Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec dubna se přiblížil a brzy přivítáme nejkrásnější měsíc v roce, tedy květen.
Duben nakonec nezůstal nic dlužen své pověsti. Vrtochy počasí, velké rozdíly mezi denní a noční
teplotou, jen té životu důležité vláhy mohlo být více.
Příznivých dnů využili pracovníci firmy Stavocomp s.r.o. Hradec Králové k realizaci elektrifikace
stavebních pozemků v nové lokalitě Z 21 ve směru na Slepotice. Zbývá jim dokončit úpravu povrchů
narušených zemními pracemi a provést kolaudaci díla. Vše si zařizuje investor stavby, kterým je
společnost ČEZ distribuce a.s. Téměř polovina vlastníků pozemků již má vydané stavební povolení a
někteří z nich již započali s výstavbou svých rodinných domů. Přejeme všem stavebníkům, aby se jim
dařilo. Rozhodně to v dnešní době se sháněním potřebného materiálu a jeho cenami není jednoduché.
Jsme velice rádi, že se rozšířily řady v členské základně místního svazu chovatelů. Dne 27. 3. na své
výroční schůzi v Platěnicích aktivně zhodnotili svoji činnost a také byli přijati dva noví členové. O
jejich aktivitě svědčí i skutečnost, že po dlouhé době uspořádají dne 8. 5. 2022 v parku u
Moravanského domu výstavu drobného hospodářského zvířectva. Všichni jste srdečně zváni. Hlavně ti
mladší si připomenou a na vlastní oči uvidí, které zvířátko lze s úspěchem a pro potěšení chovat doma.
Přejeme organizátorům, aby se jim akce vydařila.
Dne 1. 4. se konala též výroční schůze SDH Moravany. Kromě zhodnocení činnosti a schválení plánu
činnosti na letošní rok byli mnozí členové odměněni za svoji dlouholetou činnost ve sboru. Jistě po
zásluze, protože když je v obci a blízkém okolí potřeba s něčím pomoct, nebo poskytnout někomu
záchranu, jsou hasiči vždy na prvním místě. Rovněž jim přejeme mnoho úspěchů v činnosti.
Blíží se opět doba sekání trávy. Jako každý rok, tak i letos, stojí před pracovníky obecního úřadu
nelehký úkol. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby se v každé obci podařilo udržet rostoucí trávu a
plevel na trvale nízké úrovni. Vzhledem k rozloze ploch, počtu pracovníků a plnění dalších povinností
v zajištění chodu obce (kanalizace, ČOV, údržba budov, sběrné dvory apod.) toto vše není možné
zajistit. Proto vyzýváme naše spoluobčany (podobně jako každoročně), aby si travnaté plochy před
domy v šíři svého pozemku mezi plotem a komunikací pravidelně sekali sami. Je to pro nás zdánlivě
malá, ale přesto významná pomoc, která navíc velmi prospěje vzhledu našich obcí. Než se totiž naše
pracovní četa opakovaně vrátí před vaše domy, je většinou tráva narostlá obvykle opět nad
podezdívky. Za ochotu nám pomoci všem spoluobčanům předem děkujeme.
Nedávno byly po obci rozvezeny kontejnery na bioodpad. Činíme tak i přes to, že jsou 2x týdně
otevřeny sběrné dvory. Je nám však líto, když si někteří spoluobčané pletou tyto kontejnery
s odpadními koši na vše možné. Je to výsledek lhostejnosti, bezohlednosti a pohodlí. Naši pracovníci
musí následně ručně obsah kontejnerů přebírat na úkor jiné práce. Přál bych dělat tuto práci každému,
kdo tyto kontejnery znečišťuje. V jednom případě jsme rozhodli, že na určité sídliště, kde se znečištění
neustále opakuje, již tyto kontejnery přistavovat nebudeme. Víme, že kvůli několika jednotlivcům
přicházejí o tuto výhodu ti poctiví, ale tak už to je. Věříme, že se v budoucnu tento stav zlepší.
V Moravanském domě zahájil svoji činnost nový nájemce. Je jím pan Tomáš Váňa, mordvanský
rodák. Provoz zahájil úspěšně těsně před velikonočními svátky. Věříme, že se mu bude dařit ke
spokojenosti všech návštěvníků. Naplno s rozšířenou pracovní dobou se bude moci své činnosti
věnovat po ukončení svého dosavadního pracovního poměru, a to od 1. 6. 2022. Jeho nabídka jídel a
služeb je zveřejněna na internetových stránkách obce a facebooku. Proto i nyní můžete služeb
Moravanského domu využít.
V plném běhu jsou již jarní části jednotlivých fotbalových soutěží. Naše mužstva do nich vstoupila
vcelku úspěšně. Hlavně výsledky A mužstva v krajském přeboru se s výsledkem podzimní části nedají
srovnávat. Mužstvo má natrénováno, je posíleno a vyzařuje z něho větší herní pohoda. Přijďte proto
jednotlivá mužstva alespoň při domácích zápasech povzbudit.
Na závěr mně dovolte popřát všem hezké jaro, které sice pomalu, ale s jistotou přichází. Další
informace přineseme v příštím čísle.
Václav Roček, starosta obce

