
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

ten čas letí tak rychle a náhle zjišťujeme, že nejkrásnější měsíc je již za námi. Stejně rychle uteče i 

měsíc červen a bude tady pro školáky i učitele milé období prázdnin. Snad vás bude zajímat několik 

nových informací z činnosti obecního úřadu, které proběhly od vydání posledního čísla zpravodaje. 

Tou hlavní je skutečnost, že byla dne 17. 5. 2016 zkolaudována splašková kanalizace v Platěnicích. 

Tato skutečnost znamená, že občané Platěnic, kterých se síť kanalizace týká, mohou do kanalizace 

napojit své nemovitosti. Již jsem se posledně zmínil, jak má propojení vypadat, ale přesto tuto 

informaci doplním těmito pravidly: 

1) splašková kanalizace není určena pro odvod dešťové vody. Tu je potřeba ze střech a pozemku 

odvádět mimo!!! (např. jímka, vsakování do trativodů, vedení do vodoteče apod.) 

2) stávající žumpy, septiky a jímky na vyvážení musí být zrušeny. To znamená, že nelze do splaškové 

kanalizace napojit pouze přepady z těchto jímek.  

3) napojení je nutné provést z přímého odpadu nebo odpadů z domu, tedy mimo žumpu nebo trubkou 

přes zrušenou žumpu. Čistírna odpadních vod bude řádně fungovat pouze tehdy, bude-li mít dostatek 

čerstvých fekálií. 

4) do kanalizace se nesmí dostat např. hadr na podlahu, drátěnky, vlhčené ubrousky, dětské 

jednorázové pleny…. 

O dalších podrobnostech budete průběžně informováni. 

Po napojení svého domu nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě osobně, telefonicky na čísle 

466 951 204 nebo e-mailem podatelna@obec-moravany.cz. 

Výběrové komise v průběhu května vybraly z přihlášených uchazečů dodavatele na tyto akce, které se 

budou nyní realizovat: 

1) oprava rozvodů vody a kanalizace v mateřské škole. Termín provádění prací je od 27. 6. 2016 do 

30. 8. 2016. V tomto období bude mateřská škola mimo provoz. S touto skutečností se rodiče budou 

muset vyrovnat. 

2) pokračování rekonstrukce sokolovny – moravanského domu – II. etapa. Zahájení prací je od 1. 6. 

2016. Dodavatelem byla z předložených nabídek vybrána společnost Marhold a.s. Pardubice,  která 

realizovala i I. etapu. 

Od začátku května byl otevřen obecní separační dvůr naproti bývalému ČSAO. Dosavadní zkušenosti 

s odvodem odpadů od občanů hodnotí obecní úřad kladně. Většina uživatelů si uvědomuje nutnost 

řádného třídění jednotlivých druhů odpadů i jejich způsob ukládání. Věříme, že další provoz bude 

probíhat ve vzájemné spokojenosti, i když někteří namítají, že to mají dále od domova. Někdo dále, 

někdo blíže, obec víc prostoru nemá, navíc na nyní aktuální bioodpad jsou po obci rozmístěny 

kontejnery. 

V průběhu měsíce června začne též konečná úprava komunikací v Platěnicích, konkrétně na 

„Václaváku“. Ulice včetně chodníku bude prodloužena až k poslední novostavbě a proveden odvod 

dešťové vody. Chodník vybuduje firma Agrostav a.s., na vybudování silnice probíhá výběrové řízení. 

Zároveň bude upraven trojúhelník před mostem u paní Svobodové. 

Prozatím přeji všem příjemný předprázdninový čas a nashledanou v příštím čísle. 

                                                                                                        Václav Roček, starosta obce 

 

Vítání občánků 
 

Vítáme nové občánky….. 

