Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a také letos je po dlouhé době vody naštěstí dost. I když deficit vody spodní je dosud
stále velký.
Ve 2. polovině května bude zahájen zkušební provoz nově postavené ČOV v Platěnsku. Ten
potrvá 12 měsíců a během něho budou ověřeny všechny varianty v běžném provozu možného zatížení.
V souvislosti s touto skutečností projednalo a schválilo zastupitelstvo naší obce na svém zasedání,
konaném dne 19. 4. 2017, nové znění „Smlouvy o odvádění odpadních vod“, a to v souladu
s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb. a s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. Nové
smlouvy budou zaslány všem uživatelům (odběratelům) veřejné kanalizace k podpisu. Jedno paré si
ponechá uživatel a druhé, podepsané, prosíme obratem vrátit na OÚ Moravany. Zastupitelstvo rovněž
schválilo cenu stočného pro rok 2017. Stočné se nezvyšuje, zůstává tedy ve výši 640,- Kč na osobu a
rok. Pro příští rok 2018 bude pravděpodobně situace v ceně stočného jiná. Vše ukáže provoz nové
ČOV a s tím spojená výše nákladů na celkový provoz a správu kanalizace, kterou obec zajišťuje.
V této souvislosti bych chtěl touto cestou vyzvat všechny uživatele kanalizace, aby pokud možno
zcela vyloučili vylévání tuků do odpadu. Tuky totiž způsobují zanášení ovládacích plováků
v čerpacích stanicích, čímž dochází k výpadkům čerpadel a přeplavování čerpacích šachet. Za účelem
likvidace tuků z domácnosti je rozšířen seznam materiálů, které budou odevzdávány v rámci sběru
nebezpečného odpadu.
Sběr nebezpečného odpadu (viz text dále) proběhne nyní 17. 5. 2017 dle uveřejněného časového
harmonogramu.
Jak jsem se již zmínil v minulém čísle, v polovině května bude zahájena závěrečná třetí etapa
– dokončení opravy sokolovny (nyní pod názvem „Moravanského domu“). Dosavadní práce – střecha,
ochrana proti spodní vlhkosti, stavební úpravy interiéru – v celkové výši 8,5 mil. Kč, byly hrazeny
z rozpočtu obce.
V současné době se nám naskytla možnost žádat o dotaci na výměnu oken, zateplení stropů, podlah a
pláště budovy. Získáním této dotace by se výrazně snížil podíl financování stavební akce z obecního
rozpočtu odhadem o cca 7,5 – 8 mil. Kč.
Dne 8. 4. 2017 se uskutečnila brigáda členů „Mysliveckého sdružení Moravany-Slepotice“ na
provedení výsadby nových stromů kolem kopce u Duhového jezera. Akce se mimořádně vydařila, a
proto chci poděkovat všem členům, kteří se brigády zúčastnili. Bylo vysázeno přes 150 ks stromků a
následně zajištěno jejich ošetření proti zvěři. Škoda, že i přes výzvu OÚ nepřišel nikdo z občanů a
rodičů s dětmi. Měli příležitost si vysadit svůj strom. Za celkovou přípravu brigády patří zvlášť
poděkování Ing. B. Křivkovi a p. P. Mokrému. Plánovaná výsadba bude i nadále pokračovat.
Jednáme se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o opravě silnic v jejich majetku.
Jejich současný stav je katastrofální z každého pohledu. Průjezd obcí od nadjezdu, ul 9. května, silnice
do Moravanského, silnice mezi Slepoticemi a Turovem. Opravy nejsou prováděny buď vůbec, nebo
nekvalitně. V první polovině května budu tento stav projednávat přímo s náměstkem hejtmana pro
dopravu p. Michalem Kortyšem. Po tomto setkání doufám ve zlepšení situace, zvláště když
Pardubický kraj podepsal s naší obcí smlouvu na ul. 9. května po její generální opravě, kterou se
zavázal Pardubický kraj provést.
K dokončení 2. etapy výstavby splaškové kanalizace v Platěnicích zatím nemohu s určitostí
říci, zda bude probíhat realizace v letošním roce. Stavební povolení máme, nejvíce bude záležet na
získání dotačních prostředků. Žádost na ministerstvo zemědělství budeme podávat k 30. 6. 2017 a dle
výsledku bude zajištěn další postup, kterým je výběrové řízení na dodavatele. O všem budeme
spoluobčany Platěnic, kterých se bude stavba týkat, včas informovat.
Přeji všem příjemné pokračování jara a nashledanou v příštím čísle zpravodaje.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze dne 19. 4. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení směny
pozemků p. č. 405/88 o výměře 785 m2, p. č. 405/92 o výměře 373 m2, p. č. 405/94 o výměře 371
m2, p. č. 56 o výměře 86 m2, vše v k. ú. Moravanský ve vlastnictví obce Moravany za pozemky p. č.
132/53 o výměře 1144 m2 a p. č. 132/8 o výměře 72 m2, vše v k. ú. Moravany nad Loučnou ve
vlastnictví České republiky – státního pozemkového úřadu ”.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Vyhodnocení úspory spotřeby
elektrické energie VO po instalaci osvětlovacích těles LED v obci Moravanský a Turov” .
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Venclovou, jako členy
Ing. Bakeše a p. Brňáka.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Červenou a p. Horodyskou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu za období 01 – 03/2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu části bodu 13/175 usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze
dne 1. 2. 2017 – finanční příspěvek pro KČT – CKP Moravany nahrazen příspěvkem pro CKP
Moravany za stejných podmínek.
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 12/2017 o poskytnutí dotace dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro
Zbyňka Preška – CKP Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 Obce Moravany a inventarizaci obce za rok
2016. 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 smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací s platností od
1. 7. 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro rok 2017 za odvádění odpadních vod (stočné) ve výši 18,28
Kč/m2. Spotřeba odpadní vody se řídí vyhláškou č. 120/2011 Sb.- směrná čísla roční spotřeby vody v
platném znění.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pozemků p. č. 132/7 a p. č. 132/64, vše v k. ú. Moravany
nad Loučnou o celkové výměře 19 828 m2, které jsou dle platného ÚPSÚ obce Moravany v lokalitě
Z21 určeny pro výstavbu RD.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 78/3 v k . ú. Moravany nad Loučnou o
celkové výměře 4 265 m2 za minimální cenu 260,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p. č. 405/88 o výměře 785 m2, p. č. 405/92 o výměře
373 m2, p. č. 405/94 o výměře 371 m2, p. č. 56 o výměře 86 m2, vše v k. ú. Moravanský ve vlastnictví
obce Moravany za pozemky p. č. 132/53 o výměře 1144 m2 a p. č. 132/8 o výměře 72 m2, vše v k. ú.
Moravany nad Loučnou ve vlastnictví České republiky – státního pozemkového úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení úspory spotřeby elektrické energie VO po instalaci
osvětlovacích těles LED v obci Moravanský a Turov.
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu stávajících LED svítidel v obci Platěnice, Čeradice a Moravany
firmou Baghirra s.r.o.

