
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

nevýrazná zima se s námi pomalu loučí a my už netrpělivě vyhlížíme první posly jara a těšíme 

se na nadcházející zahrádkářskou sezonu. Zelenina a ovoce z vlastní zahrady je stále aktuálnější 

téma z důvodu stále se zvyšujících cen nejen těchto produktů. Věřme, že se nepřiměřený růst 

cen zastaví co nejdříve a životní úroveň všech občanů začne opět stoupat. 

Během měsíců ledna a února probíhaly výroční valné hromady spolků a organizací zde 

působících. Rád bych ještě jednou poděkoval všem aktivním členům za důležitou a 

zodpovědnou činnost vykonanou v uplynulém roce.   

Plesová sezona je v plném proudu, i zde patří pořadatelům a všem, kteří se na přípravách podílí, 

velký dík za perfektně zvládnutou organizaci. 

Bohužel nejenom chvála patří na tyto řádky a já musím a chci apelovat na některé majitele psích 

mazlíčků, aby využívali sáčků a odpadkových košů k tomu určených a po svém čtyřnohém 

příteli uvedli vše do čistého stavu. Obec plná psích exkrementů není dobrou vizitkou nikoho 

z nás. 

Stejně tak je tomu i s tříděním a shromažďováním komunálního odpadu. Přítomnost například 

pneumatik, deštníků anebo zbytků polystyrenu ze stavby ve žlutých kontejnerech určených na 

plast je příčinou víceprací s tříděním a likvidací. To vše se promítá do ceny za nakládání 

s odpady a dopadá na každého poplatníka. Sběrné dvory nabízí nadstandardní možnosti 

likvidace těchto odpadů. Buďme prosím zodpovědní a třiďme odpady správně. 

Za informaci určitě stojí zmínka o možnosti platit na obecním úřadě bezhotovostně platební 

kartou a faktury vystavené na stočné budou nově opatřeny QR kódem pro zjednodušení těchto 

plateb. Mnoho z Vás se již zaregistrovalo do mobilního rozhlasu Munipolis. Věříme, že tento 

nástroj poslouží k větší informovanosti a doplní tím stávající hlášení rozhlasu. 

Dne 1. 4. 2023 od 9 hodin proběhne již tradiční úklidová akce Ukliďme Česko pod názvem 

Čisté Moravany, sejdeme se na Duhovém jezeře před stánky s občerstvením. Těším se na 

všechny dobrovolníky.  

 

Ještě něco k zamyšlení… 

   
 

Přeji Vám příjemné předjarní dny.     Ondřej Mikulecký, starosta  
 

Usnesení z jednání OZ dne 13. 2. 2023 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.  

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

Dohnala a Bc. Kučerovou. 



Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Kulhánka a Mgr. Louženskou. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.    

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2023 dle předloženého návrhu (příloha č. 1 

usnesení) takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši                                            50 538 000,- Kč 

Běžné výdaje ve výši                                                               38 123 300,- Kč 

Kapitálové výdaje ve výši                                                       15 775 300,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši                                          53 898 600,- Kč 

Financování ve výši                                                         (+)    3 360 300,- Kč 

• Z toho splátka úvěru na ČOV                                 (-)     1 300 000,- Kč 

•             splátka úvěru Moravanský dům                  (-)     1 392 000,- Kč 

   -     Z toho přebytek hospodaření                                 (+)     6 052 300,- Kč 

a zároveň stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen objem běžných a kapitálových 

výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2023. V rámci paragrafů se změna 

v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a 

kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je 

v kompetenci účetní. 

Zastupitelstvo obce schvaluje přenesení kompetencí na radu obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích – schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva 

maximálně do výše 1 000 000,- Kč. Omezení touto částkou se netýká navýšení závazných ukazatelů v 

rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací a DPPO za obec. Tyto 

prostředky rada obce zapojuje i do výdajů. Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje 

schváleného rozpočtu.  

Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání rady obce je 

možné přijmout jen jedno rozpočtové opatření.                              

