
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

svátky na konci roku jsou za námi a já doufám, že je každý prožil podle svých představ a do nového 

roku vstoupil s přáním všeho dobrého. Není nic důležitější než zdraví. 

Tak jako každý rok je před každým z nás mnoho úkolů, práce a předsevzetí, která chceme splnit. Ne 

jinak je tomu i v práci na obecním úřadě. V současné době, jako každoročně, připravujeme konečnou 

podobu rozpočtu obce, který by mělo schválit zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání. Dle 

finančních možností jsou do něho zařazeny akce, jejichž realizací by opět došlo alespoň k částečnému 

zlepšení života v naší obci. Jedná se především o výstavbu a opravu místních komunikací a chodníků, 

údržbu obecních budov, rozšíření výsadby zeleně, doplnění občanské vybavenosti, apod. Plánování 

jednotlivých akcí vychází především z požadavků občanů, představitelů spolků a zástupců 

jednotlivých místních částí. Po schválení bude rozpočet zveřejněn na úřední desce obce. Každý tak 

může získat informace o tom, které konkrétní akce a za jakou finanční částku jsou zde zařazeny. 

Hned na začátek roku mohu říct, že v současné době budou zahájena výběrová řízení na dodavatele 

konečné úpravy komunikace „Na bahně“ v Platěnicích a výstavbu místní komunikace nad hřištěm „K 

Olšinám“ pro zde nově vznikající rodinné domy. 

Největší plánovanou akcí na opravě budov je patrně základní škola. V budově I. stupně (u pošty) je 

nutno instalovat systém ústředního topení, který by nahradil současný stav, kdy je celá budova 

vytápěla dnes již zastaralými akumulačními kamny. Plynová přípojka do budovy byla vybudována 

těsně před výstavbou nového sportovního hřiště. Také zde již probíhá soutěž na dodavatele této 

stavby. U školy II. stupně je nutno opravit střechu. V současné době při silnějších deštích do budovy 

zatéká. Rovněž zde dochází k odlepování šindelových asfaltových prvků. Bude nutno také 

zkontrolovat celou dřevěnou konstrukci střešního pláště. U školy též počítáme s rekonstrukcí 

stávajícího parkoviště a chodníku před MŠ, dětským a zubním lékařem. Projekčně je rovněž tato akce 

připravena. 

Při současném pracovním vytížení stavebních firem i drobných živnostníků je mnohdy problém na 

realizaci plánovaných prací vůbec někoho sehnat. Je určitě dobře, že takový stav je, ale pro nás to 

znamená mnohdy problém se zahájením prací v požadovaném termínu. Navíc se stává, že dotyčný 

práci slíbí a nakonec nenastoupí vůbec nebo značně opožděně. V tomto ohledu bych opakovaně 

pochválil práci společnosti Agrostav a.s. Pardubice při výstavbě školního hřiště. Tak rychlou a kvalitní 

práci u nás v obci mnoho let žádná jiná firma nerealizovala. 

Pro každého občana naší obce je pro začátek roku asi největší změnou nový systém úhrady poplatků 

za odpady. Stávající smluvní systém na nemovitost či domácnost se mění na poplatek na osobu. Vše 

na základě nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, platné od 1. 1. 2020. Tento nový systém je 

v podstatě podobný tomu, jako již dlouho v obci používaný systém úhrady za stočné. Věřím, že i přes 

počáteční problémy dojde k jeho bezproblémovému zavedení. S likvidací odpadů je a v budoucnu 

určitě bude stále větší problém. Za většinu odevzdávaných komodit již obec platí místo toho, aby za 

odpad dostávala peníze. Jedná se např. o plasty, papír, apod. Druhotné odpady zkrátka na zpracování 

nikdo nechce nebo ve značně omezené míře. Navíc jejich celková produkce neustále stoupá bez 

ohledu na životní prostředí. Např. díky suchu a kůrovcové kalamitě v lesích je tolik dřeva, že 

papírenský průmysl sběrný papír přestává používat. 

