
            

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych se s Vámi podělil v tomto čísle zpravodaje o několik informací, týkajících 

se dění v naší obci. 

V úvodu si společně připomeňme, že právě v těchto dnech uplynulo 100 let od vypuknutí I. 

světové války. Jak jistě všichni, kteří se zajímají o historii, vědí, že impulsem pro její vznik 

byl sarajevský atentát na rakouského následníka trůnu Ferdinanda de Este. Během této války, 

která trvala v letech 1914 – 1918 zahynulo nejen na bojištích přes 16 mil. lidí. Válka se dotkla 

i mnoha rodin z naší obce i blízkého okolí. Jména obětí najdete na památníku na náměstí 

Hrdinů v Moravanech, podle kterých se náměstí jmenuje. Vzdejme proto v tichosti čest všem 

obětem této války. 

V minulém měsíci proběhlo v obci několik akcí, které přispěly k rozvoji společenského života 

v obci. Jednalo se např. o dětský den v Moravanech a Platěnicích, dětské hasičské hrátky, II. 

ročník Moravanských slavností pořádaných sdružením Moradis a dalších. Všem 

organizátorům patří poděkování s přáním, aby jim organizační elán vydržel a aby i další akce 

byly úspěšné. 

V obci nyní probíhá čilý stavební ruch. Jedná se o: 

1) Dokončení rekonstrukce chodníků a vjezdů v ul. 9. května - zde je potřeba zmínit, že 

součástí stavby je i pokácení letitých javorů, které dle současných předpisů brání řidičům 

v přehledu o pohybu osob po chodníku. Stromy tvoří jakýsi zákryt, díky němuž je možné 

přehlédnout přecházející osobu nebo přebíhající dítě. Proto byla na jaře realizována náhradní 

výsadba v zelených pásech za chodníkem. 

2) Výstavba kanalizace a vodovodu „Za tratí“ - ukončení této stavby předpokládáme k 30. 

9. 2014. Umístění přípojek si dohodnou vlastníci nemovitostí s dodavatelem stavby dle 

sdělení OÚ, které každý obdržel. 

3) Kanalizace Platěnice – byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby, a to 

společností Kareta s.r.o. Bruntál, která se stala vítězem výběrového řízení. Předpokladem 

zahájení prací je přidělení dotace na tuto akci od Ministerstva zemědělství. Písemný příslib na 

její udělení máme. 

4) V dosud nevyužívaných prostorách nad knihovnou ve vile č. p. 13 probíhá výstavba 

dalšího nájemního bytu. Měl by být dokončen do konce prázdnin a po kolaudaci nabídnut 

obcí k pronájmu. 

 Dále probíhají stavební a projekční práce na tyto akce: 

a) Sportovní areál – dne  24. 7. 2014 proběhne místní šetření před vydáním územního 

rozhodnutí. 

b) Projekt na rekonstrukci staré sokolovny – v září chceme požádat o vydání stavebního 

povolení. 

c) Projekce na kanalizaci v Turově – předpokladem je, že v říjnu požádáme o územní 

rozhodnutí. 

d) Probíhá stavební řízení na zhotovení chodníků k ul. J. Jiroutka a B. Němcové. 

Jako každoročně zápasíme s údržbou zeleně. Velkou pomocí by pro nás bylo, kdyby si každý 

posekal pozemek před svým domem, byť se jedná o pozemek veřejný. Někteří spoluobčané 

toto sekání provádějí  a proto jim patří naše velké poděkování. 

Je potřeba dát pozor na parkování vozidel na veřejné zeleni. Městská policie toto hlídá a pro 

mnohé majitele může vzniknout nepříjemná situace. Aut v ulicích přibývá, a proto je nutné, 

aby si ho každý uklidil na svůj pozemek. 

Chovatelé psů musí dát rovněž pozor na porušování vyhlášky č. 4/2007 Zabezpečení 

veřejného pořádku a pravidla pro pohyb psů. Zvláště „Duhové jezero“ často slouží k účelu 

jejich proběhnutí a vyvenčení, bohužel na úkor ostatních návštěvníků. 



Na závěr mi dovolte popřát dětem hezké prázdniny, dospělým příjemnou dovolenou a nám 

společně konečně trochu stabilnější letní počasí. 

Nashledanou po prázdninách                                          Václav Roček, starosta obce 

 

Usnesení OZ ze dne 23. 6. 2014 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, příp. schválení neúčelového 
příspěvku na činnost SDH Moravany bez povinnosti vypořádání“ a zařadit ho jako bod č. 5. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p.  Horodyskou, jako členy 
Mgr. Januše a p. Jiroutovou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje  jako ověřovatele zápisu p. Kárycha a p. Kozáčka.       

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých 
zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový příspěvek na činnost SDH Moravany bez povinnosti 

vypořádání ve výši 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.     
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce za období 1 – 5/2014. 

Zastupitelstvo obce potvrzuje ověření souladu Územního plánu Moravany se Zásadami územního 

rozvoje Pardubického kraje a Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a 
se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu Moravany uvedený 

v kapitole - Odůvodnění Územního plánu Moravany. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, vydání Územního plánu Moravany. 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet zastupitelů obce Moravany pro volební období 2014 - 2018  dle § 
67 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na 15 členů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kladné stanovisko k předkupnímu právu na nemovitost v k. ú. 

Štěpánovsko v rámci Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.                             

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Moravany a firmou BW-Stavitelství s.r.o. – 
Inženýrské sítě „Moravany – Jih“ za předpokladu dodání projektové dokumentace na vodovod a 

kanalizaci sídliště „Moravany – Jih“ do 30. 7. 2014.   

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu pro firmu BW-Stavitelství s.r.o. na pozemek p. č. 132/46 
v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 4 736 m2 po splnění podmínky doplnění projektové 

dokumentace v rámci darovací smlouvy. 

 

Společenská rubrika  
 

Vítáme nového občánka....  

       

        

 

Simonu Kasalovou     

                          
Přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných společných chvil. 

 

V měsíci červnu oslavili a oslaví životní jubileum... 

Marie Kašparová                                 Václav Zeman                        

Zdeňka Handlířová                              Václav Danihelka 

Božena Teplá                                       Dagmar Dalecká 
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V měsíci červenci oslaví životní jubileum... 

Marta Crhová                                       Františka 

Lohnická 

Otto Freisleben                                    Václav 

Pochobradský 

Mileva Hyksová                                   Miroslav 

Polák 

 

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum... 

František Hájek                                    Jiří Šmíd 

Květoslava Horodyská                        Vladislav Uher 

Bohumil Kořínek                                 Růžena Urbanová 

Marie Macejová                                   Růžena Vlachá 

 

 Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 

 

 

V měsíci červnu uzavřeli manželství paní Ludmila Dudková a pan Pavel Šíma. 

 

Blahopřejeme. 

 

Z našich řad odešli.... 

 

Ing. Stanislav Šmejkal 

Alena Žemličková 

 

Budeme vzpomínat. 

 

Názor čtenáře 
 
Reakce  na článek „Hasiči hlásí …   z čísla 2/2014 

 

Chtěl  bych  reagovat a vysvětlit poněkud zkreslující  informace  napsané v článku „Hasiči hlásí“ 

v čísle 2/2014 a to týkajících se akcí pořádaných  SDH Platěnice.   

Dětský den opravdu začali pořádat platěničtí hasiči, ale časem pro nedostatek zapálených lidí, toto 

břímě převzala spolehlivá parta platěňáků,  kteří  to organizačně  dělají na výbornou. Pokud se týká 
pořádání tenisových turnajů, tyto si organizuje sám  Mgr. Martin Valášek, hasiči zajišťují  pouze 

občerstvení a  zázemí. Běh vepřových  nožiček je tradice vzniklá z malé sázky v místní hospůdce, která 

přerostla v každoroční akci  a je v režii nás všech platěňáků bez rozdílu hasič-nehasič.   
Jinak se opravdu vzorně staráme o techniku a hezký  areál, hlavně můj tatík p.Šejnoha Josef st., který 

by  si tam mohl  přehlásit přechodné bydliště, protože hasiče a vše okolo má prostě rád a je to hlavně 

on,  který  seká trávu, udržuje areál a tráví tam spoustu času… patří mu za to velké dík.   

 Tak to je vše na vysvětlenou… všem přeji hodně vydařených akcí v této sezóně a hezké léto. 
Josef Šejnoha ml.  (hasič) 

 

Příspěvek čtenáře 
 

Sto let od vypuknutí první světové 

1. Úvod 
 Tato válka nebyla vůbec taková legrace, jak nám ji vylíčil Jaroslav Hašek, svědčí o tom padlí, 

uvedení na pomnících, které jsou téměř v každé vesnici. Zastavte se někdy u našeho památníku a 

všimněte si, kolik je tam jmen. 



