naši předkové projít. Doufejme, že už nikdy nebude muset současná, ale i 

budoucí generace prožít něco podobného. Před deseti lety jsme pořádali malý pietní akt k 60. Výročí 

ukončení války. Je otázkou, zda nyní, s odstupem deseti let má svět blíž k míru nebo se svět nepřiblížil 

vstříc dalšímu konfliktu. Všichni si přejeme to první, ale odpovědět si musí dle svého pocitu každý 

sám. 

Výstavba kanalizace v Platěnicích pokračuje podle harmonogramu. Vzhledem k tomu, že jsou a ještě 

budou stavbou narušeny místní komunikace, žádáme platěnické spoluobčany o trpělivost. Těch, 

kterých se stavba dotkne, mají zhoršený příjezd ke svým nemovitostem. Konečná úprava, kterou se 

obec bude snažit pro občany provést co nejlépe, nemůže být provedena ihned po zasypání kanalizace. 

Materiál se musí šetrně, vzhledem ke statice domů, zhutnit a dále musí přirozeně sedat. Konečná 

úprava bude provedena po prázdninách. 

Pracovní skupina si spolu s projektantem a rozpočtářem stanovila termín do 15. 5. 2015 pro stanovení 

ceny a soupisu prací I. etapy opravy sokolovny. Měla by se provést oprava vazby a střechy, klempířské 

práce a zhotovení obvodového věnce budovy, oprava vnitřního stropu nad velkým sálem. Termín 

zahájení prací bude stanoven po nacenění jednotlivých položek soupisu prací do konce května.  

V sídlišti Moravany – Jih (směrem na Slepotice) bude do 30. 6. 2015 zahájena výstavba inženýrských 

sítí pro výstavbu dalších pěti rodinných domů. Na tuto akci má již dodavatel vydáno právoplatné 

stavební povolení. 

Od 18. 5. 2015 bude zahájena rekonstrukce stezek na hřbitově v Moravanech. Součástí prací je rovněž 

zhotovení nového základu pod středový kříž. Ten je proto nyní rozebrán a uložen stranou. Rovněž on 

bude opraven. Práce na hřbitově budou realizovány v podobném rozsahu jako v Platěnicích. 

Předpokládáme, že pracemi nebude narušen provoz a péče pozůstalých o hroby. 

Obec Moravany nechala provést vyčištění železničního podchodu „Na Obci“. Předpokládáme, že jeho 

současný stav vydrží co nejdéle a nebude znečištěn některými „uživateli“, kteří se nestydí zde vykonat 

třeba i osobní potřebu. Technický stav podchodu je po 15 letech provozu též nevyhovující. Netěsná a 

uvolněná okna, utrhané přechodové lišty a okapničky (snaha odnést do sběru) svědčí opět o způsobu 

zacházení některých jedinců s občanskou vybaveností. Vlastníkem podchodu je SŽDC, obec zajišťuje 

pouze úklid. 

ČRS, místní organizace Moravany, připravuje zahájení výstavby dalšího tzv. „Dolního“ rybníka, a to 

mezi Duhovým jezerem a tělesem nadjezdu. Bude to rybník chovný, aby byla opět zvýšena 

soběstačnost sdružení při povinném zarybňování revíru Loučná II. Stavba by měla být zahájena na 

podzim letošního roku. 

Zastupitelstvo obce Moravany odsouhlasilo po více než hodinové diskusi další spolupráci s městskou 

policií Sezemice. Dosavadní činnost bude posílena o čtyři strážníky. Sezemická městská policie pracuje 

pro 12 obcí a v současném obsazení čtyř mužů nemohla plně zajistit všechny požadavky obcí během 

24 hodin. Nyní se stav zcela určitě zlepší. Hlavním úkolem policie bude kontrola dodržování obecně 

závazných vyhlášek a dodržování dopravních předpisů. 

Všem spoluobčanům přeji hezké prožití nadcházejících dnů a další informace uvedu v dalším čísle 

zpravodaje.                                                                                                               Václav Roček, starosta obce 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 4. 2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu “Projednání a schválení využití peněz ze 

zrušeného fondu oprav SC.”    

