
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

ač to zní neuvěřitelně, máme za sebou první měsíc před chvílí započatého nového roku 2018. Počasí 

prozatím pořád připomíná spíše podzim nebo předjaří. Rozhodně však ne zimu, kterou jsme my, starší, 

znali jako děti před padesáti lety. Ta současná zima je prozatím nakloněná alespoň řidičům. Protože je 

však svět kromě peněz závislý též na kolech, sami ve zprávách vidíme, jak i pouhých 5 – 10 cm sněhu 

roztočí de facto celé hospodářství. 

K volbě pana prezidenta či tvorbě vlády se raději nebudu vyjadřovat. Každopádně se jedná o 

mocenský boj médií a jednotlivců bez vůle lidu, vyjádřené v nedávných volbách. Snad zvítězí zdravý 

rozum. 

Nový rok ve správě obce začíná vždy víceméně stejně. Účetní závěrka roku minulého, příprava a 

schválení rozpočtu na rok letošní. Jednou ze změn, které jsou vždy nepopulární, je úprava ceny za 

svoz TKO na rok 2018. Cena byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva obce. Likvidace 

odpadů je každoročně čím dál dražší, protože jeho produkce neustále stoupá. Není daleko doba, kdy 

bude velkým problémem najít na jednotlivé druhy odpadu skládky. Díky světové nadprodukci plastů 

je k recyklaci téměř nikdo nechce. Současně schválené ceny, tedy svoz 1x měsíčně za 1 000,- Kč/rok; 

svoz 2x měsíčně za 1 500,- Kč/rok a osoby osaměle žijící a chalupáři 500,- Kč/rok kryjí necelé 2/3 

nákladů celkově obcí na likvidaci odpadů vynaložených. Konkrétně příjmy včetně podílu od Ekokomu 

850 000,- Kč a výdaje 1,2 mil. Kč. Někomu se poplatek pochopitelně zdá vysoký, ale je nutné vzít 

v úvahu, že nikdo nemusí platit za odpad nadrozměrný, suť, starý nábytek, koberce apod. Toto vše 

likviduje obec na svoje náklady. 

V poslední době ve zvýšeném počtu, hlavně v Moravanech a Turově, pobíhají volně psi. Někteří mají 

svého pečlivého pána, jiní psi také pána mají, ale ten se o ně nestará. Odchyt jednoho psa nás stojí 

3 500,- Kč + náklady na veterinární vyšetření a péči v útulku. Proto majitele psů vyzýváme, aby si své 

mazlíčky lépe hlídali. Obec přece nebude doplácet na to, že si někdo pořídí psa a potom se o něho 

nestará. 

Co má obec v plánu vybudovat v letošním roce jsem již uvedl v minulém čísle. Snad se nám většina 

naplánovaných akce podaří dokončit. Nyní spíš uvedu několik informací z obce, které by Vás mohly 

zajímat: 

1) Společnost Acerbis Czech s.r.o. buduje v budově bývalých služeb v ulici Nádražní za bývalým 

pohostinstvím pana Paličky ubytovnu pro zahraniční dělníky. Bude jich tam bydlet 20 – 25. Věřím, že 

problémy nebudou. 

2) K 31. 7. 2018 odchází do důchodu dlouholetý ředitel ZŠ Moravany, pan Mgr. Ladislav Januš. Svoji 

funkci vykonával více než 24 let a patří mu velký podíl a poděkování na rozvoji naší školy. Obec jako 

zřizovatel ZŠ, bude nyní vypisovat výběrové řízení na obsazení této funkce jeho nástupcem nebo 

nástupkyní.  

3) Obec Moravany bude také po 31. 1. 2018 vybírat nového poskytovatele úklidových služeb a 

nájemce stravovacího zařízení v Seniorcentru. 

4) Naše žádost o dotaci na kompostéry do domácností v tomto kole podání neprošla. Žádost sice byla 

podána správně, ale došlo dle výkladu poskytovatele dotace k nesplnění maximální roční kapacity. 