Společenská rubrika
V měsíci dubnu oslavili a oslaví životní jubileum….
Jaroslav Kučera
Miloslava Shejbalová
Danuše Němotová
Anna Pochobradská
František Gombár
Jindřiška Šimečková
Terezie Hanzlová

Jana Dvořáková
Blahoslav Daněk
Luděk Chmela
Zdeňka Stará
Jaroslava Hynková
Pavel Novák

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojený život.
Opustili nás…
Marie Kmentová

Vladimír Štencl

Budeme s úctou vzpomínat.

Karneval 2022
Dne 26.3.2022 SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí školy) uspořádalo, po dlouhé covidové
době, dětský karneval v Moravanském domě. I přes nezvykle teplé a krásné počasí se sešlo nečekaně
mnoho dětí (překvapení pořadatelé museli narychlo přidávat stoly, aby se všichni vešli).

Kromě tance a soutěží čekalo na návštěvníky překvapení v podobě vystoupení letos nově
založeného kroužku „herectví“ při ZŠ Moravany pod vedením obětavé paní Barešové, které tímto

veřejně děkuji. Mladé herečky v podání Viktorie Hlavaté, Karolíny Benešové, Nely Mikulecké a
Elišky Dohnalové, žákyně 3 a 4 třídy zahrály dvě krátké zmodernizované pohádky „O Koblížkovi “ a
„O Smolince (Smolíčkovi)“, které se malým i velkým návštěvníkům karnevalu líbily. Rádi bychom
v započaté aktivitě hereckého kroužku pokračovali, proto hledáme děti se zájmem si zahrát divadlo.
Jelikož v době pořádání nebyl provozovatel Moravanského domu, celou akci zastřešil
v provizorních podmínkách po stránce občerstvení pan Madák, jemuž také patří naše poděkování.

