Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hlásíme se opět téměř za letního počasí s dalším číslem zpravodaje. Teploty se v těchto dnech
vyšplhaly téměř ke třicítce, a kdo sušil seno, tak ho má už určitě uklizené. Mluvím o tom proto, abych
poděkoval všem spoluobčanům, kteří část obecních pozemků posekali, a to buď volná prostranství,
nebo alespoň před svými domy. Letos totiž vůbec nestíháme ve všech obcích rovnoměrně posekat. U
našich pracovníků se totiž projevila zrovna v nevhodnou dobu dlouhodobá nemocnost a co je hlavní,
část pracovní doby se zaučují na obsluze nové ČOV v Platěnsku. Ta byla stavebně i technologicky
úspěšně dokončena a dne 19. 5. 2017 zde proběhla kolaudace. Od 29. 5. 2017 je ve zkušebním
provozu a čistí již všechny odpadní vody z Moravan (mimo části „Na Obci“ a u Duhového jezera) a
Platěnic. Zkušební provoz potrvá 1 rok, během kterého se odebírá větší počet zkušebních vzorků.
Vyčištěná voda se vytlačuje již novým potrubím do toku Loučné v místě před železničním mostem ve
směru od Platěnic. Vzhledem k technické výbavě zařízení ČOV musíme počítat se zvýšenou spotřebou
el. energie, což spolu s ostatními náklady pravděpodobně ovlivní v budoucnu cenu stočného.
Znova se musím pozastavit nad úrovní odevzdávání odpadů. Tuto rozšířenou službu zde mají občané
naší obce na nadstandardní úrovni. Mohou zde odevzdávat téměř vše. Pro některé obyvatele však platí,
že tuto možnost, kterou většina obcí buď nemá, nebo má jen částečně, zneužívají. Platí to hlavně o
případech, kdy nemají odpad roztříděný a hlavně upravený tak, aby ve sběrných kontejnerech zabíral
co nejméně místa. Naši pracovníci místo jiné práce, nyní hlavně sekání, musejí celé pondělní
dopoledne odpad urovnávat a třídit. Žádám proto všechny, aby obsluze sběrného dvora usnadnili práci
řádným tříděním a úpravou odpadů pro jeho šetrné uložení. Samostatnou kapitolou jsou jednotlivé
kontejnery na bioodpad umístěné v různých částech obcí. Na nich jsou našimi pracovníky umístěny
upozorňujícími nápisy, co sem patří. Všechno je marné, neboť pohodlí převážně mladé generace vítězí
nade vším, i nad přiděláním starostí někomu jinému. Proto platí od 1. 6. 2017 pro naše pracovníky
jednoduchý pokyn. Do míst obce, kde se místo bioodpadu (posekaná tráva, shnilé plody) objeví odpad
směsný, nebude již tento kontejner přistavován. Nechť si bioodpad odveze každý na sběrné místo, jak
tomu bylo dříve.
Ještě k životnímu prostředí. V různých částech obce byla vysázena nová zeleň. Nebudu uvádět kam
všude, protože těchto míst je více. Jen chci požádat spoluobčany a majitele sousedních pozemků a
zahrad, aby tyto rostliny občas zalili. Samozřejmě pokud mají svoji vodu a dostatečně dlouhou hadici.
Nyní jedna nepříjemná informace, také z této oblasti. Členové TJ Sokol, kteří se starají o hřiště,
provedli podél plotu do silnice, ale i na jiných místech hřiště výsadbu nových břízek. Je to prostá
náhrada ze staré a již suché břízy. Představte si, že tyto mladé sazenice během dvou nocí někdo
všechny úplně zničil. Nikdo neví, kdo to udělal, ale je pravděpodobné, a všichni se jednoznačně
domnívají, že dotyčnému pachateli asi vadí listí z dospělých bříz. Aby tomu nebylo u hřiště málo, tak
se na vzorně upravené hrací ploše začalo během jednoho měsíce objevovat větší množství psích
exkrementů. Věřte, že starost o hřiště a okolí, aby vypadalo tak jak vypadá, je každodenní
několikahodinová práce. Navíc práce dobrovolná a zdarma, vykonávaná pořád stejnými jedinci z lásky
k Sokolu, fotbalu a Moravanům vůbec. Věřím, že se to nebude opakovat. Jinak kolektivu a mužstvu
přeji úspěšný boj o zachování krajského přeboru v Moravanech. Není jednoduché soupeřit s bohatými
městskými kluby a mnohdy s dalšími okolnostmi. Totéž přeji B mužstvu v úrovni okresního přeboru.
Do budoucna se jeví jako nezbytné přihlásit opět do soutěže mužstvo dorostu.
Oprava sokolovny (Moravanského domu) je nyní v tomto stadiu: proběhlo výběrové řízení na
dodavatele III. etapy. Z předložených nabídek naštěstí zvítězila firma, která stavbu rozestavěla, a to
společnost Marhold a.s. Stavebním dozorem bude ing. Petr Bezdíček, který nahradí v této funkci ing.
Svobodu. Nyní sháníme potřebné finanční prostředky, které zatím v rozpočtu chybí. Když vše půjde
dle předpokladu, práce by opět začaly po prázdninách.
Zastupitelstvo, které se sejde na svém zasedání dne 28. 6. 2017, bude mimo jiné projednávat návrhy
smluv na odkoupení pozemků, které jsou v platném územním plánu obce určeny ke stavbě rodinných
domů. Jedná se o lokalitu po pravé straně ve směru na Slepotice. Důvodem této plánované koupě je
skutečnost, kdy nyní obec žádné stavební pozemky nevlastní. O bydlení v Moravanech je velký zájem.
Budoucí vedení obce tak bude mít prostor, kde může vzniknout dalších 15 – 17 rodinných domů, navíc
v zajímavé lokalitě s dobrou dostupností školky a další občanské vybavenosti.

