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Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi, abych se s Vámi opět v tomto čísle zpravodaje podělil o několik slov a 

informací, které by Vás mohly zajímat.Začíná poslední měsíc I. čtvrtletí roku, zima se o slovo ještě 

stále nepřihlásila a tak si přejme, že tomu tak již zůstane. 

 

Dne 4. 2. 2015 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem jeho jednání 

bylo schválení rozpočtu na letošní rok. Hlavní část prostředků rozpočtu, a to v částce minimálně 9 

milionů korun bude věnována dobudování splaškové kanalizace v Platěnicích a instalaci hrubého 

předčištění splaškových vod na čističce v Platěnsku. Po rozpočítání všech finančních prostředků, 

které má a v průběhu roku bude mít obec k dispozici, bohužel nezbude na zahájení výstavby 

sportovního areálu u hřiště a sportovní haly v Moravanech. Z těchto důvodů obec na letošní rok 

nebude podávat žádost o dotaci na tuto akci. Kromě prací na běžné údržbě obecního majetku budou 

připravovány a postupně realizovány tyto hlavní akce: 

1) Zateplení budovy OÚ (zahájeno v únoru) – cena 1,8 mil. Kč (z toho dotace 1,1 mil. Kč) 

2) Úprava, vydláždění stezek na hřbitově v Moravanech (cena dosud nestanovena) 

3) Zahájení opravy budovy staré sokolovny (v rozpočtu na rok 2015 schválena částka 2,5 mil. Kč) 

4) Výstavba a zahájení oprav chodníků a rozšíření komunikací v ulici Jasmínová a B. Němcové. 

 

Dne 6. 2. 2015 se v sále pohostinství v Platěnicích uskutečnila schůzka s občany Platěnic, 

která se týkala výstavby kanalizace. Na schůzku přijeli i vlastníci nemovitostí, kteří v Platěnicích 

nebydlí. Dle vlastního průběhu schůzky a dle zájmu všech zúčastněných toto setkání splnilo svůj 

účel, i když na všechny dotazy nebylo možné s jistotou odpovědět. Stavební povolení na výstavbu 

domovních přípojek k jednotlivým nemovitostem, které se na novou kanalizaci napojí, bude jednotně 

pro všechny vyřizovat obec Moravany. Svoje případné dotazy můžete adresovat na tyto kontakty: 

p. Zběhlík – mistr stavby, tel. 776 472 880 a p. Svoboda – stavební dozor, tel. 605 503 373, případně 

přímo na obecní úřad. 

 

Obec provedla nemalým nákladem čištění a kamerovou zkoušku původní kanalizace 

v Platěnicích. Celkový výsledek ještě neznáme, ale větší část kanalizace je nepoužitelná (propadlá 

místa, opačný spád apod.) Po prohlídce kamerového záznamu určíme, jak v této části budeme dále 

pokračovat. Nyní se dá říci, že původní kanalizace plní funkci trativodu pro přepady ze žump 

napojených nemovitostí. Celková výstavba této kanalizace a její uvedení do provozu bude věc 

náročná, ale zájem všech občanů nás přesvědčil, že tato investice nebude vynaložena marně. Další 

informace o této akci přineseme v příštím čísle. 

 

Dne 14. 2. 2015 se v Turově konala výroční schůze mysliveckého sdružení Moravany-

Slepotice. Za zmínku stojí neutěšená situace ve stavu drobné polní zvěře, který se každoročně 

snižuje. Sdružení s tímto nepříznivým stavem v rámci možností bojuje, ale ne vše je v jejich silách. 

Charakter zemědělské výroby (lány kukuřice, olejky) dále vysoký výskyt škodné (lišky, dravci) 

kácení stromů, porostů, rozšiřování zastavitelných území nedávají této zvěři mnoho šancí na přežití. 

Snad se tento stav někdy zlepší. 

Navštivte též nadcházející kulturní akce v obci (viz pozvánky dále) a na shledanou v příštím čísle. 

