
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

opět Vás zdravím v novém čísle Moravanského zpravodaje a chci se s Vámi podělit o několik 

informací, které by Vás mohly zajímat. Především se nám přiblížil termín konání prvních 

voleb v letošním roce. Ve dnech 23. 5. - 24 . 5. budeme volit svoje zástupce do evropského 

parlamentu. Chci Vás tímto pozvat k volbám a vyslovit přesvědčení, že budeme mít šťastnou 

ruku při volbě zástupců České republiky, kteří nás budou reprezentovat v EP. Ze všech 

kandidátů bude zvoleno 21 europoslanců. 

Letos půjdeme k volbám ještě na podzim, kdy proběhnou společné volby senátní a 

komunální. Termín jejich konání bude včas oznámen.  

V letošním roce proběhlo pálení čarodějnic netradičně u Duhového jezera. Dle ohlasů 

účastníků se akce vydařila a počet účastníků předčil všechna očekávání. Děkuji 

organizátorům, hlavně zaměstnancům OÚ, ZŠ a místním hasičům. Podobné akce proběhly 

také v dalších našich obcích, a to v Turově, Moravanském, Čeradicích. Všem organizátorům 

patří též poděkování.  

Na Duhovém jezeře se nám usídlilo větší množství labutí. Tato skutečnost svědčí o 

tom, že pro tyto ptáky, je zde zdravé životní prostředí. Na druhou stranu to však může při 

jejich delším pobytu znamenat devastaci přírody. Prosím, nekrmte je!!!!!!!!! Tuto situaci 

řešíme spolu s veterináři a ornitology, ale řešení není jednoduché. 

Od června začne v lokalitě „ za tratí “ výstavba vodovodu a kanalizace. Všichni 

vlastníci nemovitostí, kterých se stavba dotkne, byli písemně vyrozuměni. Stavba potrvá cca 3 

měsíce. 

Koncem dubna byl vybranou projektantkou Ing. Bažantovou, předložen k projednání 

návrh projektového řešení opravy staré sokolovny. Komise jmenovaná ze zástupců vedení 

obce a sokola předložený návrh důkladně posoudila a stanovila konečné zadání projektu. Ten 

by měl být v konečné verzi předložen koncem června. Poté bude obec žádat o vydání 

stavebního povolení. 

Několik informací o zeleni. Jak si určitě mnozí všimli, provedli jsme novou výsadbu 

stromů a keřů v okolí kostela, ul. 9. května a ZŠ I. st. Věřím, že stromky nebudou poškozeny 

nějakými vandaly. 

Dále chci všechny spoluobčany požádat, aby se při odevzdávání bioodpadu na 

sběrných místech řídili pokyny zaměstnanců a zvlášť třídili trávu a prokrácené větve na 10 cm 

do označených kontejnerů. Likvidace probíhá odděleně a není v našich silách tento odpad 

přebírat.  Sekání trávy provádíme kromě Čeradic vlastními prostředky bez účasti jiné firmy. 

Proto mějte strpení, není – li vše včas posekáno. Budeme z naší strany vděčni za každý 

posekaný metr před Vašimi domy. Chceme ušetřit peníze třeba na opravu sokolovny nebo na 

kanalizaci na Platěnicích. 

Přeji všem příjemný nejkrásnější měsíc v roce, kterým květen bezesporu je. 

                                                                                                        Václav Roček, starosta obce  
 

 

Usnesení OZ ze dne 14. 4. 2014 
 

20/252 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 

20/253  Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, 

jako členy p. Venclovou a p. Faltyse. 

20/254 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Brňáka a p. Dvořáka.  

20/255 Zastupitelstvo obce bere zprávu kontrolního výboru ze dne 7. 4. 2014 na vědomí.  



20/256 Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu č. 1/2014 v předloženém znění. 

20/257 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 

rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.  

20/258 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Obce Moravany a 

inventarizaci obce za rok 2013. Zastupitelstvo obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka 

neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

 20/259 Zastupitelstvo obce schvaluje zápis o výsledku výběrového řízení na zhotovitele 

kanalizace v Platěnicích vypracovaný firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou v předloženém znění.    

