
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

Především mi dovolte, abych Vám všem popřál jen to nejlepší v novém roce, hlavně pevné zdraví, bez 

kterého vše ostatní není člověku nic platné. 

Na začátku každého roku bývá zvykem bilancovat rok minulý a dávat si předsevzetí do toho dalšího. 

U správy obce je tato skutečnost nutná, neboť je spojena se stavem čerpání rozpočtu a především jeho 

tvorbou pro nový rok. Vlastní rozpočet na letošní rok je sestaven z běžných režijních potřeb obce, 

z předpokládaných nákladů na realizaci rozpracovaných a naplánovaných akcí a také z připomínek a 

potřeb všech spolků a organizací působících v obci. Konečnou podobu rozpočtu bude jako hlavní bod 

programu schvalovat zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 2. 2014. 

Ve skutečnosti Vás tedy v tomto příspěvku seznámím s tím hlavním, co proběhlo v roce loňském a 

s věcmi, které jsou rozpracovány pro rok letošní a další období. 

V loňském roce se nám kromě běžných prací podařilo dokončit: 

1) Plynofikace Čeradic – cena 3,6 mil. Kč, z toho dotace 3 mil. Kč. Plynové potrubí je napuštěné a 

občané si mohou realizovat přípojky. 

2) Zateplení MŠ a ZŠ II. st. – cena 3,6 mil. Kč, z toho dotace 1,8 mil. Kč. 

3) Vodovod do Platěnska – cena 3,2 mil. Kč, z toho dotace 2,2 mil. Kč. Hlavní řády vodovodu jsou 

hotové, po kolaudaci (konec I. čtvrtletí 2014) bude možné realizovat přípojky k nemovitostem. 

4) Osvětlení na hřbitově v Moravanech – cena 120 000,- Kč. 

5) Opravy chodníků v ul. Komenského a část ul. 9. května – cena 350 000,- Kč, dotace 100 000,- 

Kč. 

6) Oprava fasády na hospodě a kapličce v Čeradicích. 

Dále připravujeme: 

1) Kanalizace Platěnice a rekonstrukce ČOV – na letošní rok máme příslib dotace od MZ. Nyní 

probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufejme, že tentokrát slíbené finanční prostředky 

dostaneme dle plánu a od 30. 6. 2014 bychom mohli tuto akci zahájit. 

2) Kanalizace Turov – vyřizuje se územní a stavební povolení. 

3) Realizace vodovodu v části obce Moravan „Za tratí“ – zahájení v březnu 2014, stavební 

povolení máme. Dodavatelem díla bude Instal s.r.o. Chroustovice – předpokládaný náklad činí 2,1 mil. 

Kč. 

4) Zateplení budovy obecního úřadu – podaná žádost o dotaci. V případě jejího kladného vyřízení 

realizace ve III. čtvrtletí 2014. 

5) Oprava chodníku v ul. 9. května od nadjezdu po ul. V Dubovci - realizace začne na jaře 2014 - 

cena cca 1 mil. Kč. Tato akce souvisí s rekonstrukcí silnice 9. května, která trpí těžkou dopravou 

(např. S-firma s.r.o....). Obec požádala o zákaz vjezdu vozidel nad 10 t do části této ulice. Komunikace 

je ve vlastnictví Pardubického kraje. 

6) Výstavba sportovního areálu – je požádáno o vydání územního rozhodnutí. Po jeho vydání bude 

možné podat žádost o dotaci. Plánovaná realizace je rozdělena do tří etap. V první etapě bude 

realizováno sociální zázemí areálu. 

7) Rozšíření sídliště Moravany – Jih – ve spolupráci s firmou BW-Stavitelství s.r.o. bude 

vybudována infrastruktura a vznikne zde dalších 6 – 7 stavebních parcel. 

8) Budova staré sokolovny – vedení obce (rada a zastupitelstvo bude během února řešit, co se starou 

budovou. Je možné, že bude přijat návrh opravit tento objekt v současné podobě po etapách z vlastních 

zdrojů. Na prosincovém zasedání OZ byl také navržen tým, který se bude sokolovnou zabývat. 

9) Realizace úpravy vozovky a chodníku v ul. Boženy Němcové – projekt je připraven, stále není 

vyřízena otázka vyjádření vlastníků pozemků k této stavbě. Vzhledem ke stavu chodníku by byla 

nutná realizace v letošním roce. Rozhodne se během I. čtvrtletí 2014. 

10) Rekultivace pozemků u Duhového jezera – započato ve IV. čtvrtletí 2013 dle studie od společnosti 

Architep s.r.o. Připravujeme podání žádosti o dotaci na úpravu krajinné zeleně. 

Kromě výše uvedeného budeme muset řešit běžné opravy na nemovitostech v majetku obce, běžnou 

údržbu obcí a především odpadové hospodářství. Produkce odpadů stoupá, většina spoluobčanů řádně 

netřídí (např. stavební suť a sklo v bioodpadu…) a není možné, aby naši zaměstnanci věčně 

nashromážděný odpad přebírali. U bioodpadu nastává pro obec velký problém, kam ho ukládat. Nyní 



jednáme s firmou SmP Odpady Pardubice a.s., jak tuto situaci řešit. O výsledku budete včas 

informováni. 

Zároveň bych chtěl požádat spoluobčany, jejichž zahrady sousedí s chodníky, rabátky, nebo místními 

komunikacemi, aby si případně přes ploty přesahující zeleň sami pokrátili na hranici pozemku. 

V opačném případě to provedou (nebo již mnohdy k nelibosti majitelů provedli) naši zaměstnanci. 

Na závěr mi ještě jednou dovolte popřát Vám zdraví a nám všem úspěšný rok. 

                                                                                                         Václav Roček, starosta obce 

 

Usnesení OZ ze dne 9. 12. 2013 
 

18/229OZ schvaluje doplnění programu o bod “Schválení ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 

na pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou” a jeho zařazení jako  bod č. 15.  

18/230 OZ schvaluje doplněný program dnešního jednání. 

18/231 OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise p. Dvořáka, jako členy p. Horodyskou a p. 

Venclovou. 

