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Uvěrka příštího čísla 
 
 
Vážení spoluobčané, 

 

podzim je tady a letos navíc mnohem dříve, než bychom ho čekali. Loni bylo ještě koncem 

září plus 30° C. Alespoň vody je v letošním roce o trochu více. Však také hladina spodní vody je dle 

informace hydrogeologů  o 1,5 m níže než před 5 lety. Proto nám také vyschla studna na hřbitově. 

V prvním říjnovém týdnu nastoupí studnaři na její vyčištění a případné prohloubení. 

 

V těchto dnech nastoupí firma Marhold na III. a zároveň poslední etapu dokončení oprav 

bývalé  „sokolovny“ nově „ Moravanského domu “. Dle předpokladů by mělo být celé dílo 

dokončeno do jednoho roku  tzn. do 30.9.2018. Financování máme zajištěno prostřednictvím 

obecních financí a úvěru od Komerční banky. Doufáme, že se nám podaří získat ještě další dotaci od 

Státního fondu životního prostředí, kterou bychom použili na zateplení, fasádu a okna.  

 

Agrostav Pardubice v těchto dnech dokončuje konečnou úpravu poslední místní komunikace 

v Platěnicích, která byla zjevně dotčena zemními pracemi při loňské výstavbě kanalizace. Myslím, že 

i tato stavba je budována na dobré úrovni a že po letech „ utrpení“ spojeného s blátivými epizodami 

bude sloužit dlouhá léta zde bydlícím spoluobčanům. 

 

V souvislosti se zmínkou o Platěnicích bych tu měl ještě jednu výzvu – týká se těch vlastníků 

nemovitostí, kteří se dosud nenapojili nebo napojili  na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci, ale 

dosud nám to neoznámili na OÚ Moravany, aby tak neprodleně učinili nejpozději k termínu 

uvedenému v písemném sdělení, které od nás již obdrželi. Pro informaci uvádím, že během 

dosavadní dokončené I. etapy kanalizace bylo zhotoveno 53 domovních odboček zakončených 

kontrolními šachtami, které jsou umístěny dle přání vlastníků. Ke konci září, tedy nyní, jich je 

napojeno pouze 23. Obec má podanou žádost o dotaci pro dokončení kanalizace ve druhé části 

Platěnic. Poskytovatel  dotace, kterým je min. zemědělství , provede před eventuálním přidělením 

dotace kontrolu, jak je využita první část kanalizace, na kterou obec 50% dotaci již obdržela. Byli 

bychom neradi, aby nastala situace, kdy by z důvodu nevyužití hotové investice obec další dotaci 

neobdržela. Proto Vás žádáme o co nejrychlejší dobudování přípojek. 

 

V celé obci byl z dotačních prostředků instalován nový bezdrátový rozhlas v celkové hodnotě 

2,1 mil. korun. Věříme, že doba, kdy v některých částech obce nebyl ten starý slyšet, pominula. 

Zastupitelstvo bude seznámeno s jeho obsluhou. Je možné ho využít buď všude nebo v jednotlivých 

obcích i jejich částech samostatně. Pokud se někomu zdá, že jsou reproduktory umístěny příliš nízko, 

tak dle zhotovitele je výška 3,5 až 4 metry nastavena dle platné normy. 

 

Ve všech našich obcích byla též dokončena výměna osvětlovacích těles ( halogenové a 

sodíkové výbojky byly nahrazeny úspornými LEDkami), kromě sídliště Moravany – Jih a cestě ke 

hřbitovu v Moravanech. Dle celkového ohlasu není osvětlení tak intenzivní, ale svůj účel plní a 

neoslňuje v noci místnosti v bytech. Přesné informace o úspoře elektrické energie nemáme ještě 

k dispozici. Spotřebu musíme porovnat za srovnatelné časové období. 

 

Školákům začal nový školní rok a do první třídy přibylo 20 nových žáků. Přejeme jim radost 

ze školy a učitelům trpělivost při jejich výuce. 

  

Všem přeji příjemný podzim a pokud možno nějaký ten teplý den. 

 

                           Na shledanou v příštím čísle                          Václav Roček ,starosta obce 

 

                        Slovo  starosty 



 
 
 
 

 

 

              Vítáme mezi sebe nové občánky : 
 

 

 Sofii Kučerovou                       Ondřeje Gregora 

 

Sofii Veselíkovou                     Kristiána Dufka 

 

 

 

 

          V září oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané : 
 

 

Svobodová Cecílie                     Dvořák František 

 

Pilař Jaroslav                            Karásková Věra 

 

Jiravová Blanka                        Braunová Vlasta 

 

Slepička Zdeněk                        Frošová Helena 

 

     

 

                      Gratulujeme 

 

 

 

 

 

     Opustili  nás :    

 

                                                                Miroslava  Matějová 

                                                                          Josef Maks 

                                                                                               Dagmar Dohnalová 

                                                                  

            

                                           

                  Společenská rubrika 



          
 

 

•   Školení i stáže v nemocnicích. Dotační program pro začínající praktiky bude 

atraktivnější 

Nedostatek lékařů je problémem, který trápí zdravotnictví napříč všemi obory. Výjimkou 

nejsou ani praktičtí lékaři, jejichž populace stárne a během několika málo let hrozí, že jich pro 

tento obor nebude dostatek, a to zejména na venkovských obvodech. Proto krajští radní na 

svém jednání schválili úpravu dotačního programu, který by měl motivovat dosud nezapojené 

školitele i absolventy. 

Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na 

specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území 

Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. „Dotační program pro budoucí praktické 

doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos jsme ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum 

lékařů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.  

„Podpora bude poskytována formou neinvestiční programové dotace, na kterou není právní nárok. 

Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období od 1. ledna do 31. prosince 

2018,“ informoval radní Valtr. Právě výše podpory na jeden projekt je jednou z úprav, kterou se 

program oproti minulému roku liší. Ta byla dříve pouze ve výši 48 tisíc korun. „O dotaci může také 

nově žádat pouze nový školitel, nebude tedy poskytována ve druhém a třetím roce školení,“ uvedl 

Ladislav Valtr. „Díky vyšší částce dotace se také zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy absolventa 

také jeho různá školení nebo stáže v nemocnicích,“ dodal radní pro zdravotnictví Valtr s tím, že 

celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je půl milionu korun. 

Žádosti mohou zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního roku. 

Než absolvent získá specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, 

musí projít vzdělávacím cyklem, na některém z takzvaných rezidenčních míst, která vypisuje, 

schvaluje a financuje ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele 

zdravotních služeb, absolvent se pak stává jeho zaměstnancem. Během prvního roku a půl musí 

absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a v další fázi ještě v oborech 

specializovaných.  

• Memorandum přinese do kraje téměř tři miliardy korun na výstavbu přivaděčů k D35 

Téměř tři miliardy korun se zavázala vyčlenit 

česká vláda na výstavbu přivaděčů k dálnici 

D35 na území Pardubického kraje. 

Aktualizované Memorandum Ministerstva 

dopravy a Pardubického kraje o vzájemné 

spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 

v celé délce trasy po území Pardubického kraje 

a souvisejících investic na silniční síť podepsali 

v polovině července ministr dopravy Dan Ťok a 

hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

 

 

 

     Vybrané tiskové zprávy z našeho kraje 



„Pro Pardubický kraj je memorandum únosný kompromis. Reaguje po jedenácti letech na obdobný 

dokument, který bylo nezbytné aktualizovat a dostat do rozpočtových možností státu v letech 2017-20. 

Původní memorandum bylo velmi obecné, teď se výrazně zkonkretizovalo a jsou za ním i konkrétní 

peníze, zejména na rok 2018 a následující léta,“ uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval: 

„Součástí memoranda je také obnova povrchů silnic v bezprostřední blízkosti páteřní komunikace, 

jejich rozšíření nebo přeložky s vyústění na mimoúrovňové křižovatky v rámci D35. Pro Pardubický 

kraj je důležité, aby i oblasti, kudy nevede koridor této rychlostní komunikace, byly na ni dobře 

navázány přivaděči.“ 

„D35 měla být postavena už dávno a mohli jsme tím výrazně zmírnit dopravní komplikace jak v 

Pardubickém kraji, tak při nynější modernizaci D1. Pardubickému kraji uleví od tranzitní dopravy na 

současné 1/35 a výrazně zlepší spojení s dalšími regiony,“ řekl ministr Dan Ťok. 

Součástí memoranda jsou tyto investiční akce navázané na výstavbu dálnice D35: 

• Přeložka silnice II/298 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Rokytno na D35 a dnešní I/35 v 

limitní výši 200 milionů korun.  

• Přeložka silnice II/322 kolem Dašic v limitní výši 300 milionů korun 

• Přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory - Dašice v limitní výši 200 milionů korun. 

• Modernizace silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí v limitní výši 200 milionů 

korun. 

• Modernizace silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí v limitní výši 100 milionů 

korun. 

• Modernizace silnice II/312 v úseku Choceň - České Libchavy - Žamberk v limitní výši 500 

milionů korun. 

• Prodloužení silnice II/312 v nové trase na I/35 ve vazbě na D35 MÚK Vysoké Mýto, západ v 

úseku Vysoké Mýto - Choceň - Mostek v limitní výši 1,2 miliardy korun. V případě 

nepotvrzení proveditelnosti a ekonomické rentability této akce bude provedena přeložka a 

modernizace silnice II/357 v úseku Vysoké Mýto - Choceň ve vazbě na mimoúrovňovou 

křižovatku Vysoké Mýto, západ na D35 a modernizace silnice II/315 v úseku Týnišťko - 

Choceň v souhrnné limitní výši 520 milionů korun.  

