
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

čas utíká s blížícím se koncem roku stále rychleji a je tady podzim. Bohužel, prozatím nepřinesl 

přírodě tolik potřebnou vláhu. Hladina spodní vody je proto nejnižší za posledních šedesát let. 

Můžeme jen doufat, že se tento stav v budoucnu zlepší. 

5. – 6. 10. 2018 jste odevzdali své hlasy v komunálních volbách. Z jejich výsledku vzejde nové 

patnáctičlenné zastupitelstvo obce, které na nadcházejícím ustavujícím zasedání zvolí nové 

představitele a orgány obce.  

Před novým zastupitelstvem bude pro nadcházející volební období 2018 – 2022 stát kromě 

odpovědnosti především hodně práce. Kromě dokončení akcí, které jsou rozpracovány nebo již 

legislativně připraveny k realizaci, je nutné z pohledu dlouhodobějšího rozvoje obce připravovat další. 

Uvedu jen několik hlavních úkolů pro nové zastupitelstvo: 

1) Dokončit, zkolaudovat a zprovoznit sokolovnu „Moravanský dům“. Jen pro informaci uvádím, že je 

zde naplánovaná jedna konkrétní kulturní akce. Tou je konání plesu „Svazku obcí Loučná“, který se 

zde uskuteční 22. 2. 2019. 

2) Dokončení výstavby splaškové kanalizace v Platěnicích, a to s termínem do 30. 6. 2019. 

3) Zasíťování již prodaných stavebních pozemků pro výstavbu celkem 10 rodinných domů, a sice šesti 

v lokalitě „V rákosí“ u Duhového jezera a čtyř nad tréninkovým hřištěm za sportovní halou. Oboje je 

nutné realizovat do 30. 4. 2019. 

4) Provést parcelaci stavebních pozemků v lokalitě „Moravany – Jih“ směrem na Slepotice dle již 

vypracované zastavovací studie, která je schválena odborem hlavního architekta Města Pardubic. Nové 

zastupitelstvo také stanoví cenu těchto stavebních pozemků a zahájí jejich prodej. Z peněz za tyto 

pozemky bude následně nutné zajistit realizaci výstavby komunikace a inženýrských sítí. Vše 

samozřejmě na základě předem vypracovaných projektů a stavebního povolení. 

5) Připravit legislativně k realizaci splaškovou kanalizaci v Turově (již rozpracováno) a zajistit 

potřebné dotační prostředky. 

To jsou hlavní nejbližší úkoly pro nové zastupitelstvo obce. K tomu logicky patří vše ostatní, co 

správu obce vyžaduje, např. opravy, údržba stávajícího majetku obce (hlavně budovy a komunikace), 

údržba zeleně, zlepšení nakládání s odpady apod. právě s likvidací odpadů, které stále přibývají, bude 

narůstající množství problémů. Bohužel v tomto směru nejsou nápomocni ani někteří spoluobčané, 

kteří služby obce v tomto směru spíše zneužívají než  řádně využívají. Kapacita povolených skládek 

v okolí je téměř naplněna, a tudíž poplatek za uložení odpadů bude stále stoupat. 

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem stávajícím zastupitelům, kteří ve správě obce pomáhali 

dle svých možností. Děkuji i spoluobčanům, kteří se o dění a život v obci zajímali a s mnohým také 

pomohli. Jedná se především o představitele všech spolků a organizací, které u nás působí. Ti nejlépe 

vědí, co znamená něco pro občany zajistit a zorganizovat a je jedno, zda to jsou např. představitele 

Sokola, hasičů, důchodců, myslivců, chovatelů a dalších. 

 

Novému zastupitelstvu přeji, aby se jim práce dařila a jejím výsledkem bylo zajištění dalšího rozvoje 

naší obce. 

Václav Roček, starosta obce 

 

 



Usnesení OZ ze dne 19. 9. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení 

poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 100 000,- Kč“ a zařadit ho jako bod č. 

5. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje doplněný program jednání.      

Zastupitelstvo obce  schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Mgr. Červenou, jako 

členy p. Horodyskou a Ing. Kulhánka.. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Kozáčka a Ing. Kříže. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých 

zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 100 000,- 

Kč. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 6.   

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/80 o výměře 845 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou za cenu 684 450,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/81 o výměře 763 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany nad Loučnou 

za cenu 618 030,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 3/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství.   