20/260  Zastupitelstvo obce neschvaluje bezúplatný převod podílů Obce Moravany na 

vlastnictví pozemků p. č. 469/2 o výměře 818 m2, p. č. 469/9 o výměře 362 m2 a st. p. 173 o 

výměře 4 m2, vše v k. ú. Chroustovice pro Městys Chroustovice. 

20/261 Zastupitelstvo obce schvaluje převod podílů Obce Moravany na vlastnictví pozemků 

p. č. 469/2 o výměře 818 m2, p. č. 469/9 o výměře 362 m2 a st. p. 173 o výměře 4 m2, vše v 

k. ú. Chroustovice, za 1,- Kč/m2 bez DPH pro Městys Chroustovice a uhrazení všech výloh 

spojených s převodem kupujícím. 

20/262 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu části nemovitosti na pozemku p. č. 

468 v k. ú. Moravany nad Loučnou, a to vrchní část kopule vodojemu pro umístění 

konstrukce anténních stožárů o ploše 29 m2 a dále části pozemku p. č. 186/6 v k. ú. Moravany 

nad Loučnou o rozloze 9 m2 u paty dříku budovy vodojemu pro umístění technologického 

kontejneru na dobu určitou 15 let, počínaje dnem účinnosti smlouvy. 

20/263 : Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Turov nad Loučnou o 

výměře 791 m2 pro plánovanou výstavbu ČOV za cenu 230,- Kč/m2. Náklady spojené s 

nákupem pozemku hradí kupující. 

 

Společenská rubrika  
 

V měsíci květnu oslavili a oslaví životní jubileum....  

František Doskočil                               Vladimíra Málková 

 

 

 

Vítáme nové občánky... 

Vladimíra Tesnera a Sofii Prachařovou        

 

 

 

 

Něco málo o zdraví 
 

Léčivé stromy  

Lípa srdčitá - je jedním z nejoblíbenějších stromů v celé Evropě. Čaje prospívají při všech 

chorobách z nachlazení. Lípa podporuje pocení, rozpouští hleny, snižuje dráždivost ke kašli. 

Je protizánětlivá, močopudná, uvolňuje křeče, podporuje chuť k jídlu a tiší bolest. 

Černý bez - prý pomáhá při 99 nemocech. Z květů se připravují čaje při nemocech 

z nachlazení (napomáhají při pocení, mírné horečce a kašli). Zároveň působí močopudně a 



projímavě, prospívají při ženských potížích, zklidňují nervový systém a čistí krev. Rozkvetlé 

květy se obalují v těstíčku a smaží se jako řízky (zv. kosmatice). 

Třešně -  jsou omlazující ovoce, vhodné k redukci váhy a k udržení zdravé kůže. Obsahují 

nutriční látky, které potřebují k vývoji především děti. Díky vysokému množství vitamínu C, 

zinku a zejména antokyanu obnovují vazivové tkáně, prospívají artritidě, revmatickému 

onemocnění kloubů, dně a paradentóze. Působí protizánětlivě. 

Jedle – bývala uznávaným magickým stromem. V Rumunsku byli těžce nemocní přenášeni 

pod jedli, aby se lépe uzdravovali. Jedlový extrakt vyráběný z mladých výhonků stromů patří 

k adaptogenům  a aktivně odvádí z těla škodliviny a usazené soli. Podporuje léčbu dýchacích 

potíží i astmatu. Mírní revmatické bolesti, prokrvuje končetiny, regeneruje poškozené tkáně a 

lečí vředy. Posiluje imunitu, posiluje játra a pročišťuje lymfatický systém. 

