Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ač se to ani nezdá, první měsíc nového roku máme již za sebou. Přinesl alespoň náznak zimy s trochou
sněhu, který by naše příroda tolik potřebovala především kvůli vláze.
Začátek roku bývá obdobím hodnocení toho minulého a stanovením úkolů pro ten letošní. Je tomu tak
nejen v soukromém životě každého z nás, ale i ve správě obce.
Koncem roku a v lednu zhodnotili na svých výročních schůzích svoji činnost hasiči jednotlivých sborů
našeho okrsku. Jsme rádi, že se jim v práci daří a schválené plány práce svědčí o jejich aktivitě. Kromě
povinností v péči o svěřenou techniku, nácviků akceschopnosti, je v jejich činnosti velkým přínosem
pořádání a organizace různých akcí, na které ostatní spoluobčané rádi přijdou. Věřme, že v dnešní
době, kdy je málokdo z nás pánem svého času, hasičům tento zájem o veřejnost vydrží, neboť vše
organizují zdarma na úkor svého volna.
V době, kdy píši tento příspěvek, není ještě schválen rozpočet obce na letošní rok. Bude tak učiněno
na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 2. 2016. Jeho návrh si mohl každý prohlédnout na úřední desce
obecního úřadu. Ze skladby rozpočtu, jestliže bude schválen v navržené podobě, vyplývá, které akce
bychom chtěli v letošním roce realizovat. Kromě povinných výdajů, kterými jsou náklady na zajištění
vlastního chodu obce včetně sekání zeleně a likvidace všech odpadů, bychom chtěli realizovat
především tyto investiční akce:
1) Dokončení rozpracované části kanalizace v Platěnicích, včetně konečné úpravy místních
komunikací. V tomto bodě děkuji všem platěnickým spoluobčanům za účast na společné schůzi
konané dne 22. 1. 2016. Myslím, že byla pro obě strany užitečná. Nyní záleží na nás, jak se nám
podaří vše dokončit.
Termín dokončení: konec dubna 2016 , možno připojit domovní přípojky na hlavní řád. Kolaudace by
měla být do 10. 5. 2016, náklady ještě cca 5,5 mil. Kč.
2) Výstavba nové kapacitně vyhovující ČOV v Platěnsku ve stávajícím areálu. Máme přislíbenou
dotaci z Ministerstva zemědělství a Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 60% z celkových
nákladů.
Předpokládaný náklad: 35 mil. Kč včetně DPH, předpokládaný začátek výstavby 1. 7. 2016, během I.
čtvrtletí proběhne výběrové řízení na zhotovitele.
3) Pokračování rekonstrukce Sokolovny v Moravanech. K prostavění v roce 2016 bude mít obec
k dispozici cca 6,5 mil. Kč. Je hotová střecha, nyní bude hlavním úkolem zbavit objekt vlhkosti,
především suterénu a dále úprava stropů ve velkém a malém sále. Kdo by měl zájem vidět, jak bude
sokolovna po rekonstrukci uspořádaná a jak bude vypadat, může se stavit v kanceláři obecního úřadu
nebo v knihovně, kde je k dispozici výkresová dokumentace. Dotaci je v tomto případě možno získat
pouze na zateplení objektu (okna, dveře, fasáda, zateplení stropů).
4) Rekonstrukce ul. Jasmínová: nyní je požádáno o stavební povolení, máme možnost získat dotaci
z evropských fondů. Předpokládaný náklad na akci je 1,2 – 1,5 mil. Kč.
Předpokládaný začátek realizace: květen – červen 2016.
Výstavba sportovního areálu – prozatím na tuto akci nemáme zajištěny finanční prostředky. Během
měsíce února bude vydáno stavební povolení. Stavební povolení je doklad významný nejen k realizaci
stavby, ale především je nutný pro možnost získání dotačních prostředků. Uvidíme, zda se nám podaří
některé dotační tituly využít.
Kromě uvedených akcí počítáme s náklady na údržbu obecního majetku, např. v senior centru (fasáda,
balkony, parket v hale), nemovitostech v Turově, hasičských zbrojnicích apod.
Svoji aktivitu začala vyvíjet též oblastní Diecéze Hradec Králové, pod kterou spadají v našem katastru
kostely v Moravanech a v Platěnicích. Koncem roku k diecézi nastoupil stavbař ing. Petr Kolbaba.
Diecéze se v loňském roce rozhodovala mezi realizací opravy kostela v Platěnicích nebo opravou
střechy kostela v Moravanech. Nakonec bylo církví rozhodnuto, že v roce 2016 provede opravu
střechy v Moravanech. Dle vyjádření se na platěnický kostel zajišťují finanční prostředky. Takže
uvidíme, návrh projektu na opravu obec již v minulosti církvi zaplatila.

