
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vás pozdravit, tentokrát v posledním letošním vydání zpravodaje. Je to téměř neuvěřitelné, 

ale už začíná poslední měsíc letošního roku. Jaký byl? Jisté je, že každému z nás utekl stejně rychle, 

ale jeho hodnocení je věcí velmi individuální. Myslím ale, že nejdůležitější je zůstat zdravý včetně 

všech blízkých. Hodnocení toho, co se nám podařilo v obcích letos realizovat, ponechám na první 

vydání zpravodaje v roce 2016. Spoluobčané, kteří se zajímají o dění v obci si určitě sami všimli, co se 

kde změnilo, co přibylo nebo co je třeba dále udělat. 

Poslední zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 9. 12. 2015 bude kromě jiného hlavně 

projednávat čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016. Dostatek finančních 

prostředků na financování potřeb obce je to nejdůležitější, co vedení obce musí zajistit. Kromě 

běžného provozu bude třeba zajistit prostředky na tyto hlavní akce: 

1) Dokončení části splaškové kanalizace v Platěnicích 

2) Provedení konečné úpravy místních komunikací v Platěnicích. Zatím byla realizována úprava 

v části „Na Závodí“, ostatní úpravy budou dokončeny do 30. 6. 2016. 

3) Pokračování v zahájené opravě a rekonstrukci sokolovny. Předpokládáme, že z rozpočtu na 

rok 2016 se nám podaří opět uvolnit finanční částku tak, aby práce mohly nadále pokračovat. 

Nyní se dokončuje rekonstrukce střechy a zpevnění obvodového pláště budovy. 

4) Tento týden jsme z Ministerstva zemědělství obdrželi písemný příslib na udělení dotace 

k výstavbě nové čistírny odpadních vod. Získat tyto prostředky by pro nás byl velký úspěch. 

Výstavba nové ČOV by pro Moravany a Platěnice znamenala vyřešení problému s odpadními 

vodami i pro další generace. Nová ČOV bude postavena na stávajícím areálu v Platěnsku a 

svojí kapacitou bude dimenzována pro plánovaný rozvoj obou napojených obcí. 

5) Počítáme též s úpravou dopravní obslužnosti v ulici Jasmínová a ulice B. Němcové. 

6) Správa a údržba silnic pardubického kraje by měla též konečně provést slibovanou 

rekonstrukci ulice 9. Května. Náklad na tuto akci hradí vlastník komunikace, tedy pardubický 

kraj. Ovšem ostatní vedlejší náklady jako např. opravy chodníků, dodatečné osazení 

obrubníků atd. bude hradit naše obec. 

Toto jsou opravdu jen hlavní akce, které bychom chtěli profinancovat. Co všechno nám rozpočet 

dovolí, budeme ale definitivně vědět po celkovém vyhodnocení příjmů a výdajů. Pravděpodobně od 1. 

3. 2016 začne v Moravanech fungovat nové sběrné místo pro ukládání odpadů. To bude přemístěno 

z areálu S-firmy do obecního, již upraveného prostoru před vjezdem do areálu bývalého ČSAO. O 

podmínkách jeho provozu, otevírací době budou všichni včas informováni. 

Na závěr mě dovolte, abych Vás jménem všech organizátorů pozval na akce, které pro Vás připravili 

v rámci nadcházejících svátků. Věřím, že v případě zájmu si snad vybere každý. Zároveň všem, kteří 

se o předvánoční akce postarali, upřímně děkuji. 

Užijte si svátky v pohodě a pokud možno podle svých představ. 

                                                                  Nashledanou v příštím čísle Václav Roček, starosta 

Obecní úřad informuje… 

Pracovníci OÚ Moravany sdělují, že úřad bude otevřen do pondělí 21. 12. 2015 do 17,00 

hod.Do tohoto termínu budou přijímány poslední platby v hotovosti. 

Od 22. 12. 2015  do 31. 12. 2015 je obecní úřad uzavřen – DOVOLENÁ. 



