
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

 

opět se Vám hlásím v dalším čísle „Moravanského zpravodaje.“ Blíží se komunální volby, z jejichž 

výsledků vzejde nové zastupitelstvo obce. Tento můj příspěvek je pravděpodobně poslední v dlouhé 

době zpravodajů, které jsme téměř pravidelně vydávali po dobu dvaceti let. Věřím, že většina z vás si 

příspěvek alespoň někdy přečetla a jejich obsah vám přinesl aktuální informace o tom, co se v obci 

děje nebo připravuje. 

Zvoleno bude tradičně 15 zastupitelů. Někteří budou noví a někteří budou již mít s prací 

v zastupitelstvu své zkušenosti. Bude-li zájem a možnost, tak rádi svoje zkušenosti předáme všem 

novým členům vedení obce. Vše závisí na výsledcích voleb a zájmu těch, kteří budou do zastupitelstva 

zvoleni. 

V poslední době jsme se setkali s podpisovými akcemi, jejichž organizátoři tímto způsobem vyjádřili 

nespokojenost s navrhovaným řešením úprav některých místních komunikaci v obci. Nic proti tomu. 

Je ale nezvyklé, že tak učinili bez předchozího jednání s vedením obce. Mnozí se nikdy v minulosti o 

veřejný život nezajímali, ani žádné z veřejných jednání zastupitelstva dosud nenavštívili. 

Moje zkušenost je jiná. Vždy jsme totiž nalezli uspokojivé řešení v případech, kdy spoluobčan na 

jednání rady nebo zastupitelstva přišel a vše se projednalo osobně. Ostatně svůj názor na toto téma 

jsem již zveřejnil na webových stránkách naší obce. 

Po tříleté přestávce se u Duhového jezera v sobotu 27. srpna konalo „Moravanské ulétnutí.“ Přes 

hrozivou předpověď se nakonec počastí umoudřilo a bylo velmi hezky. To je vždy hlavní předpoklad 

k tomu, aby se tato dlouhodobě připravovaná akce vydařila. Myslím, že kdo přišel, mohl být s celým 

průběhem spokojený, a to od dětí po dospělé a taky nás, již starší.  Tímto chci poděkovat všem 

organizátorům, hlavně našim hasičům, kteří kromě organizace zajistili i náhradní program pro děti za 

skupinu účinkujících, která se nedostavila. Dále chci zvláště poděkovat panu Milanu Faltysovi, který 

již tradičně zajistil celý program a účinkující „ulétnutí.“ Také Tomáši Madákovi, provozovateli stánků. 

Ten zajistil bezproblémové a bezfrontové občerstvení se sortimentem pro všechny. Přitom ještě stačil 

průběžně udržovat pořádek a čistotu. Věřím, že nové zastupitelstvo obce na tuto dnes již tradici naváže 

a podobné akce bude i nadále pro spoluobčany pořádat. 

Naše obec se rozrůstá. Jistě si mnozí všimli, že byla zahájena rozsáhlá výstavba rodinných domů 

v zóně Z21 ve směru na Slepotice. V příštím roce navíc začne výstavba 2 bytových domů s celkovým 

počtem 24 bytů uprostřed této lokality. 

V Čeradicích bude v říjnu zahájena výstavba inženýrských sítí ke 3 novým stavebním parcelám. Ty 

budou rovněž v nejbližší době nabízeny zájemcům k prodeji. 

Také stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v Turově nabylo 

právní moci. Zbývá to nejdůležitější – vybrat vhodného zhotovitele a sehnat peníze. 

Je toho zkrátka dost,  

co je rozjednáno a připraveno k realizaci. Nyní bude záležet na novém zastupitelstvu obce, jak se své 

úlohy ujme a jak dokáže vše připravené uskutečnit a zajistit další rozvoj obce. 

Na závěr chci všem spoluobčanům za dosavadní spolupráci a někdy také za trpělivost poděkovat. 

Všem dnům pochopitelně není konec. Já osobně mám zájem v novém zastupitelstvu předávat své 

zkušenosti a pomoci. Důležité však je hlavně zdraví, pohoda a také to, aby všichni přišli k volbám. 

Komunální volby jsou vždy o budoucnosti obce. 

 

Václav Roček, starosta obce 

 

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje. Ráda bych v posledním čísle zpravodaje tohoto 

volebního období poděkovala především našemu panu starostovi, panu Václavu Ročkovi, za spoustu 

odvedené práce a popřála mu snad i za většinu z nás pevné zdraví a klidné prožití dalších let. 

Zastupitelům děkuji za spolupráci a klidná jednání a nově zvolenému vedení obce přeji hodně 

zdraví, trpělivosti a samé spokojené občany. 

Mgr. Lada Louženská, místostarostka 

 



Společenská rubrika  
 

V měsíci červenci oslavili životní jubileum…. 