 Napsat o první světové válce je nejlépe vyprávět příběh jednoho neznámého vojáka, jenž celou 
válečnou anabázi v letech 1914–1920 prodělal a ihned po válce zaznamenal. Prošel nejdříve 

základním výcvikem a potom v prvních dnech po vyhlášení války odešel na frontu bojovat za 

císařství.               Mladí muži 

odcházeli, v mírovém období, na vojnu v 21letech. Náš voják, Josef, byl odveden v roce 1911 a po 
nástupu do kasáren převelen do Jižního Tyrolska na tamní posádku do města Levica. Tato horská 

oblast patří dnes Itálii a naši turisté tam jezdí hlavně v zimě za lyžováním, v létě za horskou turistikou, 

nebo do oblasti Gardského jezera, jehož severní část patřila před válkou Rakousku. Josef, mladý 
vesnický kluk, který ještě téměř nikde po světě necestoval a byl z domova zvyklý na rovinatá, osetá 

pole, užasl nad vysokými horami, romantickými jezery a řekami. Byl zařazen do jednotky polních 

myslivců a vykonával službu v celé pohraniční oblasti. Poznal ve službě všechna pohraniční města: 
Borgo, Rovereto, Trident (dnes Trentino), Arko, Riva a jejich okolí. Sloužil též na horské pohraniční 

pevnosti Verle – Lavarone. Dnes je tam vojenské muzeum, turistická atrakce, připomínající boje 

italské armády z dobývání tohoto území v roce 1915.  

 Z rodinných důvodů nepobyl na vojně celé tři roky, ale vrátil se domů předčasně a pracoval na 
rodinné usedlosti. A v roce 1914 vypukla válka. Z jeho zápisků, jež si během následujících let psal, lze 

sestavit průběh jeho válečného tažení. 

 

2. V císařských službách 

 V neděli odpoledne 26. července 1914 přišla do obce mobilizační, svolávací vyhláška. 

Působila jak hromová rána, ihned se roznesla po vsi a rázem byla celá ves shromážděna na návsi. 
Všichni chtěli vidět „pozvání na vojnu“. Dojem, jejž vyvolaly tyto prvé okamžiky, se nedají popsat, 

celá ves byla do nočních hodin na nohou a hlasitého slova nebylo slyšet. Výsledkem bylo, že se bude 

zítra rukovat. 

 
 Josef odjel v pondělí 27. 7. k 2. praporu polních myslivců do Hradce Králové, kde do 14. 

srpna cvičili a připravovali se k odjezdu na frontu . Potom už 15. srpna nastoupili cestu vlakem a jeli 

přes Pardubice, Brno, Přerov, Moravskou Ostravu, Krakov, Tarnov, Jaroslav do Radimna. Byla to 
severovýchodní část císařství v království Halič, sousedící s Ruskem (hlavní město Lvov). Dorazili 

tam 16. 8. a přespali hned u vesnice na poli, v neposečeném jeteli. V této oblasti docházelo 

k potyčkám i krvavým střetům, k pohybům vojsk na východ i k velkým ústupům a někdy i k útěkům 

na západ.  
 Místa bojů a pochodů: Lubačov, Lubliniec, Borovnice, Josefow, Krasnobrod, Lipsko, Zamošč, 

Wilacze, Komarov, Tamašov, Ruská Ráva, Magierov, Kurniky, Janov, Přemyšl, Žuravice, Dubicko, 

Jaslo, Rzepniky. Při rychlejších přesunech poztráceli kuchyně a museli se živit po většinu času sami.  
  

 K nejhoršímu střetnutí došlo 8. září, kdy v boji muže proti muži zbylo z Josefovy čety, čítající 

60 mužů, pouze 5 vojáků. Sám zůstal, jako zázrakem nezraněn. Po 14denním ústupu a doplnění 
jednotky se vrátili 18. 10. 1914 na známé místo u vesnice Radimno, kde vystoupili 16. 8. z vlaku. 

Zakopali se poblíž Ostrova a čekali, až bude vybudován most přes řeku San, ale nedočkali se, protože 

ještě než se rozednilo, překročili Rusové řeku a naši vojáci se ocitli 20. 10. 1914 v ruském zajetí. 

Josef bojoval v rakousko – uherské armádě od 16. srpna do 20. října 1914.  
  

3. Ruské zajetí 

 Cítili se jako znovuzrození, dostali kus chleba a Rusové si je fotili zarostlé, špinavé, hladové a 
hned je posílali za frontu. Absolvovali 5 dní pochodu do Lvova (Krakoviece, Javorov, Janov, 

Žolkiev). Tam je naložili do otevřených vagonů a převezli do Brodu a odtud opět pěšky do 

Radzivilova, dál pokračovali vlakem do Kyjeva, kde jim všechno vzali a umístili do kasáren, tehdy 
tam bylo 17.000 zajatců. Odtud odjížděli transporty do vnitrozemí za prací, v našem případě směr 

Kursk, Samara, Ufa, Čejjabinsk, Ekatěrinburk, Tjumen, kam dorazili 20. 11. 1914. Josef se dostal 

s pomocí známého do kuchyně, kde vařili až do 22. 3. 1915 pro 4.000 osob. (Po příchodu do armády 

vážil 85 kg a v této době 62.) 
 Ze zajetí bylo možné psát domů, čehož vojáci hojně využívali. Korespondence procházela 

cenzurou ruskou i rakouskou a lístky putovaly domů až 3 měsíce. První zpráva matce odeslaná 20. 11. 

1914 došla 5. 1. 1915. Opačným směrem, do Ruska, došlo zpráv velmi málo. V zajetí vystřídali 
několik míst, kde pracovali na poli při sklizni obilí, sena, nebo na velmi těžké práci při kácení a 

zpracování dřeva. Pracovali za malou mzdu a žili velmi primitivně. Místa pobytu: Selo Závod 



Uspěnsky, Balda, Měchrak, Sezonová, Solomátová v Jalutorovském okrese, Lobva v Permské 
gubernii. Tato činnost trvala až do podzimu 1917. 

 Po celé toto období pracovali naši diplomaté a důstojníci na vytvoření vlastní československé 

armády. 

  

4. V Československých legiích 

 V září 1917 nám přišel rozkaz a jízdenka na dráhu z vojenského velitelství v Jalutorovsku, 

abychom ihned narukovali do čs. vojska. Tak jsme zase cestovali přes Perm, Vjatku, Moskvu ke Kyjevu 
do Dárnice a odtud do Borispolu na naše velitelství II. čsl. divize, kde nás přidělili k 7. Tatranskému 

pluku v Berezanech, kdež jsme nastoupili činnou službu 20. září 1917. 

 V Berezanech dlouho nesloužil, potkal zde svého bratra Antonína a souseda Jardu, a všichni 
tři se hlásili a byli přiděleni ke 3. baterii 2. dělostřelecké brigády umístěné v Gogolevu. Po krátké době 

odešli do Selišče, kde byl reorganizací utvořen II. dělostřelecký division o 6 bateriích a oni byli u šesté 

baterie 2. brigády. 

 
 V Rusku šla vláda v tu dobu z ruky do ruky. Než jsem jel do vojska tak vládl Kerenský, kterého 

právě když jsme jeli elektrickou dráhou, svrhli bolševici – bojovalo se tam. Za jejich vlády, hned na 

počátku se zhroutila fronta proti Rakousko – Uhersku i Německu. Uzavřeli mír s oběma státy. Po 
tomto, pro nás tak smutném skutku, vyjednával náš vůdce Masaryk v Moskvě s Leninem a Trockým 

odjezd našeho vojska na francouzské bojiště, kde by mohlo pomáhati spojencům proti Německu. Jinak 

nebyla naše organisace v Rusku nic platná, poněvadž samostatnou frontu jsme postavit nemohli. 
 Začátkem března roku 1918 přišli na Ukrajinu Němci a my jsme byli nuceni ustupovat do nitra 

Ruska. Při ústupu došlo k bitvě u Bachmače, kde nám chtěli Němci zatarasit cestu, kterou jsme 

s velkými ztrátami vyhráli. Potom jsme se přesunuli přes Kursk do Samary. 

 
 V době, kdy ještě nebyl uzavřen mír s Němci a Rakušany, vyjednal Masaryk v Moskvě, že 

legionáři vydají všechny zbraně a zásoby a oni, za doprovodu komisaře na každý vlak, jim umožní 

přesun do Vladivostoku. Zbraně odevzdali, ale dohody přestaly zakrátko platit a situace dospěla 
k otevřenému nepřátelství s bolševickou mocí. Činnost legionářů směřovala k jednomu cíli, aby se co 

nejdříve dostali do Vladivostoku, mohli opustit Rusko a bránili proto svoje vlaky a trať. První 

konflikty se odehrály v oblasti Omska a Marijnska v květnu 1918. V této době byly vlaky roztroušeny 

po celé trati z Pemzy až po Vladivostok, což je přes 7.000 km. 
 Boje a život na trati částečně vystihuje dopis, který napsal Josef svému bratrovi domů: 

 

Milý Ádo!                                                                                         Kansk Jenisejský 10.9.1919 
Myslím, že jste již ode mě dopis dostali, neboť jsem vám poslal psaní po jednom bratru ze Slovenska, 

který jel od naší baterie domů jako invalida. Velice často vzpomínám na domov a myšlenkami jsem 

více doma. 
Dnes je zde mizerné počasí, stále prší a je čas, tak Ti chci udělat malý obrázek o tom, jak to tady 

vypadá a jak žijeme. 