Zastupitelstvo obce schvaluje dotace organizacím (příloha č. 2 usnesení). 

 

MŠ   974 000 

ZŠ   2 500 000 

DSO Loučná  28 000 

DSO Chroustovice  100 000 

TJ Sokol Moravany vypořádání 400 000 

Dostál Libor - cyklistika vypořádání 20 000 

Myslivecký spolek Moravany - Slepotice vypořádání 20 000 

Východočeský deskoherní spolek Moravany vypořádání 6 000 

SRPDŠ Moravany vypořádání 20 000 

Říhová Olga – Klub důchodců Moravany vypořádání 20 000 

Vodvářková Jana – Moravanské ženy vypořádání 20 000 

Péče o duševní zdraví vypořádání        10 000 

Oblastní Charita Pardubice vypořádání 260 000 

SDH Moravany vypořádání 150 000 

SDH Moravanský vypořádání 15 000 

SDH Platěnice vypořádání 50 000 

SDH Čeradice vypořádání 25 000 

SDH Turov vypořádání 15 000 

Hynek Richard – gladiátor race vypořádání        40 000 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 

rok 2023 (příloha č. 3), podle které bude vypracována příslušná smlouva pro spolky a organizace dle 

přílohy č. 2. 



Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 

(příloha č. 4) pro Oblastní Charitu Pardubice.  

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/84 o výměře 6 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou,  za cenu 11 681,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady na vklad do katastru nemovitostí 2 000,- 

Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje název nově vzniklé ulice v lokalitě Z21 na pozemku p. č. 132/7 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou na ulici Jižní.                                                              

Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku využití předkupního práva na prodej chaty ev. č. 65 postavené 

na pozemku p. č. 4700/7 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví.  

Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej podílu 7/767 na parcele p. č. 481 v k. ú. Štěpánovsko o výměře 

30 m2, na němž stojí chata ev. č. 25. 

Společenská rubrika  
 

V měsíci březnu oslavili a oslaví životní jubileum… 

 

Marie Mokrá                                   Běla Tošovská 

Eva Hysková                                   Irena Vyhnálková 

Marie Flachbartová                         Soňa Malíková  
Marie Došelová                               Josef Fibich 

Růžena Kroutilová                          František Zuzelka 

Vlastimil Dvořák                             Irena Horáková    

 

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum… 

 

Jaroslav Kučera                              Vladimír Horčička 

Danuše Němotová                          Jaroslava Michálková 

Anna Pochobradská                        Eliška Doležalová 

Stanislav Račenský                         Jan Louženský 

Miloslav Málek                              Vlasta Veselá 

Jitka Nadrchalová                           Eva Dostálová   

           

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, klidné a pohodové dny a lásku všech blízkých.  

 

 

 Opustili nás… 

 

Jiří Hynek 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 

Vítáme nové občánky…. 

Lilly Kovářovou                             Nelly Kovářovou   

  
Vojtěcha Beka                                Václava Kříže 

 
Rodičům gratulujeme a miminkům přejeme krásný a pohodový život plný lásky, radosti a porozumění. 

 



Láska k přírodě  
 

Vzniká nový spolek Láska k přírodě a hledá dobrovolníky  

 

Je tomu už více jak pět let, co jsem se vrátila z českých Bílých Karpat okouzlená místními lukami se 

solitéry a malými polnostmi. „To chci u nás taky“, usmyslela jsem si při pohledu na naši pardubickou 

placku s obřími lány a minimem remízků.   

Trvalo rok, než jsem dala dohromady nějaký koncept a další, než se opravdu začalo něco dít. Za poslední 

tři roky mi prošlo rukami zhruba 500 stromů a keřů, většina ovocných. Při posledním sázení se vysadilo 

necelých 250 kousků a ruku k dílu přišlo přiložit neuvěřitelných 100 lidí. V takovém rozsahu už bylo 

těžké korigovat vše přes živnostenský list, a tak jsme byli nuceni založit neziskovou organizaci 

v podobě spolku. Ten nám zajistí zjednodušení sbírek na stromy, plánování i samotné sázení.  

