Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro pomalu přichází, aniž by byla bílá zima. Pro motoristy a silničáře výhoda, pro zahrádkáře a
zemědělce naopak stav nepříznivý. Přesto věříme, že žádná velká kalamita již nepřijde.
Přes dosavadní zimní období jsme se snažili v rámci možností ošetřit přerůstající zeleň, odstranit staré
pařezy a zlikvidovat nevyhovující porosty, které jindy přikryje bílá peřina. Zároveň tímto vyzýváme i
Vás, abyste ošetřili svoji zeleň, která přerůstá přes ploty do veřejného prostranství a na mnohých
místech brání při sekání trávy na obecních pozemcích. Kromě vzhledu se tím zlepší i průchodnost po
chodníkách a místních komunikacích.
Podařilo se nám též dokončit za Duhovým jezerem svah, který by měl sloužit jako svah pro zimní
radovánky. Jistě jste si této skutečnosti všimli při již jarních procházkách. K vyzkoušení kopce nám
však letos bude patrně chybět jen ten sníh. Také doufáme, že si někteří spoluobčané nebudou tento
prostor plést se skládkou. K tomuto účelu slouží sběrný dvůr ve společnosti S-firma, kde je možno
uložit prakticky odpad všeho druhu a je zde otevřeno 6 dnů v týdnu. V případě bioodpadu je nutno
dodržet při jeho odevzdávání separaci drobného a větví, pařezů apod. Informace získáte na sběrném
dvoře, popř. u zaměstnanců obecního úřadu.
Mnohým občanům se nelíbí finanční poměr u poplatků za svoz odpadu v porovnání ceny vývozu
1x nebo 2x měsíčně (900,- Kč a 1 300,- Kč). Tato cena kopíruje cenu, kterou obec obdrží od Služeb
města Pardubice a.s. moravany mají navíc tu výjimku, že máme vývoz jak 1x, tak i 2x za měsíc. Do
ostatních obcí jezdí pro odpad pouze 2x měsíčně.
Během měsíců ledna a února se konaly výroční členské schůze většiny organizací, které na území
naší obce působí. Všem patří poděkování za práci, kterou pro svoji činnost, ale také pro reprezentaci
obce vykonali. Nezáleží na tom, zda se jedná o dobrovolné hasiče, myslivce, chovatele nebo důchodce
či Moravanské ženy. Všichni, kteří se o chod těchto organizací starají, patří velké poděkování
s přáním, aby se jim i nadále v práci dařilo. Všeobecně platí, že žádnou činností se nelze zavděčit
všem, ale to nesmí nikoho odradit od další práce.
V realizaci investičních akcí proběhnou koncem února a v březnu tyto kroky:
1) Z pěti nabídek vybere komise určená k zabezpečení opravy sokolovny tu nejvhodnější nabídku pro
zhotovení projektové dokumentace. Ta bude určena pro stanovení rozpočtu prací a k vydání
stavebního povolení.
2) Dne 3. 3. 2014 bude vybírat určená komise z předložených nabídek nejvhodnějšího dodavatele na
realizaci kanalizace v Platěnicích a úpravu stávající čističky v Platěnsku. Stavební povolení na tuto
akci máme, a když vše dobře dopadne (přidělení dotace), bude moci být akce zahájena v červenci
letošního roku.
3) Koncem března nebo počátkem dubna začne stavba vodovodu „Za tratí“. Místa pro zhotovení
domovních přípojek budou s každým vlastníkem nemovitosti dohodnuta na místě.
4) Sportovní areál za hřištěm v Moravanech – je podána žádost o vydání územního rozhodnutí.
Probíhá též vyhodnocení možnosti zajištění dotace na tuto akci. Jestliže by obec nezískala dotaci
minimálně ve výši 80% z celkových nákladů, je realizace této stavby pro obec nemožná. V letošním
roce se změnily dotační podmínky, dosud není nic stanoveno, více informací bude k dispozici během
II. čtvrtletí 2014.
Více informací opět v dalším čísle zpravodaje.
Přejeme všem i nadále hezké počasí a hodně chuti do zahájení prací na zahrádkách.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení OZ ze dne 3. 2. 2014
19/243 OZ schvaluje doplnění programu o bod „Zařazení správního území Obce Moravany do území
působnosti MAS Region Kunětické hory na období 2014 – 2020“ a zařadit ho jako bod č. 8.
19/244 OZ schvaluje doplněný program dnešního jednání.
19/245OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení pana J. Kozáčka, jako členy p. ing.
B. Křivku a p. M. Pýchu.

