
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

konec roku 2014 je nenávratně tady a s ním spojené tradiční námi všemi očekávané vánoční svátky. 

Na štěstí se vánoce nestaly, podobně jako ostatní svátky, obětí zapomnění a lhostejnosti. Tento osud 
potkaly např. posvícení, poutě a také již skoro velikonoce. 

Děkuji jménem obecního úřadu všem, kteří pro ostatní spoluobčany připravili akce, které k vánočním 

svátkům náleží. Naštěstí jich nebylo málo od knihovny, trhů v SC a rozsvícení vánočních stromů. 
Rozsvícení se konalo poprvé v Moravanech a velmi se vydařilo. Svědčí o tom vysoká účast 

spoluobčanů. Díky výbornému nápadu pana ředitele Januše navíc v místě u nákupního střediska, kde 

nám nenápadně vyrostl ideální strom. 

V současné době je hlavním úkolem vedení obce tvorba rozpočtu na rok 2015. Všechny organizace, 
které působí v rámci naší obce, si podaly v termínu do 30. 11. 2014 požadavky na příspěvek z právě 

připravovaného rozpočtu. Věřím, že všichni žadatelé budou alespoň částečně uspokojeni. Nejvíce 

nákladnou položkou rozpočtu 2015 bude určitě financování započaté výstavby kanalizace 
v Platěnicích, a to cca ve výši 7,8 mil. Kč. Po odečtení fixních nákladů na provoz obce uvidíme, kolik 

prostředků bude zbývat na další investice a opravy. 

Přeji všem spoluobčanům hezké a klidné svátky a s dalšími informacemi nashledanou v příštím čísle. 

                                                                                          Václav Roček, starosta obce 

 

Oznámení OÚ 
 
Obecní úřad Moravany je z důvodu čerpání D O V O L E N É  od 19. 12. 2014 do 2. 1. 2015 

uzavřen. 

Svoz odpadu 2015 
 

Harmonogram svozů na rok 2015 - ÚTERÝ 
 

 Den svozu TKO 14 denní Den svozu TKO měsíční 

Leden 13., 27. 27. 

Únor 10., 24. 24. 

Březen 10., 24 24. 

Duben 7., 21. 21. 

Květen 5., 19. 19. 

Červen 2., 16., 30. 16. 

Červenec 14., 28. 14. 

Srpen 11., 25. 11. 

Září 8., 22. 8. 

Říjen 6., 20. 6. 

Listopad 3., 17. 3. 

Prosinec 1., 15., 29. 1., 29. 

VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

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

STAVEBNÍ A BIOLOGICKÝ ODPAD ODEVZDÁVEJTE NA MÍSTA K TOMU URČENA: 

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

NÁDOBY ROZMÍSTĚNÉ V OBCI, SPECIÁLNÍ SVOZY. 

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

TŘIĎTE ODPAD! - CHRÁNÍTE  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ! 

DOKLAD  O  ZAPLACENÍ  USCHOVEJTE  A  PŘEDKLÁDEJTE  NA  SBĚRNÉM MÍSTĚ  VŽDY PŘI  

ODEVZDÁVÁNÍ  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU. 



Společenská rubrika 
 

V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum... 

Anna Boháčová 

Zdeňka Kopková 

Eva Cejnarová 

 

Všem oslavenkyním přejeme hodně zdraví do dalších let! 

 

Vítáme nové občánky.... 

 

Huga Nesvedu 

Maxima Kindernaye 

 

Přejeme hodně zdraví a radosti! 

 

Základní škola 
 

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 
V pátek 28.11.2014  se v Moravanech zásluhou ZŠ, SRPDŠ,OÚ a SHD  poprvé v historii obce 

uskutečnila akce Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. Po léta nám sice na Vánoce svítil 
vánoční strom před budovou radnice na náměstí Hrdinů. Vzhledem k tomu, že šlo o místo málo 

frekventované, rozsvítil se stromek obvykle bez účasti obecenstva z řad našich spoluobčanů. Letos 

tomu bylo na popud ředitele školy L.Januše trochu jinak.  
Nápad rozsvítit živý strom rostoucí přímo před prodejnou COOP Jednota se setkal jak 

s pochopením vedoucí obchodu  paní Sychrové, tak i s pochopením předsedy dohlížecího výboru 