Naším cílem není pouze výsadba stromů, rádi bychom zmenšovali i travní plochy ve městech a 

nahrazovali je záhony či limitovali použití bílých světel, které narušuje nejen rytmy člověka, ale také 

vegetace, hmyzu i zvěře. V krajině chceme rozšiřovat květnaté louky, pomoct vlastníkům, kteří mulčují 

s přechodem na sečení a podobné aktivity, které povedou k větší diverzitě. Dále chceme vzdělávat 

vlastníky pozemků v tom, jak můžou upravovat své pachtovní smlouvy, aby jim nebyly jejich pozemky 

ničeny a degradovány zemědělskou činností.  

 Ovšem jedna z těch nejdůležitějších věcí je také tvoření komunity, kterou spojuje jedno – Láska k 

přírodě. Rádi se budeme potkávat se stejně naladěnými lidmi, po akci opečeme farmářský špekáček či 

jablko a navzájem se více poznáme.  

Protože nás ale není moc, hledáme další dobrovolníky, kteří by nám s organizací trochu pomohli. 

V současné době potřebujeme hlavně někoho, kdo se bude starat o sociální sítě. Jeden z těch 

nejdůležitějších lidí v této fázi je někdo, kdo zajistí tvorbu internetových stránek. Uvítáme i 

jakoukoliv pomoc s reklamou a propagací či odbornější znalosti, co se týče krajiny, jako například v 

oblastech zemědělství, lesnictví, krajinné architektury, ekologie apod. Také bude potřeba čtení 

vytipovaných zdrojů a zpracování důležitých informací do článků pro veřejnost. Pokud by nějaká 

spolupráce vyžadovala větší časovou investici, jsme schopní zaopatřit z grantů i honorář. Před každou 

výsadbou je potřeba spoustu malých organizačních věcí, kdy se hodí každá ruka navíc.  

Samozřejmě, jako každý spolek, hledáme i sponzory v podobě různých firem a organizací. Samozřejmě 

i veřejnost bude moct i nadále finančně přispívat v podobě adopce stromů.  

Moc rádi vás tedy uvidíme nejen na nějaké naší akci, o které se jistě včas dozvíte zde, na vývěsných 

tabulích či sociálních sítích jako Facebook i Instagram na profilech Láska k přírodě. Pokud ale 

chcete přiložit ruku k dílu už při plánování, napište na michaela.hrdaa@gmail.com. Rádi o vás uslyšíme 

i v případě, že máte pozemek, který byste chtěli přeměnit na živější krajinu, případně máte jen tip, kde 

byste ve vaší obci rádi viděli nějakou proměnu. Budeme se moc těšit na spolupráci.  

 

V současné době pracujeme na pokračování již započatého projektu – osazování Loučné od Práchovic 

do Dašic a dál. Vizí máme ale více a uvítáme i vaše návrhy! Předem za ně děkujeme.   

 

Mgr. Michaela Hrdá za Lásku k přírodě 

 

Pozvání na akce 
 

Akce pro milovníky přírody… 

 

Událost pořádá Láska k přírodě, Pestré Polabí a další (2) 

Platěnice, 530 02 Moravany 

 

26.3. 2023 společně vysadíme keře a opečujeme již vysazené stromy, přijdeš taky? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089700685761
https://www.facebook.com/pestre.polabi


Sraz je v 9 hodin u truhlárny v Platenicích, pokud tě nekontaktujeme s jinou možností.  

Na místě bude možnost přispět na keře libovolnou částkou. Můžeš si tak keř koupit a zasadit si ten svůj 

:)  

Na místě bude dostupná pitná voda, přines si, prosím, vlastní lahev.  

 

Pokud se chceš zúčastnit, je nutné vyplnit dotazník, který ti zabere 2 minuty 

zde: https://forms.gle/xTaEBeQyVMntNTYh6 

Pojďte s námi dosadit polní cestu keři. Osazování již započalo na podzim minulého roku a rádi bychom 

to dotáhli do konce. 