18/232 OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p. Kárycha. 

18/233 OZ bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.  

18/234 OZ bere na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 01 – 10/2013. 

18/235 OZ schvaluje změny rozpočtu č. 4/2013 v předloženém znění 

18/236 OZ schvaluje smlouvu kupní a smlouvu o výpůjčce č.1513000745/175542/049  – plynárenské 

zařízení v Moravanech – Čeradicích mezi Obcí Moravany a RWE GasNet s.r.o.                                            

OZ  schvaluje odpisový plán na rok 2014. 

18/237 OZ schvaluje prodej pozemků p. č. 530/8 a 530/9 v k. ú. Platěnice o celkové výměře 390  m2 

za cenu 25,- Kč/m2, t.j. 9 750,- Kč, úhradu za znalecký posudek 1 500,-  Kč a 1 000,- Kč za návrh na 

vklad do katastru nemovitostí.     

18/238 OZ schvaluje pro rok 2014 ceny za svoz TKO takto: 1x za čtrnáct dní.....1 300,- Kč/rok, 1x 

měsíčně.....900,- Kč/rok, pro osoby osaměle žijící při svozu 1x měsíčně.....450,- Kč se splatností v 

období od 20. 1. 2014 do 28. 2. 2014.           

18/239 OZ schvaluje přijetí rozpočtového provizoria obce do doby schválení rozpočtu na rok 2014.  

18/240 OZ schvaluje na základě ustanovení § 31 a § 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, aby přešlo 

ke dni účinnosti tohoto zákona právo hospodaření k pozemkům koryta vodohospodářsky významného 

vodního toku Loučná na Povodí Labe, podnik pro provoz a využití vodních toků, se sídlem v Hradci 

Králové, Víta Nejedlého 951, který je jedním z právních předchůdců státního podniku Povodí Labe. 

18/241 OZ schvaluje převod pozemku p. č. 564/1 o výměře 9 631 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou  

z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Obce Moravany.  

18/242 OZ schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce Moravany zapsaného na LV 10005 pro obec 

Moravany, k. ú. Moravany nad Loučnou, p. č. 132/46 o výměře 4 736 m2, zařazený jako orná půda, 

kupujícímu firmě BW – Stavitelství, s.r.o., IČO 150495752, se sídlem Vysokomýtská 718, 534 01 

Holice, a to za smluvní cenu 135,- Kč/m2. 

Zároveň se schválením prodeje dle kupní smlouvy schvaluje OZ darovací smlouvu firmy BW – 

Stavitelství s.r.o., IČO 150495752, jako dárce, ve prospěch obce Moravany, jako obdarovaného, ke 

stavbám zřízeným v rámci budování sídliště Moravany – Jih. Jedná se o komunikace, kanalizaci, 

osvětlení a vodovod. Dárce je povinen předat obdarovanému k těmto stavbám dokumentaci 

skutečného provedení, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, revizní zprávy, protokol o předání a 

převzetí bez vad a nedodělků. 

OZ pověřuje radu obce po splnění podmínek dle bodu 2 podpisem obou smluv zároveň. Konečný 

termín pro splnění tohoto usnesení je nejdéle do 30. 6. 2014. V případě, že nedojde k podpisu obou 

smluv do tohoto termínu, toto usnesení zaniká v plném znění. 

18/243 OZ schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemku p. č. 88/2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou za cenu 6 643,- Kč a 1 000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

                                                                            

Oznámení OÚ 
Obecní úřad Moravany oznamuje občanům, že v návaznosti na provedenou změnu dodavatele 

elektřiny a plynu,  ke které došlo na základě provedeného energetického auditu v dubnu 2013,  



navštíví zástupce firmy INESO CZ s.r.o., se sídlem v Chrudimi, p. Petr Kysela občany Moravan a 

spádových obcí, aby je seznámil s připravovanou veřejnou aukcí energií pro rok 2014, jejímž účelem 

je snížení cen za energie pro občany Moravan a spádových obcí.  

 

Tisková zpráva Finančního úřadu pro Pardubický kraj 
 
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ, Boženy Němcové 2625, 530 02 PARDUBICE  

 

Změna úředních hodin podatelen a pokladních hodin na všech územních pracovištích  

Finančního úřadu pro Pardubický kraj  

 

Od 1. 1. 2014 dochází ke změně  

úředních hodin všech podatelen Finančního úřadu pro Pardubický kraj, tzn. podatelny Finančního 

úřadu pro Pardubický kraj i podatelen na všech územních pracovištích:  

pondělí: 8:00 – 17:00 hodin  

úterý: 8:00 – 15:30 hodin  

středa: 8:00 – 17:00 hodin  

čtvrtek: 8:00 – 15:30 hodin  

pátek: 8:00 – 14:00 hodin.  

 

Dále dochází od 1. 1. 2014 ke sjednocení úředních hodin pokladen na všech územních pracovištích 

Finančního úřadu pro Pardubický kraj:  

pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin  

středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin.  

 

Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány:  

pondělí: 8:00 – 17:00 hodin  

středa: 8:00 – 17:00 hodin.  

V Pardubicích 3. ledna 2014  

Ing. Hana Patočková, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj 

 

Odpady 2014 
 

POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2014 

SE BUDOU VYBÍRAT  

V OBECNÍ KNIHOVNĚ VE DNECH: 

20.  1.  2014  -  27.  2.  2014 

 

pondělí a čtvrtek: 9.00 - 11.00, 13.00 - 18.00 

středa: 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 

 

Ceny:    SVOZ 1x MĚSÍČNĚ:    900.00 Kč 

                  SVOZ 2x MĚSÍČNĚ:  1300.00 Kč 

POPLATKY V PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH ZA ODPADY I ZA PSY SE BUDOU 

VYBÍRAT: 

 

PLATĚNICE (STŘEDA 29 .1.,  17-18.30 hod.) MORAVANSKÝ (STŘEDA 5. 2.,  17-18 

hod.) TUROV (PÁTEK 7. 2.,   17.30-18.30 hod.) ČERADICE (PÁTEK 7. 2.,  19.00-20.00 

hod.) 