                                                                                              Vlasta Jiroutová 

 

Hasiči zvou… 
 

 
 

Příspěvek čtenáře 
 

„Vážený pane starosto, jsem čtenářem Moravanského zpravodaje, který se mi velmi líbí, je 

zajímavý a pestrý. Velmi mne zaujaly příspěvky mého mladšího kamaráda Vaška Mokříše o 

našem mládí a o malinách nezralých. V jednom ze svých příspěvků se zmiňuje krátce i o 

Házené v Moravanech. Protože jsem asi jedním z posledních ne-li dokonce poslední pamětník 

tohoto sportu v Moravanech, zmobilizoval jsem svoji paměť a chci novým moravanským 

generacím něco o moravanské házené napsat.“ 

     Pokud si vzpomínám, házená v Moravanech se začala hrát v roce 1938 až 1939, tedy před 

druhou světovou válkou. Začala se hrát na bývalém fotbalovém hřišti za pazdernou. Pokud si 

pamatuji některá jména zakládajících hráčů, byli to učitel obecné školy Veselý, pilot Josef 



Jiroutek, který byl za války sestřelen někde nad kanálem La Manch a brankář Klofát. Házená 

se v Moravanech ujala a pod názvem Sokol Moravany postupovala do vyšších soutěží. Ale 

staré hříště už nevyhovovalo, a tak se vybudovalo nové hřiště u obecné školy. Toto hřiště je 

dnes už zastavěné. A do vedení klubu přišli pánové velkoobchodník Vašura a obchodník pan 

Kubát. Začali posilovat  dosavadní moravanské hráče Zdenka Hlaváče, Láďu Teplého, Jirku 

Matrku a Vlastu Kratochvíla. Do Moravan přišli Klement z Chroustovic, Hamršmíd z 

Chrudimi a Klapka z Náchoda. Všichni byli zaměstnáni v Bestře Moravany, pouze Hamršmíd 

byl učitelem na moravanské základní škole, Matrka byl úředníkem Bestra Moravany po 

znárodnění TOS Moravany. A klub začal hrát asi v roce 194O pod názvem KH Star 

Moravany. A po slavném rozhodujícím zápase v Praze se soupeřem SK Praga začalo to velmi 

slavné období, protože Moravany se probojovaly do nejvyšší soutěže Č ech a Moravy - 1.ligy. 

A do Moravan  jezdila slavná mužstva z Prahy - Slavia, Pivovar Smíchov, z Plzně  Viktorie a 

z Hradce Králové Ikar Kukleny, Slezská Ostrava, Telnice a další. A moravanští házenkáři zde 

hráli vždy důstojnou roli. Toto významné období trvalo až do konce 2.světovéválky.  

Důležitým rokem pak byl rok 1946. Ve světě se kromě naší české házené hrála podobná 

házená zvaná tehdy handbal, zejména pak ve Skandinávii a někde v Evropě. Bohužel našim 

funkcionářům se nepodařilo prosadit naši českou házenou a v Evropě zvítězil handbal. Od 

roku asi 1946 existují dva druhy házené - národní házená v Čechách a házená v Evropě dnes 

zvaná pouze házená. A většina tehdy významných klubů hlavně z velkých měst přešla na 

házenou. A pro moravanskou házenou, která zůstala věrná české /dnes národní / házené 

nastalo nové neméně slavné období. Hrála zde mužstva z Třeboně, Rokycan, Náchoda, Dvora 

Králové nad Labem, Brna-Komína nebo Bolevce. A zde zářil mimo jiné již Mokříšem 

jmenovaný střelec Kája Bořek. Já jsem  hrál házenou od žáků přes dorost až do prvního 

mužstva do roku 1951, kdy jsem nastoupil vojenskou presenční službu. A potom už to bylo o 

nečem jiném, a to je jiná historie. V roce 1963 byl založen  klub kopané a házená v 

Moravanech skončila. Ale Moravaňáci nemusí být smutní, protože moravanští fotbalisté 

ostudu Moravanům nedělají, ba naopak, probojovali se až do krajského přeboru, kde hrají 

důstojnou roli. A já jsem rád, že jsem u toho všeho byl.    

Alois Šáda Holice, duší však stále Moravaňák. S pozdravem všem.  
 