Nicméně nyní podáváme opakovanou žádost v dalším kole výzvy a snad budeme úspěšnější. 

5) Obec Moravany zajišťuje nyní potřebné kroky k tomu, aby získala zbývající pozemky v lokalitě po 

pravé straně ve směru na Slepotice, a to v délce od stávající zástavby až po křižovatku u firmy Makro 

spol. s.r.o. Více než polovinu délky pozemků již obec vlastní. O získání ostatních proběhla úspěšná 

jednání se společností Moras a.s. i s ostatními vlastníky. 

6) Investorem výstavby nového rybníku vedle Duhového jezera není Obec Moravany, ale Český 

rybářský svaz Moravany. Stavba nepokračuje především z důvodu vysokého podmáčení terénu, kdy 

není možné převážet zeminu. Stavbě by nyní pomohly vysoké mrazy. Stavbu řídí pan Jaroslav Fibich, 

který má zkušenosti z již vybudovaných vodních ploch v obci. Přejeme mu, ať dílo dokončí 

v předpokládaném termínu. 

7) Knihovnice p. Z. Bakešová dává nyní do pořádku smlouvy na hrobová místa jak na hřbitově 

v Moravanech, tak i v Platěnicích. Je to práce složitá, především v dohledání jednotlivých vlastníků 



hrobů nebo těch, kteří o ně mají pečovat. V některých případech pomohou starší spoluobčané – 

pamětníci, za což jim děkujeme. 

Na konec uvedu některé významné akce, které by se v obci měly konat v letošním roce: 

26. 5. 2018 –  Zábavný pětiboj obcí Svazku obcí Loučná (Duhové jezero) 

květen 2018 –  Dětské hasičské hrátky (náves) 

červen 2018 – Dětský den (hřiště) 

                      Moravanské slavnosti (Duhové jezero) 

16. 6. 2018 -   Extraliga České republiky v požárním sportu – poprvé v Moravanech 

                      Myslivecká stezka pro děti (Duhové jezero) 

25. 8. 2018 -   Moravanské ulétnutí (Duhové jezero) 

říjen 2018 –    Slavnostní otevření Sokolovny – „Moravanského domu“ 

27. 10. 2018 – Slavnost u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. 

O termínech konání těchto a dalších akcí budete včas informováni. 

 

Jinak doufám, že se každému vstup do nového roku přiměřeně vydařil a navzájem si přejme hlavně 

zdraví. Ostatní totiž vůbec není tak důležité. 

Nashledanou v příštím čísle.      Václav Roček, starosta 

 

Vyhlášení konkursu 
 

Rada Obce Moravany v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje  

 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Moravany, okres Pardubice 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2018 

 

Požadavky: 

 

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu  

s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

- znalost školských předpisů a školské problematiky  

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

- organizační a řídící schopnosti 

K přihlášce přiložte: 

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání 

- strukturovaný životopis v českém jazyce 

- koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní 

školy (ne starší 2 měsíců) 

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 22. 2. 2018 do 15,00 hod. na 

adresu: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany   

  

Obálku označte heslem „KONKURS – Základní škola Moravany, okres Pardubice“ 

 



Společenská rubrika  
 
V měsíci lednu oslavili a oslaví životní výročí… 

Jaruška Teplá                     Marie Šemberová 

Milan Hruška                     František Knappe 

Jana Koptáková 

 

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. 

 

Vítáme nové občánky… 

    Annu Bezdíčkovou                                

Alenku Hovorkovou Petra Koláře 

 

 

Všem miminkům přejeme milující rodiče a spokojené dětství. 

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

Opustili nás… 

Helena Kostelecká , Jiří Veselý. 

Čest jejich památce. 

