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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto vydání zpravodaje vychází již opravdu v plném projevu podzimního počasí. Alespoň to
signalizuje, že máme naději na to, že zůstanou zachována čtyři roční období. Při vlivu
klimatických změn na zeměkouli to začíná být vzácností.
V nejbližší době nás čeká příprava na tvorbu obecního rozpočtu na rok 2016. Jako vždy, tak i
letos, nebude jednoduché vyhovět všem požadavkům na profinancování činnosti obce i všech v
obci fungujících sdružení a spolků. Věříme ale, že předložené požadavky z velké většiny
uspokojíme.
Hlavním úkolem pro příští rok bude dokončit a zprovoznit splaškovou kanalizaci v Platěnicích.
Tím dokončením myslím nejen vlastní kanalizační síť, ale také konečnou úpravu místních
komunikací. Něco se podaří ještě v letošním roce, ale větší část až v příštím. Pro občany Platěnic
několik informací ke kanalizačním přípojkám: Obec Moravany zajistila pro výstavbu
kanalizačních přípojek hromadné stavební povolení, které bylo příslušným orgánem vystaveno
dne 30. 9. 2015. To znamená, že toto povolení nemusí nikdo z občanů zajišťovat sám. V současné
době si může každý vybudovat trubní vedení přípojky až těsně ke kontrolní šachtě. Vlastní
propojení může být však provedeno až po kolaudaci hlavních řádů. Ty jsou v současné době
prakticky hotové a je na nich provedena tlaková zkouška. Kolaudace však proběhne nejpozději
do 30. 4. 2016. Za účelem vyjasnění zprovoznění kanalizace a zodpovězení případných dotazů
spoluobčanů svolá OÚ Moravany do pohostinství v Platěnicích společnou schůzku. Ta se
uskuteční ve druhé polovině ledna 2016, všichni budou včas informováni.
Druhou hlavní akcí, kterou se budeme v roce 2016 snažit finančně pokrýt, je zahájená oprava
sokolovny. V současné době probíhá rekonstrukce střechy. Dosavadní práce naštěstí ukazují, že
původní vazba z roku 1920 je ve velice dobrém stavu. Kromě nových střešních latí se vymění
pouze krajní námětové prvky a vazba se zpevňuje kleštinami. Práce probíhají dle stanoveného
harmonogramu. Uvidíme, kolik finančních prostředků nám na tuto stavbu umožní uvolnit
rozpočet obce. Možnost získat dotaci prozatím není možné, vhodný program prozatím žádný
poskytovatel nevyhlásil. Je pouze možné získat dotaci na zateplení objektu, ty však byly zkráceny
z původních 65% na 40%. Přesto zřejmě žádat budeme.
Někteří z Vás si určitě povšimli, že naproti vjezdu do bývalého ČSAO (dnes JP-KONTAKT,
Acerbis atd.) probíhá úprava oploceného pozemku. Bude zde samostatné sběrné místo pro
separovaný odpad. Podrobnosti zatím neuvádím, všichni budou včas informováni. Zahájení
provozu plánujeme pravděpodobně od nového roku. Samostatné sběrné místo bude proto, aby
obce nemusela na své náklady likvidovat odpad od někoho, kdo s naší obcí nemá nic společného.
U odpadu se však musím zastavit, konkrétně u bioodpadu. Před časem jsme na přání občanů
umístili nejen na sběrném místě, ale i v ostatních částech obce kontejnery na bioodpad. V
současné době vrcholí sezóna odevzdávání bioodpadu. Právě na složení tohoto odpadu je jasně
vidět, jak jsou někteří občané pohodlní a bezohlední. V bioodpadu je totiž vše možné a naši
pracovníci musí pravidelně v pondělí vždy plné kontejnery ručně přetřídit. Jsou zde plasty,
kameny, dřevo, sklo, železo apod. I přes nespočet upozornění na nutnost krácení větví to nikdo
nedělá. Je potřeba si uvědomit, že obec platí za likvidaci 1 t bioodpadu 250,- Kč a jsme rádi, že
na tento druh odpadu máme vůbec odběratele. Doma do kompostu byste si plasty, sklo, kameny
nedali. Nechť se tedy každý zamyslí nad tím, co do bioodpadu veze.
V opačném případě budeme nuceni tyto kontejnery stáhnout z oběhu a ponechat je pouze na
novém sběrném místě, kde bude určena otevírací doba a stálý dozor.