Něco málo z historie 
 
Josef II. (1741 – 1790)  

Syn Marie Terezie a její spoluvládce, římský a německý císař král 

uherský a český. Byl velmi nadaný a už v šesti letech četl a psal 

v několika jazycích. Vládl 10 let, chtěl zajistit důstojné podmínky 

pro všechny. Se svojí ženou Isabelou Parmskou měl dvě dcery, 

které záhy zemřely. S příbuznou Marií Josefínou spolu děti neměli.  

Josef II. zrušil nevolnictví, robotu nahradily peníze a naturální 

dávky, takže sedláci mohli dodávat obilí a maso místo dřiny na 

panských polích.  

Vydal Toleranční patent, kterým povoloval i jiná náboženství: 

luteránské a kalvínské a pravoslavné – jejich kostely však nesměly 

mít věže. Katolické náboženství bylo prvořadé.  

Sedláci už nemuseli mít od pánů souhlas ke sňatkům, stěhování, 

učení a řemeslům. 

Zrušil trest smrti, byly zastaveny čarodějnické procesy, děti do osmi 

let nesměly pracovat. Josef se stýkal s obyčejnými lidmi, založil 

několik nemocnic, ústavů pro hluchoněmé, podporoval vědu, 

kulturu a umění. Omezil počet svátků, mrtví byli pochováni jen 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_II.jpg


v plátně, aby se ušetřilo za dřevo. Snížil výdaje na císařském dvoře, snažil se šetřit.  

Za 10 let své vlády vydal 6 000 výnosů, patentů a nařízení. Pracoval 18 hodin denně. V zemi 

začala vzrůstat nespokojenost a císařova únava. Přepracovaný a zklamaný dostal tuberkulózu. 

Zemřel všemi opuštěn v roce 1790. Prostý lid si kvality tohoto vladaře začal uvědomovat až 

s nástupem Metternichova absolutismu. Svým způsobem vlády Josef II. předběhl svou dobu, 

dobu na rozhraní feudalismu a nastupujícího kapitalismu. 

                                                                                                         Vlasta Jiroutová 

 

Myslivecká cesta 
 

    MS Moravany – Slepotice  

Vás zve na akci pro děti 

 

    Myslivecká cesta 
      (se sportovními soutěžemi) 

 

termín: sobota 21. 6. 2014 

       místo: Duhové jezero 

            čas: od 9,00 hod. 

             věková skupina dětí: 3 – 10 let 

 

Závazné přihlášky do 16. 5. na tel. číslo: 602 448 315 – R. Velechovská 
 

Základní škola 
 

Dobrá zpráva  - SRPDŠ pokračuje 

V průběhu minulého měsíce bylo nuceno vedení školy řešit situaci kolem existence 

SRPDŠ při naší škole. Jak je čtenářům známo, řada maminek pracujících dosud velmi 

spolehlivě ve výboru SRPDŠ podala demisi na svá místa. Důvodem jejich ukončení práce 

v SRPDŠ byla značná časová tíseň, pracovní vytížení a řada dalších okolností přímo i 

nepřímo souvisejících s prací v SRPDŠ. Nakonec se našlo řešení. Několik maminek (ba i 

tatínků) – zejména z řad rodičů našich nových prvňáčků vyjádřilo ochotu pracovat v novém 

výboru SRPDŠ a tak se při první společné schůzce všech zainteresovaných podařilo zajistit 

vedení účetní agendy (paní Skalická) a do čela SRPDŠ se po dlouhé době dostal muž – pan 

Ing. Jaroslav Dohnal. (Naposledy tuto funkci vykonával, pokud mne paměť neklame, pan 

Vladimír Schejbal starší – pozn. redakce) Věříme, že pod vedením pana Dohnala se stane 

nový výbor SRPDŠ opět velice výkonným a napříště i spolehlivým partnerem školy a široké 

rodičovské veřejnosti. V blízké budoucnosti budete moci sledovat činnost SRPDŠ přímo na 

webových stránkách školy pod záložkou SRPDŠ. Novým i staronovým tvářím v obrozeném 

výboru SRPDŠ přejeme hodně zdaru v práci ve prospěch našich dětí. Všem maminkám, které 

svou činnost ukončily, mnohokrát děkujeme. 