Jednoty pana J.Marčíka, koneckonců i s pochopením starosty obce pana V. Ročka. Slovo dalo slovo – 

škola připravila program- žáci 3.ročníku pod vedením p. učitelky Martiny Medunové  nacvičili scénku 
a hudební vystoupení, rada obce zajistila nákup ozdob a světelných řetězů, pracovníci obce zajistili 

úklid a realizaci výzdoby, sdružení rodičů nabídlo prodej teplých nápojů a zdobení ve vánočních 

perníčků (vše v prostorách bývalé prodejny květin) a zabezpečilo účast Mikuláše a jeho družiny, sbor 
dobrovolných hasičů se postaral nasvícení a ozvučení prostranství. O vše ostatní – i o dobrou 

předvánoční atmosféru se postaraly asi dvě stovky našich občanů, pro které byla vlastně celá akce 

připravena. Rozzářený vánoční strom uchvátil svou krásou nejen děti, ale i dospělé diváky a 

návštěvníky.  
Musíme s radostí konstatovat „ 

Dobrá věc se podařila…“. Věříme, že se 

nám podařilo položit základ k nové tradici 



tradici „ Rozsvícení vánočního stromu obce Moravany“. Je naším velkým přáním do budoucna -  

pokračovat a rozvíjet i nadále tradici předvánočních společných zastavení a setkání sousedů, přátel a 

spoluobčanů u vánočního stromu obce v době Adventu 
Pokoj lidem dobré vůle                                                                                        L.Januš 

 

Olympijská  hlídka v  moravanské  škole 
Je středa 26. listopadu 

2014. Na desátou hodinu ranní se 

osazenstvo celé školy – žáci i 

jejich učitelé stěhují do sportovní 
haly. Zásluhou našeho 

tělocvikáře p.uč. Mottla se škola 

velmi intenzivně zapojila do 

projektu „Olympijský víceboj“ a 
dnes za to byla odměněna 

návštěvou Olympijské hlídky, 

kterou tvořili veslařka – 
olympijská vítězka a mistryně 

světa Mirka Knapková a 

olympijský medailista a mistr 
světa hokejista Vladimír 

Martinec. 

 Celá akce probíhala za 

nebývalého zájmu médií – byli zde novináři z Mladé fronty, 

reportéři z Českého rozhlasu a rádia Pohoda. Děti soutěžily 
v různých disciplínách a vítězové si odnášeli trička 

s potiskem na olympijské téma, samolepky, ale i mlsky, které 

hbitě rozdávala pohádková postavička z dětského Čtyřlístku – 
zajíc Piňďa.  

Moderátor celé akce přiváděl diváky doslova do varu 

– a tak se nejen cvičilo, ale i tancovalo. Fotografové 

nepromarnili žádnou šanci – a tak vše probíhalo za 
ustavičného cvakání spouští a smrště záblesků. Nálada byla 

výborná. Veškeré aktivity byly zakončeny besedou dětí 

s olympioniky. Na závěr celé akce proběhla autogramiáda 
našich hostí. Dostalo se nejen na fotografie, podepsané paže, 

ale i na podepsané hokejky, pádla i lodě. No řekněte, která 

škola se může pochlubit, že má ve své sbírce hokejku 

podepsanou slavným Láďou Martincem nebo loď s nadepsaným přáním „Ať to jede“ a podpisem 
olympijské vítězky a mistryně světa ve veslování???  U nás široko daleko žádná…. 

Věříme, že celá úspěšná akce přinese i své ovoce v podobě většího zájmu o sport a tělocvik 

v naší škole.                           L.Januš 



Informace knihovny 
 
Se závěrem roku bych chtěla popřát všem čtenářům i nečtenářům vše dobré a poděkovat všem, kteří se 

podíleli na akcích v knihovně, vedení obce za podporu všech projektů a fungování knihovny a také 

těm, kteří služby knihovny využívali.  