                                                                                  

 Václav Roček, starosta obce 

 
 
 

 
 

 
 

                        Slovo  starosty 



 
 
 
 
 
 

Jak to bylo s košíkovou v Moravanech 
                                 

Asi v roce 1949 trojice sportovců Vašek Bakeš, Zdeněk 

Vosáhlo a Lojza Šáda začali uvažovat o tom, proč nehrát v 

Moravanech košíkou. S tímto  sportem se seznámil  na Gymnasiu 

v Pardubicích – Vašek, Zdeněk a Lojza pak objevili tuto hru na 

Obchodní akademii v Chrudimi. K nim se připojili Pepa Malý, 

házenkář Láda Teplý, Pepa Fuksa, Jirka Votava, později Vašek 

Drbal ze Sedlištky. Tím byl základ k sestavení družstva košíkové 

položen. 

  

               A teď začalo to vlastní. Moravanská sokolovna 

nesplňovala  potřebné rozměry, proto krajský výbor musel povolit 

výjimku. A  jak s koši? Jeden koš jsme umístili na balkon, ale pro 

druhý koš bylo nutné vyrobit kovovou konstrukci. Naštěstí Lojza 

Šáda už byl zaměstnán v TOS Moravany a dostal za úkol zajistit 

tento stojan v TOSu  (Továrna na výrobu Obráběcích Strojů  - pozn. redakce). Díky 

pochopení tehdejšího ředitele pana Matějky to bylo možné. Podmínka byla, že materiál 

zaplatí TJ Sokol Moravany a práci dobrovolně někdo ze zaměstnanců. Tak se také stalo.  

Pan Bohouš Pecivál nakreslil plánek, pan Valášek - pozdější předseda MNV Moravany - 

nařezal potřebné trubky a svářeči stojan svařili. 

  

A začala se hrát krajská soutěž. A v této soutěži si moravanští košíkáři nevedli nikdy 

špatně. Soupeřem jim byly například Sokol Pardubice I, Rubena Pardubice, Sokol Čáslav, 

Sokol Chrudim, Sokol Přelouč, Karosa Vysoké Mýto, Sokol Polička, ČSD Česká Třebová 

a další. V roce 1950 skončili basketbalisté  na krásném třetím místě. A v tomto roce 

dokonce hráči Malý a Šáda reprezentovali Pardubicko proti družstvu  Ústecko - orlicka. 

  

Velkou událostí pro moravanskou košíkovou byl zápas proti ATK - pozdější Dukle 

Praha. Házenkáři ATK totiž hráli utkání v házené proti Staru Moravany, a protože téměř 

všichni hráli i košíkou, přistoupili  k návrhu sehrát také extra  utkání v košíkové. Výsledek 

si přesně nepamatuji, ale Moravany velmi těsně prohrály. Velmi dobře si pamatuji na 

utkání v  Čáslavi, kam se vlakem dalo jet velmi špatně.Tak nám  pan Malý, otec Pepi 

Malého, půjčil své auto, ale tam se nás vešlo jenom šest. Hřiště v Čáslavi mělo ty správné 

(- ale pro nás nadmíru velké)  rozměry a  tak jsme toho měli plné zuby, protože na střídání 

byl pouze jeden jediný hráč. Jinak  jsme samozřejmě na zápasy jezdili pouze vlakem, 

jen Čáslav byla výjimkou. Já jsem skončil s moravanskou košíkovou v roce 1951, kdy 

jsem nastoupil  vojenskou prezenční službu. 

 

Tímto příspěvkem bych chtěl zejména novým obyvatelům Moravan  připomenout, že 

kromě  házené a   dodnes  živého fotbalu se hrála   v Moravanech  po  určitou dobu  i dobrá 

košíková , kterou jsme  svým způsobem  mohli  presentovat naši ves Moravany jako 

vyspělou sportovní obec.     