Představuj si následující: 6.000 km dlouhou dvojkolejnou železniční trať a na ní průměrně 25 km od 

sebe vzdálené stanice. Města na trati jsou od sebe 500 – 700 km. Na každé stanici, malé nebo velké, 
stojí vagony s naším vojskem. Mezi městy drží spojení pancéřový vlak, opatřený dvěma kanony, 16 – 

20 strojními puškami, dvěma bombomety, který ustavičně jezdí ve dne i v noci. Každou chvíli vidíš, jak 

vyletěl z kolejí a je zabořen v písku. Hned tam jede posádka z nejbližšího nádraží, prohledává lesy a 
celé okolí, vyšetřují, ale obyčejně nikoho nenajdou. V květnu nebylo jednoho dne, aby nevyletěl aspoň 

jeden vlak v našem rajoně, což je Krasnojarsk – Tajčet, 300 km východně od Krasnojarska. Až 

konečně nás to omrzelo a udělali jsme výpravu na okolní bolševické bandy, které čítaly asi 7.000 lidí. 
Vypravili se na ně 2 pěší pluky, 3 baterie a celé dva měsíce jsme je honili, až konečně se nám je 

podařilo obkroužit 70 km od železnice a tam je zlikvidovat. 

.Každou chvíli je naše stráž napadená buď někde ve stanici, nebo na mostě a vždy je při tom několik 

raněných nebo zabitých. Železnice se táhne většinou nekonečnými lesy, tak není divu, takové 
přepadení. My dělostřelci máme stále štěstí, poněvadž vždy stojíme ve větší stanici, anebo na 

pancéřovém vlaku, takže na nás tak snadno nemohou. Proto, ale máme častěji pohotovost, při které si 

dost zastřílíme. Myslím, že Vám to Tóňa už vyprávěl. 
Dále Ti popíšu naše bydliště. Je to obyčejný dobytčí vagon, v němž žije 20 vojáků, se vším co k nim 

patří. Dvoje až troje vysoké boty, 2 obyčejné obleky na cvičení, 1 oblek sváteční, několik věder na 

vodu, 2 mísy na umývání, police na chleba, kamna, truhla na uhlí, sekery a pila na dříví a ještě více 



různých krámů, pro které se nemůžeme ani hnout. Na stropě několik šňůr, kde se suší prádlo, visí tam 
věčně ručníky, a v noci onuce a nejměně 30 kotlíků na jídlo. Postel jsou 2 pytle sešité k sobě a vycpané 

slámou, 2 – 3 deky. Na stěnách visí 20 japonských pušek, 10 revolverů, 20 šavlí, pod palandou 5 sedel 

a já si ani na všechno nevzpomenu. Podle toho si snadno představíš mnoho-li máme místa a jak se tam 

pohybujeme v zimě, když je až - 45 °C.  A tak žijeme už devatenáctý měsíc. Nyní naše delegace, která 
k nám má již brzy přijeti, nás utěšuje, že nemůžeme být vypraveni domů dřív, než do Vánoc v roce 

1920. 

Dnes vyjela naše baterie do Minusijska , 450 verst jižně od Krasnojarska po řece Jeniseji, opět na 
výpravu. Byl bych jel také, ale jsem zde, v Kansku, na „komandýrovce“, kupuji seno a posílám je do 

Krasnojarska. Platíme 10 rublů za půd, což je 62 R za 1 q. Jsem zde s Karlíkem ze Slatiňan a máme 

koupeno již za 30.000 R. Zítra pojedeme za baterií. 
Jinak se máme stále dobře, žiju s Jardou v jednom vagoně. Rád bych od Vás viděl již také psaní, neboť 

jsem již 2 roky v našem vojsku a ještě jsem nedostal od nikoho ani řádek. Za celých 5 let jsem dostal 

16 lístků do roku 1917 a za poslední 3 roky už nic. Nebojte se, že mě zde snad psaní nezastihne. 

Závidím Tóňovi, jak odtud vyklouzl. Sledoval jsem jeho cestu v našich novinách, jak přijeli do 
Ameriky, jak s nimi mluvil Wilson, ale kdy přijeli do Evropy, nevím. Rád bych to měl také za sebou. 

Najezdil jsem se zde na celý život. Kvartýr na kolečkách je však tady to nejlepší. Až přijedu domů tak 

si musím dát udělat komediantský vůz, abych mohl cestovat. 
Rád bych už uviděl všechny sestry, z Jaromíry už bude slečna, ani ji nepoznám. Už nemám kam psát, 

pozdravujte všechny známé. Srdečně Vás všechny zdraví a líbá Váš bratr Josef. 

 
 Po neustálých bojích, jež probíhaly po celé trati, dostali rozkaz zabezpečit tunely kolem 

Bajkalského jezera, jichž je 32 a opět se vraceli na západní frontu k Ekatěrinburku. Následoval úkol 

udržovat průjezdnou trať  Kansk Jenisejský – Krasnojarsk (240 km), kde měli základnu s ubytováním. 

Každý den projížděli trať obrněným vlakem a  bránili ji proti narušitelům. Tato činnost trvala až do 
konce roku 1919. 

 

 
 

 Velká transsibiřská dráha, na které se odehrávala největší část bojů, začíná na evropské straně 
v Čeljabinsku, kde je napojena na ruskou evropskou železniční síť. Odtud pokračuje přes Krasnojarsk 

do Irkutska poblíž Bajkalského jezera, což je západosibiřská trať a zde začíná dráha zabajkalská, která 

končí na hranicích Číny ve stanici Mandžurija. Dále trať vede přes čínské území, což je 
východočínská dráha, vystavěná na pronajatém úzkém pruhu země a spojena s ussurijskou tratí končí 

ve Vladivostoku. Velká transsibiřská dráha měří z Čeljabinska do Vladivostoku 7.792 verst, což je 

8.314 km. Vojáci, zvyklí na evropské rozměry byli z  velkých vzdáleností a poměrů ohromeni. Vždyť, 
např.. Bajkalské jezero, má rozlohu 31.500 km

2
, což je více než Morava (asi 28.000 km

2
).  Délka 

jezera je 636 km a šířka 80 km.  

 

5. Cesta domů 
 Některé části I. divise, stojící kolem Omska počaly již v září projížděti Krasnojarskem do 

Vladivostoku a odtud domů. Od Omska museli proto, že ruská armáda pod diktátorem Kolčakem byla 



poražena a ustupovala za velkých mrazů z Ruska podél sibiřské železniční tratě, pěšky. Měli namířeno 
do Čity, až za Bajkalské jezero, což je přes 4.000 km. Nezůstala jich ani ¼, protože ostatní onemocněli 

a zmrzli. 

Do Krasnojarska, kdež jsme stáli, přišli právě na Vánoce 1919 (před nimi projel vlak s generálem 

Kolčakem k Irkutsku) a my jsme byli nuceni ustupovat za nimi. Hnuli jsme se z místa 27. prosince 1919 
a zanechávali při tomto ústupu mnoho našich vlaků ve stanicích bolševikům, protože jsme neměli 

dostatek lokomotiv, abychom mohli odjeti všichni najednou. 

  Přesun nebyl vůbec snadný, kromě krutých mrazů (až do 10. února 1920 bylo 40 °R) 
docházelo stále k napadání a sabotážím na lokomotivách a trati. Cesta byla nebezpečná zvláště kolem 

Bajkalského jezera a dokonce i v Mandžurii, na čínském území došlo k boji, kde jim byl ukořistěn 

obrněný vlak. Z Krasnojarska odjeli 27. 12. 1919 a do Vladivostoku dospěli 1. června 1920. 
 Dne 3. června 1920 nás přestěhovali lodí na Ruský ostrov do kasáren, kde jsme čekali, až pro 

nás připluje loď. Toho dne jsme se zbavili těsných a nezdravých kvartýrů, a sice obyčejných dobytčích 

vagonů, ve kterých jsme bydleli od 2. března 1918, tedy celkem 28 měsíců. Dne 8. června jsme se 

nalodili na loď anglické společnosti Protesilaus Liverpool. 
          Plavba z Vladivostoku do Vancouveru v Kanadě přes Tichý oceán trvala do 21. června (4.300 

mil), téhož dne jsme nastoupili do vlaku a v 9,30 hod. byl odjezd. Cesta napříč Kanadou do Quebecku 

končila 27. června, v neděli (3.200 mil) a tentýž den jsme byli ubytováni poblíž města v polních 
stanech ve Valcartieru. Celkem nás bylo přes 9.000. Tam jsme čekali na další loď až do 18. července. 

Ráno jsme nastoupili do vlaku a jeli do přístavu v Halifaxu, kdež jsme se nalodili 20. července na loď 

Minnekahda. V 5 hod. odpoledne jsme vyplouvali na Atlantický oceán. (mořská míle – 1.853 m, 
zemská míle – 1.610 m). Ve čtvrtek 29. července ve 4 hod. odpoledne jsme dopluli do německého 

Cuxhavenu. Délka trati 3.092 míle. Příští den bylo vyloďování. Po příjezdu na nás chtěli Němci, 

abychom složili zbraně do vagonu, jinak, že nás přes Německo nepustí. Skoro po celodenním 

vyjednávání jsme zbraně složili, ale patrony a bomby ne. Loď s námi musela vyplout z přístavu na 
moře a tam jsme veškerou munici naházeli na mořské dno. Potom jsme teprve skládali pušky, 

revolvery i šavle do vagonů, a sami nastupovali do připravených osobních vlaků. Dne 30. 

