
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

je po prázdninách a školáci k úlevě většiny rodičů nastoupili do nového školního roku. Povinnosti a 

plnění pracovních úkolů začaly též všem učitelům. Přejme všem, ať se jim ve škole daří. 

Letošní léto bylo, jak jistě pocítil každý z nás, zcela extrémně hezké. Nikdo ze starších spoluobčanů 

takové teploty nepamatuje. Přejme si jen, aby neplatilo staré pořekadlo „kolik dnů je v létě na koupání, 

tolik jich bude v zimě na bruslení“. To bychom asi nestačili přikládat. 

Možná Vás bude zajímat několik všeobecných novinek z dění v naší vsi: 

1) Výstavba kanalizace v Platěnicích se blíží ke svému závěru. Hlavní větve jsou již položeny a nyní 

se pracuje na čističce, kde se instaluje zařízení na hrubé předčištění sem přitékajících odpadních vod. 

Vše by mělo být zkolaudováno do 30. 11. 2015. Naším největším úkolem bude uvedení místních 

komunikací po výstavbě do co nejlepšího stavu. Kanalizace se hloubila většinou v hloubce přesahující 

tři metry a všichni projektanti silnic nám radí, abychom konečné povrchy realizovali nejdříve za jeden 

rok. Tak dlouho však kvůli sjízdnosti čekat nemůžeme, takže do zimy uděláme maximum toho, na co 

budou v rozpočtu finance. 

2) byla provedena konečná kolaudace vodovodu a kanalizace (jak gravitační, tak tlakové) v lokalitě 

„Za tratí“. Uklizeno rovněž bylo staveniště u bývalých závor. 

3) Dle požadavku občanů Čeradic, kteří se mimochodem o svoji obec vzorně starají, byly dokončeny 

terénní úpravy vedle silnice ve směru na Litětiny. 

4) Od 14. 9. 2015 nastoupila společnost Marhold a.s. na realizaci opravy sokolovny. Letos bychom 

měli prostavět částku cca 4 000 000,- Kč. Během zimních měsíců se budeme pokoušet zajistit další 

finanční prostředky, abychom v plánované opravě této budovy mohli pokračovat i v příštím roce. 

Společnost Marhold a.s. obci předložila nejen nejvýhodnější nabídku, ale navíc má s podobnými 

stavbami zkušenosti. Mimo jiné dokončila celkovou opravu sokolovny v Pardubicích. 

5) V letošním roce bude ještě vybudován nový chodník mezi ulicemi K Olšinám a J. Jiroutka. Dále 

v této lokalitě bude zahájena výstavba inženýrských sítí pro dalších šest rodinných domů.  

6) Svoji činnost posílila Městská policie sezemice. Jistě to zaznamenala většina spoluobčanů. Řešilo 

se hlavně porušení vyhlášky o volném pohybu zvířat (tradičně psi, ale i koně u Duhového jezera) a 

parkování vozidel na obecních pozemcích. Automobilů neskutečně přibylo, a protože se často 

používají, parkuje většina jejich majitelů před svými domy, včetně případných návštěv. Městská 

policie upozorňuje především na parkování v zelených plochách u komunikací a chodníků. Je lepší 

z pohodlnosti vyjet v trávě koleje než otvírat vrata na dvůr. Budou ale i pokuty a přestupková řízení, 

s tím musí řidiči počítat. Na zeleni se parkuje nejen v Moravanech, ale i hlavně v Turově, Platěnicích, 

Moravanském i Čeradicích. 

Dle poslední informace ze Správy a údržby Pardubického kraje nebude realizována v letošním roce 

generální oprava ulice 9. května. Důvody nejsou kupodivu finanční, ale stav pozemků, na kterých tato 

silnice leží. Investor neobdržel stavební povolení, neboť pod částí vozovky jsou soukromé pozemky a 

jejich vlastníci je nechtějí prodat nebo směnit. Věříme, že se řešení určitě najde, ale letos to již nebude.  