Na závěr přeji školákům, aby jim poslední měsíc školního roku rychle utekl a aby je na jeho konci
čekalo dobré vysvědčení provázené pochvalou od rodičů.
Václav Roček, starosta obce

Společenská rubrika
V měsíci červnu oslavili a oslaví životní výročí….
Marie Kašparová
Jaromír Janda
Božena Kárychová
Milena Kabeláčová
Václav Shejbal
Marie Hukalová
Jindřiška Vodičková
Josef Maks
Olga Kubátová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojených let.
Vítáme nového občánka….
Šimona Hoška
Přejeme všechno nejlepší a hodně radostných chvil!

Z našich řad odešel…
Petr Tuček
Čest jeho památce.

Vítání občánků ze dne 12. 5. 2017

Amálie Brandová

Elena Nekvapilová

Adam Kašpar

Dominik Dub

Kristýna Moravcová

Ella Martincová

O perníkovou popelnici
Dne 2. května 2017 by vyhodnocen Jubilejní desátý ročník soutěže obcí v třídění odpadů O
perníkovou popelnici.
V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělují také kolektivní systémy ASKEKOL a
ELEKTROWIN. První jmenovaný hodnotí obce v nejvyšší dosažené výtěžnosti (kg/ 1 obyvatel/ rok)
zpětného odběru elektrozařízení, např. informační technologie, telekomunikační zařízení, hračky,
lékařské a měřicí přístroje a spotřebitelské zařízení kromě televizorů a počítačových monitorů.
Ocenění získávají vítězné obce ve třech kategoriích dle počtu obyvatel, ASEKOL pak ještě uděluje
speciální odměnu za vůbec nejvyšší výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2016
prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů.
V systému ASEKOL v kategorii obcí do 2 000 obyvatel zvítězila obec Moravany.
Cenu převzaly paní místostarostka obce Mgr. Lada Louženská a členka rady obce paní Zdeňka
Venclová.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad, a věříme, že v dalším roce opět budeme u rozdávání perníkových
popelnic!!!