Otevření nového sběrného místa v Moravanech včas spoluobčanům oznámíme. Toto datum nemohu
zatím určit, vše záleží na zhotovení el. přípojky do ČEZ, který je jejím investorem. Stavební povolení
bylo již vydáno.
Na závěr v tomto čísle přeji všem, aby současná zima nezima brzy skončila a nastalo normální počasí
odpovídající běžným ročním obdobím.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení OZ ze dne 9. 12. 2015
7/84 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
7/85 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, jako členy
p. Venclovou a p. Brňáka.
7/86 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Červenou a p. Horodyskou.
7/87 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce.
7/88 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015.
7/89 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 m2 v
k . ú. Moravanský pro manžele Alenu a Jaroslava Rigleviczovi za cenu 41 530,- Kč. Kupující platí
vypracování znaleckého posudku 600,- Kč a 1 000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
7/90 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku s omezujícími
podmínkami na pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikl oddělením
geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových pro obec Moravany.
7/91 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi SmP –
Odpady a.s. a obcí Moravany pro rok 2016.
7/92 Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz TKO takto:
Svoz 1x 14 dní
1 400,- Kč
Svoz 1x měsíčně
950,- Kč
Svoz pro osoby osaměle žijící 1x měsíčně
450,- Kč.
Poplatek bude uhrazen do konce února 2016.
7/93 Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za svoz TKO na rok 2016 pro fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku na jednu fyzickou osobu. Pro obec
Moravany a místní části je stanovena cena 450,- Kč při svozu 1x měsíčně. Poplatek bude uhrazen do
konce měsíce února 2016.
7/94 Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty majitelky p.
Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví 16
měst a obcí.
7/95 Zastupitelstvo obce schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu za rok 2015 pro
operace, které vzniknou za období od data 9. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bez určení konkrétní výše v Kč
pro tyto rozpočtové změny:
Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se
schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání.
Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze,
výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může
dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů
příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách ke
schválení zastupitelstvu obce na prvním zasedání roku 2016.
7/96 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového provizoria tak, aby výdaje běžného měsíce
v roce 2016 do schválení rozpočtu na rok 2016 činily maximálně 1/12 rozpočtu obce pro rok 2015.

Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započatých akcích
v roce 2015.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslavili životní jubileum….
Jaruška Teplá
Vlasta Mandysová
Marie Pfertnerová
Zdenka Ťukálková
Marta Hovorková
Božena Blažejová

Danuška Venclová
Věra Vaňásková
Libuše Meixnerová
Jaromíra Kavanová
Ludmila Koudelková

V měsíci únoru oslaví životní jubileum…
Zdeňka Pýchová
Zdeněk Markl
Miloslav Valášek
Petr Tuček
Zdeněk Vyhnálek

Jiří Kouba
Václav Labuť
František Koudelka
Jana Vimrová
Jindřich Kabeš

Vítáme nové občánky….
Stanislava Faltyse
Jiřího Klose
Viléma Racka
Viktorii Klosovou
Annu Siegelovou

***************************************************************************
Opustili nás….
Karel Otradovský
Josef Stroukal
Věra Janušová
Budeme s úctou vzpomínat.