července v 7 hod. večer jsme opouštěli přístav a jeli směrem na Steile, Harburg, Magdeburg, Gouvern, 
kdež jsme stáli 1 a ½ dne, protože nás přes Sasko nechtěli pustit k Drážďanům. Potom přes Erfurt (9 

hod. ráno), Rothenkirchen, Schwarzenberg, Neukirchen, Fürth - Brody nad Lesy. Dne 3. srpna 1920 

ve 12 hodin 15 minut jsme byli v Čechách, v České Kubici. Odtud jsme ještě pokračovali přes 

Domažlice, Plzeň, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Jihlavu, Znojmo, Břeclav do Bratislavy. 
 Nakonec armáda, jež se během válečného konfliktu v Rusku zformovala, čítala 60.000 mužů a 

tvořila se západními legiemi základ armády nově vzniklé Československé republiky. Svým 

vystoupením pomohla našim diplomatům k prosazení našeho samostatného státu.  
 Všem vojákům, kteří neměli to štěstí se z války vrátit, patří náš vděk a vzpomínka vyjádřená 

nejlépe verši a vůbec nezáleží, na které straně fronty stáli: 
Vy mučedníci, které pojí 

táž sudba, tatáž smrt, týž hrob, 

Vy, kdož jste zahynuli v boji, 
Vy z různých krajin, z různých dob, 

Vy, kdož jste vše i život dali 

za vznešené své ideály, 

 

Vy oběti dvou strašných válek, 

kdož trpěli jste bez viny 

vlečeni na popravčí špalek 

za nespáchané zločiny, 

Vy zahynulí ve vězení 

Vy padlí i vy umučení 

 

Vy všichni spící v této síni 
pod touto deskou z mramoru, 

jimž přinesla smrt dobrodiní 

Vy z koncentračních táborů, 

Vy padlí za svá lidská práva 

Vám budiž věčná čest a sláva! 

 

(Báseň Vítězslava Nezvala v Památníku národního osvobození v Praze na Vítkově.) 

Václav Pochobradský 



 

Něco zdravého … 
 
Zdravé jahody a maliny 

Jahody jsou výborné pro očistnou kůru. Navracejí energii a životní sílu. Jsou bohaté na vitamín C, 

draslík, kyselinu listovou a zvlášť důležitý mangan. 
Mají protizánětlivé a antibakteriální účinky, zbavují střeva jedovatých látek, zmírňuje trávicí obtíže, 

podrážděnost, nervozitu, posilují imunitní systém a přeměnu látkovou. Podporují tvorbu krve, 

odvodňují a snižují krevní pleť. 

Listy jahodníku mají trpkou a nahořklou chuť. Nálev působí protizánětlivě, posiluje imunitní systém a 
přeměnu látkovou. Je vhodný při močových, žaludečních a střevních potížích. 

Střeva zbavuje jedovatých látek, stimuluje ledviny, prospívá při chudokrevnosti a nervozitě. Z listů se 

připravuje chutná náhražka pravého čaje. 
Maliny obsahují mnoho vitaminů A i C, jsou vynikajícím prostředkem při očních obtížích. Zpevňují 

cévní stěny a zlepšují přísun živin. 

 

Zvyšují imunitu, pomáhají při krvácení z nosu a dávní, silné menstruaci, při obtížích ledvin a 
močového měchýře. 

Maliny jsou bohaté na biotin „vitamin krásy“ ze skupiny B. Díky němu ovlivňují pružnost a hebkost 

kůže a posilují lest vlasů.  
Čaj z maliníku se doporučuje na křeče v nohou. 

        Vlasta Jiroutová 

Základní škola 
 

Dopravní výchova nachází opět své místo ve výuce 

Donedávna tak trochu opomíjená a na okraji zájmu (asi z finančních důvodů) stojící 

Dopravní výchova se pomalu vrací na výsluní. Její návrat „na závodní dráhu“  mají změny 

v RVP ZV (Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání) a potažmo i ve 

školních ŠVP (Školních vzdělávacích programech). Jak to bývá v našich zemích už tradicí a 

zvykem znenadání objevujeme s velikou slávou to, co bylo už dávno objeveno. I naše škola 

reagovala na změny a výuku Dopravní výchovy rozšířila ze stávajícího desetihodinového 

kurzu ve 4. ročníku na výuku, která prolíná všechny ročníky ZŠ.  

K naplnění úkolů jsme ve škole využili „pátků“ mezi svátky – tzn. pátek 2.5. a pátek 

9.5.2014, kdy jsme zařadili operativně Dny Dopravní výchovy ve škole. Žáci druhého stupně 

prošli besedou s panem Mgr.Milanem Lechmanem,který v Moravanech provozuje autoškolu a 

se školou úzce spolupracuje právě na poli dopravní výchovy. Po besedě  se žáci pod vedením 

pana Lechmana pustili do on-line testování z DV na počítačích v počítačové učebně. Žáci 

prvního stupně měli teorii zaměřenou na problematiku chodce (1. – 3. třída) a cyklisty ( 4. -

5.tř.) – teorii osvěžil interaktivní program Dopravní výchova, který běžel na interaktivních 

tabulích všech tříd 1. stupně. Dny DV byly zakončeny vykonáním testů  a absolvováním jízdy 

zručnosti. Žáci 4. ročníku pak navštívili dne 12.5.2014 v doprovodu pana Lechmana a paní 

Janouškové dopravní hřiště v Chrudimi. Ti, kdo úspěšně zvládli jízdu na dopravním hřišti, 

byli odměněni průkazem cyklisty. 

Jsem rád, že se pomalu vracíme tam, kde skončili svou záslužnou činnost ve prospěch 

dětí příslušníci PS VB, kteří už kdysi za „bolševika“ pochopili, že bezpečnost dětí v provozu a 

na silnici je třeba žákům vštěpovat už od malička a že tím chráníme jejich zdraví, bezpečí a 

životy.  

         L.Januš, ředitel ZŠ 
 

Pardubice | 22. květen 2014  

   Jako vítězové okresního kola jsme znovu po 4. letech odjížděli zkusit štěstí v krajském kole 5. tříd, 

které hostilo Ústí nad Orlicí. Složení našeho týmu bylo od páté až po třetí třídu, takže jsme byli jasně 

nejmladší a nejmenší vzrůstem. Naše družstvo postupně sehrálo 3 utkání se ZŠ Chrudim U Stadionu, 
ZŠ Polička a ZŠ Žamberk. Bohužel se nám nepovedlo ani v jediném měření sil zvítězit a skončili jsme 



na 4. místě. I tak je to velký úspěch, když pomyslíme na věkový průměr týmu a četnost zapojených 
škol do této akce, který charakterizuje číslo 92! Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům za 

předvedenou hru a úsilí.       

                               F. Mottl 

 

 
 

Kopaná dívek – Coca Cola Cup 2014 
                                                 Moravany | 15.dubna 2014  

Letos již po čtvrté jsme se přihlásili na celorepublikový turnaj v 

kopané dívek ZŠ.  Protože tento sport u děvčat není tolik v 
oblibě, v prvním kole se ještě nikdy neobjevil soupeř a tak 

začínáme v kole druhém s týmy vzdálenějšími holického 

okrsku. Letos jsme na druhé kolo vyrazili do Kameniček u 

Hlinska. Tam se za hustého a mokrého sněžení holky porvaly o 
konečné vítězství a tak historicky nejlepší úspěch - postup do 

třetího kola. S obavou jsme očekávali, jak daleko pojedeme k 

dalšímu soupeři. Postupujícími (a našimi budoucími rivaly) byli ZŠ Gymnázium Jeseník, ZŠ 
Rokytnice v Orlických horách a ZŠ Pardubice Ohrazenice. S úlevou byly pořadateli posledně 

jmenované Ohrazenice a tak jsme 15.5. vyjeli s obavami na další „fotbalovou pouť“. Náš první 

fotbalový zápas byl ve znamení nervozity a mnoha nepřesností, a tak zkušený domácí tým 
Ohrazenic zvítězil 7:0. Sedm gólů je hodně, ale musíme podotknout, že 2 byly z penalty a 1 

byl vlastní. Naše druhé utkání bylo opakem prvního a „gympl“ z Jeseníků jsme porazili 2:1. 

Škoda zbytečného gólu 3 minuty před koncem. Následovalo měření sil Ohrazenic s naším 

posledním soupeřem z Rokytnice. Bedlivě jsme sledovali jejich obrannou hru, která vyústila v 
konečnou remízu 0:0. Pak přišel náš poslední zápas a namotivované holky z Rokytnice začaly 

dobývat naší branku.  Naše hráčky bojovaly o každý metr hřiště a nedaly soupeřkám chvilku 

na klidné zakončení. Za celé utkání jsme se dostali na polovinu soupeře asi 6x, ale jeden útok 
se ukázal být rozhodující, protože padl gól z kopačky Nikoly Matěnové. Po tomto vydařeném 

zápase se pardubické Ohrazenice musely strachovat o postup v námi „zamotané“ tabulce. 



Nakonec postup dobyly. Naše děvčata skončila na vynikajícím 2.místě, a to je historický 
úspěch.Gratulujeme!!!      