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

 

 



Harmonogram svozů na rok 2014 - ÚTERÝ 
 

 Den svozu TKO 14 denní Den svozu TKO měsíční 

Leden 14., 28. 28. 

Únor 11., 25. 25. 

Březen 11., 25. 25. 

Duben 8., 22. 22. 

Květen 6., 20 20. 

Červen 3., 17. 17. 

Červenec 1., 15., 29. 15. 

Srpen 12., 26 12. 

Září 9., 23. 9. 

Říjen 7., 21. 7. 

Listopad 4., 18. 4. 

Prosinec 2., 16., 30. 2., 30. 

 

VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

PAPÍR, SKLO, PLASTY, KOVY, TEXTILIE, NEBEZPEČNÝ ODPAD, ODPAD ZE 

ZAHRAD, STAVEBNÍ A BIOLOGICKÝ ODPAD ODEVZDÁVEJTE NA MÍSTA 

K TOMU URČENA: 

SBĚRNÉ MÍSTO (otevřeno: PONDĚLÍ-PÁTEK 8.00-16.00, SOBOTA 8.00-12.00) 

NEBO SPECIÁLNÍ NÁDOBY ROZMÍSTĚNÉ V OBCI, SPECIÁLNÍ SVOZY. 

Ze zákona vše nařizuje Obecně závazná vyhláška Obce Moravany č.2/2006. 

TŘIĎTE ODPAD! - CHRÁNÍTE  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ! 

DOKLAD  O  ZAPLACENÍ  USCHOVEJTE  A  PŘEDKLÁDEJTE  NA  

SBĚRNÉM MÍSTĚ  VŽDY PŘI  ODEVZDÁVÁNÍ  TŘÍDĚNÉHO  

ODPADU 

 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci lednu oslavili a oslaví životní jubileum...                      

Navrátilová Irena                               Kubíková Bohumila 

Daňková Anděla                                Fiala Jaromír 

Kňava František                                 Mlynář František 

Meixner Pavel                                    Durdilová Růžena 

Kunhartová Božena                            Doskočilová Marie 

Pícha Ladislav 

 

V měsíci únoru oslaví životní jubileum... 

Záveská Jiřina                                      Bureš Pavel 

Horodyský Petr                                    Wimmerová Ilona 

Novák Stanislav                                   Fořtová Helena 

Bolehovský Jaroslav 
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let. 

 

 

 



Něco málo o zdraví 
 
V dnešní době se setkáváme se širokou nabídkou cizokrajných rostlin s různými léčivými účinky a 

zapomínáme, někdy přehlížíme byliny, které rostou u nás. 

Jednou důležitou rostlinou je i bez. Rozlišujeme bez chlební, bez červený a bez černý. U nás roste bez 

černý. Všechny jeho části jsou léčivé a močopudné.  

Odvarem z kořenů se léčí plísňová onemocnění nehtů na nohou i rukou, používá se při cukrovce, 

otocích a onemocnění ledvin. 

Kůra a květy pomáhají při zánětu dýchacích cest, dně, revmatismu, zácpě, anemii, obezitě a lupénce. 

Ze sušených plodů si můžeme připravit i kysel, který má stejný účinek. 

Bezinková šťáva s medem 

Ze zralých plodů vymačkáme šťávu. 50 ml šťávy s jednou polévkovou lžící medu užíváme ráno před 

snídaní. Nápoj přináší úlevu a pomáhá při onemocnění štítné žlázy, mastopatii a nezhoubných 

nádorech. Slouží i k očistě těla. Užíváme deset dní za sebou. 

V Kanadě stojí půl litru bezinkové šťávy skoro 2 000,- kč. 

Z bezinek můžeme připravit i bezinkové víno, kávový likér nebo různé marmelády. 

Dobré jsou i květy namočené v palačinkovém těstě a osmažené. 

      Vlasta Jiroutová 

 

Kam za kulturou 
 

Svazek obcí Loučná Vás zve na 

 XIV. REPREZENTAČNÍ PLES,  

který se koná 31. ledna 2014 od 20,00 hod.  

v Kulturním domě ve Slepoticích 

 

K tanci a poslechu hraje Renonc   

Předtančení – Překvapení po vesnicku - Bohatá tombola  

Vstupné – 150 Kč 

Vstupenky je možno zakoupit na OÚ v Moravanech do 30. 1. 2014 
Doprava zajištěna. 

Kambodža a Laos v hospůdce „U Kapličky“ v Čeradicích 
 

V pátek 10. ledna 2014 zavítal do hospůdky v Čeradicích pan Marek Sysel. Místní sbor dobrovolných 

hasičů pozval Marka, studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, k povídání o jeho cestovatelských 

zážitcích v Kambodže a Laosu. 



Místní sál zaplnili občané Čeradic a i lidé z blízkého okolí, aby si vyslechli, jak to vypadá v zemích, 

kam trvá cesta letadlem více jak 10 hodin. V každé zemi strávil Marek okolo 15 dnů. Pro maximální 

poznání místních preferoval co nejbližší kontakt s nimi. Jezdil výhradně stopem nebo veřejnými 

autobusy. Pro přespání často využil pozvání místních k nim domů.  

Za pomoci fotografií dokázal posluchačům barvitě popsat způsob života tamních lidí, gastronomii, 

která se skládá hlavně z plodů moří a řek, ale i z různých druhů bezobratlých živočichů. Samozřejmě 

nechybělo ani poutavé povídání o krásných přírodních i historický památkách, které je možné v těchto 

zemích navštívit. 

Jelikož obě země byly donedávna zmítány různými občanskými nepokoji, například genocida Rudých 

kmérů, nepatří mezi oblíbené destinace turistů. Jak ale Marek dokázal, obě jsou moc krásné a pobyt 

v nich byl pro něj nezapomenutelný.  Státy se snaží vyrovnat se svou minulostí, což dokazuje i snaha 

lákat návštěvníky do muzeií, která pomáhají osvětlit události nedaleké minulosti. 