 

Terezu Konečnou Víta Štěpánka  Jana Louženského 

    

 

MikulášeVrbackého 

 

Přejeme jim i jejich rodičům málo starostí a hodně radosti. 

mailto:podatelna@obec-moravany.cz


Na obecním úřadě jsme přivítali nejmladší občánky Moravan. Jsou to: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adam Manych 

 

 

Viktorie a Jiří Klosovi 

 

 

Viktorie Oplová       Adéla Žemličková 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matyáš Dvořák                                     Stanislav Faltys 



  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jakub Hlavatý  Darek Čihák 

                        

 

       

Anna Siegelová 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci květnu oslavili životní jubileum… 

Žofie Škrabalová                         Josef Morch  
Zdeněk Jirout                              Hana Kacafírková 

Marie Svatoňová                         Jaromír Teplý 

 

 

V měsíci červnu oslaví životní jubileum… 

Marie Kašparová                          Božena Kárychová 

Václav Shejbal                              Zdeňka Záleská  
Marie Kratochvílová                     Marta Zahradníková 

Karla Shánělová                            Anna Jeníčková 

 

 

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví! 

 

 

Z našich řad odešli…. 

 

 

Lukáš Macků 

Josef Dvořák  
 

Budeme vzpomínat. 

 



Perníková popelnice 
Loňské vítězství v soutěži Cena kolektivního systému ASEKOL v kategorii do 2.000 obyvatel 

obhájily Moravany, v kategorii do 5.000 obyvatel nově kraluje Proseč a v kategorii nad 5.000 obyvatel 

Moravská Třebová. Speciální odměnu společnosti ASEKOL za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru 

elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele (mimo televizory a monitory) pak získala obec 

Moravany. Ceny převzaly místostarostka obce Mgr. Lada Louženská a členka rady obce p. Zdeňka 

Venclová. 

Základní škola 
 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
Ředitelství ZŠ Moravany sděluje rodičům budoucích prvňáčků, že přípravná schůzka proběhne dne 

20.června 2016 (pondělí) od 17:00 hodin v učebně II.A. budovy 1.stupně ZŠ za účasti tř. učitelky a 

ředitele školy. 

Na této schůzce obdrží rodiče základní informace ohledně začátku nového školního roku, informace o 

ŠD, kroužcích, projektech školy. Rodiče obdrží seznamy potřeb žáků – možnost hromadného nákupu 

ze strany školy.  

Řešit se bude i harmonogram příjezdů a odjezdů svozového vozidla dopravní firmy Autodoprava 

Miloš Metelka. 

L. Januš 

POZVÁNKA   NA  AKADEMII 

Ředitelství ZŠ Moravany si dovoluje pozvat rodiče našich žáků, sponzory, příznivce školy a 

širokou veřejnost z obce a okolí na  Akademii  ZŠ  Moravany, která se uskuteční tradičně  ve  

velkém sále KD Slepotice, tentokrát v úterý  21.června 2016, v době od 18:00 hodin.Součástí 

akademie je i slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je 

dobrovolné. 

             Mgr.L.Januš, ŘŠ 



TURISTICKÝ    POBYT   VELKÁ   ÚPA    16. – 20.5. 2016 
 Třetí týden 

v květnu vyrazila druhá a 

třetí třída na turistický 

pobyt do Velké Úpy 

v Krkonoších. Výlet to byl 

moc pěkný, děti se vrátily 

spokojené, šťastné, utahané 

a plné zážitků. Jak by také 

ne, zažily toho víc než dost 

a minimálně pro polovinu 

z nich to byl první 

vícedenní výlet bez rodičů. 

Kromě jiného jsme měli i 

noční stezku odvahy, 

karneval, diskotéku, hráli 

jsme stopovanou, hledali 

poklad, plnili bobříka 

mlčení a plno dalších her a soutěží. Děti nám většinou padly do postelí a usnuly dřív, než byste řekli 

Růžohorky. 