Oznámení OÚ
Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 17. 5. 2017
zdarma
sběr nebezpečných odpadů :
Sběr se uskuteční ve všech částech obce v tomto čase :
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20

Moravanský – u zastávky ČSAD
Moravany – u obecního úřadu
Platěnice – u sběrny TKO
Čeradice – u pohostinství čp. 13
Turov – u sběrny TKO

Jedná se o tento odpad :
Odpady z odstraňování barev
Odpadní řezné emulze a roztoky
Jiné hydraulické oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Potravinářské oleje a tuky
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrové materiály, čistící tkaniny
Nebezpečné součástky ( těsnění, hadice, řemeny … )
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Vyřazená zařízení obsahující Cl-F uhlovodíky ( lednice )
Vyřazená elektronika obs. nebezp. látky ( televize, PC )
Vyřazené anorg. chemikálie obsahující nebezpečné látky

Společenská rubrika
V měsíci květnu oslavili a oslaví životní jubileum…
Marie Štěpánová
Věra Otradovská
Jaroslava Matějková
Josef Šeda
Hana Sapáková
Zdeňka Skalická
Pavel Štěpánek
Petr Starý
Přejeme všem oslavencům hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.
Z našich řad odešli.....
Jan Truhlář
Tomáš Vavřina
Helena Andrejsová
Čest jejich památce.