Na místě bude možnost přispět libovolnou částkou. Můžete si tedy koupit vlastní keř, který si vysadíte. 

Také proběhne údržba již vysazených stromů. Budete mít tedy možnost se vzdělat ve střihu stromů. 

Budeme také upravovat výsadbové misky, do kterých přidáme štěpku. Na to se bude hodit kolečko. Na 

sázení je potřeba rýč a nůžky na plech a palice (nemusí mít každý účastník). Obecně se hodí pracovní 

rukavice, ale nějaké na místě budou. 

Jde nám také o to, tvořit komunitu. Budeme tedy moc rádi, když po práci ještě chvilku zůstanete, opečete 

s námi špekáček a pokecáte  

           Mgr. M. Hrdá 

 

 
Moravanské ženy ve spolupráci s kulturní komisí při Obci Moravany vás srdečně zvou  

na Vítání jara se souborem „RADOST“ 

Koncert se koná dne 26. 3. 2023  

od 16:30 hod. v Moravanském domě. 

Přijďte si poslechnout krásné melodie a veselé písničky. 

Těšíme se, že se sejdeme opět v hojném počtu. 

Vstup zdarma 

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

 

Pozvání do Moravanského domu 
 

25.3. Stresor řádí v Moravanech (rocková zábava) 

26.3. Velikonoční jarmark 

8.4.   Travesti show III 

29.4. Výlet autobusem do pivovaru Bernard 

Každý lichý čtvrtek se v restauraci koná Hospodský kvíz. 

Trvalá změna otvírací doby je: neděle od 16h do 21h. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Tým Moravanského domu. 

https://forms.gle/xTaEBeQyVMntNTYh6?fbclid=IwAR3-hOUM3tcaX7IoAeSs_NqW2UIrH8UdlNvFc25Exil5gwXgBfZulqQAsqk


 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí za akcemi 

Moravany přišly vzdát hold svému hrdinovi 

V sobotu 14. ledna se v sále Moravanského domu konala beseda s dvojnásobným mistrem světa, 

mistrem Evropy a vítězem nespočtu závodů v extrémních překážkových bězích série Spartan race 

Richardem Hynkem. Na vyprávění tohoto moravanského rodáka se opět přišel podívat zaplněný sál 

a všichni přítomní si více než dvouhodinový program náramně užili. V úvodu byl Richardovi předán 



z rukou představitelů obce Moravany finanční dar za vynikající reprezentaci obce, kraje a celé České 

republiky po celém světě. V tomto ohledu mají být nejen Moravany opravdu na co pyšné. Však to svým 

potleskem během celého programu dávali všichni přítomní náležitě najevo. 

 

 
 

Poté následovala perfektně připravená prezentace, jejíž obsah se dá shrnout několika větami, kterými 

uvozuje na svém facebookovém profilu (https://www.facebook.com/richard.hynek.5/) hodnocení 

celého loňského roku sám Richard – „Neuvěřitelný rok, kdy se neuvěřitelné stalo skutečností! Mistr 

světa a Mistr Evropy v jednom roce s mnoha dalšími úspěchy! Ale cesta, jak už to bývá, lehká nebyla. 

Tvrdá dřina, stovky hodin tréninků, tisíce kilometrů, odříkání i odmítání, vůle, víra, disciplína 

a kombinace sportu s prací.“. To vše totiž stojí za těmito vynikajícími výsledky. 

 

 
 

Ke konci přišla řada i na divácké dotazy, z jejichž počtu a obsahu bylo zřejmé, jak moc se přítomní 

o úspěchy svého hrdiny zajímají a jak moc mu fandí. Na závěr se pak mohl s Richardem každý vyfotit 

a dostat vlastnoručně podepsanou fotografii. Přítomní si mohli například také vyzkoušet, jak těžký je 

železný řetěz, se kterým se v závodech běhá v jedné z disciplín či osahat si oštěp, se kterým se hází. 