Oznámení knihovny
Dovolená
17. 7. – 28. 7. 2017
14. 8. 25. 8. 2017
Uzavření knihovny z důvodu revize knihovního fondu:
28. 8. – 8. 9. 2017
Revize a kontrola všech knih a dokumentů se provádí dle knihovního zákona každých 5 let.
Přeji všem krásný letní čas a Těším se na Vás.
Aktualizované informace také na: http://www.knihovnamoravany.webk.cz/
Zdena Bakešová, knihovnice

ZŠ informuje
Matematický klokan
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla
vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v 80. letech minulého
století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník
ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další
kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže zúčastnilo přes 6 milionů
soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci
Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR
se soutěž matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem
Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6- ti kategorií: Cvrček
(2. a 3. třída ZŠ), Klokánek (4. a 5. tř. ZŠ), Benjamín (6. a 7. třída
ZŠ), Kadet (8. a 9. třída ZŠ), Junior (1. a 2. ročník SŠ) a Student (3. a
4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom
termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní,
republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují
statistické výsledky za celou Českou republiku.
V letošním školním roce se Matematického klokana 2017 za okres Pardubice zúčastnilo 8 211
žáků a studentů. Na naší škole dosáhl vynikajícího výsledku Lukáš Kulhánek, žák 5. třídy ZŠ
Moravany, který se umístil ve své kategorii na třetím místě v rámci celého okresu Pardubice.
Za své umístění získal od pořadatele poukaz na nákup knihy v hodnotě 100,- Kč. Není to sice
mnoho, ale nás hřeje pocit hrdosti, že máme ve svých řadách takto nadané žáky. Lukáši jen tak dál…
Za skvělou reprezentaci školy Ti děkuji jménem všech pedagogů a celého vedení ZŠ.
Mgr. Ladislav Januš

Něco málo o zdraví
Lék na svalový a kosterní systém
Libeček nám vyléčí zažívání, bolesti kloubů a
vyčistí krev. Sklízet se dá z libečku úplně všechno.
Od plodů, přes listy až po oddenky a kořeny.
Jeho chuť je výrazná, účinky vylepší naše zdraví.
Libeček
zlepšuje
trávení,
pomáhá
proti
nechutenství, plynatosti, je efektivní v boji proti
bakteriím,
vyřeší
bolesti
kloubů,
revma,
osteoporózu a dnu.
Čaj z libečku působí močopudně, má čistící účinky,
naše tělo zbavuje usazenin toxických látek,
zklidňuje alergie.
Domácí lék vna bolesti svalů, kostí a kloubů je velice jednoduchý a účinný. K jeho výrobě
potřebujeme: 5 lžiček soli – nejlépe mořské, 10 polévkových lžic olivového oleje, libeček a láhev.
Smícháme olej se solí, vložíme do láhve a přidáme tolik libečku, aby byl ponořený. Uzavřeme a
necháme 2 dny odstát. Potom používáme.
Ráno hned po probuzení naneseme směs na postižené místo, kde pociťujeme bolest. 2 až 3 minuty
promasírujeme pokožku a nakonec umyjeme navlhčeným ručníkem.
Výsledek můžeme očekávat po deseti dnech, kdy se zlepší prokrvení, v daném místě nastane
regenerace svalu, kostí, chrupavek, vazů a také ustoupí doprovodné bolesti.
Tato kůra navíc zlepší metabolismus a zbaví tělo toxinů.
Vlasta Jiroutová

Členům CKP Moravany
Dobrý den,
dovolte mi, tímto dopisem vyslovit vám poděkování za organizaci a atmosféru, kterou jsem zažila na
vámi organizované akci Giro de Vysočina v sobotu 20. 5. 2017.
Na Giro de Vysočina jezdím v posledních deseti letech poměrně pravidelně, avšak letošní 36. ročník
byl pro mě výjimečný. Za prvé tím, že jsem jela na dvojkole, s kamarádkou, která špatně vidí, a tak
sama na kole jezdit nemůže, a za druhé tím, jakou jsem na Giru de Vysočina, zažila atmosféru. Za toto
vše bych vám, jakožto členům CKP - Moravany, ráda poděkovala. Děkuji!
Vybavení na cestu Vysočinou mapkou a tatrankou bylo velmi příjemné, avšak mapka nebyla téměř
potřeba, protože trasa byla výborně značená, což jsem jako vodič člověka se zrakovým postižením
velmi ocenila, protože jsem se nemusela soustředit na to, kudy jedeme, ale pouze na souhru našeho
počínání na dvojkole ☺. Díky této vynikající navigaci značení šipkami a podpoře členů CKP Moravany, kteří nás během putování po Vysočině vzali do party, jsme s Jitkou dorazily zdárně na
rozhlednu ve Vojtěchově a následně do cíle v Platěnicích.