 
Poslední akcí byla již tradičně předvánoční knihovna. Tentokrát to byla skutečně potrava pro duši. 
Z vánočních trhů a „mumraje“  v Senior centru měli návštěvníci možnost zastavit se v knihovně a 

nasát krásnou atmosféru výstavy obrazů a koláží Vlasty Jiroutové, bývalé dlouholeté ředitelky 

Základní školy v Moravanech a současné kronikářky obce. Stálo to skutečně za to. Mnozí spoluobčané 
ani netušili, kdo se v tomto člověku skrývá. Dokonce i citáty, které paní Jiroutová ručně napsala a 

rozestavěla, měly velký a kladný ohlas. Do třetice to byl promítaný krátký dokument věnovaný historii 

naší obce a základní škole z období, kdy v ní paní ředitelka vyučovala. Mnoho návštěvníků s nostalgíí 
zavzpomínalo…  

Pro děti byla přichystaná vánoční dílna a pohádkové soutěže. Děti si vyráběly krásné vánoční 

dekorace, bavily se a zdarma popíjely kouzelný vánoční nápoj. Již tradičně při této akci pomáhaly 

starší čtenářky z dětských řad Michaela Syrová, Marcela Dostálová, Kristýna Turková a z dospělých 
Lucka Kmentová, Adéla Novotná, Pavlína Novotná. Děkujeme.  

 

Při každé z podobných akcí pozoruji jednu důležitou věc. V současné přetechnizované době velice 
lidem chybí osobní kontakty a setkávání se. Kdyby byla knihovna jednou tak velká, byla by plná 

postávajících hloučků lidí, protože jak jsem měla možnost pozorovat návštěvníky, mnoho z nich právě 

na této akci potkalo své známé a jeden přes druhého měli potřebu sdělovat své dojmy nebo si jen tak 

povídat.  

 
Rozepisovat se o dalších akcích, které proběhly, už nemá cenu, protože, jak slýchávám, většina lidí by 

to ráda věděla předem, a ne až po. S lítostí se dozvídají, co všechno se dělo a oni o tom nevěděli. 

Slibuji, že se budu snažit všechny chystané akce včas oznamovat. Vždy je vše s předstihem na 
webových stránkách knihovny, na které se dostanete buď přímo nebo přes stránky obce nebo přímo 

v knihovně. 

 
Jako poslední novinku nabízíme seznámení se s elektronickou čtečkou knih. Pokud by si jí někdo 

z vás chtěl zakoupit, nebo vyzkoušet, může se v klidu seznámit s touto vymožeností. Jako knihovnice 
preferuji jednoznačně knihy, ale na cestách, kdy zvažujete kolik knih přibalit do kufru, je čtečka 

s desítkami knih ideální. Je na ní mnoho dalších funkcí. 

 
Nejbližší akce bude pravděpodobně poslední čtvrtek v lednu od 18. hodin beseda na téma Kypr 

v podání Veroniky Glaserové, která zde několik měsíců pobývala.  

 
Máte-li nápady pro další akce pro dospělé, děti i mládež v knihovně, velice ráda je budu s vámi 

realizovat v kterékoliv denní či večerní době. Knihovna již zdaleka není jenom půjčovna knih. 

Lze v ní zrealizovat kaž dobrý nápad. Knihovna je zdrojem informací a těch je neomezené 

množství.  

UPOZORNĚNÍ 

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH 

POSLEDNÍ PŮJČOVÁNÍ: 22. 12. 2014 DO 16. HOD. 

ZAHÁJENÍ V NOVÉM ROCE: 5. 1. 2015 

 
Zachovejte nám přízeň i v následujícím roce. Těšíme se na Vaši návštěvu.  

S přáním krásných vánočních svátků   Zdena Bakešová, knihovnice 

http://www.knihovnamoravany.webk.cz 



Výroky významných osobností 
 
Kdybych všechny svátky zrušil, Vánoce bych nechal. Jan  Neruda 

 

Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů.   M. de Umanumo 
 

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.     Buddha 

 

Cokoliv ze sebe vydáváš v podobě slova, myšlenky nebo činu,  
navrátí se k tobě se stejným citovým nábojem, jaký jsi mu vtiskl ty sám.      J. C. Taylor 

 

Není všedních dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.     J.Werich 
 

Ať je tvá cesta životem radostným objevováním. Máš vážný důvod tu být.  

Každý člověk má svůj jedinečný důvod, aby tu existoval.     J. C. Taylor 

 
Teplý úsměv hřeje celou zimu.      Japonské přísloví 

 

Láska je oheň. Ale nikdy nevíte, jestli vám zahřeje srdce nebo vypálí dům. 
        ------------------- 

Láska udělá ze dvou lidí jednoho, těžké určit, který to bude.      W. Shakespeare 

 
Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.      M. Horníček 

Minulost je historií, budoucnost je tajemstvím a tento okamžik je dar. 