Zkrátka v sobotu své návštěvy nikdo nelitoval. 



 
Je jen škoda, že je tento sport v naší republice médii zatím opomíjen a kvůli tomu je i finanční pokrytí 

nákladů na přípravu a účast v závodech pro Richarda bez zájmu sponzorů velmi složité. O to je ale 

úctyhodnější fakt, že dokáže porážet všechny borce, kteří se tímto sportem živí profesionálně. 

Závěrem ještě jedno doporučení pro ty, kteří uvažují o uspořádání podobné besedy, protože v jejich 

okolí existuje spousta lidí, kteří se tomuto sportu věnují na rekreační úrovni a měli by zájem si Richardův 

příběh také poslechnout. Neváhejte Richarda kontaktovat, určitě vám rád vyjde vstříc, protože na to, co 

všechno již v tomto sportu dokázal zůstává hodným, skromným a pokorným člověkem. Přejeme mu 

mnoho úspěchů v další kariéře, zvýšení zájmu sponzorů, a hlavně hodně zdraví. 

Organizátoři besedy 

Sokolský sportovní ples 

Na pátek 10. února byl pro všechny členy a příznivce sportu v Moravanech přichystán sokolský 

sportovní ples. Vzhledem k tomu, že byl tento ples součástí oslav 130 let od založení tělocvičné jednoty 

v Moravanech a zároveň 60 let od založení oddílu kopané, tak i přichystaný doprovodný program byl 

svým způsobem slavnostní. 

 

 
 

Již v rámci zahájení plesu byl všem přítomným představen speciální host, kterým nebyl nikdo jiný, než 

jeden z nejlepších a nejpopulárnějších fotbalistů české a ve své době ještě československé fotbalové 

historie, mistr Evropy z roku 1976 a střelec rozhodující penalty z finálového zápasu s Německem, pan 



Antonín Panenka. Ten byl na plese přítomen po většinu času jeho trvání a každý z přítomných měl 

možnost se s ním vyfotit, nechat si od něj podepsat pamětní fotografii, případně s ním prohodit pár slov.  

 

 
 

Specialitou, přichystanou pro všechny přítomné, ale zejména jako poděkování pro všechny, kteří se 

starají o mládež v rámci oddílu stolního tenisu, byla možnost zahrát si s Antonínem Panenkou jeden set 

ve stolním tenisu. Málokdo z přítomných totiž věděl, že Antonín Panenka je nejen výborným fotbalistou, 

ale také aktivním hráčem stolního tenisu. A jak dokládají fotografie, tak příležitosti si s hostem zahrát, 

využil opravdu skoro každý i včetně některých přítomných dam. 

 

 
Další velmi povedenou součástí doprovodného programu bylo vystoupení našich děvčat, která si říkají 

Poupata. To mělo jako vždy velký ohlas a všichni přítomní si ho náležitě užili. Odměnou děvčatům byl 

nejenom potlesk publika, ale i květina předávaná z rukou našeho hosta. 

 



A protože přeci jen nejpočetnějším oddílem jednoty je oddíl kopané, tak nemohlo chybět ani freestylové 

vystoupení fotbalistů, kteří tentokrát vystoupili ve dvojici, a ještě stihli do vystoupení zapojit jednoho 

z přítomných hostů. Myslím, že i toto vystoupení mělo obrovský úspěch. 

 

 
 

Škoda jen, že některým, kteří původně plánovali účast a měli zakoupené vstupenky, nakonec zabránil 

v návštěvě plesu jejich zdravotní stav. Ale i tak se nás sešlo dostatek a všichni přítomní si tanec i všechny 

doprovodné akce náležitě užili. Děkujeme všem za účast a dlouhodobou podporu. 

Za TJ Sokol Moravany – Michal Kulhánek 

 

Chovatelé v roce 2022 
 

V příjemném prostředí pohostinství v Platěnice hodnotili chovatelé svoji činnost za uplynulý rok. A byl 

to pro nás všechny, tedy i chovatele rok složitý a těžký. Bylo nám slibováno –dáme Česko dohromady! 

