
Slovo starosty 
 

Milí spoluobčané, 
začíná nám již poslední měsíc 1. pololetí letošního roku. Utíká to opravdu rychle a školáci budou mít 
za chvíli prázdniny. 

Letošní rok je pro přírodu příznivější díky vláze a teplotám, které byly pro toto období dříve 
typické. Vzpomeňte na loňský rok, všude bylo vyprahlo, sucho a žádná tráva. 
Letos však je trávy všude dost a my opět nestíháme vše včas posekat. Snad nyní, když nastává teplejší 
počasí, se objeví zájemci o seno a se sečením nám trochu pomohou. 

Bylo dokončeno rozšíření ul. B. Němcové. Tuto akci pro nás realizovala SúS Pardubického 
kraje, středisko Holice. Věříme, že všichni zde bydlící spoluobčané jsou spokojeni hlavně díky 
průjezdnosti ulice oběma směry, chodníkům a vjezdům. 
 Dne 30. 4. proběhlo u Duhového jezera „pálení čarodějnic“. Myslím, že se akce velmi 
vydařila, a to nejen díky počasí, které se na poslední chvíli umoudřilo, ale především díky 
organizátorům. Poděkování především zaslouží vedení SRPDŠ při ZŠ Moravany, jmenovitě p. 
Jaroslav Dohnal, a členové SDH Moravany. Především pro děti byl tento večer určitě příjemným 
zážitkem. 
 Koncem května proběhne kolaudace II. etapy dokončení výstavby splaškové kanalizace 
v Platěnicích. Občané budou moci připojit své nemovitosti na tuto novou kanalizační síť po vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Připomínám, že tato kanalizace je určena pro vody splaškové, nikoliv pro 
vody dešťové. Ty je třeba jímat pro zalévání nebo použít stávající starou kanalizaci, která zůstala 
funkční, tak, jako dosud. 
 Podobně jako u I. etapy zde platí, že splašková kanalizace musí být napojena přímo z domu. 
Musí být tedy vyřazeny dosavadní žumpy či septiky. Naše čistička potřebuje ke svému fungování 
čerstvé fekálie, nikoliv černou přepadovou vodu. 
 Stav napojení nemovitostí v I. etapě bude vodohospodářskými orgány v průběhu 2. pololetí 
letošního roku kontrolován. Této kontrole podléhá i správce kanalizace, tj. v tomto případě i naše 
obec. 
 Moravanský dům byl zkolaudován dne 30. 4. 2019. Kolaudační komise neshledala během 
místního šetření žádné závažné nedostatky, které by bránily užívání této stavby. Poslední kladné 
stanovisko k provozu očekáváme od HZS Pardubického kraje. Předpokládám, že ho obdržíme 
v obvyklé zákonné lhůtě. Teprve poté stavební úřad vydá kolaudační souhlas, na základě kterého 
budeme moci celý objekt bez omezení užívat. Prozatím od 1. 6. bude probíhat omezený zkušební 
provoz restaurace. 
 Kompostéry budou! Ti občané, kteří si objednali kompostéry dle velikosti v loňském roce, je 
obdrží. Naše obec totiž napodruhé obdržela na jejich dodávku dotaci a výběrová komise provedla dne 
27. 5. výběr dodavatele. O dalším postupu jejich dodávky a výdeje budete včas informováni. 
 Na závěr několik poznatků z provozu sběrného místa na odpady. Znovu připomínám, že dvůr 
slouží pro odpad pocházející z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti! Každý živnostník či 
podnikatel má za povinnost mít s poskytovatelem likvidace odpadů samostatnou smlouvu. Opakovaně 
též žádáme všechny uživatele dvora, aby nadrozměrný odpad dodávali v co možná nejvíce rozloženém 
stavu (postele, gauče, skříně, sedací soupravy,…). Jinak nutným rozebíráním a rovnáním těchto 
odpadů tráví naši pracovníci pravidelně většinou půl pondělí na úkor jiné práce. 
S přáním více deště nashledanou v příštím čísle. 

