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Uvěrka příštího čísla 
 
Vážení spoluobčané, 

 

první čtvrtletí kalendářně skončilo, ale jaro se vším všudy se nechce přihlásit a dává si 

na čas. Rozhodně letos neplatí, že správný hospodář má mít 19.3. na Josefa v zemi brambory. 

Začíná tedy již 2. čtvrtletí letošního roku, vládu stále ještě nemáme, ale to naštěstí nemá vliv na 

práci v naší obci. Nikdo ji za nás neudělá a s nadcházející sezónou údržby veřejné zeleně jí 

navíc přibývá. 

 

Jako každoročně bude problém se zajištěním sezónních pracovníků z Úřadu práce. 

Dosud nevíme, zda nám budou někteří i se státním příspěvkem přiděleni. Podmínky se 

zpřísňují, takže uvidíme, zda budeme mít vůbec někoho na pravidelné sekání trávy. Kmenoví 

zaměstnanci jsou nejvíce vytíženi správou kanalizační sítě (hlavně údržbou čerpacích stanic) a 

likvidací množství různorodého odpadu ze všech našich obcí. V této souvislosti bych chtěl 

všechny spoluobčany vyzvat k lepšímu třídění odevzdávaného odpadu. Je také nutné 

odevzdávaný odpad upravit to co nejmenšího objemu. Tzn. např. sešlapané plasty, rozložený 

objemný odpad, pokrácená zeleň, apod. 

 

Na sběrná místa navíc patří pouze odpad, který pochází z domácnosti, nikoliv 

z podnikatelské činnosti. Často se nám totiž stává, že na sběrné místo přijede několikrát 

živnostník (provozující hlavně stavební činnost) a odevzdá zde zbylý odpad po dokončení své 

zakázky. Dle zákona o odpadech musí mít vlastník živnostenského listu řešenu likvidaci 

odpadu samostatnou smlouvou. Obsluhy sběrných míst budou tuto povinnost při odevzdávání 

odpadů vyžadovat. 

 

Na sběrném místě v Moravanech bude také pro vyjíždějící vozidla určen jednosměrný 

provoz, který bude označen dopravními značkami. Důvodem tohoto opatření je zajistit 

plynulost provozu a větší přehled obsluhy o odevzdávaném odpadu. Ti spoluobčané, kteří mají 

uhrazen poplatek za odpady u společnosti Marius Pedersen, a tím se nijak finančně nepodílí na 

likvidaci ostatních odpadů v obci, budou za uložení odpadů ve sběrných místech platit paušální 

roční poplatek. Jeho výše a termín platnosti budou včas oznámeny. 

 

V nejbližší době bude zahájena oprava chodníků a některých vjezdů v ul. B. Němcové. 

Jedná se o opravu chodníku, který je v naší obci v nejhorším stavu. Od zde bydlících 

spoluobčanů budou tyto práce vyžadovat určitou trpělivost v omezení dopravy během 

prováděných prací. 

 

Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele pro dokončení II. etapy výstavby splaškové 

kanalizace v Platěnicích. Stavba bude zahájena s největší pravděpodobností letos těsně po 

prázdninách. 

 

Pokračují též práce na opravě sokolovny alias „Moravanského domu“. Vzhledem 

k praktickému využití budovy a jejímu technicko-statickému stavu je nutné provést některé 

změny původního projektu. Tato skutečnost může mít vliv na dodržení předpokládaného 

termínu dokončení díla. 

  

S příchodem jara také začínají mistrovské soutěže jednotlivých mužstev v kopané. 

Přejeme všem úspěch a hlavně radost ze hry. Především držíme palce A mužstvu v boji o 

záchranu krajského přeboru. Vždyť Moravany si takovou soutěž zaslouží a pro všechny 

návštěvníky jsou zápasy určitě příjemných zážitkem. 

  

Velice také vítáme rozšíření sportovní činnosti Sokola, kterou je založení oddílu 

stolního tenisu. Stalo se tak hlavně z osobní iniciativy členů výboru Sokola a především pana 

                        Slovo  starosty 



Jaroslava Hutly, který poskytl sponzorský nákup potřebného technického vybavení. Věřím, že 

tento sport získá své příznivce nejen mezi mládeží, ale též i mezi dospělými. 

 

Na závěr si přejme příchod teplejšího počasí, protože práce na zahradách již nechce 

čekat. 

 
        Václav Roček, starosta obce 

 

 
 
 

 

 

Vítáme nové občánky… 

 
Martinu Šťastnou                         Michaela Holického 

Jakuba Dokonala                         Viktorii Nesvedovou 

 

 

 

V  měsíci  březnu  oslavili  a oslaví  životní  výročí  
 

Zdeňka Matoušková    Božena Růžková 

Růžena Kroutilová    Marie Mokrá 

Vlastimil Dvořák    Marie Flachbartová 

  Běla Tošovská                 Marie Došelová 

  Irena Vyhnálková    Božena Johanidesová    

  

   V měsíci  dubnu  oslaví  životní  výročí 
   
    Jiřina Ročková     Miloslav Málek 

    Vojtěch Cabicar                Jiří Klofát 

               Jaroslav Kučera                                  Jitka Nadrchalová 

               Marta Myšková                                   Vladimír Horčička 

               Hana Svobodová                                 Jaroslava Michálková 

               Stanislav Račenský                             Eliška Doležalová 

  

       Gratulujeme 

 

 

 

                  Opustili nás 
  

   PhDr. Eva Drbalová Jarmila Gregušová 

   Otto Freisleben                    Irena Píchová 

   Marie Hortová                     Karel Sapák  

 

 

 

                  Společenská rubrika 



 

 

Izrael v hospůdce „U Kapličky“ v Čeradicích 

V pátek 9. března 2018 zavítala do hospůdky v Čeradicích Ing. Eva Kaplanová, kterou místní 

sbor dobrovolných hasičů  pozval k povídání o jejích cestovatelských zážitcích ve státě Izrael.  