Vlastimil Novák
Milan Oppl
Marie Charvátová

Kosmetika s prošlou zár. lhůtou
Olejové filtry
Olověné akumulátory
Ni-Cd akumulátory
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, lepidla, pryskyřice
Nepoužitelná léčiva
Baterie a akumulátory

Základní škola
Letem světem aneb průlet školou
Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v naší škole
uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku. Za spolupráce
učitelek z 1. stupně p.uč.Zadrobílkové, p.uč.
Flídrové, p.uč. Milo, p.uč. Sitové, ředitele školy a několika dobrovolných
spolupracovnic z řad starších žákyň (Nela Dvořáková, Sára Sádovská,
Tereza Křížová, Žaneta Kleinerová ), proběhl bez velkých komplikací
( pokud nebudeme řešit čištění ucpaných odpadů na chlapeckých WC)
zápis nových prvňáčků. Se svými rodiči jich tentokrát přišlo poněkud méně,
ale s tím jsme díky znalosti demografické křivky víceméně počítali. Proto jsme také mohli přivítat i
děti z mimospádových oblastí školy, kam patří například děti ze Slepotic, Nových Holešovic, Lipce a
Čankovic. Ke dni zápisu jsme vydali rozhodnutí o přijetí celkem devatenácti dětem, u pěti žáků jsme
rozhodli o odkladu zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Nový školní rok začne těmto dětem
v pondělí 4. září 2017.
Mgr. Ladislav Januš

Domácí mazlíčci ve škole
Ve středu 12. dubna si 4. třída přichystala Den s domácími
mazlíčky. Žáci dostali možnost přinést si svého domácího mazlíčka do
školy a podělit se o své chovatelské zážitky. Musela jsem bohužel z důvodu
naší bezpečnosti (i zvířátek samotných) vyloučit psy a kočky. Přichystali
krátké povídání o svém mazlíkovi, co potřebuje k chovu v zajetí, čím se živí,
odkud pochází a další zajímavé informace. Nejprve je ukázali a informovali
své spolužáky ve třídě a poté uspořádali „přednášku“ v tělocvičně pro ostatní
žáky 1. stupně.
Sešla se nám opravdu pěkná sbírka: želvičky, křečíci, morčata,
potkan, zakrslí králíčci, párek papoušků a rybičky. Na závěr zvířecího
dopoledne si děti vyrobily plakát z obrázků a nashromážděných informací.
Kdo neměl zvířátko, tvořil to samé o svém pejskovi nebo kočičce anebo o vysněném mazlíkovi.
Na závěr chci poděkovat Ádě, Pátě, Thee, Barče, Terce, Štěpovi, Aničce, Matějovi, Honzíkovi
a Péťovi za aktivní účast a samostatnou prezentaci.
Mgr. Kristýna Zadrobílková

Obrněný transportér
Začátkem měsíce navštívili naši školu nadšenci pro vojenskou techniku – jinak vedoucí z dětského
letního tábora *M*A*S*H* u Trutnova - v obrněném transportéru a hned způsobili pořádný rozruch
mezi družinovými dětmi. Jeden z nich jim namluvil, že jedou zbořit školu a ony kupodivu nejásaly.
Museli jsme jim žertík vysvětlit, ujistit je, že vozidlo přijelo hlavně proto, aby je mohli jeho majitelé
další den podrobně představit všem žákům naší školy.
Mohla bych tu psát plno zajímavých informací o BVP (bojovém vozidle pěchoty), jak žáci
napjatě poslouchali, lekali se a prolézali ho, ale pověřila jsem čtvrťáky, aby v rámci hodiny českého
jazyka procvičili popis a zaznamenali své bezprostřední zážitky a dojmy na papír. Hoši mohli zúročit
své znalosti z počítačových her a musím uznat, že jejich znalosti a otázky byly tentokrát opravdu
k věci.

Nahlédněte do jejich prací a posuďte sami.

Mgr. Kristýna Zadrobílková

Sportovní dění ve škole
Další ročník fotbalového turnaje děvčat ze základních škol
se konal 5. 4. 2017 v Pardubicích na umělé trávě v Ohrazenicích.
Naše dívky v prvním utkání nestačily na favorizované domácí
hráčky a prohrály v poměru 8:1. Druhý zápas se ZŠ Výprachtice
již opanovaly a zvítězily přesvědčivě 7:0. Nejlepší hráčkou byla
Klára Horáková, která zaznamenala 3 branky.
Ve stejný den jako fotbalový turnaj, tedy 5. 4. 2017 se
během odpoledního vyučování sehrál i Velikonoční florbalový
turnaj mezi třídami 2. stupně naší školy. Tento rok byl plný
zvratů a nepředvídatelných výsledků. Největším překvapením
bylo vystoupení 6. třídy, která byla posilněna příchodem svého bývalého spolužáka a hokejisty
Ondrou Jiroutem, který s doplněním ostatních přivedl tým na vítězné vlně na konečné druhé místo.
Doslova o prsa se podařilo v turnaji zvítězit favorizovaným „deváťákům“. Největším propadákem
bylo vystoupení 7. třídy. Jejich výkony se projevily jen řečí, ale jinak jim zbyly jen oči pro pláč a
čtvrté místo. Konečné pořadí: 1. místo 9. třída, 2. místo 6. třída, 3. místo 8. třída.