 

 

  



Upozornění ÚP ČR:  

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a 
průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak 
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají.  
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. 
Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny 
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR 
(ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká 
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud 
neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a 
vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.  
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 

podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních 

jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým 

ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze 

doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé 

průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 

2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, 

musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 

může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Společenská rubrika  

V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum…. 

Marie Blažková                        Marcela Babíčková 

Marta Sedláková                       Eva Štěpánková 

Miloš Adámek                          Dáša Kubelková 

Eva Tučková                             Jiří Hynek 

Dagmar Schejbalová                 Jiří Kacafírek 

Josef Boháč                               Václav Nadrchal 

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví! 

Vítáme nové občánky….. 

 

   Adama Manycha                       Matyáše Dvořáka 

 Adélu Žemličkovou                  Viktorii Oplovou 

 

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

Opustili nás...   

Marie Cupalová  Josef Lochman 

           

Čest jejich památce. 

 



Vítání občánků 

   

Matyáš Mazáč      Samuel Mazáč 

   

Anežka Moravcová     Ondřej Fibich 

 

Základní škola 

Velké poděkování 

Ředitelství Základní školy Moravany, zastoupené ředitelem Mgr. Ladislavem Janušem, děkuje 

touto cestou všem podnikatelům a společnostem – sponzorům, které nenechal chladným stav kolem 

financování funkce asistenta pedagoga pro postiženou Lucinku Procházkovou, žákyni naší první třídy. 

Dívenka je upoutána na invalidní vozík a potřebuje celodenní asistenci po dobu vyučování, což v první 

třídě činí 20 vyučovacích hodin. Speciální pedagogické 

centrum navrhlo výši úvazku asistenta na 0,5. Nadřízené 

krajské orgány ponížily tento požadavek na 0,3 úvazku, a to by 

znamenalo, že asistentka by s dítětem pracovala pouhých 12 

hodin z dvaceti. To je z našeho hlediska opravdu málo. Tak 

nezbývalo než oslovit řadu drobných podnikatelů, 

podnikatelských subjektů a společností s prosbou o pomoc. 

Dopisů rozeslal ředitel školy celkem dvacet pět. Některé firmy 

se sice zpočátku ozvaly, ale na další kontakty pak nedošlo, 

některé firmy se neozvaly vůbec – ale co pro nás bylo to 

nejpodstatnější – našly se firmy, které zareagovaly rychle a 



pozitivně. Na účet naší školy přicházely částky, které nám pomohou finančně vykrýt „ponížený 

úvazek“ na původně stanovený úvazek asistenta pedagoga (0,5). 

Jako první zareagovala akciová společnost MORAS Moravany, která přispěla částkou 5 000,- 

Kč, následně nám firma JP –Kontakt Pardubice, která má svou pobočku v Moravanech, nabídla rovněž 

částku 5 000,- Kč. Firma pana Karla Hrona - ABLE ELEMENTS z Moravan poskytla škole sponzorský dar 

ve výši 10 000,- Kč. Pozadu nezůstal ani otec Lucinky pan Procházka a škole poskytl finanční dar ve 

výši 20 000,- Kč. Výraznou finanční pomoc ve výši 10 000,- Kč poskytla též slepotická firma  TRADING 

DŘEVOTVAR. Dalších 5 000,- Kč nám přislíbil  pan Bc. Martin Dostál, majitel agentury Ski fanatic, 

která již druhým rokem zajišťuje pro žáky našeho prvního stupně výcvik na lyžích a snowboardu.  

Díky těmto – firmám, v jejichž vedení stojí lidé se srdcem na dlani, se škole podařilo získat na 

celý rok finanční prostředky, potřebné pro udržení polovičního úvazku asistenta pedagoga v první 

třídě. Za ochotu pomoci a za projevenou empatii všem výše uvedeným sponzorům děkujeme a jsme 

jim nesmírně vděčni za jejich náklonnost. 

Finanční prostředky, které škola obdržela, budou použity pouze na krytí mzdových nákladů 

asistenta pedagoga, který s dítětem pracuje po dobu 20 vyučovacích hodin, a sponzoři budou 

průběžně informováni o využití jimi poskytnutých prostředků. 