Místní sál zaplnili občané Čeradic a lidé z blízkého okolí. Celkový počet posluchačů byl 45, 

což místní pořadatele velmi potěšilo. 

      Izrael a Palestina jsou nesporně jedny 

z nejzajímavějších a zároveň 

nejdiskutovanějších míst na naší planetě. 

Málokde je na tak relativně malé ploše 

soustředěno tolik různých kultur, náboženství, 

společenství, tolik zajímavých a pozitivních 

věcí, které jsou zároveň propojeny s emocemi, 

konflikty a napětím. Velkým proměnám 

trochu překvapivě podléhá i zdejší příroda – 

nejde jen o různé podnebné pásy, které 

můžete na tak malém geografickém území 

vidět, ale očividnou dynamiku má například i 

jedno z nejvyhledávanějších míst v regionu – Mrtvé moře – které se proměňuje a bohužel 

zmenšuje rok od roku. 

Izrael a Palestina se nacházejí v centru regionu Blízký východ (někdy také nazývaného Střední 

východ). Izrael je samostatný stát, který vznikl v roce 1948. Palestina, přesněji Palestinská 

autonomie, se rozkládá na území Západního břehu Jordánu a pásma Gazy a má status území 

okupovaného Izraelem. Území Izraele a Palestiny jsou velmi rozmanité, od pobřežního 

středomořského klimatu přes pouště (hlavně Negev) až po vysokohorské klima na Golanských 

výšinách. 

Pro Židy je nejdůležitějším místem Svaté země Zeď nářků v Jeruzalémě, což je jediný 

dochovaný pozůstatek biblického ústředního Chrámu rozbořeného později Římany. Pro věřící 

Židy je ale posvátná i celá řada dalších míst: hrobka krále Davida v Jeruzalémě, jeskyně 

s ostatky patriarchy Abraháma v Hebronu, hrob pramatky Ráchel u Betléma nebo Josefův hrob 

v Nábulusu (Šchemu). Velké vážnosti Židů se také těší místa spjatá se starověkými proroky i 

mnohem pozdějšími duchovními autoritami – rabíny, gaony a cadiky. Tradiční posvátná města 

Židů ve Svaté zemi jsou čtyři: Jeruzalém, Hebron, Safed a Tiberias. 

Pro křesťany mají zásadní význam 

především  místa spjatá se životem 

Ježíše Krista a jeho blízkých. Tedy 

především Betlém, kde se dnes nachází 

bazilika Narození Páně. Mnoho 

důležitých míst je v  Galileji, kde Ježíš 

žil (okolí Galilejského jezera, Nazaret, 

hora Tábor atd.). Zcela klíčový význam 

má opět Jeruzalém, tedy město, kde 

došlo k Ježíšovu ukřižování a 

zmrtvýchvstání. Právě zde se nachází 

Olivetská hora s Getsemanskými 

zahradami, Křížová cesta, Chrám 

Božího hrobu a mnoho dalších poutních 

míst. 

                      SHD  Čeradice 

http://www.mundo.cz/izrael/mrtve-more
http://www.mundo.cz/izrael/golanske-vysiny
http://www.mundo.cz/izrael/golanske-vysiny
http://www.mundo.cz/izrael/zed-narku
http://www.mundo.cz/izrael/jeruzalem
http://www.mundo.cz/izrael/hebron
http://www.mundo.cz/izrael/betlem
http://www.mundo.cz/izrael/safed
http://www.mundo.cz/izrael/tiberias
http://www.mundo.cz/izrael/galilejske-genezaretske-jezero
http://www.mundo.cz/izrael/nazaret
http://www.mundo.cz/izrael/hora-tabor
http://www.mundo.cz/izrael/olivetska-hora
http://www.mundo.cz/izrael/krizova-cesta
http://www.mundo.cz/izrael/chram-boziho-hrobu
http://www.mundo.cz/izrael/chram-boziho-hrobu


I pro muslimy má Svatá země s Jeruzalémem klíčový význam. Krátkou dobu před rokem 624 

se dokonce modlili směrem k Jeruzalému (arab. Al-Kuds), než byl změněn směr modlitby 

k Mekce. Jeruzalémský Posvátný okrsek (na Chrámové hoře) je pro muslimy třetím 

nejvýznamnějším místem jejich víry hned po Ka´abě v Mekce a Mohammedově mešitě 

v Medíně. Odtud totiž prorok Mohamed podnikl cestu do nebes. Muslimové však uznávají i 

židovské proroky, Ježíše a řadu dalších biblických postav, z nichž mnohé jsou pohřbeny ve 

Svaté zemi. Velké vážnosti muslimů se těší i hrobka biblického praotce Abraháma v Hebronu 

nebo hrob Mohammedova děda Gaze. 

Za pomoci fotografií a svých poznatků o mentalitě místních lidí dokázala přednášející 

posluchače velmi zaujmout svým vyprávěním. 

Za sbor dobrovolných hasičů doufáme, že zvolené téma zaujalo všechny posluchače a splnilo 

jejich očekávání. Hosté zajisté ocenili snahu místního sboru dobrovolných hasičů o kulturní 

dění v obci. Vždy je pro návštěvníky připraveno i malé  občerstvení. Zároveň bych chtěl i 

poděkovat Obecnímu úřadu v Moravanech, který byl spolupořadatelem této akce.   

Jiří Sychra, SDH Čeradice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka v Moravanech 

  

V sobotu 6. ledna 2018 se v Moravanech, Platěnicích, Čeradicích, Moravanském 

a v Turově uskutečnil již 18. ročník Tříkrálové sbírky.  Skupinkám koledníků 

se v Moravanech a okolních obcích podařilo vybrat od štědrých dárců částku 38 217 

Kč, o více než 12 a půl tisíce více než vloni. 