 Zastupitelstvo obce schvaluje  doplnění programu o bod: “Projednání, příp. schválení 

vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 

vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání stavebního povolení pro stavby 

v dané lokalitě.”              

Zastupitelstvo obce schvaluje  doplněný program  jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, jako 

členy p. Jiroutovou a p. Horodyskou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Bakeše.           

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.      

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 1/6 v zápisu z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014 tak, že starosta bude vykonávat svou funkci jako uvolněný.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí 

Moravany na činnost městské policie s platností od 1. 5. 2015. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění rozpočtových opatření č. 2  o pokrytí nákladů na 

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí Moravany na činnost 

městské policie v částce 200 000,- Kč z přebytku hospodaření z předchozích let. 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 

včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2014 

bez výhrad.  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Obce Moravany a inventarizaci 

obce za rok 2014. Zastupitelstvo Obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro uvolněné i neuvolněné zastupitele 

s platností od 1. 5. 2015.  

Zastupitelstvo obce neschvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 312/2 o výměře 622 

m², p. č. 312/4  o výměře 151 m², p. č. 312/13 o výměře 164 m², vše v k. ú. Čeradice nad 

Loučnou; pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m², p. č. 817/45 o výměře 5 715 m², oba v k. ú. 

Prachovice u Dašic; pozemků  p. č. 486/10 o výměře 2 342 m² a p. č. 486/47 o výměře 201  

m², oba v k. ú. Turov nad Loučnou  Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pozemky jsou určeny pro 

výstavbu R35.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení večného břemene na 

převod st. p. p. č. 60 v k. ú. Turov nad Loučnou, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti 

–nepamátková kaple sv. Jana Křtitele v Turově.  

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 

541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání 

stavebního povolení pro stavby v dané lokalitě. 



Společenská rubrika  

V měsíci květnu oslaví životní jubileum... 

Irena Píchová                             Marie Jiroutová 

Libuše Křížová                           Zdenka Veselá 

Zdeněk Hovorka                         Julie Šmídová 

Přejeme všem pevné zdraví! 

 

Narodily se… 

 

Veronika a Kristýna Ježkovy 

 

 
Přejeme hodně radosti a pohody. 

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

 

Opustili nás… 

 

Marie Klofátová   Marie Žáčková 

Jaroslav Branda   Vladislav Uher 

 

Budeme vzpomínat. 

 

Základní škola 

Perníkový slavík     

V pondělí 23. 3. 2015 se uskutečnila pro 

1. stupeň ZŠ Moravany pěvecká soutěž 

Perníkový slavík. Přijít mohl každý žák ZŠ, 

který si chtěl zazpívat. Letos soutěžící zpívali 

dvě písně. První píseň si mohli vybrat ze čtyř 

možných písní – (Skákal pes, Kočka leze dírou, 

Dú Valaši, dú, Pod naším okýnkem) a tu pak zazpívali v doprovodu kláves. Druhá píseň byla 

libovolná. Ta byla zazpívána „ a capella“ – tedy bez hudebního doprovodu. Do soutěže se 

zapojilo celkem 22 zpěváků. Mezi nejlepší zpěváky se zařadila Barbora Hošková, Valerie 

Šuhajová, Michaela Křížová,Veronika Tesařová z první třídy, Thea Kakrdová z druhé třídy, 

Barbora Macková, Adéla Burešová ze třetí třídy a Klaudie Holíková z páté třídy. Nesoutěžila 

pouze děvčata, ale zpívali i chlapci – Adam Bidlo, Josef Šejnoha, Jiří Macháček a Martin 

Kovář. Všichni soutěžící se velmi snažili a já jen doufám, že příští rok budeme  mít  ještě 

vyšší  účast. 



Žáci vystupovali v rolích zpěváků, ale i porotců. Obě role zvládali velmi dobře a 

hodnotili opravdu spravedlivě. Každý účastník soutěže byl odměněn drobnou cenou, ale jen ti 

nejlepší získali diplomy. Soutěž jsme zakončili společným fotografováním. 