Za sbor dobrovolných hasičů Čeradice si dovolím říct, že všichni návštěvníci si promítání užili. To 

dokázala i bohatá diskuse a série otázek na konci prezentace. Hosté zajisté ocenili a do budoucna 

znovu ocení snahu místního sboru o kulturní dění v obci. Vždy je pro návštěvníky připraveno bohaté 

občerstvení. Proto bychom chtěli do budoucna nadále pokračovat nejen v pořadí již s pátým 

cestovatelským promítáním v naší hospůdce. Zároveň bych zde chtěl poděkovat Obecnímu úřadu 

v Moravanech za jejich podporu při konání obdobných společenských událostí. 

 Jiří Sychra, SDH Čeradice 

 

Něco málo z historie 
 
Leopold I. (1640 – 1705) 

Římský císař, český a uherský král. Narodil se jako čtvrté dítě Ferdinanda III. když mu bylo šest let, 

zemřela mu matka. Měl být knězem, na panovnickou kariéru se s ním nepočítalo. Jeho tři bratři 

zemřeli a leopold byl v roce 1656 korunován českým králem. O rok později se stal císařem. Tížily ho 

peněžní problémy, musel vyzbrojovat vojsko a platit žondlnéře. Osobně se bojů neúčastnil, ale jako 

panovník vedl válku se Švédskem, Francií a Tureckem. Turci se dostali až na Slovensko a v roce 1683 

obléhali Vídeň. Bylo jich 150 000. Po mnoha bojích se je podařilo vytlačit na Balkán. 

V Čechách panoval mír, ale klid tam nebyl. Na venkově se poddaní dostávali do sporů se svými pány, 

byli krutě omezováni vysokými daněmi, bez souhlasu pána se nesměli ženit, studovat a stěhovat. Svá 

políčka obdělávali v noci. Poslali petici císaři o zastvení roboty. Císař petici nepřijal a to byl důvod 

k chystanému povstání. Vzbouřilo se 160 panství. Bohužel poslové byli uvězněni a na zbylé sedláky 

vytáhl generál Piccolomini se dvěma pluky vojska. Selští předáci byli zajati a pověšeni (Jan Kozina), 

mnozí uprchli do lesů. Leopold potom nastolil pořádek, vydal patent, kterým zrušil práva obyvatel 

obcí a měst, ujasnil vztahy mezi pány a poddanými. Jakmile se v Čechách situace trochu uklidnila, 

vypukl mor. Zemřelo 100 000 lidí. Panovník nákaze unikl. Zemřel v roce 1705. Za jeho vlády se stal 

pražský Hrad sídlem českých úřadů. Česky se Leopold nikdy nenaučil. 

          Vlasta Jiroutová 



Základní škola 
 
Basket a volejbal dívek 

V týdnu od 9. do 13. prosince minulého roku (2013) jsme se zúčastnili turnajů, které měly být 

generálkou na Olympiádu škol holického regionu, která proběhne na přelomu května a června roku 

2014 – jako vždy v Holicích. 

V pondělí 9.12. 2013 vstoupila naše děvčata do turnaje v basketbalu 

dívek a jejich vystoupení (po odchodu straších hráček) bylo velmi 

milým překvapením. Náš dívčí tým si dokázal bez problémů poradit 

s každým soupeřem a celý turnaj vyhrál. Vítězná cesta děvčat vedla 

přes týmy ZŠ Holice Komenského ( 6:3), ZŠ Roveň (14:6), gymnázium 

Holice (10:6) a ZŠ Býšť (18:4). 

Ve čtvrtek 12.12.2013 se uskutečnil 

tradiční vánoční turnaj ve volejbalu 

dívek, kterého se zúčastnilo celkem 5 

družstev. Po úvodní – spravedlivé – 

prohře s domácím gymnáziem prohrála 

naše děvčata i druhý zápas se ZŠ 

Roveň. Pak se nám ale začalo dařit a dvě rychlá vítězství nad ZŠ 

Holice Komenského a ZŠ Býšť znamenala, že jsme se vrátili do hry o 

umístění a brali jsme nakonec bronzové třetí místo v turnaji. Pro letní 

klání v rámci Holické olympiády dobře víme, že můžeme brát i 

stříbrné medaile – možná i  ….Ale to nechceme v žádném případě 

zakřiknout a tak je na místě říci „ Holky děkujeme.“ 

                                       F. Mottl  

Bratrovražedné basketbalové boje v naší škole 

I tak by se dalo nazvat tradiční každoroční 

klání mezi smíšenými družstvy jednotlivých tříd 2. 

stupně naší školy. Těsně před vypuknutím vánočních 

prázdnin propukly ve škole velmi ostře sledované a 

emocemi provázené boje o nejlepší basketbalovou 

partu naší školy. Utkání mezi mladšími, ale i staršími 

ročníky skončila remízami. V dalších zápasech už 

měli vždy navrch starší žáci. Když byly doplněny 

veškeré výsledky do tabulky – bylo zjevné, že starší 

ročníky jsou si tak rovny, stejně jako mladší ročníky 

mezi sebou. U mladších rozhodly  o umístění  

doplňkové trestné hody, při nichž byli šťastnější a 

šikovnější žáci 6. třídy, kteří tak obsadili celkově 

3.místo a na dno turnaje tak poslali o rok starší 

sedmáky. Mezi staršími ročníky došlo na doplňkové 

zkrácené utkání, ve kterém zvítězilo družstvo  9. 

ročníku  6 : 0 nad družstvem  8. ročníku( 2.místo), a 

stalo se tedy vítězem letošního interního turnaje 

v naší škole.                      F.Mottl 

      

Žijeme sportem – školní florbal na vzestupu ? 