                                                                                                                                     F.Mottl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dolní řada zleva:  
K.Půlpánová, P.Kaplanová,K.Horáková,A.Kupcová,B.Voldánová,M.Dostálová 
  Horní řada zleva: F.Mottl,N.Matěnová,K.Hendrychová,L.Záhornická,P.Kropáčková,A.Dvořáčková,I.Hamzová 
 

Pasování  žáků 1. ročníku na rytíře písmenkového království 

V úterý 10.6.2014 uspořádala 

knihovnice paní Zdena Bakešová další 

ročník tradičního Pasování rytířů 
Písmenkového království. Všichni žáci 

prvního ročníku pod vedením své třídní 

učitelky Mgr. Miroslavy Bakešové 
s napětím vstupovali do prostor Vichrovy 

vily, kde má své sídlo obecní knihovna. 

Právě zde se měli setkat, podobně jako 
jejich starší spolužáci v letech minulých, 

s družinou krále Písmenkového království. 

Samotnému králi, kterého úspěšně řadu let 

hraje amatérský herec pan Petr Hlavatý, 
předvedli žáci, jak se naučili číst, jak pracují 

s knihou a texty, aby byli následně povýšeni – tedy pasováni do rytířského stavu, který má za úkol 

ochraňovat Písmenkové království. Podařilo se to věru všem – a to i za účasti samotného starosty obce 
pana Václava Ročka. Na závěr se noví rytíři vyfotili na schodišti knihovny s celou královskou 

družinou a hosty. V závěru našeho příspěvku musíme poděkovat všem aktérům celé akce, zejména 

knihovnici Zdeně Bakešové, za skvěle připravenou akci, která jistě ve své podstatě motivuje děti 
k lásce ke knihám a literatuře .                                                                  L.Januš 

 

Akademie ZŠ Moravany 
Ve čtvrtek 19.6.2014 se od 18:00 hodin konala ve 

slepotickém kulturním domě  Akademie ZŠ Moravany 

2014. Do hodinového vystoupení se zapojily všechny 
třídy se svým nacvičeným programem. Velikého 

úspěchu dosáhlo vystoupení žáků 1. ročníku Indiáni 

jedou. Nápadité a vtipné vystoupení „naposledy“ 
předvedla se svými prvňáčky paní učitelka Mgr. 

Miroslava Bakešová, která odchází do předčasného 

důchodu. Bouřlivý potlesk sklidili zejména chlapci 

4.třídy, kteří vpluli v přestrojení za baletky z Labutího 



jezera. Ozývaly se melodie z flétniček, kytar a akordeonu, zněly dunivé doprovody tanečních 
vystoupení i sloky písniček na téma „Prázdiny“. Velmi zdařilé bylo i vystoupení žáků 8. ročníku, kteří 

své vystoupení motivovali známou americkou komedií „Sestra v akci“. Velmi pěkný výkon předvedli i 

žáci 3. ročníku při realizaci Pohádky o kohoutkovi a slepičce. Vyvrcholením celé akademie bylo 

„vyřazení“ žáků 9. ročníku, k nimž postupně promluvili starostka obce Slepotice paní Jana Bořková, 
starosta obce Moravany pan Václav Roček, ředitel školy Ladislav Januš a třídní učitelka Ilona 

Šmahová. Velmi emotivní bylo poděkování paní starostky odcházející učitelce Miroslavě Bakešové, 

se kterou se kolektiv moravanské školy rozloučí v závěru školního, stejně jako s další do předčasného 
důchodu odcházející  kuchařkou paní Jarmilou Mládkovou. Oběma ženám patří velký dík za 

dlouholeté působení v naší škole a skvělou práci odváděnou především ve prospěch dětí  naší školy.  

 

 

 

 

 

 



 

Informace knihovny 
 
Moravanští rytíři 

Již pátá generace malých prvňáčků, letos paní učitelky M. Bakešová, se stala rytíři Čtenářského řádu. 

Desátého června 2014 složili v knihovně slavnostně zkoušku ze znalosti abecedy a čtení. 28 dětí bylo 
pasováno na rytíře. Jsou to naši budoucí ochránci knih. Děkuji  i  jejich rodičům, že měli pochopení 

pro tuto důležitou událost a podpořili ji. Akce se konala ve spolupráci se základní školou. Doufám, že 

pro děti bylo nezapomenutelným zážitkem, když ucítily na rameni pravý královský meč. O knihy se 
nemusíme tedy bát, protože pátým pasováním se všichni žáci prvního stupně základní školy stali 

ochránci knih. Stvrdili to i slibem do rukou krále Písmenkové říše. Pokud slovo dodrží, knihy jsou 

zachráněny. Nakonec velice ráda zmíním pomocníky, kteří ve svém volném čase zastali roli krále 
Petra Hlavatého, královny a písařky Isabelu Horáčkovou, šaška Pavlínu Novotnou, písmenkové víly 

Adélu Novotnou a staršího rytíře Richarda Karafiáta. Tentokrát v krásných zbrusu nových kostýmech. 

Vedení obce podpořilo pořízení vlastních kostýmů, abychom si je nemuseli každým rokem půjčovat. 

Meč zapůjčil Michal Nekvapil. Jménem pasovaných dětí i svým všem děkujeme. 
Zdena Bakešová, knihovnice 



Dovolená v knihovně: 

7. 7. -  11. 7. 

21. 7. – 1. 8. 

18. 8. – 22. 8. 

 

V době dovolených bude knihovna uzavřena. V závěru školního roku a začátkem prázdnin se 

můžete zásobit knihami na celé prázdniny. Čekají na Vás novinky knižního trhu i starší tituly 

vhodné právě pro letní čas. 

Přeji všem příjemné dny dovolené. Zdena Bakešová, knihovna Moravany 

 

Den dětí Platěnice 2014 

V sobotu 31. května 2014 si Platěnice jako každý rok připravily pro děti oslavu 

Mezinárodního dne dětí, který připadá na 1. června. Letošní ročník byl však v porovnání s těmi 

předchozími ve svém programu ozvláštněn. Obyčejně pro děti připravujeme několik disciplín v areálu 
hasičské zbrojnice Platěnice. Tento rok na děti čekala Pohádková trasa skládající se celkem z osmi 

zastávek na prostranství místní návsi.  

Uvítala je Princezna Koloběžka, jak jinak než s koloběžkou. U ní děti obdržely pohádkovou 

startovní kartu, do které se v průběhu cesty zaznamenávaly jejich úspěchy. Po splnění trasy 
s koloběžkou se účastníci přemístili k Indiánkám, kde si mohli „vyrýžovat zlato“. Na třetím zastavení 

je čekal Princ Bajaja ve zbroji (Foto 1). Svůj meč poskytl dětem jako nástroj, na který mohly házet 

kroužky. Když děti pokračovaly pohádkovou cestou dále, narazily na Vodníka (Foto 2). Ten děti 
nechtěl utopit, ba naopak. Přivítal je s dalším úkolem, který testoval jejich mušku. K zastávce číslo pět 

se dětem moc nechtělo, tu totiž obýval Čert a měl připravené pytle (Foto 3). Nutno říci, že nikoho do 

pekla neodnesl. Děti si v pytlích zaskákaly a pokračovaly dále k Víle. Tam se vší lehkostí přecházely 
kladinu. Předposlední zastávka byla u Čarodějnice. Tam děti mohly se vší libostí loupat „perníček“ 

z její chaloupky. Na konci trasy je čekala Princezna (Foto 4). Když i u ní děti splnily svůj úkol 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 



složením skládačky, dostaly Diplom za absolvování celé trasy.  
Tímto ale zábava pro děti nekončila. Zatímco ostatní procházeli 

Pohádkovou trasou, ti, co ji již absolvovali, se mohli svézt 

v kočáru taženém koněm (Foto 5) nebo se sklouznout na obří 

nafukovací skluzavce. Pro ty menší tu byl připraven kolotoč (Foto 
6) a trampolína, pro ty větší střílení ze vzduchovky na terč. 

Všichni si též mohli projet trasu ve zmenšeném šlapacím 

vysokozdvižném vozíku a pokusit se o rekord. Všechny kluky 
v této disciplíně porazilo děvče. S nejlepším časem byla vítězkou 

Laura Lechmanová. Gratulujeme! 

 
Ti, co mají rádi sladké, si přišli na své díky cukrové vatě, 

pro masožravce tu byly připraveny klobásy a uzené maso. Děti měly samozřejmě všechno zdarma: 

malinovku, párek v rohlíku, nanuk a spoustu laskomin, které dostávaly za své výkony u zastávek 

Pohádkové trasy. Tomu všemu dodávala atmosféru hudba, kterou po celou dobu zajišťoval Jaromír 
Kučera. 

 

První díky patří organizátorům a všem, kteří přispěli dobrovolnou částkou na financování 

akce.* Musím zdůraznit, že to jsou z velké většiny obyvatelé Platěnic a lidé s Platěnicemi spjatí. Jsou 
to jak rodiče dětí, kteří se Dne Dětí zúčastňují, tak i dobrovolníci, kteří mají v hlavním zájmu 

spokojenost všech dětí, nikoli však Sbor Dobrovolných Hasičů Platěnice. Těm patří díky především za 

poskytnutí prostor hasičské zbrojnice. Titíž občané Platěnic, kteří organizovali tuto akci, se též podílí 

na přípravě Dětského Karnevalu, který se koná každoročně na začátku jara a Běhu Vepřových Nožiček 
počátkem září.  