Další obrovské poděkování 

    Další obrovské poděkování letí do Pardubic, konkrétně do firmy  

SmP – Odpady a.s. U této firmy jsme uspěli se žádostí o 

zakoupení nového schodolezu, který umožní naší postižené 

žákyni bezpečný transport mezi podlažími obou školních 

budov. Rozhodnutím představenstva této firmy získá škola 

bezplatně nový schodolez Jolly Mini Ramp v hodnotě 

120 750,- Kč. Tímto počinem získá naše škola na mnoho let 

transportní zařízení pro žákyni Lucii Procházkovou, případně i pro 

další žáky upoutané na invalidní vozík. Za ochotu pomoci v tak 

obrovském rozsahu děkujeme z celého srdce – jménem postiženého 

dítěte i jménem ředitelství naší školy. 

                          Mgr. Ladislav Januš 

Florbal holických škol 

   9.-10.11.2015 se ve sportovní hale v Holicích konaly turnaje holických škol o postup do okresních 

finále v Pardubicích. 

   V pondělí proběhl turnaj dívek, kde se přihlásily 4 týmy. Od počátku bylo jasné, že všechna mužstva 

postoupí. Záleželo jen na nasazení do pardubického finále. Naše holky předvedly skvělý výkon a 

nakonec vybojovaly krásné 2. místo. Naše hra se opírala hlavně o dobrou obranu Marie Ročkové a 

nejlepší naší hráčky Adély Kubíkové. Uvidíme, jak si povede tento tým v Pardubicích 3.12.2015.  

   V úterý rozehráli svůj turnaj chlapci. Tady již bylo týmů osm. Nám se povedlo z tabulky probojovat 

do semifinále, kde jsme podlehli gymnáziu 5:2 a tím naše cesta skončila. V konečném pořadí jsme 

obsadili krásné 3. místo. Všem díky za bojovnost. 



 

 

 

 

 

 

 

Coca cola cup 2015/16 – dívky 

   Ročník tohoto turnaje dívek v kopané se odehrál ve sportovním areálu v Přelouči na hlavním hřišti 

místního fotbalového klubu. Nebyla to náhoda, protože našim soupeřem byl právě tým přeloučské 

základní školy Smetanova.  

   Od začátku utkání byla vidět převaha soupeře, v jehož barvách bylo několik dívek, které se kopané 

věnují i ve svém volném čase. Naše jediná „fotbalistka“ Klára Horáková měla v tomto čase nohu 

v sádře po souboji o míč z minulého týdne a tudíž jsme hájili čest našich barev bez její přítomnosti. I 

po bojovném výkonu jsme prohráli 0:4. Jeden gól byl sporný, nepomohlo by to v postupu. 

                    F.Mottl 

 

 

Doba adventu 

Blíží se vánoce – nejkrásnější svátky celého roku, kterým předchází doba adventu. Latinsky adventus 

znamená příchod. V tomto čase čekáme na příchod spasitele. V křesťanském světě je advent pobídkou 

ke zklidnění, ztišení a motlitbám. Advent je mystické období, jakoby stvořené pro čarování. Jde o 

zvyky, které se provádí o Štědrém dni: lití olova, házení pantoflem, třesení stromem, klepání na 

kurník, pouštění lodiček a další. 

Dodnes se zachoval zvyk trhání třešňových větviček – barborek. 

Nejznámější postava adventu je Mikuláš se svou družinou. V dávných dobách ještě s nimi chodila 

Smrtka, která budila v dětech veliký strach. Jakmile zapálíme první svíčku na adventním věnci, měli 

bychom přestat myslet na předvánoční shon, posedět a popovídat si s našimi blízkými a vychutnat si 

pohodu, která je právě v dnešní době velmi důležitá. 

 

Vážení občané, užijte si krásných vánočních dnů a v příštím roce 2016, ať se Vám všem daří při 

dobrém zdraví. 