Jelikož celý týden na víkend, kdy se jelo Giro de Vysočina, s úsměvem vzpomínám, a Jitka mi při
každé příležitosti nezapomene říci, jaký to byl super zážitek, strávit celý den na kole s prima lidmi a
ještě ujet tolik kilometrů (pozn. v Pardubicích jsme měly na tachometru 115 km, kdy to byl náš
společný nejdelší výlet na dvojkole), tak mám potřebu napsat vám tento dopis, poděkovat vám a snad
vás těmito slovy potěšit a povzbudit do další činnosti vašeho klubu.
Přeji vám do vašeho dalšího působení mnoho bezpečně ujetých kilometrů, mnoho hezkých chvil
strávených na vašich cestách i mimo ně, a pro nás účastníky veřejných akcí vaši sílu a optimismus při
pořádání dalších ročníků Giro de Vysočina či dalších obdobných akcí.
S přátelským pozdravem a DÍKY
Dana Stoklasová - Pardubice
V Pardubicích 26. 5. 2017

Z činnosti KD Moravany
10.4. Na přednášku místních kronikářky, paní Vlasty Jiroutové, se vždy těšíme. I letos
nám vyprávěla o archeologických nálezech v Platěnicích. Dále jsme se od ní dozvěděli nové
poznatky o Slovanech, které načerpala studiem časopisu Medium.
20.4. Náš jarní výlet směřoval na Floru Olomouc.Letošní výstava nesla motto:
Tajemná tvář světa. Ve spolupráci s velvyslanectvím Thajského kralovství se floristé nechali
inspirovat typickou thajskou přírodní scenérií. Siluety thajských dívek byly zdobeny různými
květy. Nevěděli jsme, kam se dřív dívat. Jednotlivá zahradnictví se rovněž inspirovala
duchem Thajska. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Lošticích za nákupem našeho jediného
původního českého sýra.
24.4. Dnes jsme zorganizovali Čarodějnickou merendu. Ženy se ustrojily za
čarodějnice s koštaty. Po
přehlídce
popřály
panu
Vojtěchu
Cabicarovi
k
devadesátinám. Jako výborný
tanečník každou čarodějnici
provedl a jeho tempo by mu
mohl
leckterý
mladý
závidět.

15.5. Mgr. Bohuslava
Medunová z Chocně, původně
učitelka, provádí nyní masérské,
rekondiční a regenerační služby.
Paní Medunová nám nejprve
vyprávěla o tom, co ji přivedlo
ke změně povolání. Objevila v
sobě nebývalou sílu v rukou,
které uplatňuje při masážích. Pak vyprávěla o dalších schopnostech, kterými běžní lidé nejsou
obdařeni, které hraničí až s okultismem.
22.5. Hlavní náplní dnešní schůzky byla soutěž o Česku.
Mgr.Marcela Halsbachová

Z činnosti OS SC Moravany
23.4.2017
za námi opět přijela kapela „Živaňanka“. Její vystoupení v hale SC mělo opět velkou účast a všem se
líbilo. Akci pořádal OÚ společně s OS SC.
27.4.2017
se konala beseda s představiteli obce panem starostou, místostarostkou a paní Schejbalovou.
Projednaly se záležitosti týkající se SC a byli jsme seznámeni např. s dostavbou a zkušebním

