
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

podzim je tady, ukazuje nám svoje pestré a překrásné barvy občas i v nízkém slunci. Nyní, když 

sklízíme, je náhle vláhy dost. Škoda, že to nebylo obráceně. 

Máme za sebou volby do poslanecké sněmovny a mocenský boj politiků prozatím opět vítězí nad vůlí 

lidu. Věřme, že se to nestane. 

Podzim nastal také v naší obci, čeká nás úklid listí, likvidace sezónních porostů ze zahrad a zahrádek. 

Při této práci by neměl nikdo zapomínat na třídění bioodpadu. Do posekané trávy a listí nepatří větve, 

stromky a další odpad převyšující délku 10 cm. Tento drobný bioodpad se totiž odváží naším vozidlem 

přímo do kompostárny v Dašicích. Obsahuje-li kontejner větší příměsi, vrátí nám odběratel celý 

kontejner zpět. Ten musí následně naši pracovníci přebrat. Každý si asi umí představit, co to je za 

práci a navíc na úkor toho, co je nutné v obci udělat. Proto tímto zároveň vyzývám všechny 

spoluobčany, kteří využívají služeb na sběrných místech a i po obci přistavených kontejnerů, aby i za 

cenu trochy své námahy odpad třídili. Moc nám tím pomůžete. V naší obci, na rozdíl od mnoha 

okolních, určitě poskytujeme občanům v likvidaci odpadů nadstandardní služby. Nelze jich však 

zneužívat jen pro pohodlí několika jednotlivců, kteří odpad netřídí. 

Po dlouhé době se nám podařilo zajistit studnaře na vyčištění a prohloubení studny na hřbitově 

v Moravanech. V současné době probíhá instalace čerpadla s jednoduchým ovládáním. Dle 

předpokladu studnaře by měla studna pro běžné zalévání svojí kapacitou stačit. Na severní straně 

hřbitova, tedy blíže k obci byly vykáceny všechny borovice. Pro informaci uvádím, že toto bylo 

provedeno společností ČEZ Distribuce a.s., neboť borovice se nacházely přímo pod silovým vedením. 

Budou zde vysázeny vhodné nízkorostoucí dřeviny. 

V části obce „Na obci“ zahájil ČEZ Distribuce a.s. rovněž práce na uložení kabelového vedení do 

země. Tyto práce proběhnou v celé délce od podchodu až po výjezd na Moravanský. V tomto 

podzimním deštivém počasí to nebude nic příjemného, ale věřím, že dodavatel uvede terén brzy do 

původního stavu. 

V této lokalitě „Na obci“, konkrétně od kořenové ČOV kolem jezera, zahájí firma Agrostav a.s. zemní 

práce na uložení propojovacího potrubí mezi náhonem na kořenovou ČOV a ČOV nově vybudovanou 

v Platěnsku. Po dokončení této akce bude kořenová ČOV již mimo provoz. Tímto krokem nám jako 

správcům obecní kanalizace ubude mnoho starostí, neboť kořenová ČOV je již na konci životnosti. 

Na závěr mi dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozval na předvánoční akce, které jsou pro vás 

v obci připraveny. Zmínku o jejich konání naleznete dále v tomto čísle. 

Václav Roček, starosta obce 

 

Upozornění pro dlužníky: 

Obecní úřad se chystá k podpisu smlouvy s exekutorským úřadem k vymáhání pohledávek. 

 

! ! ! ! ! 

Žádáme tímto všechny dlužníky obce, aby své dluhy (poplatek za psa a stočné) neprodleně uhradili na 

účet č. 2620561/0100 – variabilním symbolem ke stočnému je číslo faktury. U poplatku za psa 

uvádějte jako variabilní symbol vaše číslo popisné, popř. vaše jméno. 

Dluhy můžete zaplatit i v hotovosti v pokladně obecního úřadu do konce listopadu 2017. 

Poté budou dluhy předány exekutorskému úřadu. 

 

Příprava rozpočtu na rok 2018 
 
     Obec Moravany v tomto období připravuje návrh rozpočtu obce na rok 2018. 