S pozdravem předseda SRPDŠ Dohnal

SDH informuje
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MORAVANY ZA ROK 2021
Rok 2021 začal pokračující vlnou pandemie COVID 19. Veškeré společenské akce byly zakázány.
Proto se ani u nás nekonal ples, na který jsme se všichni moc těšili, protože ten lednový roku 2020, byl
moc fajn a všem se na plese líbilo.
I když pandemie trvala stále dál a během celého roku se vracela v několika vlnách, činnost sboru přece
jen fungovala dál.
V první řadě zásahová jednotka SDH vyjížděla během roku k několika nahlášeným případům, velkou
měrou pomáhala obci a spoluobčanům.
Nezaháleli ani mladí hasiči. Pokud to situace dovolovala, scházeli se pravidelně během roku a
zaměřovali se na teoretickou přípravu a poté také na trénincích
u jezera nácviku požárního útoku a štafet.
Sportovní družstvo mužů v roce 2021 soutěžilo celkem 10x. Byly to závody v rámci Hasičské
Pernštejn ligy, dále pak účast na Žďárské lize a Východočeské hasičské lize.
U nás se konaly dvoje závody, které právě patřily do Hasičské Pernštejn ligy.
Poprvé 19. června, s účastí 21 družstev mužů a žen a pak 25. září, kdy soutěžilo 19 družstev. Závody
se konaly u Duhového jezera, kde máme dobré podmínky pro soutěžní klání a také zajištěné výborné
občerstvení.
Během celého roku 2021 naši členové sboru odpracovali mnoho hodin na přípravě a soutěžích
v požárním sportu, dále při údržbě techniky a hašičárny. Nedílnou součástí jejich práce je pomoc na
kulturních akcích a mnoha dalších činností pro obec a okrsek.

Rok 2021 nebyl pro některé z nás rokem s obyčejným během života. To, že pokračovala pandemie
s přísnými opatřeními a velkým omezením společenského života, na to jsme si pomalu, ale jistě
zvykli. Ale mnoho z nás, bohužel, přišlo o nejbližší rodinné příslušníky, letité přátele a kamarády.
Já osobně, včetně mých blízkých a také velká hasičská rodina a mnoho známých, se v březnu přišli
rozloučit s paní Marií Starou, emeritní starostkou OSH Pardubice.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům sboru za práci během celého roku. Dále chci
poděkovat za finanční prostředky obci Moravany a za finanční a materiální dary sponzorům.
Ať nás čekají lepší dny a týdny v roce 2022.

Milan Faltys, starosta sboru

Hasičský ples v Platěnicích
V pátek dne 25. března 2022 se konal v Platěnicích odložený Hasičský ples. Doba na ples sice
poněkud jarní, ale plánovaný únorový termín nebyl ze známých důvodů možný. I tak jsme to chtěli
zkusit, zvlášť po tak dlouhé době nic nepořádání. A tak se v pátek 25. března 2022 po sedmé hodině
večer začali scházet první návštěvníci a hosté. Účast nebyla valná, zbylo ještě několik prázdných stolů.
Zato nadšení všech přítomných vynahradilo malou návštěvu a myslím, že všichni si to náležitě užívali.
K tanci a poslechu nám (u nás poprvé) zahrála skupina RYTMUS a musím říci, že zahráli velmi
dobře. Na tancování bylo místa habaděj, a tak se nikdo nemusel mačkat a mohl naplno předvést svoje
taneční umění. Před půlnocí bylo provedeno vylosování tradičně bohaté tomboly, a proto se letos díky
menší účasti skoro všichni radovali z nějaké pěkné ceny. A tak když jsme se v časných ranních
hodinách rozcházeli, myslím, že všichni byli spokojeni.
Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za to, že přišli. Poděkování též zaslouží i paní hostinská a
celý kolektiv hospůdky za velmi dobrou obsluhu. Na závěr, abych nezapomněl, musím poděkovat
všem naším milým sponzorům a všem, kteří nás, jakkoliv podpořili. Ještě jednou děkujeme, bez Vaší
podpory bychom tyto akce nemohli pořádat. Poděkování patří i všem členům SDH, kteří se na
přípravách podíleli. Tak snad se zase všichni sejdeme někdy v únoru 2023....doufám.
Jaromír Kučera