 

S průběhem soutěže jsem velmi spokojená, již žáci prvního ročníku umí čistě zazpívat 

jednoduché písně s doprovodem a bez doprovodu (dobře intonují). Další ročník této soutěže 

bych ráda rozšířila o kategorii  Hra na hudební nástroj. 

          Mgr. Lucie Flídrová 

Soutěž Školní časopis roku 2015 v Pardubickém kraji zná vítěze  

Do krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis v Pardubickém kraji v roce 2015 

se přihlásily dvě desítky škol. Odborná porota složená z profesionálních redaktorů vybírala 

nejlepší časopisy v šesti kategoriích. 

„Cílem soutěže je motivovat k vlastní 

autorské tvorbě a zároveň si následně 

vyměňovat zkušenosti. Těší mě, že letos se 

nebály do soutěže zapojit nové školy,“ řekl 

ředitele soutěže Roman Málek z Občanského 

sdružení Altus. 

Soutěži poskytl záštitu europoslanec 

Tomáš Zdechovský, který byl členem tříčlenné 

poroty: „Časopisy jsou v mnoha případech na 



velmi profesionální úrovni. Je potřeba ocenit všechny, kteří se na informacích ze školy podílí. 

Navíc to jsou mnohdy skutečné kroniky školního života.“ 

Nejlepšími časopisy v Pardubickém kraji jsou v kategorii Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ 

PRUŽINA (Pardubický kraj), žáci a učitelé I. a II. stupně ZŠ - Resslovský zpravodaj (ZŠ 

Resselovo Pardubice), žáci I. stupně a II. Stupně - BrVe Times (Základní škola Bratranců 

Veverkových), žáci II. Stupně - ŠOTEK (ZŠ Proseč), žáci II. stupně a střední školy - Gymplák 

(Gymnázium Ústí nad Orlicí), žáci střední školy - MAGGY (MAGazín GYmnázia) 

(Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy). 

Novým porotcem v roce 2015 se stal vedoucí programu Českého rozhlasu Pardubice 

Zdeněk Novák: „Bylo mi potěšením a ctí časopisy pročítat a hodnotit. Člověk si říká, že to s 

dnešními školáky není tak špatné, jak se neustále objevuje v médiích. Jsou kreativní, zapálení 

pro věc a z většiny časopisů je to znát. Navíc se člověk při hodnocení časopisů sentimentálně 

vrátí do školních let a vzpomene si na to, jak vznikal „ten jeho“ školní časopis.“ 

Slavnostní předání diplomů proběhne v pátek 15. května v Pardubicích. Pro zástupce 

redakcí je navíc připravena prohlídka Pardubického deníku, kde sami napíší článek a zároveň 

je čeká exkurse v jediném rozhlase v Pardubickém kraji - Českém rozhlase Pardubice. Navíc 

nejlepší postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno v závěru roku. 

Výsledková listina: 

Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ 

1. PRUŽINA (Pardubický kraj) 

Žáci a učitelé I. a II. stupně ZŠ 

1. Resslovský zpravodaj (ZŠ Resselovo Pardubice) 

Žáci I. stupně a II. stupně 

1. BrVe Times (Základní škola Bratranců Veverkových) 
2. Muf (ZŠ Moravany) 
3. Béda (Základní škola Lanškroun) 

4. Sokolovský koktejl (Základní škola a mateřská škola Svitavy) 

4. Riegrovák (Základní škola Svitavy, Riegrova 4) 

5. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle) 

6. Hrošíkovy Hrochoviny (Základní škola Hrochův Týnec) 

7. Dvojka 2 (Základní škola Litomyšl) 

 

Žáci II. stupně 

1. ŠOTEK (ZŠ Proseč) 

2. Můj svět (ZŠ Heřmanův Městec) 

3. Škrob (ZŠ a MŠ Krouna) 

4. Školní noviny (Masarykova základní škola Dolní Roveň) 