Zastupitelstvo obce schvaluje plán obnovy kanalizace v obci Moravany. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje převedení majetku vodovodní sítě do vlastnictví VAK a.s. Pardubice 

dle bodu č. 10 stávající pachtovní smlouvy. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pachtu vodovodní sítě ve vlastnictví Obce Moravany. 

Jak jsme zvolili členy zastupitelstva 

Volební strana č. 1 – Koalice pro Moravany 

1. Hana Aulická   246 hlasů 

2. Libor Brom   245 hlasů 

3. Bohumil Křivka  239 hlasů 

4. Iva Červená   231 hlasů 

5. Ondřej Mikulecký  219 hlasů 

Volební strana č. 2 – Česká strana sociálně demokratická 

1. Michal Kulhánek  484 hlasů 

2. Lada Louženská  475 hlasů 

3. Zdeňka Venclová  469 hlasů 

4. Milan Kříž   465 hlasů 

5. Václav Roček   434 hlasů 

6. Milan Faltys   388 hlasů 

7. Jiří Sychra   434 hlasů 

8. Ilona Jiroutová   422 hlasů 

9. Jan Kozáček   458 hlasů 

10. Miroslava Hájková  396 hlasů 

 



Společenská rubrika  

V měsíci září oslavili životní výročí… 

Eva Štěpánková                 Jarmila Mikulcová 

Ota Drahota                       Marie Žemličková 

  

V měsíci říjnu oslavili a oslaví životní výročí… 

 

Václav Krejčík                     Marcela Fibichová 

Olga Šindlerová                 Vladimír Kašpar 

Jan Kopřiva                        Lidmila Holotová 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví! 

 

Vítáme nově narozené občánky… 

 

Anetu Sodomkovou          Dominika Malého Patricka Hrubého 

 

 

Přejeme dětem i rodičům hodně lásky a pohody. 

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

Opustili nás… 

Danuška Venclová 

Marie Gregorová 

Jaromír Mojžíš 

Budeme s úctou vzpomínat. 

Kam za kulturou… 

Obec Moravany a OS SC Moravany 

Vás srdečně zvou 

na vystoupení kapely 

ŽIVAŇANKA 

dne 21. 10. 2018 v Seniorcentru Moravany 

od 15,00 hod. 

Občerstvení zajištěno. 

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



 

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

Obec Moravany, Občanské sdružení SC, Stravování Lenka Pírková 

 

POŘÁDAJÍ 

 

  TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 

24. 11. 2018 od 08:00 do 15:00 hod. 
v Seniorcentru Moravany 

 

 - adventní věnečky      - rostlé květiny  - svíčky   - vánoční cukroví  

 - uzenina         - ovoce            - kosmetiku   - drogerii 

 - hračky                  - knihy   - perníky   - ložní prádlo 

 - čaje         - keramiku  - štoly     - 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 

Kuřecí řízek, bramborový salát 
 

Obědy objednávejte předem na tel. 736 470 604               Cena menu: 95,- Kč 



Vítání občánků 

           

 

Anděla Mašková     Tomáš Jelínek 

 

      

Amy Ryčlová      Dominik Dvořák 

 

 

Matyáš Král 



Náhled do historie 

Situace v říjnu 1918 byla pro Německo a Rakousko neudržitelná. 

 

27. října začal převrat, lidé vyšli do ulic, jásali, měli radost z ukončení války. 

28. říjen 

byl uznán dnem, kdy vznikla republika 

Vznik Československa 

 

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se slaví 

každoročně 28. října. Slaví se jako připomenutí výročí vzniku Československa v roce 1918. 

Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání 

s představitelem protirakouského zahraničního odboje Ed. Benešem o vytvoření a podobě 

samostatného československého státu. 

V Praze se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru s Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i 

uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva 

se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-

Uherska. Národní výbor vydal první zákon o zřízení samostatného státu československého. Poté bylo 

ještě zveřejněno provolání Národního výboru. 

„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“ 

Pod oběma dokumenty byl podepsán Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a 

František Soukup – později zvaní „Muži 28. října“. 

Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní 

průvody a bohoslužby. Lid jásal nad získanou samostatností i nad koncem války. 

Při těchto oslavách docházelo k ničení státních symbolů Rakouska-Uherska a též k ničení věcí, které 

habsburskou monarchii byť jen připomínaly. 