 Každý den jsme chodili po horách, všichni dostali velkou pochvalu za absolvování 35km až 

45km. Všichni šlapali, šlapali a šlapali a nikdo ani neodmlouval (aspoň ne moc). Program jsme měli 

nabitý, v pondělí jsme šli prozkoumat okolí a došli na Portášky, v úterý byl výlet s plněním úkolů po 

Krakonošově stezce do Pece pod Sněžkou (rodiče těšte se, někteří by chtěli o prázdninách zkusit 

bobovou dráhu), ve středu byl celodenní výlet na Sněžku. Projet se lanovkou pod náš nejvyšší vrchol 

byl silným zážitkem pro všechny, výhled do kraje byl sice v oparu, ale nepršelo, nesněžilo, ani nás to 

neodfouklo, nemrzli jsme, takže super. Podívali jsme se do Obřího dolu, na Studniční horu, Luční 

boudu a do Polska. Nezapomněli jsme ani navštívit Poštovnu a orazit všechny pohledy a dopisy. 

Všimli jste si doma? Zpátky na penzion jsme šli přes Růžohorky. Ve čtvrtek jsme hráli stopovanou na 

protějším kopci směrem na Valašky, ale k nim jsme nedorazili. Pátek byl ve znamení balení (uf, i to 

jsme s vynaložením všech sil zvládli. Pokud si vaše dítko dovezlo něco cizího, dopravte to prosím do 

školy a uspořádáme burzu). Vyhodnotili jsme nejlepší pokoje za úklid, nejlepší družstva v soutěžích, 

největší nepořádníky a jiné. 

 Kromě toho všeho si žáci z výletu dovezli papírového Krakonoše, aby nezapomněli na vládce 



Krkonoš. Protože jsme se stále pohybovali v KRNAPu, naučili se podle toho chovat, poslouchat a 

vnímat krásnou přírodu, rostliny i živočichy, kteří nás obklopovali. 

 Nebudu lhát, když napíšu, že se nám tam všem moc líbilo a doufáme, že si to budeme moc 

ještě někdy zopakovat. 

  

Dovolte mi, abych tímto poděkovala všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás. Paní 

učitelce Flídrové za perfektní organizaci výletu, paní učitelce Bakešové za nenahraditelnou pomoc 

s dětmi, paní zdravotnici Lukášové, za super doktora a léčitele bolestí všeho druhu a paní Netolické za 

bezvadnou spolupráci a pomoc.  

Všem velké díky! 

Za tým učitelek a dalších pedagogických pracovníků 

   Mgr. Kristýna Zadrobílková 

Něco málo o zdraví 
 
Slanina je jediný masový výrobek, který má v sobě 150 různých látek. Všechny samozřejmě nejsou 

zdraví prospěšné, doporučuje se tedy konzumovat v malých dávkách: v létě 20 – 40g, v zimě 40 – 70g. 

Čerstvá slanina (ne uzená) obsahuje vitamín B1, B2, B3, vitamín E, železo, fosfor a další. Dále má 

polynenasycené mastné kyseliny, které si naše tělo neumí samo vyrobit a bez nich nedokáže správně 

prosperovat. 

Druhou zajímavou látkou je kyselina arachidonová, která působí jako regulátor metabolismu 

cholesterolu v těle. To znamená, že rozloží cholesterol, který konzumujeme s jídlem. Doporučuje se 

jen malá denní dávka 20 gramů. Další významnou složkou je kyselina hyaluronová, která se používá 

v kosmetice a přípravkách proti stárnutí pokožky. 

Použití, kdy nám slanina může pomoci: 

Krvácení z nosu: solená slanina, nakrájená na hranolky a vložená v tamponu do nosu rychle krvácení 

zastaví. 

Svrab: výroba masti je 240x dražší než mastička ze slaniny. 

Bolavé klouby na prstech rukou: plátkem slaniny ovineme bolestivý kloub, ovážeme a necháme 

působit přes noc. Jestliže je bolest revmatického původu, doporučuje se slanina namočit do francovky 

nebo do octa na šest hodin před použitím. 

Bolesti kolen: přiložíme slaninu, překryjeme listem lopuchu a ovážeme. 

Angína, zánět průdušek: neuzenou slaninu můžeme poprášit ještě mletou paprikou. 

Křečové žíly, zánět žil: použijeme nesolenou slaninu. 

Hemeroidy: slaninu vložíme mezi půlky. 

Na tvrdé a popraskané paty: můžeme použít i vepřové sádlo. 