Žáci II. stupně a střední školy 

1. Gymplák (Gymnázium Ústí nad Orlicí) 

Žáci střední školy 



1. MAGGY (MAGazín GYmnázia) (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Svitavy) 

2. Gymjev Express (Gymnázium Jevíčko) 

3. Chrudimka.cz (Občanské sdružení Altus) 

4. Elektronka (SPŠE a VOŠ Pardubice) 
                     Přejato z Vaše zprávy Pardubický kraj 

Válečný příběh 

Uveřejňujeme  se souhlasem p. L. Faltyse a p. M. Faltyse z Moravan 

V letošním roce uplyne 70 let od konce II. světové války, která našemu národu přinesla jenom utrpení 
a ztráty na lidských životech. 

Mladí svobodní lidé byli povoláváni do Německa, kde pracovali v továrnách na výrobu zbraní a všude 

tam, kde bylo potřeba. Tenkrát se říkalo, že odjíždějí do raichu. Ti, kteří měli vážnou známost, chystali 

svatbu, protože zvlášť pro dívky by byla tato cesta nebezpečná. 

Všichni známe knížku J. Otčenáška: Romeo, Julie a tma. Podobný příběh se stal i mladému muži 

z naší obce. Spolu s ostatními byl donucen odejít do raichu i pan Josef. 

Po čase se v Německu seznámil s českou dívkou Růženou, která tam uklízela a pracovala v kuchyni. 

Zamilovali se a za několik měsíců Růžena otěhotněla. 

Blížil se konec války a mnozí lidé dostali propustku domů. I Josef ji obdržel, ale Růžena na ni 

netrpělivě čekala. Do odjezdu už zbýval jediný den, povolení nepřišlo a zdálo se, že se oba musí spolu 

rozloučit. 

Večer si Růžena nachystala nejnutnější věci a ráno spolu s Josefem nastoupila do vlaku, který odjížděl 

do Čech. Na hranicích probíhaly přísné kontroly, ale oni to měli vymyšlené. Jakmile se vlak blížil 

k Ústí nad Labem, Růžena, která už byla v šestém měsíci, si vlezla pod sedadlo – dřevěnou lavici a tak 

chtěla přejet hranice. Se svým bříškem nepředpokládala, že tam dole bude prostor tak malý a těsný. 

Na nádraží panoval zmatek, vlak byl odstaven na vedlejší kolej, kde jej vojáci hlídali, a na kontrolu se 

muselo čekat. Růžena velmi těžko snášela nepohodlnou pozici, každá minuta trvala věčnost, bylo jí 
nevolno a nemohla už dýchat. 

Konečně se dostavili vojáci, kontrolovali i zavazadla a konečně se vlak rozjel. Přátelé vytahovali 

polomrtvou Růženu, kterou bolelo celé tělo, ale se zářícím úsměvem, že její plán vyšel. 

Byla jsem malá holka, když paní Růža vypravovala babičce svůj příběh. Ale všechno dopadlo dobře.  
Pepa a Růžena dojeli do Moravan, po skončení války byla svatba a narodila se jim holčička, které dali 

jméno Dana. 

Vlasta Jiroutová 

KD informuje 

23.3.2015 

Přednáška pana Hlubockého, zahradníka z Pardubic, byla zaměřena na pěstování balkónových květin a 

bylinek pěstovaných v truhlících a květináčích. Pak následovaly odpovědi na otázky, které jsme mu 

pokládali. Závěrem se uskutečnil prodej kvetoucích cibulovin a dalších jarních květin, různých hnojiv 

a ochranných prostředků 



30.3.2015 

V úvodu našeho sezení přečetla paní Helena Říhová článek od Františka Nepila „ Dejte aspoň bílý“ a 

tím navodila předvelikonoční náladu. Paní Blanka Lenochová přiblížila různé pověry a obyčeje 

pocházející z doby před příchodem křesťanství. Některé se ve zjednodušené podobě dochovaly 

dodnes. Souvisely s počátkem jarních prací na polích a s vyháněním dobytka na pastvu. Pak 

připomněla oslavu Velikonoc jako křesťanského svátku. 