Reprezentace školy ve florbale 

V letošním roce se naše škola zúčastnila všech turnajů, které v podzimním období v pardubickém 

regionu proběhly. Krátce k jednotlivým kategoriím: 

 dívky 6. a 7. třída ( 22.11.2013 Ohrazenice) postoupili jsme po remíze s Přeloučí a prohře 

s hráčkami Ohrazenic do semifinále z druhého místa. V semifinále jsme prohráli se ZŠ 

Polabiny 1. Nedařilo se ani v boji o třetí místo, a tak jsme v opakovaném střetnutí opět 

prohráli s týmem Ohrazenic a obsadili jsme 4. místo 



 chlapci  8. a 9. třída ( 27.11.2013 Holice) 9 účastníků turnaje bylo rozděleno do tří základních 

skupin, ze kterých postupoval pouze vítěz, aby se tyto týmy dále utkaly o dvě postupová místa 

do okresního kola.Naši kluci vyhráli v prvním zápase nad Rovní ( 2: 0). Ve druhém zápase 

jsme zkřížili florbalové hokejky s týmem Dašic. Prohráli jsme o jeden jediný gól – a to nás 

poslalo domů 

 chlapci 6. a 7. třída ( 29.11.2013 Motavany) – přihlášen rekordní počet týmů ( 10), ty se utkaly 

ve dvou skupinách po pěti účastnících. Naši chlapci prohráli ve skupině s Ohrazenicemi (1:4) 

dále pak s ZŠ Štefánikova Pardubice (1:2) a se ZŠ Studánka Pardubice (0:3) a nakonec 

zvítězili nad ZŠ Spořilov Pardubice (3:0). Ze všeho bylo čtvrté nepostupové místo. Je nutné 

podotknout, že naše škola nedisponuje takovým výběrem, jaký si mohou dovolit velké školy 

(naše kluky jsme doplnili  žáky  5. ročníku – a to z celé poloviny). Nasazení těchto malých 

kluků bylo enormní a je jen škoda, že řada z nich směřuje od příštího ročníku do středních a 

sportovních škol 

 dívky 8. a 9. třída ( 4.12.2013 Pardubice) 8 týmů z pardubického okresu se utkalo ve dvou 

skupinách. Naše děvčata si zapsala vítězství se  ZŠ Masarykova Přelouč (4:0), se ZŠ Spořilov 

Pardubice (2:0). Ze zápasu s obávanou  ZŠ Polabiny 1 odešla děvčata s porážkou (0:6). I tak 

jsme postoupili ze druhého místa a v semifinále jsme narazili na ZŠ Polabiny 3. Po mnohých 

chybách v obraně a nepřesnostech v útoku a zakončení akcí nakonec naše holky prohrály 4:2. 

V boji o třetí místo jsme opět narazili na polabinskou 1. Po výtečném výkonu jehož základem 

byla nepropustná obrana, nasazení a zodpovědný přístup hráček, dokázala děvčata zvítězit 

(1:0) a připsat si dosud nejlepší umístění ve florbalových turnajích, kterých jsme se kdy 

zúčastnili. Je na místě poděkovat našim reprezentantkám za úspěšné vystoupení a popřát 

mnoho dalších podobných výsledků 

 chlapci 3.- 5. třída se zapojili do Vánočního florbalového turnaje, který se uskutečnil 

v nafukovací hale na Dukle a který pořádal DDM Alfa Pardubice. Do turnaje vstoupilo 10 

týmů ze širokého okolí. Naši reprezentaci tvořili hráči chrudimského hokejového klubu a 

proto jsme očekávali kvalitní výsledek. Chlapci opravdu nezklamali a tak po výhrách nad 

Sezemicemi a Dašicemi postoupili mezi tři nejlepší týmy turnaje.V dalším utkání porazili naši 

kluci sportovní školu Benešovku Pardubice (4:2). Ne tak dobře se vedlo našim proti týmu ZŠ 

Opatovice – řada neproměněných šancí, zaváhání v obraně vedla k prohře 3:1. Nakonec jsme 

domů do Moravan přivezli pohár a medaile za druhé místo v turnaji. I tady je nutné s lítostí 

konstatovat, že toto nadějné mužstvo nebude moci z důvodů odchodu řady žáků na střední 

školy a sportovní školy do budoucna  reprezentovat naši školu. Škoda… Přesto klukům 

děkujeme za podaný výkon a slušnou reprezentaci naší školy.               

F. Mottl 

   Školní časopis MUF v celostátní soutěži 

Stejně jako v minulých letech se zapojila naše škola i letos do celostátní soutěže o nejlepší 

školní časopis. V hodinách mediální výchovy v 9. ročníku vznikají pod vedením p.uč. Ing. 

Pavla Kubce  jednotlivá čísla školního časopisu MUF. Jeho provedení a obsah může každý 

prověřit přímo na webových stránkách školy. S časopisem se může seznámit i ve vestibulu 

místní prodejny COOP Jednota Moravany nebo si jej může přečíst v obecní knihovně. 

V letošním kole celostátní soutěže se naši žurnalisté  umístili na krásném 17. místě ze 193 

zúčastněných školních časopisů. Nádherným umístěním jsme se blýskli v kategorii nazvané 

Grafika časopisu. Zde jsme skončili ze 193 zúčastněných škol na krásném i když tak trochu 

„bramborovém“ čtvrtém místě v republice. Věříme, že tento úspěch posílí práci našich 

mladých novinářů a že v příštím roce poskočíme na některé z medailových pozic. 
  

 

 



V ZŠ Moravany máme mistra republiky 

V devátém ročníku naší 

základní školy studuje nenápadný 

klučina Josef Novák, který žije  v 

 nedaleké obci  Bořice. Pepa, jak 

mu kamarádi říkají, je skvělý a 

velmi skromný kluk, který se ve 

svém volném čase věnuje 

motosportu. I když začínal jako 

motokrosový závodník, hvězdy 

rozhodly trochu jinak, a tak Pepča 

opustil motokros a vrhl se na 

plochou dráhu.  

Zde si zanedlouho 

vybudoval slibnou pozici. Postupně 

získával respekt svých soupeřů, 

aby jim nakonec ukázal, kdo je na 

ploché dráze „mistrem“. Své 

umění, talent a píli ( za podpory 

svého otce) proměnil v jedinečný 

úspěch. V letošním roce se stal  „ 

Mistrem republiky v ploché dráze 

juniorů do 125 ccm “.  

O  jeho mistrovském titulu 

se ve škole (díky jeho vrozené 

skromnosti) nedozvěděli ani 

spolužáci, ani učitelé. Ale jak to 

bývá –  taková zpráva se utajit nedá -  a tak časem prosákla na veřejnost.  