Václav Roček, starosta obce 
 

Usnesení OZ 
 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Moravany dne 24. 4. 2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení OZV č. 
1/2019 o veřejném pořádku” a zařadit ho jako bod č. 12. 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pořadí bodů jednání, a to bod č. 9 zařadit jako bod č. 4 a bod č. 4 
zařadit jako bod č. 9. 



Zastupitelstvo obce schvaluje dopln
Zastupitelstvo obce schvaluje jako p
Hájkovou a Ing. Kulhánka. 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov
Zastupitelstvo obce Moravany bere na v
kanalizace na ČOV Moravany. Po p
žádostí opětovně zabývat. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro rok 2019 za odvád
(stočné) ve výši 25,11 Kč bez DPH.
120/2011 Sb., v platném znění (sm
pobytu, příp. prokazatelně žijícíc
Zastupitelstvo obce neschvaluje 
pozemku p. č. 6966/2 v k. ú. Holice v 
Chvojno. 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouv
č. 549/1, p. č. 548, p. č. 545/1 v 
družstva Vysoké Chvojno.   
Zastupitelstvo obce bere na věd
zasedání zastupitelstva obce.  
Zastupitelstvo obce neschvaluje 
VAK Pardubice a.s. 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu vlastník
Zastupitelstvo obce bere na v
Moravanského domu.    
 

 

Společenská rubrika
 

V měsíci květnu oslavili životní výro
 

Vladimíra Málková                      
 

 

Oslavencům přejeme pevné zdraví, št
 

 

Vítáme nové občánky… 
 
Lukáše Faltyse  Filipa Chadimu
 
Přejeme hodně radosti, štěstí a krásných spole
 
 

Opustili nás… 
 

František Žídek                            Václav Weinglich
Julie Šedivá                                  
Ota Drahota         
                       

Čest jejich památce. 
 
 

doplněný program jednání.  
jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Kozá

jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Kříže. 
Zastupitelstvo obce Moravany bere na vědomí žádost obce Slepotice o napojení 

Po předložení návrhů možností napojení se bude zastupitelstvo obce 

rozpočtové opatření č. 2.    
cenu pro rok 2019 za odvádění odpadních vod ve

 bez DPH. Spotřeba odpadní vody se řídí přílohou 
ění (směrná čísla spotřeby vody) a dle počtu osob trvale p

 žijících v nemovitosti, tj. 1 010,- Kč za osobu a rok. 
 uplatnění předkupního práva na prodej chaty  ev. 

k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví Lesního družstva Vysoké 

návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. 
 k. ú. Bělečko, obec Býšť, které jsou v podílovém vlastnictví Lesního 

ědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z

 smlouvu o pachtu a provozování vodovodu mezi Obcí Moravany a 

dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů.                              
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu financování a dokon
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Julie Šedivá                                  Václav Domašínský 
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Přivítali jsme nové občánky 
 

  
Aneta Sodomková    Dominik Malý 
 

                    
Matyáš Skalický     Matyáš Pospíšil 
 

                       
Alexandr Bareš     Nikola Kadrmasová 



             
Ella Faltysová      Matteo Kindernay 
 
 

Pozvánky na akce 
 

 



 
 

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

TJ Sokol Dolní Ředice, oddíl stolního tenisu  
pořádá  

 

Soutěž ve střelbě z praku 
v sobotu 15.6.2019 na dětském hřišti v DŘ 

    
 - 13:00   děti do 15 let (sraz 12:30) 
 - 14:00   dospělí (sraz 13:30) 
 

 
- přihlásit se je nutné předem do 10.6.2019 na tel.č. 603 806 893 nebo e-mail: 
obec@dolniredice.cz 
- občerstvení zajištěno 
- prak vlastní nebo možno zapůjčit 
 



ZŠ Moravany informuje 
 
Od posledních zpráv z naší školy utekly už dva měsíce, a proto bychom Vás chtěli opět 

informovat, co je nového a co se stalo.   
Březen a duben se nesly v duchu rozmanitosti. Probíhaly různé soutěže, pomáhali jsme s úklidem 

obce a došlo i na kulturu.  
Adéla Dohnalová, Lukáš Kulhánek, Adam Bidlo a Vojta Pištora se zúčastnili matematické soutěže 

piškvorkového klání na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě, kde skvěle hájili jméno školy a my se těšíme, že 
příští rok svůj skvělý výsledek ještě vylepší.  