13.4.2015 

Po oslavě životního jubilea našeho člena pana Jaroslava Horáčka jsme si zazpívali. Pak paní Jana 

Šplíchalová přednesla referát „ O zdraví“. Čerpala z knihy „Život bez emocí“. Podstatou zdravého 

způsobu života je dodržování dvanácti kroků celkové prevence, s nimiž nás seznámila. Podrobně 

pohovořila o nebezpečí vzniku vysokého krevního 

tlaku a způsobech, jak mu předcházet. Dále 

uvedla, jak předcházet bolestem hlavy. V závěru 

schůzky nám paní Říhová četla citáty, které 

navozují dobrou náladu. 

20.4.2015 

Využili jsme slunečného počasí a vydali se na 

procházku přes Platěnsko ke splavu 

v Platěnicích. Prohlédli jsme si téměř dostavěnou 

čističku odpadních vod a novým nátěrem 

ošetřený most u splavu. Dále jsme vzpomněli na 

někdejší slávu platěnického tanečního parketu. 

      

        Mgr. Marcela  Halsbachová 

 

OS SC Moravany 

19.3.2O15  Velikonoční zábava 

V hale SC jsme měli zábavu s bohatou tombolou. Přišlo hodně lidí, a i když už někteří nemohou 

tancovat, i tak se dobře bavili. Zazpívali si s paní Faltýsovou, která k nám jezdí hrát a zpívat. Zahraje i 

písničky na přání. Bylo to hezké odpoledne a jsme rádi, že se vše vydařilo. 

28.3.2015 Velikonoční trhy 
Už tradičně se každý rok před Velikonocemi pořádají v hale SC tyto trhy. I letos přijelo hodně 

prodejců s různým zbožím. Po celou dobu byl otevřen pult i jídelna s občerstvením, o které se 

postarala paní Pírková. Trhy začaly o půl deváté až do odpoledních hodin. Velký zájem byl zejména o 

květiny a cukroví. 

9.5.2015 Hra šipek 
Tentokrát jsme hráli jen pro zábavu. I tak se osm hrajících postaralo o dobrou náladu. Kdo nemohl 

hrát, přišel alespoň fandit. 



13.4.2015  
Bylo hezké počasí, a tak se rozhlasem vyhlásilo, kdo může a má chuť přijít a trochu poklidit kolem 

SC. Úklid se zakončil posezením všech zúčastněných v hale SC u dobré kávy. 

Zapsala H. Pšeničková 

Střípky z koncentračních táborů 

Po příjezdu do tábora Auchwitz – Birkenau lidé z komanda odervali mladým matkám nemluvňata a 

házeli je ke kufrům. Ženy křičely, chtěly své děti zpátky. 

Za půl hodiny skončily ve sprchách. Ve sprchách lidi zabíjeli cyklonem B – směsí hydrogenu 

s kyanovodíkem. Lidé se dusili, ve velké bolesti se jim roztrhly plíce. 

Obersturführer Stefan Sarazim zastřelil vlastníma rukama 1894 lidí, kterým neviděl do tváře. Nechtěl 

ani vědět, koho střílí: čela, nosy, oči; vnímal to jako obraz. 

Jindy tam esesáci házeli do pece nebo do jam s rozžhavenými dřevy a hořící naftou batolata 

v peřinkách.                  Podle A. Lustiga 

Až na tebe padne saze, budu to já. Těmito slovy se v Osvětimi rozloučila s šestnáctiletou Annou 
Hyndrákovou její kamarádka. 

Stejně jako její rodiče, sestra s manželem a ročním dítětem. 

Nejhorší bylo, že jsme viděli do svého bývalého tábora a věděli jsme, že tam jsou naši. A oni viděli 

nás. 

Jednoho dne byl tábor prázdný. Komíny kouřily a tábor byl prázdný. Od té doby nikdy nebrečím.  

A. Hyndráková 
 

Naproti našemu baráku byl mužský blok, který obepínal ostnatý elektrický drát. Muži z něho chodili 

pracovat do krematoria. Mimo jiné vytloukali mrtvým zuby. Koncem léta přijel do lágru transport 
vězňů, většinou to byli Rómové. V krematoriu byla nějaká porucha, Němci je obstoupili, natěsnali do 

středu, něčím je polili a zapálili. 