Za pomoc při organizaci a zajištění dětských koledníků děkujeme panu řediteli 

Janušovi, ze základní školy v Moravanech.  

Děkujeme všem milým dětem a dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas, koledovali 

a pomáhali s organizováním sbírky. V Moravanech letos koledovalo 8 skupinek tří 

králů.  Poděkování náleží všem dobrým lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do 

úředně zapečetěných pokladniček.  

             Oblastní charita Pardubice          

http://www.mundo.cz/izrael/chramova-hora


Nejvýznamnější část získaných prostředků využije Oblastní charita Pardubice na 

rozvoj odlehčovacích služeb pro seniory a na podporu domácí hospicové péče. 

 

                   Lada Študentová  DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme rodičům žáků  současného 9.ročníku a široké rodičovské veřejnosti, že slavnostní 

vyřazení žáků 9. ročníku proběhne letos  v atriu  Senior centra Moravany, dne 21. června 2018 

v době od  18 do 20 hodin. 

 

 HMYZ  A  BEZOBRATLÍ 
 

Dne 26. února 2018 se uskutečnila na naší 

škole jedinečná akce s názvem Pohled od světa 

hmyzu a bezobratlých. Přijel k nám pan Švec, který 

přednáší  o rozsáhlém světě bezobratlých, převážně 

hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic,...), ale 

také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. 

 

Nejednalo se ale jen o suchou teoretickou 

záležitost, nýbrž o skvělou  názornou ukázku 

exemplářů z jedinečné sbírky v České republice 

čítající více než 50 druhů živých exemplářů z celého 

světa. Součástí byla i ukázka největších brouků světa. 

 

 Žáci si mohli některé exempláře (živé) sami 

vzít do rukou, některé mohli i ochutnat a také že 

někteří odvážlivci  skutečně ochutnali stravu 

budoucnosti – živé moučné červy plné proteinů..... 

 

Přednáška vyvolala nadšené reakce žáků i 

učitelů.  

 

                                                                                                                           Mgr. Iva Ezrová 
 

ZE  SPORTOVNÍHO  ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Po loňském vítězství a zisku 10.000,- Kč  se žáci naší základní školy se již podruhé 

zúčastnili sportovního klání mezi školami Pardubického kraje s názvem O hejtmanův pohár. 

Nutno říci, že kromě sportovních výkonů očekávaných od  žáků všech ročníků bylo třeba plnit i 

úkoly  z oblasti ochrany životního prostředí, výtvarné výchovy, kultury fair fandění. Celou 

dlouhodobou soutěží vedl naše mladé sportovce tělocvikář pan Mottl. Jeho motivace byla velmi 

vysoké úrovni a tak se scénář vyhodnocení dalšího ročníku Hejtmanova poháru opakoval v naší 

režii. Podruhé jsme se stali vítězi Hejtmanova poháru a podruhé jsme si odnesli šek na 

krásných 10.000,- Kč. Do dalšího ročníku nevstoupíme, abychom dali příležitost zvítězit i 

dalším školám Pardubického kraje.           

                   Ing. F.Mottl 

      

                     Ze života školy 



POZVÁNKA  K  ZÁPISU    DO    1.TŘÍDY    ZŠ MORAVANY   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Odcházení 

 
V tomto případě nejde o název hry Václava Havla z roku 2007, ale o konkrétní situaci a 

stav, který teď naplno prožívám, co by končící ředitel Základní školy Moravany. Škola 

v Moravanech se mi stala skutečně osudovou. Nejen, že jsem zde začal objevovat svět očima 

žáčka první třídy, kde se mi dostalo cti, že mne v ní učila vynikající učitelka a pozdější 

ředitelka školy paní Vlasta Jiroutová. Myslím si s odstupem času, že její přístup k nám dětem a 

ke škole vůbec byl jedním z důležitých momentů, který spolurozhodoval o mém budoucím 

povolání. Obrovské štěstí jsem měl i na další své učitelky, které  provázely moje další kroky ve 

vzdělávání až do pátého ročníku, a které se v pozdější době staly mými výbornými a laskavými 

kolegyněmi, na které se nedá zapomenout – ať už jde o paní učitelku Dášu Ságnerovou 

(Doupalovou, rozenou Duškovou) nebo o paní učitelku Libušku Jonášovou. 

 

Po krásných pěti letech strávených v lavicích  naší školičky, jsem si odskočil do 6. až 9. 

ročníku do ZŠ v Dolní Rovni, abych po ukončení studiích na holickém gymnáziu a posléze na 

Pedagogické fakultě v Hradci Králové zamířil zpátky do moravanské školy. A věřte, že od 

svého nástupu v roce 1977 jsem tu prožil krásná léta jako mladý začínající učitel, kterého práce 

s dětmi vždy naplňovala a nakonec i pohltila. Čas plynul, pedagogický sbor se měnil a já jsem 

měl možnost spolupracovat s dalšími výbornými kolegyněmi, mezi které bezesporu patřily paní 

učitelka Ilona Wimmerová ( rozená Votavová) a paní učitelka Iva Ezrová (rozená 

Pochobradská). Školou prošli další výborní kolegové, ať už to byl pan učitel Roman Miletín 

nebo paní učitelka Drahoslava Markvartová, Lada Louženská či Miroslava Bakešová. 

  

 V roce 1993 jsem prošel konkurzem a byl po té jmenován do funkce ředitele malotřídní 

školy Moravany se čtyřmi a později i pěti ročníky. Od roku 1994 se naše škola stala 

samostatným právním subjektem. V té době se mi podařilo přesvědčit paní Marcelu Ježkovou,  

 

 



aby  ukončila svůj  pracovní  poměr v tehdejších opravnách ČSAO Moravany a přijala ve škole  

místo hospodářky. Podařilo se  a  já  jsem ke  svému postu  ředitele  malé školy získal nesmírně  

obětavou a pracovitou, milou a laskavou spolupracovnici, na kterou jsem se mohl kdykoliv 

stoprocentně spolehnout. Společně jsme pak zařizovali a rozjížděli nově vznikající druhý 

stupeň základní školy ( v září 1995), který dosud sídlí ve druhém poschodí původní budovy MŠ 

Moravany, v ulici Smetanova. 