 

Upozornění týkající se odpadů 
 

HARMONOGRAM SVOZU NA MĚSÍCE LEDEN,ÚNOR: 

Svoz 1x za měsíc: 20.2.2018 ; Svoz 2x za měsíc: 6.2., 20.2. 2018 

Poplatky za odpady se budou vybírat 

1. 2. 2018 - 28.2.2018  v knihovně v Moravanech v otevírací době:  

pondělí a čtvrtek 9.00 – 11.00; 13.00 – 18.00; středa: 9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00 

 

V PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH SE BUDOU VYBÍRAT POPLATKY ZA ODPADY A 

PSY: 

7.2.2018:  17.00 - 18.00 – PLATĚNICE;         18.15 - 19.15 MORAVANSKÝ 

14.2.2018:  17.00 – 18.00 – TUROV;       18.15 – 19.15 - ČERADICE 

Ceny:  svoz 1x měsíčně : 1000,-Kč 

svoz 2x měsíčně: 1500,- Kč 

Osoby osaměle žijící, vlastníci neobydlených nemovitostí, chalupáři: 500,- Kč 
 
 

Pozvání na akce 
 

 
Svazek obcí „Loučná“ Vás zve na 

XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES 
který se koná 9. února 2018 od 20,00 hodin v Kulturním domě Býšť. 

K tanci a dobré zábavě hraje skupina ALIBI. 
DOPROVODNÝ PROGRAM 

Vstupné 150 Kč 
 

Vstupenky je možno zakoupit na OÚ v Moravanech. 
 
********************************************************************************** 



 
 

 
 

Zprávy o činnosti SDH a JSDH Moravany za rok 2017 
 
Jednotku je tvoří 12 členů SDH. Z toho je 1velitel jednotky (VJ), 1zástupce velitele jednotky (ZVJ),3 

velitelé družstva (VD),  10 nositelů dýchací techniky (NDT), 7strojníků (STR), 9 obsluhujících 

motorové pily (OMP), 3 zdravotníci (ZDR), 3 technici ochrany obyvatelstva (TOOB). 

 

Faltys Luboš                      –VJ, STR, NDT, ZDR, TOOB, OMP. 

Faltys Milan                      –ZVJ, STR, NDT, ZDR, TOOB,OMP. 

Faltys David                     –VD, STR, NDT,OMP. 

Holický Josef                    –VD, NDT, ZDR, OMP. 

Vaněk František                –VD, STR, NDT, OMP. 

Boháč Petr                        – STR, OMP.  

Konečný Daniel                – STR, NDT, OMP. 

Fořt Jaroslav                     – STR.  

Slavík Vojtěch                  – NDT, TOOB,OMP. 

Louženský Jan                  – NDT, OMP. 

Nečas Antonín                  – NDT. 

Novotný Rostislav             - NDT. 

 

Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické 

prohlídky. Členové mají platné zdravotní prohlídky. Školení JSDH probíhá minimálně 1x měsíčně. 

Školení velitelů družstev, strojníků, nositelů dýchací techniky a pilařů se uskutečňuje během roku dle 

potřeby. 

 

Zásahová činnost JSDHO Moravany! 

 
Poplach vyhlášen KOPIS a akce pro obec 



  

12.02. 14:08 – Čeradice – požár budovy 

30.04. 17:00 – Moravany – požární dozor-čarodějnice 

24.05. 22:45 – Uhersko – požár polní porost, tráva 

23.06. 07:05 – Koštěnice – požár trafostanice 

25.06. 08:57 – Moravany – TP-transport pacienta 

29.10. 10:00 – Slepotice- odstraněni stromu z tel. vedení  

29.10. 10:35 – Moravany-směr Dvakačovice- odstranění stromu z vozovky 

29.10. 12:59 –-Moravansko- odstranění stromu z vozovky 

29.10. 13:35 - Slepotice-směr Turov- odstranění stromu z vozovky 

29.10. 14:10 – Nové Holešovice- odstranění stromu z vozovky 

29.10 15:04 – Moravany-Moras-odstranění stromu z nák. vozidla 

24.11. 17:00 – Moravany – dopravní dozor-ros. stromku 

14.12. 13:51 – Moravany –Acerbis- požár 

 
Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při 

výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, 

údržbě hasičárny, soutěžích v požárním sportu, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslím 

si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním 

spoluobčanům.   