Žádáme Vás tímto, abyste případné požadavky předložili na  formuláři, který je k vyzvednutí na 

Obecním úřadě Moravany, do 13. 11. 2017 do 11,00 hod. v podatelně OÚ. 

Požadavky vznášené během schváleného rozpočtového období nemohou být akceptovány. 

Mgr. Lada Louženská, správce rozpočtu 

 



Usnesení OZ ze dne 20. 9. 2017 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení 

prodloužení nájemní smlouvy na spoluvlastněný majetek sdružený v Lesním družstvu Vysoké 

Chvojno s.r.o.” a zařadit ho jako bod č. 9. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Venclovou, jako členy 

p. Jiroutovou a p. Brňáka. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Januše 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. 4.   

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 336/27 o výměře 1 536 m2 v k. 

ú.  Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.          

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 336/28 o výměře 106 m2 v k. ú.  

Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.    

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný výlep volebních materiálů na výlepových plochách v obci 

Moravany a místních částech obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem spoluvlastněného majetku 

měst a obcí s firmou Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., a to další platnost lesního hospodářského 

plánu, to je do 31. 12. 2034. 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci říjnu oslavili životní jubileum… 

Krejčík Václav                      Houdek František 

Jarešová Eva                         Adámek Josef 

Fuksová Anna                       Krehelová Miluška 

Vohralík Zdeněk                   Pecivál Vladimír 

 

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum… 

Navrátilová Marie                 Dočkalová Alena 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let! 

 

Vítáme nové občánky…      

 

Filipa Pilného                         Matěje Opla 

Daniela Foita                          Šimona Vlasáka 

 

Přejeme všem do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti! 

 

 

Opustili nás…. 

 

Stanislav Doubrava                Ludmila Brodičová 

 
Věnujeme jim tichou vzpomínku. 

 
 
 



Pozvání na akce 
 
 

 

               

 

 

Obec Moravany, Občanské sdružení SC, Stravování Lenka Pírková 

 

      POŘÁDAJÍ 

 

  TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 

25.11. 2017 od 08:00 do 15:00 hod. 
v Senior centru Moravany 

 

 - adventní věnečky      - rostlé květiny  - svíčky   - vánoční cukroví  

 - uzenina         - ovoce            - kosmetiku   - drogerii 

 - hračky                  - knihy   - perníky   - ložní prádlo 

 - čaje         - keramiku  - ponožky    - a další zboží  

 

Po celou dobu akce je možno koupit u baru občerstvení: chlebíčky – 

zákusky – káva – čaj – grog – punč – teplý oběd  
 

OBĚDOVÉ MENU: Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží 

I. Hovězí guláš sypaný cibulkou, H.K. 

II. Kuřecí řízek, bramborový salát 

Obědy objednávejte předem na tel. 736 470 604               Cena menu: 90,- Kč 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jak se volilo v Moravanech 
Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Občanská demokratická strana 70 7,11 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 3 0,30 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 

4 Česká str.sociálně demokrat. 82 8,33 

6 Radostné Česko 0 0,00 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 32 3,25 

8 Komunistická str.Čech a Moravy 91 9,24 

9 Strana zelených 14 1,42 

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 8 0,81 

12 Strana svobodných občanů 11 1,11 

13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,10 

14 Občanská demokratická aliance 1 0,10 

15 Česká pirátská strana 100 10,16 

19 Referendum o Evropské unii 1 0,10 

20 TOP 09 31 3,15 

21 ANO 2011 376 38,21 

22 Dobrá volba 2016 1 0,10 

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 2 0,20 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 52 5,28 

26 REALISTÉ 4 0,40 

27 SPORTOVCI 1 0,10 

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,10 

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 96 9,75 

30 Strana Práv Občanů 6 0,60 

 
 
 
 



SRPDŠ Moravany 
 

Drakiáda  u Duhového jezera v Moravanech 
V sobotu 14.10.2017 se na druhý pokus konal již čtvrtý ročník Drakiády pořádané  SRPDŠ  

při základní škole . Oproti prvnímu plánovanému termínu bylo krásně slunečno, jen vír se nám někde 

zapomněl. Tento rok ani drak Mikuleckých, který loni létal nejdéle nevydržel na obloze dlouho. Přesto 

si dovoluji tvrdit, že všech 20 draků a jejich majitelé si slunečné odpoledne užili a rodiče se zaběhali 

se svými dětmi při snaze udržet draka v oblacích. Na závěr odpoledne se jako již tradičně opekly 

buřty. Tak snad příští rok nám ten vítr vyjde. Všem zúčastněným děkuji za účast. 