V kosmetice proti suché pleti a vráskám. Celkově pro organismus slanina dodá tělu potřebnou energii, 

obsah selenu v ní chrání před vznikem rakoviny. 

                                                                          Vlasta Jiroutová, podle časopisu Medium 2016 

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
 

Rodinné dovolené spojené s cestováním do 

zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 

dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s 

dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do 

členských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. 

Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, 

jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním 

dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti 

dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 

stanovenou na 5 let. 



Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými 

destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po 

Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. 

Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 

Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu 

pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy 

zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K 

žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii 

dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 

doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského 

průkazu činí maximálně 30 dnů. 

V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 

zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. 

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 

Informací není nikdy dost 

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u 

zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým 

dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat 

určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu 

– nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu 

daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci 

„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“. 

Mgr. Jana Vildumetzová 

náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy 

 

KD Moravany 
 
14.4. Oslavili jsme životní jubileum paní Bronislavy 

Havlíčkové s přáním pevného zdraví. Vypůjčili jsme si 

v knihovně hru Česko a testovali jsme své znalosti. 

18.4. V úvodu setkání jsme si zazpívali několik lidových písní 

a pak proběhla krátká rozcvička. Hlavní náplní naší schůzky 

bylo prohlížení fotografií z pětadvacetiletého působení klubu a 

vzpomínání na členy, kteří už nežijí. 

24.4. Osm členek našeho klubu odjelo vlakem do choceňské 

Panské zahrady na výstavu. Mohly tak shlédnout velké množství 

letniček, trvalek, okrasných keřů, ovocných stromků, 

pokojových a balkónových květin. V prodeji byla i bohatá 

nabídka hnojiv, ochranných prostředků a nářadí. Po nákupech se 

členky prošly městem, aby svou výpravu zakončily v cukrárně. Ostatní, kteří zůstali doma, seděli 

v klubu a popíjeli kávičku. 

2.5. Zakoupili jsme si šlehačkové poháry u paní pírkové a oslavili jsme Den matek. Paní Bakešová 

přednesla báseň Májová a několik dalších básní z knihy Maminka od Jaroslava Seiferta. 

9.5. Oslavenkyně paní Žofie Škrabalová a paní Blanka Lenochová oslavily životní jubileum. 

Přejeme jim do budoucna pevné zdraví a životní optimismus. Po občerstvení, které nám připravily, 

jsme si vyslechli báseň Jaroslava Seiferta Jarní rondeaux (Jaro, sbohem). Nakonec jsme si vyslechli 

optimistické rady z desatera Mějte se rádi. 

                     Mgr. Marcela Halsbachová 



OS SC Moravany 
 
14.4.2016 Hraní šipek 

Tentokrát jsme hráli šipky jen tak pro zábavu na tři vítězná kola. I přesto, že žádné ceny pro vítěze 

nebyly, hra všechny bavila. Závěrečnou vítěznou melodii si soutěžící i s potleskem fandících diváků 

s nadšením užili. 

 

21.4.2016 Beseda s cestovatelem 

Pan cestovatel ing. Oldřich Bubák k nám přijel jako vždy s dobrou náladou. V hale SC se sešlo hodně 

lidí a těšili se na zajímavé vyprávění.  

Pan Bubák se nedávno vrátil z Nepálu a vyprávěl o svém putování s přáteli po horách až do výšky přes 

4000m.Byli v oblasti Mustang, kde již několikrát před léty byl. Zažil ještě dobu, kdy bylo v Nepálu 

království a osobně byl pozván k audienci ke králi. Také o tom napsal knihu, ve které vše podrobně 

popisuje. Jako vždy, vyprávění bylo spojeno s promítáním obrázků. Přislíbil nám další návštěvu na 

podzim a již se těšíme na jeho velmi poutavé vyprávění. 

 

28.4.2016 Zábava k májovým oslavám 

V hale SC jsme připravili zábavu s „živou“ hudbou a hodnotnou tombolou. Parket byl stále plný 

tančících a nechyběla ani dobrá nálada u přihlížejících. 

        Zapsala Pšeničková H. 