Základní škola
Filmový průvodce školou
Ředitelství Základní školy Moravany si objednalo u vydavatelství P + R Svitavy
výrobu úvodního videospotu pro školní webové stránky. Smlouva byla uzavřena v prosinci
roku 2015 a již 16. 1. 2016 obdržela škola hotový, sestříhaný a nazvučený materiál, který
velice obratně provádí návštěvníka školních webových stránek celou základní školou
Moravany. Velmi zdařilé dílko můžete v dohledné době shlédnout na www.zsmoravany.cz.
Turnaj v přehazované
Ve čtvrtek 14. 1. 2016 se v naší sportovní hale konal turnaj v přehazované 4. - 5. tříd ZŠ
Holicka.

Přihlásilo se 5 týmů a tak mohl změřit síly „každý s každým“. Mimo zástupců naší školy
k nám přijelo družstvo 5. B z holické Holubovky a 2 týmy z nedalekých Dašic (5. A a 4. A ).
Asi nejsilněji působili žáci z Holic, na kterých byl vidět intenzivní trénink a byli posíleni o
zkušenosti z basketbalového oddílu.
Naši „páťáci“ se s nimi utkali v pořadí šestém zápase a díky dobře zvládnuté taktice (hlavně
na podání) zvítězili 25:18 (12:8, 13:10). Tímto získali putovní pohár a sladkou odměnu. Naše
čtvrtá třída uzavřela pořadí turnaje z konce tabulky. Snad za rok po tréninku naváže na své
starší spolužáky.
Díky patří i nehrající části třídy, která povzbuzováním hnala své kamarády k vítězství. Jen
tak dál….
F. Mottl

Odpady 2016
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2016
SE BUDOU VYBÍRAT
V OBECNÍ KNIHOVNĚ VE DNECH:
14. 1. - 29. 2. 2016
pondělí a čtvrtek: 9.00 - 11.00, 13.00 - 18.00 hod.
středa: 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hod.
CENY: svoz 1x za měsíc: 950,- Kč, svoz 2x za měsíc: 1400,- Kč,
osaměle žijící, vlastníci neobývaných nemovitostí, chalupáři: 450,- Kč
***************************************************************************
Poplatky za odpady 2015 v obcích Moravany, Platěnice, Platensko, Moravanský, Turov,
Čeradice
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 1828
Zajisté jste již zjistili, že poplatky za rok 2016 se mírně navýšily. Ne však pro všechny občany.
Navýšení se netýká osob osaměle žijících a vlastníků neobydlených nemovitostí nebo chalup.
Předkládáme Vám rekapitulaci poplatků a výdajů v roce 2015 a stručný přehled výdajů týkajících se
odpadů v našich obcích.

Výdaje
-

-

Sběr a svoz nebezpečného odpadu = 15.518 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů (bez nebezpečného a tříděného odpadu; patří sem
popelnice, suť, zemina, odpad z čištění chodníků atd., pronájem místa v S-Firmě,) = 815.830
Kč
Mzdy pracovníků na sběrných místech = 20.785 Kč
Materiál = 1.911 Kč
Výstavba nového sběrného místa vč. pozemku (to do vyúčtování odpadů nepatří, ale pro
informaci) – zatím nedokončeno = 349.255 Kč
Využívání a zneškodňování komun. odpadů (tj. odpad, který se vytřídí a dále zpracovává –
plasty, papír, sklo, bioodpad) = 334.301 Kč

Celkem tyto výdaje činily 1 537 600 Kč
Výdaje na jednoho obyvatele: 841 Kč.
Příjmy
-

-

Poplatek za komunální odpad od občanů = 600.925 Kč
Přijaté náhrady (za sklo – S-firma, plasty EKO-KOM) = 151.563 Kč

Příjmy na jednoho obyvatele: 412 Kč
Celkem příjmy: 752 .488 Kč
Rozdíl: 785.112 Kč (doplácí obec)
Částka, kterou obec doplácí na likvidaci odpadů, činí téměř polovinu nákladů. Za pozornost stojí
informace o přijatých náhradách za vytříděný odpad. Kdybychom lépe a více třídili, vracelo by se do
obecního rozpočtu více peněz. Je dost občanů, kteří netřídí a dávají do popelnic i plasty a sklo. Stačí se
podívat před svozem. Z popelnic často „vykukují“ igelitky plné plastových láhví a krabic, které nejsou
ani sešlápnuté a zbytečně zabírají objem nádob. Týká se to i kontejnerů na plasty. Domnívala jsem se,