Ve dnech 22.3. a 4.4. 2019 proběhla na naší škole školní kola matematických 
soutěží Pythagoriáda a Matematický Klokan. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobech odpovědí. 
Matematický Klokan předkládá 5 možných odpovědí, za špatnou odpověď jsou však body odečteny. 
Žák tedy může tipovat a vytvářet strategii celého testu. Klokan je zaměřen především na schopnost 
logicky uvažovat, prostorovou představivost a kreativitu. I přes obtížnost úloh se našli šikovní žáci, 
kteří se blížili, či dokonce překročili hranici 90 bodů  (z maxima 120 bodů). Oproti tomu Pythágoriada 
se zaměřuje více na využití matematických znalostí získaných při výuce. Soutěž sestává z 15 úloh, u 
nichž jsou odpovědi otevřené, odpovědi si žák nevybírá z možností, odpadá tipování, a tak jsou 
výsledky objektivnější. I tyto úlohy jsou  však netradiční, nápadité a vyžadují od žáka plné soustředění 
a bystrý úsudek. Náročnost soutěže dokládá i jediný úspěšný řešitel ze sedmého ročníku Lukáš 
Kulhánek , který dosáhl na požadovanou hranici 10 bodů.  

Charles Darwin kdysi správně řekl, že„Matematik je jako slepý člověk v temné místnosti hledající 
černou kočku, která tam není.“ Hledání řešení není vždy snadné, ale jedině tím, že se je učíme hledat, 
se k těm správným přibližujeme.   

Poděkování si zaslouží i žák Patrik Ficek, žák 9.tř., který sám vytvořil a umístil  krmítko pro ptáky 
v areálu naší školy na 1. stupni. Věříme, že krmítko poslouží ptactvu jako zdroj potravy hlavně 
v zimních měsících.  

Ve čtvrtek 11. dubna P. Kmošek, P. Ficek a K. Holíková úspěšně reprezentovali naši školu na 
prezentacích Projektu D-DUR, který se týká udržitelnosti života a zlepšování podmínek v obcích. 
Součástí jejich prezentace bylo i video, které ve velmi krátké době vytvořil P. Kmošek ve spolupráci s 
dalšími žáky, zejména D. Matěnou. Prezentace se konala ve Středisku OSN v Praze, kde se sešlo 
celkem 6 škol z celé republiky. Hlavním výstupem z projektu bude velký informační plán Moravan, 
který bude umístěn před nádražím. Umožní orientaci všem občanům, kteří navštíví Moravany. 
Aktuální fotografie z Prahy jsou zveřejněny na stránkách školního facebooku ZŠ Moravany.                    
                 

Žáci druhého stupně se zúčastnili ekologických programů pod vedením zkušených lektorů 
v Ekocentru Paleta. Vybraná témata žáky zaujala a přijeli  nadšený a plný zážitků.  

Pokračují také exkurze. Ve čtvrtek 14. března se deváťáci podívali do místní S-firmy. 
Provozovnou nás provedl Ing. Radek Ulrich, který žákům vysvětlil, jak funguje výkup odpadu a jak 
probíhá separace papíru a následné ruční dotřiďování na lince. Nabyté zkušenosti mohli žáci brzy 
prakticky využít při pomoci úklidu v Moravanech. S úklidem jim pomáhali samozřejmě i žáci nižších 
ročníků. Je až neuvěřitelné, co všechno bylo sesbíráno. Žákům děkujeme za aktivitu a doufáme, že 
exkurze i uklízecí akce jim ukázala, že stojí za to se starat o naše okolí.   

