
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

poslední čtvrtletí roku je tady a s ním také podzim. Letošní rok byl prozatím štědřejší na déšť než ten 

loňský. Přesto je však stále sucho a hladina spodní vody určitě příliš nestoupla. Zeleň vypadá mnohem 

svěžeji než v letech minulých. Projevilo se to především v množství posekané trávy na obcí 

udržovaných plochách a celkově větším objemu ostatního bioodpadu. 

Konečně jsme mohli občanům rozdat kompostéry, které byly objednány již před dvěma lety. Věřím, 

že najdou u každého majitele uplatnění již letos na podzim. 

Splašková kanalizace v Platěnicích, která byla letos dokončena v celé obci, začíná být konečně řádně 

využívána. V I. etapě bylo vybudováno celkem 53 domovních přípojek a k 30. 9. 2019 je dosud 

nenapojeno pouze 7 obývaných nemovitostí. Předpokládám, že tento nenapojený počet do zimy ještě 

ubyde. Děkuji touto cestou všem platěnským spoluobčanům, kteří v souladu s paltným zákonem o 

odpadních vodách kanalizaci využívají. 

Pro připojení nemovitostí na kanalizaci vybudovanou v II. etapě ještě zbývají dva měsíce (termín 

stanovený správcem kanalizace, tedy obcí, je stanoven do 30. 11. 2019). 

V jarních měsících určitě přijde kontrola z ministerstva zemědělství, které obci poskytlo 80 % dotaci 

na tuto stavbu, na zjištění stavu, jak je kanalizace využívána. Neradi bychom se dostali do situace, že 

by se musela část dotace vrátit. Proto vyzývám všechny vlastníky nemovitostí, kteří dosud nejsou na 

kanalizaci napojeni, aby tak učinili co nejdříve. 

Restaurace v Moravanském domě pod vedením paní Jiřiny Pařízkové dle ohlasu návštěvníků funguje 

velice dobře. Věříme, že restaurace bude využívána, protože takové místo v naší obci dlouho chybělo. 

Za výborným jídlem, příjemným posezením a zajímavými akcemi, které paní Pařízková pro hosty 

připravuje, sem dojíždí stále ve větší míře i lidé z blízkého okolí, např. i z Holic, Ředic… 

To samé však bohužel nemůžeme říct o hlavním sále. Zde se nám opakovaně projevila závada na 

parketové podlaze. Ta spočívá v deformaci povrchu s následným uvolňováním nalepených parket. 

Příčina tohoto stavu dosud není s jistotou známa. Problémem se zabývá státní zkušební ústav v Praze. 

Po zjištění pravé příčiny bude dodavatelem stanoven další postup opravy nebo spíše výměny celého 

povrchu. Tato skutečnost nám znemožňuje využít sál v plánovaném rozsahu. Stavba je v záruce a 

věříme, že konečná oprava bude provedena co nejdříve. 

Stav všech průjezdových komunikací v naší obci se prakticky všude za poslední rok výrazně zhoršil. 

Díky výstavbě D35 nemůžeme do roku 2022 počítat s ničím lepším. Těžké soupravy, navážející 

podkladový materiál, zničí dříve či později i ty nejodolnější silnice. Ředitelství silnic a dálnic sice 

přislíbilo následnou celkovou opravu všech touto stavbou dotčených komunikací. Na společném 

jednání na Městském úřadě v Holicích bylo odpovědnými pracovníky slíbeno, že opravy silnic budou 

probíhat průběžně dle stupně jejich poškození. 

Školáci už mají za sebou první měsíc nového školního roku. Přeji všem žákům, aby se jim ve škole 

dařilo a rodičům, aby se svými dětmi byly spokojeni. Přeji také nově obměněnému učitelskému sboru 

pod vedením paní ředitelky Jany Felcmanové mnoho úspěchů a radosti v jejich práci. 

Dobré výsledky ve své činnosti zaznamenává též předloni vzniklý oddíl ping-pongu pod vedením pana 

B. Kárycha a pana J. Hutly. Věříme, že v blízké době se pro ně podaří zajistit lépe vyhovující 

sportoviště. Zájem dětí o tento sport má stoupající tendenci. 