Křik zoufalství a vysoký oheň k obloze slyším a vidím dodnes po šedesáti letech.  

Kamila Drotárová 

 

Vlak smrti v Moravanech 

Koncem ledna v roce 1945 okolo sedmé hodiny ranní zastavil na nádraží nákladní vlak s otevřenými 

vagóny plný polozmrzlých vězňů. Byl velký mráz a zajatci nebyli oblečeni, někteří měli na sobě jen 

papírové zástěry. Jejich nářek bylo slyšet po celé vsi. Lidé, kteří šli do práce, z mostu házeli vězňům 

svačiny a vojáci po nich stříleli. 

Během dlouhé cesty vojáci vyhazovali z vlaku mrtvé, někteří vyskakovali sami a byli zastřeleni. 

Každá obec na svém katastru je posbírala a nechala je pohřbít. 

U nás se o ně postaral hrobník – pan Matrka a zapsal čísla na jejich pažích. Nevíme, odkud pocházeli, 

nevíme, kde zanechali své rodiny a své děti. Víme jen, že poslední roky prožili v koncentračním táboře 

se strážními věžemi, trýzněním lidí, vraždami a masovými popravami. 



Cítíme s nimi a vzpomínáme. 

Čest jejich památce! 

 

B 105 – 68                            B 100 – 50 

B 139 – 12                            A 914 -   1 

 

Hrob neznámých hrdinů z transportu smrti z ledna 1945 na hřbitově 

Moravanští občané, kteří zahynuli během II. světové války 

 

Jiroutek Josef, letec četař, nar. 18. 2. 1920, zemřel v Helstonu 29. června 1944 
 

Zlesák František, redaktor, nar. 3. 7. 1915, umučen ve Flossenbürgu 23. dubna 1945 

 
O Jindřichu Bešťákovi zprávu nemáme. 

 

Bažant František, nar. 22. 9. 1896, umučen v Terezíně 26. června 1943 

 
Klička Jiří, nar. 1915, 30. ledna, popraven ve Wroclavi 6. listopadu 1942 

 

Čest vaší památce! 

 

5. května byl v Moravanech na nádraží při výkonu služební povinnosti zastřelen Josef Svoboda 

z Platěnic. 

 

Tragická událost se stala i v Uhersku blízko nádraží 5. května, kde byli zastřeleni turovští občané Josef 
Pýcha a Stanislav Kacafírek. 

Vlasta Jiroutová 

Pozvánky 

 

U příležitosti 

70. výročí ukončení II. světové války 

se dne 8. 5. 2015 uskuteční 

pietní akt 

Zahájení: 14,00 hod. 

Místo pietního aktu: nám. Hrdinů – u pomníku padlých 



Program: 

 1. Uctění památky obětem II. světové války 

2. Projev starosty obce a pamětníků okupace 

3. Vystoupení žáků ZŠ 

4. Položení věnců a květin u pomníků na hřbitově a na 

nádraží ve společném průvodu 

 

Jménem Rady a Zastupitelstva obce Moravany zveme všechny 

spoluobčany. 
 

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

 

 

Kulturní komise OÚ a OS SC Moravany 

vás srdečně zvou na vystoupení 

PERNŠTEJNKY, 

které se koná v sobotu 

dne 16. 5. 2015 od 15,00 hod. v prostorách senior centra. 

Vstup zdarma! 
 

Informace knihovny 

Během prvního čtvrtletí se v naší knihovně neudálo nic zvláštního, avšak zdání klame. Co se 

týče knihovních služeb, je tomu tak, protože v této době probíhá výběr poplatků za odpady a 

tato činnost zabírá většinu času, tudíž na knihovní akce se nedostává. Pochlubit se však je 

čím. Hned začátkem roku se nám podařilo vybavit oddělení pro děti a mládež krásným novým 

nábytkem. Toto oddělení vzniklo ze skladu a bylo zařízeno dnes již téměř 30 let starými 

kovovými regály. Od rekonstrukce nynější knihovny uplynulo 19 let. Od té doby se sice 

prostory různě vylepšovaly, ale nic zásadního se nezměnilo. Po 19 letech tedy máme již 

kompletně zrekonstruovanou knihovnu se skladem, do kterého můžeme odkládat starší a málo 

čtené knihy, které bychom museli vyřadit. K vybavení tohoto skladu byly využity staré regály 

z dětského oddělení.  