A jak to dopadlo? Měli jsme největší inflaci, nejdražší potraviny, nejdražší energie. A v těchto 

ukazatelích jsme na špici i v roce letošním. Řada našich občanů především z pohraničních oblastí jezdila 

a dosud jezdí na nákupy do ciziny. V televizi slyšíme, že cena pšenice na světovém trhu klesá, ale u nás 

se dostala až na 1 000,- Kč za q. Řada chovatelů začala snižovat své stavy zvířat a některé chovy dokonce 

ruší, jak můžeme číst v časopise Chovatel. Toto není politický komentář, to je prostě fakt! Navíc se u 

nás na několika místech opět objevila chřipka, která je pro nás strašákem již několik let. Stále proti této 

nemoci nemáme lék ani vakcínu. Jediným lékem je, že veterináři nařídí likvidaci celých chovů i 

velkochovů. Bylo utraceno statisíce opeřenců jdoucí až do milionu. Je pochopitelné, že takováto léčba 

značně ovlivnila ceny vajec na našem trhu, která se pohybuje od 5 do 10,- Kč za kus. 

Přes tyto těžkosti je třeba poděkovat všem, kteří ve své zálibě pokračují, odchovávají nové potomstvo a 

rádi se pak se svými zvířaty pochlubí na výstavách. Naši chovatelé uspořádali přehlídku vlastních chovů 

v místním parku, a to v květnu 2022. bylo předvedeno 54 ks holubů, 35 ks drůbeže včetně drůbeže 

vodní, dále 3 kozy, okrasní bažanti a 12 ks kuřátek. O tuto úspěšnou akci se nejvíce zasloužil pan Karel 

Říha a Martin Fliger, jimž patří zvláštní poděkování. Vstup na tuto naši malou výstavu byl volný, což 

se projevilo na počtu návštěvníků ba i na zájmu o ni. 

Menším počtem našich zvířat jsme podpořili akci pořádanou obecním úřadem u Duhového jezera, která 

je pořádána jako rozloučení s létem a prázdninami.  

Mimo to se účastníme řady výstav místních, ale především podporujeme výstavní činnost ZO Holice, 

kde je pořádáno 8–10 výstav ročně včetně výstav mezinárodních. Populární je tamní posvícenská 

výstava, která je spojena s výstavou zahrádkářů a ukázkou včelařství. V loňském roce se této výstavy 

zúčastnilo pět našich chovatelů a čestnou cenu získal Dominik Velínský na českého staváka. V Holicích 

pak následovala okresní soutěžní výstava holubů, kde jsme jako ZO obsadili třetí místo, čímž jsme si o 

jeden stupeň pohoršili. Nepodařilo se ani obhájit nejlepší kolekci výstavy, kde jasně dominovaly české 

bagdety místních chovatelů. I tak lze hodnotit naši účast jako úspěšnou. 

Zastoupení jsme měli i na krajské soutěžní výstavě ve Slatině u Vysokého Mýta. Vítězem se stal okres 

Pardubice před okresy Svitavy, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Naši organizaci úspěšně reprezentovali př. 

Sadílek, Kosina a Dominik Velínský, který zde získal čestnou cenu. 



Letošní rok je rokem volebním, kdy se volí do všech stupňů Českého svazu chovatelů, Naše organizace 

stárne, ale je zde několik mladších chovatelů, kteří jsou zárukou, že naše činnost bude úspěšně 

pokračovat. Máme pro to všechny předpoklady a máme na co navázat. Jsme jedinou organizací spolu 

s Holicemi v tomto regionu. Máme zde kvalitní chovy, a proto organizátoři výstav mají zájem o účast 

našich zvířat na jejich výstavách. Dle poslední evidence chováme 247 ks holubů, 48 ks králíků, 56 ks 

hrabavé a vodní drůbeže. 

Na závěr výroční členské schůze jsme si navzájem popřáli hodně zdraví, spokojenosti, kvalitní odchovy 

a úspěchy na výstavách v nastávající nové chovatelské sezóně. 