Rozsáhlou investicí ve II. pololetí letošního roku bude také příprava na zasíťování obytné zóny Z 21 

směrem na Slepotice. V prvním pololetí by zastupitelstvo obce mělo schválit prodejní cenu stavebních 

pozemků. Jejich parcelace je již zaregistrována v katastru nemovitostí. Nejprve zde bude nutné provést 

přeložku středotlakého vedení plynu, které vede v současné době napříč tímto zastavitelným územím. 

Realizaci plánujeme ve III. čtvrtletí letošního roku. 

V Moravanském domě začíná plesová sezóna, a to po dlouhých letech. Přejeme návštěvníkům, aby se 

jim plesy líbily, a pořadatelům děkujeme za jejich uspořádání. Věřím, že tyto akce budou počátkem 

obnovení tradice v pořádání kulturních akcí v Moravanech. 

Na shledanou v příštím čísle. 

Václav Roček, starosta obce 

 



Usnesení z jednání OZ dne 9. 12. 2019 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení 

rozpočtových opatření č. 10” a zařadit ho jako bod č. 6. 

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

č. 11 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí Moravany a SmP Odpady a.s. Pardubice na 

svoz TKO na rok 2020” a zařadit ho jako bod 11. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod „Zrušení bezúplatného převodu  pozemku p.č. 

880/1v k. ú. Platěnice z Pozemkového fondu ČR na Obec Moravany (odtokový příkop z ČOV) “ a 

zařadit ho jako bod č. 14. 

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

návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Obce Moravany na období 2021 – 2023” a zařadit ho jako 

bod č. 15. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

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

Hájkovou a p. Jiroutovou. 

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

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

zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav čerpání rozpočtu obce na rok 2019 k 31. 10. 2019. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10.  

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy na činnost Městské policie Sezemice 

v obci Moravany. 

Zastupitelstvo obce dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Zprávu o uplatnění ÚP Moravany 

2019.    

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a dle ustanovení § 55a a § 

55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 1 Územního plánu Moravany zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, schvaluje  

starostu obce Václava Ročka a zastupitele Ing. Bohumila Křivku.jako určeného zastupitele, který bude 

spolupracovat s pořizovatelem na Změně č. 1 Územního plánu Moravany. 

Zastupitelstvo obce v přenesené působnosti schvaluje, na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, pořízení Změny č. 1 Územního plánu Moravany Magistrátem města 

Pardubice (v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona). 

Zastupitelstvo obce nepožaduje úhradu nákladů od žadatelů na Změnu č. 1 ÚP Moravany. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele této změny územního plánu Atelier Aurum s.r.o., 

Jiráskova 21, Pardubice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce zastupitelky Hany Aulické na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí 

Moravany a SmP Odpady a.s. Pardubice na svoz TKO na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena za osobu je stanovena 

na částku 500,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

Obce Moravany. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení bezúplatného převodu  pozemku p.č. 880/1v k. ú. Platěnice 

z Pozemkového fondu ČR na Obec Moravany (odtokový příkop z ČOV). 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Moravany na období 2021 – 2023. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, že do schválení rozpočtu se hospodaření 

obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového 

provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.                                                                                                                                                            



Upozornění týkající se odpadů 
 

Harmonogram svozů na rok 2020 – ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY 
 

Měsíc Den svozu TKO 14 denní 

Leden 7.; 21. 

Únor 4.; 18. 

Březen 3.; 17; 31. 

Duben 14.; 28. 

Květen 12.; 26. 

Červen 9.; 23. 

Červenec 7.; 21. 

Srpen 4.; 18. 

Září 1.; 15.; 29. 

Říjen 13.; 27. 

Listopad 10.; 24. 

Prosinec 8.; 22. 

Vytříděný odpad: nadrozměrný odpad rozebraný na díly,  plasty, sklo, stavební suť, textilní 

odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na sběrném místě (naproti bývalému ČSAO) 

v Moravanech.  

Otevírací doba:  

Středa 1.11.-31.3.: 14.00-17.00 hod., 1.4.-31.10.: 15.00-18.00 hod., sobota 8.00-12.00 hod.  

Výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.    

 

TŘIĎTE ODPAD! - CHRÁNÍTE  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ! 