19/246 OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. J. Sychru a Z. Venclovou.
19/247 OZ schvaluje změny rozpočtu č. 5/2013.
19/248 OZ schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 844/2 a 58/2 v k. ú. Platěnice o celkové
výměře 1 574 m2 za cenu 25,- Kč/m2, t.j. 39 350,- Kč, úhradu za znalecký posudek 700,- Kč a 1 000,Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
19/249 OZ schvaluje směrnici č. 1/2014 - Poskytování cestováních náhrad zaměstnancům a
zastupitelům Obce Moravany v předloženém znění.
19/250 OZ schvaluje rozpočet na rok 2014 v předloženém znění.
19/251 OZ schvaluje zařazení správního území obce Moravany do území působnosti MAS Region
Kunětické hory na období 2014 – 2020.

Rozhodnutí představenstva MORAS a.s. Moravany
Dle stanoviska Českého zdravotního ústavu a orgánů hygienické služby nelze surové fekálie obyvatel
(tuhé obsahy septiků a žump, odpadní voda z WC, kuchyně a koupelen) přímo aplikovat na
zemědělskou půdu z důvodu nebezpečí šíření nákazy, pro nedostatečnou kontrolu cizorodých látek a
pro dodržení zásad ochrany životního prostředí (obsahy fosfátů
a jiných látek obsažené v saponátech a mycích prostředcích).
Likvidaci fekálií proto musí řešit obec v souladu s legislativou vod - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách,
zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.
Z tohoto důvodu představenstvo MORAS a.s. Moravany rozhodlo, že tyto služby bude i nadále
provozovat pouze pro občany okolních obcí, ale pouze se souhlasem obce, jež tyto
fekálie převezme za úplatu na své čističky odpadních vod po předchozí domluvě žadatele o vývoz
fekálií.
Toto rozhodnutí vstupuje v účinnost od 1.3. 2014.

Společenská rubrika
V měsíci březnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Matoušková Zdeňka
Wilder Josef
Michalec Josef
Veselý Jiří
Hortová Marie
Weinlichová Marie
Bakešová Libuše
Skoupá Danuše
Votava Jiří
Schejbalová Růžena
Mazánková Růžena
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a stálou pohodu.
Vítáme čerstvě narozenou
Adélu Hývlovou
Přejeme hodně štěstí a radosti.

Opustili nás …
pan Josef Krejčí z Moravan
pan MVDr. Václav Drbal z Moravan
Čest jejich památce.

Něco málo o zdraví
Šalvěj byla vždy ceněna pro svůj vliv na dlouhověkost. Je antiseptická a protiplísňová,
podporuje trávení ostrých a sladkých pokrmů, mírní žaludeční a střevní katary. Posiluje krev a
nervy, snižuje potivost, prospívá při potížích v přechodu, zklidňuje kašel a rýmu, kloktá se při
angíně – dezinfikuje.
Hořčici Římané podávali ke zlepšení trávení ke všem jídlům. Používalo se semínko mladé
lístky a květy. Byla zařazena mezi byliny vzbuzující lásku.
Hořčice výrazně upravuje trávení tuků a podporuje tvorbu žaludečních šťáv, žluči a
peristaltiku střev.
Rozemleté semínko se používá do koupelí pro prohřátí při nachlazení, na zábaly k prokrvení
plic i pokožky, ke zmírnění bolestí při revmatismu, artritidě a omrzlinách.
Tymián – blízký příbuzný naší mateřídoušky. Jako koření si ho vážili už ve starověku.
Ve Francii se mu přezdívá penicilin chudých, neboť je to výrazné přírodní antibiotikum.
Používá se při nachlazení, chřipce a na suchý kašel.
Posiluje imunitu, stimuluje tvorbu moči, chrání sliznice žaludku a střev. Likviduje malé
střevní parazity.
Podporuje usínání a dobrou mysl. V koupelích mírní svalové a revmatické bolesti.
Vlasta Jiroutová

Pozvánka pro občany Obce Moravany

Název projektu: PĚTIGRAM aneb Rozvoj pěti gramotností na venkově
Operační program: OPVK, Oblast podpory 3.1
Dovolujeme si Vás pozvat na bezplatný seminář, určený pro ekonomicky aktivní obyvatele
18-64 let,
občany obce Moravany včetně spádových obcí.
V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity v těchto tematických oblastech:
1)
2)
3)
4)
5)

Základy práva aneb jak se neztratit v paragrafech
Finanční gramotnost jako nejlepší kladivo na dluhy
Počítače, mobilní telefony a tablety – jak využívat to, co potřebuji
Drobné podnikání lepší než špatné zaměstnání
Práva spotřebitele a obrana před nekalými obchodními praktikami

Výuková setkání budou probíhat od září 2014 do dubna 2015. Výuka bude probíhat v obci 2x
až 4x za měsíc během 8 měsíců. Témata kurzů (z nabídky 1-5) se mohou střídat dle aktuálního
zájmu.
Výukové setkání je plánováno na 4 hodiny, z toho dvě pro prezenční výuku (interaktivní
přednášku) a dvě hodiny pro individuální konzultace a neformální diskusi.
Průměrný počet účastníků na akci je 8 osob.