Stávající silnice první třídy I/35 bude po dokončení D35 převedena do kategorie silnic druhé třídy a 

jejím vlastníkem se stane Pardubický kraj. „Naším závazkem zde bude omezit nákladní tranzitní 

kamionovou dopravu, tak aby do budoucna nákladní vozidla využívala právě D35 a neměla tendenci 

sjíždět na silnice nižších tříd,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 

Původní memorandum bylo podepsáno v Pardubicích 21. března 2006 tehdejším ministrem dopravy 

Milanem Šimonovským a hejtmanem Pardubického kraje Michalem Rabasem. Týkalo se vzájemné 

spolupráce při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického 

kraje a souvisejících investic na silniční síti. Vláda ho posléze schválila svým usnesením č. 421 ze 

dne 12. dubna 2006. Pardubický kraj splnil předpoklad vyplývající z memoranda, a to schválení 

koridoru R35 v takzvané jižní variantě v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. 

• Přímá linka z Kazachstánu do Pardubic? Kraj jedná s dalšími východními destinacemi 

V Astaně, hlavním městě Kazachstánu, se od června do září koná světová výstava EXPO 2017, 

na které se v českém pavilonu prezentuje také Pardubický kraj. Zástupci našeho regionu zde 

při příležitosti této výstavy jednali s velvyslankyní České republiky v Kazachstánu a 

Kyrgystánu Eliškou Žigovou. Hlavním tématem byla podpora cestovního ruchu, ale také 

možné přímé letecké spojení Pardubic s kazašskou Astanou, které by se mohlo stát jediným 

spojením České republiky s Kazachstánem. 



„Česká republika je mezi Kazachy velmi 

žádaná. Mezi nejoblíbenější destinace 

patří Karlovy Vary a Praha, ale kazašští 

turisté mají obecně velmi rádi lázeňské 

pobyty, takže bychom jim mohli 

nabídnout například Lázně Bohdaneč. V 

současné době však neexistuje přímé 

spojení s Kazachstánem, což je pro 

turisty z této středoasijské země 

limitující a obecně to omezuje možnost 

přilákání turistů z celé střední Asie. 

Pravidelná letecká linka Praha – Almaty 

byla zrušena, a proto budeme chtít 

společně s velvyslanectvím otevřít 

jednání s dopravcem Air Astana o 

možnosti vytvoření leteckého spojení Astany s pardubickým letištěm,“ uvedl hejtman Martin 

Netolický. „Zároveň budeme chtít jednat se zástupci Kyrgystánu, kteří nabízí velmi výhodné 

podmínky pro propojení s Českou republikou. Letecký dopravce této země však v současné době 

nemá přístup do evropského leteckého prostoru, a proto se nabízí oslovení českých dopravců. Mohlo 

by se jednat o velmi zajímavé propojení do dalších asijských zemí za výhodných podmínek,“ uvedl 

hejtman Netolický. 

Čeští investoři mají o Kazachstán zájem 

Ačkoliv je pro řadu Čechů Kazachstán velkou neznámou, tato středoasijská země začíná být velmi 

populární mezi českými investory. „Výraznou proměnou v zájmu českých investorů byla krize na 

Ukrajině a sankce proti Rusku. V této době se začali obracet směrem do střední Asie, a to především 

právě Kazachstánu. Mezi mnohými můžeme zmínit například pivovar Kozel, který je mezi místními 

velmi oblíbený,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Nadále zůstaneme s velvyslanectvím v 

kontaktu a budeme chtít propojit firmy z našeho regionu, které by mohly mít zájem prezentovat se na 

středoasijském trhu nebo zde navázat zajímavé obchodní vazby,“ dodal Línek. 

Lázně a koně. Kraj má turistům z Kazachstánu co nabídnout 

Česká republika se v rámci světové výstavy EXPO 2017 prezentuje vlastní expozicí v jednom z 

pavilonů. „Český pavilon navštěvuje v průměru pět až osm tisíc návštěvníků každý den. V tomto týdnu 

se v pavilonu prezentuje Pardubický kraj. Snažíme se Kazachům ukázat, že mohou kromě Prahy a 

Karlových Varů navštívit i další regiony. Naší výhodou je blízkost od hlavního města, lázně a koňská 

turistika,“ uvedl radní pro oblast cestovního ruchu René Živný. „Kromě Kladrub nad Labem, které 

aspirují na zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, můžeme nabízet například 

Slatiňany, ale samozřejmě Pardubice jako takové,“ doplnil Živný. 

• Historické vlaky lákají turisty na Králicko již třetím rokem 

Třetí ročník pravidelných sobotních jízd historických 

vlaků z České Třebové do Hanušovic má za sebou již osm 

víkendů. Za více jak měsíc a půl provozu vyzkoušelo tuto 

turistickou atrakci přes 1600 cestujících. Ti se svezli 

osobními vagony zvanými Rybák, taženými 

prvorepublikovými parními lokomotivami, nebo 

motorovým vozem Krokodýl z 60. let.  