 
 

2017 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info :   Stále hledáme rodiče, kteří by se chtěli zapojit do pořádání akcí i pro vaše děti. 

31.10.2017  Halloween     výstava + disco 

13. – 14 . 11. 2017 je ve škole sběr papíru a elektroodpadu. 

24.11.2017 rozsvěcení Vánočního stromu 

8.12.2017  Mikulášská nadílka                 S pozdravem SRPDŠ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení obecního úřadu 

 

OZNAMUJEME VŠEM NÁJEMCŮM HROBOVÝCH MÍST, KTERÝM 

KONČÍ V ROCE 2017 SMLOUVA NA PRONÁJEM HROBOVÉHO 

MÍSTA, ŽE NOVÉ SMLOUVY NA OBDOBÍ  

1. 1. 2018 – 31. 12. 2027  
BUDE MOŽNÉ UZAVÍRAT V OBECNÍ KNIHOVNĚ V MORAVANECH 

OD 1. 12. 2017  

 

V DOBĚ OTEVÍRACÍCH HODIN:  
PONDĚLÍ: 9.00 – 11.30; 12. 30 – 18.00 
STŘEDA: 9.00 – 11.30; 12.30 – 15.00 

ČTVRTEK: 9.00 – 11.30; 12. 30 – 18.00 
 

CENA: pronájem místa: 10,- Kč/m
2
/1 rok; 

služby s nájmem spojené: 50,- Kč/1 rok 

Kontaktní osoba: Zdena Bakešová tel.: 466 951 393, e-mail: knihovna@obec-moravany.cz 

Sběr nebezpečných odpadů 

 

Obecní úřad Moravany pořádá ve středu 22. 11. 2017 

z d a r m a 

sběr nebezpečných odpadů : 

Sběr se uskuteční ve všech částech obce v tomto čase : 

16.00 – 16.20 Moravanský – u zastávky ČSAD 

16.30 – 16.50 Moravany – u obecního úřadu 

17.00 – 17.20 Platěnice – u sběrny TKO 

17.30 – 17.50 Čeradice – u pohostinství čp. 13 

18.00 – 18.20 Turov – u sběrny TKO 
 
Jedná se o tento odpad : 

Odpady z odstraňování barev     Kosmetika s prošlou zár. lhůtou 

Odpadní řezné emulze a roztoky    Olejové filtry 

Jiné hydraulické oleje      Olověné akumulátory 

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje   Ni-Cd akumulátory 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje   Brzdové kapaliny 

Potravinářské oleje a tuky     Nemrznoucí kapaliny 

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel    Rozpouštědla 

Obaly obsahující nebezpečné látky    Kyseliny 

Absorpční činidla, filtrové materiály, čistící tkaniny  Zásady 

Nebezpečné součástky ( těsnění, hadice, řemeny … )   Fotochemikálie 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    Pesticidy 

Detergenty obsahující nebezpečné látky    Barvy, lepidla, pryskyřice 

Vyřazená zařízení obsahující Cl-F uhlovodíky ( lednice ) Nepoužitelná léčiva  

Vyřazená elektronika obs. nebezp. látky ( televize, PC )  Baterie a akumulátory 

Vyřazené anorg. chemikálie obsahující nebezpečné látky 

 

Hasiči informují 

 
    V sobotu 21. 10. se naši členové zúčastnili 1. ročníku nočních TFA v Třebosicích. TFA, neboli 

hasičský silový víceboj, se skládá z několika disciplín. Roztahování a smotávání hadic, proskakování 

mailto:knihovna@obec-moravany.cz


pneumatikami, opakovaný schod se zátěží, tunel, překonání bariéry, tažení a překlopení pneumatiky a 

další netradiční úkoly. 