Ve středu dne 3. dubna žáci 6. - 9. ročníku navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích. Měli 
možnost zhlédnout školní představení s názvem Zamilovaný Shakespeare, které vzniklo na motivy 
stejnojmenného oscarového filmu. Jsme rádi, že ohlasy nejen na hru samotnou, ale především na celou 
akci byly kladné.  

Nezaháleli ani přírodovědci z řad 9. třídy, kteří ve spolupráci se svou třídní učitelkou 
Mgr. Schwarzovou připravili celoškolní projekt – přírodovědnou soutěž v poznávání rostlin a 
živočichů.  
Ani prvňáci nebyli pozadu, na návštěvu k nim dorazili předškoláci z MŠ Moravany a MŠ Slepotice. 
Ti měli pochopitelně možnost si prohlédnout celou školu, ale nejdéle se zdrželi u našich prvňáčků, kde 
se opět setkali s některými ze svých bývalých kamarádů. Společně s prvňáky a paní učitelkou 
Mgr. Miĺo si vyzkoušeli co je už brzy ve školních lavicích čeká. Tvořili skupinovou pavučinu 
přátelství, hráli si se slovy a písmenky, počítali, kreslili a každý z nich si vyrobil papírovou jarní 



kytičku.  Paní učitelky Mgr. Miĺo a Mgr. Horčičková společně s paní asistentkou Drápalovou pak pro 
předškoláky připravily zábavné odpoledne. Všechny děti byly velmi šikovné a zaslouží si pochvalu. 
Rodiče měli možnost posedět při kávě či čaji ve sborovně, popovídat si a poznat naši školu i z jiného 
úhlu pohledu.   
Ve středu 3.4. následoval zápis do 1. třídy. Díky výborné spolupráci z MŠ Slepotice a MŠ Moravany 
měli rodiče možnost vybrat si čas zápisu se svou ratolestí. V učebně páté třídy probíhalo vyplňování 
písemností za pomoci kolegyň, v učebně první třídy probíhal samotný zápis v indiánském duchu a 
v jídelně měli rodiče možnost občerstvení. Přijato bylo 27 žáků, z toho 21 spádových, 6 
nespádových. Veškeré informace a výsledky byly zveřejněny na webových stránkách a vyvěšeny na 
vstupních dveřích 1. stupně.   

Dne 9.4. proběhla akce o zdravovědě, kterou zajišťoval pan učitel Ing. Mottl. Budoucí 
zdravotníci dětem předvedli praktické ukázky záchrany, zásady první pomoci, resuscitace a chování v 
kritických situacích. Žáci ocenili hlavně pomůcky studentů, které daly praktické části reálnou podobu.  
Ve dnech 8. až 12.4. 2019 navštívili naši žáci pátých až osmých tříd společně s žáky Gymnázia 
Skuteč  Londýn. Cesta byla náročná, ale rozhodně stála za to. Viděli jsme spoustu pamětihodností a 
zajímavých míst během cesty i pak v samotném Londýně. Nezapomenutelná byla 
však hlavně zkušenost, kterou žáci nabyli v rodinách. Děti měly možnost hovořit cizím jazykem 
a zjistit, jak se žije v jiných částech Evropy. Zpět do Čech se vracely plné zážitků a příjemně unaveny. 
Tímto bych ráda poděkovala všem zainteresovaným osobám. O děti bylo maximálně  postaráno. 
Pokud máte chuť si prohlédnout fotky, zveme vás na školní facebook.  

V úterý 16. 4. se konaly tradičně pořádané Velikonoční dílničky. Pro děti a rodiče bylo 
připraveno sedm stanovišť, kde si mohli vytvořit výrobky z rozličných materiálů za použití různých 
technik. Veškeré tvoření leckdy někomu zamotalo prstík, ale paní učitelky se postaraly, aby se 
výrobek povedl i těm nejmenším dětem. Odměnou pro nás všechny byly spokojené úsměvy dětí i 
rodičů, kteří si domů odnášeli krásnou velikonoční výzdobu.  