Zleva stojící: A. Barvová, M. Fliger, J. Roček, E. Laksarová, sedící: K. Kazdová, K. Horáková, J. Kmetík, M.
Ročková

Vybíjená
10. duben 2017. Na tento turnaj ve vybíjené, který se konal v holické sportovní hale, naše škola
postavila jen chlapecký tým s očekáváním postupu do kola okresního, které se bude konat u nás v
Moravanech. Po dvou letech, kdy se naší reprezentaci nepodařilo vybojovat postup, jsme se konečně
dočkali. Naši borci postupně vyhráli ve skupině nad Býští, Holubova Holice, v semifinále zdolali ZŠ
Dašice a nakonec ve finále prohráli se zlepšující se holickou „holubovkou“. Uvidíme, jak se nám
povede v okresním kole.

Zleva horní řada: A. Bidlo, V. Kříž, D. Kotrisz, J. Zrůst; prostřední řada: M. Svatoň, V. Pištora, L. Kulhánek,
M. Půlpán, dolní řada: E. Mikan, A. Hájek, J. Bolehovský, T. Zadrobílek

Ing. František Mottl

SRPDŠ Moravany
V měsíci únoru proběhly dvě společenské akce pořádané sdružením SRPDŠ Moravany. První akcí byl
historicky první ročník tematického plesu a druhou akcí pak již pravidelný dětský karneval.
Na následujících řádcích Vás budeme o obou těchto akcích stručně informovat.

První tematický (maškarní) ples
Ples se konal v pátek 3. února v sále platěnické hospody za doprovodu živé hudby. Původně se mělo
jednat pouze o posezení několika lidí starajících se o činnost sdružení SRPDŠ při ZŠ Moravany, ale
protože je společenských a kulturních akcí, pořádaných v naší obci, jako šafránu, tak jsme se nakonec
rozhodli, že celou akci otevřeme i pro širokou veřejnost a uspořádáme ples se vším, co k tomu patří.
Původní obavy o nezájem ze strany našich spoluobčanů byly záhy rozptýleny velkým zájmem o
rezervaci vstupenek a vlastní průběh akce nakonec překonal veškerá očekávání organizátorů. Sál
doslova praskal ve švech, a kdyby přišlo na ples byť jen o několik lidí více, tak už bychom se tam
pravděpodobně ušlapali.
O zaměření plesu se vedly dlouhé debaty, ale nakonec pro začátek zvítězily klasické a osvědčené
masky. Nechtěli jsme, abychom o některé návštěvníky přišli právě kvůli nutnosti dorazit na ples
v masce, a tak byla účast v masce dobrovolná. K našemu překvapení ale nakonec dorazili všichni
návštěvníci plesu v maskách a musím podotknout, že někteří ve velmi povedených.
Na sále tak nebyla nouze o noblesní dámy a pány ze třicátých let, princezny, upíry, čertice, jeptišky,
vojáky a mnohé další. Nebylo nemožné se na baru potkat s Césarem nebo Kleopatrou či veselým
klaunem. A nakonec se objevil i Jack, Jack Sparrow.
Myslím si, že vzhledem k výborné atmosféře si večer všichni přítomní náležitě užili. K dobré náladě
přispěla i kapela, jejíž repertoár pokryl veškeré potřeby a přání přítomných hostů. Touto cestou
bychom chtěli vystupujícím muzikantům poděkovat za jejich nemalý podíl na úspěchu celé akce.
Všichni doufáme, že se nám v příštím roce podaří uspořádat podobnou akci tak, abychom se postupně
připravili na otevření rekonstruované budovy místní sokolovny, kde bychom rádi pokračovali

v započaté tradici. Na příští rok jste tedy všichni srdečně zváni na další pokračování a věřím, že si to
společně užijeme stejně, jako jsme si to užili v roce letošním.