V prvních dnech naší svobody a samostatnosti panovala mezi lidem radostná nálada. Byl konec 

válečného utrpení a konec cizí nadvlády. 

V prvních měsících naší svobody se konaly taneční zábavy; z každé se odvádělo 100,- Kč ve prospěch 

pozůstalých po českých legionářích. Všichni byli válkou vyčerpaní, v novém samostatném státě hlad a 

bída zůstaly. 

Ve městech vznikaly nepokoje, lidé vinili městské úředníky ze špatného zásobování. Potraviny a 

ostatní zboží bylo velmi drahé. 

15. června 1919 se konaly volby, starostou se stal Josef Horák. 

V tomto roce byla do obce dosazena dvoučlenná, později tříčlenná četnická stanice, která byla ze 

začátku umístěna v čp. 154, později v záloženském domě 136. 

Podle zákona o odkolkování musel každý občan odevzdat všechny své papírové peníze na příslušný 

úřad, kde za ně dostal kvitanci a v určený den obdržel pouze polovinu peněz. Druhou polovinu si 

ponechal stát. Obnosy do 500,- Kč se vracely celé zpět. 

Všude mezi lidmi panovala nespokojenost a drahota. 

V roce 1920 byla v Moravanech zavedena elektřina. Některá vládní nařízení dávala pravomoc 

obecním zastupitelům ve prospěch strádajících občanů. Byly ustaveny bytové komise, které měly 

právo přebytečné místnosti zabrat. 

U nás bylo vyvlastněno pole Fr. Veverky čp. 5, když po marném úsilí nebylo možné získat je 

dobrovolně dohodou. Bylo ustaveno též stavební družstvo. Kdo stavěl, tomu stát přispíval 90%. 

Obnos, kterým se stát zaručil, museli majitelé bytů potom splácet po řadu let. Na stavbu nových domů 

se přihlásilo 32 občanů. 

Z obecního archivu Vlasta Jiroutová 

 



 

7 zázraků přírody 

Citron má blahodárný vliv na srdce, léčí cévní onemocnění, sklerozu, trombozu, infekční nemoce, 

klouby, pálení žáhy aj. Bílá část slupky obsahuje pektin, vitamin PP a další. Žlutá část obsahuje 

éterické oleje, které dokáží rozpustit žlučové kameny. 

Česnek patří mezi přírodní antiseptika, léčí cévní systém, snižuje tlak, upravuje tepovou frekvenci 

srdce, působí močopudně, rozřeďuje husté hleny, léčí kornatění tepen, vyrážky. Obsahuje látky 

podobné hormonům, proto jej používáme s mírou. 

Olivový olej snižuje cholesterol, obsahuje vitamin E, který blahodárně působí na cévy, uleví od zácpy, 

promazává sliznici střev, uleví od bolesti žlučníku. Výborný je olivový obklad na oblasti jater. Olej 

vypitý nalačno zlepšuje činnost slinivky a rozpouští žlučové kameny. 

Mořská sůl je bohatá na minerály a stopové prvky. Tělo se obohacuje jódem, draslíkem, zinkem aj. 

Slouží jako prevence nádorových onemocnění. Léčí alergii, uklidňuje nervy, hormonální poruchy. Na 

záněty kloubů jsou výborné koupele. A pokud budete promývat střeva (1 litr vody+1 lžíce soli) 2x 

týdně, vymýtíte toxiny a hlen ze střev a zpomalíte proces stárnutí.  

Mrkev obsahuje celou řadu vitamínů a důležité prvky: železo, kobalt, měď, hořčík, fosfor, jód. Léčí 

nemocné oči, záněty, ochablá oční víčka, krátkozrakost a další. Používá se jako slabé projímadlo při 

zácpě a hemeroidech. Je močopudná, doporučuje se při zánětu ledvin a při výskytu cyst (přikládají se 

teplé mrkvové obklady na dolní část břicha). 

Magnézie – hořčík – síran hořečnatý – hořká sůl. Má vliv na srdce, ledviny, oči, pokožku a játra. 

Působí trochu jako projímadlo, má žlučopudné a protikřečové účinky, působí uklidňujícím způsobem. 

Podává se v prášku i v pilulkách. 