 

Vážení občané našich spojených obcí! 

Děkuji Vám, že jste se zajímali o historii, i když moje články v místním Zpravodaji moc 

veselé nebyly. Dovolte mi, abych i já Vám v závěru roku popřála.  

 

„ Veselé Vánoce plné lásky a pohody! V  novém roce 2015 ať se Vám daří! 

Opatrujte své zdraví !“ 
          Vlasta Jiroutová 

 

Něco dobrého 
 

Ochutnejte 
Ledové květy a ovoce – vánoční překvapení 
Jsou lahůdkou pro oči i jazýček. Potřebujete 1 bílek, štětec, lístky květů, podlouhlé části ovoce – 

nakrájené na plátky a jemný krystalový cukr. 

Našlehaným bílkem potřeme květy a plátky ovoce. Potom naklademe na mastný papír, posypeme 
cukrem a necháme 2 – 3 hodiny sušit na teplém místě. 

Ve výborném stavu vydrží i několik dní. 

 
Burizonové  čtverečky 

Potřebujeme jedno máslo, 3 sáčky karamelek a 2 balíčky burizonů. 

Karamelky s máslem nacháme rozpustit ve vodní lázni. Jakmile je směs tekutá, vsypeme burizony a 

dobře rozmícháme. Potom vysypeme na plech, uhladíme lžící a necháme ztuhnout. Druhý den to 
bíleoranžové cukroví nakrájíme. 

                                  Vlasta Jiroutová 

 

 

 



KD informuje 
 

Klub důchodců Moravany 

 27.10. 2014 jsme si promítli video o medvědech, kteří žijí volně v přírodě. Příběh medvědí 

rodiny nás zaujal, přesto, že ve volné přírodě je setkání s medvědem velice nebezpečné. 

3.listopadu  nás v okénku Zdravovědy seznámila Marta Hovorková s přírodními léky a 

medikamenty připravenými z bylin. Probrali jsme také praktické rady čištění na předmětů 

z mosazi a stříbra. Paní Brandová nám přečetla článek z časopisu Vlasta o životě a umělecké 

tvorbě herce Jaroslava Marvana. 

10.listopadu se konala beseda paní  vrchní sestry Charity v Holicích Markéty Vaškové  na 

téma Turecko. Sestřička 

nás seznámila s historií 

Turecka, objasnila nám 

události kolem vzniku 

republiky, nabídla nám 

obrázky historických 

památek této krajiny spolu 

s obrázky bizardních 

skalních útvarů, které 

navštívila, prostřednictvím 

fotografií a vzpomínek nás 

zavedla do tureckých mešit 

a provedla nás pravým 

tureckým bazarem. V další části své přednášky se zaměřila na krásy přírody a měst  Bosny, 

Hercegoviny a Černé hory. 

24.listopadu proběhla velmi zajímavá beseda se starostou obce panem Václavem Ročkem a 

místostarostou obce paní Ladou Louženskou. Oba přítomní nás seznámili s volebním 

programem zastupitelstva obce.Mezi nejdůležitější akce řadí zastupitelé zejména vybudování 

kanalizace v Platěnicích, renovaci historické budovy moravanské sokolovny na moderní 

kulturní a společenské centrum. Stranou zájmu nezůstaly ani obecní či krajské  komunikace 

volající po opravě. Nakonec jsme byli pozváni na 1.slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 

obce před prodejnou Jednoty. Oba zastupitelé nám během diskuze zodpověděli celou řadu 

otázek, které se dotýkají zejména života našich seniorů. 

12.prosince připomněla paní Brandová nástup Adventu a 

s ním spojené zvyky.Paní Blanka Lenochová se ve své 

vystoupení zamyslela proč se z naší společnosti tak kvapem 

vytrácí úcta ke stáří. Až moc často jsme svědky nepěkného 

zacházení se seniory, nemocnými a hendikepovanými 

lidmi. Ve svém zamyšlení se dotkla i některých  

významných osobností naší vědy a kultury, našeho 

veřejného života. Naše společnost by neměla na tyto lidi 

zapomínat. Závěrem jsme vyslechli rady, jak si udržet 

dostatečně dobrou mysl a optimismus i v pokročilém věku. 