                                         Moravanský rodák a sportovec                         Alois Šáda, Holice 

  

  

 

              Střípky ze sportovní historie obce  



 
 

 
 
 

Vítání občánků nově!!!! 

 

Z důvodu změny zákona o evidenci obyvatel nemohou obce a města od začátku roku 

využívat údaje z matriky o nově narozených dětech.  

Rodiče, kteří se chtějí společenské akce vítání občánků se svými ratolestmi zúčastnit, se 

musí nově přihlásit SAMI na podatelně obecního úřadu v Moravanech, kde vyplní 

„Žádost o zapsání dítěte do seznamu vítaných občánků obce Moravany“. 

Prosíme tímto rodiče dětí narozených v období od října 2014 do března 2015 s trvalým 

pobytem v Moravanech, kteří mají o vítání občánků zájem, aby se do 31. 3. 2015 dostavili 

na obecní úřad, kde jim budou sděleny bližší informace. 

V případě, že se rodiče na obecní úřad nedostaví, nebude jim zaslána pozvánka na vítání 

občánků. 

Do budoucna bude na stránkách obce www.obec-moravany.cz ke stažení formulář „Žádost o 

zapsání dítěte do seznamu vítaných občánků obce Moravany“. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 V měsíci březnu oslavili a oslaví životní jubileum: 

 

  

Zdeňka Matoušková                        Marie Hortová 

 

 Josef Kubelka                                  Jindra Wilderová 

 

                           Vladimír Doležal 

 

 

 

 

 

Z našich řad odešli: 

 

 

           

     Bohuslav Pacovský         František  Mlynář 

                                         

                                        Marie  Velinská 
 

 
 
 
 

                   Společenská  kronika 

              Vítání nových občánků   -  nově 

http://www.obec-moravany.cz/


 

 

 

 

 

Zotavovací  pobyt  žáků se zaměřením na lyžování 

 
Mnoho slov k ozna-

čení akce, kterou jsme dříve 

nazývali jednoduše lyžařský 

výcvik. To vše proto, 

abychom se vyhnuli 

úřednímu šimlovi, který ve 

školství řehtá čím dál tím víc. 

No, vlk se nažral a koza 

zůstala celá – a naše děti  z 2. 

stupně  se mohly zúčastnit 

pobytu na chatě Moravanka 

v Horní Malé Úpě. A  tady 

jsou postřehy tří aktérů 

výcviku: 

 

„Byl to nejlepší  

lyžák, kterého jsme se 

zúčastnili. Sice byla většinou mlha, ale sněhu bylo dost. Navíc jsme u chaty jezdili na 

nafukovacím gumovém kruhu. Líbilo se nám to natolik, že jsme v jízdách zorganizovali i 

závody. Byla to sranda. Týden utekl jako voda. Každý tam chtěl ještě zůstat, protože tam 

bylo fajn.“ 

 

„Tento lyžák se mi líbil nejvíc ze všech ( byl jsem už potřetí ). Měli tam i super psa. 

Sněhu bylo dost. V úterý jsme jeli na Pomezky, kde to bylo super. Krásná dlouhá 

sjezdovka.“ 

 

„Byl to nejlepší lyžák, na kterém jsem byla. Přes den bezva lyžování a večer na 

pokoji jsme se také pobavili. Myslím, že naše třída by se tam ráda vrátila. Prostě suprový 

lyžák. Škoda, že už jsem v devítce.“ 

 

  Hladký průběh celé akce narušilo jen zranění, ke kterému došlo jen proto, že jeden 

z účastníků kurzu nedodržel bezpečnostní pokyny vedoucího pedagoga. Díky tomu se dostal 

do areálu snowparku, který byl od sjezdovky oddělen plůtkem a označen zákazem vjezdu. 

Tento riskantní a nepochopitelný „úlet“ skončil čtyřdenní  hospitalizací  žáka v trutnovské 

nemocnici.  