Zelí léčí cysty a bolestivé močení. Obklady zelnými listy se sníží horečka. Šťáva se používá při 

žaludečních chorobách, vředech a dvanácterníku. Působí proti bakteriím, léčí dnu a žlučové kameny, 

arteriosklerozu. Je vhodné při prevenci a onemocnění srdce a ledvin. Obsah pektinů umožňuje odvod 

toxických látek a cholesterolu a léčí obezitu. Šťáva nebo odvar s medem se používá při léčbě hrtanu a 

průdušek. Při tepelném zpracování se neničí vitamíny a stopové prvky. 

          Vlasta Jiroutová 

Děti se učí tomu, v čem žijí 

Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat. 

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit. 

Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché. 

Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile. 

Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé. 

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si. 

Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat. 

Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné. 

Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit. 

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo. 

Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě. 

Vlasta Jiroutová z časopisu Komenský 



Hasiči Čeradice 

„Čeradická zatáčka 2018“ 

Již 10. ročník této soutěže se uskutečnil v sobotu 22. září 2018 v Čeradicích.  Pořadatelem je  

místní Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany. Soutěžilo se 

opět ve dvou skupinách: „Modré skupině“ a „Červené skupině“ (maximálně 2 muži v týmu) a nakonec 

pak soutěž „O nejrychlejší Čeradickou gumu“.  

Pozvání na soutěž v letošním roce přijali hasiči z těchto obcí a měst – Moravany, Slepotice, Dašice, 

Horní Roveň, Komárov, Synčany, Platěnice a domácí Čeradice. Tyto sbory celkem vytvořily 10 

závodních týmů v obou skupinách.  

     Za pěkného počasí a s připraveným bohatým občerstvením pro soutěžící a diváky probíhaly celé 

odpoledne před hospůdkou „U Kapličky“ jednotlivé požární útoky dle stanovených pravidel včetně 

překonávání překážek.  

    Ročník 2018 byl zajímavý, protože i když voda často stříkala na soutěžící, ani jedno družstvo 

nedostalo od rozhodčího červený praporek (neplatný pokus). Každé družstvo svůj útok vždy dokončilo 

s měřeným časem. Velkou změnou bylo i to, že pořadatelé letos poprvé čas měřili elektronicky a 

každé družstvo hned vidělo svůj výsledek na tabuli. Velké problémy měli soutěžící u spojení hadic B 

těsně za překážkou. Diváci mohli vidět mnohokrát stříkající vodotrysk pod rukama hasiče, který 

nestihl vše včas spojit.  

V druhém kole, kdy si soutěžící mimo strojníka vylosují svoji úlohu v požárním útoku, nabere tato 

soutěž ještě více na dramatičnosti a až tehdy se rozhoduje o celkové úspěšnosti jednotlivých družstev 

v soutěži.  

Nejúspěšnějším účastníkem se letos stali hasiči z Komárova v Modré skupině a  v Červené skupině 

hasičky z Dašic. Za zmínku stojí i účast družstva ze  Synčan, kteří měli v soutěži stříkačku PS 8, a 

přesto se dokázali s časy pohybovat uprostřed výsledkového pole. 

Po dvou kolech přesně stanovených pravidel Čeradické zatáčky dostali soutěžící ještě možnost se 

zúčastnit soutěže „O nejrychlejší Čeradickou gumu“. Zde pořadatelé již neovlivňovali uspořádání 

materiálů (hadic, savic, proudnic,…) na základně a dále odstranili první překážku z hlavní soutěže. 

Tím se časy provedených útoků rapidně snížily. Dobrou letošní formu potvrdili hasiči ze Slepotic a 

opět hasičky z Dašic. 

V průběhu soutěže proběhla i ukázka hasičského sportu dětí. Malí sportovci z Komárova předvedli 

běh hasičskou překážkovou dráhou, který prověřuje týmovou spolupráci a zručnost všech členů 

dětského týmu. Přihlížející poděkovali za ukázky potleskem a pořadatelé předali upomínkový pohár a 

dárkové balíčky. 

Při slavnostním předání cen poděkoval jednatel SDH Čeradice, pan Jiří Sychra a hlavní rozhodčí 

pan Petr Dušek, všem zúčastněným za předvedený sportovní výkon a fair play.  

Modrá skupina 1. Komárov, 2. Moravany, 3. Čeradice 

Červená skupina 1. Dašice R, 2. Horní Roveň, 3. Dašice J 



Závěrem bych rád poděkoval spolupořadateli Obecnímu úřadu Moravany za finanční podporu této 

soutěže, dále společnosti Moras Moravany za zapůjčení cisterny na vodu a všem sponzorům. A 

nemohu zapomenout na členy našeho sboru dobrovolných hasičů a občany, kteří pomáhali s přípravou 

této soutěže.  