 

 Čas plynul a učitelský sbor se rozšířil o další pedagogy, kteří začali působit na nově 

vzniklém druhém stupni naší základní školy. První zástupkyní ředitele se stala Mgr. Lenka 

Filipová ( později provdaná Veberová) výborná učitelka matematiky. Po určitou dobu na naší 

škole působili i další učitelé, z nichž někteří se zapsali hlouběji do dějin školy – šlo například o 

pana učitele Jana Šimečka, paní učitelku Ivonu Velínskou ( rozenou Vlčkovou), paní učitelku 

Jitku Valáškovou ( rozenou Klofátovou). Některé z tehdy nastoupivších učitelek působí na naší 

škole dodnes např. paní učitelka Václava Slavíčková, paní učitelka Rathouská, paní učitelka 

Šmahová a paní učitelka Schwarzová. Postupně se mi podařilo značně posílit mužský 

pedagogický potenciál naší školy až na čtyři muže v třináctičlenném pedagogickém sboru. Do 

dnešních dnů zde působí kromě mé maličkosti ještě pan učitel Ing. František Mottl, Ing. Pavel 

Kubec a výborný učitel hudby a zpěvu pan Bc. Martin Beran. Do struktury pedagogického 

sboru na prvním stupni se pevně včlenily paní učitelka Mgr. Lucie Flídrová (provdaná 

Zemánková),paní učitelka Mgr. Kristýna Zadrobílková, paní učitelka Mgr. Irena Milo, 

z mateřské dovolené se nám vrátila paní učitelka Mgr. Kateřina Vokounová. Ve školní družině 

se dnes skvěle doplňují paní vychovatelka Taťána Chmelíková a Daniela Krausová, která 

zároveň působí jako asistentka u dítěte s SVP. Posledním a zatím naším služebně nejmladším 

pedagogickým pracovníkem je asistentka  pedagoga u postiženého dítěte paní Anna Drápalová. 

 

 Nedocházelo jen ke změnám v pedagogickém sboru, výměnou prošla i celá řada 

nepedagogických pracovníků – po první školnici paní Kroulíkové se „našla“ ve svém novém 

povolání na dlouhá další léta paní Jana Marešová, ve školní kuchyni se vystřídaly výborné 

kuchařky – po paní Netolické přišla paní Gallschneiderová, následovaná paní Mládkovou. 

V současné době v kuchyni exceluje jako hlavní kuchařka paní Zdena Glaserová. Mezi údržbáři 

v minulosti zazářil pan Vladimír Teplý, Stanislav Krejčí a nyní Karel Šedivý. 

 

 Bylo mi velkou ctí pracovat po boku všech těch, kteří se nějakým způsobem zasadili o 

zlepšení image školy a pracovali vždy v její prospěch. Vždy jsem si vážil práce všech – 

kuchařek, uklízeček, školnice, údržbářů, učitelů a učitelek, vychovatelek a neposlední řadě 

asistentů a asistentek pracujících u našich postižených dětí. Vždy jsem se snažil ke všem 

přistupovat korektně a řešil jsem jejich problémy se vší vážností. Pokaždé jsem měl velkou 

radost z výsledků týmové práce. Hlavně v období posledních let došlo ve škole k vytvoření 

báječného týmu lidí, kteří bez rozdílu profesí táhli vždy za jeden provaz a byli ochotni pomoci 

nezištně jeden druhému. V kolektivu dnešních zaměstnanců se vytvořily, i dle hodnocení  

výsledků získaných z dotazníků ČŠI, obdivuhodné pozitivní vazby, které na jiných školách 

nebyly v tomto rozsahu zaznamenány. Školní kuchyně byla zároveň hodnocena jako jedna  

z nejlepších v kraji – co se týče plnění hygienou požadovaného „ spotřebního koše “ . Velice 

mne to potěšilo. 

 

 Za léta mého dlouholetého působení v roli zaměstnance školy prošly obě budovy mnoha 

změnami. Obě budovy dostaly nové zateplení zkrášlené zářivě barevnými fasádami. Ke škole 

přibyla nádherná sportovní hala, zrekonstruovali a zmodernizovali jsme  keramickou dílnu, 

kterou jsme doplnili i potřebnou moderní vzduchotechnikou, vybavili jsme loděmi vlastní 

vodácký oddíl, zmodernizovali jsme zařízení kuchyně ( myčka, kotel, nové lednice, topení,  

konvektomat), vybudovali jsme v areálu budovy 1.stupně dětské odpočinkové hřiště 

s průlezkami, houpačkami a kolotočem, zrekonstruovali jsme vybavení dětského dopravního 

hřiště, basketbalové hřiště jsme osadili novými certifikovaným stojany s deskami a koši v  

 

 



 

antivandalovém provedení, nedávno jsme sehnali sponzora, který nám zakoupil nový schodolez  

za 120.000, - Kč sloužící  transportu dítěte upoutaného na invalidní vozík.  

 

V průběhu let byl modernizován nábytek ve všech třídách. Učebny byly osazeny 

interaktivními tabulemi, byla modernizována počítačová síť, zakoupeny nové žákovské stanice, 

na obou budovách je možný příjem rychlého internetu. Učitelé byli vybaveni vlastními 

notebooky, které jsou v současné době vyměňovány za nové. Žáci dostali k dispozici 

odpočinkové herní koutky se stolními fotbálky, kulečníkem a dvěma pingpongovými stoly 

v útrobách obou školních budov. V areálu  u budovy 1.stupně pak bylo sportoviště pro děti a 

veřejnost rozšířeno o zpevněnou plochu se dvěma outdoorovými pingpongovými stoly. 