Zabijačkové hody v Moravanském
Začátkem března pořádalo SDH Moravanský úplně první zabijačkové
hody, které jsme uskutečnili na našem oblíbeném místě a to u místní
autobusové zastávky.
Hlavní poděkování patří především panu Romanu Matouškovi a
rozjíždějící se rodinné farmě, která se zabývá chovem domácích
prasat a jedno pěkné vykrmené prasátko jsme na tuto akci obdrželi
jako sponzorský dar. Poděkování patří také obecnímu úřadu, protože
bez jejich podpory bychom místní akce pro občany v obci nemohli
vůbec pořádat.
Na tyto zabijačkové hody jsme pro občany připravili:
OVÁREK, 2 DRUHY GULÁŠE, PRAVOU PRDELAČKU, ČERSTVĚ SMAŽENÉ ŘÍZEČKY,
UPEČENÉ VEPŘOVÉ MASO, PREJT, KROUPY a nakonec jsme také vyškvařili sádlo ze kterého
byly VÝBORNÉ ŠKVARKY a PRAVÉ DOMÁCÍ SÁDLO.
V dopoledních hodinách přivezl pan Matoušek dětem ukázat jedno malé živé prasátko, a dokonce se
s ním mohli také vyfotit.
Poděkování patří také všem spoluobčanům, kteří nás podpořili tím, že se sešli v tak hojném počtu a
každý přinesl něco sladkého ke kávě.

Za SDH Moravanský Ilona Jiroutová

Informace z knihovny
NOVINKY
Z více než třicítky nových knih vybíráme na ukázku několik novinek.
Román inspirovaný senzačním životním příběhem slavné M. Tussaud. Román
přibližující pestrý život jedné výjimečné malé ženy. Marie Tussaud (1761)
byla známá tvůrkyně voskových soch a zakladatelka po ní nazvaného muzea v
Londýně. Je psán s humorem i sentimentem a celou knihu doprovázejí
tematické ilustrace.
Peripetie frajera Charlieho, který se rozhodl v roce 1969
emigrovat a jít za svým snem. Cesta za vysněným
životem ale nebyla jednoduchá. Okupace vojsky
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 tvrdě zasáhla do života
lidí v Československu a ukončila naději na svobodnější život. Charlie je frajer,
miluje život, děvčata, tanec a zpěv a má sen o slunné Havaji. Charlie není z těch,
co své sny jen tak vzdají, a o Velikonocích 1969 odjíždí na zfalšované pozvání
do tehdejší NSR, odtud chce odletět do JAR a pak, pak už bude Havaj!

Autobiografický román, ve kterém autorka popisuje očima osmiletého židovského
děvčátka nejen otřesné zážitky, ale i neuvěřitelnou touhu po přežití a sílu lidské
solidarity a naděje.V roce 1943 se životy sto padesáti tisíc lvovských Židů pomalu
naplňovaly. Deportace, vraždění, vystěhování do ghett a čekání na smrt. Poslední z
této skupinky – Krystyna Chigerová – vypráví jeden z nejniternějších a
nejhrůznějších příběhů přeživších holokaustu.
O stresu se hovoří zejména jako o umělé, lidstvem vyrobené zátěži. Celosvětově
uznávaný fyzioterapeut a odborník na celostní medicínu, mimo jiné rozebírá opačnou
úlohu stresových vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu.
Člověk se musel naučit porozumět a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům od
počátku své existence.