 

 Je docela mrzuté, že celý incident měl svou dohru, která se odehrávala v režii 

vykonstruovaných domněnek, polopravd a smyšlených  dezinformací, které vrhly stín na 

školu a vedení kurzu. Ať už říkal, kdo chce, co chce – byla v tomto případě vina pouze na 

zraněném lyžaři, což mohou potvrdit všichni zúčastnění. Nechť je tato událost velkým 

ponaučením pro všechny účastníky podobných akcí – pokyny vedoucího je nutné vždycky 

respektovat! A vše je o to horší, že dle vyjádření ředitele školy byla akce podobného 

charakteru pravděpodobně jednou z  posledních. 

          
          
                        F.Mottl 

 

                       Ze  života  školy 



 
 
 
 
     

František   I.  ( 1768 – 1835)  

 
Syn Leopolda II. , poslední  císař  říše římské, císař 

rakouský. Narodil se ve Florencii. Jakmile mu byli 16 let, 

poslal jej strýc do Vídně, aby z něho vychoval následníka 

trůnu. František hodně četl, studoval  botaniku a hrál na 

housle. Se strýcem – císařem Josefem se moc neshodl. Po 

smrti svého otce Leopolda II. usedl na trůn a byl korunován 

českým králem.  

 

Hned po jeho nástupu vypukla válka s Francií a celá 

jeho vláda byla  poznamenána válkami s Napoleonem, 

nešťastným manželstvím a postiženými dětmi. Císař měl rád 

klid, bál se novot a změn. Složitá a nepříjemná jednání 

přenechával svému ministru a později kancléři 

Metternichovi. František se oblékal jako měšťan, hovoříval 

s občany. Jeho první žena zemřela při porodu postižené 

holčičky, která žila pouze rok. Druhá žena Marie byla Františkova sestřenice, milovala 

společenský život, porodila mu 12 dětí, ale díky příbuzenství jich bylo málo schopných 

samostatného života. Po smrti druhé ženy se císař oženil znovu a opět se sestřenicí, která 

děti mít nemohla, ale obětavě se starala o jeho děti, zemřela na tuberkulózu a František se 

zase oženil. Jeho žena příbuzná nebyla, ale děti mít opět nemohla.  

 

Na císaře dopadaly starosti politické, byl poražen v bitvě tří císařů u Slavkova. Díky 

napoleonským válkám došlo v Čechách k hospodářskému úpadku, dokonce byl vyhlášen 

bankrot. Císař se pokusil situaci řešit. Provdal svou nejstarší dceru Marii Lerisu za 

samotného Napoleona. Ta francouzskému císači porodila syna, kterému říkali Orlík. 

Dceřino manželství dal císař po čase prohlásit za neplatné a Orlíka přejmenoval na Františka 

Karla Josefa. 

 

V roce 1813 byl Napoleon poražen v bitvě národů u Lipska a když byla v roce 1814 

válka s Francií ukončena a zasedl mírový kongres, konečně si mohl císař vydechnout a 

hospodářství v zemi se obnovilo. František vládl 43 let  ( zemřel, když mu bylo 67 roků na 

zápal plic). V Čechách ho moc rádi neměli, válka zemi a lidi hodně poznamenala. Češi 

nenáviděli císařova všemocného kancléře Metternicha, zavedení cenzury a policejní  

špehování. Tento odpor měl i dobrou stránku: vzrostl zájem o české národní hnutí, českou 

vědu a kulturu. 

                          Vlasta Jiroutová 

 
 
 
 

Dne 7.2.2015 naše přípravka zavítala na soutěž do Kostěnic , kde se uskutečnily 

závody „Hrátky s Hasičátky“  pro ty  nejmenší,  a to děti do šesti let. Soutěžit přijelo 17 

družstev z celého Pardubického kraje. Naše přípravka ve složení Martínek Fibich, Jakub 

Kulhánek, Tobias Šimon, Matěj Hlavatý a Arnošt Blažek  přivezla stříbrné medaile z tak 

zvaného “stříbrného pásma“ za 7. místo, což je na jejich první závody v životě velice pěkné 

              Okénko do historie 

                           Hasiči  hlásí 



umístění. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách a to: štafeta družstva, skládání puzzle, 

výzbroj a výstroj záchranáře, grafické značky technických prostředků. 