Závěrem schůzky zhodnotila paní H. Říhová plnění ročního plánu Klubu. 

      Za KD Moravany  Mgr. Marcela Halsbachová 

 

 

 

 



OS SC Moravany 
 

23.10.2014 jsme se sešli jako vždy u výtahu na plánovaný trénink šipek. Turnaj šipek se bude 

hrát až příští rok dle plánu.  

6.11.2014 klub navštívila na pozvání pí Smutná z Kostěnic, která nám ukázala, jak se z 

novinového papíru utvoří nádherná dekorace. Také nám předvedla, jak se utvoří např. malé a 

velké podkovičky, které se dají nazdobit jak na vánoce, tak i na velikonoce. Někteří šikovní 

členové si utvořili  zvonečky, truhlíky atd. Z listí javoru se nechá udělat pěkná kytička růžiček 

do vázy. Byla pozvána na Vánoční trhy, kde předvedla, že se nechá z papíru vyrobit nádherný 

anděl. Dále dokáže uplést kočárky, velké sáně, košíky na odkládání deštníků a jiné. Je to 

velmi šikovná paní a je ochotná příští rok nás naučit další věci. Těšíme se na další setkání a za 

vše děkujeme. 

29.11.2014 jako každoročně jsme spolu s OÚ uspořádali Vánoční trhy. Letos bylo přihlášeno 

42 prodejců, nakonec pro nemoc přijelo jen 39. Letos byla oproti minulým rokům jedna z 

největších návštěvností, co se týče trhovců, tak i návštěvníků. Velký zájem byl o uzeninu,  

ovoce, zeleninu atd., kterou dovezli prodejci od Svitav. Také se prodávala teplá, studená 

medovina, na počkání paní Křížková vyšívala jména, např. na zástěrky i donesená trička, atd. 

Taky nás navštívil nejmladší prodejce Ríša s maminkou - prodávali pečený rakytníkový čaj, 

oleje a jiné produkty zdravé výživy. 

Poděkování: OÚ Slepotice za půjčení stolů, OÚ Moravany, za zajištění dopravu stolů, s 

kterými pomáhali pan Schejbal, Holota, Císař, Štěpánek a pí Aulická. Na výzdobě a pomoci 

při vánočních trzích též  díky manželům Liškovým, pí Málkové, Otradovské a Havlíčkové. 

Všem vám patří velký dík. 

Ještě poděkování  kolektivu pí Pírkové za vzorné občerstvení. Prodejci si pochvalovali hlavně 

teplý oběd. 

Pokojné a šťastné Vánoce, nový rok ať přinese spoustu štěstí a pevného zdraví všem přeje 

kolektiv OS SC.    

Fotbal Moravany 
 
Zpráva TJ SOKOL MORAVANY – hodnocení podzimní části sezóny 2014 / 2015 a stanovení cílů 
na jarní část sezóny 2014 / 2015   
 
 KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka  
 
Hlavní trenér Vladimír Slavík: „Podzimní čas se hodnotí velice dobře, protože jsme odehráli sedm 
mistrovských utkání, z toho pět vítězně a jenom dvakrát jsme odešli poraženi, se skóre 41:32, o góly 
se postarali Peterka 12x, Kosina 10x, Hájek 7x, Hemmer 5x, Šafránek 3x, Kupa F. 2x, Kříčenský 1x, 
Bidlo 1x. 
V bráně se střídali Hájek a Hemmer. Ke konci podzimní části se povedlo zapracovat do týmu i ty 
nejmenší. Cíle pro jarní část jsou, pokračovat v dobrých výsledcích a hlavně více zapracovávat do 
týmu ty nejmenší: Kubu Kulhánka, Štěpána Bakeše, Aleše Kupu a ostatní hráče. 
Na závěr chci poděkovat všem klukům za dobré výkony a Markovi Lukasovi, za občasnou výpomoc na 
trénincích. Určitě bych byl velmi rád, kdyby se našel někdo další, třeba i z řad rodičů, přidal se 
ke mně a pomohl mi s klukama nejenom na trénincích, ale i při zápasech.“ 
 