Pokud máte zájem některého tématu se zúčastnit, kontaktujte koordinátora:
Zdeněk Kříž, e-mail: info@hybo.cz
Konkrétní pevné termíny s lektory budou naplánovány podle zájmu.
Těšíme se na Vaši účast

Velikonoční trhy
Stravování Lenka Pírková
a
Občanské sdružení Seniorcentra
oznamují, že se dne 12. 4. 2014
uskuteční v Senior centru

Velikonoční trhy
Podrobné informace o akci přineseme v příštím čísle.

Hasiči hlásí …
Zpráva o činnosti okrsku č. 9 Moravany za rok 2013
19. 2. se konal Masopust v Turově. O týden dříve, 12., se konala masopustní jízda přilehlými obcemi
s pozváním na Masopust. Účastníci se setkali u obyvatel obcí s příjemným uvítáním. Samotný
Masopust včetně vepřových hodů si získává rok od roku více příznivců nejen v průvodu, ale i
kvantitou snědených zabijačkových pochoutek. Tradičně se konala dětská diskotéka a poté zábava pro
dospělé.
V měsících březen a duben se po zimní přestávce kontrolovala technika.
30. duben – prakticky ve všech obcích proběhlo pálení Čarodějnic. Tuto akci si bez práce hasičů
nedovedeme představit.
8. května se konalo okrskové kolo v požárním sportu v Platěnicích. Zúčastnilo se celkem 11 družstev.
Příprava a zajištění této akce bylo na velmi dobré úrovni a kupodivu bylo i krásné počasí. O dva dny
později, 10., se konaly noční útoky ve Slepoticích. Tyto závody byly zahájením Pardubické ligy a
svojí aktraktivností přilákaly na tři desítky zúčastněných družstev. Noční útoky jsou oblíbenou
disciplínou mezi soutěžními družstvy. Ovšem o počasí se nedalo v tu chvíli mluvit jako o ideálním pro
tento požární sport.
Následující den, 11. 5., se konaly první noční útoky v Moravanech „O pohár starosty obce“. Již
příprava terénu u Duhového jezera dávno před termínem těchto závodů, nebyla nic jednoduchého a
všichni jsme doufali, že se počasí umoudří. Nestalo se tak. Déšť nás trápil celý den. Přestalo pršet asi
hodinu před samotnými závody a znovu se rozpršelo, když závody spěly ke konci. I přesto si přijelo
zasoutěžit 30 družstev z 16 SDH. Soutěžní družstva byla spokojena s připraveností těchto závodů.
Další víkend 18. a 19. se konalo okresní kolo dětí a dospělých v Cholticích. Mladší žáci ze Slepotic
opět vyhráli ligu okresu Pardubice. Jelikož to bylo již počtvrté, tímto výsledkem se nesmazatelně
zapsali do historie této ligy.
V neděli v dospělých soutěžila družstva mužů i žen ze Slepotic a Moravanského. Soutěžilo se ve třech
kategoriích- PS8, PS12 bez úprav a PS12 s úpravami. Všechna zúčastněná družstva se umístila ve
všech kategoriích na předních místech.
V sobotu 25.5. se v Hostovicích konala soutěž v požárním útoku pro družstva žen. Z našeho okrsku se
zúčastnily ženy z Moravan a z Turova. Obě družstva v celkovém hodnocení skončila ve středu