Za fotografie děkujeme hasičkám z SDH Dašice. 

 Jiří Sychra ml., SDH Čeradice 

 

 

 

 

KD Moravany 

Klub důchodců oslavil neuvěřitelných 30 let své existence. Dne 8. 10. se sešli členové a členky tohoto 

klubu v hale senior centra, aby toto krásné výročí oslavili. Předsedkyně klubu p. H. Říhová při 

zahájení vzpomněla na začátky klubu i důležitou osobu, p. Píškovou, která se, bohužel, nedožila oslav 

již 20. výročí. Přišly i dvě zakládající členky –p. Shejbalová a p. Fořtová. Byly citovány i básně p. 

Ulrichové k jednotlivým desetiletím.  

Na oslavu přišly vystoupit i děti z MŠ a 1. třídy ZŠ Moravany. 

 

Děkujeme všem, kteří se v naší obci starají o zpestření života důchodců, a jsme rádi, že se dokáží 

společně pobavit, poučit, i si zazpívat i zatančit. 

Přejeme klubu dalších mnoho společných let. 

L. Louženská a V. Roček 

Tyflocentrum Pardubice 

JIŽ 15 LET ŽIJE TYFLOCENTRUM PARDUBICE SVĚTEM NEVIDOMÝCH A 

JINAK ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

Dne 16. září 2018 oslavilo TyfloCentrum Pardubice patnáct let své existence, patnáct let, kdy 

poskytuje sociální služby a žije světem nevidomých a jinak zrakově postižených lidí. Cílem 

poskytovaných služeb je motivovat lidi se zrakovým postižením k aktivnímu životu a napomáhat jim 

k dosažení co největší míry samostatnosti. Za patnáct let existence se toho událo opravdu hodně. Za 



tuto spolupráci a podporu patří dík všem pracovníkům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, partnerům 

a dárcům. Společně jsme podnikli mnoho zajímavých aktivit. Pravidelně se věnujeme sportovním 

aktivitám, každoročně najezdíme okolo 600-700 kilometrů na dvojkole, podnikáme výlety, věnujeme 

se turistice, vystoupali jsme na nejvyšší horu České republiky Sněžku, jezdíme na rekondiční pobyty 

či hrajeme kuželky. Věnujeme se také společenským aktivitám, pravidelně se scházíme, máme 

společný předvánoční oběd, v únoru 2019 se již po desáté sejdeme na plese TyfloCentra Pardubice. 

Pořádáme dny otevřených dveří pro veřejnost, kde přibližujeme život lidí s těžkým zrakovým 

postižením, spolupracujeme s očními lékaři, úřady, školami, poskytovateli sociálních služeb. Mohli 

jste nás potkat na různých prezentačních aktivitách v celém Pardubickém kraji. A mohli bychom 

jmenovat ještě mnoho dalších událostí a aktivit.  

 

Ptáte se, komu a v jakých situacích TyfloCentrum Pardubice pomáhá? V rámci čtyř registrovaných 

sociálních služeb pracovníci poskytují služby lidem se zrakovým postižením v Pardubickém kraji ve 

věku od 16 let, a to ambulantní i terénní formou (např. v místě bydliště uživatele). Pracovníci radí 

lidem se zrakovým postižením v oblasti kompenzačních pomůcek, např. v případech, kdy člověk 

nepřečte běžný text, přestává vidět na televizi, nevidí na hodinky a dělají mu potíže běžné denní 

činnosti (orientace v prostoru, nalévaní tekutin, běžný úklid apod.). TyfloCentrum Pardubice také 

pomáhá s vyřizováním záležitostí na úřadech – např. v oblasti invalidních důchodů, příspěvku na péči, 

průkazek ZTP/P či ZTP. Poskytované služby také zahrnují aktivity zaměřené na rozvoj a udržení 

dovedností v oblasti péče o vlastní osobu a domácnost, aktivity zaměřené na nácvik a trénink obsluhy 

kompenzačních pomůcek (hmatové či ozvučené hodinky, PC, mobilní telefony, pomůcky do 

domácnosti apod.) či vzdělávaní v oblasti komunikace. Pracovníci TyfloCentra Pardubice v rámci 

služeb také doprovází lidi s těžkým zrakovým postižením na místa, kam sami nedojdou, případně jim 

mohou přečíst text. 