V severním sektoru pak přibyly bytelné stololavice, kterých využívají při svém pobytu venku 

zejména děti docházející do školní družiny. Pro větší bezpečí žáků je celý prostor kolem 

budovy 1.stupně a hlavně vchod do školy  trvale monitorován kamerovým systémem se 

záznamem. Podobně je tomu i při vstupu do vnitřních  prostor  budovy 2.stupně. 

   

 Škola přežila i svá velmi těžká období, kdy poklesl počet našich žáků natolik, že bylo 

nutné žádat o výjimku a hrozilo ukončení činnosti celého 2. stupně. Toto těžké a finančně 

bolestivé období se podařilo zažehnat všemi možnými prostředky a hlavně poskytnutím 

dopravních služeb, které si zpočátku personálně zajišťovala škola sama s využitím obecního 

vozu Vivaro a prostřednictvím této „partyzánštiny“ – kdy svoz zajišťovali tzv. na své triko 

sami učitelé ( já a pan učitel Mottl) jsme se propracovali k legalizaci „svozu“ prostřednictvím 

finanční dotace zřizovatele a nabídnutých služeb firmy Doprava Metelka. 

 

 Když se dnes ohlédnu – vidím za sebou docela úspěšnou jedenačtyřicetiletou kariéru 

učitele a snad i poměrně dobrou pětadvacetiletou kariéru ředitele školy. Chlubit se nechci, 

protože samochvála smrdí. Vždy jsem se ale snažil učit s láskou. Snažil jsem se být ke všem 

žákům přísný, ale spravedlivý a přátelský ( a bylo těch dětí kolem jedné tisícovky ! ). I dnešní – 

trošku více, co se chování týče, obhroublé děti, si to jistě od svých učitelů zaslouží. Velké díky 

si také zaslouží někteří rodiče, zejména ti, kteří se v poslední době semkli kolem pana Ing. 

Jaroslava Dohnala, předsedy  SRPDŠ Moravany, aby se s nadšením a obětavostí věnovali 

dětem ve svém volném čase. Organizují pro děti zábavné, sportovní a kulturní akce mnohdy 

přesahující rámec školy a obce. Těžší práce než s dětmi, byla mnohdy s dospělými – ale 

veškeré neshody, případné rozepře a nepochopení jsme dokázali společnými silami eliminovat 

a nakonec jsme vytvořili pracoviště, na kterém panuje přátelská atmosféra, do které se každý 

rád vrací. Úžasná parta lidí kolem naší školy mi bude dozajista v budoucnu velmi chybět. 

Věřím, že do budoucna nezklamou mne, žáky, rodiče, zřizovatele, ani sebe a že si i nadále 

udrží svůj elán, optimismus a chuť pracovat ve prospěch školy jako celku. 

  

Nadešel však čas, kdy je zapotřebí ve vedení školy udělat změnu – třeba i v podobě 

přísunu nové, mladé, čerstvé a možná odvážnější krve. Sám cítím, že všeho bylo dost. Dobrého 

i zlého. Život je cesta  a  já mám momentálně na čase udělat na této cestě další důležitý krok. 

Krok, který mne posune do další životní etapy – do důchodu. Nemíním tím, že bych se 

připravoval na úplný konec. Mám řadu plánů a neuskutečněných snů, které hodlám realizovat. 

Krom toho jsem se stal dědečkem a této životní role si hodlám naplno – pokud to půjde a dá –li  

pán Bůh, co nejdéle užívat.  

 

 

Neloučím se, pouze odcházím ……                                     Děkuji         Mgr. Ladislav Januš 

                                                                                                                  ředitel ZŠ Moravany 

     

 

 

 

                                                                            



                 
 

  

 

 

1.2.2018 

se konala přednáška paní Markéty Vaškové z Charity Holice o poskytování první pomoci. 

Zdůraznila, že každý je povinen v případě potřeby poskytnout první pomoct a volat zdravotní 

záchrannou pomoc na tel. č.155. Sanitka vyjíždí ihned po zavolání a operátorka zachránci radí 

jak si počínat a zároveň zjišťuje nacionále zraněného. V případě potřeby zajišťuje i požárníky a 

PČR. Dojezd sanitky je 20 minut. Když se volá číslo 112 dochází ke zbytečné prodlevě, 

protože operátorka na tomto čísle stejně přepojuje na 155. 

 

    Operátor rozhoduje zda vyšle vůz rychlé zdravotní služby- velkou sanitku s vybavením bez 

lékaře neboRZP – sanitka s tříčlennou posádkou včetně lékaře. 

 

     Dále nás seznámila s tím, kdy se neoživuje, například při jistých známkách smrti nebo 

v případě, že by zachránce byl sám ohrožen na životě, ale vždy je nutné zavolat na číslo 155. 

Resuscitace končí po dvaceti minutách a nebo při totálním vyčerpání zachránce. 

 

8.2.2018 

jsme se opět sešly v klubovně na „Kroužku dovedných rukou“. Tentokrát jsme vyráběly 

z korálků vrby. Zájem žen trvá, každá si procvičí prstíčky a trpělivost. Příště budeme vyrábět 

korálkové motýlky.Termíny dalších hrátek s korálky budou vyvěšeny ve skříňce u kostela a na 

nástěnce v SC.Přijďte mezi nás máte-li zájem. 