Touto cestou bych chtěl poděkovat členům SDH Moravany za pomoc obci. Jednalo se o likvidaci
nahromaděných větví a roští u jezera za kopcem. Zajistili bezpečné spálení tohoto odpadu a
následné hlídání spáleniště. Akce byla řádně nahlášena příslušným orgánům HZS.
Z nadjezdu a od ZŠ II. stupně dočasně zmizely měřiče rychlosti. To proto, aby mohlo jejich
dobíjení být předěláno na solární panely. Průjezdy vozidel jsou zde tak četné, že se stávající
baterie nestačily dobít přes noc z veřejného osvětlení. Budou instalovány zpět do 15. 11. 2015.
S nadcházejícím časem konce roku nezapomeňte na blížící se akce, které pro Vás připravuje jak
knihovna, Občanské sdružení SC (tradiční vánoční trhy), tak i ostatní sdružení a spolky v obci.
Na shledanou v dalším čísle

Václav Roček, starosta obce

Vítání občánků

Lilien Lukasová

Marian Krč

Aneta Kryšpínová

Matouš Kolář

Michaela Králová

Anežka Hovorková

Kristýna Ježková

Veronika Ježková

Vít Jiří Červený

Společenská kronika

V měsíci listopadu oslaví životní výročí...
Věra Janušová
Oldřiška Stužková
Ludmila Vlachová
Ivanka Čechová
Emílie Shejbalová

Marie Navrátilová
Stanislav Zavřel
Božena Fialová
Josef Proněk

Opustili nás...
Anna Savková
Ladislav Pícha

Marie Hloupá
Marie Roškotová

Ze života školy
Sport v novém školním roce
Hned v prvním měsíci nového školního roku se naše škola aktivně zapojila do sportovního dění
v regionu. Chlapci druhého stupně „posíleni“ i žáky stupně prvního se zúčastnili nohejbalového turnaje,
který tradičně pořádá pro školy Holicka DDM Holice. Naši chlapci se sice snažili, ale jejich nohejbalová
zralost nepřevyšovala umění jiných školních družstev, a tak naši hoši nedosáhli na stupně vítězů.

F.Mottl

Turnaj v kopané
Obdobně tomu bylo i při fotbalovém turnaji – rovněž v Holicích,
kam jsme vyslali mladé a nezkušené družstvo ( chlapců – fotbalistů se
nám v posledních letech ve škole jaksi neurodilo) . Ačkoliv jsme ve třech
zápasech dokázali vést, nikdy jsme své vedení neudrželi, a tak jsme zase
zůstali daleko za stupni vítězů. V případě kopané i nohejbalu nám
tentokrát nezbylo jiného než konstatovat, že v současné době v těchto
sportech nemáme dostatek kvalitních a starších žáků ( myšleno z 2.
stupně). Přesto jsme vedeni myšlenkou, že důležité je zúčastnit se,
nikoliv zvítězit. Pochvalu za svoje výkony v turnaji zaslouží J. Roček
(8.tř), K.Horáková (8.tř.), A. Bidlo (5 tř.)

F.Mottl

Pasování prvňáčků

V pátek 25.9.2015 se
v první třídě objevili
praví a nefalšovaní
rytíři v plné zbroji.
Šlo o dva členy
skupiny historického
šermu
MORADIS
z Moravan, kteří byli
hlavními
aktéry
„Pasování prvňáčků
na žáky Základní
školy Moravany“.
Dá se říci, že
všichni prvňáci prošli
bez bázně a hany
procesem včleňování
se
do
nového
kolektivu, procesem
poznávání nového prostředí, nových učitelů a osvojování nových návyků. Oba rytíři ve shodě s třídní paní
učitelkou Mgr. Irenou Milo – konstatovali, že všichni prvňáci uspěli a stali po právu novými opravdovými
žáky moravanské školy, což stvrdili jejich pasováním. Tento pro děti jistě velmi významný den jim budou
navždy připomínat pořízené fotografie a glejty, které při tomto aktu obdrželi.
Mgr.Ladislav Januš