                                                                                                                    Vlasta Jiroutová 

 

 



Informace preventisty 

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může 

vám to zachránit život 

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto 

svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám 

nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či 

neznalost. Nejčastější příčinou vzniku požárů o vánocích je bohužel lidská nedbalost – 

kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod. Typickými vánočními požáry 

jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo 

prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli 

zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok 

množí případy vznícení potravin při vaření. V období vánoc hoří nejčastěji odpady 

v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Aby nic nenarušilo vaši 

pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či 

škodám na majetku, přijměte několik rad a varování. Naše domovy jsou dnes doslova 

přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry 

v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení 

životů a zdraví. Proto i o vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji 

otevřeného ohně. 

POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY 

Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní 

mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 – 10 centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje 

200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně 

necháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. 

Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící 

svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte 

v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, 

blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo 

skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky, ať již 

umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich 

hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou 

zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka 

mezitím způsobila požár. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa, 

u které hrozí vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku. Dávejte pozor na děti, aby si bez 

dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou. 

Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou 

bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli 

zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké. Na trhu se již v minulosti objevily 

adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné. Byly totiž vyrobeny 

ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené 

svíčky. Tyto typy věnců jsou určeny jen pro dekoraci, ne pro zapálení.  Pamatujte, že každý 

prodávaný výrobek musí být opatřen návodem použití, kde se lze dozvědět jak s předmětem 

bezpečně zacházet a jak ho správně používat. Také svíčky, které použijeme na rozsvícení 



vánočního stromku, musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk a 

brání přímému styku svíce s jehličím. Svíčky by měly být na stromku umístěny stabilně, aby 

se nepřekotily a aby se svými plamínky příliš neblížily jehličí. Vánoční stromek, na kterém 

hoří klasické svíčky nebo petardy, by měl být neustále pod dozorem. Samozřejmostí je 

uchycení stromku do stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení. Požáry vánočních 

stromků se však v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již 

dnes využívá spíše elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní 

bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým 

návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči evidují případy, kdy kvůli elektrickému 

zkratu i elektrické svíčky dokázaly zapálit stromek. 

Zkušenosti ukazují, že k požárům vánočních stromků dochází paradoxně spíše v prvních 

dnech nového roku, kdy si například děti na stromku zapálí třeba prskavku nebo petardu a 

proschlé jehličí snadno chytne, popř. po jejím dohoření spadnou žhavé části na koberec či jiný 

kus nábytku a dojde k požáru. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU? 

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. 

Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. 

Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. 

Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si 

přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. 

Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru 

vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze 

hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou 

ani pěnovým hasicím přístrojem. 

 Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár 
zlikvidovat za každou cenu sami. 

 Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy 
nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou 
napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt 
na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. 

 Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména 
dětem, starým a nemohoucím osobám). 

 Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin 
hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí 
kapesník). 

 Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni 
poskytnout pomoc zasahujícím hasičům. 

     Přejeme hezký advent bez zbytečných komplikací a požárů. 
                                                                                                      
                                                                                                                   Za SDH Moravany 

                                                                                                                  Faltys David 
                                                                                                                   Preventista PO 

  



Informace knihovny 

POZVÁNKA 

Kdo by neznal hubenou panenku a jejího partnera. 

Budete je moci shlédnout v jiných podobách. 

Naší knihovnu zaplnily neobvykle ustrojené barbíny. 

"Háčkujeme na ně kostýmy od antiky až po současnost. Chtěly jsme všem dokázat, 
že hubená barbína může vypadat i jinak", uvedla jedna z autorek nápadu a výstavy 

Kateřina Citová z Havířova. Během sedmi let oblékla s kolegyní Simonou 
Mecerodovou z Těškovic do vlny na pětset těchto vyhublých panenek. Pro děti i 

dospělé jsou panenky ukázkou, jak se lidé oblékali kdysi, ale i dnes. Autorky chtějí 
všem přiblížit jak se vyvíjela móda od antiky až po současnost a jak se v daném 

období žilo. 