 



"Zájem cestujících nadále trvá, což nás samozřejmě těší. Ohlasy předchozích dvou ročníků byly velmi 

pozitivní a projevuje se to i v počtu cestujících v letošním roce, ve kterém využíváme nejdelší trasu ze 

všech tří ročníků. Po dokončení rekonstrukce jsme se vrátili až do stanice Hanušovice v sousedním 

Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický a doplnil pozvánku na vojensko-historickou  

akci Cihelna 2017, která se nedaleko Králík uskuteční v sobotu 19. srpna. „Stejně jako v předchozích 

letech vyrazí na Cihelnu posílená souprava, která pojme zdaleka nejvíce cestujících ze všech letních 

jízd. Zároveň jsme v rámci této výjimečné akce připravili změnu v jízdním řádu tak, aby si mohli 

návštěvníci celou akci více vychutnat. Na zpáteční cestě proto budou posunuty odjezdy ze všech 

stanic přibližně o 90 minut oproti běžnému jízdnímu řádu,“ dodal hejtman Netolický. 

Prozatím nejúspěšnější sobotu z pohledu obsazenosti vlaků byl 8. červenec, kdy se parním vlakem 

svezlo celkem 550 cestujících. Zajímavostí je také 18 přepravených kočárků. 

• Turistický portál kraje je nyní modernější 

Od začátku srpna se uživatelé oblíbeného turistického portálu www.vychodnicechy.info 

setkávají na těchto stránkách nejen s modernější grafikou, ale především mají usnadněnou  

 

cestu k vyhledávaným 

informacím. Pro nový 

design hledala 

Destinační společnost 

Výhodní Čechy 

inspiraci mezi 

nejlepšími evropskými 

turistickými portály. 

„Turistický portál 

Pardubického 

www.vychodnicechy.cz si i ve své původní podobě vedl dobře, v červenci dokonce překonal 

návštěvnický rekord za celou dobu své existence, když zaznamenal 58 334 návštěv,“ upozornil radní 

Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. „V minulosti získal i několik odborných cen, ale je 

nám jasné, že v tomto oboru se musíme pružně přizpůsobovat novým trendům a zejména uživatelům, 

kteří zde hledají vše potřebné pro cestování po našem regionu. Teď jsem zvědav, jak se změny projeví 

v další návštěvnosti,“ dodal Živný. 

Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován nejen informačními 

centry, ale i poskytovateli služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti jazykových mutacích, má 

integrovaný mapový portál a plánovač výletů i na více dní.  

Součástí je i velké množství připravených turistických programů, které jsou na webu uspořádány 

podle cílových skupin nebo tematického zaměření. Nechybí ani bohatá videogalerie včetně 

virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů. 

Samozřejmostí je databáze více než 15 tisíc objektů, které lze nyní vyhledávat pomocí nového 

nástroje rychle a podle různých kritérií. Důležitá je i prezentace akcí, které se na území Pardubického 

kraje konají. Těch bylo jen od začátku letošního roku 11 tisíc.  

                               redakce Zpravodaje

             

http://www.vychodnicechy.info/
http://www.vychodnicechy.cz/


             
  

 

 

Slavnostní zahájení v první třídě 

 
 

Stejně jako každým rokem 

proběhlo v prostorách první třídy, v 

pondělí 4. září 2017, slavnostní 

zahájení nového školního roku, a to 

za účasti nových žáčků, jejich 

rodičů, sourozenců a příbuzných. 

Chybět kromě paní učitelky třídní 

Mgr. Kateřiny Vokounové nemohli 

ani další významní hosté – starosta 

obce Moravany pan Václav Roček, 

ředitelka MŠ Slepotice paní Věra 

Kňavová, ředitelka MŠ Moravany 

paní Kateřina Bakešová, paní 

Marcela Kolářová ze Svazu 

moravanských žen. 

  

 

 

Po úvodním slovu třídní učitelky pohovořil krátce 

ředitel školy Mgr. Ladislav Januš, přivítal nové žáčky a 

popřál jim a jejich rodičům hodně úspěchů při zdolávání 

překážek, které možná školní docházka přinese. V podobném 

duchu se vyjádřili i další hosté – všichni ze srdce přáli 

novým žáčkům, aby jejich vstup do školních lavic byl 

úspěšný a příjemný. Z planoucích očí prvňáčků šlo vyčíst, že 

se na školu opravdu těší a že do ní budou rádi docházet.  
    

                                                                                                                                                                                     

L.Januš 
A jsme opět v novém školním roce 
 

Než se kdo nadál minuly prázdniny a žáci 

se svými kantory opět zaplnili prostory našich 

školních budov. 