MORADIS

Cvičení pro děti

Čeradická zatáčka
Sbor dobrovolných hasičů Čeradice - „Čeradická zatáčka 2015“
V sobotu 3. 10. 2015 uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s Obecním
úřadem Moravany tradiční soutěž ve všestrannosti požárního útoku. Soutěžilo se ve dvou
skupinách: „Modré skupině“ a „Červené skupině“ (maximálně 2 muži v týmu).
Soutěž pro nás byla i vzpomínkou na založení Sboru dobrovolných hasičů v Čeradicích. Sbor byl v
Čeradicích založen 27. července 1935. Starostou byl tehdy zvolen Josef Kalaš, který byl zároveň i
starostou obce. Velitelem byl František Doskočil, podvelitelem Josef Král. Jednatelem se stal Josef Kalaš
ml. Sbor měl v roce založení 28 členů, z toho 16 činných. Důvodem vzniku sboru byla celá řada velkých
ničivých požárů a to jak v obci, tak i v blízkém okolí. Za historii se ve funkci starosty (nebo předsedy)
vystřídali tyto osoby – po Josefu Kalašovi se stal starostou sboru Stanislav Pícha, pak Stanislav Hála a po
něm funkci převzal již současný starosta SDH Josef Štěpánek. Především díky těmto starostům a dalším
aktivním členům v minulosti a taky v současnosti se sbor dočkal 80. výročí v dobré kondici a snad i se
slibným vývojem do budoucnosti. Současný sbor má v Čeradicích
24 členů.
Pozvání na soutěž v letošním roce přijali hasiči z těchto obcí a měst – Dašice, Horní Roveň, Komárov,
Synčany, Holice a domácí Čeradice. Tyto sbory celkem vytvořily 10 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.
Pro ročník 2015 se ukázala jako klíčová práce hasiče na rozdělovači. Diváci mohli vidět mnohokrát
stříkající vodotrysk pod rukami hasiče, který nestihl vše včas spojit. Zde se ukázala i nutnost správné
spolupráce mezi strojníkem a útočníky. Strojník neviděl přes překážku práci hasiče na rozdělovači, a proto
musel hasič nesoucí hadice B správně komunikovat o situaci ke strojníkovi.
V druhém kole, kdy si soutěžící mimo strojníka vylosují svoji úlohu v požárním útoku, nabere tato
soutěž ještě více na dramatičnosti a až tehdy se rozhoduje o celkové úspěšnosti jednotlivých družstev
v soutěži.
Nejúspěšnějším účastníkem se letos staly hasičky z Holic v Červené skupině. Ty svým útokem
dokázaly porazit i vítěze modré „mužské“ skupiny - hasiče z Dašic.
Za zmínku stojí i účast družstva ze Synčan, kteří se se svým strojem PS 8 umístili na překvapivém 2.
místě a nechali za sebou družstva se silnějším stojem PS12.
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.
Výsledky Čeradické zatáčky 2015 (1 - 3. místo):
Modrá skupina

1. Dašice, 2. Synčany, 3. Čeradice

Červená skupina

1. Holice, 2. Dašice A, 3. Dašice B

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří místnímu sboru pomáhali s přípravou i uskutečněním
soutěže. Připravit akci pro více jak 70 soutěžících a neméně diváků obnáší úsilí mnoha lidí. Jsme rádi, že
máme takové, kteří obětují svůj volný čas pro své okolí.

Jiří Sychra ml., SDH Čeradice

Okénko do historie obce
Požáry v Moravanech v 19. století
V
roce
1834
vyhořely
v Moravanech dva statky: Jana Virta čp.
36 a Vojtěcha Kubizňáka čp.35. Při tomto
požáru byl kostel i fara ve velkém
nebezpečí, na několika místech už chytaly
došky, ale statečností lidí z Platěnska bylo
vše zachráněno.
Roku 1837 – dne 26.srpna večer
před posvícením vypukl oheň v hostinci čp. 1, který patřil Josefu Tobiáškovi – učiteli ve Slepoticích a
měl jej pronajatý Jan Vopršál chalupník. Požár se rozšířil tak prudce, že lidé, kteří s hostincem sousedili,
měli co dělat, aby uchránili svá stavení. V hospodě Jan Vopršál v plamenech vyklízel nábytek, byl
popálen, nadýchal se spalin a třetího dne zemřel. Od čísla 1 se oheň hnal až k čp. 11 a zachvátil všechno,
co mu stálo v cestě. Burácel kolem fary, jí se však nic nestalo. Tu noc vyhořelo 34 stavení a 18 stodol.
ilustrační obrázek

30.března 1859 v devět hodin večer při velkém povětří začalo hořet ve stodole Jana Škraňky čp.
63. Od ní chytla stodola v čp. 9 a oheň se rozšířil a za železnici a vlak, který právě jel, musel projeti
plamenným peklem.V krátkém čase shořelo 26 domů a 13 stodol. V kronice jsou uvedeny domy čp. :
14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,46,48,51,53,54,57,95,16,61,17 a 18. V Platěnicích a
v Práchovicích se stěží lidé bránili, až tam zalétajícím hořícím doškům. Oheň trval od večera až do třetí
hodiny ranní. V obecní pastoušce čp. 26 uhořela žebračka Majdalena Remšová
Vlasta Jiroutová