VÝSTAVA „HÁČKOVANÝ SVĚT“, která byla zahájena 28. 11. 2015 potrvá v knihovně 

do 14. ledna 2016 v otevírací době: Pondělí, čtvrtek 9-11.30, 12.30 – 18,00, Středa 

do 15.00 hod. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dále si můžete prohlédnout v knihovně stálou výstavku výtvarného kroužku dětí 

při ZŠ Moravany, který pod vedením Mgr. Miroslavy Bakešová vytváří zajímavá díla 

s využitím různých technik tvoření.  

Hned na začátek nového roku připravujeme řadu nových knih, zejména pro děti. Soutěž 

pro děti Lovci perel byla zahájena. Potrvá do konce školního roku. Zapojit se můžete 

kdykoliv. Všechny informace se dozvíte v knihovně.  

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ VÁNOC: 

Poslední půjčování v roce 2015: 21. 12. 215 

Zahájení v roce 2016: 4. 1. 2016 

S přáním krásných vánočních chvil a poděkováním za Vaší přízeň 

Zdena Bakešová, knihovnice  

 

Upozornění – svoz odpadů 

1x ZA MĚSÍC: 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2016 

2x ZA MĚSÍC: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3. 22. 3. 2016 
Poplatky za odpady na kalendářní rok 2016 se budou vybírat v knihovně po 15. lednu. 

Známky pro rok 2015 platí do konce února 2016.  Zajistěte si, prosím, včas známky na nový 

rok.          Zdena Bakešová 



Něco málo o zdraví 

Z Bulharska z receptáře Vangy 

Bronchitida 

Dva až tři listy podbělu uvařit v ½  litru čerstvého mléka, na špičku nože přidat čerstvé vepřové sádlo 

a pít večer před spánkem jeden kávový hrneček. 

Rozhýbání končetin 

Připraví se hojivá mast ze 100 g vepřového sádla a lžičky soli. Natřou se nemocné končetiny a zabalí 

se vlněným plátnem a igelitem. 

Leukemie 

Užívat šťávu z kořene slézu. 

Myom dělohy 

Nemocná by měla užívat 15 dní za sebou 3x denně kávový hrneček odvaru ze lněného semene. 

Otrava při práci s chemikáliemi 

Každý večer máčet nohy v teplé vodě. 

Porušená látková výměna 

Jedna polovina lžíce třezalky tečkované se vaří 1-2 minuty a pije se jen ráno nalačno 1 čajový hrneček. 

Otoky nohou 

Ve vědru se studenou vodou rozpustit sáček kamenné soli. Namočenou osušku přikládat na kříže. 

Jakmile se ručník zahřeje, znovu namočíme. Tuto proceduru opakujeme více než 10x. Po těchto 

obkladech nastane silné močení, otoky zmizí. 

Plísně na prstech nohou 

1. Umytá chodidla se ponoří do silného koncentrátu vinného octa. Nemocný si lehne v čistých 

ponožkách, namočených v octě. 

2. Děláme si vlažné koupele chodidel ve vodě, ve které je rozpuštěná lžička jedlé sody a sůl. Po 

vychladnutí vody nohy opláchneme čistou vodou. 

                                                                                Vlasta Jiroutová 

 

OS SC Moravany 

14.10.2015 Setkání se starostou 

Jak nám slíbil pan starosta Václav Roček, přišel k nám do klubovny SC na besedu se členy 

Občanského sdružení. Nejprve nás informoval o plánovaných úkolech v obci. Potom přišlo na dotazy 
od nás, na které nám odpovídal. Později se k němu připojila i paní L. Louženská, která se též 

dostavila. Věříme, že to bylo pro obě strany přínosné a do budoucnosti chceme toto setkání opakovat. 

 
22.10.2015 Společenské hry 
Již tradičně máme na programu i společenské hry. Scházíme se na nich v klubovně SC. Každý si najde 

to, co ho nejvíce baví, od karet až po různé hry. A kdo nechce hrát, může jen fandit a přitom popíjet 

kávu nebo čaj. 

12.11.2015 Turnaj šipek 

Tento turnaj hrajeme dvakrát v roce. Je to oblíbená soutěž, ale také pro některé občany SC již náročná. 