 

 Během prázdnin došlo k migraci žactva, 

která ve svém výsledku neměla podstatný vliv na 

změnu v celkovém počtu dětí. Oproti loňskému 

roku nastoupilo letos 178 žáků, což je o jednoho 

žáka méně než loni. Na prvním stupni se počet 

dětí nezměnil – je zde 114 žáků v pěti ročnících, 

druhý stupeň vykazuje 64 žáků  

ve čtyřech ročnících.  

 

 

            Začal  nový  školní  rok 



 

Školní družinu tvoří dvě oddělení, ve kterých pracuje 60 žáků. Z celkového počtu školních 

dětí v novém školním je celkem 122 dětí ze spádových obcí (Moravany, Moravanský, Platěnice, 

Platěnsko, Turov a Čeradice). Mezi přespolní žáky patří skupina 56 dětí, z nichž největší objem 

vykazují děti ze Slepotic. Ve školní jídelně se momentálně stravují celkem 162 žáci. První třídu paní 

učitelky Vokounové navštěvuje 19 žáků, druhou třídu, kde učí paní učitelka Flídrová (nyní provdaná 

Zemánková) navštěvuje 20 žáků. Třetí třída paní učitelky Milo má 25 žáků. Čtvrtou – naši 

nejpočetnější třídu, kde působí v roli třídního učitele ředitel školy pan Januš, navštěvuje celkem 28 

dětí. Pátá třída paní učitelky Zadrobílkové čítá 22 dětí. Na druhém stupni, v 6. třídě pana učitele 

Mottla studuje 15 žáků. Paní učitelka Slavíčková je třídní učitelkou v 7. třídě s počtem 14 dětí. Osmá 

třída paní učitelky Schwarzové je naplněna do počtu 18 žáků a naše nejstarší – devátá třída, kde je 

třídní učitelkou paní učitelka Rathouská, nastoupila do posledního ročníku základního vzdělávání 

v počtu 17 žáků. Pro zajímavost ještě uvádím, že celkový počet chlapců na škole je  90 a dívek 88. 

 

V pedagogickém sboru nastala jedna změna - do řad učitelů se po mateřské dovolené opět 

vrátila paní učitelka Kateřina Vokounová, aby s radostí přijala třídnictví v první třídě. Ve sboru 

skončila paní učitelka D. Sitová, která zde pracovala na dobu určitou – a to do vypršení mateřské 

dovolené paní učitelky Vokounové. Jinak zůstává vše při starém – ve škole působí nadále devět 

učitelek, čtyři učitelé, dvě vychovatelky, jedna asistentka pedagoga a sedm nepedagogických 

zaměstnanců. Všichni dohromady tvoří nebývale kompaktní tým, který se snaží z naší školy vytvořit 

školu, kde jsou kromě spokojených žáků a jejich rodičů také spokojení učitelé. 

 

 Věřím, že se nám to daří. 

 

A co se venkovního vybavení týče, v areálu prvního stupně se objevily nové stololavice, 

v nichž mohou zejména děti navštěvující školní družinu trávit svůj odpolední pobyt na čerstvém 

vzduchu. Škola v minulém školním roce zrenovovala „staré“ dopravní značky a vozítka z dětského 

dopravního hřiště a na asfaltovém povrchu se po letech opět objevily bíle označené vozovky 

s křižovatkou a přechody pro chodce. Žlutou barvou je pak vyznačeno basketbalové hřiště opatřené 

novými basketbalovými stojany s deskami a koši odolnými případnému řádění vandalů. Školu, 

vchody a areál navíc hlídá kamerový systém se záznamem. Školní volnočasové dětské hřiště opatřené 

houpačkami, průlezkami, hrazdami, kolotočem a zatím jedním pingpongovým stolem je běžně 

přístupné veřejnosti, a to i v době víkendů, svátků nebo prázdnin. Trochu smutný pohled zatím skýtá 

„antukové“ hřiště na volejbal. Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem podalo žádost na MpMR o 

dotaci na rekonstrukci tohoto hřiště ve výši téměř 1,6 mil. korun. Otázkou zůstává – bude-li náš 

projekt vybrán mezi dalšími šesti sty zájemci. Budeme doufat… 

  

                              Mgr. Ladislav Januš, ředitel ZŠ

     

 
 

  

 
 

 

DĚTSKÝ DEN MORAVANY 

 

V sobotu 03. června 2017 proběhl v Moravanech na hřišti další velmi úspěšný Dětský den pod 

hlavičkou Tělocvičné Jednoty Sokol Moravany. Letos nám počasí přálo, sluníčko pěkně hřálo, takže ze všech 

zúčastněných vyzařovala pozitivní energie.  

 

Pro děti byla jako každý rok připravena řada soutěží (střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, 

překážková dráha, házení na klauna, petang, trojskok z místa, chytání rybek, židličkovaná a další), spousta 

atrakcí (skákací hrad, skluzavka, kolotoč řetízák, dětské líčení), bohatá tombola, jak pro děti, tak i pro dospělé, 

spousta sladkostí a cen a samozřejmě nechybělo tradiční opékání špekáčků.  