Potýkáte se s obtížemi se zrakem Vy sami nebo někdo ve Vašem okolí? Znáte někoho, kdo má 

problémy s viděním a brýle už mu nestačí? Chtěli byste mu pomoci? Právě pro Vás je zde 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. Více informací 

najdete na internetových stránkách www.tcpce.cz a na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi a ve 

Vysokém Mýtě.  Kontaktujte nás telefonicky, na čísle 466 500 615 nebo 774 415 173.  

Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

Policie radí… 

Zabezpečení chat a chalup před zimou 

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom se 

v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli 

především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si 

vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však 

pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic 

výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky, provádějí 

pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o 

zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé. 

A co vám radíme? 

http://www.tcpce.cz/


 zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky, 

bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice 

 poraďte se o zabezpečení s odborníky 

 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, okna, verandy 

 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně 

můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany 

soukromých bezpečnostních služeb 

 nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte 

 pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí  

 zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů 

 cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných 

objektech 

 chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí 

v blízkosti o občasnou kontrolu 

 sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…) 

 při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si 

zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace 

pro policii a její další šetření 

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla 

vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie. 

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

Drakiáda 2018 

V pátek 5.10.2018 jsme se sešli v 17:00 hodin u Duhového jezera již na pátém ročníku Drakiády. 

Ačkoli se hodinu před začátkem nehnul ani lísteček, nám vyšlo počasí na jedničku, sluníčko svítilo, 

větřík foukal. Účast byla hojná, draků byla plná obloha. Někteří vylétli vysoko, ostatní se vznášeli nad 

hlavami dětí a rodičů, někteří se nelétali vůbec. Pohodové odpoledne jsme zakončili opečením 

donesených buřtíků, a pak už nás zapadající sluníčko vyhnalo do teplých domovů. 

           Předseda SRPDŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport 

Mistr České republiky v extremním překážkovém běhu. 

     Ve dnech 24. až 26. 8. 2018 se konalo v Harrachově 2. Mistrovství České republiky 

v externích překážkových bězích (v OCR). V nejdůležitějším závodě dlouhém 15.5 km s 36 

překážkami a převýšením 1100m zvítězil Richard Hynek. Za velmi dobré výkony po celou 

sezónu: ze 23 závodů, ve kterých start 

oval    11x zvítězil, se kvalifikoval na MS OCR do Londýna,  které se koná ve dnech 19.-21. 

10.2018. Za jeho vůli a obrovskou dřinu, kterou do tohoto sportu vkládá, se mu splnil i jeho 

sen – účast na závodě MS SPARTAN RACE, který se konal dne 29. 9. 2018 v USA u jezera 

Tahoe. Zde předvedl Richard nejlepší český mužský výkon v historii, ve svých čerstvých 20 

letech se umístnil celkově na krásném 16. místě (ve své věkové kategorii do 24 let se umístil 

na 2. místě), 3. z Evropanů!!!. 

 

 



 

Poděkování 

Dobrý den, velmi ráda bych poděkovala VŠEM, co se podíleli na realizaci dětského hřiště v Turově. 

Hřiště je velmi hezké, nápadité a stává se oblíbeným místem setkání nejen dětí a jejich maminek ale i 

obyvatel z okolních vesnic. Konečně je v Turově "kam s dětmi jít" a užít si hezké dny a chvilky s 

dětmi. Děkuji všem.  

S pozdravem  a přáním hezkého dne Iva Červená, Turov 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reklama 

 



Pietní akt ke 100. výročí vzniku Československa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

OÚ Moravany spolu s ostatními složkami obce Moravany si vás tímto dovoluje 

pozvat na PIETNÍ AKT u příležitosti stého výročí vzniku Československa. 

Akt  se uskuteční dne 28. 10. 2018 ve 14:00 hod. na náměstí Hrdinů u pomníku 

padlých hrdinů v první světové válce. 
 

 

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

 

Příprava rozpočtu na rok 2019 

 

     Obec Moravany v tomto období připravuje návrh rozpočtu obce na rok 2019. 

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

na Obecním úřadě Moravany, do 14. 11. 2018 do 17,00 hod. v podatelně OÚ. 

Požadavky vznášené během schváleného rozpočtového období nemohou být akceptovány. 

Mgr. Lada Louženská, správce rozpočtu 

 