Naši hasiči se přihlásili do třech kategorií – starší žáci, muži +35 let, Master (aktivní DP). A vedli si 

znamenitě!  Ve starších žácích soutěžili: Radek Dočkal, který tuto kategorii vyhrál, a to rekordem 

dráhy 1:56,20, dále Lukáš Kulhánek skončil pátý a Jakub Holický devátý.  

Dospělí tuto dráhu museli absolvovat v zásahovém obleku, přilbě a jako zátěž měli dýchací přístroj. 

V mužské kategorii +35 let náš sbor zastupoval Rostislav Novotný, který obsadil pěkné 9. místo. 

V kategorii Master nás reprezentovali František Vaněk a David Faltys. Mezi soutěžícími oba dva 

neměli konkurenci. František tento náročný víceboj vyhrál a David byl druhý. 

  

Vzhledem k náročnosti této soutěže si všichni zúčastnění zaslouží náš obdiv, neboť si sáhli až na 

dno svých sil. Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru. 

Poděkování také patří našim dvěma členům, kteří při této soutěži zajišťovali zdravotní dozor. 

          M. Židková   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************** 

Naše JSDH zasahovala 29. 10. 2017 při odstraňování následků vichřice Herwart celkem při šesti 

událostech: 

- Slepotice - odstranění stromu na telefonním vedení 

- Moravany - odstranění 2 stromů z vozovky 

- Moravanský - odstranění stromu z vozovky 

- Slepotice - odstranění stromu z vozovky 

- Nové Holešovice - odstranění stromu z vozovky 

- Moravany - odstranění 2 stromů z nákladního automobilu 

Průběžně jednotka prováděla kontrolu průjezdnosti vozovek v přilehlých obcích. 

Tímto bych chtěl členům JSDH, kteří se zúčastnili této náročné a v takovém počasí i nebezpečné akce, 

poděkovat za odvedenou práci! 

Faltys Luboš, velitel JSDH Moravany 



  

 
 

Informace knihovny 

 

Letošní rok byl v naší knihovně poměrně hektický. V první polovině se v celé budově natírala okna. 

Myslím, že pan natěrač David Šmejdíř odvedl kus poctivé práce a okna mají po dvaceti letech, kdy 

byla rekonstruována, opět nový kabát. Práce to nebyla jednoduchá, protože přístup k některým oknům 

v prvním patře byl dost složitý a bez vysokého žebříku nemožný. 

V letních měsících proběhla v knihovně po pěti letech opět revize knih. Z více než 16 000 knih jsme 

museli vzít každou několikrát do ruky, prohlédnout a odsouhlasit se seznamy v počítači. Práce je to 

náročná, ale všechny knihy se provětraly a vrátily do umytých polic. Bohužel se tam úplně všechny 

vrátit nemohly, protože kvůli nedostatku místa jsme museli některé vyřadit. Byly to však knihy min. 

15 let nečtené nebo poškozené.  

 

PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ DOMA ZAPŮJČENÉ KNIHY PŘED SRPNEM 2017, 

ABY JE CO NEJDŘÍVE VRÁTILI DO KNIHOVNY ODREVIDOVÁNÍ NOVINKY 

 

V knihovně – ve vstupní hale - byl ze zdrojů Svazku obcí Loučná zřízen INFOPOINT. Je to místo, kde 

by se měly na obrazovce promítat aktuality našeho nebo krajského či okresního regionu. Zatím se 

informace zpracovávají. Dále jsou zde k dispozici zdarma například regionální noviny, mapy 

cyklostezek a tras, letáčky se zajímavostmi v okolí a několik druhů krásných pohlednic. Vitríny jsou 

zatím prázdné.  

 



Prosíme spoluobčany, kteří mají doma něco zajímavého nebo něco vyrábí, aby toto zapůjčili na 

vystavení. Uvítáme také videa, prezentace fotografií z akcí nebo jenom zajímavé fotografie 

samostatně v elektronické podobě nebo na DVD.  

Vitríny jsou uzamčené, tedy zajištěné proti krádeži.  