Dovolte mi touto cestou poděkovat našim dobrovolným hasičům za reprezentaci obce a práci 

s mládeží, hlavně s těmi nejmenšími. I když se přes suché léto potýkali s nedostatkem vody pro 

tréninky, vždy si poradili a v soutěžích se ctí obstáli. V Pardubickém deníku ze dne 5. 9. 2015 si může 

každý přečíst o jejich činnosti. Kromě svých hasičských povinností se vzorně věnují právě nové 

generaci hasičů, kde se setkávají nejen se zájmem těch nejmenších, ale i rodičů. Naši hasiči soutěží o 

titul „Dobráci roku“ a každý z nás je mohl formou SMS podpořit. 

Poděkování také patří našim pracovníkům za péči o novou zeleň, Horákovým za to, že se vzorně 

starali o hřiště v době extrémních veder a obyvatelům Čeradic. Všichni tito jmenovaní nenechali 



uschnout nově zasazené stromy, vše i přes nedostatek vody. Naštěstí bylo možno jako zdroje využít 

vyčištěný odtok z ČOV. 

Začíná pomalu i nová sezóna ve sportovní hale. Obec přes prázdniny zajistila kromě nezbytných oprav 

hrací plochy i rozšíření sportovního vyžití uživatelů haly. Byly zakoupeny tři sady pro hraní 

badmintonu a  nalajnovány hrací plochy. Bližší informace získáte u správce haly p. Ivana Poláka. 

Přejeme též úspěšný start jednotlivým fotbalovým oddílům do podzimních soutěží. A mužstvo se 

určitě bude snažit přiblížit úspěchu v loňském roce a B mužstvo obstát v okresním přeboru, kam 

postoupilo. Hlavně si všichni určitě přejeme, aby fotbal bavil kluky v oddílech mládeže. 

Nashledanou v příštím čísle. 

 Václav Roček, starosta 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 9. 2015 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program jednání. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Ing. Křivku, jako členy 

Ing. Kulhánka a Mgr. Červenou. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Sychru a Ing. Kříže. 

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

zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  rozpočtové opatření č. 5/2015. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Moravany 1/2015, kterou se stanovují 

koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 23/1 o výměře  

2 184 m2  v k. ú. Turov nad Loučnou  za cenu  414 960,- Kč.                          

                                                                                                  

Společenská rubrika  

V měsíci září oslavili a oslaví životní výročí... 

Cecílie Svobodová                      Zdeňka Heřmanská 

Karel Novák                                Marie Cupalová 

Václav Palička                            Olga Labuťová 

Marie Šlímová                            Marcella Halsbachová 

Jaroslava Košťálová 

 

V měsíci říjnu oslaví životní výročí... 

 

Věra Zemanová                           František Dalecký 

Anna Savková                             Anna Kloučková 

Zdenka Šmídová                         Ladislav Záleský 

Marie Adámková                        Vlasta Medková 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně životního optimismu. 

 



 

Vítáme nové občánky.... 

 

Lilien Lukasovou                        Mariana Krče 

Ondřeje Fibicha                          Matyáše Mazáče  

Anežku Moravcovou       Samuela Mazáče          

 

 

   Přejeme rodičům i dětem hodně krásných společných chvil.     

    

Vítání občánků 

 

Hugo Nesveda       Vojtěch Košnar 

                  Maxim 

Kindernay        

 

 

 

 

 

Kristýna Hanušová 

Petr Fikar          

 

 

 

 



Pozvánka do Čeradic 

 

Něco málo o zdraví 

KŘEN SELSKÝ 

Přezdívá se mu český ženšen. Býval spojován s mužností a považován za lék na všechny „manželské 

nemoci“. Syrový kořen má silné antibakteriální a protiplísňové účinky. Je to rostlinné antibiotikum a 

odplavuje škodlivé látky z organismu. Křen odhleňuje průdušky a nosní dutiny. Povzbuzuje činnost 

žaludku, střev a trávení. Odplavuje škodlivé látky z organismu a přisuzují se mu protirakovinné 

účinky. Při zevním použití zvyšuje prokrvení tkání a tak urychluje hojení. Užívá se při revmatismu a 

ischiasu ve formě křenové placky (kostka tvarohu smíchaná s nastrouhaným křenem). 