startovního pole. Na těchto závodech se nám moc líbilo. Jednalo se o historicky první závody tohoto
charakteru v okrese Pardubice a doufáme, že pořádající okrsek bude v této akci pokračovat.
8.června proběhly již tradiční Moravanské hrátky. Z našeho okrsku se zúčastnili mladší žáci ze
Slepotic, kteří vyhráli a také poprvé naostro soutěžily děti z Moravan, kterým se docela dařilo.
23. června proběhlo poslední kolo ligy mládeže, které se konalo ve Slepoticích.
V posledním týdnu v červnu přišla blesková povodeň. Výjezdová jednotka byla povolána na
odčerpávání vody a dozorování při vzniklé situaci.
5. července se konaly závody v požárním útoku v Moravanském. Zasoutěžit si přijela družstva nejen
z našeho okrsku, ale i družstva z blízkého okolí. Soutěž byla perfektně připravena včetně občerstvení.
Začátkem měsíce srpna, kdy vyvrcholily teplotní rekordy, se přehnala přes naše obce a okolí větrná
smršť, která opět zaměstnala naši výjezdovou jednotku.
18. srpna proběhl již VI. ročník v požárních útocích družstev „O putovní pohár starostky obce
Slepotice“. Předvedené výkony přítomných týmů - a nebylo jich málo, byly na velmi vysoké úrovni.
28. září se konal Moravanský memoriál. Díky dobré propagaci a možnosti soutěžit ve dvou
kategoriích, a to požární útoky PS 12 a PS upravené, se odběhlo celkem 48 útoků. Z hlediska
hodnocení se akce vydařila. Soutěžní družstvo ze Zbožnova neobhájilo napotřetí vítězství. Prvenství
tentokráte patří družstvu mužů z Hrobic, které vyhrálo obě kategorie.
5. října se konala soutěž ve všestrannosti požárního útoku „Čeradická zatáčka“. Specifická pravidla
pořádajícího SDH prověřila součinnost všech zúčastněných družstev okrsku i družstev pozvaných
z blízkého okolí.
12. 10. se v Sádku u Poličky konal historicky první ročník tzv. “Superpoháru hejtmana Pardubického
kraje“ v požárním útoku družstev. Pozvánku na tuto soutěž obdržela vždy čtyři nejlepší družstva
z každé kategorie z jednotlivých okresů. V kategorii mladších žáků tuto pozvánku - vítězi v okresu
Pardubice – obdržel kolektiv SDH Slepotice, který v této kategorii suverénně zvítězil.
26.10. se sportovní družstva ze Slepotic a Moravan zúčastnila v Širokém Dolu Memoriálu V. I.
Lenina. Jedná se o prestižní soutěž s mezinárodní účastí a probojovat se do startovního pole a uspět
zde, není vůbec jednoduché.
9. 11. se konalo v Čisté, okres Svitavy, setkání Zasloužilých hasičů Pardubického kraje. Spolu
s rodinnými příslušníky a členy výkonného výboru OSH se zúčastnili naši ocenění bratři, které
v okrsku máme.
23. listopadu proběhlo shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu v Černé
za Bory. Na tomto shromáždění se zhodnotila práce našeho okresního sdružení od počátku roku 2013.
V období adventu se postupně konalo rozsvěcení vánočních stromů v obcích, které tradičně pořádají
členové jednotlivých sborů našeho okrsku.
V závěru roku všechny sbory začaly s přípravami a konáním svých výročních valných hromad.
Činnost jednotlivých sborů:
SDH Čeradice
Členové se pravidelně starají o techniku, hasičskou zbrojnici a pravidelně využívají místní hospůdku
pro setkání členů SDH a místních občanů včetně chalupářů. Ve spolupráci s obecním úřadem je
provádějí úklid v celé obci a v okolí, pokračovali v kácení starých lip a výsadbě nových stromků,
čištění koryta řeky, přípravy dolíku na zavážku. Nechybělo setkání občanů na vepřových hodech, při
grilování kuřat. Tradicí se stává uspořádání přednášky, tentokráte to bylo s cyklistou Pavlem Žierikem
z Dolní Rovně, který poutavě vyprávěl o svých cestách. Soutěžní družstvo se také účastní soutěží na
pozvání z okolních SDH jiných okrsků. Nesmíme opomenout již tradiční vánoční turnaj ve stolním
tenise, kulečníku a v šipkách. Soutěžní družstvo se také pravidelně schází na trénincích, kde testují
akceschopnost hasičské techniky.
SDH Platěnice
Členové uspořádali ples, turnaj v mariáši, pro děti uspořádali dětský den. V letních měsících probíhaly
turnaje v tenise. V září se konal tradiční běh vepřových nožiček.V hasičárně se konalo vyhlášení
vítězů a pohoštění. Vzorně se starají o hasičskou techniku a objekt hasičské zbrojnice včetně okolí.
Pracovalo se také na opravě zakoupené stříkačky.
SDH Slepotice
Místní sbor nemusel se svou tzv. výjezdovou jednotkou zasahovat v loňském roce při mimořádné
události a být tak nápomocen profesionálním jednotkám. Členové sboru byli nápomocni při
uspořádání a organizaci všech uskutečněných akcích- troje závody na koupališti, pálení čarodějnic a