Koncem dubna byl zahájen plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě. Účastní se ho žáci 3. a 4.třídy. 
Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotace, kterými je hrazena doprava žáků.  

Z množství informací můžete vidět, že nejen žáci, ale také učitelé rozhodně nezahálí. Jim 
všem patří dík za aktivní přístup, ochotu a dobře odvedenou práci.  

Závěrem Vás zveme na akce pořádané SRPDŠ.   
SRPDŠ, SDH a obec Moravany Vás srdečně zvou na pálení čarodějnic u Duhového jezera dne 30. 4. 
2019 od 18:30 hodin. V sobotu 11. května se můžete účastnit  autobusového zájezdu na pochod “Přes 
tři hrady” pod záštitou SRPDŠ. Plánován je od 8:00 do 17:30 hodin, za každého počasí. Děti mají 
autobus zdarma, dospělí za cenu 70,- KČ. Ve dnech 27. a 28. května pořádá SRPDŠ sběr papíru a 
drobných elektrospotřebičů. Děkujeme rodičům, kteří se aktivně podílejí na fungování SRPDŠ 
Moravany.  
 

O dalších plánovaných akcích a zamýšlených spolupracích Vás budeme informovat v dalším 
zpravodaji, na stránkách školy a na školním facebooku https://www.facebook.com/zs.moravany.  

 
Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců  

 

Poděkování 
 

Dobrý den, pane starosto. 
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za to, že jsme u Vás v obci mohli tento víkend opět uskutečnit 
florbalové soustředění. Ne v každé obci se setkáváme s tak vřelým přístupem místních obyvatel, 
zaměstnanců, personálu. Za to bych chtěl jmenovitě vyjádřit díky paní Mirce Hájkové, že nás dokázala 
takto narychlo umístit v hale a vytvořila nám perfektní prostřední pro sportovní trénink. Dále panu 
učiteli Mottlovi, že nám obětoval svůj čas a organizačně nám zařídil vše potřebné k užívání budovy 2. 
stupně ZŠ, paní ředitelce zmíněné školy, že nám posvětila náš záměr a v neposlední řadě Vám, že máte 
v Moravanech tak fajn lidi a prostředí.  
 



Věřím, že jsme školu i halu předali ve stavu vhodném pro další 
díků výše zmíněným osobám.  
 
S pozdravem,  
Ondra Jiránek, trenér florbalu, DDM ALFA Pardubice

  

Mateřská školka věnuje…
 

V některých městech či vesnicích se zpívají písn
či krajové zvyklosti. Ale vždy je podtext citová vazba k danému místu.
 
Kolín má svoji píseň - „Kolíne, Kolíne“, 
máme v našem zpěvníku.  
 
Touto cestou věnuje Mateřská škola v Moravanech své obci a všem moravanským obyvatel
písní o „Duhovém jezeru“. 
 

Duhové jezero – to je můj

 
1) Duhové jezero, to je můj sen,  

chodím tu na ryby každičký den  

chodím tu na ryby, chodím tu rád, 

každý den donesu rybiček pár. 

3) Duhové jezero, to láska má, 

v té naší vesnici se rozlévá,  

rozlévá se tady, v ten krásný kraj, 

jsem ráda, jsem šťastná,  

je mi tu fajn.  

 

edali ve stavu vhodném pro další činnost a prosím Vás o p

DDM ALFA Pardubice  

Mateřská školka věnuje… 

i vesnicích se zpívají písně, ve kterých se opěvuje jejich krása, zajímavosti, ráz 
i krajové zvyklosti. Ale vždy je podtext citová vazba k danému místu. 

„Kolíne, Kolíne“, Třeboň - „Okolo Třeboně“ a mnoho a mnoho dalších písní 

ská škola v Moravanech své obci a všem moravanským obyvatel

můj sen 

 

 

dím tu na ryby, chodím tu rád,  

2) Duhové jezero, vodníkův ráj, 

sedím tu na stráži, je mi tu fajn.  

Za svitu měsíce, za svitu hvězd,  

je to můj rybníček, je to můj svět.