Velmi dobré výsledky v práci s mládeží také letos zaznamenává oddíl kopané Sokola Moravany. Také 

zde se projevuje dobrá práce těch, kteří se o mladé starají. Fotbalisté A mužstva vstoupili do ligy zatím 

nejúspěšněji od doby, co Krajský přebor hrají. Pozadu nezůstává ani B tým. Do zbývajících zápasů 

podzimního kola všem přeji úspěšné pokračování v získávání příznivých výsledků, které přináší radost 

všem fanouškům. Za vším je však ta nejdůležitější věc, kterou je obětavá práce všech, kteří se o sport 

v naší obci starají. 

V těchto dnech si též připomeneme 140. Výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Moravanech. 

Pozvánku na tuto akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Určitě stojí za to uctít památku všech, kteří 

se o založení sboru zasloužili. Všem členům přejeme, aby v této tradici pokračovali tak, jak se jim to 

v současné době daří. Hasiči vždy byli a jsou u všech potřebných akcí, které se v obci pořádají. Věřím, 

že tomu bude tak i nadále. 

Václav Roček, starosta obce 



Usnesení OZ ze dne 23. 9. 2019 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 4 Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce“ z programu dnešního jednání. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 7 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.   

 

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

předkupního práva při prodeji chaty ev.č. 42 na pozemku p. č. 6956/46 v k. ú. Holice v Čechách“ a 

zařadit ho jako bod č. 4.         

 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Přesun výdajů v rámci odvětví ZŠ – 

navýšení neinvestičního příspěvku na nákup nových učebnic“ a projednání v rámci bodu č. 5.             

 

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.      

                     

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

Ing. Křivku a Ing. Kříže. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Venclovou a p. Mikuleckého. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku využití předkupního práva na prodej chaty ev. č. 42 

postavené na pozemku p. č. 6956/46 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesun výdajů v rámci odvětví ZŠ – navýšení neinvestičního příspěvku 

na nákup nových učebnic ve výši 130 000 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6.   

    

Zastupitelstvo obce schvaluje – neschvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 45/3 o výměře 

245 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 58 370 Kč. 

 

OÚ informuje 
 

 

Obecní úřad Moravany pořádá 
ve středu 23. 10. 2019  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 
 



Společenská rubrika  
 

V měsíci září oslavili životní výročí… 

Emilie Hálová                       Jaroslava Koubová 

Josef Červený                       Václav Málek 

Ludmila Mlynářová 

V měsíci říjnu oslavili a oslaví životní výročí… 

Václav Krejčík                    Miloslav Košťál 

Hana Güntherová                Petr Laksar 

Ján Havrán                          Eva Sokolová 

Miloš Dočkal                      Luděk Malý 

Vladimír Schejbal 

Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a pohodu! 

 

Vítáme nové občánky… 

Mikuláše Kuchaře                Denisu Dubovou 

Lenku Valouchovou             Sebastiana Svatoše 

Natálii Štěpánkovou             Jakuba Floriána  
Štěpánku Šejnohovou           Matěje Brandu 

 

 

Přejeme rodičům i miminkům krásné společně prožité chvíle plné lásky, úsměvů a klidu. 

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

Opustili nás…. 

       Růžena Vlachá                    Božena Fialová 

       Milada Fořtová                    Marie Štěpánová 

       Vlasta Petráňová                 Viliam Lacko 

Antonín Joska                      Václav Hošek 

 
Budeme s úctou vzpomínat. 

 

Pozvánky SDH 



 

 
 

Kino v Moravanech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pozvánka do Moravanského domu 
 

             Od 11. 10. Vás zveme na 

Zvěřinové hody 

v restauraci Moravanský dům 

Těšte se na: 

Jelení a dančí steaky 

Kančí se šípkovou omáčkou 

Ragú na hříbkách 

Sladký domácí štrůdl s medem 

A další speciality. 
 

Mateřská škola zdraví v novém školním roce… 
 
A je tu opět září   

První den byl deštivý a chladný, ale u nás ve školce i přes nevlídné počasí bylo plno. Po prázdninách 

se ze zelených žabiček vyklubalo hejno krásných soviček, které přelétlo hned do vedlejší třídy. Ani 

třída žabiček nezůstala prázdná. Žabičky přiskákaly ze všech stran a s novými hračkami si věděly 

ihned rady. Nad rámec ročního vzdělávacího programu jsme zařadili pro tento školní rok projekt: 

„Fauna kolem nás – aneb – MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Téma pro nás blízké ale ne zdaleka 

prozkoumané. Abychom se dozvěděli co nejvíce, musíme hodně cestovat. Nejdříve pojedeme do 

Pohádkové zahrady, kde si adoptujeme zvířátka, která budeme 1 rok finančně podporovat. Dále 

navštívíme Bítovany, kde uvidíme zvířata jak domácí tak i exotická. V září k nám přijede mini cirkus. 