 

Další novinkou je háčkování v knihovně. Možná se podivíte, proč háčkování a proč zrovna 

v knihovně. Knihovny už dávno nejsou jenom půjčovnami knih. Odehrává se v nich spousta 

zajímavých a užitečných akcí a setkání. Knihovny jsou především zdrojem informací. Jedna z nich je 

například „jak háčkovat“. Háčkujeme s Ditou Fialovou, která připraví výrobky i s návody a potom 

trpělivě ukazuje a vysvětluje jak na to. Nejenom to. Vždy upeče chutný moučník – sladký nebo slaný. 

Vše určitě s péčí a láskou, protože atmosféra na této akci je velice pozitivní a příjemná.  Zatím chodí 

jenom ženy. Myslím, že v dnešní skutečně uspěchané době, když celé tři hodiny mají jenom samy pro 

sebe – sice pracují – je to určitým způsobem výborná relaxace. V krásném prostředí, mezi knihami, 

s šálkem dobrého čaje a zákuskem si to, myslím, všechny užijí. Pokud nepočítáme oka, tak se i 

ledacos probere. Peří se už nedere, tak proč alespoň neháčkovat? Máte-li chuť se zapojit, sledujte 

informace knihovny buď přímo v knihovně nebo na webových stránkách či na facebooku. Přidat se 

můžete kdykoliv. Pomocí správného háčku a klubíčka té správné příze se dá vytvořit skutečně vše, co 

vás napadne. V tom je naše Dita mistr, protože to vždy vše nachystá a sama tvoří velice krásné 

výrobky z různých materiálů.  

 

Poslední háčkování věnujeme charitativní činnosti. Zapojily jsme se do projektu  

 CHOBOTNIČKY PRO NEDONOŠEŇÁTKA. V ČR se o tento projekt stará NEDOKLUBKO z.s.. 

Na jeho stránkách se nachází i přesný návod pro chobotničky včetně popisu materiálu a rozměrů, které 

se musí dodržet. Poradíme vám,  jak chobotničku vyrobit a jak s ní naložit, v kterémkoliv našem 

kurzu. Nemocnice mají o ně velký zájem a dětem pomáhají. 

 

Poslední akcí byla beseda pořádaná s Moravanskými ženami o Karlu Čapkovi. Netradiční a poutavou 

formou, výborným přednesem nám již podruhé přednášela kolegyně z Krajské knihovny v Pardubicích 

Karla Jará. Jako vždy, ženy zajistily občerstvení a knihovnice to ostatní.  

 

Zbytek času jsem věnovala agendě odpadů a hrobů jako například. Měření hrobů, psaní asi 240 

nových smluv a vše co se týče této problematiky. Takže pro knihovnu zbylo méně času. 

 

POZVÁNKA 

Adventní doba se blíží. Po celou dobu adventní od 27. 11. 2017 budou v knihovně probíhat 

dílničky pro děti i dospělé. Vždy v otevírací době. Připravíme materiál k výrobě vánočních 

dekorací a výrobků. Děti budou potřebovat doprovod. Přijďte se inspirovat a pobýt s Vašimi 

dětmi nebo sami. 

 

ZÁVĚREM 

Když jsem začala propadat beznaději, že se v naší obci nic neděje, tak jsem zjistila, že to není úplně 

pravda. Osobně jsem měla během října zážitků hned několik. Jedním z nich bylo například cvičení ve 

škole se Zuzanou Kasalovou, která nám dává do těla. Dalším byla jóga, která se cvičí ve školce 

s Václavem Hnízdilem a je skutečně antistresová. Úterní cvičení s Marií Knappeovou, Lenkou 

Kosteleckou a Janou Mokrou je pestré a uvolňující. Háčkování a čas strávený s příjemnými lidmi 

v knihovně=příjemný zážitek a z kultury to byla již zmíněná přednáška paní Jaré v knihovně. Jen si 

uvědomit, že jsou to zážitky (dnes módní slovo), které si ani neuvědomujeme, protože nemáme čas. 

Vše téměř zadarmo. Přidejte se, máte to doma. Na reklamním letáku ze supermarketu by bylo ještě 

uvedeno: „V akci“. Pokud se Vám nebude chtít opouštět  teplo domova, tak vezměte do ruky alespoň 

knihu, nejlépe z naší knihovny. 