 

Obměna techniky 

Pokračujeme s obnovou dýchací techniky, a to zakoupením 2 přístrojů DRÄGER PSS3000. Jedná se 

o přetlakovou technologii, která zaručuje větší bezpečnost členů jednotky. Dále byly doplněny 

zásahové oděvy o 4 kusy zásahových kalhot a 2 kusy zásahové obuvi.  

V roce 2018 budeme ve spolupráci s obecním úřadem pokračovat v obměně a doplňování jak 

technických tak i věcných prostředků dle potřeby jednotky a platné legislativy. Aby byla i nadále 

zajištěna její akceschopnost a především bezpečnost členů při jejich náročné a občas nebezpečné 

činnosti. 

 

Dalším nelehkým úkolem v dnešní době je vytipovat a získat do našich řad nové členy jednotky, a tak 

i nadále naplňovat heslo „ Bližnímu ku pomoci - Vlasti ku prospěchu“. 
 
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za podporu, které se nám od něj dostává. 

        Faltys Luboš, velitel JSDH 

 
Zpráva o činnosti  SDH  Moravany za rok 2017 

Rok 2017 jsme zahájili výroční valnou hromadou, která proběhla 7. ledna. Zde jsme zhodnotili práci a 

činnost našeho uplynulého roku. 

Během zimních měsíců se prováděla pravidelná údržba techniky.  

Družstva dětí a mužů se připravovala na novou sezonu. 

Již 22. 4. se muži zúčastnili závodů v Holicích, kde jsme také zajišťovali zdravotní dozor. 

30. dubna jsme zabezpečovali, jako každý rok, hladký průběh pálení čarodějnic.  

28. května se u nás konaly dětské hrátky. Zasoutěžit si přijelo celkem 22 družstev, naše družstvo 

mladších dětí v celkovém hodnocení obsadilo 13. místo a družstvo starších pěkné 9. místo.  

18. června se naši členové zúčastnili oslav 120 let založení SDH Platěnice. Tento den také naši hasiči 

reprezentovali naši obec v „Pětiboji svazku obcí Loučná“, kde se umístili na 2 místě. 

V pátek 23. 6. proběhly noční útoky na Duhovém jezeru. Letošní závody se nám podařilo zahrnout do 

Pardubické ligy. K vidění bylo 36 útoků s vynikajícími časy. Připravenost a zabezpečení akce byla na 

dobré úrovni. 



V neděli 25. 6. se naše děti zúčastnily závěrečného kola ligy mladých hasičů, které se konalo ve 

Slepoticích. Z celkového počtu 38 družstev se v konečném hodnocení umístily ve středu startovního 

pole.    

5. července se konaly hasičské závody v Moravanském, kde zároveň proběhlo okrskové kolo 

v požárním útoku. Naši muži v hodnocení okrsku vyhráli.  

26. 8. se konaly závody dospělých ve Slepoticích. Při této příležitosti místní sbor oslavil 120 let 

založení SDH. My jsme se zúčastnili oslav a závodů a také zabezpečovali zdravotní dozor. 

23. září jsme měli příležitost vystavit našeho Stratílka a Liazku na Retroměstečku v Pardubicích. 

28. září se naše soutěžní družstvo mužů zúčastnilo Čeradické zatáčky. 

V modré skupině obsadilo 2. místo. 

30. září se konal tradiční „Moravanský memoriál“. Do soutěže se přihlásilo 19 týmů. Jelo se na 2 

pokusy a umístění našeho družstva mužů bylo uspokojivé. Počasí nám vyšlo, organizační zabezpečení 

soutěže bylo hodnoceno velmi kladně.      

V měsíci říjnu se děti zúčastnily branného závodu v Komárově a také spolu s dospělými v Třebosicích 

1. ročníku nočních závodů TFA. 

Na obou akcích naši členové zajišťovali zdravotní dozor.  

28. října se konalo setkání „Zasloužilých hasičů“ Pardubického kraje, tentokráte v Městečku Trnávka 

na Svitavsku. Tohoto setkání se zúčastnili manželé Klofátovi, ostatní se omluvili ze zdravotních 

důvodů. Čekalo nás milé přivítání, výborné občerstvení a připravený program. Všem zúčastněným se 

toto setkání moc líbilo a odjížděli domů spokojeni.    