       Mgr. Ladislav Januš, ředitel školy  

Čarodějnice po 25 letech 

Čas pádí jako zběsilý, já nechytím ho, ani ty … zpívá se v jedné písni a já musím dát 

těmto slovům „ chca- nechca“ za pravdu. Už je tomu opravdu čtvrt století, co se škola 

významně podílí na tradičním pálení čarodějnic v Moravanech. Je pravdou, že místo konání 

těchto filipojakubských nocí změnilo za ta léta několikrát místo konání, ale podstata tohoto 

pohanského svátku zůstala pro školu závaznou. Každým rokem nejstarší žáci prvního stupně 

naší školy – tedy páťáci vyrobí „čarodějnici“ v životní velikosti, aby jí do vínku dali všechny 



možné neřesti a nešvary, problémy a svízele, díky kterým ji veřejně odsoudí k trestu smrti 

upálením na hranici. Tradičně od budovy 1. stupně vychází průvod masek – čarodějnic, 

skřítků, čarodějů, kouzelníků, smrťáků, katů, katových pacholků a vojenských bubeníků a 

trubačů – vždy v doprovodu svých rodičů a učitelů, aby za velkého rachotu a rámusení 

všichni přítomní doprovodili čarodějnici až k hranici. Součástí této slavnosti jsou i soutěže 

pro děti, čarodějnické diskotéky, pro dospělé pak posezení s přáteli při chutném občerstvení a 

pivečku, společné opékání buřtů a vyvrcholením celé slávy je pak velký ohňostroj. 

Účastníkům těchto akcí ani moc nevadilo, že se po několika letech  z původního místa konání 

– na fotbalovém hřišti,  „čarodky“ přenesly do zrekonstruovaného obecního parku vedle 

sokolovny, kde jsme mohli zcela bez problémů fungovat díky pomoci Svazu chovatelů, který 

nám ochotně zapůjčoval svůj objekt se stoly i lavicemi. Nesmírnou pomocí nám bylo 

„poskytnutí přípojky na elektřinu“, kterou nám po léta poskytovala rodina pana Zbyňka 

Bakeše.   

Časy se mění a okolnosti tomu chtěly, aby do organizace celé akce dost hlasitě 

promluvili místní hasiči. To oni přesvědčili starostu obce a ředitele školy, aby se celá akce 

přenesla k Duhovému jezeru. Byli to právě hasiči, kdo v posledních letech zajišťoval přípravu 

hranice, bezpečnost v průběhu akce a odpalování ohňostrojů a následné dohašení ohniště a 

znovu to byli oni, kdo nabídl i letos zajištění bezpečného doprovodu celého průvodu až do 

nového místa konání hasičským vozem a svými příslušníky, to oni se postarali o doprovodnou 

hudbu a moderování soutěží, které pro děti připravilo obrozené SRPDŠ. Na menším ohni si 

pak děti moravanské školy mohly opéci buřtíky, které pro ně zajistilo SRPDŠ. Díky 

prodejním stánkům manželů Bromových nechybělo ani perfektní občerstvení. 

Masek se šešly zhruba tři desítky, u jezera pak trávilo příjemné chvíle odhadem až tři 

sta lidí. Počasí přálo, děti se vyřádily, rodiče se setkali s přáteli – všude panovala příjemná 

sousedská atmosféra a pohoda. Noční oblohu nakonec ozářily efekty rachotícího ohňostroje, 

který pro letošní pálení čarodějnic plně uhradila obec Moravany.  

Na závěr bych rád popřál „novému místu“ pro pálení čarodějnic, aby navázalo na 

dosavadní tradici a pokračovalo, třebas i v pozměněné podobě, co možná nejdéle. Všem, kteří 

se spolupodíleli na zajištění této akce, děkuji.                Mgr. Ladislav Januš, ředitel školy  

 



         
 

 
 

 



Velitelský den 
 

Dne 19.4. 2014 od 8 hodin na Duhovém jezeře v obci Moravany se uskutečnilo 

školení jednotek sborů dobrovolných hasičů regionu Holicka. Tohoto školení se 

zúčastnilo 15 jednotek. 