       Pepa Novák  - Mistr České republiky 2013 na ploché dráze   

                                                                                      juniorů do 125 ccm 

Pro vedení školy to byl signál, jak svému žákovi poděkovat i za úspěšnou  reprezentaci školy. 

Slovo dalo slovo a Pepča si se svým otcem připravil zhruba hodinovou besedu pro spolužáky 

z prvního ale i druhého stupně, kde mohl odprezentovat svou dosavadní úspěšnou plochodrážní 

činnost. Spolužáci si pak mohli na vlastní oči prohlédnout trofeje ze závodů, závodní kombinézu 

s přílbou a hlavně motocykly, na kterých Pepa tak úspěšně závodí. 

 Pepa letos v létě opustí naši školu jako absolvent devátého ročníku, aby mohl pokračovat 

v dalším vzdělávání a hlavně v dobře našlápnuté sportovní kariéře. Přejeme mu k tomu hodně zdraví, 

štěstí a zdaru. 

                              L.Januš 

Besídka ZUŠ Holice v naší škole 

Dne 12.prosince 2013 uspořádal pan učitel Beran Vánoční besídku ZUŠ Holice v moravanské 

základní  škole. V programu, který shlédli 

hlavně rodiče a příbuzní žáků, se představila 

zhruba desítka mladých umělců hrajících na 

pianino. Vedle žáčků „začátečníků“ vystoupily 

i děti,  které se hudbě věnují již delší dobu, aby 

předvedly, kam může vést jejich píle a talent. 

Děti docházející k panu učiteli Beranovi a paní 

učitelce Krúpové se předvedly opravdu na 

vysoké úrovni. Všem muzikantům přejeme 

hodně úspěchů a věříme, že spolupráce mezi 

ZŠ Moravany a ZUŠ Holice bude i nadále tak 

skvělá, jako doposud. 

    

     

        L.Januš 



 

Tak tohle mi hlava nebere … 

Milí čtenáři našich příspěvků – jistě víte, že naše škola všemožně podporuje sportovní 

iniciativy našich žáků, lhostejní nejsme ani k dětem a dorostencům, kteří sice naší škole už dávno 

odrostli, ale přesto si rádi čas od času zasportují. Asfaltové hřiště – mimochodem otevřené dnes a 

denně sportující veřejnosti – i v průběhu prázdnin, nabízí vyžití při malé kopané nebo basketbalu. 

Každý rozumně uvažující člověk mi dá za pravdu, že nemá smysl uzavírat sportovní areál ihned po 

skončení vyučování a nechat tyto prostory bez sportovních aktivit. Ale co čert nechce….. 

Lavičky, umístěné v areálu neslouží však  ke krátkému odpočinku sportujícího mladého 

člověka – ale stávají se „hospodskými pryčnami“ 

– někdy notně poplivanými a podestlanými 

závějemi cigaretových nedopalků a povalujících 

se prázdných PET lahví - a když na to mládež má 

( a to má dost často !!!) i povalujícími se 

prázdnými lahvemi od vína a tvrdého alkoholu. 

Mnohdy se stává, že alkoholem posilnění 

„sportovci“ demolují lavičky, oplocení kolem 

školního areálu, hrají „smysluplné hry“ 

spočívající ve vrávoravém běhu a 

riskantním naskakování na okenní parapety 

školní budovy ( zaplať Bůh, dosud nikomu 

nepodklouzla noha, aby prošel skleněnou okenní 

výplní do nitra školy) a to vše doprovázené 

hurónským řevem a záchvaty těžko popsatelného 

smíchu prosyceného pachem marihuany.  A 

pokud se v těchto návštěvnících probudí nějaké 

umělecké sklony – odnese to „zaflusané okno“, 

které přivede každého kolemjdoucího na pokraj 

zvracení. A ani to nestačí – proč házet prázdné 

lahve do kontejnerů – to tedy ani náhodou!!! 

Vždyť se můžeme parádně pobavit. Bingo! A už 

letí láhev vzduchem… a za ní druhá a třetí. 

Radost nebere konce. Ať si to vyžerou učitelé !!! 

Ti tedy před zahájením tělesné výchovy sbírají a 

zametají střepy z celé plochy hřiště, aby se o ně 

neporanili jejich žáci (potažmo - Vaše děti). Ale 

mnohdy ani tohle „sportujícím opilcům a 

kuřákům“ asi nestačí – a tak se na venkovních 

tabulích určených ke kreslení dětí v ŠD objevují 

sprosté malůvky a ještě sprostší výrazy. A v době 

těsně před Vánoci šli mladí vandalové ještě dál – jejich nepřáteli se staly popelnice naplněné odpadky. 

Hoši se asi v deliriu předháněli v siláckých výkonech – tentokrát to neodnesly lavičky nebo branky – 

pokojně stojící a téměř zaplněné popelnice skončily za plotem školy – v zahradě manželů Markových. 

Podívat se můžete sami.  

A teď   „ Babo raď “ !!!  Zavřít sportovní areál školy vždy po ukončení vyučování? Asi ano. 

Ale co když nám „ alkoholických sportů “ chtivá mládež poleze přes plot a začne se mstít za uzavření 

areálu. Kdo zde bude hlídat – obecní policie, kterou u nás pomalu není vidět, ale kterou obec vesele 

platí? Řadoví spoluobčané, kteří jsou k takovým úletům lhostejní? Nebo se najde někdo statečný, kdo 

omladinu napomene a bude riskovat její pomstu? A co učitelé? Že by ti zde nemohli denně hlídkovat 

do noci? Řešením by byl opravdu kvalitní kamerový systém umístěný na budově školy – otázka však 

zní : Kdo to zaplatí ??? 