divadlo. Se soutěžními družstvy – dětskými, družstvy žen a mužů - se od jara do podzimu účastní
závodů a soutěží. V loňském roce se družstva dětí zúčastnila 11 závodů, v kategorii mladších žáků
opět vyhráli. V kategorii dospělých se družstva mužů a žen účastnila celkem 22 závodů a v lize
Pardubického okresu obsadila celkově 6. místo v obou kategoriích. Členové sboru ve spolupráci
s místními občany a s ostatními složkami Obecního úřadu se podílejí na ostatních akcích, pořádaných
obecním úřadem.
SDH Turov
Od začátku roku se pracovalo na přípravě Masopustu. Během celého roku se prováděla údržba
techniky a vozidla, úklid zbrojnice a přilehlých prostor. Členové sboru byli také pomáhat na akcích
v rámci okrsku.
Potěšující zpráva je, že se doplnilo družstvo žen, které začalo jezdit na okolní soutěže a poháry. Pro
upřesnění - ženy se zúčastnily 18 závodů s dobrými výsledky. Tradicí se stává rozsvěcení vánočního
stromu spojené s Mikulášskou nadílkou.
SDH Moravanský
Členové sboru před začátkem sezóny aktivně pracovali na nutné údržbě obou stříkaček tak, aby byly
připraveny na nadcházející závody. Družstva se účastnila několika soutěží v rámci okresu i mimo něj.
Pořádali také turnaj v tenise. Velký přínosem je pro místní hasiče nově zrekonstruovaná hasičská
zbrojnice a v loňském roce se pracovalo na terénních úpravách.
Nesmíme zapomenout na setkání členů na opékání prasátka a také silvestrovské ukončení roku.
SDH Moravany
Členové se pravidelně starali o výstroj, výzbroj a techniku. Výjezdová jednotka měla celkem 16
hlášených zásahů. Stále se rozvíjí a zdokonaluje práce s dětmi, kterých přibývá a již máme dvě
kategorie-přípravku a mladší žáky.
Soutěžní družstvo mužů se poprvé přihlásilo do Ligy Pardubického okresu, kde se celkově umístilo na
9. místě. Družstvo žen se začalo více osmělovat a zúčastňovat se stále více závodů s velmi dobrými
výsledky. Také jsme několikrát zabezpečovali zdravotní dozor, účastnili se různých oslav a výročí.
Samozřejmostí je pomoc a spolupráce s obecním úřadem a s ostatními sbory.
Náš okrsek č. 9 měl v roce 2013 248 řádných členů.
Za okrsek č. 9 M. Žídková

Něco málo z historie
Karel II. (1685 – 1740)
Narodil se jako Karel IV. – nejmladší syn císaře Leopolda.
Karel II. byl v roce 1723 korunován v Čechách. Před ním vládl habsburské říši jeho starší bratr Josef I.
Ten ale českým králem nikdy korunován nebyl.
Karel se stal císařem římským, králem českým a uherským a arcivévodou rakouským. Zřídil stálou
armádu, podařilo se mu vytlačit Turky z Uher, zestátnil poštu, zajímal se o ekonomiku.
Největší změnu přinesla pragmatická sankce, která zaručovala možný nástup
habsburských dcer na trůn.
Byl to následek morové epidemie, která vypukla v roce 1713, kdy děti umíraly
jako první. Karel chodil oblečen po španělsku, působil pomalým unaveným
dojmem.
Byl jazykově a hudebně nadaný, dirigoval dvorský orchestr, skládal i opery.
V kruhu rodiny byl přívětivý, na veřejnosti vystupoval povýšeně.
Se svou ženou Alžbětou Kristýnou žili nákladným životem, pořádali slavnosti a
operní představení.

Praha zůstávala ve stínu. Karel sem přijel na korunovaci, k Čechám však
nepřilnul. Upoutaly ho v nich je Karlovy Vary. Stále doufal v narození
syna. Ten se mu skutečně narodil, ale nedožil se ani jednoho roku. Potom měl ještě tři dcery.
Dodržoval organizovaný pevný řád. Každý, kdo ho chtěl oslovit, musel se 3x uklonit a
kleknout na koleno. Otočit se zády k panovníkovi, byl smrtelný hřích.

Miloval hony. Honci zvěř naháněli a císař střílel. Nikdo jiný vypálit nesměl. Na jednom
z posledních lovů se nachladil a ulehl. V té době byl už nemocný. Ztloustl, trápila ho dna.
Zemřel na selhání srdce. Pro Čechy dobrým panovníkem nebyl.
Rekatolizace byla tvrdě dokončena, jiné názory se trestaly, knihy se pálily a tomuto období se
dodnes říká „doba temna“.
Vlasta Jiroutová