 

Olga Kučerová                              Drahomíra Hynková 

Václav Pochobradský                   Věra Šejnohová 

Hana Šolínová                               Alena Teplá  
Ján Beľan                                       Lubomír Skokan 

Anna Šípková                                Alena Mikanová 

Daniela Cabicarová 

 

 

V měsíci srpnu oslavili životní jubileum…. 

 

Alena Machovičová                      Marie Brandová 

Věra Pýchová                                 Hana Hejlová 

Václav Holota 

 

 

 

V měsíci září oslavili a oslaví životní jubileum….  

 

Zdeňka Marková                            Zdeněk Slepička 

Jaromír Hyksa                                Věra Karásková  
Jaroslav Pilař                                  Vlasta Braunová 

Blanka Jiravová                              Vladimír Žemlička 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a radost ze života. 

 

 

Vítáme nové občánky…. 

 

Matěje Pilného                                Magdalénu Bezdíčkovou 

Amélii Marii Konvalinovou            Sebastiana Karáska 

 

Dětem i rodičům přejeme hodně krásných společných zážitků. 

 

 

Opustili nás… 

 

Jan Kopřiva                           Marie Klofátová                           

Miloslav Šprta                       Bohumír Vašek 

    Anna Jeníčková                     Miloslava Shejbalová 

    Jarmila Mikulcová             Marta Myšková 

 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 

Děkujeme všem spoluobčanům, přátelům a známým za všechna vyjádření soustrasti, účast a 

květinové dary při posledním rozloučení s panem Miloslavem Šprtou. Velmi si toho vážíme. 

Rodiny Šprtova a Sedlákova 

 
 
 



Vítání občánků 
 
Dne 24. 6. 2022 jsme s radostí přivítali naše nejmladší občánky. 

Přejeme jim i jejich rodičům pevné zdraví a mnoho krásných společně prožitých chvil. 

Alexandra Škorvánková    Ema Pospíšilová 

 

               
Anita Brabcová    Klaudie Hanušová  Zbyněk Prešek  

 

Informace ze školy 
 
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, 

 

prázdniny skončily a my Vás vítáme v novém školním roce 2022/2023. Přes prázdniny jsme pracovali 

na tom, aby byla škola připravena co nejlépe. Jako již každoročně probíhaly na naší škole opravy a 

údržba školy. V letošním roce bylo provedeno: 

1) Oprava střechy na budově 2. stupně. 

2) Výměna starých zářivkových světel za moderní a úsporné LED osvětlení. 

3) Výměna staré a poškozené podlahové krytiny. 

4) Výmalba prostor školy na 1. stupni. 

5) Nákup myčky na černé nádobí do školní kuchyně. 

6) Nákup pánve do školní kuchyně. 

7) Nákup samonavíjecího bubnu s pistolí do ŠJ. 

8) Nákup baterie se sprchou do ŠJ. 

9) Opravy žaluzií na budově 1. a 2. stupně. 



10) Pokračující obnova lavic a židlí pro žáky. 

Za tyto opravy a nákup potřebného zařízení velice děkujeme obci Moravany a všem sponzorům ZŠ 

Moravany. Škola je živoucí organismus, který se stále rozvíjí a je nám jasné, že se neobejde bez 

dalších plánů do budoucna.  

Naším cílem je stále se zlepšovat a zdokonalovat v oblasti environmentální, informační, čtenářské, 

jazykové a matematické gramotnosti a také ve sportovních aktivitách. Pro nastávající školní rok opět 

čerpáme finanční podporu ze Šablon III, díky níž bude realizováno bezplatné doučování žáků. Dalším 

naším bonusem je zapojení školy do programu Erasmus+ a eTwinning a dále do projektu Mladí pro 

klima, kde se žáci zdokonalují v anglickém jazyce, spolupracují s vrstevníky cizích států a získávají 

vztah k přírodě, k okolí a k samosprávě obce. Děti samy plánují uskutečnit v obci bazar 

secondhandového oblečení a obuvi a ze získaných peněz pořídit pítka pro ptactvo. Spolupráce 

s polskou školou bude nadále probíhat. V květnu žáci druhého stupně navštívili partnerskou školu 

v Čenstochové a v rámci téhož projektu pojedou v říjnu do záchranné stanice Pasíčka na dvoudenní 

pobyt. Vznikají také další volnočasové kroužky, které dětem nabídnou nové možnosti. Toto žákům 

nabídneme, až v průběhu nového školního roku, aktivity jsou dosud v jednání. Ve školním roce 

2022/23 se škola stala školícím střediskem pro program Erasmus+. Učitelé z různých škol od MŠ po 

SŠ zde získají poznatky, jak realizovat mezinárodní programy mezi školami nejen v EU, ale i 

v některých dalších zemích, např. Ukrajina, Gruzie, Arménie, Turecko a další. 

Závěrem vítáme v naší pedagogické rodině Mgr. Kateřinu Horákovou, která bude vyučovat v 1. 

ročníku. Doufáme, že ve školním roce 2022/2023 navážeme na to, co jsme uskutečnili v letech 

předešlých.  Jakkoliv byla tato léta náročná, ukázala nám, že spolupráce nás všech je možná, a že 

nejde vždy jen o to, jaké znalosti získáme, ale jak je využijeme, což je i současným moderním  

vzdělávacím trendem.                  

