Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Opět po prázdninách a čase dovolených se k Vám hlásíme s dalším vydáním našeho místního
zpravodaje. Je za námi téměř i poslední měsíc III. čtvrtletí a zanedlouho vstoupíme opět do posledních
třech měsíců letošního roku.
Dnes již můžeme říci, že letošní rok navzdory všem předpokladům nebyl tak suchý jako roky předešlé.
Vlivem deště se však na zahradách dařilo plísním, slimákům a jiným škůdcům. I přes vlhko hodnotí
zemědělci letošní úrodu spíše jako sotva průměrnou. Podle předsedy společnosti Moras a.s. ing. J.
Bartáka se od loňska přestěhovali do naší lokality myši a hraboši. Ti odhadem sežrali ¼ úrody. Vody
byl dostatek, naplnila se příjemně Loučná a naplnily se i naše rybníky. V Duhovém jezeře, které letos
slaví již 20. výročí své existence, nikdy tolik vody nebylo. Doufejme, že spodní vláha přibyde i po
zimě, konečně snad bohaté na sníh.
Koronavirus před prázdninami trochu polevil, aby v druhé polovině září opět nabyl na intenzitě.
Chraňme se proto, myjme si často ruce a nosme roušky. Věříme, že virus co nejdříve poleví a naše
obec z hlediska nákazy dopadne alespoň stejně dobře jako při první vlně.
Přes léto se práce v obci nezastavily. Některé naplánované akce se nám již podařilo dokončit. Pro Vaši
zajímavost Vás s nimi alespoň částečně seznámím:
1) místní komunikace a chodník „Na Bahně“ v Platěnicích – dokončeno v termínu a doufám, že i ke
spokojenosti zde bydlících spoluobčanů
2) prodloužení místní komunikace „K Olšinám“ za fotbalovým hřištěm – stavba dokončena včetně
okolních terénních úprav. Kolaudace proběhne v polovině října.
3) parkoviště a chodník před ZŠ a MŠ v ulici Smetanova – stavba je dokončena, kolaudace proběhne
rovněž počátkem října. Realizace této stavby určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy a
především chodců v tomto prostoru. Z důvodu bezpečnosti byl zde také přemístěn přechod přes hlavní
silnici do přehlednějšího místa.
Všechny tyto stavební práce provedla společnost Rocky – stavby company a.s. z Chocně pod vedením
pana Vladimíra Muchy. Myslím, že jim za rychlou a kvalitní práci můžeme poděkovat.
4) v budově ZŠ I. st. u pošty byl konečně vyměněn otopný systém. Původních 37 akumulačních
kamen ze 70. let bylo odstraněno včetně kabelového vedení a nahrazeno moderním plynovým
vytápěním. Byl rovněž přiveden plyn do kuchyně a částečně vyměněn ohřev a rozvod vody. Rovněž
tyto práce provádějící firma, kterou bylo společnost První Stavební Chrudim a.s., zaslouží poděkování
za odvedenou práci.
5) v ZŠ II. st. byla zřízena nová počítačová učebna, vybudován bezbariérový přístup do prvního patra
budovy a provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Na opravu topení i počítačovou učebnu získala
obec od příslušných orgánů dotaci v celkové výši přesahující 3 mil. Kč.
V místní části Turov si spoluobčané zvolili „Osadní výbor“. Důvodem je pomoci obci Moravany
s řešením některých dlouhodobých i nově vzniklých problémů v této obci. Osadní výbor se zajímá o
realizaci výstavby splaškové kanalizace, o stav komunikací a životního prostředí v souvislosti
s dopravou při výstavbě D35 a o plánovanou likvidaci odpadů v místě bývalé odchovny prasnic ve
směru na Městec. Tuto iniciativu vítáme a věříme, že nám osadní výbor pomůže některé problémy
rychleji vyřešit.
V celé naší obci probíhá postupná výměna všech světel veřejného osvětlení. Z celkového počtu 226
lamp ve všech obcích bylo již vyměněno přes 100 světel. Dodavatel – firma Baghira – provádí tuto
práci na svůj náklad v rámci záruky. Původní světla měla totiž výrobní vadu a postupně ztrácela
potřebnou svítivost.
V současné době bude konečně po pěti letech odkladů a výmluv vlastníka zahájena celková
rekonstrukce celého povrchu ulice 9. května. To znamená od společnosti Makro spol. s r.o. až po
křižovatku u nadjezdu. Společnost VAK a.s. při této příležitosti již vyměnila nefunkční armatury na
hlavních vodovodních řádech v této ulici. Vybranou firmou, která rekonstrukci silnice provede je
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která se rovněž podílí na výstavbě části D35. Stavba bude