Program: 

Využití spojového automobilu na místě zásahu, spojení na místě zásahu. 

Protipovodňové zábrany - systém stavění, plnění pytlů, praktický výcvik. 

Základy poskytování první pomoci. 

Požární čerpadla ve výbavě JSDH obcí, praktický výcvik. 

Zdroje požární vody na místě zásahu (hydrantová síť), obsluha. 

Výcvik s vrtulníkem – plnění „Bambivaku“, záchrana osob. 

Myslím si, že školení se povedlo a vyzkoušet si tyto činnosti v terénu a ne jen o nich 

na učebně poslouchat, je mnohem zajímavější a pro skutečné možné zásahy i 

praktičtější.  Zajímavé bylo i vidět policejní vrtulník v akci, což se jistě nevidí každý 

den. Vydařilo se i počasí.  

Tímto děkuji všem, co se na akci podíleli a přispěli k jejímu zdárnému 

průběhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD informuje 
 

31.března jsme se věnovali promítání starších videozáznamů z  karnevalů, které 

dokumentovaly, jak se tehdy účastníci dobře bavili. Přitom jsme vzpomněli na ty, kteří se na 

záznamech radovali a dnes už nejsou mezi námi. 

7.duben proběhl ve znamení soutěže „Souboj s pamětí“, kterou úspěšně řídila a 

moderovala paní Říhová. Zaujala nás zejména druhá část soutěže, která se zaměřovala na 

Prahu. Na způsob televizní soutěže A-Z kvíz naši členové vyjmenovávali podle abecedy 

jednotlivé pamětihodnosti, ulice a části Prahy. Až jsme se divili sami sobě, jaké znalosti o 

Praze vlastně máme. Zábavnou formou jsme si procvičili paměť – což je v našem věku velmi 

vhodná činnost pro  „udržení se ve formě“. 

14.dubna proběhla oslava osmdesátin paní Vlasty Petráňové. Popřáli jsme jí hodně 

zdraví a plno sil při práci ve výboru Klubu důchodců. Nastávající velikonoční čas nám 

působivě přiblížila paní Blanka Lenochová svojí přednáškou. Přes připomenutí Velikonoc, 

coby vrcholu církevního roku, nás seznámila s různými zvyky a zajímavostmi v jednotlivých 



zemích pohledem do historie i současnosti. Osvěžili jsme si některá velikonoční rčení a 

pranostiky. Vyslechli jsme si také fejeton Rudolfa Křesťana a úryvek z Babičky Boženy 

Němcové. 

28.dubna jsme si vzhledem k momentálně probíhající rekonstrukci části Senior centra 

naplánovali historickou vycházku s paní Vlastou Jiroutovou po Moravanech. Bohužel déšť a 

nepřízeň počasí zmařily náš plán. Předsedkyně Helena Říhová operativně zapůjčila židle 

v místní knihovně a vestibul před obecní knihovnou se rázem stal přednáškovým sálem, kde 

nám paní Jiroutová poutavě vyprávěla o historii Moravan a Platěnic. Dostalo se i na život a 

dílo některých našich známých panovníků. Nakonec se vyrojily i zajímavé dotazy, které paní 

Jiroutová kvalifikovaně zodpověděla. 

        za KD Mgr. Marcela Halsbachová 

 

OS SC Moravany 

Ve čtvrtek 27.3.2014 se konal turnaj šipek. Přihlásilo se 11 hráčů, nakonec se zúčastnilo 8  - 

Lišková, Liška, Kříž, Hynková, Trávníčková, Polák, Otradovská a Havlíčková. 1.místo 

vyhrála Trávníčková M., 2. místo Hynková D. a 3. místo Liška J.Diplomy předala pí 

Otradovská. Bylo malé občerstvení. A myslíme si, že se turnaj zdařil, pobavili jsme se a 

budeme se těšit na další . Nelze opomenout, že jsme získali nového hráče pana Z.Kříže. 