Základní škola
Informace o průběhu zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ Moravany
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se v naší škole konal zápis žáků do 1. ročníku. Díky kolektivnímu
pojetí zápisu ze strany učitelů (p.uč. Bakešová, p.uč.Flídrová, p.uč.Medunová, p.uč. Wimmerová a
p.řed. Januš) běželo všechno hladce, jako po drátku. Děti byly velmi šikovné a k našemu překvapení
jich bylo více, než jsme očekávali. A to je věru moc dobře !!! Dostavilo se celkem 30 dětí. Z nich
požádali zákonní zástupci tří dětí o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Přijato bylo tedy 27
dětí. Potěšil nás nárůst počtu dětí z Lipce a Turova, Bělešovic a Nových Holešovic. Mezi našimi
novými prvňáčky jsou i děti z Uherska a Kostěnic. Věříme, že se všem novým žákům bude v naší
škole líbit a budou do ní rádi docházet.
L.Januš, ředitel školy

Turnaj v přehazované
21.1.2014 se konal 6. ročník Turnaje v přehazované 4. a 5. tříd základních škol holického
regionu pořádaný naší školou. Po loňské neúčasti „ přespolních“ škol, se letošek vydařil. Do bojů se
zapojilo 5 týmů, když se na poslední chvíli omluvila ZŠ Komenského Holice. V deseti utkáních si
týmy ověřily své sportovní umění v utkáních se všemi ostatními týmy. Boje o umístění byly opravdu
vyrovnané a tak mezi třemi nejlepšími týmy rozhodoval vždy pouze jeden jediný bod. Sportovní štěstí
se nejvíce přiklonilo ke hráčům 5. třídy ZŠ Holubova Holice. Ti si nakonec odvezli putovní pohár.
Druhé místo patřilo našim „páťákům“ a na třetím místě skončili žáci ZŠ Dašice – tým A. Čtvrté místo

patřilo týmu B ZŠ Dašice a poslední místo obsadili naši čtvrťáci ( dlužno dodat, že byli nejmladší –
žádná jiná 4. třída v turnaji nestartovala). Svým výkonem ale nezklamali a velmi dlouho slušně
odolávali svým starším soupeřům ( někdy dokonce v průběhu zápasu vedli). Snad zazáří příští rok a
vybojují putovní trofej opět pro naši školu.
F.Mottl

KD informuje
Činnost Klubu důchodců
Přednáškovou činnost jsme v letošním roce zahájili 13. ledna na téma „Zdraví“. S novými
metodami léčení pacientů nás seznámila paní Blanka Lenochová.
20. ledna jsme oslavili 60 let paní Bohuslavy Kubíkové zpěvem a anekdotami. Pochutnávali
jsme si na velmi chutném cukroví, které oslavenkyně donesla.
Výroční schůze byla 27. ledna a vedla ji místopředsedkyně Marta Hovorková. Všechny
přivítala a předala slovo paní pokladní Marii Brandové. Z jejího vystoupení jsme pochopili, že
hospodaření Klubu skončilo v kladných číslech. Pak došlo na hodnocení činnosti. Zprávu za
nemocnou Vlastu Petráňovou přečetla Marta Hovorková. Plánované úkoly byly většinou splněny, jen
v několika bodech došlo k náhradní činnosti. Starému výboru Marta Hovorková poděkovala a došlo
k volbě výboru nového – není překvapením, že zvoleny byly opět stejné tváře a staronový výbor se
ujal opět své úlohy. Navíc k organizování výletů byla přizvána paní Julie Šmídová. Během bohaté
diskuze, kdy se plánovala činnost na rok 2014, jsme si pochutnávali na pohoštění. Rovněž jsme
telefonicky pozdravili nemocnou předsedkyni paní Helenu Říhovou a popřáli jsme jí brzké uzdravení.
3. února jsme vyslechli přednášku na téma Pranostiky na měsíc únor, kterou přednesla paní
Marta Hovorková. Citovala mnohé známé pranostiky na měsíc únor z knihy Velký pranostikon a
úryvky z Čapkova Zahradníkova roku.
10. února jsme zahájili četbu na pokračování z knihy Šest dýmek Františka Filipovského.
Rodákovi z nedaleké Přelouče, vynikajícímu herci a dabérovi se budeme věnovat po celý zbytek
února. Pěkným přednesem upoutala paní Marie Brandová.
Mgr. Marcela Halsbachová