Proto oceňujeme snahu těch, kteří sice nevyhrají, ale zato se velmi snaží do hry zapojit. Zároveň se u 

toho i pobavíme, a kdo nehraje, navodí příjemnou atmosféru tím, jak fandí. 

Zapsala H. Pšeničková  



KD Moravany 

5.10.  Dnes jsme slavili Den seniorů. 1.říjen je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, 

tatínkům, babičkám a dědečkům. Letos je to pátý ročník oslav Dne seniorů. Vzpomněli jsme si na své 

blízké, uvařili si kávu a zakoupili šlehačkový pohár. Dál jsme v oslavě pokračovali programem plným 

anekdot, soutěží a písniček. 

 

12.10. Na programu jsme měli promítání DVD a poutavé 

vyprávění Tomáše Říhy, který se svým 14 letým synem Jakubem 

uskutečnil týdenní cestu na kolech po cyklistické stezce od 

Šumavy, rakouskými Alpami až k italskému moři. Trasa měřila 

650 km. 

19.10. Po pohoštění od paní Kloučkové, která slavila životní jubileum, jsme soutěžili ve vědomostních 

otázkách. V závěru jsme si četli z knihy Slávky Kopecké Vzpomínky Jiřího Sováka. 

26.10. Připomenuli jsme si oslavu 97. výročí vzniku Československa. I 

když tento státní útvar již neexistuje, je nutné si připomenout, že 28. 

říjen 1918 byl důležitým momentem ve formování českého a 

slovenského národa. Naši předkové museli o svou svébytnost usilovně 

bojovat. Přiblížili jsme si historii vzniku naší státní vlajky. 

2.11. Dušičkové rozjímání jsme zaměřili na vzpomínku některých 

význačných osobností naší veřejnosti a na místa jejich uložení na jednotlivých hřbitovech. Rovněž 

jsme zavzpomínali na zemřelé, kteří chodili do našeho klubu. Minutou ticha jsme jim vzdali úctu. Na 

závěr nám Blanka Lenochová přiblížila některé citáty Josefa Fouska a vybrané verše Jaroslava Seiferta. 

 

9.11. Blanka Lenochová vedla besedu O štěstí. Připomněla, že 

máme štěstí žít v naší republice, kde máme přiměřené podmínky 

pro život a nic nás nenutí emigrovat. Přečetla 7 pravidel štěstí a 

otevřela diskuzi. Z našich vyjádření o vlastním štěstí jsme vyvodili, 

že pro nás je nejdůležitější zdraví a zázemí v rodině. 

16.11. Dnes jsme si předčítali z prvorepublikových kalendářů, 

které přinesla Blanka Lenochová. Z mnoha zajímavých událostí 

nás nejvíce zaujal příběh českého rodáka Antonína Čermáka, 

původem z Kladna. Stal se starostou Chicaga, který proslul bojem 

proti gangům, které vymáhaly od obchodníků „výpalné“. 

                

A.Čermák – zachránce amerického prezidenta 

Mgr.Marcela Halsbachová  



Zpráva TJ Sokol Moravany 

Výsledky podzimní části sezóny 2015 / 2016  
 

 KATEGORIE: MLADŠÍ PŘÍPRAVKA do 8 let 
 
Hlavními trenéry jsou Tomáš Velinský a David Starý. Tato kategorie nehraje svoji soutěž, ale hraje 
sjednaná přátelská utkání s okolními oddíly. 
 
 
 KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka 
 
Hlavními trenéry jsou Milan Bakeš a Bohuslav Půlpán. Tato kategorie hraje svoji soutěž a 
suverénně podzimní část vyhrála, kdy své soupeře ve všech zápasech přehrála kombinační hrou. 
 
Konečná bilance U10 podzimní části sezóny 2015 / 2016: 
 
7 zápasů  z toho   7 výher   skóre  87 : 13 
 
Střelci branek: Peterka 31x, Kulhánek L. 14x, Bakeš 12x, Šafránek 9x, Provazník 6x, Kulhánek J. 5x, 
Hemer 5x, Baláš 3x, Táborský 1x, Filipko 1x 
 
 
 KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI a STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka 
 
Hlavními trenéry Petr Horák, Jaroslav Matěna a Vladimír Slavík. 
 