 

15.2.2018 

Beseda s cestovatelem ing. Bubákem 

 

Tentokrát jsme se vydali do Tibetu, který leží na Tibetské náhorní plošině ve výšce 4-

5tisíc metrů nad mořem, na severní straně Himalájí. Prochází jím Cesta přátelství, která spojuje 

Čínu s Indií a slouží k obchodním účelům. Je dlouhá 800km, přechází hlavním hřebenem 

Himalájí v oblasti osmitisícové hory  Šiša Pangmy a vede z hlavního města Tibetu Lhasy. Na 

její trase je množství jezer, vidět jsou osmitisícové himalájské hory, nebezpečné úzké silničky, 

spousta kláštetů, např. dalajlámovo zimní sídlo Potala a letní sídlo Norbulingka. To vše jsme 

viděli na fotografiích včetně obyvatel Tibetu, stále usměvavých přesto, že jejich život není 

lehký. 

 

22.2.2018 

se skupina žen opět sešla při výrobě motýlků z korálků pod vedením paní Kabeláčové. Termín 

dalšího kroužku bude zase oznámen. 

 

                           Zapsala  L. Mrázková  
 

 
 
 
 

 
V roce 1881 dne 10. května na oslavu sňatku korunního prince Rudolfa se Štěpánkou – 

princeznou belgickou, se ve zdejší škole konalo shromáždění, děti byly obdarovány, hrála 

hudba  a jako vzpomínku na tento den byly ve školní zahradě zasazeny tři stromy – vlašské 

ořechy. 

 

                   Z činnosti  OS  Senior centra   
 

           Okénko do historie – památné stromy 



Po skončení 1.světové války v roce 1918 v neděli 17. listopadu se v naší obci konala 

slavnost – sázení stromů na paměť vytvoření Československé republiky. Za hojné účasti 

obyvatelstva šel průvod obcí s hudbou, kde na ozdobeném alegorickém voze byly připraveny 

tři lípy. První lípa byla zasazena u sokolovny na kraji parku na počest amerického prezidenta 

Wilsona, druhá proti číslu 29 – domu paní Zdeny Bakešové, na památku zvolení prezidenta 

T.G.Masaryka. Třetí lípa  dána na rozcestí k větrolamu při silnici ke Kostěnicím. Uctila 

památku padlých občanů. 

 

 

Ořechy už na školní zahradě dávno nejsou. Lípa stojí pouze jediná, ta která připomíná 

prezidenta Masaryka – člověka čestného a moudrého, který je i v dnešní době pro nás vzorem. 

 

Podobné oslavy spojené se sázením stromů se konaly na mnoha místech naší země. 

 

                                        podle místní kroniky        Vlasta Jiroutová 

              

 
 
 

 

Sezamová semínka -  v sobě ukrývají obrovskou sílu. Stimulují imunitu i srdce a snižují 

vysoký krevní tlak. Podporují léčbu osteoporózy, chudokrevnosti a plodnosti. Uklidňují 

deprese a ženské potíže. Zvlhčují sliznici a tak mírní suchý kašel i zácpu. 

 

 

Karamelové sezamky – cukr nasypejte na rozpálenou pánev a míchejte, dokud se nevytvoří 

světlý karamel. Přidejte sezamová semínka a chvíli prohřívejte. Potom karamel vylijte na 

plech s pečícím papírem a rozetřete. P částečném zchladnutí naznačte požadované tvary 

nožem a po vychladnutí sezamky nalámejte. 

 

Kustovnice čínská – (goji) – je pých čínské medicíny. Zpomaluje stárnutí, dodává vitalitu, 

zvyšuje hladinu mužských pohlavních hormonů, harmonizuje činnost jater a ledvin. Zlepšuje 

krvetvorbu, snižuje krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Zvlhčuje plíce, omezuje astma a 

některé alergie, posiluje zrak a prospívá při lupence. Zakoupíte i v naší obci. 

 

                               Něco o zdraví 



 Z kustovnice si můžete doma připravit „ nápoj nesmrtelnosti“. Do 1 litru 40% lihu dejte 

80 g sušených plodů a nechte v uzavřené lahvi 2 měsíce louhovat. Potom v nápoji rozmíchejte 

trochu medu a užívejte 3 lžíce ( i s plody) 2x denně nalačno. 

 

      podle MUDr. Kárníkové           Vlasta Jiroutová 

 

 
 
 
Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě 

 

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního provozu, 

chodcům, cyklistům, řidičům a především seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má 

z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků 

nehod, jistě je na místě si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. 

Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou absolutní 

předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále 

si řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na 

jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo jaká 

hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připomeneme, 

jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway. 

 

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i 

osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo 

ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, 

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí 

ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo 

motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je 

účastníkem silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci 

povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní 

značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže 

levému okraji vozovky a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá 

chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie 

obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem chodcům a 

cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to 

platí i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i 

vodítko. Na používání reflexních prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, 

kde různé prvky s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může být i označení se 

neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili připevnit třeba 

na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají 

s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak 

není. Doporučujeme dbát především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt 

roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde 

je přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má 

chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že 

chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a 

ostatním účastníkům přistupovat. 

 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla,  tzn. také účastník 

silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel 

na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté 

naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 

korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a 

stejně tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se 

                                Policie  ČR 



jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro 

cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy 

řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni 

cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 

let. K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 

rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy 

nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, 

může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše 

uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje 

ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného 

vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které 

by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci 

varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, 

což ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme 

si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit 

vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 

cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista 

přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud 

užije přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by 

ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni 

z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě opatrnost a 

ohleduplnost. 

  

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psá t 

sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let 

důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní 

způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit 

nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak 

v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. 

Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu 

policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí 

mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se 

jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, zhoršuje se 

jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé 

dopravě. A právě pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který 

realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní 

zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti silničního 

provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. Nejbližší 

kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 21. 

dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale 

vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz 

Policie vřele tento kurz doporučuje! 

 

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách 

segway.  Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří tak, 

že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo 

obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, 

stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na 

stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách 

pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce 

mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování 

těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní 

značkou.  