rozdělena do dvou etap. O omezení vjezdů budou všichni zde bydlící spoluobčané dodavatelem stavby
informováni. S omezeními nutno však počítat, neboť celá vozovka bude rozebrána do hloubky 40 – 50
cm. Termín dokončení je plánován do 30. 11. 2020.
V současné době řešíme též nevyhovující tav vodojemu u hřbitova, který zásobuje vodou Moravany i
přilehlé obce. Je potřeba opravit přepadové potrubí, elektroinstalaci, vnitřní stoupačky apod. Vodojem
byl instalován v roce 1981 a má objem 200 m3 vody. Pro zajímavost v kopuli není nádrž kulatá, nýbrž
krychlová.
Výjezdová jednotka SDH v Moravanech obdržela modernější výjezdové cisternové vozidlo. Jedná se
o Mercedes-Benz od profesionálních hasičů z Holic. Věřím, že tato technika bude ještě dlouhé roky
našemu místnímu sboru sloužit.
Na závěr mi dovolte, abych vás všechny pozval ke krajským volbám, které se konají 2. – 3. 10. 2020.
Současně s nimi se konají v naší obci i senátní volby, které mohou být dvoukolové. Po skončení
prvního kola voleb do Senátu uvidíme, zda se bude konat druhé kolo další víkend 9. – 10. 10. 2020.
Každý má možnost svým hlasem zvolit především nové vedení Pardubického kraje. Všem, kteří
kandidují, přejeme úspěch.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení z jednání OZ dne 22. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení zřízení
osadního výboru v místní části Turov na základě předložených stanov“ a zařazení jako bod č. 12.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Mikuleckého, jako členy
p. Jiroutovou a Ing. Křivku.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Kříže a Ing. Kulhánka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z předchozích
zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Obce Moravany. Zastupitelstvo Obce
Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §
4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. st. 59, jehož součástí je stavba č.
p. 41 a pozemku p. č. 292/4, oboje v k. ú. Platěnice za cenu 1 700 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 450/19 o výměře 13 m2 v k. ú.
Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 450/16 v k. ú. Turov nad Loučnou za
cenu 8 915,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 132/7 o výměře 86 m²
v k. ú. Moravany nad Loučnou ve vlastnictví Obce Moravany za část pozemku p. č. 132/94 o výměře
77 m² v k. ú. Moravany nad Loučnou ve vlastnictví manželů Metelkových.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva při prodeji chaty ev. č. 4 postavené na
pozemku p. č. 6956/36 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví
Lesního družstva Vysoké Chvojno.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení osadního výboru v místní části Turov na základě předloženého
statutu osadního výboru obce Turov
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu osadního výboru místní části Turov pana Luboše Teplého

Společenská rubrika
V měsíci červenci oslavili životní jubileum….
Olga Kučerová
Vlasta Nováková
Václav Pochobradský
Anna Sedláková
Drahoslava Kroulíková

Marie Klofátová
Marie Králičková
Alenka Poláková
Hana Kňavová

V měsíci srpnu oslavili životní jubileum…
Květoslav Záhornický
Stanislav Weigl

Alena Jiroutová
Milan Kulhánek

V měsíci září oslavili a oslaví životní jubileum…
Marie Šlímová
Zdeňka Heřmanská
Václav Palička
Olga Labuťová

Marcella Halsbachová
Jaroslava Košťálová
Jaromír Veselý
Naděžda Josková

Vítáme nové občánky…
Josefínu Zelenkovou
Jakuba Štěpánka
Davida Dvořáka
Vendulu Dufkovou

Tomáše Cahu
Petra Chvojku
Natálii Gregorovou
Antonína Jirout

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!
Opustili nás…
Božena Johanidesová
Milan Mazáč
Marie Pfertnerová
Zdeněk Medek
Božena Jeřábková
Budeme vzpomínat.