                          Ohlédnutí  Zpravodaje 



 

 
Pro děti nechyběla oblíbená disciplína „Přenášení míčů“. 

 

 

Hlavní atrakcí Dětského dne byl autojeřáb od společnosti Autojeřábnické práce Kubový. Po celou 

dobu konání Dětského dne vyzvedával pomocí plošiny všechny zájemce až do výšky 45 metrů. 

 

 
Autojeřáb v akci.           Výhled z plošiny nejen na fotbalové hřiště, ale i obec Moravany a 

široké okolí. 

 

 

Na Dětském dni rovněž nechyběla ukázka štafet a požárních útoků kategorie mladší přípravky SDH 

Moravany pod dohledem zkušených vedoucích. 

 

 
Ukázka útoků mladší přípravky SDH Moravany. 



 

 

Dětský den se rozhodně povedl, dorazila spousta dětí, rodičů, prarodičů, a to nejen z naší obce, ale i 

z okolních obcí a všichni věříme, že se všem zúčastněným Dětský den líbil, odcházeli spokojeni s tím, že se 

příští rok opět zúčastní. 

 

Velké poděkování samozřejmě opět patří všem organizátorům Dětského dne: Josefovi Hynkovi, Mirce 

Hájkové, Michalovi a Veronice Kulhánkovým, Zdeně Venclové, Martě Janouškové, Petrovi Horákovi a všem 

ostatním, bez kterých by se tato úspěšná akce v Moravanech na hřišti neuskutečnila. A nesmíme také 

zapomenout poděkovat i tradičnímu DJ Dětského dne Milanovi Faltysovi. 

 

Závěrem děkujeme všem našim sponzorům Dětského dne: Obec Moravany, Algida Dašice – 

Zdena Venclová, Restaurace na hřišti – Tomáš Madák, Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a 

tesařství - Jiří Podaný, MARO s.r.o. Pardubice - Daniel Kubík, Stavební práce Milan Mikan, Autojeřábnické 

práce Kubový, Koloniál Křivka, Battery center – Jaromír Hutla, Mgr. Radana Velechovská, Kosmetika Petra 

Bakešová. 

 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

 
 
 
 
 
 

Opomíjený  lopuch 
 

Jeho zvláštní léčivé schopnosti objevil A.Horňáček 

ze Staré Turé. Pomocí listu lopuchu (plstnatého i většího) lze 

vyléčit ledviny, žlučník, játra, osteoporózu, cukrovku, 

cholesterol, problémy s pohybovým ústrojím, srdeční i 

mozkové příhody. Lopuchový list máme přiložit vrchní 

stranou k pokožce těla. Nejprve však list omyjeme ve dvou 

vodách. Osušíme a přiložíme na postižené, bolestivé  místo a 

ovážeme elastickým obvazem, který ponecháme celou noc 

nebo alespoň 4 hodiny. Jakmile se barva listu změní na 

hnědou nebo černou,, na tom místě se nachází zápal, když 

list zůstane suchý a drobí se, jde o zápal silný. 

 

Potom list přikládáme tak dlouho, dokud jeho barva 

nezůstane zelená a zánět je vyléčený. Pomocí lopuchu je možné dříve nalézt a určit chorobu a hlavně jeho 

použitím v krátké době vyléčit bez vedlejších účinků a třeba i bez operace. 

 

Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí. Pokud si vezmeme prášek, nic jsme 

nepochopili, jen jsme vypnuli varovný signál. 

 

Tak proč to tedy nezkusit … 

 podobné vlastnosti jako lopuch má i kostival, jitrocel, podběl, bílá lilie, kapustový a zelný list. 

 

             

                                                 Vlasta Jiroutová  

 

 
 
 
 

             Něco málo o zdraví 
 



 
 
                           
 
 
 

Rok 1848 rozvířil hladinu občanského a veřejného života v celé naší zemi. Vyhlášení 

konstituce 8.dubna , zrušení roboty zákonem ze 7. září 1848 naplnily všechen poddaný lid velikou 

radostí. Povinnosti a břemena vyplývající z poddanského svazku měly skončit a začala se vykupovat 

půda od vrchnosti, která ze ni dostávala přiměřenou náhradu. Podle nové ústavy se všude 

připravovaly volby. Konstituční volby v Moravanech se konaly 20. srpna 1852 za přítomnosti a 

vedení pardubického a podkrajského Dr. Čermáka. 

 

 Za přednostu obce byl zvolen Antonín Tobiášek, zdejší hostinský a kupec žijící v čísle 

popisném 1. Za předního radu Jan Krátký, gruntovník z čp. 3 a za druhého radu Josef Krátký, 

pologruntovník z čp.4. Jmenovaní složili přísahu ve zdejším chrámu, potom byli pozváni na faru a u 

oběda se pozdrželi. 