Výpočet poplatku za odpady se provádí z nákladů na netříděný odpad. Čím méně ho 

vyprodukujeme, tím menší může být poplatek na osobu! 

 

DOKLAD  O  ZAPLACENÍ  USCHOVEJTE  A  PŘEDKLÁDEJTE BEZ VYZVÁNÍ 

NA  SBĚRNÉM MÍSTĚ  VŽDY PŘI  ODEVZDÁVÁNÍ  VYTŘÍDĚNÉHO  ODPADU. 

 

CENY NA ROK 2020: 

Poplatníci: osoby s trvalým pobytem, cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů, vlastníci 

staveb a nemovitostí, ve kterých není hlášena žádná osoba : 

500- Kč 

Osvobození: děti do 3 let, 3. dítě do 18 let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v obci – 

6 po sobě jdoucích měsíců, vlastníci nemovitostí, které nejsou způsobilé k bydlení či rekreaci 

z důvodu rekonstrukce. 

 

Poplatník je povinen ohlásit správci vznik své poplatkové povinnosti. 

 

Poplatky se budou vybírat od 3. 2. do 30. 4. 2020 v knihovně v době: 

 pondělí, čtvrtek: 9-11, 13-18 hod.; středa: 9-11, 13-15 hod. 
 
 

 



Společenská rubrika  
 

V měsíci lednu oslavili a oslaví životní jubileum….. 

Jaruška Teplá                         Helena Dvořáková 

Vladislav Kunhart                 Jiří Sedlák  

Miloš Pýcha                          František Fiala 

Zdeňka Záhornická 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a lásky 

bližních. 

 

Vítáme nové občánky… 

 

Evu Vavřiníkovou                Terezu Hájkovou 

Stelu Janouškovou             Annu Fialovou  
              Antonína Kameníka 

 

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, lásky a veselých chvilek. 

 

Opustili nás… 

 

Josef Štěpánek                      Miluška Minářová 

Emílie Hálová 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 

Dovolujeme si tímto poděkovat panu Josefu Štěpánkovi za jeho starost a péči o obec 

Čeradice. Jeho náhlý odchod je velkou ztrátou pro všechny, kdo ho znali a především pro jeho 

rodinu.  

Přejeme pozůstalým hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. 

 

Vítání občánků  
 

Dne 17. 1. 2020 jsme slavnostně přivítali naše nejmladší občánky na OÚ v Moravanech. 

Jsme velmi rádi, že se naše obec rozrůstá a několikrát do roka se můžeme s našimi 

nejmladšími seznámit. 

 

 

           
Filip Jan Červený     Denisa Dubová 

 



           
Matěj Branda       Lenka Valouchová 

 

           
Sebastian Svatoš      Natálie Štěpánková 

 

             
Jakub Florián       Štěpánka Šejnohová 

 

Tříkrálová sbírka 
 
Ve dnech 10. 1. a 11. 1. 2020 proběhla v Moravanech a místních částech Platěnice, Turov a 

Moravanský Tříkrálová sbírka. Občané obce přispěli do pokladniček celkovou částkou 41 969,- Kč. 

Děkujeme všem za vstřícnost a štědrost.  

Oblastní charita Pardubice, pečovatelská služba Moravany děkuje všem za pomoc při Tříkrálové 

sbírce. Jmenovitě panu starostovi obce Moravany, za zapůjčení zázemí pro koledníky, vedení a žákům 

ZŠ Moravany i všem ostatním.  

Též děkuje paní Pařízkové z restaurace Moravanský dům za sponzorský dar, který věnovala pro malé i 

velké koledníky. 

 

Těšíme se na Vás v příštím roce. Zaměstnanci charity. 



 

Pozvání na akce 
Svazek obcí „Loučná“ Vás zve na 

XIX. REPREZENTAČNÍ PLES, 

který se koná 28. února 2020 od 20,00 hodin v Kulturním domě v 

Sezemicích. 

Vstupné 150 Kč 
Vstupenky je možno zakoupit na OÚ v Moravanech. 