18. listopadu se konalo shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu v Černé 

za Bory, kde byla zhodnocena práce celého roku.  

24. 11. proběhlo v naší obci rozsvícení vánočního stromu, kde jsme zabezpečovali dopravní dozor. 

V následujících týdnech, které zbývaly do konce roku, jsme se účastnili výročních valných hromad ve 

Slepoticích, Platěnicích a Čeradicích.  

      

Členských schůzí jsme měli v roce 2017 celkem 5. Výbor se sešel 7krát. Projednávalo se především: 

účast na soutěžích dětí a sportovního družstva, příprava a organizace akcí, brigády. 

 

Chtěl bych se zmínit i o událostech, které také k našemu životu patří. V červenci jsme měli dvě svatby, 

Davida Faltyse a Honzy Louženského. V listopadu opustil naše řady pan Miroslav Nejedlý.      

 

Všem hasičům děkuji za odvedenou práci, sponzorům za jejich přízeň a dary, Obci Moravany za 

financování a podporu během celého roku a těším se na spolupráci se všemi v roce letošním. 

 

Plán práce SDH Moravany na rok 2018 

 

- Pravidelně se starat o požární výzbroj, výstroj a techniku 

- Zúčastňovat se akcí v rámci okrsku a okresu 

- Pomáhat při akcích pořádaných Obecním úřadem Moravany 

-    Udržovat hasičskou zbrojnici 

-    Zkvalitnit a upravit dráhu pro závody u jezera 

-    Zorganizovat závody dětí , Extraligy a Moravanský memoriál 

-    Zabezpečovat a rozvíjet prevenci v naší obci 

-    Provést školení v rámci okrsku 

Milan Faltys, starosta SDH 

 

Zpráva vedoucího sportovního družstva mužů za rok 2017  

 

Přípravu na sezónu 2017 jsme zahájili už v prosinci. Přidali se k nám kluci ze Stradouně a Slepotic.  

Tréninky se skládaly z venkovních běžeckých cvičení, kondičních běhů, technických cvičení v garáži, 

tréninků dynamiky a výbušnosti a tréninků ve sportovní hale zaměřených na techniku startu, správné a 

rychlé práce nohou na základně a míčové hry.  



Následovaly tréninky na vodu, tentokrát už výhradně v areálu na jezeře. Přípravu jsme si zpestřili 

dvěma závody. V Rosicích u Chrasti (2B sklopné, 16,07s, 1. místo), Dašicích (3B sklopné, NP) a 

Holicích (2B, 17,02s, 11. místo)  

Plány a cíle byly dány:  

Účast ve všech závodech Východočeské hasičské ligy – splněno, 15. místo, 33 bodů.  

Účast ve všech závodech Extraligy ČR – splněno, 34. místo, 8 bodů.  

Vylepšení osobních rekordů – splněno (2B: 14,40 – fotostart; 3B: 16,80).   

Dokončení vybudování zázemí u jezera – splněno pro trénink a závod. Pokračuje pro pořádání EXPU.  

Výsledky závodů a statistiky  

Celkem družstvo mužů soutěžilo 48x  

12 x LPO (12. místo) 58 bodů  

14x VČHL (15. místo) 33 bodů  

14x Extraliga ČR (34. místo) 8 bodů  

3 x 1. Místo  

2 x 2. Místo  

Finance  
Jsme rádi, že i v této sezóně se nám podařilo finančně zajistit chod družstva vlastními silami bez 

dalšího zatížení obecního rozpočtu. Díky tomu jsme mohli absolvovat nespočet tréninků a 48 závodů.  

Plány a cíle na 2018  

Účast na všech závodech LPO a VČHL. Pokud bude výkonnost a prostředky, tak i celé Extraligy.  

Vylepšení osobních rekordů.  

Pomoc při akcích pořádaných nebo spolupořádaných sborem a obcí.  