 

Pohádková trasa vznikla jako nápad Platěnické rodačky Lenky Procházkové, za což jí patří 
také velké poděkování. Dětský den se tímto inovoval a zapsal se i do vzpomínek dětí, které se ho 

účastnily - bylo jich více než šedesát. Na otázku „Jak se ti líbil dětský den?“ jeden z malých účastníků 

Románek Stoklasa odpověděl: „Bylo to bájo!“ a to svědčí za vše.  

 

*Procházkovi, Kleinerovi, Ripkovi, Glaserovi, Šejnohovi, Markovi, A. Manych, L. Šafek, M. Kožant, J. 

Kubizňáková, J. Kučera, P. Stoklasová, M. Hruška a další. 

Foto a komentář Bc. Veronika Glaserová 

 

KD informuje 
 

5.května 2014 jsme se vydali s paní Vlastou Jiroutovou na procházku po Moravanech. 

Během našeho pěšího putování jsme zaznamenávali změny a proměny obce, ve které žijeme. 

Malé obchůdky, pekárny, tři hospůdky, mlékárna, cukrovar i kampelička a záložna 

Reifansenka postupem doby zmizely.  

Foto 5 

Foto 6 



Z původních pěti hospod zůstaly jen dvě, zachoval se i rodný domek věhlasného 

očního lékaře MUDr. Vrabce, tvář změnila i budova  1.stupně základní školy. Vyrostly i nové 

budovy občanské vybavenosti např. budova mateřské školy a přístavba 2. stupně základní 

školy na ní, vznikly nové ordinace praktického lékaře, dětského lékaře i oddělení zubní péče. 

Vyrostla zde budova obchodního domu Jednota, byla vybudována lékárna a moderní 

sportovní hala provozovaná obcí. Tvář Moravan se změnila i z ptačí perspektivy – přibyly 

nám další chovné rybníky a Duhové jezero se svým společensko - sportovním  relaxačním 

areálem, rozšířila se sídliště s novou zástavbou  Na Obci a K Olšinám. 

           Během procházky jsme stanuli u Pomníku padlých, kam moravanští občané 

každoročně kladou věnce obětem obou válek. Znovu jsme si připomněli, že nedaleko od 

pomníku protíná naši obec 50. rovnoběžka, což připomíná i drobná bronzová pamětní deska.  

   

13.května 2014  

           V tento den se uskutečnil 

náš celodenní výlet a k naší 

velké radosti nepršelo jako 

vloni. Celým zájezdem nás 

kvalifikovaně provázela paní 

Julie Šmídová. První zastávkou 

na naší cestě byly Holice, kde 

jsme navštívili Africké muzeum 

Dr. Emila Holuba. Po té jsme 

navštívili Podorlický skanzen 

Krňovice. Ten vznikl v roce 

2002 na předměstí  Třebechovic 

pod Orebem. Muzeum je plné 

tradiční vesnické architektury a 

to i včetně interiérového 

vybavení. Třetí zastávkou byl Kostelec nad Orlicí. K Novému zámku, který vlastní šlechtický 

rod Kinských, jsme prošli anglickým parkem s rozkvetlými rododendrony. Zámek 

v empírovém stylu byl vrácen majitelům v roce 1992. Po náročné rekonstrukci byl roku 2011 

zpřístupněn veřejnosti. Prohlídku objektu jsme zakončili zastávkou na kávičku v Tóniově 

zámecké kavárně. 

 

19. květen 2014 byl dnem věnovaným citátům slavných filozofů a spisovatelů, se 

kterými posluchače seznámila, prostřednictvím Velké encyklopedie citátů a přísloví vydané 

Akademií věd, paní Marcela Halsbachová. Přednášející rovněž uvedla i řadu přísloví na 

nejrůznější téma, což podnítilo přítomné k široké a velmi zajímavé diskuzi. Na základě 

nebývalého zájmu o citáty a přísloví, jsme si přislíbili, že se k této problematice brzy vrátíme. 

Dne 26.května 2014 jsme oslavili Den matek. Uspořádali jsme taneční zábavu, na které nám 

k tanci a poslechu tradičně hrálo Trio Karla Vávry. Všichni jsme se velice dobře a příjemně 

pobavili, což bývá smyslem většiny našich setkání. 

                            Za KD  Mgr. Marcela Halsbachová 

 

OS SC Moravany 

Dne 13.3.2014 proběhla v kulturní místnosti literární hodinka, kterou vždy vede paní 

Brynychová. S knihou paní Kovářové- OKO ZA OKO, NEBE PEKLO RÁJ a jiné tituly, které 

nám výstižně přiblížila přečtením pasáží. Autorka vtipně a poutavě vypráví o případech ze 

soudních síní. Další spisovatel Šmolda, původně redaktor a publicista se proslavil jako 

glosátor. Mudr. Štefe, který přednášel v rozhlase na fakultě, byl velmi populární. Napsal 

knihy o medicíně a také detektivky. Všechny pasáže, co nám vybrala paní Brynychová, byly 



vtipné a moc hezky se poslouchaly. Paní Brynychové děkujeme a budeme se těšit na další 

vyprávění. 

Dne 15.5.2014 se konala zábava ke Dni matek, kterou uvedla pí Lišková, místopředsedkyně, 

která marodí. Jelikož omarodil náš bývalý zpěvák pan Satorie, našli jsme si novou 

zpěvačku paní Faltysovou, která nás po celou dobu bavila a zahrála, kdo co si přál. Zábava se 

zdařila, bylo i malé losování. Bylo i menší občerstvení a vše se snad líbilo. 

Dne 22.5.2014 pro rozmarné počasí se konečně mohlo uskutečnit grilování. Každý si donesl 

své mňamky, které pan Liška pro každého ugriloval. Staral se o celý chod odpoledního 

grilování. Paní Pšeničková jako vždy přinesla kytaru a hrála známé trampské písničky, čímž 

zpestřila posezení.  

Ráda bych poděkovala manželům Liškovým, kteří pomohli i při přípravě zábavy. Vše měly na 

starost pí Široká a pí Skalická. Připojila se i pí Šilleová. I těm patří dík. 

Chystáme hudební hodinku, a trénink šipek.  

Dne 20.6.2014 jedeme na větší výlet - Baťův kanál. Doufejme, že nám bude přát i počasí. 

  Za OS SC  pí Otradovská , Havlíčková   

  Zpráva TJ Sokol Moravany   
 

 

Hodnocení sezóny 2013 / 2014, plány a cíle soutěžního ročníku 2014 / 2015 

 

 KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka  
 

V jarní části sezóny se hlavními trenéry stali Vladimír Slavík a Josef Dvořák, asistenty Tomáš 

Solil a Tomáš Štech, kteří se během tohoto půlroku věnovali hlavně kategorii mladší 

přípravky. Mladší přípravka trénovala společně se starší přípravkou a šikovnější z nich si 

zahráli i mistrovské zápasy za starší přípravku. Jarní část sezóny se našim nejmladším hráčům 

rozhodně vyvedla a to nejen v herním pojetí hry, ale také i výsledkově. 

 

Cíl na sezónu 2014 / 2015: 

Do následující sezóny jsme přihlásili kategorii starší přípravky, která bude hrát své zápasy na 

hřišti v Moravanech. Kategorii mladší přípravky jsme přihlásili jako souklubí s oddílem 

Dašice, která bude hrát své zápasy na hřišti v Dašicích pod názvem Dašice/Moravany. 

(Souklubí … dva oddíly mezi sebou uzavřou dohodu o společném družstvu mládeže, ve kterém 

všichni hráči startují pouze na registrační průkazy svých mateřských klubů). Tréninky starší a 

mladší přípravky budou probíhat společně. 

Hlavním sezónním cílem je získat a udržet pro tyto kategorie co největší počet hráčů, aby i v 

následujících sezónách tyto kategorie v našem fotbalovém oddíle nadále figurovaly. 

 

 KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka  

 

Hlavními trenéry jsou a nadále budou Petr Horák a Jaroslav Matěna. Po celou sezónu tuto 

kategorii doplňovali hráči starší přípravky a i přesto, že hráli proti průměrově starším týmům, 

tak určitě herně nezklamali.  

 

 



 
KONEČNÁ TABULKA MLADŠÍCH ŽÁKŮ SEZÓNY 2013 / 2014 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. St. Hradiště 12 9 2 1 95: 21 30 1 ( 11) 

2. Paramo Pce 12 9 1 2 70: 32 28   ( 10) 

3. Mikulovice 12 7 3 2 34: 18 25 1 ( 6) 

4. Dříteč/Býšť 12 5 2 5 32: 40 17   ( -1) 

5. AFK SKP Pce 12 5 0 7 28: 54 15   ( -3) 

6. Moravany 12 2 1 9 17: 51 7   (-11) 

7. Srch 12 0 1 11 20: 80 2 1 (-17) 

 

Cíl na sezónu 2014 / 2015: 

Ze starší přípravky přechází několik hráčů do mladších žáků, takže věkový rozdíl proti 

ostatním týmům by neměl být již tak rapidní a očekáváme umístění ve vyšších patrech 

tabulky, ale hlavním cílem je, aby naši hráči předváděli kombinační fotbal, tak jako v jarní 

části sezóny, kterým své soupeře, hlavně v domácích zápasech, doslova přehrávali. 