 

Historie Sokola v Moravanech-3. část 
 
Po skončení I. světové války došlo k obnovení činnosti Sokola. Zdejší tělocvičná jednota neměla pro 

své členy řádnou tělocvičnu, tísnila se po různých hostincích, kde vykonávala svoje cvičení, posledně 

v hostinci u cukrovaru č. p. 117, kde byly též pořádány zábavy. Rozhodla se proto hned první rok po 

válce 1919 pro stavbu vlastní sokolovny. V roce 1920 došlo k zahájení přípravných prací.  Mezi 

občanstvem byla vypsána půjčka na slosovatelné podílové listy a tak byl získán počáteční kapitál 

k zahájení stavby, která byla zadána zdejšímu staviteli J. Petráňovi, který ji provedl nákladem 

320 000,- Kč. Přes značné finanční potíže se podařilo obětavostí občanů dílo dokončit. Lidé v době 

stavby chodili pomáhat a vykonávat pomocné práce. Sokolovna se stala střediskem kulturního dění 

v obci. V roce 1921 zde bylo zřízeno i kino, kam docházeli lidé z širokého okolí. Mimo pravidelných 

představení se promítaly i poučné filmy pro školní mládež. 

Starostou Sokola se stal řídící učitel Eduard Navrátil, který se též zasloužil o výstavbu sokolovny, kde 

byla umístěna čítárna s 90 časopisy a vzorná knihovna měla v té době 1 400 svazků knih a stala se 

chloubou obce. Posléze se stal E. Navrátil předsedou vzdělávacího sboru Sokola Východočeské župy. 

Přes všechno úsilí zůstaly na stavbě sokolovny dluhy. Obětaví činovníci jednoty se pustili do rozsáhlé 

veřejné kulturní činnosti tak, aby z výtěžků akcí byl umořován dluh. Pilně se cvičilo, pořádaly se 

tělocvičné akademie, společenské večery, taneční zábavy a hrálo se divadlo. 

V Moravanech byl v té době divadelní soubor „Klicpera“, který vedli manželé Lichtenberkovi, ale 

jeho výtěžek nešel na dluhy sokolovny. Členové sokola si proto založili soubor vlastní, který vedl 

obětavý učitel Viktor Fleišer. Sám psal hry a scénky pro děti a dospělé. 

V roce 1923 se sloučila jednota moravanská s platěnickou a vznikl Sokol Moravany – Platěnice. 

V roce 1930 došlo ke zřízení koupaliště na řece Loučné spolu se hřištěm v Platěnicích. Organizátorem 

těchto stavebních úprav byl obětavý člen Sokola a sponzor František Ruml – platěnický občan. 

Členové Sokola Moravany – Platěnice se společně zúčastňovali cvičení, slavností a všesokolských 

sletů v Praze v letech 1932 a 1938. 

V oddíle házené se mužstvo probojovalo do I. ligy mužů v roce 1940. Mezi naše slavné házenkáře 

patřili: V. Schejbal uč., Jar. Veselý uč., J. Klofát, J, Jiroutek, Fr. Lohnický, Zd. Mihulka. V době II. 

světové války vyvíjel činnost sportovní klub „Star“ – oddíl házené. Jinak jednota Sokol byla zakázána. 

 

 



Zajímavé tiskové zprávy z Pardubického kraje 
 

Cyklopecky startují. Ze sedla kol můžete obdivovat krásy Pardubického kraje 

Již popáté pořádá Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým krajem 

unikátní letní soutěž – Cyklopecky – ve které mohou vyznavači kol, bruslí, koloběžek, ale i pěší turisté 

při poznávání krás regionu vyhrát horské kolo Merida nebo třeba wellness pobyt. K účasti ve 

slosování stačí projet (nebo projít) alespoň částečně tři z 15 soutěžních tras a na místě si vyžádat 

razítko do takzvané Vandrovní knížky, která je k dostání ve všech turistických centrech. Všechny 

podrobné informace o soutěži, která potrvá až do 16. října, jsou kromě Vandrovní knížky také na 

www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/. 