Zdena Bakešová, knihovnice 

http://www.knihovnamoravany.webk.cz/ 

 

 

 

http://www.knihovnamoravany.webk.cz/


Z činnosti KD Moravany 
 
V pondělí 25. 9. jsme prověřili své vědomosti z vypůjčené hry v knihovně „Poznáváme Česko“. 

Chválíme se, že si ještě dost pamatujeme a o mnohém jsme se také poučili. 

Jako každý rok, tak i letos jsme 2. října oslavili Den seniorů. Význam tohoto dne jsme si připomněli 

četbou článků o seniorech, pochutnali jsme si na zmrzlinových pohárech a sklenkou vína připili na 

zdraví všech. 

O týden později 12 členů klubu odjelo za náš klub znovu oslavit Den seniorů do Pardubic, kde se v Afi 

Paláci po sedmé připomíná tento významný den ve větším stylu s účastí veřejnosti. Při zpěvu a 

zajímavých přednáškách všem účastníkům společné odpoledne rychle uteklo a domů se vraceli plni 

zažitých dojmů. 

Generální tajemní OSN Kosi Annan prohlásil rok 1999 „Mezinárodním rokem seniorů“. U nás tím 

odstartovala kampaň „Nech moji babičku na pokoji“.  

16. 10. – Vydařený pondělní program „pantomima“. Všichni přítomní si vytáhli lístek s označením 

řemesla, které postupně předvedli, a společně se hádalo. Zbývající čas byl vyplněn četbou o Karlově 

mostě v Praze. 

Mimořádná návštěva v našem KD se uskutečnila v pondělí 23. října, kdy k nám na pozvání zavítali 

dva členové policie ČR por. Jana Drtinová a nadpor. Marek Šturma. Uspořádali pro nás přednášku o 

úkolech policie a besedu o zajímavých případech z jejich povolání pořádkové policie, např. jak se 

hledají houbaři, ztracení v lese v Pardubickém kraji. 

Došlo i na předvedení policejního auta se vzájemným fotografováním. Přivezli nám mnoho dárků a 

také od nás dostali malou pozornost. Bylo to zdařilé odpoledne s oběma sympatickými účastníky. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za hojnou účast na všech našich pondělních 

setkáváních. 

Za KD Helena Říhová 

Z činnosti OS SC Moravany 
 
6.9.2017 po prázdninách jsme zahájili prvním cvičením v tělocvičně SC. Vždy každou středu od 16ti 

do 17ti hodin si může každý přijít zacvičit. 

14.9.2017 jsme grilovali v areálu SC. Měli jsme štěstí na počasí, neboť letošní září není moc příznivé 

k roztopení ohně. Pochutnali jsme si a zároveň se i dobře pobavili. 

21.9.2017 byl plánovaný zájezd. O půl osmé jsme nasedli do autobusu směr Horní Bradlo. Tam jsme 

navštívili sklárnu, ve které se vyrábí vánoční ozdoby. Celým provozem od vyfukování s otevřeným 

ohněm až po zdobení a expedici nás provedla jejich vedoucí. Až 80 procent výrobků jde do zahraničí. 

Všichni jsme obdivovali jejich velice náročnou práci. 

Dalším městem bylo Hlinsko. Navštívili jsme tam památkovou rezervaci Betlém. Procházka mezi 

roubenými domky má opravdu své kouzlo. V průběhu roku se zde koná celá řada kulturních akcí. 

Jednou z nich je i Svatováclavský jarmark, který se koná právě v září. 

Dalším cílem našeho výletu byl skanzen Veselý kopec. Už na nás čekal průvodce, který nám poskytl 

výklad ke každému stavení. Domů jsme přijeli o půl šesté obohaceni o nové vědomosti. 

 

22.9.2017 hned druhý den po zájezdu byl kratší výlet vlakem do Chocně na výstavu hub. Tato výstava 

se pořádá každým rokem. Podávají tam i odborný výklad. Měli jsme s sebou i několik hub nasbíraných 

v Moravanech kolem kostela. Z posouzení mykologických odborníků nebyla žádná houba k jídlu. 

Potom jsme si došli na výborný oběd, prošli velkým parkem na nádraží a přijeli domů. 