Sport
Zpráva TJ SOKOL MORAVANY – hodnocení podzimní části sezóny 2013 / 2014 a stanovení cílů
na jarní část sezóny 2013 / 2014
Mladší žáci a Starší přípravka do 10 let – Okresní přebor Holicka
Hlavními trenéry jsou Petr Horák, Jaroslav Matěna a Josef Dvořák. Podzimní část sezóny lze hodnotit
pozitivně. Jediný velký problém je, že v obou kategoriích je málo mužstev a tím pádem málo zápasů a

poté našim hráčům schází zápasové vytížení. Z části to je kompenzováno tím, že mladší žáci jsou na
své zápasy doplňovány hráči starší přípravky. I přesto, že naši hráči pak hrají se soupeři až o dva roky
staršími, tak hrají vyrovnané zápasy. Do jarní části této sezóny je potřeba zachovat hráčské kádry,
případně tyto kádry rozšířit o další hráče a rovněž začít zapracovávat hráče mladší přípravky do
soutěžních zápasů těchto mládežnických kategorií.
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili:
Fliger Jakub, Křičenský Matěj a Ondřej, Horáková Klára, Matěna Daniel, Hájek Adam, Janatka
Štěpán, Macháček Luboš, Bidlo Adam, Půlpán Matěj, Pištora Vojtěch, Kakrda Šimon, Kmetík Jan,
Kupa Filip, Dvořák Matěj, Peterka Lukáš, Kulhánek Lukáš, Roček Jan, Hemer Jaromír
Starší žáci – Okresní soutěž Chrudimska – název oddílu Chroustovice/Moravany
Dorost – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje – MORAVANY
Hlavními trenéry těchto dvou kategorií jsou Josef Hynek a Jaroslav Koreček (Chroustovice). Během
podzimní části probíhaly opět společné tréninky střídavě na hřišti v Moravanech a na hřišti
v Chroustovicích. V mistrovských zápasech panuje především spokojenost s kategorií dorostu, hlavně
výsledkově, ale i herně. Dorost ve své skupině okupuje krásné druhé místo. V kategorii starších žáků
bohužel chybí herní kvalita, kterou měla generace před nimi a je zde ještě dost práce, ale i tak se toto
mužstvo pohybuje uprostřed tabulky.
V jarní části této sezóny chceme v kategorii dorostu dát příležitosti i ostatním hráčům širšího kádru a
pohybovat se v horní polovině tabulky. V kategorii starších žáků je potřeba zaměřit se především na
herní projev týmu a pokusit se posunout tým do horních pater tabulky, kam tento tým patří.
Bilance starších žáků v podzimní části sezóny:
11 zápasů 5 výher, 2 remízy a 4 prohry se skóre 35 : 27

17 bodů

Bilance dorostu v podzimní části sezóny:
13 zápasů 9 výher, 3 remízy a 1 prohra se skóre

30 bodů

53 : 17

SEZNAM hráčů z TJ SOKOL Moravany, kteří za starší žáky a dorost v podzimní části nastoupili:
Laksar Petr, Horák Michal, Hájek Jakub, Bulva František, Hynek Richard, Lukas Marek, Bareš Tomáš,
Shejbal Radek, Hlaváček Jan, Janatka Martin, Blažej Daniel, Kříž Jakub, Novák Roman
Muži „B“ tým – Okres Pardubice - III.třída – Holicko
Hlavním trenérem je Tomáš Fišer. V podzimní části byly výkony našeho „B“ týmu jako den a noc.
Doma suverénně s velkým skórem vítězil, ale bohužel z venkovních zápasů body nevozil. Je to hlavně
podmíněno účastí hráčů z „A“ týmu. Venkovní zápasy „B“ týmu se kryly s domácími zápasy „A“ týmu,
takže nebylo možné „B“ tým posílit. Pozitivní na tom je, že takto dostali šanci zahrát si za „B“ tým i
někteří hráči našeho dorostu a rozhodně se na hřišti výkonnostně neztratili. Po podzimní části okupuje
„B“ tým 4. místo tabulky s touto bilancí: 13 zápasů 7 výher, 2 remízy a 4 prohry se skóre 46 : 24 a
s 23 body.
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili:
Čermák Martin, Raba Pavel, Branda Bronislav, Švadlenka Libor, Horák Petr, Půlpán Bohuslav, Hurta
Jan, Záleský Adam, Novák Vít, Král Marcel, Hynek Josef, Kulhánek Michal, Imramovský Aleš, Kopták
Petr, Lukas Jaroslav, Slavík Vladimír, Petráň Leoš, Fibikar Tomáš, Fišer Tomáš, Kříž Vladimír, Mikan
Milan, Matěna Jaroslav, Hynek Richard, Horák Michal, Hájek Jakub, Podlucký Roman, Bakeš Milan,
Rataj Tomáš, Solil Miloš, Kopečný Petr, Kubík Daniel, Branda Jan, Štech Tomáš
Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Krajský přebor
V podzimní části byl hlavním trenérem Milan Bakeš ml., ale bohužel po jejím skončení svojí trenérskou
činnost v Moravanech ukončil. Hlavním důvodem je rodina, které se chce naplno věnovat. Tímto mu
patří velké poděkování a obdiv, a to nejen od funkcionářů moravanského fotbalu, hráčů, věrných
fanoušků, ale od všech, kteří fotbal v Moravanech podporují. Za svého působení Milan Bakeš dokázal
moravanský fotbal dotáhnout na maximum, což je krajský přebor dospělých.
V současné době převzal „A“ tým trenér Miroslav Kaluža, který doposud působil u oddílu dospělých
v Zámrsku, který v současné době hraje krajskou soutěž a to I. B třídu. Věříme, že nový trenér