Dalšími NOVINKAMI JSOU KNIHY pro děti inspirované skutečnými příběhy
z přírody: Promrzlá volavka, Nezbedný mýval, Statečný čáp. Další kniha „Léto v síti“ je
pro starší dívky.
Za přečtení stojí i knihy „Jak se zbavit strachu“, nebo „Kronika doby covidové“
sestavena z blogů šesti lidí zcela odlišných profesí a odvětví: lékař, politolog, právník,
specialistka na zdravotní prevenci, ekonomka, režisér.
VYUŽÍVEJTE JEDINEČNÉ MOŽNOSTI PŮJČOVÁNÍ KNIH ZDARMA, ZA KTERÉ
BYSTE ZAPLATILI 200-400 Kč! POMOHOU VÁM PŘEKONAT TUTO PRO
VŠECHNY NELEHKOU DOBU.
I v Knihovně padla protivirová opatření a stihli jsme i několik akcí. Navštívily nás šikovné
děti z MŠ Slepotice a strávili jsme pěkné chvíle s knihami a povídáním. Prvňáčci ze ZŠ Moravany se
již chystají na pasování rytířem Čtenářského řádu. Také navštívili knihovnu a začali plnit rytířské
úkoly. Zatím mají pochvalu. Se sdružením Moravanské ženy(MŽ) jsme uspořádali velikonoční
korálkování vajíček, které nás trpělivě učila paní Volejníková. Již od roku 2016 probíhá každou první
středu v měsíci háčkování a tvoření. Do konce pololetí s MŽ ještě stihneme besedu s panem Kolářem
Mazurská jezera a besedu s Kamilou Skopovou, známou autorkou národopisných knih o zvycích,
řemeslech a rukodělném tvoření a další.

SEMÍNKOVNA
PROSÍM, NEZAPOMEŇTE PĚSTOVAT A SBÍRAT SEMÍNKA, OZNAČIT JE A
PŘINÉST DO KNIHOVNY, AŤ JE SI JE MŮŽETE PAK V KNIHOVNĚ BRÁT A
VYMĚŇOVAT ZDARMA.
LIGA PROTI RAKOVINĚ
PRODEJ KYTIČEK MĚSÍČKŮ-ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ PROBĚHNE OPĚT
V KNIHOVNĚ 2.5.-16.5.2022. LETOS NA PODPORU PREVENCE RAKOVINY
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU A VALRLAT.
Bude to již v tradičním čase jako 24 předešlých ročníků. Jenom ten loňský 25., byl kvůli
covidu opožděný do podzimu. Kytičky si můžete zakoupit v otevírací době knihovny za 20 Kč.
Můžete přispět i více.
Nakonec musím bohužel zmínit jednu nepříjemnou zprávu. Okolí knihovny se již delší dobu
stalo POPELNÍKEM pro kuřáky, kteří tam odhazují nedopalky a na chodníku a v prostoru pod
krásným pískovcovým balkonem a v oblázcích za plotem jich je nespočítaně. Také na chodnících ke
knihovně a okolo lavičky to není o nic lepší. Pan statkář, který tuto krásnou budovu postavil a v ní
bydlel než mu jí znárodnili, také kouřil – doutníky. Pochybuji, že by je házel okolo svého domu, a
pranic by se mu to nelíbilo. Prosím, nedělejte to ani u knihovny ani nikde jinde. Že si ničíte zdraví, je
vaše věc, ale neznečišťujte naši obec, kterou pak musí pracovníci obecního úřadu vlastnoručně uklízet
na úkor potřebnějších prací pro naše obce.

Aktuální informace najdete na web. stránkách obce a knihovny a na facebooku.
Na Vaši návštěvu knihovny s přáním krásných jarních dnů se těší Vaše knihovnice
Zdena Bakešová

Uklízeli jsme Moravany
Dne 2. 4. 2022 proběhl za podpory organizace Ukliďme Česko a představitelů obce první veřejný
úklid Moravan a blízkého okolí. I přes velmi
nepříznivé počasí se sešlo více než dvacet
dobrovolníků z řad dětí i dospělých. Po třech
hodinách úklidu a celkem devatenácti
nasbíraných pytlích odpadu jsme se všichni
sešli zpět na Duhovém jezeře, kde nás čekalo
drobné občerstvení. Tímto bych chtěl jako
organizátor této akce poděkovat všem
zúčastněným za pomoc a podporu dobré věci.
Na ně, nebo i na někoho dalšího z Vás se budu
těšit 17. září 2022. Na tento den plánuji
pokračování této úspěšné akce.