  

 Do konce 1. světové války nebyly na vesnicích politické strany. Občané žili a snášeli se dosti 

svorně. Potom se lidé rozdělili na různé tábory. 

 

 Volby se u nás konaly v roce 1919, 15. června. Česká strana socialistická dostala 11 míst 

v obecním zastupitelstvu, strana agrární 3 a strana národní 1 mandát. Proti této volbě protestovali 

občané Bělešovic, kteří uváděli, že nebyli připuštěni k volbě. Volby byly tedy zrušeny a dosazena 

správní komise a jejím předsedou byl zvolen Josef Horák – člen socialistické strany. 

 

 Nové volby byly vypsány na neděli 15. 

února 1920. Ale ani toto zvolené zastupitelstvo 

nemělo dlouhého trvání, protože obec 

Bělešovice, která toho času k naší obci 

přináležela, se osamostatnila a požádala 

příslušný politický úřad za odloučení od 

Moravan. Obecní zastupitelstvo bylo 

rozpuštěno, byla dosazena původní správní 

komise. 

 

 Další třetí volby byly vyhlášeny na 

neděli 14. listopadu a konečně platné. Starostou obce byl zvolen Jan Horák za stranu socialistickou, 

za stranu agrární se dostal do čela zastupitelstva Antonín Köhler, za stranu živnostenskou Miloslav 

Vašura a za stranu lidovou František Hainc. 

 

 Přes všechny problémy, které se vyskytly v průběhu voleb, začalo obecní zastupitelstvo 

pracovat svorně ve prospěch obce. 

 

                             Vlasta Jiroutová, z obecní  kroniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Moravanské volby v roce 1852  a  1920 

 



 

 

            

 
 
 

 

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ PODZIM 2017 - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

DEN      MUŽI "A" ČAS MUŽI "B" ČAS 
DOROST  

hřiště Chroustovice … (CH) 
ČAS 

SO 12.08.             

NE 13.08. A - MFK CHRUDIM "B"  17:00         

SO 19.08. CHOCEŇ - A 17:00         

NE 20.08.     B - PŘELOUČ "B" 17:00     

SO 26.08.         OPATOVICE N/L - D 10:00 

NE 27.08. A - SVITAVY 17:00 KŘIČEŇ - B 17:00     

ST 30.08.         VÍTANOV - D 17:00 

SO 02.09.  SLATIŇANY - A 17:00         

NE 03.09.     B - DAŠICE 17:00 D - MIKULOVICE/OSTŘEŠANY (CH) 10:00 

SO 09.09.             

NE 10.09. A - HOLICE 17:00 TORPEDO PCE - B 14:00 BOHDANEČ/ŽIVANICE - D 14:00 

SO 16.09. ČESKÁ TŘEBOVÁ - A 16:00         

NE 17.09.     B - SEZEMICE 16:30 ZAJEČICE/CHRAST - D 10:00 

SO 23.09.     LIBIŠANY - B 16:30 D - DŘENICE 16:00 

NE 24.09. A - DOBŘÍKOV 16:00         

ČT 28.09.         D - STARÉ HRADIŠTĚ 15:00 

SO 30.09.     B - OSTŘEŠANY 16:00     

NE 01.10. HLINSKO - A 15:30     D - SLATIŇANY "B" (CH) 10:30 

SO 07.10.     CHVOJENEC - B 16:00 D - KAMENIČKY/HLINSKO "B" 15:00 

NE 08.10. A - HEŘMANŮV MĚSTEC 15:30         

SO 14.10. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - A 15:00         

NE 15.10.     B - PŘELOVICE 15:30 MIŘETICE - D 12:00 

SO 21.10.         D - HEŘMANŮV MĚSTEC/CHOLTICE 15:00 

NE 22.10. A - LANŠKROUN 15:00 OPATOVICE N/L - B 15:30     

SO 28.10. LITOMYŠL - A 14:00     NASAVRKY/CTĚTÍN - D 10:00 

NE 29.10.     B - NEMOŠICE 14:30     

SO 04.11.             

NE 05.11. A - ŽAMBERK 13:30 ÚJEZD - B 14:00 D - PARAMO PARDUBICE (CH) 10:30 

SO 11.11.     B - DŘÍTEČ 13:30     

NE 12.11. POLIČKA - A 13:30         

SO 18.11. A - TŘEMOŠNICE 13:00         

NE 19.11.             

 

 

 

 

 Rozpis zápasů kopané – Sokol Moravany 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFO opět na scéně 

V červnu 2017 se v médiích a na internetu 

objevují zprávy o senzačním objevu. Na 

proslavené peruánské planině Nazca jsou prý na 

jaře objeveny mumie mimozemšťanů! Má jít o pět 

malých těl, o délce mezi 25 a 60 centimetry. Jsou 

pojmenovány jako Josefína, Victorie, Wawita, 

Albert a Marie.Zajímavé je, že se vůbec 

nepodobají ostatkům Homo sapiens! Podivně 

bílé mumie mají protáhlé hlavy, tři prsty na 

rukou,  abnormálně velké ramenní kosti a další 

anatomické odlišnosti od lidí. O jaké bytosti jde? 