Dětský karneval
Tak jako v posledních několika letech jsme i letos uspořádali pro rodiče s dětmi dětský karneval.
Termín konání tentokrát vyšel na sobotu 25. února. Místem konání byla již tradičně budova místního
Senior centra.
Pro děti byla připravena spousta písniček, soutěží a sladkostí. O dobrou zábavu se staral spolu
s pořadateli také DJ Milan, který měl nachystanou velkou porci oblíbených dětských hitů.
Na akci dorazilo již tradičně velké množství rodičů s dětmi a tak organizátoři, tentokráte oděni do
námořnických stejnokrojů, museli během odpoledne několikrát doplňovat další a další místa k sezení.

Všem, kteří se podíleli na pořádání těchto akcí, děkujeme a doufáme, že počet společenských akcí
v naší obci a jejich návštěvníků bude i nadále stoupat.
Informace o dalších plánovaných akcích SRPDŠ najdete vždy v předstihu na webových stránkách
školy (http://www.zsmoravany.cz), případně na vývěsce před budovou 1. stupně Základní školy
v Moravanech.
Děkujeme za pozornost a těšíme se, že se s Vámi na některé z pořádaných akcí potkáme i osobně.
Za SRPDŠ
Michal Kulhánek a Jaroslav Dohnal

Dětský karneval v Platěnicích
I letos jsme v Platěnicích mysleli na děti a tak se v sobotu 18.3.2017 konal v sále místního hostince již
tradiční dětský karneval. Sešlo se zde celkem 64 dětí a bylo je možno vidět v maskách princezen,
rytířů, čarodějnic, kouzelníků, vojáků, superhrdinů, zvířátek a jiných krásných kostýmech...
Děti si domů odnesly plno sladkostí, které si vysoutěžily a nebo posbíraly při tanci, balónky a nějaký
ten dáreček z tomboly. Soutěžemi, tancem a celkovým řáděním vybitou energii děti zpět načerpaly
přichystaným občerstvením ve formě párku v rohlíku a zmrzlinovým pohárem. Z úsměvů na tvářích a
dobré nálady v sále si troufám konstatovat, že se karneval vydařil a dětem se zde líbilo. Poděkování
patří rodičům, kteří se podíleli na organizaci akce, Liborovi Šafkovi za propůjčení sálu a panu Mirkovi
Kučerovi za hudební doprovod.
Příští rok při reji masek opět ahoj!!
A. Manychová

Požár rodinného domu v Čeradicích
V neděli 12. února 2017 po 14 hodině zjistili místní obyvatelé, že u jednoho z obydlí vznikl dosti
velký požár v přístřešku a to v části, která ze silnice není vidět. Požár byl nahlášen ve 14 hodin 7
minut, příjezd prvních vozů zasahujících jednotek z Dašic a Holic byl ve 14 hodin 17 minut. Přes
rychlý zásah hasičů se požár velmi rychle rozšířil po půdě, takže ve 14 hodin 30 minut již požár
zachvátil celý půdní prostor. Hašení požáru nebylo jednoduché a to z důvodu že zde byl větší počet
tlakových nádob. Při požáru utrpěli dvě osoby zranění. Majitele a spolubydlící odvezla zdravotní
záchranná služba do nemocnice. Bylo nutné využít u zasahujících hasičů dýchací přístroje. K požáru
mimo uvedených zasahujících jednotek ještě byli přivoláni hasiči z Dolní Rovně, Ostřetína, Moravan a
Pardubic. Na požádání velitele zásahu členové SDH Čeradice nasadili stříkačku PS 12 na doplňování
vody z řeky Loučné z důvodů slabého výkonu hydrantové sítě a nedostatku vody. Dále místní sbor
zajistil ve spolupráci s obecním úřadem občerstvení pro zasahující hasiče v místní hospůdce.
Nemovitost byla ve 22 hodin předána velitelem zásahu hasičům z Moravan, kteří nemovitost hlídali až
do druhého dne do ranních hodin. Celková materiální škoda je vyčíslena dle hasičů na 2 milióny
korun.
Řada spoluobčanů nabízela různou formu pomoci. Na schůzce na obecním úřadě bylo dohodnuto se
synem poškozeného, jak pomoci s odstraněním následků tohoto požáru. Obec zajistila pořádek po
požáru od silnice, dále obec přistavila kontejnery a následně zajistila odvoz na skládku. Místní hasiči,
společně s příbuznými poškozeného v sobotu 11. 3. 2017 odstranili veškerý nepořádek okolo
nemovitosti a dále sundali za pomocí jeřábu ze střechy celou střešní konstrukci. Mechanizaci zdarma
poskytl pan Holomek (jeřáb Tatra), pan Štěpánek (traktor s vlekem) a pan Morávek (zvedací plošinu).
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří si udělali čas a přišli pomoci. Akce se
zúčastnilo 13 osob z naší obce a 6 příbuzných. Všichni si uvědomujeme, že současný stav nemovitosti
je třeba řešit. Proto hasiči navrhli příbuzným poškozeného, že ještě pomohou v dalších dnech
s odstraněním následků tohoto požáru tak, aby mohla být zahájena rekonstrukce nemovitosti nebo její
náhrada jinou stavbou.
Jiří Sychra, Čeradice