                                         L.Januš 

 

 

 

 



Vzpomínky Ing. Václava Mokříše 
  

 
 



 
 

Informace knihovny 
 

Nové knihy 

V závěru loňského roku jsem zpracovávala celou horu nových knih. Potěším zejména dětské čtenáře, 

pro které jsme nakoupili celou řadu krásných knih pro mládež, celkem asi padesát titulů. Pro nejmenší 



čtenáře jsou to pohádkové knihy z oblíbené řady „O mašince Tomášovi“, Další příběhy malé  

Ivanky, Princezny pro dívky nebo Angličtinu od 3 let s Hello Kitty. Pro starší děti šest dílů ze série 

„Dračí meč“  nebo čtyři díly ze série „Upíří ségry.“ Upíry se to v literatuře jen hemží, takže do třetice 

pro nejstarší čtenáře čtyři díly ze série „Upíří deníky.“  I když ne vždy se ztotožňuji s obsahy těchto 

knih, knihovna je pro všechny a v současné době zrovna tento žánr „letí“, takže se musíme přizpůsobit 

přáním čtenářů. Milovníky sci-fi potěším hned pěti díly „Star wars.“  Za přečtení stojí kniha 

„Příběhy z tribuny“ autorky Zuzany Maléřové, ve které najdete příběhy známých osobností, 

například Patrika Gedeona, Jany Synkové, Barbory Srncové, Ivana Lietavy nebo Táni Fischerové či 

Jaroslava Žipaje a dalších deseti.  

Další novinky: Halina Pawlovská:  Pravda o mém muži, Jo Nesbo: Levhart, pro zábavu:  Ruda 

z Ostravy, Henning Mankel: Než přijde mráz, František Kožík: Za trochu lásky – ženy v životě 

J. Vrchlického, Stephen King: Zhubni, Jan Cimický: Prchající stín, Miroslav Moulis: 

Zapomeňte, že jste byli lidmi – Nacistické koncentrační tábory. Gramatika současné němčiny, 

ruštiny, francouzštiny s praktickými příklady. Nakonec kniha, která se dotkne každého z Vás a 

tou je Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny s výkladem k téměř 600 paragrafům. 

V posledním časopise D test se dozvíte, že oblíbené rozinky obsahují plísně. Nejlepší jsou Albert 

Quality z Číny nebo Aro z Íránu a nejhorší Nature park-rozinky obří z Argentiny  nebo Suntree 

Sultaminen z Turecka. Také zde píší, že hrozny k výrobě vína se pěstují v mnoha zemích. Avšak 

pouze v deseti státech se pěstuje vinná réva k produkci rozinek. Jsou to speciální odrůdy révy, které 

obsahují dvojnásobné množství cukru ve srovnání s jinými odrůdami. Zrovna tak i arašídy. Nejlepší 

opět Albert Euroshopper a nejhorší Lidl Alesto a Canto Arašídy. 

Loňský rok jsme v knihovně ukončili krásnou akcí – výstavou starých kočárků ze sbírky Pavlíny 

Novotné a výstavou velice zajímavých starých plakátů kina v Moravanech ze sbírky Petra Bakeše a 

Petra Šedivého.  Výstava plakátů ještě trvá. Rovněž se můžete dozvědět informace týkající se historie 

bývalého kina. Proběhla i anketa, ve které se lidé mohli vyjádřit, jak si představují využiti budovy 

bývalé Sokolovny.  Výsledky budou zveřejněny v knihovně. O akci byl mimořádný zájem, což nás 

velice potěšilo. Lidé všech generací si oživili vzpomínky, debatovali, setkali se svými známými, 

babičky ukazovaly vnoučatům, v jakém kočárku se vozily ony a v jakém jejich maminky. To je záměr 

všech akcí, které se v knihovně pořádají. Škoda jen, že někteří si cestu do knihovny nenašli, ač dveře 

byly dokořán otevřené a oni procházeli přímo okolo nich.  

 

Na závěr citát Jiřího Žáčka: 

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“ 

Zdena Bakešová, knihovnice 
 

OS SC Moravany 
 
V sobotu 30.11.2O13 se konaly v Senior centru – v hale a přilehlých prostorách již deváté vánoční 

trhy. 

Přijelo 35 prodejců, kteří prodávali vánoční ozdoby a květiny, med, medovinu, textil, hračky, knížky, 

kosmetiku aj. Ke všeobecnému potěšení zde byl i stánek s uzeným masem, uzeninami, ovocem a 

zeleninou. 

Předsedkyně Občanského sdružení paní Věra Otradovská, která se nejvíce podílela na organizaci trhů, 

přivítala místním rozhlasem všechny prodejce i hosty a popřála všem dobrou náladu, dobrý prodej i 

dobrý nákup. Návštěvnost byla veliká, hlavně v dopoledních hodinách. Trhy přišel navštívit i pan 

starosta Roček. Věříme, že byl spokojen, a že se mu trhy líbili jako i všem ostatním návštěvníkům. 

V naší jídelně bylo připraveno občerstvení, káva, čaj, zákusky, obložené chlebíčky atd. Zakoupit si 

mohli všichni i oběd – řízek a bramborový salát. 

Chtěli bychom poděkovat OÚ Moravany za povolení trhů, OÚ Slepotice p. Brožkové za zapůjčení 66 

stolů a p. Schejbalovi a Holotovi za jejich dovoz i odvoz. Také děkujeme všem, kteří pomohli 

s výzdobou a rozmístěním stolů, a ještě večer po skončení trhů s úklidem. 

 

Dne 20. prosince jsme měli společnou štědrovečerní večeři, které se zúčastnilo 52 lidí.Večeři zahájila 

přípitkem v 17 hodin předsedkyně V. Otradovská. Navštívil nás i pan starosta V. Roček, i paní 

místostarostka L. Louženská. Pozvání přijala za Klub důchodců paní H. Říhová a Zdena Schejbalová. 



Všichni nám popřáli hezké vánoce a hodně zdraví do nového roku 2014. Na přání pana starosty nám 

paní H. Neumanová předříkala před večeří modlitbu, a kdo chtěl, pomodlil se společně s ní. Na 

vánočně vyzdobených stolech měl každý zákusky, vánočku, chlebíček a ovoce. Nechyběly ani 

rozsvícené svíčky. Večeři nám i s obsluhou připravil kolektiv kuchyně.Každý si mohl vybrat dle přání 

– bramborový salát, brambory, řízek vepřový nebo kuřecí a nebo kapra. Kdo se nemohl s námi 

zúčastnit, tomu večeři paní vedoucí Pírková donesla až do bytu. Večer se vydařil a všem moc 

chutnalo. Za ochotu a snahu velice děkujeme celému kolektivu s vedoucí paní Lenky Pírkové. Budeme 

se těšit, že se i příští vánoce opět sejdeme u večeře. 