 

rozlévá se tady, v ten krásný kraj,  

 

innost a prosím Vás o předání mých 

 

vuje jejich krása, zajímavosti, ráz 

“ a mnoho a mnoho dalších písní 

ská škola v Moravanech své obci a všem moravanským obyvatelům směs 

 

 

je to můj rybníček, je to můj svět. 



  Duhové jezero 

 
1) Pospícháme k jezeru 

    dřív než půjdem k obědu, 

    zaplavem si prsa, znak,  

    k obědu si půjdem pak. 

3) A když večer nastává,   

    maminka nás svolává,   

    loučíme se s jezerem,   

    dlouhou noc snad přežijem. 

 

Z dvanácti písní o jezeru jsme Vám vybrali tyto dv
zazpíváte.  

Z historie… 
 

Prezident Dr. Emil Hácha 
Narodil se v roce 1872 v Trhových Svinech v
Karlově v Praze a působil převážn
Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Prezident Masaryk ho jmenoval v
funkce prezidenta senátu Nejvyššího správního soudu. Velký úsp
haagského rozhodčího soudu. 
Rok 1938 byl osudový nejen pro Háchu, ale i pro 
manželka, se kterou měl harmonický vztah, a to asi rozhodlo, že 
Beneše přijal prezidentský úřad. 14. b
oznámil, že pokud nepodepíše souhlas s

2) Když se rychle najíme,  

    k jezeru zas pádíme,  

    vezmem vesla, pádlujem,  

    jezerem si poplujem. 

 

 

 

4) Ráno se zas těšíme, 

    k jezeru zas pádíme,   

    plavem prsa, plavem znak, 

    je to takhle, je to tak. 

dvanácti písní o jezeru jsme Vám vybrali tyto dvě písničky. Doufáme, že se Vám zalíbí a s chutí si ji 

Mateř

Trhových Svinech v úřednické rodině, vystudoval práva na Univerzit
řevážně jako úředník zemského výboru Království č

Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Prezident Masaryk ho jmenoval v
ššího správního soudu. Velký úspěch pro něho znamenalo 

Rok 1938 byl osudový nejen pro Háchu, ale i pro Československou republiku. V 
l harmonický vztah, a to asi rozhodlo, že po abdikaci prezidenta Dr. Eduarda 

řad. 14. března odjel do Berlína k Hitlerovi, který Háchovi kategoricky 
oznámil, že pokud nepodepíše souhlas s vytvořením Protektorátu Čechy a Morava, budou 

  

prsa, plavem znak,   

ky. Doufáme, že se Vám zalíbí a s chutí si ji 

Mateřská škola Moravany 
 

 

, vystudoval práva na Univerzitě 
edník zemského výboru Království českého a jako rada 

Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Prezident Masaryk ho jmenoval v roce 1925 do 
ěho znamenalo členství u 

 té době zemřela jeho 
po abdikaci prezidenta Dr. Eduarda 

Hitlerovi, který Háchovi kategoricky 
echy a Morava, budou 



bombardována velká města v Čechách. Hácha vzdoroval, nechtěl podepsat kapitulační dokumenty a 
tím vpustil Hitlera do Čech. Jakmile i Gőring začal vyhrožovat s likvidací Prahy, Háchovi zkolabovalo 
srdce, dostal infarkt. Hitlerův lékař mu dal injekci a ráno pod dalšími pohrůžkami podepsal. Jako 
prezident se snažil hájit práva českého národa a zasloužil se o propuštění tisíců lidí. V říjnu 1939 
odmítl a nepodepsal slib věrnosti Hitlerovi. Po atentátu na říšského protektora Heydricha se rozpoutalo 
nacistické peklo. V roce 1943 Hácha už nedokázal vzdorovat nacistům, byl těžce nemocný a jeho 
funkce prezidenta byla jen formální. V Lánech, kde žil, mu lidé v jeho nemoci hodně pomáhali a těžce 
nesli, když byl Hácha v roce 1945 zatčen a uvězněn. Protrpěl si hrubé zacházení. Jakmile se vrátil 
prezident Beneš, prohlásil, že uvěznění Háchy se stát nemělo, ale slovem ani skutkem se ho nezastal. 
Hácha, který byl obětí II. světové války, ve vězení za dva měsíce zemřel. 