 

Seznam hráčů, kteří v sezóně 2013 / 2014 hráli a trénovali za výše uvedené kategorie: 

Fliger Jakub, Křičenský Matěj a Ondřej, Horáková Klára, Matěna Daniel, Hájek Adam, 

Janatka Štěpán, Zahrádko Petr, Macháček Luboš, Bidlo Adam, Půlpán Matěj, Pištora Marek, 

Kakrda Šimon, Kmetík Jan, Kupa Filip a Aleš, Dvořák Matěj, Roček Jan, Hemer Jaromír, 

Kulhánek Lukáš a Jakub, Peterka Lukáš, Řezníček Martin, Blažek Tomáš, Blažek Vilém, 

Procházka Jan, Rulík Daniel, Veselý Daniel 

 

 STARŠÍ ŽÁCI – Okresní soutěž Chrudimska – název oddílu 

CHROUSTOVICE/MORAVANY 

  

 DOROST – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje – 

MORAVANY 

  

Hlavními trenéry jsou a nadále budou Josef Hynek a Jaroslav Koreček.  

 

Kategorie STARŠÍ ŽÁCI v jarní části podstatně zlepšila své výkony a vyhoupla se na krásné 

5. místo. Příští sezónu tato kategorie, pro nedostatek hráčů v obou oddílech, přihlášená 

nebude. Hráči této kategorie budou přesunuti do kategorie DOROST. 
 

 

KONEČNÁ TABULKA STARŠÍCH ŽÁKŮ SEZÓNY 2013 / 2014 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. Vítanov 22 15 4 3 65: 35 49 
 

( 16) 

2. Kameničky 22 16 1 5 77: 49 49 
 

( 16) 

3. Rosice 22 13 6 3 106: 42 45 
 

( 12) 

4. Ronov 22 14 2 6 82: 40 44 
 

( 11) 

5. Chroustovice/Moravany 22 11 2 9 72: 47 35 
 

( 2) 

6. Dřenice 22 10 4 8 56: 47 34 
 

( 1) 

7. Svratouch 22 8 5 9 55: 53 29 
 

( -4) 

8. Nasavrky/Ctětín 22 8 2 12 33: 39 26 
 

( -7) 

9. Svídnice 22 7 4 11 41: 66 25 
 

( -8) 

10. Miřetice 22 6 4 12 28: 71 22 
 

(-11) 

11. Proseč 22 3 2 17 37: 92 11 
 

(-22) 

12. Hrochův Týnec 22 2 2 18 25: 96 8 
 

(-25) 

 



Společná fotka starších žáků po mistrovském zápase v Hrochově Týnci. 

 

Za kategorii STARŠÍ ŽACÍ nastoupili během sezóny 2013 / 2014 tito hráči z našeho fotbalového 

oddílu TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY: 

Janatka Martin a Štěpán, Kříž Jakub, Blažej Daniel, Křičenský Matěj a Ondřej, Fliger Jakub, Matěna 
Daniel, Horáková Klára, Hájek Adam 

 

Kategorie DOROST zaznamenala největší úspěch z našich fotbalových mužstev a skončila na 

výborném 2. místě, přičemž do sezóny vstupovala s cílem hrát alespoň střed tabulky. Sice začátek a 
konec sezóny potkal tento tým vždy v útlumu, ale jinak během sezóny se poskládal kvalitní tým 

s odhodláním jít za vítězstvím v každém zápase. Toto umístění umožňuje našemu dorostu postoupit do 

vyšší krajské soutěže, ale zůstáváme nohama na zemi a postup odkládáme. Hlavní prioritou na příští 
sezónu u této kategorie je zabudování do týmu příchozí mladé hráče ze starších žáků.  

  

KONEČNÁ TABULKA DOROSTU SEZÓNY 2013 / 2014 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. Svídnice/Slatiňany 26 22 2 2 134: 30 68 
 

( 29) 

2. Moravany 26 18 5 3 104: 30 59 
 

( 20) 

3. Živanice/Bohdaneč 26 19 1 6 99: 43 58 
 

( 19) 

4. Stolany 26 17 1 8 82: 41 52 
 

( 13) 

5. Luže 26 13 2 11 67: 72 41 
 

( 2) 

6. Řečany n. L. 26 12 4 10 54: 66 40 
 

( 1) 

7. H. Týnec 26 12 2 12 81: 76 38 
 

( -1) 

8. Prosetín/Skuteč B 26 10 1 15 48: 85 31 
 

( -8) 

9. Sezemice/Chvojenec 26 9 3 14 67: 88 30 
 

( -9) 

10. Holice B 26 9 3 14 65: 57 30 
 

( -9) 

11. Miřetice 26 9 2 15 51: 76 29 
 

(-10) 

12. Bukovka 26 7 3 16 52: 75 24 
 

(-15) 

13. Rváčov/Hlinsko B 26 5 3 18 38: 87 18 
 

(-21) 

14. Staré Hradiště 26 2 4 20 35:151 10 
 

(-29) 

 



Společná fotka dorostu před posledním mistrovským zápasem na hřišti v Chroustovicích. 

 

 

 

Hráči dorostu, kteří se na tomto úspěchu našeho fotbalového oddílu podíleli: 

Laksar Petr, Hynek Richard, Horák Michal, Shejbal Radek, Hájek Jakub, Bareš Tomáš, Hlaváček Jan, 

Lukas Marek, Bulva František, Johanides Lukáš, Rejman Jan, Smejkal David, Pospíšil Vojtěch, 
Provazník Matěj, Beránek Tomáš, Prorok Radek 

 

Pro následující sezónu jsme přihlásili dva týmy dorostu a to souklubí MORAVANY/ROVEŇ – I. 
třída dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje a souklubí 

CHROUSTOVICE/MORAVANY – Okresní přebor staršího dorostu – Chrudimsko. Hráči obou 

týmů se budou v těchto souklubí pohybovat dle své aktuální výkonnosti. 
 

Cíl na sezónu 2014 / 2015: 

Hlavním cílem je, aby dostali možnost zahrát si v mistrovských zápasech všichni hráči. Pokud se 

dostaví opět úspěch v podání umístění v horních patrech tabulky, tak to bude námi vítané ocenění naší 
poctivé práce s mládeží v našem fotbalovém oddíle. 

 

 Muži „B“ tým – Okres Pardubice - III.třída – Holicko 
Hlavním trenérem je a věříme, že i nadále bude Tomáš Fišer. Výsledky našeho „B“ týmu byly hodně 

podmíněny účastí hráčů z „A“ týmu. V případě, že se zápasy obou našich týmů dospělých kryly, tak 

nebylo možné „B“ tým doplnit hráči A“ týmu a v některých těžkých zápasech s kvalitním soupeřem to 
byl dost velký problém. Ale i tak se podařilo našemu „B“ týmu obsadit 3. místo a pouze 5 vstřelených 

branek jim scházelo k vytoužené stovce. 

 

Seznam hráčů, kteří v sezóně 2013 / 2014 za „B“ tým nastoupili: 
Laksar Petr, Čermák Martin, Raba Pavel, Branda Bronislav, Švadlenka Libor, Půlpán Bohuslav, 

Záleský Adam, Hynek Josef, Hurta Jan, Novák Vít, Král Marcel, Kulhánek Michal, Kopták Petr, 

Lukas Jaroslav, Slavík Vladimír, Petráň Leoš, Kopečný Petr, Fibikar Tomáš, Fišer Tomáš, Kubík 
Daniel, Podlucký Roman, Bakeš Milan, Solil Miloš, Štech Tomáš, Branda Jan, Krpata Tomáš, Kříž 

Vladimír, Mikan Milan, Matěna Jaroslav, Hynek Richard, Horák Michal, Hájek Jakub, Rejman Jan, 

Smejkal David 



KONEČNÁ TABULKA „B“ TÝMU SEZÓNY 2013 / 2014 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. H. Ředice A 26 22 3 1 89: 18 69 
 

( 30) 

2. Dražkovice 26 18 2 6 74: 36 56 
 

( 17) 

3. Moravany B 26 17 3 6 95: 41 54 
 

( 15) 

4. Torpedo 26 14 6 6 69: 48 48 
 

( 9) 

5. Jaroslav 26 12 5 9 51: 49 41 
 

( 2) 

6. Mikulovice B 26 11 5 10 60: 47 38 
 

( -1) 

7. Opatovice B 26 11 4 11 46: 50 37 
 

( -2) 

8. V. Chvojno 26 8 7 11 44: 59 31 
 

( -8) 

9. St. Hradiště B 26 8 5 13 39: 57 29 
 

(-10) 

10. Sezemice B 26 8 5 13 36: 64 29 
 

(-10) 

11. Pardubičky B 26 7 5 14 42: 55 26 
 

(-13) 

12. Litětiny A 26 7 5 14 45: 70 26 
 

(-13) 

13. Ostřetín 26 6 4 16 45: 76 22 
 

(-17) 

14. Veliny 26 2 3 21 23: 88 9 
 

(-30) 

 
 

Cíl na sezónu 2014 / 2015: 

Pohybovat se opět v horních patrech tabulky a zaútočit na postupové první místo. Samozřejmě i nadále 

vytvářet pro náš „A“ tým kvalitní hráčskou základnu a postupně zapracovávat naše mladé hráče do 
mužstva dospělých. 