že dnes už každé malé dítě ví, že prázdná plastová láhev se má sešlápnout, aby se objem zmenšil na
minimum. To samé platí o krabicích od džusů, mléka a vína apod. Bohužel tomu tak není.
Pokud bude množství komunálního odpadu narůstat, tak se v budoucnu zvyšování cen nevyhneme,
protože jeho likvidace je čím dál náročnější a dražší. Toto pohodlí budeme muset zaplatit i my.
Ceny v naší obci patří mezi jedny z nejnižších. Z přehledu si může každý spočítat, zda je či není cena
přiměřená jeho platbě.
Za agendu odpadů: Zdena Bakešová
Podklady: Ing. Lucie Sedláková, ekonomka obce

Moravanský masopust 2016
Pozvání na masopust do Moravan
Po roční přestávce se klub fandů českých tradic ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany rozhodl
uspořádat masopustní průvod obcí.
Masopustní období začíná 6. ledna na svátek Tří králů a vrcholí 40 dní před Velikonocemi na
Škaredou neboli Popeleční středu, v letošním roce to je 10. února. Masopust je rozpustilý a veselý
plný voňavých dobrot, pálenky a zabíjaček. Je svátkem radosti, protože provádí lidi obdobím zimy až
po začátek tolik očekávaného jara.
V sobotu 13. února 2016, po úvodním dovolení vstupu maškarního průvodu u starosty, projde obcí
Moravany masopustní průvod za doprovodu hudby. Průvod maškar se vydá na cestu obcí v 9.30 hodin
z parkoviště u pošty a svoji cestu zahájí u domů Na Obci, kam už vloni bohužel nedorazil. Průvod
masek vede laufr (vodící průvodu), za ním pak v doprovodu jdou a tančí masky – medvěd, kominík,
ženich, nevěsta, doktor, cikánky, policajt a další. Sraz masek je od 8.30 a začíná pohoštěním a
focením.
K tradičním maskám se tak mohou přidat i nové, plné invence a zápalu místních obyvatel. U většiny
stavení pak na účastníky průvodu i přihlížející hosty čeká pohoštění slaného i sladkého a hlavně něco
truňku na zahřátí.
Letošní průvod je v pořadí čtvrtý a bude se konat za každého počasí. Přijďte se podívat, jak se
dokážou lidé z naší obce pobavit. Těšíme se na vaši hojnou účast a děkujeme všem občanům
Moravan a sponzorům za jejich podporu.
,,Za klub fandů“ Alena Cimburková

Myšlenky osobností…
Lidé cestují, aby žasli nad vysokými horami, velikostí oceánů, během hvězd, ale zapomínají se
zamyslet sami nad sebou.
Sv. Augustin
Deset tisíc květin na jaře, měsíc na podzim, chladný vánek v létě, sníh v zimě.
Není-li tvoje mysl zakalená nepotřebnými věcmi, je to nejlepší období tvého života.
Wumen
Kdykoli pocítíte napětí, spěch nebo úzkost, na deset vteřin se soustřeďte na svůj dech. Díky tomu
pocítíte bezvýhradné sepětí se životem.
M. Baryšnikov
Život je příležitost. Život je obrovský poklad a člověk jej jen tak vyhazuje z oken.
Osho
Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci: naději, spánek a smích.
I. Kant

Nikdo není tak bohatý, aby se bez úsměvu obešel. A nikdo není tak chudý, aby se jím nestal bohatším.
Smích, humor a hravost je to, oč člověka nemůže připravit inflace, stáří nebo nemoc.
Autor neznámý
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.
Seneca
Pomocí energie, bdělosti a sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani
povodeň nedokáže smést.
Buddha
Sepsala Vlasta Jiroutová