Tabulka podzimní části sezóny 2015 / 2016 – MLADŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B 

1. St. Hradiště 8 8 0 0 76:4 24 

2. Holice B 8 6 1 1 44:25 19 

3. Nemošice 8 6 0 2 35:20 18 

4. Moravany/Roveň 8 5 1 2 42:15 16 

5. Mikulovice/Ostřešany 8 4 0 4 43:23 12 

6. H. Jelení 8 3 0 5 31:24 9 

7. Libišany 8 2 0 6 25:86 6 

8. Srch 8 0 1 7 8:53 1 

9. St. Mateřov 8 0 1 7 14:68 1 

 
Střelci branek: Macháček 10x, Dlouhý 9x, Tuček 6x, Hájek 4x, Matěna 3x, Pačes 3x, Šafránek 3x, 
Fliger 2x, Kosina M. 2x 
 

Tabulka podzimní části sezóny 2015 / 2016 – STARŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B 

1. Opatovice n. L. 11 9 0 2 59:14 27 

2. St. Hradiště/Choltice 11 9 0 2 57:13 24 

3. Přelovice/Bukovka 11 7 0 4 40:13 23 

4. L. Bohdaneč/Živanice 11 6 0 5 28:13 20 

5. H. Jelení 11 7 0 4 40:35 19 

6. Moravany/Roveň 11 3 0 8 31:37 9 

7. Paramo Pce 11 1 1 9 19:83 5 

8. AFK SKP Pardubice 11 1 1 9 14:80 4 

 



Střelci branek: Emr 15x, Tuček 3x, Matěna 2x, Kakrda 2x, Macháček 2x, Horáková 2x, Pačes 1x, 
Kosina D. 1x, Kaplan 1x, Fliger 1x, Dostál 1x 
 
Výše uvedené kategorie mládeže v podzimní části trénovaly pravidelně v týdnu na hřišti 
v Moravanech. Přes zimní přestávku chodí trénovat do sportovní haly v Moravanech a navíc mají 
přihlášeno spoustu halových turnajů, na které se určitě hodně všichni těší. 
 
 Dorost MORAVANY/CHROUSTOVICE – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž 

Pardubického kraje 
 
Hlavními trenéry jsou Josef Hynek a Jaroslav Koreček (Chroustovice). 

 

Tabulka podzimní části sezóny 2015 / 2016 – DOROST 

 
Klub Z V VP R P S B 

1. Moravany/Chroustovice 13 12 0 0 1 60:12 36 

2. Pardubičky B 13 10 1 0 2 64:22 32 

3. Horní Jelení 13 10 1 0 2 37:17 32 

4. Svratouch 13 10 0 1 2 60:24 31 

5. Prosetín/Holetín 13 9 0 1 3 62:25 28 

6. Miřetice 13 8 0 0 5 63:24 24 

7. Opatovice n. L. 13 5 1 1 6 24:38 18 

8. Luže 13 4 0 1 8 34:39 13 

9. Rosice n. L. 13 3 1 0 9 33:68 11 

10. Sezemice/Holice B 13 3 0 2 8 16:56 11 

11. Paramo Pardubice 13 2 2 0 9 12:44 10 

12. Vítanov 13 3 0 0 10 31:50 9 

13. Kameničky 13 2 1 1 9 19:55 9 

14. Staré Hradiště 13 2 1 1 9 16:57 9 

 
Střelci branek: Daněk 13x, Bareš 11x, Hynek R. 6x, Bečička 5x, Gábor 5x, Kříž 4x, Hlaváček 3x, 
Hájek 3x, Horák 3x, Pospíšil 2x, Beránek 1x, Šotola 1x, Rulíšek 1x, Shejbal 1x, Laksar 1x 
 
 Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor 
 
Hlavním trenérem je Tomáš Fišer. 
 