10.10.2017 jsme taneční zábavou oslavili Den seniorů. Bylo nám dobře, každý dostal malé občerstvení 

a při tanci a dobré hudbě a zpěvu paní Hany Faltysové jsme alespoň na chvilku zapomněli na svůj věk 

a neduhy. 

19.10.2017 již tradiční literární hodinku zahájila paní Brynychová dílem Karla Čapka „O věcech 

obecných“, které je souborem článků, v nichž publikoval své názory na stát, demokracii, socialismus, 

ale také přiblížil čtenářům společenskou a kulturní atmosféru, ve které žila jeho generace. Některé věci 

jsou i dnes aktuální, např. v dopise z roku 1926 vyslovil pochybnosti o ideálech amerikanizmu pro 

Evropu. 



-V Americe jde vše moc rychle, v Evropě vznikaly věci pomalu. Spěch a rychlost, to se valí z druhé 

strany oceánu. Dříve lidé nespěchali. Neměli naspěch, když stavěli např. katedrály nebo své 

filozofické systémy a přesto při toulkách Evropou žasneme, jak velké po sobě nechali stopy. 

-Dalším heslem vyváženým do Evropy je úspěch. Každý den mysli, abys to přivedl dál. Je to cíl a 

smysl života. Evropa má jinou tradici. Dovedla se postarat o tisíce jiných věcí než o úspěchy. A tyto 

věci zde zůstaly, zatímco úspěchy ne. 

-Třetí heslo, které ohrožuje Evropu, je kvalita. Věří se, že co největší je dost velké a spojí za to. 

Stvořitel světa nebyl dotčen touto mánií velikosti, neboť nestvořil naši zemi jako největší ze všech 

nebeských těles. Evropu udělal malou a ještě ji rozdělil na malé díly, aby se naše srdce netěšilo 

z velikosti, nýbrž z rozmanitosti. 

Dále jsme si připomněli, že v září zemřel Petr Šabach, autor knih, které byly zfilmovány jako 

Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý, Šakalí léta a Občanský průkaz. V lednu 2016 obdržel cenu Karla 

Čapka, kterou uděluje Pen Klub. V obecní knihovně najdete celé jeho dílo. 

Paní Brynychová nás dále seznámila s dílem Patrika Hartla, kterého znáte z televize, např. 

v pořadu Všechnopárty a Show Jana Krause, kde se proslavil svým „hýkavým“smíchem. Narodil se 

v roce 1976, vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU, které se věnuje a uvedl i vlastní 

divadelní hry, které mají velký úspěch. Napsal knihy Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí, Prvok, 

Šampon, Tečka a Karel, ve které vypráví příběh čtyř kamarádů, kteří si 20let po maturitě položí 

otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo 18. A protože si musí přiznat, že by sami ze 

sebe byli nejspíš zklamaní, nezbývá jim než se rozhodnout, jestli s tím chtějí něco udělat. 

       Zapsala Lída Mrázková, H. Pšeničková 

Z historie obce 

 
V letošním roce je tomu 510 let, kdy naši obec – ves celou i s poplužními dvory koupil Vilém 

z Pernštejna. 

František Palacký přirovnával tohoto národohospodáře Viléma ke Karlu IV. Byl výtečným 

hospodářem, obchodníkem, horníkem a rybářem. Za jeho vlády nastala doba rozkvětu hospodářského i 

kulturního. Kupoval další a další vesnice a zdokonaloval je. Do té doby byl v Moravanech pouze jeden 

rybník Hlubeč a Vilém zde založil velký rybník Moravanský od naší vsi až k Dašicům, rybník Krtinec, 

v nížině za dráhou před větrolamem, rybník Valkouš od Slepotic až k Dubovci. 

Také zde stála cihelna (na místě garáží za zrcadly), v obci byly tři hospody, pivo dovážel Pernštejn. 

Po Vilémovi převzal Pardubické panství syn Vojtěch, který byl pokládán za patrona Pardubic. Po otci 

se stal nejvyšším hofmistrem Království českého a předsedou hrdelního soudu. Do Pardubic posílala 

šlechta provinilce ze širokého okolí. (Byl tam souzen i Bárta z Moravan, ale dosud jsem nenašla, za 

jaký čin.) 