 

RAKYTNÍK 

Je skvělý doplněk stravy konzumovaný nejčastěji ve formě džusu či marmelády. Množstvím vitamínu 

C převyšuje ostatní plodiny a má silné baktericidní a fytocidní účinky především proti stafylokokům. 

Stimuluje imunitu, aktivuje plíce, slinivku a játra, reguluje krevní oběh, zvyšuje počet červených 

krvinek a pomáhá při léčbě srdečních příhod. Podporuje trávení. Rakytníkový olej hojí rány a ekzémy, 

brání předčasnému vypadávání vlasů. 

 

HROZNOVÉ VÍNO 

Poskytuje hodnotné biolátky a je to ideální ovoce pro podzimní dietu. Odstraňuje střevní ochablost a 

zácpu, vyplavuje jedovaté a odpadní látky ze střev. Urychluje průchod moči ledvinami, močovými 

cestami, vyplavuje z nich bakterie a mírní jejich záněty. Hroznové víno prospívá při únavě, nervozitě a 



depresích. Aktivuje krvetvorbu a metabolismus, posiluje srdce, kosti, nervy i mozek. Prospívá štítné 

žláze a zvyšuje imunitu. 

Podle A. Kárníkové zpracovala Vlasta Jiroutová 

Základní škola 

Krátce po zvonění 

Je krátce po prvním zvonění, život školy se pomalu vrací do vyjetých kolejí, vše se pomalu 

zklidňuje a začíná směřovat k tradiční výchovně vzdělávací práci školy.  A přesto se na scéně objevují 

nové prvky. Jednak jsou to nové tváře v učitelském sboru – paní učitelka Irena Milo, paní učitelka 

Veronika Kelnerová, paní asistentka pedagoga v 1. třídě  Denisa Fiedlerová, jednak i skutečnost, že do 

naší první třídy dochází dítě trvale upoutané na invalidní vozík. Lucinka, o které je řeč, je zatím ve 

škole spokojená a těší se veliké pozornosti všech dětí. Po této stránce je vše v nejlepším pořádku.  

Co však drhne – je přístup státu a následně kraje  k financování asistence k tomuto dítěti. 

Poloviční úvazek, který měl  pokrýt dvacetihodinovou týdenní práci asistenta v první třídě, byl 

nadřízenými orgány - zřejmě z úsporných důvodů snížen na 0,3 úvazku. Kdo by dnes pracoval na 

takto krátký úvazek ? Vždyť takto vydělané peníze mnohdy nepokryjí ani náklady na dopravu 

asistenta do místa, kde vykonává „velmi bohulibou“ práci a to po dobu dvaceti hodin týdně. A tak se 

snažíme oslovit co nejvíce podnikatelů a společností, aby nám pomohly formou finančních 

sponzorských darů zajistit nejen doplatek za chybějící 0,2 úvazku asistenta, ale aby nám tyto dary 

pomohly i při získání schodolezu – ( stroje pro zdolávání  schodů vozíčkářem) – neboť jak všichni 

víte, naše škola není bezbariérovým zařízením a postižená žákyně k nám bude docházet minimálně 

dalších osm let.  