Ondřej Mikulecký,
zastupitel

Něco z historie
Keltové na našem území
sasídlili před příchodem Slovanů. V posledním tisíciletí před n. l. keltský lid podstatně ovlivnil vývoj
značné části Evropy a na sever od Alp dovršil civilizační vývoj. Jedna kmenová jednotka Bójové
vtiskla naší zemi jméno Bohemia.
Keltové nikdy nevytvořili jednotný státní útvar.
Ve střední Evropě objevili rudná střediska. V žárových hrobech se našla spousta nádob, které byly
známé v době bronzové. Dokonce zbraně a břitvy patřily mezi nálezy.
Keltové se stali mistry ve zpracování dřeva. Hojně také používali i stromovou kůru surovou i
zpracovanou na podlahy, stropy, kolébky, střevíce a nádoby.
Také byli dobrými hrnčíři. Kruh hrnčířský dosud neznali.
Chovali koně, prasata, skot, drůbež a ovce pouze pro vlnu. Stádo bylo symbolem bohatství.
Zámožní lidé měli nádobí nejen z pálené hlíny, ale i ze stříbra.
Keltové vyznávali čistotu, nikdo nechodil v cárech a špinavý.
Neradi také tloustli. Při určitých příležitostech se břicha přeměřovala zvláštním způsobem, a kdo
překročil dovolený objem, byl potrestán. Keltové byli hluboce mystičtí, prodchnuti náboženstvím.
Druidové – kněží – tvořili vyšší vrstvu.
Jako symboly používali předměty z okolního světa: vztyčené kameny, stromy a abstraktní tvary.
Zdrojem významných symbolů se stalo slunce.
K tomu se družila symbolická zvířata: labuť, orel, havran, jeřáb, kohout, který každé ráno zdravil
slunce.
Ze savců to byl býk, beran, kanec a had.
Zanícení Keltů platilo i o vodě. Vodě proudící mezi dvěma břehy – velkým tokům. Víru podpořil i její
léčebný účinek.
Keltské chrámy se u nás nedochovaly, lidé se spíše obraceli k věcem přírodním.
Jejich náboženství bylo často kruté. Zaživa pohřbívali vestálky, které porušily slib čistoty a jiné lidské
oběti.
Zvyk utínání hlav nepřátel trval neobyčejně dlouho – až do našeho středověku. Někdy používali velké
modly, jejíž údy z proutí proplétali lidmi a potom zapálili.
Popravy těch, kteří byli přistiženi při krádeži a loupeži byli bohům zvlášť milé.
V. Jiroutová

Něco málo o zdraví
Rtuť a další těžké kovy
Nikdy v historii nebyl člověk vystaven účinkům tolika jedovatých látek jako dnes. Patří k nim: olovo,
rtuť, amalgám, farmaceutické a čisticí prostředky, nikl a další.
Rtuť – v dávných dobách lidé věřili, že rtuť je elixírem mládí. Opak je pravdou. Dnes víme, že rtuť je
nebezpečný jed, který pracuje skrytým způsobem, jak se dostat do našeho těla. Je příčinou třesů,
horečky, šílenství, záchvatů vzteku, které vedou k otravě.
Už na začátku 20. století průmysl zanášel rtutí řeky, která se dostala do vody s odpadem. Na rtuti byla
závislá i výroba klobouků, ve formě roztoků se používala k plstění.
Téměř všechny choroby té doby byly způsobeny otravou rtutí, která je podněcovatelem zhoubných
nemocí, virů a bakterií. I dnes v průmyslové výrobě uniká pozornost nebezpečí rtuti, ale neuniká
pozornosti mozkovým závitům.
Kovy se nám také mohou dostat do těla konzumací velkých a tučných ryb. Nižší riziko představují
ryby malé.