 

 
 

 



Škola informuje 
 
Poslední čtvrtletí roku 2019 bylo rušné, a proto bychom se s Vámi rádi podělili o to nejdůležitější, co 

nás potkalo. 

 V listopadu proběhly hned dvě kooperativní akce. V pondělí 11. listopadu na Svatého Martina 

jsme se sešli u vystoupení spolu s dětmi z MŠ Moravany, 29. 11. jsme se s některými z Vás setkali u 

Rozsvěcení stromečku, což nás velmi potěšilo, protože atmosféra byla skvělá. Hned po Mikuláši 6. 12. 

jsme navázali Vánočním jarmarkem, kde proběhly letos za pomoci žáků II. stupně dílničky, vánoční 

prodej výrobků našich žáků i prodejců s vánoční tematikou, navštívit jste mohli klub deskových her 

pro děti, fotografický koutek nebo kavárničku. Děkujeme všem zúčastněným a obzvláště pak rodičům, 

kteří se podíleli na pomoci při realizaci akcí rozsvěcení stromečku a na Vánočním jarmarku.  

Ovšem ve škole bylo veselo i v předvánoční čas. Žáci prvního stupně se poslední týden za 

doprovodu pedagogů a asistentů rozjeli načerpat vánoční atmosféru do míst, kde byly vystaveny 

betlémy a kde byly prezentovány tradice a zvyky dob minulých. 

Cením si také přístupu našich pedagogů, kteří vedli žáky k tomu, aby nezapomněli ani na své 

zvířecí kamarády a povzbuzovali žáky k charitě. 

Žáci druhého stupně uspořádali soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Hodnotili jsme kreativitu, 

přístup k tradicím i estetičnost. Na prvním místě se umístila 7. třída, stříbrnou příčku obsadili 

deváťáci, na 3. místě skončila 6. třída a bramborové místo vyzískala 8. třída. 

 Samozřejmě že kromě vánočních aktivit jsme pokračovali v tom, co jsme si letos předsevzali, 

tedy maximální rozvoj naší školy. Ve velmi krátké době se nám podařilo získat přes MŠMT dotaci 

téměř 50 000,- Kč na zakoupení PC pracoviště pro naši handicapovanou žákyni, který je pro ni 

nutností pro rozvoj informačních dovedností. Děkuji všem zainteresovaným pracovníkům školy, 

Svítání i MŠMT, kteří se značnou měrou podíleli na jejím získání. 

Díky podpoře Obecních úřadů Moravan a Slepotic se nám podařilo obměnit některé již 

zastaralé a poničené učebnice – zakoupili jsme celou sadu anglického jazyka, pro druhy stupeň jsme 

pořídili učebnice matematiky, fyziky a občanské výchovy, na prvním stupni jsme zakoupili učebnice 

českého jazyka a čítanky. V tomto trendu budeme rozhodně pokračovat 

Impulz ke změně nám v loňském roce vnukli také rodiče žáků docházejících do družiny, když 

upozorňovali na nepříjemné a nedůstojné vyčkávání na příchod dětí. Zaměstnanci školy dali hlavy 

dohromady a výsledkem je inovace, kdy jsme nechali vyměnit dveře mezi šatnou a předsíňkou. Dveře 

jsou na kouli, a tudíž není možné se bez otevření dohledu dostat svévolně do budovy školy. Vaše děti 

jsou i nadále chráněné, do prostoru předsíňky však vstupujete volně. Do vnitřních prostor předsíňky 

jsme zakoupili sedačku, která usnadní rodičům čekání, stačí se pohodlně se do ní usadit a vyčkat na 

příchod Vašich dětí. 

Změny probíhaly rovněž ve školní kuchyni, v níž jsme nechali vyměnit již nevyhovující policový 

systém za nerezový. I v příštích letech budeme hledat finanční prostředky pro obměnu zařízení v 

kuchyni a jídelně tak, aby vyhovovali nejen hygienickým zásadám, ale i kvalitativním požadavkům na 

zdravou přípravu a servírování pokrmů. 