Nový školní rok začínáme s historicky nejvyšším počtem žáků od vzniku plně organizované 

školy v Moravanech. Počet se ustálil na 183 žácích, což znamená, že průměrný počet žáků ve třídě 

naskočil na 20,3 žáka. Není bez zajímavosti, že naši školu navštěvuje 101 dívek a 82 chlapců. Početně 

silnější je první stupeň, kde registrujeme 118 žáků, z toho je 61 dívek a 57 chlapců, druhý stupeň pak 

vykazuje 65 žáků, z toho 40 dívek a 25 chlapců. 

Třídy druhého stupně školy, schodišťový trakt a šatny byly vymalovány (firma FIBAJ), na 

první stupeň byly dokoupeny nové výškově stavitelné žákovské stolky a židličky, objekt budovy 

prvního stupně je nově střežen kamerovým systémem, na který naváže v blízké budoucnosti i 

kamerové střežení hlavních vchodů do obou školních budov. U budovy 1.stupně vyrostlo z uspořených 

prostředků školy nové dětské hřiště, které slouží i široké veřejnosti. Mezi pozemky školy a Markových 

byla opět vztyčena ochranná síť, zabraňující padání míčů do sousedství.  Asfaltové hřiště na košíkovou 

bude osazeno novými nehlučnými „antivandal“ kovovými odrazovými deskami s mohutnými 

obroučkami. Toto hřiště hodláme kombinovat s hřištěm dopravním, abychom posílili výchovu dětí 

k bezpečnosti v silniční dopravě. Stávající antukové hřiště chceme „oživit“ pro vybíjenou, volejbal, 

nohejbal a líný tenis, či badminton položením nového povrchu (pro začátek pravděpodobně ze 

šotoliny). 

Chci věřit, že se nám bude dařit alespoň tak dobře, jako tomu bylo v minulém školním roce, že 

škola bude i nadále v popředí zájmu zřizovatele a veřejnosti  a  bude tak moci nabídnout příznivé a 

příjemné prostředí pro vzdělávání svých žáků.                          Mgr. Ladislav Januš, ředitel školy 

 



Informace knihovny 

PROSBA A VÝZVA 

Pokud máte doma zajímavý betlém a jste ochotni nám ho zapůjčit na výstavu v době vánočních 

trhů v Senior centru v Moravanech dne 28. 11. 2015, prosím, kontaktujte mě v knihovně buď 

osobně, na čísle 466 951 393 nebo knihovna@obec-moravany.cz. V knihovně chystáme výstavu 

betlémů všeho druhu. Zajisté se u mnohých z Vás najdou betlémy, na které se rádi podívají 

návštěvníci již tradičních vánočních trhů.  

LOVCI PEREL 

Tato celoroční soutěž pro děti proběhne již podruhé. Lovit začínáme v Týdnu knihoven 5. října 2015. 

Soutěž potrvá do září 2016. Cílem této akce je podpořit čtenářství u dětí. Za každou přečtenou knihu 

dostane čtenář perlu. Musí však zodpovědět na tři povinné otázky. Za nepovinnou otázku získá 

honorář v podobě speciální knihovnické měně Morionech.  Vydělané Moriony budou moci soutěžící 

utratit ve vánočním krámku v knihovně nebo na konci školního roku. Vítězové soutěže budou lovci, 

kteří přečtou co nejvíce knih a naloví nejvíce perel. Připojit se můžete kdykoliv. Neváhejte a začněte 

hned od začátku! 

S blížícím se dlouhým zimním obdobím bychom rádi v knihovně pořádali akce pro dospělé a 

rodiče s dětmi. Uvítáme dobrovolníky, kteří nabídnou spolupráci a nápady k různým činnostem 

a setkáním v knihovně.  