Detoxikace těžkých kovů
1/ Mladý ječmen v prášku vytahuje kovy ze sleziny, slinivky a z ostatních orgánů (1 čajová lžička
ječmene rozpuštěná ve vodě).
2/ Spirulina vytahuje kovy z mozku, z centrální nervové soustavy a z jater. (2 čajové lžičky do vody).
3/ Koriandr se dostane do těla do těžko přístupných míst (rozmixovat třeba do salátů).
4/ Lesní borůvky vyluhují těžké kovy z mozku, hojí a opravují prázdná místa po kovech, což je
potřebné pro mozkovou tkáň.
Na přilepšenou můžete přidat kořen lopuchu. Dále pomáhá pití vody s citronovou šťávou. Voda se pak
lépe váže na toxiny a vyplaví je z těla ven.
Chcete-li se očistit od negativních emocí, vyjděte do zahrady, do přírody, pozorujte nebo pracujte a
s pokorou se těšte ze sluníčka i ze sebe.
V. Jiroutová podle W. Williama, angl. překl.

Naše hřbitovy
Ač se někomu nemusí zdát, naše hřbitovy v Moravanech a v Platěnicích patří mezi ty nejlépe
udržované. Díky pracovníkům, kteří provádí údržbu a Vám, kteří máte pronajatá hrobová místa.
Kdybyste se divili, proč píšu o hřbitovech, když jsem knihovnice, tak je to proto, že spravuji
v knihovně tuto agendu pro obecní úřad od r. 2005. Baví mě každá práce a snažím se ji vykonávat co
nejlépe. Stejně je to i v tomto případě. Hřbitovy navštěvuji a sleduji, co se tam děje nebo neděje a
aktualizuji vývěsní skříňky. Čeká nás revize a oprava čísel, která chybí nebo odpadla. Prosím,
nevyhazujte je, jedno stálo 80 Kč. Čísla jsou potřebná pro evidenci, dohledávání a orientaci
v dokumentaci.
Chtěla bych požádat všechny nájemníky hrobových míst a návštěvníky hřbitovů, aby
dodržovali Hřbitovní řád, který tam visí. Mimo jiné je v něm nařízeno i to, že není dovoleno sázet ke
hrobům dřeviny, které mohou pak poškozovat sousední hroby, a také není dovoleno vodit tam psy.
Toto platí na všech hřbitovech. Sem-tam je u parkoviště plný koš odpadu, který nemá se hřbitovem nic
společného, v kontejneru na přírodní odpad a v popelnici na sklo jsou plasty a nespočetně nedopalků
cigaret v krásné žulové dlažbě. Nepořádníci byli, jsou a budou.
I na našich hřbitovech jsou opuštěné hroby, ke kterým se nikdo nehlásí. Tak se stalo, že
v Platěnicích tyto hroby agresivně porostly břečťanem natolik, až se začaly poškozovat okolní hroby a
hřbitovní zeď. Pracovníci obecního úřadu paní Aulická, pan Schejbal a pan Císař se při odstraňování
tohoto porostu neskutečně nadřeli, když ručně s poměrně jednoduchým nářadím dva dny čistili tři
opuštěné hroby a zeď v Platěnicích. Prosím, hlídejte si hrobová místa a zavčasu všechny podobné
porosty a dřeviny likvidujte.

Děkuji všem, kteří se vzorně starají o hroby a také těm, kteří se starají o hroby opuštěné, ke kterým se
nikdo nehlásí. O jeden, někdy dva takové, se v Moravanech vzorně stará i paní Šilleová.
Někomu možná vadí stromy okolo, ze kterých padá jehličí na hroby. Jaké by to bylo bez nich?
Prosím, nahlašujte v knihovně veškeré změny, které provádíte na hrobech. Například úpravy pomníků,
ukládání uren. Bez nahlášení není dovoleno hýbat s ostatky v žádné formě.
Zdena Bakešová