           Obrázky z naší historie 

 

              Zajímavosti ze světa 

 



O této záhadě natáčejí dokument filmaři z organizace Gaia a v USA je údajně zkoumáno 

DNA těchto zvláštních bytostí. Byl tedy objeven konečný důkaz o tom, že záhadné obří obrazce v 

Nazce vytvořila mimozemská rasa? Už v současnosti se však objevují zprávy, že v případě nálezu má 

jít o jeden velký podvod.                                                                                                     

                                                                                                        převzato z portálu Seznam 

  

 

Při posledním setkání před prázdninami jsme si povídali, jak ty dva dlouhé měsíce prožijeme, 

kam se podíváme, co budeme dělat. Na rozloučenou jsme si při pohárech popřáli, ať si prázdniny 

hezky užijeme a ve zdraví se zase sejdeme. 

  

 V půlce prázdnin jsme se však mimořádně sešli na venkovním posezení při kávě i družném 

povídání. Dvanáct účastníků nás mile překvapilo a hezké horké odpoledne se protáhlo až do půl 

šesté. 

  Na Anenskou pouť už jezdíme vlakem pravidelně každý rok. V krásné přírodě při různých 

akcích všem den rychle uteče. 

 

 28.srpna jsme uspořádali posvícenskou zábavu. K tanci i poslechu nám už tradičně zahrál  

kapelník pan Vávra se svou skupinou. Zábava se vydařila, ani se nám nechtělo domů. 

 

 4.září – prázdniny skončily a my jsme opět v naší klubovně. Od úst k ústům se nese veselé 

povídání, co kdo prožil a jak se všichni už těšili na pravidelné schůzky. Součástí schůzky bylo i 

pohoštění od naší jubilantky paní M. Brandové. Následující pondělí jsme zamířili krátkou vycházkou 

ke splavu do Platěnic. I když právě nesvítilo sluníčko a déšť 

nás dohonil až na zpáteční cestě, všichni byli pobytem 

v krásné přírodě dobře naladěni. 

 

 14. září bylo ve znamení výletu. Za krásného počasí 

jsme dojeli autobusem na náš „minivýlet“, jehož cílem byl 

zámek Potštejn. Cestou nás bavila paní Šmídová, která má 

tento kraj velmi ráda a ví o něm mnoho zajímavostí, o které 

se s námi ráda podělila. Prohlídka zámku s velice 

příjemným aktivním průvodcem všechny zaujala, nakonec 

bylo i mnoho dotazů. Zámek je totiž dějištěm Jiráskova 

románu „Poklad“. Potštejn vybudoval hrabě Jan Harbuval Chamaré v letech 1749 – 1755. Areál 

zámku byl do  roku 1949 využíván jako školící středisko ROH. Současní majitelé zámek opravili a 

v roce 2006 jej otevřeli pro veřejnost. Stavba je obklopena anglickým parkem 

s růžovou zahradou. V současně vybudovaném pivovaru  jsme ochutnali místní 

pivo a poslední letošní výlet jsme zakončili v zámecké cukrárně u dobré kávy se 

zákuskem. 

 

 V pondělí 18.září jsme se věnovali literatuře. Četli jsme si životopis 

významného českého malíře Josefa Mánese z knihy „Cestou lásky“ od Františka 

Kožíška ( o životě a díle Josefa Mánese). 

Josef Mánes se narodil v roce 1820 a dožil se pouhých 51 let.Hodnotou svého díla se stal 

zakladatelem českého novodobého malířství. 

 

                                               Za  KD Moravany      Hela Říhová     

              Klub důchodců Moravany 

 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zdraví a krásu Vašich chodidel 

                 Otvíráme provoz pedikúry v Senior centru v Moravanech! 

• Mokrá pedikúra (změkčující lázeň, odstranění zatvrdlé kůže,  

kuřích ok, úprava nehtů, zarostlých nehtů) 

• Masáž nohou (20 min) 

• Maska 

• Peeling 

• Lakování  nehtů 

 
Po domluvě pedikúra i v pohodlí vašeho domova   Vysoké Mýto a okolí,     Moravany a okolí  

(Slepotice, Platěnice, Moravanský, Dašice, Kostěnice, Dolní Roveň a další), Stradouň, Ostrov, 

Městec, Turov). 

                                                                                                                       Tereza Wawroszová 

 

                           Zaváděcí cena 150,-Kč  

                                  
                               Provoz otevřen od 12. 9. 2017                                                                         
 
                                   nám. Hrdinů 13 Senior centrum Moravany, 533 72 

                                            

                        Objednávejte se na tel. čísle: 734 146 089                                                       

 

                          Inzerce 

 