Moc se těšíme, že budeme vyrábět zvířátka ze zeleniny, ovoce, brambor i přírodních materiálů, že 

zapojíme opět i rodiče a oslovíme i další zdejší obyvatele, kteří zvířátkům rozumí a mohou nám říci o 

nich mnoho nového. Plánujeme některé akce s dětmi ze ZŠ a budeme rádi, když se opět vydáme do 

Senior-centra, potěšit je přítomností s krátkým programem nebo i pozvat na nějakou námi pořádanou 

akci.  

Podzim máme „nabitý“ a nebude to dlouho trvat, přijede opět i MARTIN NA BÍLÉM KONI, aby nám 

zvěstoval, že se zima blíží. Proto srdečně zveme na tuto veřejnou akci všechny, kteří by chtěli přivítat 

s námi a Martinem přicházející zimu, zahřát se Svatomartinským punčem, ochutnat Svatomartinské 

rohlíčky a zazpívat si s dětmi z MŠ i ZŠ hezké písničky  Budeme se těšit! 

S pozdravem, kolektiv MŠ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z historie… 
 
Konec Habsburků v Čechách…. 

Nástupcem císaře Františka Josefa měl být František Ferdinand d´ Este. Se svou ženou Žofií zemřeli 

oba při atentátu v Sarajevu. 

Druhým nástupcem vladaře se potom měl stát prasynovec Karel, který se oženil se Zitou v roce 1911 a 

císař František Josef se účastnil jejich svatby. Zita s Karlem se po svatební cestě usadili v Čechách 

v Brandýse nad Labem, kde Karel sloužil u dragounů. V Brandýse byla Zita velmi oblíbená. Císař 

zemřel v roce 1916 v době války a Karel se ujal státních záležitostí. Českým králem nikdy korunován 

nebyl. Po skončení války v roce 1918 se Karel zřekl účasti na státních vedoucích pozicích. 

Schönbrunn obsadili republikáni a Karel se Zitou byli vyhoštěni. Nejdříve pobývali na zámečku poblíž 

Vídně, potom ve Švýcarsku a nakonec byli převezeni na ostrov Madeiru. Rodinu tížily finanční 

problémy, majetek měli zkonfiskovaný. Na ostrov Madeiru přijel Karel už nemocný. Špatné počasí a 

nedostatek peněz urychlily jeho nemoc. Lékaře zavolat nechtěl, dostal zápal plic a bylo mu 35 let když 

zemřel. Po jeho smrti poskytl Zitě a dětem útočiště španělský král Alfons, kde rodina žila několik let. 

V době II. světové války všichni odjeli do Francie, potom do Belgie a nakonec do USA. Do Evropy 

přijela Zita v roce 1949, nějaký čas žila v Lucembursku blízko rakouských hranic. V roce 1982 došlo 

ke zrušení vstupu do Rakouska a Zita se po 63 letech vrátila do své vlasti, kde zažila velkolepý návrat. 

Přivítaly ji desetitisíce lidí s hudbou, televize, starosta města s císařskou hymnou. 

Prvorozený syn Otto císaře Karla se v roce 1945 vrátil z Ameriky a začal pracovat na získání koruny, 

což se mu nepodařilo. Zastával požadavky Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zemřel roku 2011 

ve Vídni a měl velkolepý pohřeb. 

Vlasta Jiroutová 

Něco málo o zdraví… 
 
Hypertenze 

Okurka obsahuje 90% vody, minerály a prvky, které lidský organismus potřebuje. Má hodně fosforu, 

magnézia, železa, zastoupeny jsou i vitamíny skupiny B, které jsou dobré na psychiku a nervový stav. 

Okurku lze užívat jako preventivní prostředek a ocení ji hlavně lidé se srdečně cévními nemocemi. 

Okurka nesníží krevní tlak, ale snižuje tlak v ledvinách. 

Podstata hypertenze tkví právě v ledvinách. Ony mají funkci ochrany, vyrovnávají nerovnováhu 

v organismu (slabou imunitu, vysoký cholesterol…), problémy berou na sebe a zvyšuje se v nich tlak. 