Za chovatele Zdeněk Dočkal 

 

Informace z knihovny 
 

Než jsme se stihli rozkoukat, je tady březen, který je již tradičně měsícem knihy a čtenářů. 

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955. Podle dostupných informací vznikl po domluvě ministerstva 

kultury a Svazem československých spisovatelů a Československého svazu mládeže, ke kterým se 

přidala nakladatelství a knižní velkoobchod. Inspirovali se děním a zkušenostmi v zemích Sovětského 

svazu a rozhodli, že jeden měsíc v roce bude věnován propagaci knih všech žánrů. Stal se jím březen. 

Zapojily se hlavně knihovny a knihkupectví pořádáním různých akcí na propagaci knih a čtenářství. 

Logicky stoupl i prodej knih. Po roce 1989 přestal být Měsíc knihy řízenou akcí a téměř zanikl. Nahradil 

ho Týden knihoven. S nástupem vizuálních a elektronických médií, která nahrazovala tištěnou knihu 

následoval v roce 1998 Měsíc knihy a internetu, který rozpoutal ostrou diskusi o postavení knihy ve 

společnosti. V roce 2010 založil Svaz knihovníků a informačních pracovníků novou propagační akci 

Březen měsícem čtenářů. Tím se do centra zájmu dostali čtenáři, pro které pořádají knihovny různé akce 

nejenom v tomto měsíci, ale celoročně. Propagace knih je samozřejmostí po celý rok pro knihovny i 

knihkupce.  

Pomalu se dostáváme do podobné situace, jaká byla před 100 lety, kdy vznikl první knihovní 

zákon, který nařizoval zřízení knihoven v každé obci. Důvodem byla dostupnost knih a vzdělání pro 

všechny, tedy i ty, kteří si nemohli dovolit knihy kupovat a vzdělávat se. I dnes začínají být knihy 

luxusem. Ceny se stále zvyšují. Vás to však nemusí nikterak trápit, protože máme v obci knihovnu, kde 

si je můžete zdarma půjčovat. 50,- Kč ročně je pouze registrační poplatek. Můžete si vybírat jak 

z novinek, tak ze starších titulů všech žánrů pro děti i dospělé. 

Opět připomínám naši SEMÍNKOVNU, kde jsou semínka zdarma. Pokud máte semínka 

z vlastní zahrady, prosím, přineste je. Přibyly nám například ačokča, afrikán, různé druhy paprik, rajče, 

česneková pažitka, kopr a další. 

Jak můžete sledovat na facebooku, v knihovně je živo. Dochází sem děti z naší základní školy, 

z družiny, mateřské školy. Dokonce nás navštívily i děti ze Slepotic. Pokračuje háčkování a tvoření 

každou první středu. Připravujeme další akce. 

Již se chystá velikonoční výzdoba knihovny, podobně jako byla ta krásná vánoční. Paní 

Šimonová již začala s nápaditou dekorací. Až do Velikonoc budou v knihovně nachystány i 

dílničky pro děti. Přijďte se inspirovat již od 10. března v otevírací době. 

S potěšením oznamuji, že jsme zahájili Virtuální univerzitu 3. věku při Provozně ekonomické 

fakultě ČZU v Praze. Vážím si prvních odvážlivců, kteří se do toho pustili a jsem ráda, že jsme zahájili 

první semestr. Zajisté mi potvrdí, že je to bezstresové studium. Dokonce se i pobaví. Přednášky jsou 

promítány formou videa v knihovně a poté si každý dle zájmu studuje z domova. Již proběhly tři 

výukové kurzy na téma Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě. Můžete se přijít sami 

přesvědčit, jak to funguje a po letních prázdninách se přihlásit mezi nás.  

Aby se zlepšila kvalita promítání, potřebovali bychom plátno a projektor. Prosím, pokud 

by se našel sponzor pro seniory a knihovnu, byli bychom velice vděčni za tento užitečný dar. Máme 

pouze TV obrazovku, která je nedostačující.  