Začátek školy
Vážení spoluobčané, vážení rodiče,
prázdniny skončili a my Vás vítáme v novém školním roce 2020/2021. Přes prázdniny jsme pracovali
na tom, aby byla škola připravena co nejlépe. K nejvýznamnějším změnám patří dokončení
rekonstrukce topení na budově 1. stupně a zřízení bezbariérového přístupu a rekonstrukce ICT učebny

na budově 2. stupně. Pro děti byl připraven od 10. do 14. srpna příměstský tábor a nás těší zájem a
především spokojenost dětí i rodičů. Děkujeme všem pedagogům, kteří tábor zajišťovali.
Je však třeba se dívat dopředu. Mimořádná opatření loňského roku zasáhnou i školní rok 2020/2021.
Ačkoliv nás to netěší, rozhodli jsme se omezit akce pro veřejnost, neboť nikdo neví, jak budou
nastávající měsíce probíhat. Bohužel omezení se budou týkat také lyžařského kurzu a škol v přírodě,
které se v letošním školním roce s velkou pravděpodobností neuskuteční. Jsme však rozhodnuti
přesunout naši pozornost o to víc k dětem a k prezentaci úspěchů žáků do virtuálního prostoru – na
facebook a na webové stránky. Využijeme tyto změny pro zlepšování v oblasti environmentalismu,
informační, čtenářské a matematické gramotnosti a také ke sportovním aktivitám. Děti tak rozhodně
zkrátka nepřijdou. Vznikají také nové volnočasové kroužky, které jim nabídnou nové možnosti
(kroužek první pomoci, taneční kroužek).
Závěrem vítáme v naší pedagogické rodině Mgr. Ditu Denkeovou, která bude vyučovat ve 3. ročníku.
Doufáme, že ve školním roce 2020/2021 navážeme na to, co jsme získali v tom předešlém. Jakkoliv
byl náročný, ukázal nám, že spolupráce nás všech je možná a že nejde vždycky jen o to, jaké znalosti
získáme, ale o to, jak je použijeme a jak se dokážeme chovat k ostatním.
Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy

Hasiči hlásí obměnu vozového parku
Na konci minulého roku jsme se dozvěděli o plánovaném vyřazení CAS 15 MB u HZS Holice, byla
podána žádost o bezplatný převod. V únoru tohoto roku bylo naší žádosti vyhověno. Jelikož byla
potřeba provést oprava poškozeného čerpadla, bylo vozidlo odvezeno do servisu, z důvodu
koronavirové krize a omezené kapacitě servisu, se oprava protáhla až na konec prázdnin. Po převzetí z
opravy, bylo potřeba provést úpravy rozmístění výbavy jednotky dle našich potřeb, to bylo provedeno
za přispění členů jednotky v krátké době. Strojníci absolvovali kondiční jízdy a byli proškoleni s
obsluhou vozidla. Nyní je již vozidlo přihlášeno na výjezdu dle potřeb krajského operačního střediska.
Současně s převodem CAS z Holic byl uveřejněn záměr na prodej naší dosavadní CAS Liaz. Liazka,
která nám sloužila 12 let, byla prodána jednotce města Čáslav, kde již v současné době slouží místním
hasičům, přejeme mnoho spokojených let.

Technické údaje - CAS 15/2200/135 - M 2 Z Mercedes-Benz ATEGO 4x4 rok výroby 2008
Celková hmotnost
Délka (bez lanového navijáku)/šířka/výška
Výkon motoru/emisní třída

14 000 kg
7 360 mm/2 520 mm/3 270 mm
188 kW/2 200 min-1/Euro 5

Převodovka
Nádrž na vodu/pěnidlo/materiál
Čerpací zařízení - jmenovitý průtok
Vysokotlak - jmenovitý průtok
Posádka
Nástavba

manuální/robotizovaná/plně automat.
2 200 l/135 l/nerez, sklolaminát
1 500 l/min / 1,0 MPa
250 l/min / 4,0 MPa
1+5
sešroubovaná z hliníkových profilů, polepená Al plechem