Jakmile situaci nezvládají, dostává se do ohrožení srdce a začne se zvyšovat krevní tlak. A právě šťáva 

z okurek perfektně podporuje činnost ledvin. Ve větším množství by je měli konzumovat i lidé 

s kolísavým tlakem a ti, kteří mají potíže s inkontinencí. Některé přísady účinnost okurek zvyšují – 

třeba petržel, kopr. Nebo se k nastrouhané okurce přidá pokrájená cibule a malé množství česneku, 

které také léčebné účinky okurky zvýší. 

Vlasta Jiroutová podle MUDr. T. Kozlové 

OS SC informuje… 
 
12.9. 2019  naší první akcí po prázdninách byl zájezd do města Kroměříž. Navštívili jsme společně 

„Květnou“ zahradu“. Další volbou každého byla buď prohlídka zámku, nebo se svézt vláčkem. I když 

byl výlet dlouhý, i na oběd se našel čas. Měli jsme štěstí na hezké počasí, domů jsme přijeli po sedmé 

hodině večer. 

20.9. 2019  opět jsme podnikli již tradiční výlet vlakem do Chocně na výstavu hub. Někteří z nás si 

vezli s sebou vzorky svých nasbíraných hub. Nechali si je ohodnotit od odborníků přímo na výstavě. 

Většina z nás se zastavila ve vyhlášené pekárně koupit si výborné koláče a společně jsme odjeli domů. 

Informace z klubu důchodců 
 

5. 8. 2019 Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Sešli jsme se na příjemném posezení na zahradě u 

Helenky Říhové a hezky jsme se pobavili. 



9. 9. 2019 Po prázdninách jsme se opět sešli v klubovně v Senior centru. Při dobré medovince jsme 

zavzpomínali na minulé akce a oslavili jsme svátek všech Marušek. 

16. 9. 2019 V klubovně jsme si oživili znalosti o historii Prahy a odpovídali jsme na různé otázky 

týkající se našeho hlavního města. 

23. 9. 2019 V klubu jsme přivítali Českou policii z oddělení prevence kriminality, kteří si pro nás 

připravili divadelní ukázky, jak být opatrní před podvodníky. Moc se nám přednáška líbila a spokojeni 

jsme odcházeli domů. 

Za klub důchodců Marie Žemličková 

HZS připomíná 

Máte v pořádku komín? Topná sezona pomalu začíná 

Teploty klesají a v některých domácnostech se již začíná topit. S topnou sezónou se však zvyšuje i 

riziko požárů, jejichž příčinou jsou neudržované komíny a kotle. V uplynulé sezóně jsme zasahovali u 

více než 50 požárů, které měly souvislost s komíny. Každoročně dochází u těchto událostí ke zraněním 

a milionovým škodám.  

V období od 1. 9. 2018 do 1. 4. 2019 jsme v Pardubickém kraji zasahovali u 54 požárů, jejichž příčina 

souvisela s provozem komína. Tyto typy požárů jsou nebezpečné tím, že se mohou rozšířit z komínu i 

do dalších prostor domu a způsobit tak značné škody na majetku a samozřejmě ohrozit obyvatele 

domu na životě. Po požáru komínu nelze tento ihned používat, což je v zimě pro domácnost 

nepříjemné. 

Informace k čištění, kontrolám a revizím jsou zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty. 

Základní lhůty pro čištění spalinové cesty spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: 3x ročně 

u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Zákon o požární 

ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést 

svépomocí. 

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.  

O provedené kontrole je oprávněná osoba (kominík) povinná vydat do 10 pracovních dnů písemnou 

zprávu, kterou majitel nebo provozovatel spalinové cesty prokazuje splnění stanovené povinnosti. V 

případě nedodržení povinností stanovených v souvislosti s používáním spalinových cest, hrozí 

majiteli nebo provozovateli sankční postih v případě fyzických osob až do výše 10 tis. Kč a v 

případě vzniku požáru až do výše 25 tis. Kč. V případě právnických a podnikajících fyzických osob 

může být udělena sankce až do výše 100 tis. Kč 

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit 

všechen hořlavý materiál a požár ohlásit na tísňovou linku 150 případně 112. Hořící saze nikdy nehasit 

vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně 

převážně suchý písek. 

Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné 

umístění a připojení spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných 

nebezpečích při používání. 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí 

 



Sport 
 

TJ Sokol Moravany, oddíl R+D a předškolní děti 
V květnu jsme se zúčastnili Župního přeboru ve sportovní všestrannosti (člunkový běh). Všechny naše 
děti se umístily na předních příčkách a patří jim velká gratulace. 
Zároveň bych ráda pozvala rodiče s dětmi od 2 do 5 let na cvičení, které se koná každé pondělí od 16h  
v tělocvičně ZŠ Moravany. 
Župní přebor ve sportovní všestrannosti 27.-31.5.2019, 2019-01 

umíst. rok nar. příjmení jméno disc.1( s) disc.2 ( s) disc. 3 ( s) celkem 
tělocvičná 
jednota 

1 2016 xxx xxx 6 7 5 18 Pardubice I 

2 2016 xxx xxx 7 7 5 19 Pardubice I 

8 2016 Heřmanský Dan 7,64 9,16 7,27 24,07 Moravany 

9 2016 Pospíchal Tobiáš 9,71 7,52 7,18 24,41 Moravany 

73 2016 xxx xxx 32,74 72,21 16,98 121,93 Jehnědí 

1 2015 Manych Adam 7,10 5,90 4,53 17,53 Moravany 

2 2015 xxx xxx 4,00 8,00 6,00 18,00 Pardubice I 

3 2015 Hovorková Anežka 7,43 5,43 5,22 18,08 Moravany 

40 2015 xxx xxx 32,74 72,21 16,98 121,93 Jehnědí 

1 2013 Heřmanský Vít 5,69 4,14 4,31 14,14 Moravany 

2 2013 xxx xxx 5 8 5 18 Pardubice I 

5 2013 Siegelová Ema 5,08 4,96 9,78 19,82 Moravany 

1 2012 Manychová Amálie 6,16 3,48 3,59 13,23 Moravany 

2 2012 xxx xxx 4,5 7,9 3,1 15,5 Pardubice I 

3 2012 Hlavatá Viktorie 5,1 3,65 8,35 17,1 Moravany 

4 2012 Mikulecká Nela 5,01 3,85 8,92 17,78 Moravany 

5 2012 Dvořák Filip 5,4 3,9 9,8 19,1 Moravany 

28 2012 xxx xxx 14,49 25,44 35,32 75,25 Hor. Jelení 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za oddíl Jana Štěrbová 



Další výrazný úspěch sourozenců Hynkových 
 

    Ve dnech 23.08.-25.08.2019 se ve sportovním areálu Harrachov – Krkonoše 
konal třetí ročník Mistrovství ČR v OCR v extrémních překážkových bězích. 
    Hlavního závodu 15K (závod na 15km + cca 51 překážek), který se konal v sobotu 
24.08.2019, se zúčastnili i sourozenci Richard a Veronika Hynkovi z Moravan. 
Dvacetiletý Richard běžel v elitní kategorii a v úžasném závěrečném souboji vyhrál s 
časem 1:54:47 hod. Po roce tak Richard obhájil loňský titul a stal se tak opět 
absolutním vítězem a mistrem ČR pro rok 2019. 
    Šestnáctiletá Veronika běžela v "age group" kategorie 16-29 let a dokázala rovněž 
získat první místo, které ji loni těsně uniklo. Veronice se navíc podařilo zvítězit i v 
nedělním závodě MIX tříčlenných štafet s hromadným startem.                          
Gratulujeme!!! 

 

 



 

 
 

Inzerce 
 
Nabídka práce: 
Restaurace Moravanský dům v Moravanech hledá aktivního člověka, který si chce přivydělat 

peníze a je buď v důchodu, studuje nebo je na mateřské dovolené. Jedná se o rozvoz obědů po 
obci Moravany, Platenice, maximálně Holice. Časový rozsah je cca 10 hodin týdně, pouze 
pondělí až pátek. Časově, cca od 9:30 do 11:30. Pokud chcete vědět víc, volejte na 603402838. 
Nebo na email: moravanskydum@gmail.com 

 

 

mailto:moravanskydum@gmail.com


Kominictví 
Čištění a kontroly spalinových cest na všechna paliva 

Vložkování + stavby komínů 

 
 

Krby, Kamna 
Stavby a opravy krbů, kamen a sporáků 

 

Zprostředkuji servis + instalaci plynových kotlů 

 
 

Radek Horký 
Slepotice 125 

 
 

 

705 333 222 
horky.komin@seznam.cz 

 