Těšíme se na Vaší návštěvu a spolupráci,    Zdena Bakešová, knihovnice 

http://www.knihovnamoravany.webk.cz/ 

OS SC Moravany 

10.9. 2015   Zájezd do Litomyšle     Po prázdninách jsme zahájili naši činnost zájezdem do Litomyšle 

a na zámek v Nových Hradech. Jelo nás celkem 40. Litomyšl je moderní historické město plné 

památek. Proto jsme měli hned po příjezdu do Litomyšle rozchod, aby si každý mohl podle svých 

zájmů prohlédnout co ho zajímá.Po obědě ve 13hodin jsme odjeli do Nových Hradů, kde jsme měli 

objednanou prohlídku zámku. Po prohlídce si většina z nás zašla do zámecké cukrárny.Domů jsme 

přijeli kolem 18.hodiny, a podle reakcí se zájezd vydařil. 

17.9. 2015  Grilování        V areálu SC jsme uskutečnili plánované grilování. I když bylo velké horko, 

sešlo se dost lidí. Každý si přinesl podle své chuti něco na opékání nebo grilování. Atmosféra byla 

příjemná, dobře jsme se bavili a přitom si každý pochutnával na tom, co si ugriloval. 

Zapsala H. Pšeničková 

KD Moravany 

29.6.     Paní Drahoslava Kroulíková oslavila životní jubileum. Pohostila nás a popřáli jsme jí hodně 

zdraví do dalších let. Pak nám paní Helena Říhová četla zábavný článek „ O hlídání vnoučat“. Na toto 

téma velmi blízké nám, babičkám, se rozproudila živá debata. 

mailto:knihovna@obec-moravany.cz
http://www.knihovnamoravany.webk.cz/


24.8.     Dnes jsme se poprvé sešli po prázdninách. Sdělovali jsme si žážitky z individuálních výletů po 

naší vlasti. Kolektivně jsme se tradičně vydali do krásné přírody Anenské Studánky, kde byla pouť. 

31.8.     Pěkně jsme se pobavili na taneční posvícenské zábavě, na které nám hrála skupina pana Karla 

Vávry. 

7.9.     Oslavili jsme životní jubileum paní Zdeny Heřmanské, která pro nás upekla svůj vyhlášený 

„štrůdl“. Pak  jsme vzpomněli historii našeho klubu předčítáním zápisů z minulých let, které ve 

volných verších psala lidová básnířka paní Ulrychová. Dále jsme zavzpomínali na řadu dnes již 

zemřelých členů a členek. 

14.9.     Přednáškou M. Halsbachové jsme se zamysleli nad tím, co nám přineslo 20. století. V něm 

zahynulo násilnou smrtí či hladem více lidských bytostí než od úsvitu věků. Dvacáté století bylo i 

stoletím úžasného pokroku v medicíně a vědách vůbec. Lidský život se neobyčejně prodloužil. 

Vražedné nemoci např. černé neštovice zmizely z povrchu zemského. Jiné choroby jsou úspěšně 

kontrolovány a brzděny účinnými léky. Novinkami v medicíně byly i transplantace orgánů ( 1967 – 

první transplantace srdce) a umělé oplodňování. Velkých úspěchů bylo dosaženo při dobývání 

vesmíru. Vznikly „ státy blahobytu“ . Konec 20.století přinesl nevídanou koncentraci majetku do 

rukou jedince. Tři stovky nejbohatších lidí světa disponují větším majetkem než 65 nejchudších zemí. 

        Mgr. Marcela Halsbachová 

Železnice Jan Perner 

Slibnou kariéru nadějného českého stavitele zmařil smrtelný úraz 

Dne 9. září 1845 se vrchní inspektor  Perner vracel z Moravy v prvním 

voze za lokomotivou. Neustále vyhlížel oknem a prohlížel si postup 

dokončovacích prací na „své“ dráze. Po výjezdu vlaku z choceňského 

tunelu sestoupil na nejnižší stupeň schůdků vozu a pohlédl zpět, zřejmě na 

tunel. 

Tato chvíle se mu stala osudnou, vzápětí totiž narazil hlavou do sloupu vrat 

u vjezdu na choceňské nádraží. S otřesem mozku a těžkým zraněním na 

ruce odmítl doporučení lékaře, aby nejezdil dál, a pokračoval v cestě domů do Pardubic k rodičům. 