Přijďte se sami přesvědčit, jak tato změna knihám a prostředí prospěla. Jsou roztříděné podle 

věku čtenářů i žánrově tak, aby i ti nejmenší čtenáři snadno našli žádanou literaturu nebo aby 

objevili krásné knihy, kterých si dříve nevšimli. To samé platí i pro jejich rodiče. Teď už nám 



zbývá prostory postupně zkrášlovat a doplňovat o další zábavné  prvky pro naše mladé 

čtenáře tak, aby se do knihovny rádi  a často vraceli.  Pokud by se mezi vámi našel sponzor 

k zakoupení společenských her nebo stavebnic pro děti, budeme velice vděčni. 

Tímto bych ráda veřejně poděkovala vedení obce za kladný přistup a pochopení pro potřeby 

knihovny jako jediného kulturního zařízení obce. Děkuji za sebe i za všechny čtenáře a 

návštěvníky knihovny.  

Pro  čtenáře jsou již v oběhu novinky roku 2015.  Pro dospělé bych ráda uvedla 

autobiografický román z Lybie „Pro lásku k dceři“ - Sarah Taylor, švédský detektivní 

román „Vodní andělé“ - Mons Kallentoft, první svazek série čínských thrillerů „Pán ohně“ 

– Peter May. Kniha „Básník. Román o Ivanu Blatném“ získala cenu Magnesia litera 2014. 

Autor Martin Reiner se poezií a osudem tohoto básníka (1919-1990) zabývá usilovně již třicet 

let. Pro milovníky umění jsme zakoupili publikace světových malířů, například: Bosch, 

Cézane, Dürer, Chagall, Kahlo, Renoir a další. 

Knihy pro děti: „Jak se staví město“, „Moře slané vody“ – kniha básní, „Prázdniny blbce 

číslo 13“ a další. 

„Příběhy staré dámy“ je kniha, která se zabývá historií 100 ročníků nejslavnějšího 

cyklistického závodu Tour de France. 

Mořeplavce Rudolfa Krautschneidera mnozí z vás viděli i slyšeli v televizi. Měla jsem čest 

poznat tohoto člověka osobně a koupit knihy, které napsal. Absolvoval cestu kolem světa na 

plachetnici trasou legendárního mořeplavce F. Magalhaese a mnoho dalších plaveb. Je to 

nesmírně skromný a moudrý člověk, který prošel dokonalou školou života a své poznatky 

předává dál. Poetické a velmi poutavé vyprávění o cestách po moři a lidech vyjádřil 

v několika knihách. Sedm z nich nabízí i naše knihovna. Knihy jsou doplněny o DVD 

s fotografiemi a filmy.  V jedné dokonce najdete pravé pírko tučňáka, v další malý odštěpek, 

který jako součást plachetnice Victorie obeplul svět. 

Z časopisů nabízíme: časopis Burda, Květy, Vlasta, Rozmarýna, Praktická žena, 

Test D, Domov Zahradničení, Reflex Bravo, ABC, Barbie a další. 

 

POZVÁNKA 

VE ČTVRTEK  28 .5. 2015 OD 18.00 HODIN SE USKUTEČNÍ BESEDA NA TÉMA 

GEOCACHING, KTEROU PRO VÁS PŘIPRAVILA VERONIKA GLASEROVÁ. AKCE JE 

URČENA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI, PRO RODIČE S DĚTMI. ZÁBAVNOU FORMOU SE 

DOZVÍTE VŠE O „KEŠKÁCH“  A  JAK NA NĚ. 

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Zdena Bakešová 