Zvelebování a údržba hasičárny.  

Údržba a vylepšení zázemí u jezera. Uspořádání závodu Extraligy.  

Poděkování  

Chtěl bych poděkovat Obci Moravany a vedení sboru za pomoc, bez které bychom nedokázali zajistit 

rozvoj družstva v takové míře a splnit cíle, které jsme si před sezónou dali.  

Dále panu Harapátovi za finanční i materiální dary, Mokrému a Gregorovi z firmy Tlapnet za finanční 

podporu. 

Jan Louženský  

Zpráva o činnosti přípravky v roce 2017 

 

Stejně jako v roce 2016 se i v roce 2017 scházela přípravka každou středu, kde se děti učily nejen jak 

se stát dobrým hasičem, ale trénovaly se i v plnění povinností a poslušnosti.  Tradičně přípravka 

zahájila sezónu v únoru na závodech Kostěnické hrátky s hasičátky, kde malí hasiči museli prokázat 

nejen šikovnost a rychlost při běhání, ale i znalost značek technických prostředků, balení hadic a také 

zapojovaní hadic C. To sice ještě předtím nikdy nezkoušeli, ale zvládli to na výbornou. V červnu se 

pak ukázali na dětském dni v Moravanech, kde sklidili obrovský potlesk. Dne 10. června se zúčastnili 

setkání přípravek v Břehách s požárním útokem z hasičského autíčka. 

 

Jsem velice rád, že jsme do svých řad získali pana Dvořáka, který nám s přípravkou ochotně pomáhá a 

který se od letošního roku stává našim členem. Letos se zúčastní i školení vedoucích mladých hasičů. 

Za jeho pomoc jsem velice vděčný, protože práce s malými dětmi, kdy je potřeba udržet jejich 

pozornost alespoň 5 minut, bývá opravdu náročná.  

Milan Faltys 

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2017 

V kolektivu mládeže SDH Moravany bylo ke konci roku evidováno 24 hasičů ve věku 3-12 let. S 

dětmi se scházíme pravidelně každou středu v naší hasičské zbrojnici. Celoroční činnost s dětmi je 

zaměřena na nácvik disciplín podle Směrnice hry Plamen, dále na vzdělávání dětí v oblasti požární 

ochrany, ale také na volnočasové aktivity.  

S mladšími žáky jsme začali sezónu již tradičním víkendovým soustředěním na začátku dubna. 

Opakovali jsme a učili se znalosti pro ně potřebné – jako např. topografické značky, značky 

technických prostředků a zdravovědu, ale samozřejmě jsme také běhali – trénovali jsme štafetu 



dvojiček, štafetu 4×60, požární útok a nechyběla ani střelba ze vzduchovky. Celý tento náročný víkend 

jsme v neděli zakončili soutěží proti rodičům. Prvními závody byla pohárová soutěž v Lipolticích, kde 

jsme získali celkové 3. místo ze 17 zúčastněných týmů mladších žáků. Následujícími úspěchy bylo 1. 

místo v Dubanech a 3. místo v Chlumci nad Cidlinou. Po těchto závodech už jsme ukázali naši sílu 

dokonce se dvěma týmy mladších žáků – menšími Moravany ,,E“ a většími Moravany ,,F“. Výsledky 

týmu ,,E“ byly velmi potěšující – v Moravanech 10. místo, ve Starých Jesenčanech 9. místo a ve 

Slepoticích 11. místo. Druhý tým – Moravany ,,F“ - mladší žáci, kteří se od září stali staršími žáky, 

však ukázali, že mohou konkurovat ligovým týmům. V Moravanech získali 5. místo, ve Starých 

Jesenčanech ve své kategorii zvítězili a odvezli si obrovský putovní pohár. Na prvních nočních 

závodech v Sezemicích skončili na 2. místě, a to se kategorie mladších i starších žáků počítali 

dohromady. Ve Slepoticích, na posledním kole Plamene, naše ,,efko“ obsadilo 1. místo a s časem 

17:81 v PÚ byli vyhlášeni nejrychlejším útokem. V polovině října si ještě vyzkoušeli, už jako starší 

žáci, okresní kolo ZPV v Komárově. V pro ně nové disciplíně ukázali menší nedostatky a bohužel 

skončili až na 17. místě. Posledními závody, a to velmi netradičními, byla soutěž TFA v Třebosicích. 