Aktuální dění můžete sledovat v knihovně, na facebooku nebo webových stránkách. Staňte se, 

prosím, fanoušky! Děkujeme.  

Přeji všem krásné jaro a těším se na Vás! 

Zdena Bakešová, knihovnice 

 



Pečovatelská služba Moravany 

 

Z činnosti KD 
 
16. 1. 2023 Po přivítání jsme si zazpívali různé písničky. Přišlo 16 členů. 

23. 1. 2023 Při pohoštění jsme si bystřili paměť různými kvízy, hádankami… Přišlo 19 členů. 

30. 1. 2023 Tentokrát jsme se sešli při povídání na téma „Zdraví“. Ke kávě a čaji jsme dostali od paní 

Králové tatranku. Měla narozeniny a my jí popřáli vše nejlepší, pevné zdraví a velkou radost 

z vnoučátek. Přišlo 20 členů. 

6. 2. 2023 Společně jsme si zacvičili se židlemi různé cviky, potom jsme si četli o zdraví a dozvěděli 

jsme se například o tom, jak je zdravé pít šťávu z brambor, která je účinná proti rakovině. Přišlo 18 

členů. 

13. 2. 2023 Na přivítanou jsme dostali kávu nebo čaj. Na dnešním sezení jsme si povídali o Praze. Každý 

z nás měl nějakou vzpomínku. Bylo to krásné odpoledne. Přišlo 14 lidí. 

20. 2. 2023 Po přivítání a pohoštění jsme hráli společenské hry. Přišlo 12 členů. 

Za klub důchodců M. Žemličková 

Péče o duševní zdraví 
Péče o duševní zdraví je tu i v roce 2023   

I v roce 2023 jsme tu jako organizace Péče o duševní zdraví a nabízíme podporu pro osoby, kterým do 

života vstoupilo duševní onemocnění.  Pokud hledáte pomoc pro sebe nebo pro někoho blízkého, 



neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 777 454 573 nebo e-mailové adrese: pdz-

pce@pdz.cz. 

Přijít můžete i osobně, a to každé pondělí mezi 9:00 a 11:00, v tento kontaktní den můžete přijít bez 

předchozí domluvy. Adresa střediska Bělehradská 389, Pardubice. Působíme hlavně v terénu, naše 

služby jsou zcela bezplatné a určeny pro osoby starší 18 let z okresu Pardubice.  

Nejčastěji nabízíme pomoc při: zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, zajištění 

psychiatrické péče, nastavení medikace a terapeutického plánu, jednání na úřadech, finančním 

hospodaření, nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, řešení krizových situací, jako je ztráta 

zaměstnání či bydlení aj., aktivním trávení volného času a získávání společenských kontaktů.    

V roce 2023 budeme například pořádat klubové aktivity, jako: deskové hry, peerské skupiny, tvořivá 

odpoledne či pravidelné lekce jógy.               Mgr. M. Plivová 

Sport 
 

    3. bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise 

     Dne 8.2.2023 se konal třetí okresní bodovací turnaj mladších žáků, zúčastnilo 

se ho rekordních 38 dětí (27 chlapců a 11 děvčat). Sportovní zápolení probíhalo na 

Tesle v Pardubicích. Moravanský oddíl reprezentovali: Nela Mikulecká, Patrik 

Prachař, Marek Sodomka a Kryštof Šrámek. Naši svěřenci si vedli skvěle. Talentovaná Nela 

Mikulecká vyhrála dívčí kategorii. U chlapců patřil k nejlepším Kryštof Šrámek, který v dobře 

obsazeném turnaji zvítězil!  Nezklamali ani ostatní:  Patrik Prachař na 5.-8. místě, Marek Sodomka 

9.-12.místě.  

 

Informace pro hráče turnaje předává Petr Vojtěch. Vítězové z turnaje N. Mikulecká a K. Šrámek. 

https://www.pohary-bauer.cz/logotypy-a-emblemy/emblem-es105


 



 
 
 

 