Vlasta Jiroutová 
 

Postřehy ze života v obci Čeradice 
 

Místní sbor dobrovolných hasičů zajišťuje řadu akcí pro své spoluobčany a přátelé naší vesničky. 
Nadále zajišťuje některé práce spojené se zlepšením vzhledu naší obce. Většina akcí je ve spolupráci 
s Obecním úřadem Moravany, který nás v našich aktivitách podporuje a to nejen finančně, ale                       
i s technickou pomocí. 
Jednou z prvních akcí letošního roku byla akce „Ovarové vepřové hody“, které se uskutečnily                   
15. února 2019 v naší hospůdce „U Kapličky“.  
Další akcí byla „Cestopisná přednáška o Rusku“. V pátek 29. března 2019 zavítala do hospůdky 
v Čeradicích Ing. Eva Kaplanová, kterou místní sbor dobrovolných hasičů pozval k povídání o jejích 
cestovatelských zážitcích po Rusku. Místní sál zaplnili občané Čeradic a lidé z blízkého okolí. Za 
pomoci fotografií a svých poznatků o mentalitě a životní úrovni místních 
lidí dokázala přednášející posluchače velmi zaujmout svým vyprávěním. 
Z jejího pohledu vnímala Rusko jako stát přátelský a vstřícný pro turisty a 
především i bezpečný.  

Další aktivitou byly brigády na obci koncem března a 
začátkem dubna 2019, kdy jsme na příjezdu od 
Platenic pokáceli letitý jasan a lípu. Jasan byl v koruně 
již značně suchý, při větru se lámaly větve a padaly na 
silnici. Lípa byla uvnitř kmenu značně ztrouchnivělá.  Dále jsme pomohli i 
s likvidací pokácených stromů na pozemcích před nemovitostí Zhořových. Po 
štěpkování větví jsme uklidili i zbytky po broušení pařezů a provedli terénní 
úpravy.  Již v minulosti jsme v této lokalitě vysázeli nové stromy a to kaštany a 
duby červené. Doufám, že se novým stromkům bude v této lokalitě dařit. I když 
asi bez zalévání to nepůjde vzhledem k suchu v posledních letech. 

Poslední akcí byla akce „Ukli ďme Česko“, spíše „Ukli ďme kolem Čeradic“  26.4. 2019. Cílem akce 
byl úklid všech příjezdových cest, příkopů do Čeradic od Uherska, Horní Rovně, Slepotic a Turova a 
dále pak úklid kolem splavu v Čeradicích. V roce 2018 jsme tuto akci uspořádali také. Tehdy jsme 
sebrali 29 pytlů nepořádku. Proto jsme očekávali, že letošní situace bude příznivější. Bohužel tomu tak 
z mého pohledu nebylo. Celkem jsme sebrali 14 pytlů 
nepořádku. Od papírů, cigaretových krabiček, obalů od jídla, 
plastových lahví, skla, plechových obalů od nápojů po 
polystyrén, izolační materiál. Pytle se rychle plnily. Vrcholem 
barbarství je situace, když někteří spoluobčané při úhynu 
slepic je pohodí po příkopech nebo při domácí porážce 
drůbeže si to doma oškubou, vykuchají vnitřnosti a pak 
společně s peřím dají to do igelitových pytlů a opět to vyhodí 
do příkopu mezi Čeradicemi a Slepoticemi. To již skutečně 
rozum nebere.  
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili, 
především i díky patří dětem, kteří s rodiči na uvedenou akci vyrazili. Tento odpad pak na náklady 
obce odvezli  



pracovníci obecního úřadu.  Nedělám si iluze, že se to tam zas časem nevrátí. Úspěchem by bylo, 
kdyby každý rok počet nahromaděných pytlů klesal, ale vzhledem k výstavbě R 35 tomu bude spíš 
naopak (odpad od pracovníků ŘSD a stavebních firem). 
                                                                                 Za Sbor dobrovolných hasičů Čeradice Jiří Sychra 
 