Velikonoční trhy

Něco málo o zdraví
Lněný čaj
Len býval dříve používán jen jako vlákno k předení a tkaní lněných pláten.
Lněné semínko – bohatý zdroj léčivého oleje se pěstuje více než 7 000 let. Je zdrojem nezbytných
mastných kyselin, tuků a olejů důležitých pro zdraví, které si tělo nedokáže samo vyrobit. Olej se
užívá k prevenci a léčení srdečních chorob a ke zmírnění některých zánětlivých onemocnění a
hormonálních obtíží včetně neplodnosti. Dále udržuje zdravou kůži, nehty a vlasy, pomáhá zmírňovat
nervové choroby. Někteří lidé mohou být na lněné semínko alergičtí, pokud pocítíte dechové obtíže, je
potřeba vyhledat lékaře. Drcené semínko se má užívat vždy s nadbytkem tekutin.
Příznivé účinky:

Lněný olej snižuje cholesterol a tím chrání před srdečními chorobami, je prospěšný při angině
pectoris, vysokém krevním tlaku a v prevenci opakovaných srdečních
příhod. Jako podpůrný lék při trávení účinkuje v prevenci žlučových kamenů, možná že je i rozpouští.
Pomáhá při mozkových chronických poruchách, jako je Alzheimerova nemoc. Pomáhá zlepšovat stav
děložní sliznice a tím může ovlivnit některé formy neplodnosti. Další studie prokázaly, že lněný olej
má i antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky, které mohou částečně vysvětlit jeho účinnost
při pásovém a běžném oparu. Užívá se od jedné lžičky do jedné lžíce jednou, případně dvakrát denně.
Přidáváme jej i do salátových zálivek, tepelně jej neupravujeme. Placka z rozdrceného lněného
semínka je tradičním lékem na opařeniny, septické rány, vytáhne hnis a mírní zánět. Lněný olej
uchováváme v ledničce.
Vlasta Jiroutová
Z anglické encyklopedie zdraví

Zpráva velitele JSDHO Moravany za rok 2015
Jednotka je tvořena 14 členy SDH. Z toho je 5 velitelů družstva, 9 nositelů dýchací techniky, 5
strojníků, 14 pilařů, 3 zdravotníci.
Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické
prohlídky. Členové mají platné zdravotní prohlídky. Školení JSDH probíhá minimálně 1x měsíčně.
Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací
techniky. Bylo provedeno proškolení členů, kteří mají průkaz na obsluhu motorové a rozbrušovací
pily.
3 členové složili zkoušky
1 člen složil zkoušku
1 člen složil zkoušku
2 členové složili zkoušku
4 členové složili zkoušku
1 člen složil zkoušku

–V-40 – velitel družstva JSDHO
Faltys Luboš, Faltys David,Vaněk František
- T OOB-16- Technik ochrany obyvatelstva
Faltys Luboš
– preventista III.
Konečný Daniel
– preventista II.
Faltys David, Slavík Vojtěch
– hasič III.
Faltys David, Slavík Vojtěch, Ryčl Jiří, Nečas Antonín
– hasič II.
Faltys Luboš

V polovině roku byla provedena výměna velitele jednotky, když na vlastní žádost odstoupil
Holický Josef a na jeho místo byl jmenován Faltys Luboš s platností od 1. 7. 2015.
Tímto bych chtěl Pepovi poděkovat za jeho dosavadní práci velitele jednotky a věřím, že nejen mně,
ale i ostatním členům, bude nadále pomáhat nejen jako velitel družstva, ale i jako platný člen
jednotky.
Zásahová činnost JSDHO Moravany!
Poplach vyhlášen KOPIS 10. 1. TECHNICKÁ POMOC - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK - Platěnice
4. 3. POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - Bělešovice
8. 3. POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD – Moravany
18. 3. POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY – Bělešovice
5. 4. ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - Z VODY – Moravany
1. 8. POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVY – Slepotice
3. 8. POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVY – Uhersko
9. 8. POŽÁR - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD – Slepotice
14. 8. POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVY - Turov
Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při
výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky,
údržbě hasičárny, soutěžích v požárním sportu, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech.
Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak
ostatním spoluobčanům. Proto budeme vděčni za jakoukoliv další pomoc a podporu ze strany
obecního úřadu i v dalších letech a velmi si vážíme pomoci dosud poskytované.
Obměna techniky
Mezi nejvýraznější počin roku 2016 patří zahájení realizace plánované obměny zásahové
techniky. A to nejen morálně, ale především technicky zastaralého DA Avia r.v. 1976 za moderní a ke
svému účelu vhodnějšího vozidla odpovídajícího dnešním potřebám naší jednotky. Věřím, že ve
spolupráci s obcí, díky státním dotacím a sponzorům se náš záměr podaří.
Faltys Luboš, velitel JSDH