Závěrem bychom už tradičně rádi poděkovali všem, kteří v tomto kalendářním roce s naší školou 

spolupracovali, zejména pak představitelům Obce Moravany, díky nimž se značně proměňuje okolí 

školy u budovy I. stupně. Jsme velice rádi, že budeme moc využívat multifunkční hřiště, které má 

sloužit pro tenis, florbal, fotbal a další sporty. V zimních měsících má fungovat jako kluziště. Ve 

vzájemné spolupráci řešíme i další záležitosti týkající se školy, např. vytápění na budově 1. stupně, 

střechu na budově na 2. stupni nebo venkovní učebna u budovy 1. stupně. 

Velký dík patří i představitelům Obce Slepotice, kteří vždy s ochotou pomáhají, pokud je o pomoc 

požádáme. 

Věříme i v pokračující dobrou spolupráci s místní knihovnou, v čele s paní Bakešovou, a 

s místními firmami Moras Moravany, Tom Servis, S-firma, díky nimž mají žáci ve škole stále lepší a 

lepší podmínky pro výuku. 

Do roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. Těšíme se na další 

spolupráci. 

 

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy 



Z činnosti OS SC Moravany 
 
23.11.2019 se konaly ve spolupráci s OÚ Moravany již tradiční vánoční trhy v hale SC. Prodejci 

nabízeli zboží od potravin, kosmetiky, šperků, oblečení atd. Bylo zajištěno též pohoštění. 

U pultu si návštěvníci mohli zakoupit kávu, čaj a posedět s přáteli v otevřené jídelně  

 

1.12.2019 společně s OÚ Moravany jsme opět přivítali dechovou kapelu „Živaňanka“v hale SC, 

kterou pro nás sponzoruje pan Tomáš Urbánek, za což mu moc děkujeme. Přivítali jsme 

pana kapelníka Vašíčka a obě zpěvačky, které moc hezky zpívaly. Některé písničky jsme 

si zazpívali společně. Účast byla velká, všem se koncert líbil. Budeme rádi, když k nám 

přijedou i příště. 

 

19.12.2019  na konci prosince připravujeme každý rok v hale SC nazdobené stoly pro společnou 

večeři obyvatel SC. I letošní rok nám přišli před večeří zazpívat děti z mateřské školky pod vedením 

paní učitelky Němečkové. Na jejich vystoupení se vždy moc těšíme. Také s námi povečeřeli zástupci 

z OÚ Moravany pan starosta V. Roček a paní L. Louženská, kteří ke společnému přípitku pronesli 

slavnostní řeč. Všem nám moc chutnalo jídlo, bramborový salát a řízek, které nám uvařila paní Jiřina 

Pařízková z Moravanského domu. Rádi bychom u této hezké tradice zůstali i v příštích letech. 

 

Všem obyvatelům v SC i v Moravanech přejeme do nového roku jen vše dobré. 

             Za OS SC  H. Pšeničková  

KD Moravany 
 
4. 11. 2019 jsme důstojně uctili památku zemřelého člena klubu pana Jaroslava Horáčka minutou 

ticha. Čest jeho památce… 

11. 11. 2019 seznámili jsme se svátkem sv. Martina. Ten se narodil v roce 316 v Maďarsku a zemřel 

v roce 397 v Candes když mu bylo 80 let…dále nám paní Šmídová vyprávěla o Třebechovicích a 

okolí. 

18. 11. 2019 na dnešním setkání se někdo věnoval háčkování, někdo čtení knih a nechyběl ani zpěv. 

25. 11. 2019 na tomto setkání nás navštívil pan starosta Václav Roček s paní místostarostkou Mgr. 

Ladou Louženskou. Seznámili nás s novinkami v obci a plány na příští rok. 

2. 12. 2019 v hale senior centra se uskutečnila Mikulášská zábava. K tanci i poslechu nám tradičně 

hrál pan Vávra. Akce se zúčastnilo asi 50 lidí. Hezky jsme se pobavili, zazpívali si a nechyběl ani 

tanec. 

9. 12. 2019 společně jsme se vydali na předvánoční trhy do Pardubic. 

16. 12. 2019 po slavnostním zahájení pro nás byly připraveny chlebíčky, cukroví, ….ani vínečko 

nechybělo….při společném posezení jsme se těšili na vánoční svátky. 