 
 KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka 
 
Hlavní trenér Petr Horák: „Podzimní část se nám výsledkově určitě povedla, stále je na čem pracovat 
a proto v jarní části sezóny bychom chtěli pokračovat v kombinační hře, kterou se snažíme 
praktikovat. Chtěli bychom se pokusit v konečné tabulce uhrát 2. místo za suverénními Sezemicemi.“  
 
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili: 
Křičenský M., Matěna (4), Kakrda, Roček (3), Kmetík, Fliger (1), Horáková (2), Macháček (3), Hájek 
(1), Kosina, Kamenohorský, Metelka, Pačes, Veigert (2) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

Tabulka mužstva Mladších žáků po podzimní části sezóny 2014 / 2015  

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

1. Sezemice 6 6 0 0 64: 6 18 
 

( 6) 

2. H. Jelení/Dobříkov 6 5 0 1 28: 10 15 
 

( 9) 

3. Moravany/Dašice 6 3 1 2 16: 22 11 1 ( 1) 

4. Mikulovice/Ostřešany 6 3 0 3 15: 17 9 
 

( 0) 

5. Dříteč/Býšť 6 2 0 4 11: 38 6 
 

( -6) 

6. St. Hradiště 6 0 2 4 10: 25 3 1 ( -4) 

7. AFK SKP Pce 6 0 1 5 6: 32 1 
 

( -8) 

 
 
Dorost „A“ – Moravany/Roveň – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje 
Dorost „B“ – Chroustovice/Moravany „B“ –  Okresní přebor staršího dorostu – Okres Chrudim 
 
Hlavní trenéři jsou Josef Hynek a Jaroslav Koreček (Chroustovice): „Během podzimní části 
probíhaly společné tréninky pouze na hřišti v Chroustovicích. Někteří hráči dorostu navíc chodili 
trénovat i s týmy dospělých a ty šikovnější nastoupili i za ně v mistrovských zápasech. 
Po úvodním otrkávání v úvodních kolech v podzimní části obou soutěží dorostu se naši hráči rychle 
rozkoukali a po podzimní části panuje velká spokojenost a to nejen s umístěním v tabulce obou 
mužstev dorostu, ale i přístupem všech hráčů k tréninkům a mistrovským zápasům. Příležitost 
v mistrovských zápasech dostali všichni hráči a rozhodně nikdo z nich výkonnostně nezklamal. 
V jarní části sezóny chceme v obou kategoriích dorostu navázat na úspěšné výsledky z podzimní 
části sezóny a určitě se v konečném hodnocení umístit v horní části tabulky a to pokud možno co 
nejvýše. Příležitost v mistrovských zápasech dorostu dostanou opět všichni hráči a těm výkonnostně 
převyšujícím ostatní hráče dát příležitost zahrát si i v mistrovských zápasech dospělých.“ 
 
SEZNAM hráčů z TJ SOKOL Moravany, kteří za oba dorosty v podzimní části nastoupili: 
Laksar Petr (2), Horák Michal (1), Hájek Jakub (6), Hynek Richard (4), Lukas Marek (4), Rulíšek Lukáš 
(2), Hlaváček Jan, Kříž Jakub (1), Mlejnek Roman (9) a Dominik (1), Karásek Tomáš, Novák Roman 
(2), Blažek Martin 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

Tabulka mužstva Dorostu „A“ – Moravany/Roveň po podzimní části sezóny 2014 / 2015  

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

1. Moravany/Roveň 9 7 0 2 41: 6 21   ( 6) 

2. Miřetice/Skuteč 9 7 0 2 33: 13 21   ( 6) 

3. Pardubičky 9 6 0 3 37: 17 18   ( 3) 

4. Stolany 9 5 2 2 28: 13 17   ( 5) 

5. Holice B/H. Ředice 9 4 2 3 27: 21 15 1 ( 2) 

6. Řečany n. L. 9 5 0 4 19: 21 15   ( 0) 

7. Hradiště/Opatovice 9 3 2 4 21: 20 13 2 ( -1) 

8. Sezemice 9 4 0 5 19: 31 12   ( 0) 

9. Dašice 9 1 0 8 10: 51 3   ( -9) 

10. Rosice n. L. 9 0 0 9 8: 50 0   (-15) 

 



 
Tabulka mužstva Dorostu „B“ – Chroustovice/Moravany „B“ po podzimní části sezóny 2014 / 