Z činnosti klubu důchodců…
14. 3. 2022 jsme se sešli po dlouhé pauze. Všech 27 zúčastněných členů se vřele přivítalo. Byli jsme
seznámeni s akcemi, které nás v brzké době čekají: 28. března mezi nás přijede zahradník na prodejní
akci a 11. dubna se uskuteční velikonoční zábava. Padl zde i návrh na procházku do platěnické
hospody na pizzu.
21. 3. 2022 dali jsme si kávičku nebo čaj a proběhlo čtení o Elišce Balzerová a herci Jiřím Císlerovi.
Moc se nám to líbilo. Jinak si vedeme dobře, na účtu máme 8 220,- Kč.
28. 3. 20222 mezi nás zavítal zahradník a před Senior centrum. Měl hodně velkou nabídku a nakoupit
si přišli jak naši členové, tak i lidé z obce a okolí.
4. 4. 2022 při kávě a čaji jsme si procvičovali paměť různými hádankami, rébusy a hlavolamy.
11. 4. 2022 se uskutečnila velikonoční zábava. Pochutnali jsme si na výborném občerstvení. Opět se
nás sešlo hodně a hudba pana Vávry se nám moc líbila. Domů jsme odcházeli příjemně naladěni.
Za klub důchodců všechny srdečně zdraví Marie Žemličková

Pozvánka na 41. ročník Giro de Vysočina
Cyklistický spolek CKP Moravany si vás dovoluje pozvat na 41. ročník Gira de Vysočina, který se
uskuteční v sobotu 21. 5. 2022. Letos jsme si pro vás připravili zcela novou trasu, která vás zavede na
Lucký vrch (739 m n. m.), kde se nachází stylová prvorepubliková turistická chata. Dále vás cesta
zavede do krásných vesniček Březiny, Milovy a Kadov. Délka trasy se bude pohybovat okolo 120 km.
Ovšem trasu si každý může upravit dle svých představ. Budou připraveny i kratší varianty, ale je
vlastně úplně jedno jak si s námi cyklistický den užijete. Chce to jen trochu chuti, projet se s přáteli na
kole. Těšíme se na vás!!
CKP MORAVANY

Prezentace: 8:00-8:30 OÚ Moravany
Start: 8:30
Startovné: 30 Kč (v ceně mapa, diplom,
občerstvení na trati, tombola)
Cíl: hostinec Platěnice
Detaily: sledujte stránky oddílu CKP na
www.spoluhraci.cz, nástěnku CKP v Moravanech,
nebo nás kontaktujte na libor.dostal@upce.cz

Moravany chrání životní prostředí
Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Moravany může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,87 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,69
kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 80,80 tun. Víte, kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 32 ks
Nebylo nutné vytěžit 4
025,89
litrů
ropy.
Představte si, že z
tohoto množství se
pokryje
spotřeba
pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy
do Brna po dálnici D1 a
to 151 krát.
Došlo také k úspoře 41
443,28 kWh energie.
Asi stejné množství,
jako
kdybychom
spustili cyklus myčky
nádobí 41444 krát.
Podařilo se recyklovat 3
953,39 kg železa. Toto
množství
recyklovaného železa
by bylo možné použít
pro výrobu 163 ks
nových praček, bez
nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo
získat 139,30 kg mědi,
což by postačilo pro
ražbu 24765 1€ mincí,
nebo 169,07 kg hliníku,
který by stačil na
výrobu
11272
plechovek o objemu
0,33 l.

Informace OÚ
Obec Moravany nabízí k prodeji použitou dlažbu rozměrů 30x30x4 cm, balení 10 m2 na
paletě, za cenu 350 Kč za paletu.
Zájemci mohou kontaktovat p. starostu V. Ročka, mob. 606 660 219.
***************************************************************************

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny obyvatele s trvalým pobytem v obci Moravany, kteří
dosud nezaplatili poplatek za TKO, že termín pro zaplacení skončil
k 30. 4. 2022.
Po tomto datu Vám nebude vyvezena popelnice.
-----------Majitele psů, kteří dosud nemají zaplacený poplatek za psa, upozorňujeme, že
termín pro platbu skončil 31. 3. 2022.

Reklama