Něco málo o zdraví… 
 

Ledviny jsou nositelem kvality zděděné imunity, řídí kosti, kostní dřeň a tím ovlivňují i tvorbu krve. 
Podle čínských mudrců do kategorie dřeně v kosti patří i mozek a ten veškeré činnosti koordinuje. 
Co ledvinám prospívá: vyvážená strava, správný pitný režim, fazole, otužování nahřívání zahřátou solí 
(když jsou ledviny oslabené, buď dáme do slané vody šlapky, nebo bavlněný sáček s nahřátou solí 
přiložíme na oblast ledvin). 
Co ledviny poškozuje: nadbytek nebo nedostatek soli, nadbytek bílkovin, jídlo po osmnácté hodině, 
nedostatečné nebo nadbytečné pití, prochladnutí, z potravin zatěžují hlavně brambory, rajčata a lilek. 
 
Střeva zásadně ovlivňují činnost imunitního systému. Každá část střeva má při trávení a rozvoji 
imunity rozličné kompetence. Problém nastává tehdy, když dojde k přemnožení některých 
patologických druhů bakterií, které se vymknou kontrole a potom škodí střevní sliznici v celém 
rozsahu trávicího systému a poškozují jeho funkci a také imunitu. Nejrozšířenější a také patogenní 
jsou plísně a anaerobní bakterie. 
Co střevům prospívá: vyvážená strava s dostatkem vlákniny (ne nadbytkem), dostatečné kousání a 
prosliňování, mléčně kvašená zelenina jako zdroj symbiotických bakterií. 
Co střeva poškozuje: nadměrná konzumace lepku zvláště ve formě pečené mouky, nevyvážená strava 
s nedostatkem vlákniny, nesprávná kombinace např. cukr + obilí, nadbytek ovoce a syrové zeleniny. 

Vlasta Jiroutová podle MUDr. V. Strnadelové 
 

OS SC Moravany 
 

6.4.2019 Velikonoční trhy pořádané společně s Obecním úřadem Moravan 
Lidé, kteří se přišli podívat, si mohli zakoupit nejen velikonoční výzdoby ale i jiné zboží. 
Také bylo možno si odpočinout v jídelně, zakoupit občerstvení u pultu nebo si pochutnat na dobrém 
obědě. 
 
11.4. 2019  Literární hodinka  
Tak jako vždy, byla velice zajímavá. Paní Z.Brynychová nám četla úryvky z knih Stromy vypravují 
(doplnila trochou poezie), Strážce nádrže od Zdeňka Svěráka a několik humorných příběhů z knih 
Josefa Fouska. 
V literárních hodinkách nás vždy informuje o zajímavých novinkách v naší knihovně. 
 
17.4.2019 Záchranný hasičský sbor 
V hale SC jsme měli besedu se zástupci ZHS z Pardubic, která byla pro nás velmi přínosná. Seznámili 
jsme se s příčinami vzniku a rizikem požáru a s postupy při jeho hašení. Také s pravidly ohlášení 
požáru. Vše nám bylo, i s filmovými ukázkami z praxe podáno zajímavým a poutavým výkladem. 
 
25.4.2019 Beseda s cestovatelem 
Po delší době nás opět navštívil pan ing. Oldřich Bubák. Vyprávěl a zároveň promítal obrázky, 
tentokrát o Tibetu. Život tam není lehký, ale zároveň se všechno mění, i tam už proniká civilizace, 
mobily atp. Tibet je vlastně autonomní stát v Číně, která vytlačuje jejich území, staví supermarkety 
atd. Přesto obyvatelé Tibetu žijí poklidným a spokojeným životem. Pan Bubák se přiznal, že vždy od 
nich načerpá kladnou energii a klidnou mysl, než opět zapadne do našeho uspěchaného světa. 
 