provozem čističky odpadních vod, s tím, že bylo v obci vybudováno nové dětské hřiště a se stavem
rekonstrukce bývalé sokolovny v Moravanech a o výstavbě nových domů za mateřskou školou.
18.5.2017
jsme oslavili „Svátek matek“ posezením v klubovně při kávičce. Každý si odnesl domů malou
pozornost.
24.5.2017
jsme jeli na výlet. První zastávkou byl Jiříkov u Rýmařova, kde jsme navštívili velmi pěknou
„Pradědečkovu galerii U Halouzků, kde jsou vystaveny obří dřevěné sochy, betlémy, postavy bájí a
pověstí v krytých prostorách. Řezbář Jiří Halouzka je držitelem 25 českých a 4 světových rekordů.
Jeho celoživotní dílo jej zařadilo do seznamu významných osobností Oxfordské Encyklopedie. Získal
ocenění od UN- FOE-PRAE v Římě.Dřevořezba „Pradědečkova říše“ má rozměry 6x2,3m, socha
Praděda má výšku 10,4m , dřevořezba „Vyznání mé rodné zemi“ měří 36x2m, největší betlém na světě
v životní velikosti má přes 250 figur.
Další zastávkou byla rodinná čokoládovna v Troubelicích na Moravě. Zde se nám dostalo velmi
milého přivítání a pohoštění. Ochutnali jsme různé druhy vyráběných čokolád a používaného sušeného
ovoce. K pití jsme dostali nápoj z marakujového koncentrátu. Cílem majitelů čokoládovny je
nabídnout zákazníkům kvalitní čokolády, vyrobené z těch nejlepších ekvádorských kakaových bobů.
Slazeny jsou ztuhlou třtinovou šťávou panelou v bio kvalitě. Jde o jedinou čokoládovnu v ČR, která
má pod kontrolou celý proces od sklizně, nakládky v Ekvádoru a vykládky v ČR až po samotnou
výrobu čokolády. Otec majitelů totiž v Ekvádoru žije již 30 let. Na závěr jsme měli možnost zakoupit
si vyráběné čokolády a jiné produkty.
Poslední zastávkou byly Loštice a tamní prodejna tvarůžků a sýrů. Nákup jsme spojili s posezením
v místní cukrárně.
Výlet se vydařil a to i díky příznivému počasí.
Připravujeme – besedu s cestovatelem ing. Bubákem – 1.6.2017
Grilování.

Mrázková, Pšeničková

Atentát na říšského protektora R. Heydricha – Operace
Anthropoid
V Praze 27. května 1942 jel do úřadu říšský protektor Reinhard Heydrich. Seděl na předním sedadle
otevřeného mercedesu. Vůz řídil jeho osobní strážce Johanides Klein. V ohybu silnice čekali na
chodníku parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš.
V té chvíli nastal na křižovatce zmatek. Auto s Heydrichem kličkovalo mezi třemi tramvajemi a náhle
se objevilo u Gabčíka ve vzdálenosti 1 m. Vystřelit nestihl, možná mu selhala zbraň.
Klein výkřikem upozornil na atentátníky, Heydrich chtěl zastavit.
Kubiš náhle hodil granát. Ozvala se mohutná detonace, výbuch zdemoloval vůz. Vysypala se i okna
projíždějící tramvaje, několik lidí bylo lehce zraněno. Gabčík utíkal ulicí do kopce a výstřelem zastavil
Kleina, který ho pronásledoval. Kubiš prchal přes ulici, kde měl kolo a podařilo se mu uprchnout.
4. června Heydrich podlehl těžkému zranění a zemřel.
Parašutisté se ukrývali v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde v dramatickém boji ukončili svůj život.
Pomáhaly jim desítky lidí a po atentátu přišly tisíce Čechů o život. Byly vypáleny Ležáky a Lidice.
Útok na říšského protektora patřil k nejvýraznějším skutkům československého odboje.
R. Heydrich, kterému vojáci říkali kat, byl organizátorem konečného řešení židovské otázky –
usmrcení.
Pokud by Němci vyhráli II. světovou válku, měl se postarat o devadesát milionů Slovanů, kteří neměli
v Evropě co pohledávat.
Vlasta Jiroutová
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