Za OS SC  D. Šilleová 

        

KD informuje 
 

Do našeho klubu zavítal 25.11.2013 starosta, pan Václav Roček, který nás seznámil s problémy obce. 

Pozval nás do knihovny na výstavu plakátů místního kina z doby první republiky a pozdější. 

Prostřednictvím výstavy obecní úřad vyzývá občany, aby uvažovali o smysluplném využití stávající 

sokolovny a své nápady oznámili. 

2.prosince 2013 oslavila paní Pleskotová Růžena 80 let života. Popřáli jsme jí pevné zdraví a životní 

optimismus do dalších let. Přítomní se bavil i zpěvem a vyprávěním žertovných příhod ze života. 

9.prosince byla Mikulášská zábava, na které k tanci a poslechu hrál oblíbený muzikant pan Karel 

Vávra. Přítomní byli obdarování chutným perníkem, který roznášela Mikulášova družina. 

15. prosince jsme se zúčastnili Vánočního koncertu pěveckého sdružení Slavoj Chrudim, který se 

konal v Senior centru. Koncert byl velice úspěšný. 

16.prosince jsme se připravovali na Vánoce, předávali jsme si zajímavé tradiční recepty a některé 

členky přinesly i vlastnoručně upečené cukroví.Popřáli jsme si příjemné prožití svátků vánočních a 

pevné zdraví do nového roku 2014.  

6.ledna 2014 předsedkyně paní Helena Říhová nás přivítala v novém roce a seznámila nás  

s „Inspiracemi na dnes a příští rok“. Z desatera, jak zůstat mladým, je nutné řídit se některými radami, 

např. „Učte se o počítačích, povoláních, zahradničení …cokoliv. Nikdy nenechte svůj mozek  

odpočívat. Nevyužitá mysl je dílnou ďábla a jméno ďábla je Alzheimer. Těšte se z jednoduchých věcí. 

Často se smějte. Obklopte se tím, co milujete. Dbejte o své zdraví. 

                                               Mgr. Marcela Halsbachová 

  

Tradiční volejbalový turnaj 
 

Naše Sdružení přátel volejbalu pořádalo za podpory obce letos již 6. ročník volejbalového turnaje 

smíšených družstev o Pohár starosty. Turnaj se jako každoročně vydařil, hlavně díky sehrané 

spolupráci pořadatelů. Největší díky patří manželům Hlaváčkovým. O vítězství soupeřilo 15 týmů, 

Moravanům se podařilo sestavit 3 týmy. Účastníky byly jako již tradičně týmy z blízkého i dalekého 

okolí. Věrným účastníkem byl tým z Meziměstí, který přijel z největší dálky. Letos bohužel neobhájil 

umístění na pomyslné „bedně“. Vítěz minulého ročníku-Basket Chrudim letos zklamal a také se 

neumístil na předních pozicích. 3. místo patřilo uhrát týmu Navostro z Chrudimi. Tým Moravan, ve 

složení Michal Hodík, Emil Belás, Anička Půlpánová, Markéta, Marek a Jaroslav Lukasovi, letos 

překvapil a obsadil 2. místo.  To je nejlepší umístění za celých 6 let. Vítězem letošního ročníku se stal 

tým „Predátoři“ z Pardubic. Krásný putovní pohár je možnost si prohlédnout v hale. Tímto Vás 

zveme nejen na prohlídku poháru, ale pokud má někdo zájem začít hrát volejbal, může přijít každou 

středu od 18 do 20 hod do naší krásné sportovní haly. Každý je vítán. 

                                              za volejbal Moravany Markéta Lukasová 

 

 Malá kopaná 
    
Dne 14. 12. 2013 se konal halový turnaj v malé kopané O pohár starosty obce - maty cup 2013. 

 



Účastníci turnaje byli:Mosako               Poděkování sponzorum:Obecní úřad Moravany   

                                  Bořice                                                         Mostr-Libor Brom 

                                  FC Newton                                                 Makro-ND s.r.o 

                                  Maro                                                           Opall-Agri s.r.o    

                                  Ventilovci                                                    Pneuservis Gába 

                                  FC Vrátno                                                   Mazánek Martin 

                                  Indiáni                                                         Hanák Stanislav 

                                                                                                      Fibich Jiří   

                                                                                                      Fibikar Luboš 

                                                                                                      Madák Tomáš 

                                                                                                      Kaplan hojda František 

Nejlepší brankař turnaje: Branda Bronislav 

Nejlepší střelec  turnaje: Jedlička Tomáš 

Nejstarší hráč    turnaje: Široký Jan (52) 

Nejhezčí hráč    turnaje: Branda Jan 

Pořadatelé turnaje -  Pavel Pumrle a Matěj Pulpán -  by chtěli poděkovat všem účastníkům turnaje za 

kvalitní fotbalový výkon a především VŠEM sponzorům za jejich příspěvky. 

                                   Za pořadatele Pavel Pumrle 

Reklama 
 

 

    STRAVOVÁNÍ 

LENKA PÍRKOVÁ 

NABÍZÍME DENNÍ STRAVOVÁNÍ V OBJEKTU 
 

SENIOR CENTRA V MORAVANECH. 

VYBRAT SI MŮŽETE ZE DVOU JÍDEL 

 

A V PÁTEK ZE TŘÍ ZA CENU 59,- KČ PRO 

 

SENIORY S TRVALÝM POBYTEM V MORAVANECH A MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

A 65,- KČ PRO OSTATNÍ. 

DÁLE LZE PO DOHODĚ ZAJISTÍME 

RŮZNÉ OSLAVY A OBČERSTVENÍ, 

DOPRAVU JÍDEL DLE OBJEDNÁNÍ PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE, 

 

MINUTKOVÉ MENU, OBLOŽENÉ TALÍŘE A JINÉ. 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS NA TEL:739040497, 608859459 

tel:739040497