Něco málo o zdraví
Zdravý růst vlasů – rady našich babiček
Kopřiva – pomáhá proti mastnotě a lupům. Obsahuje minerály, vitaminy a aminokyseliny, které
podporují vlasový růst, zvyšují lesk a zabraňují vypadávání vlasů. Stejně jako ořešák byrví vlasy do
tmavších odstínů.
Heřmánek – vysušuje, zklidňuje pokožku, působí protizánětlivě, zvyšuje lesk a mírně zesvětluje.
Podběl – dává vlasům tmavý odstín, posiluje a dodává lesk, zmírňuje tvorbu lupů.
Petrželka – obnovuje růst vlasů. Šampon, tinktura i mast obnoví kořínky a odměnou je nově rostoucí
vlasový porost.
Zázvor – omezuje vypadávání vlasů, povzbuzuje jejich růst, regeneraci a lesk.
Měsíček lékařský – dodá vlasům krásnou medovou vůni, působí na citlivou pokožku, vlasy zjemňuje.
Levandule – příznivě působí na regeneraci vlasů, dezinfikuje, stahuje a uklidňuje vlasovou pokožku a
tlumí svědivost.
Máta peprná – tlumí svědění, napomáhá obnově pokožky, zabraňuje tvorbě lupů, je vhodná při mytí
po chemickém barvení. Stejné účinky má i meduňka.
Ořešák – listy působí protizánětlivě, zakrývají šediny, barví vlasy dohněda a dodávají jim lesk.
Rady našich babiček
Na poškozené vlasy si nanášely majonézu, přikryly ji igelitem a za 30 minut umyly. Na mastné vlasy
pomohl kefír nebo šťáva ze dvou citronů vmasírovaná do pokožky. Na suché vlasy do pokožky
vmasírovat tři lžíce ohřátého olivového nebo mandlového oleje.
Místo tužidla stačila fixírka s trochou piva, vlasy byly lesklé a krásně zpevněné.
Vlasta Jiroutová

Zajímavosti z historie…
Historie prací techniky
Nejstarší zmínka o způsobu praní pochází ze starého Sumeru 2 800 let před naším letopočtem. V té
době se pralo hlavně šlapáním prádla ve vodě.
V e starém Římě už byly prádelny, kde valchaři šlapali prádlo ve velkých kotlích, naplněných bělicí
hlinkou, louhem, močí a vodou. Nakonec prádlo vyždímali a vymáchali ve vodě.
Teprve později se začaly používat různé tlouky a plácačky.
¨Před praním se prádlo namáčelo ve vodě, do které se přidala směs zvířecího tuku a dřevěného popela.
Pokrokem byl vynález mýdla, které nebylo takové, jaké známe dnes.
V dalším období přišla na trh valcha. V prodeji byly valchy dřevěné, plechové, z pálené hlíny a
dokonce skleněné.
S rozvojem průmyslové výroby se začaly vyrábět pračky dřevěné na ruční pohon, ale práce s nimi byla
dřina (např. kolíbačky). Přišlo se na to, že stačí, aby se prádlo ve vodě pouze vířilo za použití mýdla.
Dalším vynálezem bylo zavádění elektrické energie a její využití v malých motorech, který patentoval
v roce 1894 Nikola Tesla. Postupně se vyvíjely různé typy a přešlo se na výrobu praček kovových.
Dnes každá domácnost vlastní pračku s ohřevem vody a s odstředivkou a praní prádla už není
záležitostí pouze žen.
Vlasta Jiroutová

Klub důchodců
8.3. Na dnešní schůzce jsme přivítali novou členku klubu paní Marii Stejskalovou. Dále jsme slavili
MDZ. Zakoupili jsme si šlehačkový pohár u paní Pírkové a při pochutnávání jsme poslouchali paní
Helenu Ríhovou , která nás seznámila se životopisem Sofie Podlipské. Jaroslav Vrchlický, její o
dvacet let mladší láska, napsal o tom knihu" Okna v bouři. " Stojí za přečtení.