Druhého dne Jan Perner po těžkém boji o život vydechl naposled ve věku pouhých 30 let.  

Mlýn v Bratřicích u Čáslavi – rodný dům Jana Pernera 

Jan Perner se narodil 7. září 1815. V roce 1833 ukončil 

vysokoškolská studia a nastoupil jako hospodářský správce 

v rodině knížete Trauttmansdorf-Weinberga. V roce 1935 už 

v Rusku stavěl nejstarší železnici z Petrohradu do Carského 

Sela. Za rok se vrátil a stal se vrchním inženýrem státní dráhy. 

Jan Perner dohlížel na projekt Praha-Pardubice-Moravany-

Česká Třebová, projektoval trasu Ostrava-Osvětim, dále 



Břeclav-Brno a zajišťoval stavbu Masarykova nádraží v Praze. 

Jan Perner byl nejznámější český železniční inženýr, který by býval dokázal mnohem víc, kdyby smrt 

neukončila jeho život v pouhých třiceti letech.                         

Vlasta Jiroutová 

 

Inzerce 

 

Lenka Pírková, Horní Roveň 142, PSČ 533 

71 

Telefon: 739 040 497,  E-mail: 

leni.pirkova@email.cz 

IČO:1368907, DIČ:CZ7451183322,    www.obedy-

moravany.cz 

Stravování v Seniorcentru 

 

Nabízíme Vám denní stravování v objektu Seniorcentra v 
Moravanech.Vybrat si zde můžete ze dvou klasicky českých jídel a v 

pátek ze tří, za cenu 68,- Kč .  

Pro seniory s trvalým pobytem v obci  je cena 62,- Kč. 
 

Dále lze po dohodě zajistit různé oslavy, rozloučení, minutkové menu, 

obložené talíře a housky, zmrzlinové poháry, dopravu jídel dle 
objednání pro firmy i jednotlivce. 
 

KONTAKTNÍ TEL: 736470604  po-pá 7.00h – 14.00 (KUCHYNĚ) 

 
Týdenní nabídka výrobků: 

PO: 

ÚT: Čerstvé chlebíčky, domácí moravské koláče 
ST:  Cukroví 

ČT: Čerstvé chlebíčky, domácí vdolky 

PÁ: Domácí bublanina,kefírové řezy , závin(na obj.) 
 

Každý den je čerstvé pečivo. 

 
*************************************************************************** 
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Hledáme Au-pair 
na pravidelné hlídání a doprovod dvou dětí (1 a 2 roky) na kroužky. Domácí vzdělávání a hry, peče o 

děti, podávání stravy. Lokalita v rodinném domě se zahradou a veškerým zázemím pro děti i jejich Au-

pair. 

Kde: Moravany u Pardubic 

Termíny: 1-2 x týdně po dobu cca 1 roku 

Den a čas:  pondělí-pátek cca od 07:00-08:00 až 14:00-16:00 hod. (+/-) 

Finanční podmínky: 70 Kč/hod. + prémie 

 

Co od vás očekáváme 
Požadujeme pečlivost, časovou flexibilitu, zodpovědnost, 100% spolehlivost, věk 19+, předešlé 

zkušenosti s výkonem této činnosti výhodou, znalost AJ výhodou, dlouhodobá spolupráce, vlastní 

automobil výhodou a zkušenosti s řízením nutností! (doprava proplácena, popř. zapůjčení 

automobilu).  

 

Co vám nabízíme 
Finanční podmínky: 70 Kč/hod. + prémie 

Přátelský vztah, velmi korektní jednání. 

 

Vhodné pro  
Absolvent, OSVČ, Student VŠ,  Důchodce  

 

Kontakt: 
MUDr. Markéta Fikarová 

Tel. 777 150 381 

Email: marketa.fikarova@seznam.cz  



 



 