        Jana Felcmanová, ředitelka školy 

 

SDH Moravany 
 

Pokračování v úpravě areálu 

 

Jak si jistě někteří občané všimli, byl v areálu hasičské zbrojnice nahrazen přístřešek s udírnou a 

grilem za novou plechovou garáž. Stávající gril s udírnou již nevyhovoval svému účelu, neboť většina 

akcí sboru se koná v areálu duhového jezera. Nová garáž poslouží jak k uložení materiálu, tak i zlepší 

vzhled areálu. Děkujeme obecnímu úřadu za zafinancování této akce. 

 

 

Za SDH Faltys Luboš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konec léta na paloučku 
 
V neděli dne 4. 9. proběhla v Čeradicích akce pro děti i dospělé. Na naší vesnici byla i velmi pěkná 

účast během celého odpoledne. Poděkování patří všem, kteří tuto zdařilou akci připravili a 

zrealizovali. 

J. Sychra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z činnosti klubu důchodců… 
 
6. 6. 2022 Sešlo se nám pouze 7 členů a vydali jsme se na procházku kolem Duhového jezera. 

13. 6. 2022 Proběhlo čtení o herci Jiřím Sovákovi. Byla radost poslouchat poutavé vyprávění různých 

příhod, zážitků. Bylo to krásné odpoledne. Bylo nás 20 členů. 

20. 6. 2022 Zavítaly mezi nás děti ze základní školy v Moravanech. Přednesly nám různé básně a pak 

zpívaly za doprovodu kytary a kláves. Nakonec jsme si zazpívali všichni i s panem učitelem. Moc 

děkujeme za hezké vystoupení.  

27. 6. 2022 V tento den se uskutečnila pouťová zábava. K tanci a poslechu nám hrál pan Vávra. Sešli 

jsme se v hojném počtu. 

Za klub důchodců pohodu a pevné zdraví Vám přeje Marie Žemličková 

 

Týdny pro duševní zdraví v Pardubicích 
 
V září a říjnu budou Pardubice patřit již 27. ročníku 

Týdnů pro duševní zdraví. Přijďte na koncerty, 

přednášky, besedy, workshopy, dny otevřených dveří 

a další. 

Všechny akce mají jeden cíl – upozornit na téma 

duševního zdraví, vyvrátit mýty, které se často vážou 

k duševnímu onemocnění a současně podpořit osoby, 

kterým do života duševní onemocnění vstoupilo. 

Akce pořádá nezisková organizace Péče o duševní 

zdraví, která v Pardubicích provozuje centrum 

duševního zdraví. Sociální pracovníci a zdravotníci 

podporují klienty, aby i přes omezení způsobená duševním onemocněním, mohli žít plnohodnotný 

život. Do Týdnů pro duševní zdraví jsou zapojeny i další organizace z Pardubic, například CEDR 

o.p.s., Laxus, VIDA centrum Pardubice, Domov pro seniory U kostelíčka, GAMPA – Galerie města 

Pardubic, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ. Akce se konají pod záštitou primátora Pardubic 

Martina Charváta a radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.  

Kompletní program v celém Pardubickém a Královehradeckém kraji a další informace o festivalu 

najdete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.  

 

Pomoc pro osoby s duševním onemocněním v Pardubicích 

 

V krajském městě Pardubice působí nezisková organizace Péče o duševní zdraví, která zde provozuje 

centrum duševního zdraví. Její služby jsou určeny pro osoby starší 18 let z okresu Pardubice, kterým 

komplikují život projevy vážných duševních potíží jako schizofrenie, bipolární afektivní porucha či 

další. 

Podpora je založena na spolupráci klienta a týmu duševního zdraví, který tvoří psychiatr, psycholog, 

zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultant. Těžiště práce tkví v terénu. To znamená, že 

členové týmu jezdí za klienty domů nebo na jiné domluvené místo. Cílem práce týmu je podpora 

klienta v sociální i zdravotní oblasti, aby mohl žít plnohodnotný život i přes omezení způsobená 

duševním onemocněním. 

 

Více informací o poskytovaných službách najdete na www.pdz.cz, případně můžete kontaktovat přímo 

Centrum duševního zdraví Pardubice na +420 777 454 573 nebo pdz-pce@pdz.cz. V kontaktní den 

(pondělí 9:00 – 11:00) mohou zájemci o služby přijít přímo do centra (adresa: Bělehradská 389, 

Pardubice) bez předchozího objednání.  

 

Na činnost neziskové organizace Péče o duševní zdraví pravidelně přispívá také obec Moravany.  

 
 

http://www.pdz.cz/
mailto:pdz-pce@pdz.cz


Pozvánka na hasičské závody 

 
 

Nabídka práce 