naváže, nejen výsledkově, na Milana Bakeše, ale dá našemu A týmu ten správný impuls a v jarní části
sezóny nebudeme hrát jako loni o záchranu, ale budeme bojovat o ty patra nejvyšší.
Bilance našeho A týmu po podzimní části:
15 zápasů 6 výher, 3 remízy a 6 proher se skóre 28 : 25 a s 21 body.
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili:
Branda Bronislav, Krpata Tomáš, Půlpán Bohuslav, Záleský Adam, Kubík Daniel, Hurta Jan, Bakeš
Milan, Lukas Jaroslav, Imramovský Aleš, Kulhánek Michal, Novák Vít, Kříž Tomáš, Branda Jan,
Formánek Pavel, Beran Jiří, Hermann Tomáš, Bříza Jaroslav, Erber Aleš, Rejman Jan, Smejkal David
Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce a ať se Vám splní všechna tajná přání a ať dosáhnete mnoha
pracovních i životních úspěchů.
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/.
HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE POŘÁDANÉ ODDÍLEM
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY
MLADŠÍ ŽÁCI
Dne 19. ledna 2014 turnaj hráčů narozených v roce 2001 (dívky 1999) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
DFO PARDUBICE
2.
LANŠKROUN
3.
FK PŘELOUČ
4.
STARÉ HRADIŠTĚ
5.
BUKOVKA/ PŘELOVICE
6.
PROSETÍN/ HOLETÍN
7.
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
8.
TJ PARAMO PARDUBICE
9.
SK PARDUBIČKY
10.
SOKOL MORAVANY
Nejlepší střelec:
Nejlepší hráč:
Nejlepší brankář:

Vrzal Jan
Kyselo Dominik
Soukupová Kateřina

BUKOVKA/ PŘELOVICE
LANŠKROUN
DFO PARDUBICE

4 branky

Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili:
Křičenský Matěj – Fliger Jakub, Horáková Klára, Matěna Daniel, Kmetík Jan, Macháček Luboš,
Kakrda Šimon, Matěnová Nikola, Roček Jan (1)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 26. ledna 2014 turnaj hráčů narozených v roce 2003 (dívky 2001) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
FK PŘELOUČ
2.
FK JUNIOR SKUTEČ
3.
TJ SOKOL MORAVANY
4.
TJ PŘELOVICE „A“
5.
MFK CHRUDIM
6.
PROSETÍN/ HOLETÍN
7.
TJ PŘELOVICE „B“
8.
AFK OPATOVICE N/L
Nejlepší střelec: Balog Josef

MFK CHRUDIM

6 branek

Nejlepší hráč: Sekyrka Jakub
Nejlepší brankář: Fliger Jakub

FK PŘELOUČ
TJ SOKOL MORAVANY

Pod taktovkou trenéra Petra Horáka se turnaje zúčastnili:
Fliger Jakub – Matěna Daniel, Macháček Luboš (3), Bidlo Adam (1), Křičenský Ondřej, Janatka
Štěpán, Peterka Lukáš, Hájek Adam (2), Půlpán Matěj, Kupa Filip (1)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

STARÁ GARDA
Dne 01. února 2014 turnaj hráčů narozených v roce 1979 a starších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
FC ČEMUS
2.
TJ SOKOL MORAVANY
3.
ANTIMUF
4.
SK SPARTA DAŠICE
5.
SOKOL ROVEŇ
6.
TORPEDO
7.
STARÉ HRADIŠTĚ
8.
STAVBAŘI
Nejlepší střelec: Bakeš Milan

ANTIMUF

6 branek

Pod taktovkou trenéra Tomáše Fišera se turnaje zúčastnili:
Čermák Martin – Půlpán Bohuslav (3), Kopták Petr (1), Fišer Tomáš (2), Široký Jan, Petráň Leoš (2),
Král Marcel (3), Fliger Petr (2)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)
Letošní halová sezóna bude zakončena těmito turnaji mládeže:
v neděli 23.02.2014 od 9 hodin turnaj starších přípravek za účasti 10 mužstev,
v neděli 02.03.2014 od 9 hodin turnaj mladších přípravek za účasti 8 mužstev.
Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY
********************************************************************************************************************