2015  

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

1. Vítanov 10 7 1 2 30: 17 22   ( 7) 

2. Chroustovice/Moravany B 10 6 2 2 33: 20 20   ( 5) 

3. Kameničky/Hlinsko B 10 5 1 4 37: 25 16   ( 1) 

4. Ronov/Třemošnice B 10 5 0 5 34: 37 15   ( 0) 

5. Nasavrky/Ctětín 10 4 1 5 23: 15 13   ( -2) 

6 Zaječice 10 3 3 4 15: 21 12   ( -3) 

7. Rosice/Hrochův Týnec 10 3 2 5 24: 33 11   ( -4) 

8. Dřenice 10 1 2 7 23: 47 5   ( -10) 

 
 
Muži „B“ tým – Okres Pardubice - III.třída – Holicko 
 
Hlavní trenér Tomáš Fišer: „K úplné spokojenosti nám schází 5 bodů, které jsme zbytečně ztratili 
v zápasech, ve kterých jsme byli vždy jasně lepším týmem. Musím pochválit všechny hráče za velmi 
kvalitní tréninkovou docházku, která se následně projevila ve většině mistrovských utkání, kde jsme 
výrazně mladší soupeře převyšovali a to jak po stránce fotbalové, tak i fyzické. 
Spokojenost panuje i s počtem vstřelených branek, na kterých se nejvíce podílel 21 brankami 
nestárnoucí Milan Bakeš. Na druhou stranu bych zmínil i vyšší počet obdržených branek a upozornil 
na neochotu některých hráčů zabojovat o místo a poprat se o něj s konkurencí. 
Cílem do jarních bojů je poprat se o postupové místo do Okresního přeboru, pokračovat 
v ofenzivním pojetí hry, zapracovat do sestavy nadějné dorostence a nadále kvalitně spolupracovat 
s našim A týmem.“ 
 
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili: 
Raba Pavel, Laksar Petr, Švadlenka Libor, Půlpán Bohuslav, Hurta Jan, Záleský Adam, Novák Vít, 
Král Marcel, Hynek Josef, Bakeš Milan, Imramovský Aleš, Kopták Petr, Slavík Vladimír, Petráň Leoš, 
Fibikar Tomáš, Fišer Tomáš, Mikan Milan, Rataj Tomáš, Kubík Daniel, Knotek Michal, Branda Jan, 
Beran Jiří, Lukas Marek, Smejkal David, Hynek Richard, Horák Michal, Hájek Jakub, Hlaváček Jan 
 

Tabulka mužstva „B“ mužstva po podzimní části sezóny 2014 / 2015  

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

1. Ostřešany 13 11 0 2 49: 16 33   ( 15) 

2. Chvojenec A 13 10 1 2 42: 23 31   ( 10) 

3. Moravany B 13 9 1 3 57: 22 28   ( 10) 

4. Torpedo Pce 13 8 1 4 45: 26 25   ( 4) 

5. Jaroslav 13 7 4 2 29: 22 25   ( 4) 

6. St. Hradiště B 13 6 3 4 29: 27 21   ( 3) 

7. Mikulovice 13 4 5 4 31: 32 17   ( -1) 

8. Ostřetín 13 5 1 7 27: 33 16   ( -2) 

9. Dražkovice 13 4 3 6 29: 25 15   ( -3) 

10. Opatovice n. L. B 13 3 5 5 19: 24 14   ( -7) 

11. Sezemice B 13 3 1 9 21: 40 10   (-11) 

12. V. Chvojno 13 3 1 9 24: 49 10   (-11) 

13. Nemošice B 13 2 2 9 15: 39 8   (-13) 

14. Litětiny 13 1 2 10 15: 54 5   (-13) 

 
 
Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Krajský přebor 
 
Hlavní trenér Miroslav Kaluža: „Dle umístění týmu v tabulce hodnotím podzimní část za podařenou. 
Soutěž jsme měli dobře rozehranou, a kdyby nenastaly nucené změny v sestavě z důvodů 
disciplinárních či nemocí mohlo vše vypadat veseleji. Kromě nepovedených zápasů v Třemošnici a 