Náš sbor reprezentovali velmi úspěšně 3 starší žáci. Ve své kategorii – starší chlapci 11-14 let se naši 

tři odvážní ukázali jako opravdoví superhasiči. Jakub Holický vybojoval 9. místo, Lukáš Kulhánek 5. 

místo a Radek Dočkal se svým rekordem trati 1:56:20 ovládl tuto kategorii a vyhrál.  

Celý rok jsme zakončili, týden před Vánocemi, návštěvou HZS Pardubice, kde nám velitel směny a 

jeho kolegové udělali prohlídku garáže a ukázali svá auta a jejich vybavení.  

Chtěla bych tímto poděkovat všem vedoucím, členům SDH a rodičům, kteří pomáhají při tréninkách, 

na závodech a hlavně za jejich podporu.      Eliška Holická 

Z činnosti KD Moravany 
 
20. 11. 2017 Dnes  jsme měli na pořadu život celebrit. Paní B. Lenochová nám připravila 

životopisy Věry Chytilové a Františka Hrubína. Věra Chytilová se narodila v Ostravě a podle záznamů 

zemřela v roce 2014 ve věku 85 let. Byla to významná česká režisérka a pedagožka na FAMU. Roku 

2000 získala cenu „Český lev“ za dlouholetý umělecký přínos českého filmu. 

František Hrubín žil v roce 1910 až 1971, zemřel ve věku 61 let. Napsal mnoho krásných básní pro 

děti i dospělé. Významně se podílel na založení časopisu Mateřídouška. Byl nejen básník, ale také 

dramatik, scénárista a překladatel. Dostal mnoho ocenění a vyznamenání. 

27. 11. 2017 Každý rok koncem listopadu mezi námi přivítáme starostu naší obce pana Václava 

Ročka a paní místostarostku Ladu Louženskou. Vyslechneme, co se povedlo v obci vylepšit i co se 

chystá pro příští rok. Jsme rádi, že si pro náš klub udělají čas. Paní Louženská nám ještě navíc poutavě 

vyprávěla o své návštěvě Ukrajiny. 

4. 12. 2017 Toto odpoledne jsme si znovu prověřili své vědomosti podle vypůjčené hry 

„Poznáváme Česko“. Konstatujeme, že opakování je matka moudrosti. 

11. 12. 2017 Dnes bylo odpoledne s písničkou. Každý musel na jakékoliv slovo zazpívat písničku, 

ve které se stanovené slovo vyskytovalo. Zdálo se to snadné, ale některé písničky za velkého ohlasu 

museli vymyslit všichni přítomní. 

18. 12. 2017 Poslední setkání v tomto roce. Ve vázách na stolech chvůj – zapálené svíčky – čaj 

s rumem. Zdena Schejbalová i některé členky přinesly už upečené vánoční cukroví, zpívaly se i 

koledy. Bylo to hezké posezení před vánočními svátky. 

8. 1. 2018  A máme tu nový rok 2018! 

Potěšilo nás, že na první setkání jsme se sešli v hojném počtu. Po uvítání a přání všeho dobrého, 

hlavně aby nám zdraví sloužilo, bylo vyprávění, jak kdo prožil vánoční svátky. Členky B. Havlíčková 

a B. Lenochová přečetly krásně zrýmované přání do nového roku. 

Všichni mají za úkol připravit návrh činnosti klubu v letošním roce podle svých přání a nápadů. Na 

každé pondělí připravit zajímavý program dá hodně přemýšlení, proto žádáme o spolupráci. 

15. 1. 2018 Na přání všech se dnes hrály společenské hry. Z donesených her si každý vybral podle 

zálib. 