 

http://www.jedusdobou.cz/


Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně studených sychravých 

dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

 

 

 
                       

 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 
 MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 14. ledna 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2005 (dívky 2003) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. PARDUBIČKY 

2. DFO PARDUBICE SŽ 

3. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

4. MORAVANY „BÍLÍ“ 

5. HEŘMANŮV MĚSTEC 

6. MORAVANY „MODŘÍ“  

7. ROSICE NAD LABEM 

8. VYSOKÁ NAD LABEM 

9. STOLANY 

Nejlepší střelec:  Rek Matěj   PARDUBIČKY 6 branek 

Nejlepší hráč:   Solničková Vanesa DFO PARDUBICE SŽ  

Nejlepší brankář:  Krčál Dominik  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 

MORAVANY „BÍLÍ“: Hemer Miroslav, Bidlo Adam (1), Provazník Jiří, Štěpán Bakeš (2), 

Kosina Michal (2), Meller Lubomír, Mikan Eliáš 

MORAVANY „MODŘÍ“: Dostál Jakub, Janatka Štěpán (5), Stoklasa Štěpán (1), Kubík 

Ondřej, Pinkas Patrik (3), Tégl Tomáš (1), Osyka Steve (1) 

 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 STARŠÍ ŽÁCI 

Dne 21. ledna 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2003 (dívky 2001) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

2. SOKOL MORAVANY 

3. SK PARDUBIČKY 

4. PARAMO PARDUBICE  

5. FC RYCHNOV 

6. TJ OPATOV 

7. STARÉ HRADIŠTĚ 

8. VYSOKÁ NAD LABEM  

Nejlepší střelec:  Martínek Lukáš  FC RYCHNOV 7 branek 

Nejlepší hráč:   Koutník Radek  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

Nejlepší brankář:  Metelka Filip  SOKOL MORAVANY 

 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše se turnaje zúčastnili: 

Metelka Filip (1) - Matěna Daniel, Fliger Jakub, Dlouhý Jan (1), Hájek Adam (1), Křičenský 

Ondřej, Šafránek Radek (2), Macháček Luboš (1), Runštuk Dominik (1), Bořek Dominik (2), 

Pačes Jan (1) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 

                                Mladý  fotbal 



 STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 28. ledna 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2007 (dívky 2005) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. CHOCEŇ 

2. HLINSKO 

3. CHVALETICE 

4. CHLUMEC NAD CIDLINOU 

5. VYSOKÁ NAD LABEM 

6. SOKOL MORAVANY 

7. ROSICE NAD LABEM 

8. SK PARDUBIČKY 

Nejlepší střelec:  Nedvěd Patrik  CHOCEŇ   7 branek 

Nejlepší hráč:   Vašek Adam  HLINSKO  

Nejlepší brankář:  Katzer Jan  CHVALETICE 

 

Pod taktovkou trenérů Davida Starého, Michala Brandy a Tomáše Velinského se turnaje 

zúčastnili: 

Mikan Samuel – Bakeš Štěpán (3), Kubík Ondřej (1), Baláš Daniel, Kulhánek Jakub (2), 

Velinský Nicolas, Teplý Filip  

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 04. února 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2005 (dívky 2003) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1. MORAVANY „BÍLÍ“  

2. MORAVANY „MODŘÍ“ 

3. PARAMO PARDUBICE 

4. CHVALETICE 

5. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

6. LUKOVÁ 

7. MNĚTICE 

Nejlepší střelec:  Dušek David  PARAMO PARDUBICE 11 branek 

Nejlepší hráč:   Šafránek Radek MORAVANY „BÍLÍ“  

Nejlepší brankář:  Dostál Jakub  MORAVANY „MODŘÍ“ 

 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 

MORAVANY „BÍLÍ“: Hemer Jaromír – Bakeš Štěpán, Peterka Lukáš (5), Provazník Jiří, 

Kosina Michal (7), Šafránek Radek (5), Kulhánek Lukáš (3) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 
 

MORAVANY „MODŘÍ“: Dostál Jakub – Pinkas Patrik (1), Osyka Steve (3), Runštuk Dominik 

(6), Stoklasa Štěpán (1), Janatka Štěpán (3), Mikan Eliáš (1) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 



 

 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 11. února 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2009 (dívky 2007) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SK SOLNICE 

2. SOKOL MORAVANY 

3. SK PŘIBYSLAV  

4. FK LETOHRAD 

5. VYSOKÁ NAD LABEM 

6. SK TUNĚCHODY 

7. MFK CHRUDIM 

8. SK STOLANY 

Nejlepší střelec:  Šafařík Daniel    SOKOL MORAVANY 15 branek 

Nejlepší hráč:   Šťovíček Matěj    SK SOLNICE  

Nejlepší brankář:  Drábek Michal    VYSOKÁ NAD LABEM 

Pod taktovkou trenérů Davida Starého, Michala Brandy a Tomáše Velinského se turnaje 

zúčastnili:  

Mikan Samuel – Kubik Tomáš, Kulhánek Jakub (5), Teplý Filip, Starý Matyáš, Kaluža Matěj 

(1), Mužík Daniel (1), Mergl Jonáš, Kubík Jan, Šafařík Daniel (15) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

Dne 18. února 2018 turnaj hráčů narozených v 

roce 2007 (dívky 2005) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. DFO PARDUBICE 

2. VYSOKÉ MÝTO 

3. SOKOL MORAVANY 

4. SLATIŇANY 

5. PARAMO PARDUBICE 

6. MNĚTICE 

7. TJ OPATOV 

Nejlepší střelec:  Andrle Marek  VYSOKÉ MÝTO  13 branek 

Nejlepší hráč:   Matějka Mikuláš PARAMO PARDUBICE 

Nejlepší brankář:  Pilný Dominik  SLATIŇANY 

 

Pod taktovkou trenérů Davida Starého, Michala Brandy a Tomáše Velinského se turnaje 

zúčastnili: Mikan Samuel – Starý Matyáš. Kulhánek Jakub (4), Baláš Daniel (5), Blažek 