Svitavách, jsem byl spokojen s herním projevem týmu. Oproti minulým letům se velmi zlepšila obranná 
činnost, ale pokulháváme v zakončení. Největší mírou Jenda Poláček, s kterým na tomto zapracujeme 
v zimním období. Oporami týmu byli: v brance Branda, v defenzivě nestárnoucí Sokol s Kubíkem, ze 
záložníků aktivního Berana a letce Veselého, z forvardů agilního Kříže.  
Jsem rád, že se v zápasech neztratili i mladíci Lukas M., Knotek, Mach a po operaci i Novák, na 
kterých by se mohlo v budoucnu stavět. Děkuji fanouškům za fotbalovou kulisu při utkáních. 
Funkcionářům za zlepšování podmínek - rekonstrukce sprch a v neposlední řadě za vždy kvalitně 
připravenou travnatou plochu. 
Jarní cíle: Okupování vrchních příček soutěže. Proto koncem ledna odjíždíme na kondiční 
soustředění, které v Moravanech dlouho nepamatují. Zbytek přípravy bude realizován v domácím 
prostředí. Rád bych pomalu zařadil do tréninkového procesu mladé hráče z Moravan, ale i z okolí. 
Poslední povinností je pomoci našemu B týmu k postupu do Okresního přeboru.“ 
 
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části nastoupili: 
Branda Bronislav, Zářecký Radek, Sokol David, Kubík Daniel, Hurta Jan, Lukas Jaroslav, Jelínek 
Jaroslav, Veselý Lukáš, Knotech Michal, Lukas Marek, Imramovský Aleš, Novák Vít, Kříž Tomáš, 
Poláček Jan, Fišer Tomáš, Branda Jan, Beran Jiří, Mach Lukáš, Smejkal David 
 
 

Tabulka mužstva „A“ mužstva po podzimní části sezóny 2014 / 2015  

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

1. Chrudim B 15 9 2 4 41: 10 31 2 ( 5) 

2. Holice 15 9 3 3 34: 9 31 1 ( 9) 

3. Lanškroun 15 8 3 4 32: 24 28 1 ( 3) 

4. Žamberk 15 5 6 4 21: 14 27 6 ( 0) 

5. Choceň 15 7 3 5 18: 19 27 3 ( 0) 

6. Moravany 15 7 4 4 29: 23 26 1 ( 1) 

7. Svitavy 15 7 3 5 36: 23 25 1 ( 3) 

8. Polička 15 6 4 5 27: 22 25 3 ( -2) 

9. Třemošnice 15 7 2 6 19: 22 24 1 ( -1) 

10. M. Třebová 15 5 6 4 24: 20 23 2 ( 0) 

11. Hlinsko 15 6 3 6 20: 17 21   ( 0) 

12. D. Újezd 15 5 4 6 29: 37 20 1 ( -5) 

13. Litomyšl 15 6 0 9 24: 38 18   ( -6) 

14. Letohrad 15 4 3 8 22: 33 17 2 ( -6) 

15. Pardubičky 15 2 4 9 15: 34 11 1 (-11) 

16. H. Jelení 15 0 4 11 12: 58 6 2 (-17) 

 
 
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. 

 

A úplně na závěr: Pozvánka na halové fotbalové turnaje mládeže pořádané oddílem TJ 

SOKOL MORAVANY, na které můžete přijít sledovat a hlavně povzbudit naše mladé 

hráče, kteří se utkají i se soupeři z krajských soutěží. 

 

 

Neděle 18.01.2015 od 9-16 hod – kategorie mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2002 

(dívky 2000) a mladší. 

Neděle 25.01.2015 od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2004 

(dívky 2002) a mladší. 

Neděle 08.02.2015 od 9-16 hod – kategorie mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2002 

(dívky 2000) a mladší 



Neděle 22.02.2015 od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2004 

(dívky 2002) a mladší. 

Sobota 28.02.2015 od 8-15 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2006 

(dívky 2004) a mladší. 

Neděle 01.03.2015 od 9-16 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2006 

(dívky 2004) a mladší. 
 
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich 
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/. 

 

Reklama 
 

Kosmetika  J A N A 

Nabízí základní kosmetické služby 

Prodlužování řas metodou řasa na řasu, objemové prodloužení 

řas, ošetření pleti kosmetikou Janssen 

nám. Hrdinů 13 – Senior centrum Moravany 

(vchod bránou do dvora kolem knihovny směr bazénové centrum) 

Provozní doba: dle telefonických objednávek 
Objednávky na tel. 734 507 380 

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

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 