6. 1. 2020 při prvním setkání v novém roce jsme si vyprávěli zážitky z Vánoc, dávali jsme různé typy 

na práci a výlety na letošní rok… 

Za klub důchodců Marie Žemličková 

Něco málo o zdraví… 
 
Dnešní doba přináší mnohá překvapení tam, kde bychom je nečekali. Ve spěchu každodenního života 

často saháme po čajích v sáčcích, o kterých bychom měli vědět, jak nám škodí. 

Na trhu se objevily nové hedvábné sáčky ve tvaru pyramidy, které se po zalití vodou nepomačkají. 

Vyrábějí se z různých plastických hmot (nylon, PET, PVC aj.) a z těchto sáčků se do nápoje uvolňují 

hormonální disruptory, bifenyly a ftaláty. Těmto novinkám se můžeme vědomě vyhýbat, avšak si 

často neuvědomujeme, že papírové sáčky na čaj, které jsou bělené, jsou ještě horší. Papír k jejich 

výrobě se ošetřuje látkou nazvanou epichlorhydrin, která hydrolyzuje na karcinogen 3-MCPD. 

Může se nám zdát, že toto množství, které vypijeme v šálku čaje je zanedbatelné, doposud nás na 

škodlivost nikdo neupozornil. Laboratorní výzkumy však dokazují, že i malé množství 3-MCPD 



souvisí s karcinogenitou, poklesem plodnosti a imunity aj. Proto bychom měli dávat přednost čajům 

sypaným. 

Déle jsou škodlivé hygienické potřeby, kde se k bělení používá chlór: toaletní papír, vlhčené 

ubrousky, tampony, dámské potřeby. Tyto věci poznáte podle bělostné barvy. Při používání dioxiny, 

které obsahují, na sliznicích pronikají do těla velmi rychle. 

Vyvolávají zhoubnou nemoc, narušují činnost imunitního systému, poruchy vývoje nervového 

systému a snižují schopnost rozmnožování, ovlivňují produkci hormonů a to vše již ve velmi nízkých 

koncentracích. 

Dávejme přednost nebělenému toaletnímu papíru a omývání vodou. 

Vlasta Jiroutová podle prof. RNDr. A. Strunecké 

Myšlenky osobností 
 

Lidská paměť je geniální, protože umí mazat ty negativní vzpomínky a vzpomínat jen na to dobré. 

T. G. Masaryk 

Dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír. 

Jan Masaryk 

Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že dnes už na světě není zdravého člověka. 

A. Haxley 

Nejlepším důkazem moudrosti je nepřetržitá dobrá duševní pohoda. 

M. de Montaigne 

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje. 

B. Pascal 

Odvaha je ctností jen tehdy, když je podmíněna znalostí a citem, jinak je to pohrdání životem. 

F. Fenelon 

Změní-li člověk sebe, změní i kousíček světa. 

Konfucius 

Kdo ze sebe dělá ovci, toho sežere vlk. 

Italské přísloví 

Úspěch bývá dítětem odvahy a poctivosti. 

Voltaire 

Lidem nechybí síla, ale vůle. 

V. Hugo 

Politika je jednou z profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci. 

Osho 

Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky. 

J. A. Komenský 

Sport 
 

Vánoční  turnaj ve stolním tenise 2019 

     Dne 15.12.2019 jsme uspořádali ve Sportovní hale Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se 

velmi vydařil. Mile nás překvapilo zjištění, že se děti  výrazně zlepšily,                                                                                            

Turnaje se zúčastnilo celkem 23 hráčů, kteří byli rozděleni do 3 kategorií, dle jejich momentální 

výkonnosti.  V první kategorii  zvítězil Adam Bidlo před Matějem Půlpánem a Eliášem Mikanem. 