 

Kraj ocenil významné osobnosti roku 2015 

Ceny Michala Rabase za záchranu a Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj mají nové majitele za rok 

2015. K sedmi novým laureátům cen se připojily také dvě čerstvé nositelky Medaile hejtmana. 

„Symbolickým DĚKUJI v podobě skleněné plastiky již potřetí vyjadřujeme úctu a poděkování lidem, 

kteří často ve svém volném čase věnují velké úsilí rozvoji našeho kraje nebo svou činností šíří jeho 

dobré jméno. Naše poděkování patří také těm, kteří nezaváhali ani na chvíli a obětavě přispěli k 

záchraně lidského života, tedy tomu nejcennějšímu, co každý člověk má,“ řekl hejtman Martin 

Netolický, který ocenění předával společně s náměstkem Romanem Línkem. „Jsem potěšený, že je tu 

několik zástupců zdravotnictví a sociální péče, ale také historik, geolog a sochař. A přál bych nám 

všem, aby nás takoví lidé, jako jsou dnešní laureáti, obklopovali v našem životě v co nejhojnějším 

počtu,“ doplnil Línek. 

 

Cenu Za zásluhy o Pardubický kraj obdrželi geolog a hydrogeolog Daniel Smutek, ředitel Hamzovy 

léčebny Luže – Košumberk Václav Volejník, historik Jiří Kotyk a sochař Olbram Zoubek. Cenu 

Michala Rabase za záchranu si odnesli studenti zdravotnické školy Eliška Matysová a David 

Janďourek a také lékař Nemocnice následné péče v Moravské Třebové Jiří Pol. Medaile hejtmana 

obdržela zakladatelka Hospice Chrudim Marie Blažková a rovněž ředitelka Oblastní charity Pardubice 

Marie Hubálková. Cenu médií si za záchranu dítěte zasloužil hasič Jiří Macků. Profily oceněných jsou 

dostupné na www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje. 

 

Kraj v minulém roce hospodařil s přebytkem téměř 260 milionů 
Rada Pardubického kraje schválila na svém jednání návrh účetní závěrky a závěrečný účet 

Pardubického kraje za rok 2015. Hospodaření kraje skončilo v loňském roce v kladných číslech, a to 

ve výši téměř 260 milionů korun. Přebytkové hospodaření pozitivně ovlivnil především zlepšený 

výběr sdílených daní i vyšší plnění nedaňových a kapitálových příjmů. „Podařilo se nám dosáhnout 

úspor ve výdajích, které činily přes 90 procent z navrženého objemu, což nám umožňuje tyto 

prostředky dále investovat do rozvoje území,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Značných úspor jsme 

dosáhly také v oblasti investic, jelikož se nám jednotlivá díla dařilo soutěžit za výrazně nižší ceny, než 

jsme původně předpokládali. Proto jsme mohli realizovat investice, na které mělo původně dojít 

například až v letošním roce,“ dodal Netolický. 

 

Pardubický kraj bude pořádat Olympiádu dětí a mládeže 

Je rozhodnuto! Český olympijský výbor přidělil Pardubickému kraji pořadatelství Her zimní 

olympiády dětí a mládeže v roce 2018. Po neúspěšné kandidatuře na letošní hry, kdy byl nakonec 

šťastnější Ústecký kraj, už to tentokrát vyšlo a největší multisportovní akce v České republice bude u 

nás. Zúčastnit by se jí mělo až 1600 sportovců. „V roce 2003 jsme pořádali vůbec první Olympiádu 

dětí a mládeže, takže se vlastně vracíme ke kořenům. Neúspěšná kandidatura na letošní hry nám dala 

cenné zkušenosti, které jsme využili při plánování následující zimní olympiády. Věřím, že připravíme 

úspěšné hry, které budou pro jejich účastníky motivací k dalšímu sportovnímu snažení,“ uvedl hejtman 

kraje Martin Netolický. 

Soutěžit se bude v celkem jedenácti sportech a disciplínách – alpské lyžování, běžecké lyžování, lední 

hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, šachy a 

tanec.  

http://www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/
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