 

 
Společná fotka B týmu po tréninkové jednotce vedené pod taktovkou trenéra prvoligového mužstva 

FC SLOVAN LIBEREC pana Davida Vavrušky. 
 

 Muži „A“ tým – Krajský přebor dospělých 

V podzimní části sezóny 2013 / 2014 byl hlavním trenérem Milan Bakeš ml., ale bohužel po jejím 

skončení svojí trenérskou činnost v Moravanech ukončil. 
V jarní částí převzal „A“ tým trenér Miroslav Kaluža, který doposud působil u oddílu dospělých 

v Zámrsku, který v jarní části hrál krajskou soutěž a to I.B třídu dospělých.  



V průběhu jarní části náš tým zaznamenal zlepšení v kombinaci a útočném pojetí hry, ale ta naše 
žalostná koncovka z nespočetného množství brankových příležitostí v každém zápase. Naše soupeře 

jsme většinou přehrávali, ale místo abychom v zápase vedli výrazným rozdílem, tak nás soupeři 

trestali za každou chybu v naší hře. Umístění ve středu tabulky je tak odpovídajíc našim výkonům. 

 

KONEČNÁ TABULKA „B“ TÝMU SEZÓNY 2013 / 2014 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. Č. Třebová 30 20 5 5 64: 23 65 
 

( 20) 

2. Choceň 30 19 6 5 67: 23 63 
 

( 18) 

3. Polička 30 15 8 7 48: 40 53 
 

( 8) 

4. Chrudim 30 16 4 10 56: 32 52 
 

( 7) 

5. Hlinsko 30 16 3 11 48: 38 51 
 

( 6) 

6. Holice 30 14 5 11 53: 49 47 
 

( 2) 

7. Žamberk 30 12 5 13 48: 41 41 
 

( -4) 

8. Moravany 30 11 6 13 58: 52 39 
 

( -6) 

9. Lanškroun 30 10 7 13 42: 49 37 
 

( -8) 

10. Svitavy B 30 10 5 15 46: 62 35 
 

(-10) 

11. Letohrad B 30 10 5 15 42: 65 35 
 

(-10) 

12. Pardubičky 30 11 1 18 36: 52 34 
 

(-11) 

13. Dolní Újezd 30 9 7 14 41: 64 34 
 

(-11) 

14. Třemošnice 30 9 6 15 37: 57 33 
 

(-12) 

15. Litomyšl 30 9 6 15 40: 55 33 
 

(-12) 

16. H. Městec 30 6 7 17 25: 49 25 
 

(-20) 

 

 

 

 
Společná fotka A týmu po tréninkové jednotce vedené pod taktovkou trenéra prvoligového mužstva 

FK DUKLA PRAHA pana Luboše Kozla. 

 

 



Seznam hráčů, kteří v sezóně 2013 / 2014 za „A“ tým 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, 

Lukas Marek, Poláček Jan 
 

Cíl na sezónu 2014 / 2015: 

V následující sezóně bude pokračovat na místě trenéra Miroslav Kaluža. Náš „A“ tým zaznamená 
během letní přestávky určitě hráčské změny, ale i nadále budeme pokračovat v plnění našich 

stanovených cílů, tj. pohybovat se v horních patrech tabulky, zapracovávat naše mladé hráče a hrát pro 

diváky atraktivní fotbal, především v domácím prostředí, ve kterém se nám v poslední sezóně tolik 
nedařilo. 

 

Závěrem: Letošní sezóna utekla velmi rychle a hodnotíme ji opět jako velmi úspěšnou, za což patří 

velké poděkování za výbornou reprezentaci našeho fotbalového oddílu a za stoprocentní nasazení 
všem funkcionářům našeho fotbalového oddílů, ale rovněž hráčům a rodičům. 

Chtěli bychom i touto formou poděkovat našim věrným divákům, důležitým sponzorům v čele s Obcí 

Moravany, prostě všem, kteří se kolem fotbalu v Moravanech pohybují, za úspěšně zvládnutou sezónu 
a přejeme Vám krásné slunečné prázdniny, krásné prožití dovolených a těšíme se na sezónu další, 

která již pomalu klepe na dveře. 

 
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich 

WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/. 
 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

Hokej v Turově 
 

„Již od mládí jsem věděl, že v Turově se hraje lední hokej pod názvem Turovoměstecký SK. Viděl jsem 

také asi 2 zápasy, které se hrály na hřišti v Uhersku pod nádražím u silnice směr Chroustovice. Už 

tenkrát mne překvapila dost velká návštěva a pěkný hokejový zápas. Ale ani ve snu by mne nenapadlo, 

že jednou budu hráčem Turovoměsteckého SK. 

  
 Pomohla k tomu náhoda. Když jsem vykonával vojenskou presenční službu v letech 1951 až 1954, 

hrál jsem dvě sezony hokej za Rudou hvězdu Volary. Shodou okolností hrál se mnou poručík Profous, 

byl asi z Chroustovic nebo z Mentoura a řekl mi, že bych mohl pokračovat v mužstvu Turovoměstecký 
SK. Protože jsem do Turova často jezdil, manželka pracovala jako prodavačka Jednoty, tak jsem se 

dlouho nerozmýšlel a zájem jsem projevil u budoucího spoluhráče pana Doležala. Byl jsem přijat a byl 

jsem velmi překvapen, jaké zázemí má turovský hokej na tak malou obec. Krasné hřiště, večerní 
osvětlení, kabina s vytápěním. Takové hřiště nemělo ani mnoho měst v okolí. Ale co bylo nejhlavnější, 

byla zde velmi dobrá parta hráčů a funkcionářů. Namátkou si vzpomínám na Doležala, Klofáta, 

Kučeru. Nováka, Pýchu, Klementa, Fořta  a Pilaře. Hokejové mužstvo tvořili hráči z okolních obcí 

Uherska, Městce, Chroustovic, Rovně a  jeden z brankářů byl dokonce z Moravanska a samozřejmě 
hlavně z Turova. Hokejem žil celý Turov a manželky hráčů vařily i čaj pro hráče během zápasu. 

Prostě parta k pohledání a vůbec mi nevadilo, že jsem na zápasy jezdil na kole. Později se ke mně 

přidal další Moravaňák Neugebauer, a to jsme jezdili na traktoru, protože on byl traktoristou v JZD 
Moravany. Musím říci, že v rámci okresu jsme dosahovali pěkných výsledků a jen tak namátkově si 

vzpomínám na vyhrané utkání s favoritem SK  Holice v Holicích před velkou návštěvou, kdy jsme 

vyhráli 6:4 a stali se mistry okresu. Protože jsme 

hráli vceku dobrý a pěkný  hokej, hráli jsme i exhibiční utkání například v Chocni, Skutči, Chrudimi. 
Moje učinkování za Turovoměstecký SK skončilo asi v roce 1955, kdy jsem se přestěhoval do Holic. 

Bohužel po čase došlo mezi hráči k určitým rozporům, a tak sláva Turovoměsteckého SK pomalu 

končila a krásné hřiště zůstalo postupně opuštěné. Když jedu vlakem směr Choceň, ještě  dnes můžete 
vidět zbytky kdysi pěkného hokejového stánku v Turově. A je mi trochu smutno z toho, jak skončila 

sláva Turovoměsteckého SK. 

  
Na závěr bych chtěl poznamenat, že i v Moravanech se hrál jednu zimu hokej. Hřiště bylo pod ČSAO 

http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/


pod silnicí do Platěnic. Organizátory byli pánové Bohouš Pecivál, který také hrál přede mnou za 
Turov a Jiří Klapka. Ale poměry se nedaly s Turovem srovnat, a tak hokej Sokol Moravany asi v roce 

1945 nebo 1946 skončil. A ještě tuším, že to bylo o rok nebo dva později, se v TOSU Moravany 

utvořilo hokejové družstvo, ale to jezdilo pouze na zájezdy jednu nebo dvě zimy. Prostě hokej se v 

Moravanech neuchytil. O to více jsem obdivoval obyvatele Turova a jejich hezký vztah k hráčům 
hokejového  Turovoměsteckého SK.                                                                    

                         Alois Šáda 

 

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

 

 

STRAVOVÁNÍ  LENKA PÍRKOVÁ 

 

NABÍZÍME DENNÍ STRAVOVÁNÍ V OBJEKTU  SENIORCENTRA 

V MORAVANECH. 

  

VYBRAT SI MŮŽETE ZE DVOU JÍDEL  A V PÁTEK ZE TŘÍ ZA CENU 

62,- KČ PRO SENIORY A 68,- KČ PRO OSTATNÍ. 

 

 DÁLE LZE PO DOHODĚ  ZAJISTIT RŮZNÉ OSLAVY A OBČERSTVENÍ, 

DOPRAVU  JÍDEL DLE OBJEDNÁNÍ PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE, 

MINUTKOVÉ MENU, OBLOŽENÉ TALÍŘE A JINÉ. 

 

 

    TÝDENNÍ  NABÍDKA  VÝROBKŮ                                              

        

PO. –                                                                                   

ÚT. Čerstvé chlebíčky, domácí moravské koláče  

ST. Cukroví 

ČT. Čerstvé chlebíčky, domácí vdolky 

PÁ. Domácí bublanina 

 

 

 

      KONTAKTUJTE NÁS NA TEL:736470604, 608859459 