Vojtěch založil vinici a jeho zásluhou se Pardubice staly střediskem renesance. 

Po Vojtěchově záhadné smrti převzal Pardubické panství jeho bratr Jan, který pokračoval ve výstavbě 

města. Založil špitál, latinskou školu a dal obnovit vyhořelý střed města. 

Po Janovi v roce 1548 zdědil Pardubické panství jeho sy Jaroslav, který majetek zadlužoval. V roce 

1560 prodal celé Pardubické panství králi Ferdinandovi I. za 400 000 kop grošů míš. 

Pardubice, Moravany a celé široké okolí se staly součástí Komory královské. 

Před několika lety byla nalezena pokladnice Pernštejnů, která byla umístěna pod kaplí zámku. Tento 

trezor je 4,5 m dlouhý a přes metr široký a má 5 zámků. Kromě finanční hotovosti byly v truhle 

nalezeny i liturgické předměty. 

Vlasta Jiroutová 

O hrobce Pernštýnově 
 

V děkanském kostele pardubickém budí odedávna zvědavost mramorový náhrobek, umístěný před 

hlavním oltářem sv. Bartoloměje. Mnozí kostelníci by se prý rádi podívali pod něj do hrobky, kde 

odpočívá pan Vojtěch z Pernštejna. 

Ale městem jde pověst, že ten, kdo vstoupí do pernštýnské hrobky, ten svou odvahu zaplatí smrtí. 

Jednoho času byl při děkanském pardubickém chrámu odvážný kostelník a neobyčejný silák. Umínil 

si, že se do hrobky podívá stůj co stůj. 



Přemluvil ještě druhého kostelníka a spolu vešli do chrámu. Tam nadzvedl těžký náhrobní kámen. Ale 

když rozžehl svíci a nahlédnul dovnitř černého hrobu, tu prý zaslechl divný hukot a slova: 

„Do dne a do roka se sejdeme.“ 

Obešla ho veliká hrůza. Když se vzpamatoval, přikryl s druhem hrobku, aby nikdo nepoznal, že se jí 

kdo dotýkal. A prchal z chrámu. Za rok a za den mu vyzváněli na poslední cestu. 

O hrobce pana Vojtěcha se také vypráví, že jeho manželka Johanna z Wartenbergu na smrtelném loži 

vyřkla kletbu na toho smělce, který by se pokusil hrobku otevřít. 

Protože mramorový náhrobek blízko oltáře zabírá značné místo uprostřed presbytáře, byly činěny 

pokusy o jeho odstranění. Tak tomu mělo být v roce 1836 a také v roce 1850, kdy Pardubice byly 

sídlem kraje. Stavební inspektor Bořický, když si přečetl na olověné desce nápis: „Kletba tomu, čí 

ruka by se odvážila tento pomník zbořiti, na jeho děti a děti jeho dětí“, dal zase desku do hrobky a 

s dělníky hrobku uzavřel. 

 

Něco málo o zdraví - osteoporóza 

 
V poslední době přibývá lidí, kterým řídnou kosti. Lidé nekonzumují potraviny bohaté na vápník a 

vitamin D. 

Osteoporóza, při které ubývá kostní tkáň, neláme jen obratle, ale dokáže pokřivit celou páteř, což 

může vyústit v poškození míšních nervů a smrt. Vápník a vitamin D jsou dva prvky, které jsou pro 

správnou stavbu kostí doslova nezbytné. 

Vlasta Jiroutová 

Inzerce 

 



 
 

 

 



KOSMETIKA JANA 
Objekt Senior centra, nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany 

Tel. 734 507 380 
Provozní doba: dle objednávek 

Nabízím základní kosmetické služby, 
 ošetření pleti kosmetikou Janssen, 

 prodlužování řas metodou řasa na řasu, 
 objemové prodloužení řas 

 
Možnost zakoupení dárkových poukazů.  

 
 
 

 

Rozsvícení stromu v Moravanském 
 

SDH Moravanský srdečně zve všechny na tradiční rozsvícení 
vánočního stromu spojené s ochutnávkou vánočních nápojů a 
dalších dobrot 
 

dne 25. 11. 2017 v 17,00 hod. u „Domečku s pergolou“. 
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