Dětský den v Platěnicích
První prázdninový víkend uspořádali dobrovolní hasiči, s podporou platěnických rodičů, dětský den
pro místní děti. Pro děti byly v prostoru hasičárny a návsi připravené různé soutěže jako střelba na cíl,
slalom na koloběžce, chůze na chůdách atd.. Co však nejvíce dalo zabrat, bylo najít písmenka, která
byla poschovávaná po celé návsi a složit z nich tajenku. Písmenka byla tak důmyslně schovaná, že se
jejich hledáním zabavily nejen děti, ale také rodiče. Přebytečnou energii děti vybily na skákacím hradu
a poté při vodní bitvě a sílu zpět dočerpaly ve formě sladkostí, nanuků a jiných dobrot, které rodiče
sami upekli a přinesli na ochutnání. Celé odpoledne se zakončilo táborákem a opékáním buřtů.
Myslíme si, že se celé odpoledne vydařilo a dětem se líbilo. Někdy příště se budeme zase v hasičárně
těšit na nějakou další společnou akci!
SDH Platěnice

Vítání občánků 18. 9. 2020

Eva Vavřiníková

Tereza Hájková

Melissa Zelinková

Stela Janoušková

Josefína Zelenková

Alex Chleboun

Jakub Štěpánek

Tomáš Cah

Něco z historie
Padělání peněz
Již v 11. století bylo padělání mincí považováno za těžký trestný čin. Základní právní normou se stalo
sněmovní usnesení z roku 1453.
Na ně navazoval mincovní řád krále Jiřího z Poděbrad z roku 1469 a zemská zřízení ze 16. století.
Za padělání mincí byl jeden trest: upálení. Roku 1536 byl v Pardubicích upálen kovář Vaňka
z Ostřetína.
Koncem roku 1542 do rukou soudců se dostal J. Krška, který se přiznal nejen k výrobě a falšování
mincí, ale i k účasti ve velké loupežnické bandě. Popsal výrobu a distribuci falešných peněz a udal
společníky.
Loupežnická banda se ukrývala u krčmáře z Plesu Jana Vodičky. Na mučidlech vypověděl o Janu
Krškovi a kováři Smolíkovi, který dělal falešné peníze na Žampachu. I kovář Smolík se k výrobě
falešných mincí přiznal a prozradil i další společníky.
Jan Krška, Jiří Vodička i kovář Jan Smolík byli v červenci roku 1542 v Pardubicích upáleni.
V. Jiroutová

Něco o zdraví…
5 rad pro dobré zdraví
1/ Pro dobré trávení přidejte občas do jídla fenykl, který dříve rozdrťte mixerem na prášek. Ocení to
vaše játra a imunitní systém.
2/ Pro zlepšení zdravotního stavu a unavených nohou je výborná koupel ve dřezu s teplou vodou, do
které přidáte 3-4 lžíce soli. Nohy nechte ve vodě odpočívat 15 minut, potom osušte.
3/ Pro svěží pleť si každé ráno a večer opláchněte obličej studenou vodou a mokrými dlaněmi
krouživě pohybujte kolem očí a na tvářích alespoň 2 minuty. Studená voda dodá energii a vrásky se
vyhladí.
4/ Jestliže budete každé ráno užívat nalačno sušený řebříček se lněným semínkem (obojí rozemleté na
prášek), zbavíte své tělo škodlivin. Užívejte 2 lžíce prášku ve sklenici vody po 3 dny, potom 3 dny
pauza, zopakujte celkem 3x a další čtvrtý pokus až za 3 měsíce.
5/ Pamatujte si, že každá špatná myšlenka se dá změnit na pozitivní.
Z časopisu Zdraví Vlasta Jiroutová

Sport
Běh vepřových nožiček
V pátek 11. 9. 2020 se konal v Platěnicích již 18. ročník Běhu vepřových nožiček. Běžců se sešlo přes
třicet a téměř všichni v maskách na téma: černá a bílá. Je skvělé, že nejvíce účastníků bylo z řad dětí, a
tak nemusíme mít strach, že tato tradice vymizí. Po samotném běhu a občerstvení v místním hostinci
následovalo celkové vyhodnocení ve všech kategoriích. Celkovým vítězem se stal Tomáš Kožant, za
ženy Andrea Manychová a nejlepším v kategorii mládež byl Jakub Ripka. Všichni tři mají možnost
vlastnit část roku pohár vítěze (sponzorský dar pana Bakeše) až do dalšího, již devatenáctého ročníku
běhu.
Za organizátory běhu Fr.Mottl