Za KD Hela Říhová 

 



 

Z činnosti OS SC Moravany 
 

25.11.2017 

se konaly již tradiční Vánoční trhy, na které se podařilo sehnat 34 prodejců různého zboží, od 

drogistického, potravin, zeleniny až po textil. Zájem o trhy je tradičně velký, a proto se budeme tuto 

tradici zachovat a pokusíme se sehnat ještě další prodejce různého zboží. 

2.12.2017 

společná akce Obecního úřadu a Os SC vystoupení Sandry Pogodové s Lucií Křížkovou, která 

vystoupení uváděla. Sandra Pogodová vtipně vyprávěla příhody ze svého života od mládí až do 

současnosti. 

20.12. 2017 

od 17.hodin jsme měli společnou večeři, které se zúčastnilo 46 obyvatel SC a za OÚ mezi nás přišel 

pan starosta, paní místostarostka a pan ing. Křivka. Po přípitku se podávala večeře, a to podle výběru 

bramborový salát, smažený kapr nebo smažený řízek. Součástí večeře bylo i ovoce a cukroví. U paní 

Pírkové si každý mohl zakoupit víno nebo pivo. 

30.12.2017 

jsme se sešli na posezení před Silvestrem. Zatančili a zazpívali jsme si při živé hudbě paní Faltýsové, 

která uspořádala soutěže s nafukovacími balonky při kterých jsme se dobře bavili. Na závěr nás 

navštívil Nový rok- miminko v podání paní Věry Otradovské. 

 

Do roku 2018 přejeme všem občanům hlavně pevné zdraví a štěstí. 

Za SC  Lída Mrázková 

Prevence PČR 
 

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a 

zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní 

rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě 

zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy 

podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – 

povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, 

tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, 

kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i 

pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.  

 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při 

podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ 

oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), 

oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie 

nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na 

linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých 

případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni 

okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní údaje 

k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace: 

- vaše jméno 

- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události 

- co se stalo 

- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů 

 

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to 

možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se 

protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, 



ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je 

NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku. 

 

 Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze 

zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové 

linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická 

záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na 

jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku 

z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. 

Číslo 112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový 

mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení 

podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné 

služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů 

z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro 

neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. 

Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako 

mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat 

poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 

155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, 

kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!    

 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

Inzerce 
 

                       O  P  R  A V N  A   O D Ě V Ů,  K R E J Č O V S K É  P R Á C E 

 
HELENA KONVALINOVÁ             TELEFON: 773629868 

PLATĚNICE 81                                  IČO: 49809903 

PARDUBICE 

53002                       

                   PROVOZOVNA  - PLATĚNICE 81   

                 
PROVOZNÍ DOBA   -  PONDĚLÍ    10.00 -12.00    13.00  - 16.00 

                                       ÚTERÝ        10.00-12.00     13.00 -  16.00 

                                       STŘEDA      10.00-12.00       ZAVŘENO 

                                       ČTVRTEK   10.00-12.00      13.00 –16.00 

                                       PÁTEK        10.00-12.00      13.00- 16.00 

  POPŘÍPADĚ JE MOŽNÉ SE DOHODNOUT I TELEFONICKY 

 

NABÍZÍM: 

ÚPRAVY ODĚVŮ NAPŘ.ZKRÁCENÍ KALHOT,SUKNĚ OD 80 KČ 

ŠITÍ BYTOVÝCH DOPLŇKŮ  ( POVLAKY,ZÁVĚSY,ZÁCLONY  A JINÉ) 

VÝMĚNA ZIPŮ  BUNDA OD 130 KČ 

VÝMĚNA ZIPŮ KALHOTY  OD 70 KČ 

ŠITÍ PATCHWORKOVÝCH DEK, POLŠTÁŘKŮ A DĚTSKÝCH VĚCÍ 

TAŠKY ,KABELKY  A JINÉ 

MÉ STRÁNKY NA FACEBOOKU,KTERÉ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT, KDE MÁM 

UKÁZKY SVÉ PRÁCE 
https://www.facebook.com/helenakonvalinova1/ 