KD Moravany
Klub důchodců informuje
23.11. Dnešní schůzku jsme věnovali životním příběhům známých umělců Marka Ebena, Stelly
Zázvorkové, Svatopluka Beneše, Jiřiny Jiráskové a Dany Medřické.
30.11. Poslední listopadové pondělí je každoročně rezervováno besedě s představiteli obce - starostou
Václavem Ročkem a místostarostkou Ladou Louženskou. Z jejich úst jsme se dozvěděli podrobnosti o
průběhu výstavby kanalizace v Platěnicích, o opravách budovy sokolovny. Dále jsme vzali na vědomí
informace o vzniku sběrného místa na odpadky poblíž areálu bývalého ČSAO. V neposlední řadě jsme
byli seznámeni s činností místního rybářského svazu.
7.12. Na naši Mikuláškou zábavu dorazil čert a rozdával přítomným perníky. Příjemnou náladu
vytvořila i hudební produkce z dílny pana Karla Vávry.
14.12. Závěr roku 2015 jsme si zpestřili oslavou životního jubilea paní Evy Štěpánkové a Marty
Sedlákové. Paní Libuše Bakešová zarecitovala vánoční básně a Romanci štědrovečerní od Jana
Nerudy. Paní Brandová přečetla z knihy Valburgy Vavřinové o historii křesťanských Vánoc. Na závěr
jsme si zazpívali vánoční koledy.
4.1.
Pan starosta přišel popřát místopředsedkyni KD Martě Hovorkové a Boženě Blažejové
k životnímu jubileu. Oslavenkyně nám přichystali pohoštění. Dále jsme si připomněli 30 let od úmrtí
nositele Nobelovy ceny za literaturu básníka Jaroslava Seiferta.
11.1. Z podnětných návrhů členů naší organizace jsme sestavili plán činnosti na rok 2016. Marta
Hovorková nám přečetla výňatky z osudů Aťky Janouškové, Josefa Zímy, Lídy Baarové a Věry
Galatíkové.
Mgr. Marcela Halsbachová
--------------------------------------------------------------------------------------

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 mùžete ze dvou klasicky èeských
jídel a v pátek ze tøí za cenu 68,-Kè.
Pro seniory s trvalým pobytem v obci je cena 62,-Kè.
Dále lze po dohodì zajistit rùzné oslavy,rozlouèení,minutkové
menu,obložené talíøe a housky , zmrzlinové poháry , dopravu
jídel dle objednání pro firmy i jednotlivce za 5,- Kè za 1ks.
Gramáže polévek a jídel dle platných norem.

KONTAKTNÍ TEL:736470604 po-pá 7.00h – 14.00h
DO KUCHYNÌ
Týdenní nabídka výrobkù:
PO:
ÙT: Èerstvé chlebíèky,domácí moravské koláèe
ST: Cukroví

ÈT: Èerstvé chlebíèky, domácí vdolky
PÁ: Domácí bublanina,kefírové řezy , závin(na obj.)

OS SC Moravany
Koncem roku 2015 jsme zakončili naši činnost, a to 28. listopadu vánočními trhy a 22. prosince
společnou večeří v hale SC.
Se starým rokem jsme se též rozloučili zábavou spojenou s tancem, na kterou nám přijela hrát a zpívat
paní Faltýsová.
V lednu nás čeká členská schůze, kde řekneme také předběžný plán činností na rok 2016.
Zapsala H. Pšeničková

Reklama