Cyklistika a turistika mezi kapkami deště
Mnozí z vás asi vědí, že CKP Moravany každý rok již pěknou řádku let pořádá v květnu tradiční
cyklistickou akci Giro de Vysočina. Nejinak tomu bylo i letos, i když jsme o jejím pořádání vzhledem
k nejrůznějším nařízením a omezením v souvislosti s Covidem dlouho pochybovali. Nicméně nakonec
se situace uvolnila, a to nám umožnilo 23. 5. 2020 39. ročník Gira de Vysočina přece jen uspořádat, a
to v trochu pozměněném formátu bez hromadného startu a bez občerstvení na trati. Bohužel, daleko
větším nepřítelem než všem známý zákeřný vir, se ukázalo být počasí. Horší jsme si ani přát nemohli.
Od rána vytrvale pršelo a teplota také nic moc. I přesto se na startu sešlo ke třiceti účastníků včetně
nestorů oddílu Otty Nečesaného a Oldy Kudrny, kteří zatím nevynechali ani jednou. Dle informací
někteří účastníci v hrozném nečase dokonce objeli celou trasu. Mnozí z řad CKP vyrazili na trasu Gira
o den později v neděli ráno s příslibem lepšího počasí. Dojeli jsme během klidného dopoledne až na
nejvyšší místo trasy Andrlův chlum. Zde jsme byli po zásluze za svoji snahu odměněni bouřkou a
kroupami. Další dvě bouřky nás zastihly ještě po cestě domů. No nic, nezbývá než si přát lepší počasí
na jubilejní 40. ročník Gira de Vysočina, který se bude konat 22. 5. 2021.

Ze startu 39. Gira de Vysočina 23.5. 2020

Andrlův chlum 24.5. 2020

S pocitem, že jsme si letos již
smůlu na počasí vybrali, jsme
plánovali další výlety a to
včetně zájezdu na Dolní
Moravu. Cílem byl výstupu
na Kralický Sněžník. Ani
jsme netušili, jak hořce jsme
se mýlili. V sobotu 20. 6.
jsme se ráno sešli u autobusu
za vytrvalého deště a vyrazili
směr Dolní Morava. Naše
naděje, že se počasí umoudří,
se ukázaly být liché a naopak
po celý den se z nebe snášely
provazce deště. Nicméně i
přes tyto podmínky většina
účastníků vyrazila na trasu.
Turistické chodníky připomínaly rozvodněné potoky a v okolních rašeliništích nebyl problém zapadat
po kolena. Jak trefně poznamenal jeden z výletníků, připomínalo to spíše oblíbenou akci armády ČR
zvanou Bahna. I přesto jsme ušli téměř 20 km a všem odvážlivcům, z nichž mnozí měli mokro
v botách od začátku, patří dík a obdiv za jejich odvahu i vytrvalost. Navíc jsem přesvědčený, že se na

tuto turistickou anabázi alias Bahna 2020 bude dlouho vzpomínat určitě více, než kdyby celý den
svítilo slunce.
Je tedy patrné, že kde je vůle se sejít kvůli sportovním zážitkům, nerozhoduje počasí. Jen tak dál CKP
a přátelé. Snad zase budeme mít možnost sejít se na kole nebo při dalších turistických a sportovních
akcích.
Po trase v masivu Kralického Sněžníku
S plánovanými akcemi oddílu CKP Moravany se můžete seznámit z nástěnky u kostela
v Moravanech nebo na internetových stránkách https://www.spoluhraci.cz/ckp-moravany

Veronika Hynková - Vícemistryně ČR v běhu na 3000m př.

Ve dnech 5. a 6.9.2020 se konalo v Ostravě
Mistrovství ČR dorostu a juniorů v atletice. V sobotu
5.6.2020 za velmi krásného počasí Veronika běžela
v juniorské kategorii „svoji“ – trať 3000m př.
(steeple), kde ve velmi rychlém závodě, skvělým
finišem cca 40m před cílem skončila na druhém
místě. Časem 10:53:30 si vytvořila osobní rekord a
stala se juniorskou vícemistryní České republiky pro
rok 2020. Byl to náročný závod, moc gratulujeme.

:
Náběh do posledního kola, zde běžela ještě na 3. pozici