Tabulka podzimní části sezóny 2015 / 2016 – MUŽI „B“ 

 
Klub Z V R P S B 

1. Srch A 13 11 0 2 56:15 33 

2. L. Bohdaneč 13 11 0 2 34:14 33 

3. Rosice n. L. A 13 9 1 3 39:21 28 

4. Nemošice A 13 8 1 4 26:20 25 

5. Ostřešany 13 7 2 4 29:23 23 

6. Moravany B 13 7 1 5 34:24 22 

7. Opatovice n. L. A 13 7 1 5 24:20 22 

8. Dříteč A 13 6 1 6 26:32 19 

9. Dašice A 13 5 2 6 18:33 17 

10. Přelouč B 13 4 2 7 26:31 14 

11. Křičeň A 13 2 2 9 20:32 8 

12. Újezd A 13 2 2 9 22:37 8 

13. Holice B 13 2 1 10 20:53 7 

14. Roveň A 13 1 2 10 21:40 5 



 
Střelci branek: Švadlenka 13x, Bakeš 9x, Král 5x, Záleský 1x, Novák 1x, Hynek R. 1x, Půlpán 1x, 
Branda J. 1x, Knotek 1x, vlastní 1x 

  

 Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých 
 
Hlavním trenérem je Miroslav Kaluža. 
 

Tabulka podzimní části sezóny 2015 / 2016 – MUŽI „A“ 

 
Klub Z V VP R P S B 

1. Holice 15 10 3 0 2 48:19 36 

2. Pardubice B 15 10 1 1 3 41:21 33 

3. Polička 15 10 1 1 3 28:17 33 

4. Slatiňany 15 9 2 1 3 35:15 32 

5. Chrudim B 15 9 2 1 3 33:19 32 

6. Svitavy 15 8 0 2 5 36:26 26 

7. Choceň 15 8 0 2 5 25:17 26 

8. Moravany 15 7 1 0 7 30:25 23 

9. Česká Třebová 15 5 3 2 5 21:20 23 

10. Přelouč 15 5 2 2 6 15:30 21 

11. Lanškroun 15 4 2 3 6 25:38 19 

12. Hlinsko 15 5 0 2 8 18:23 17 

13. Žamberk 15 2 2 3 8 11:24 13 

14. Moravská Třebová 15 2 3 1 9 15:31 13 

15. Třemošnice 15 3 1 1 10 11:27 12 

16. Letohrad B 15 0 0 1 14 10:50 1 

 
Střelci branek: Poláček 13x, Lukas J. 3x, Záleský 3x, Kříž 3x, Knotek 2x, Beran 1x, Hurta 1x, 
Imramovský 1x, Hynek R. 1x, Sokol 1x, vlastní 1x 
 
Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce 2016 a ať se Vám splní všechna tajná přání a ať dosáhnete mnoha 
pracovních i životních úspěchů. 

 
A úplně na závěr: Pozvánka na halové fotbalové turnaje dospělých a mládeže pořádané oddílem TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 
SOKOL MORAVANY v zimní přestávce ve Sportovní hale v Moravanech, na které můžete přijít podívat a hlavně povzbudit 
naše mladé hráče, kteří se utkají i se soupeři z krajských soutěží. 
 
HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE: 
Neděle 17.01.2016 od 9-16 hod – kategorie mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2003 (dívky 2001) a mladší. 
Neděle 24.01.2016 od 9-16 hod – kategorie starší žáci, hráči narozeni po 01.01. 201 (dívky 1999) a mladší. 
Neděle 07.02.2016 od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2005 (dívky 2003) a mladší. 
Neděle 14.02.2016 od 9-16 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2007 (dívky 2005) a mladší. 
Sobota 05.03.2016 od 9-16 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2007 (dívky 2005) a mladší. 
Neděle 06.03.2015 od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2005 (dívky 2003) a mladší. 

 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE DOSPĚLÝCH: 
Sobota 26.12.2015 od 9-16 hod – MORAVANY CUP. 
Sobota 30.01.2016 od 9-16 hod – Turnaj Starých gard. 
 
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich 
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/. 

 



Inzerce 

 

 

 