V sobotu 12.4.2014 se konaly v Seniorcentru 1. velikonoční trhy, na kterých se podílela paní 

Lenka Pírková se svým kolektivem. Přihlášeno bylo 24 prodejců a z toho jich přijelo jen 19. 

K všeobecnému potěšení nás již po druhé navštívil prodejce s uzeným masem, kančími a 

dančími klobásami a novinkou byly králíčí klobásy. Nebyly to jen masné výrobky, ale také 

ovoce a zelenina. V jídelně se malovala vajíčka a zdobily perníčky. Byla to pí Hynková s 

dcerou. Další zdobení vajíček bylo na parketě - pí Rybenská. Další prodejci nabízeli 

kosmetiku, cukroví, bižuterii, papírovou dekoraci. Své výrobky nabízela firma Tupperware, 

prodejci z Ŕedic a další. Velká škoda byla, že nás pro nemoc nemohl navštívit náš oblíbený 

prodejce medoviny. 

V naší jídelně bylo připraveno občerstvení, a to káva, čaj, zákusky, obložené chlebíčky. Také 

se prodávala domácí bábovka a velikonoční beránci. Každý  si mohl zakoupit oběd - řízek a 

bramborový salát. Nejlepším a nejusměvavějším p r o d e j c e m byl mladý Ríša Karafiát. 

Také bychom chtěli poděkovat OÚ Moravany za povolení trhů. A ještě jeden dík patří panu 

Josefu Šejnohovi za zapůjčení stolů. Za svoz a odvoz stolů patří dík panu Schejbalovi, 

Holotovi a Císařovi.  

Literátní hodinka, která se konala 13.3.2014, bude v příštím čísle. 

         Za OS SC Otradovská,Havlíčková                         

Sport 
 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA 



Dne 23. února 2014 turnaj hráčů narozených v roce 2003 (dívky 2001) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1. MFK CHRUDIM „B“ 
2. AFK HORNÍ JELENÍ 
3. MFK CHRUDIM „A“ 
4. FK ČESKÁ TŘEBOVÁ 
5. ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“ 
6. DFO PARDUBICE 
7. SOKOL MORAVANY 

8. PARAMO PARDUBICE 
9. AFK OPATOVICE N/L 
10.  ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“ 
 
Nejlepší střelec:  Gregovský Vojtěch  MFK CHRUDIM „B“  9 branek 
Nejlepší hráč:  Pejcha Jan   MFK CHRUDIM „B“ 
Nejlepší brankář:  Šlesinger Jaroslav  AFK HORNÍ JELENÍ 
 
Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili: 
Fliger Jakub, Horáková Klára (2), Matěna Daniel, Macháček Luboš (2), Bidlo Adam, 
Křičenský Ondřej, Janatka Štěpán, Hájek Adam, Kupa Filip 
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 2. března 2014 turnaj hráčů narozených v roce 2005 (dívky 2003) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1.  ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
2.  FK BANÍK CHVALETICE 
3.  TJ PARAMO PARDUBICE 
4.  SOKOL MORAVANY 

5.  FK SLOVAN PARDUBICE 
6.  TJ SOKOL ROSICE N/L 
7.  TJ SOKOL MNĚTICE 
8.  SK DŘENICE 
 
Nejlepší střelec:  Dušek David  TJ PARAMO PARDUBICE 8 branek 
Nejlepší hráč:  Zachař Jakub ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Nejlepší brankář:  Dostál Jakub SOKOL MORAVANY 

  
Pod taktovkou trenéra Vladimíra Slavíka se turnaje zúčastnili: 
Dostál Jakub, Kulhánek Lukáš, Bidlo Adam, Hemer Jaromír (3), Peterka Lukáš, 
Šotola Filip (4), Barák Jiří, Tycová Aneta (1), Dvořák Matěj 
 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 
 
Na závěr jako každý rok, bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů 
v moravanské hale pomáhali, a zároveň bych chtěl opětovně poděkovat správci haly 
panu Ivanovi Polákovi, který stejně jako loni zajistil bezvadný provoz haly včetně 
občerstvení pro sportovce i diváky. 



Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 
 

Reklama 
 

 