13.3. Připomněli jsme si život Karla Kryla, autora politicky exponovaných písní např. Bratříčku,
zavírej vrátka, Rakovina atd. a vzpomínkové knížky "Půlkacíř ". Cetli jsme si úryvky z další jeho
knihy "Země lhostejnost". Krylovy články nás přesvědčily, jak mimořádného a vskutku nezávislého
politického komentátora naše společnost ztratila. Vzpomínku na něho jsme zakončili přehráváním jeho
tklivých písní. 20.3. Cetli jsme si z knihy "Usměvy stříbrného plátna" a plánovali výlet do Olomouce.
27.3. Po přednášce pana zahradníka Hlubockého o nejnovějších bylinkách jsme si mohli zakoupit
jarní cibuloviny, petrklíče, macešky, osiva zelenin, květin, hnojiva a různé ochranné prostředky proti
škůdcům.
3. 4. Tentokrát jsme se sešli v knihovně. Paní Bakešová nás pohostila zákusky, čajem a kávou.
Seznámila nás s počtem čtenářů, knih a výpůjček. V knihovně je možné zapůjčit si audioknihy, různé
časopisy a knihy z jiných knihoven. Před knihovnu byl umístěn INFOPOINT. Paní Bakešová pořádá
různé akce pro děti např. Pasování prvnáčků na čtenáře. O knihovnu se vzorně stará.
Mgr.Marcela Halsbachová

Z činnosti OS SC
9. 3. 2017
Na tento den připravila paní Brynychová literární hodinku, která se každoročně koná již od roku 2006.
Tentokrát se týkala milostné literatury. Seznámila nás s románem anglické spisovatelky Jojo
Moyesové „Než jsem Tě poznala“. Jde o neobyčejně citlivý romantický příběh o dvou lidech, kteří
nemají nic společného, dokud jim láska nepoloží k nohám celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou
cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje. Tento román byl zfilmován.
Jojo Moyesová napsala celkem 10 románů, první byl vydán v roce 2002, např. „Dívka kterou jsem tu
zanechal, Život po Tobě, Poslední dopis od mé lásky“ a další.
Seznámili jsme se také s tvorbou spisovatele Daniela Glattauera a jeho knihou „Dobrý proti severáku“,
ve kterém se autorovi podařilo něco nemožného, spojit neslučitelné, neboť příběh knihy je romantický
a vtipný zároveň. Není proto divu, že si čtenáři vyžádali pokračování – román „Každá sedmá vlna“.
Obě knihy přečtete jedním dechem. U nás byl román Dobrý proti severáku uveden v podobě
rozhlasové a divadelní hry.
Dále jsme se seznámili s nejprodávanějšími bestsellery u nás, kterými jsou např.:
Patrik Hartl – Okamžiky štěstí
Vlastimil Vondruška – Dobroninské morytáty
Robert Brynza – Dívka v ledu
Czendlík – Zahradníková – Postel, hospoda, kostel-.
Jako připomínku Světového dne poezie /21. 3./ přednesla na závěr paní Brynychová báseň Josefa
Svatopluka Machara Slunečnice.
Informovala nás, že k nám dorazil původně Dánský recept na štěstí Hygge, jehož „bible“ vyšla
v češtině koncem ledna. Kniha má název „Tajemství spokojeného života“- pohoda, deka, tepláky a
svetr, který nechcete vyhodit, jíst co Vám chutná a toto sdílet s osobou milou a blízkou. Naprosto nic
to nestojí.
8. 4. 2017
se v době od 9 do 16 hodin konaly v hale SC již tradiční „ Velikonoční trhy“, které byly společnou
akcí OS, OÚ a Stravování Lenky Pírkové, která zajišťovala občerstvení a obědy. Prodejci měli
dostatek zboží různého druhu, a proto doufáme, že uspokojili požadavky návštěvníků trhů.
Zapsala L. Mrázková, H. Pšeničková