Tomáš, Procházka Jan (1), Bakeš Štěpán (5), Kubík Ondřej, Velinský Nicolas 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 25. února 2018 turnaj hráčů narozených v roce 2009 (dívky 2007) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. FK LETOHRAD 

2. FK PŘELOUČ 

3. DFO PARDUBICE 

4. SK STOLANY 

5. SOKOL MORAVANY 

6. SK TUNĚCHODY 

7. STARÉ HRADIŠTĚ 

8. FK CHRUDIM 

 

Nejlepší střelec:  Šafařík Daniel             SOKOL MORAVANY  14 branek 

Nejlepší hráč:   Gregor Alex  FK LETOHRAD  

Nejlepší brankář:  Novák Filip  FK PŘELOUČ 



Pod taktovkou trenérů Davida Starého, Michala Brandy a Tomáše Velinského se turnaje 

zúčastnili:  

Mikan Samuel – Kubík Tomáš, Mužík David, Teplý Filip (4), Baláš Daniel (1), Velínský 

Nicolas, Šafařík Daniel (14)  

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

Na závěr bych chtěl, jako každý rok, poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů 

v moravanské hale pomáhali. Zároveň bych chtěl poděkovat správkyni sportovní haly 

Miroslavě Hájkové, která zajistila bezvadný provoz haly včetně občerstvení pro sportovce i 

diváky. 

     Ing. Josef Hynek 
 TJ SOKOL MORAVANY 

 

 

 

 

Kraj schválil žádosti na kotlíkové dotace, plánuje další výzvu 

Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu, tepelná čerpadla či plynové 

kondenzační kotle. Na tyto zdroje tepla si mohli zájemci podat žádost v rámci třetí výzvy 

kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského roku. Radní Pardubického kraje 

na svém posledním zasedání schvalovali úspěšné žadatele z této výzvy. Nová výzva je 

naplánována na 2. pololetí roku 2018.  

„Žádosti o poskytnutí dotace byly ve třetí výzvě poprvé předkládány prostřednictvím aplikace 

dostupné na webu Pardubického kraje s následným doručením podepsané žádosti a příloh na 

Krajský úřad. Každé žádosti bylo přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání 

žádosti v aplikaci,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.  

„Celkem bylo ve třetí výzvě zaregistrováno 1 028 žádostí s požadovanou částkou 105,4 milionu 

korun. Od žádosti odstoupilo celkem 43 žadatelů a 20 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění 

podmínek výzvy. Žádostí, které splnily podmínky výzvy, je celkem 959 s požadovanými 

prostředky 99,4 milionu korun,“ informovala radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské 

fondy a inovace Hana Štěpánová. Finance nevyčerpané v této výzvě budou převedeny do 

následující výzvy, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje v srpnu letošního roku. 

Pro velký zájem žadatelů byl příjem žádostí ve třetí výzvě ukončen předčasně 6. listopadu 

2017, namísto 15. prosince. „Zájem byl velký i v předešlých dvou výzvách, prostředky byly 

vyčerpány během prvních dní po začátku podávání žádostí,“ dodala Hana Štěpánová s tím, že 

v první výzvě bylo podáno 1 049 žádostí, ve druhé pak 930. Předpokládá se, že ve 4. výzvě na 

kotlíkové dotace bude alokováno přibližně 72 milionů.  

Půl milionu korun pomůže činnosti dobrovolných hasičů v kraji 

Krajští zastupitelé schválili finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Finanční 

prostředky využije sdružení nejen na svoji činnost, ale také na práci s mládeží či pořádání 

různých soutěží v požárním sportu. 

„Dobrovolné hasiče podporujeme již od roku 2002. Letošní rok je třetím v pořadí, kdy 

uvolňujeme 500 tisíc korun. V minulosti byla částka o 200 tisíc korun nižší, ale činnost, kterou 

sdružení vykonává je velmi záslužná, a to nejen v oblasti prevence, ale také práce s dětmi a 

                         Z  tiskových  zpráv  kraje 



mládeží,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Kromě tohoto příspěvku podporujeme nejen 

činnost krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, 

stavbě či rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také drobnějšího technického vybavení, jako 

jsou ponorná čerpadla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 

Se svými více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi jednu z největších 

organizací na území kraje a navíc jsou přítomni i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem 

zapojení do kolektivu a sportovní vyžití. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kresba: Emil Orlík 

 

Srdečně vás zveme na hudební představení Zdeňka Černohouze, Vlasty 

Pospíšilové a Antonína Pospíšila, ve kterém  zazní  písně Karla Hašlera,    

Fanoše Mikuleckého, Jaromíra Vejvody a také písně staropražské a lidové 

písničky ze všech koutů naší vlasti. 

Datum:     13. 4. 2018                        Čas:    17,00 

Místo:       Senior centrum Moravany 

 

 

 

                             Kam za kulturou 



 

 

 

 

 

                                      

      Vás zve na 37. ročník cyklistické akce 
 

Giro de Vysočina 
která se koná 

dne 19. května 2018 

 
Prezentace:    od 8:00 u  Obecního úřadu, nám. Hrdinů 136, Moravany 
 

Start:             v 8:30  
 

Trasy:            krátká - 40 km (Nové Hrady, Luže, Chrast) 

 

                  střední - 90 km (Nové Hrady, Proseč, Krouna, Skuteč, Chrast) 

    

                            dlouhá - 135 km ( Nové Hrady, Proseč, Svratka, Hlinsko, Krásné,  

                                               Nasavrky, Chrast)  
Startovné:      30 Kč 

 

Info:             Zbyněk Prešek  e-mail: prejda.21@seznam.cz, telefon: 775 338 249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                CKP Moravany 

mailto:prejda.21@seznam.cz


 

 

 

 

 

 