Ve druhé kategorii se nejlépe umístila Natálka Koblížková před Vojtou Pištorou a Katkou 

Burešovou. Třetí kategorii vyhrála Patricie Komárková, před Adélkou Dohnalovou a Katkou 

Dostálovou. Celý turnaj s přehledem řídil trenér Jakub Merta za asistence Luďka Malého a Aleše 

Klose. 

https://www.vsenastolnitenis.cz/cz/pohary-a-medaile/donic-mini-stul-14801405


    Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce školy Mgr. Janě Felcmanové, která nám nabídla zázemí v 

ZŠ a vypomáhala při organizaci turnaje.  Poděkování patří manželům Hutlovým za hodnotné věcné 

dary a cukroví, které k vánočnímu turnaji určitě patří. Poděkování patří i Mirce Hájkové za zajištění 

haly a občerstvení během turnaje. Nesmíme zapomenout na Tomáše Madáka, který nám zajistil na 

stanovanou dobu obědy a občerstvení po ukončení turnaje.  

 

Broněk Kárych 

Přebory mládeže pardubického regionu ve stolním tenise pro rok 2019 

 

    V měsíci prosinci se uskutečnily na Tesle v Pardubicích přebory regionu ve všech třech 

mládežnických kategoriích. 



    Dne 4.12.2019 se konal první z nich, a to „Přebor mladšího žactva  ve stolním tenise“. Pro turnaj 

jsme vybrali 4 děvčata: K. Burešovou, K. Dobrovolskou, N. Koblížkovou a B. Kubíkovou, a 3 

chlapce: M. Dobrovolského, P. Jouzu a O. Kubíka. V dívčí kategorii s přehledem zvítězila Kačka 

Dobrovolská, která ve všech svých zápasech zvítězila a stala se přebornicí pardubického regionu. 

Pěkné 2. místo obsadila K. Burešová, na 5. místě se umístila Natálka Koblížková a na 6. místě se 

umístila Bára Kubíková. V chlapecké kategorii se nejlépe umístil Patrik Jouza, a to na 3. místě. 4. 

místo obsadil M. Dobrovolský a 5. místo si vybojoval. O. Kubík.          

   Byl to velice kvalitní turnaj a přední místa našich dětí nás upřímně těší.   
 

 

              

  Chlapci   Oddíl   Dívky    Oddíl 

1. Záleský Martin 2007 Tesla Pardubice 1. Dobrovolská Kateřina  2009 Moravany 

2. Přiklopil Aleš 2007 Tesla Pardubice 2. Burešová Kateřina 2009 Moravany 

3. Jouza Patrik 2007 Moravany 3. Kabeláčová Barbora 2010 

Sokol Rosice 

n.L. 

4. Pražan Tomáš 2007 Sokol D. Ředice 4. Riegerová Agáta 2008 

Sokol Rosice 

n.L. 

5. Dobrovolský Matěj 2007 Moravany 5. Koblížková Natálie 2009 Moravany 

6. Kubík Ondřej  2007 Moravany 6. Kubíková Barbora  2007 Moravany 

7. Ruscitto Mathias 2010 

Sokol Rosice 

n.L. 

    8. Lim Marek   Tesla Pardubice 

    
 

          

           

Reklama 
 

 HODINOVÉHO MANŽELA UŽ NEHLEDEJTE, 

KONTAKTUJTE HODINOVÉHO ŠKOLNÍKA !!! 

Svatopluk Barva 

Slepotice 78 

530 02 Pardubice 

Mobil: 721 041 401 

 
Nabízím řemeslné a údržbářské práce všeho druhu jako jsou například: 
• sestavení zakoupeného nábytku, oprava nábytku, výměna kuchyňské pracovní desky, 

výroba dřevěných výrobků menšího rozsahu, renovace selského nábytku po babičce 

apod. 

• výměna těsnění, oprava protékajícího WC, zapojení praček a myček apod. 

• výměna prasklých, uvolněných nebo jinak poškozených dlaždic obkladů a dlažeb apod. 

• výměna zámků, cylindrických vložek, dveřních a okenních klik, pantů apod. 

• pokládka koberců, montáž přechodových lišt a prahů apod. 

• montáž svítidel, výměna zářivkových trubic a žárovek apod. 

• kácení ovocných stromů a keřů apod. 

Více informací najdete na webu nebo zavolejte, rád odpovím na vaše 

otázky. 

 

https://www.hodinovyskolnik.cz/