Něco o zdraví
Vytváření energie ve vodě
Nejlepší léky bývají často ty nejjednodušší a zdánlivě obyčejné věci. Jednou z nich je právě voda, která
v lidském těle funguje ve „čtvrtém skupenství“. Existence EZ vody vysvětluje řadu dosud neobjasněných
fyzikálních jevů. Voda je jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše zdraví. Naše tělo je tvořeno
molekulami vody – čtvrté skupenství je živá voda H3O2. Anglicky se označuje jako EZ voda zvaná
exkluze.
EZ voda je zajímavá tím, že obsahuje negativní elektrický náboj, díky tomu umí uchovávat energii
(podobně jako baterie) a tuto energii opět uvolňovat. EZ voda se hojně vyskytuje ve většině našich buněk
a dokáže exportovat i ty nejmenší molekuly. Voda v lidských buňkách není obyčejná voda, ale cosi
mnohem strukturovaného a organizovaného.
Když ve sklenici vody vyvoláte vířivý pohyb mícháním, přivedete do ní více energie, zvýšíte množství
EZ. EZ voda je zásaditá. Udržování alkalicity a negativního náboje je důležité pro dobrý zdravotní stav.
Pitnou vodu je možné optimalizovat mnoha způsoby: např. tím, že do ní přivedeme světelnou energii nebo
fyzikální energii dodanou třením. Obracení směru víru po několika vteřinách vytvoří více energie.
Ideálním zdrojem EZ vody je voda z ledovců. Jiným zdrojem je voda z hlubokých pramenů, čím hlubší,
tím lepší, vzniká pod tlakem. Přírodní pramenitá voda je další skvělý zdroj „supervody“.
Podle WM Magazínu č.8

Vlasta Jiroutová

OS SC informuje
OS SC Moravany
18.9.2015 Výstava hub
Dali jsme si sraz před devátou hodinou
na nádraží. Vlakem jsme dojeli do
Chocně a pomalu jsme se vydali pěšky
na zámek, kde byla výstava hub.
Prohlédli jsme si různé druhy hub
jedlých i nejedlých. Rovněž tam byla i
výstava známek s tématem houby a také
výstava různých druhů kaktusů. Potom
jsme šli společně do restaurace na oběd.
Výlet se nám líbil, domů jsme se vrátili
s dobrou náladou odpoledne.
24.9. 2015 Přednáška s cestovatelem
Už je tomu sedm let, kdy k nám do SC přijel poprvé pan cestovatel ing.Oldřich Bubák.
Tentokrát jsme pro velký počet posluchačů přivítali pana cestovatele v hale SC. Na jeho poutavé
vyprávění, spojené s promítáním jeho fotografií se vždy těšíme. Dnes měl připravené povídání o
Bhútánu, který navštívil již pětkrát. Na začátku nás seznámil s polohou a historií této jedné
z nejchudších zemí světa. Dále pak vyprávěl se svým jedinečným humorem celý průběh své
cesty, takže o to víc je jeho přednáška zajímavá.Jsme rádi, že si na nás udělá vždy čas, přestože
je pracovně velmi vytížený. Na jeho příští návštěvu u nás se již opět těšíme.

8.10.2015 Zábava ke dni seniorů
Každý rok na podzim mají svátek senioři. My jsme ho letos oslavili zábavou a malým pohoštěním
v hale SC. Přijela nám k tomu zahrát a zazpívat paní Hana Faltýsová. Až do konce byl parket
stále plný tanečníků, a kdo nemohl tančit, tak si společně zazpíval známé písničky. Zábava se
opravdu vydařila a odcházeli jsme s dobrou náladou a příjemně unaveni.
Zapsala H. Pšeničková

Inzerce

PŘIJMEME PRACOVNÍKA
na pozici dělník v kovovýrobě
místo pracoviště Černá za Bory
výhoda pro uchazeče: svářečský průkaz a vyučen v oboru
přijmeme uchazeče také po vyučení či škole bez praxe

T-STRING Pardubice, a.s.
Průmyslová 718
Pardubice Černá za Bory 533 01
mob. 724 183 168
tel. 466 670 955
kovovyroba@t-string.cz

Pozvánka na VÁNOČNÍ TRHY V SC
Kolektiv Lenky Pírkové Vás tímto zve na občerstvení u příležitosti již tradičních
Vánočních trhů konaných v sobotu dne 28.11. 2015 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 kulturní komisí při OÚ zve všechny občany Moravan a
okolí
na
Vánoční trhy
které se konají v sobotu 29. listopadu 2015
od 9:00 – 17:00 hod
v prostorách Senior centra v Moravanech
Budete mít možnost zakoupit si:
-

adventní věnečky
rostlé květiny
svíčky
keramiku
uzeninu
ovoce
kosmetiku, drogerii

-

hračky
knihy
vánoční cukroví
perníky, štoly
čaje
a další zboží