 

Musím uznat, že ačkoliv SDH Kostěnice pořádal tuto soutěž poprvé, zhostil se toho 

úkolu na výbornou a za to si zasloužil můj velký obdiv, protože moc dobře vím, co to obnáší 

pořádat takovouto soutěž.. Bylo krásné koukat se na ty nejmenší, jak se snaží a bojují ze 

všech sil. A  i pro ně je to skvělé, že místo aby seděli doma a koukali na televizi nebo 

počítač, raději sportují a soutěží. 

 

Doufám, že naší přípravce takovýto elán vydrží a bude se i na dále scházet na 

trénincích a následně i na závodech. Já i rodiče jim v tom držíme palce . 

                                                                                                                                                                                                                    

Milan Faltys starosta SDH Moravany 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diagnóza -  hypertenze 

 
Okurka obsahuje 90 % vody, má prakticky všechny vitamíny, minerální látky a 

prvky, které lidské tělo potřebuje. Má hodně fosforu, magnézia, železa, mikroelementů, 

zastoupeny ve velké míře jsou i vitamíny skupiny B a C. Okurku lze užívat jako léčebný i 

preventivní prostředek a ocení ji zejména lidé se srdečně cévními  nemocemi. Nemůžeme se 

předávkovat. 

  

                               Něco o zdraví 



Kupované okurky je vhodné 

oloupat, ty naše, které si vypěstujeme, 

můžeme jíst se slupkou. Nejvhodnější 

jejich šťáva. Hypertenze je řazena do 

skupiny kardiovaskulárních chorob, 

okurka nesníží krevní tlak, ale snižuje 

tlak v ledvinách. Podstata hypertenze 

tkví právě v ledvinách, které mají funkci 

ochrany, vyrovnávají nerovnováhu v těle 

(slabou imunitu, vysoký cholesterol), 

problémy berou na sebe a zvyšuje se 

v nich tlak. Hypertenze je hlavně o 

ledvinách, těm musíme pomáhat. A proto by okurky neměly doma chybět. Ve větším 

množství by je měli konzumovat i lidé s kolísavým tlakem i ti, kteří mají potíže 

s inkontinencí. Postačí samotné okurky, ale některé přísady účinnost zvyšují ; kopr, petržel i 

pokrájená cibule, či česnek. 

                                podle MUDr. Kozlové            Vlasta Jiroutová 

 

 
     

 
 
 
 MASOPUST V TUROVĚ 

 

Rok s rokem se sešel a v naší krásné vesničce se tradičně konal MASOPUST. Jako 

vždy začínal předáním masopustního žezla maskám u místní hospůdky, odkud se průvod 

masek vydal za doprovodu muzikantů uličkami naší vesnice. 

 

Mezi dovádějícími maskami jste mohli zahlédnout medvěda, ženicha s paní 

nevěstou, vodníka, policajta, cikánku, Karkulku, Adama s Evou a plno dalších krásných 

masek, které za zpěvu a tančení prošly celou vesnici, dům od domu. 

 

Tímto děkujeme všem obyvatelům Turova, že nás přivítali u svých domů, kde pro 

nás měli připravené občerstvení. Poděkování samozřejmě patří i všem krásně 

    V  Turově  se  daří  dodržovat   tradice           



vyšperkovaným maskám a také sponzorům – Moras a.s. Moravany a OÚ Moravany. Naše 

poděkování patří také členům SDH Moravany, kteří nám pomáhali s přípravou a zajištěním 

zabijačkových hodů, díky nimž jste mohli během celého dne ochutnávat prejt, jitrničky, 

tlačenku, kroupy a mnoho dalších zabijačkových dobrot. 

 

Pro všechny malé ratolesti, jsme s péčí a láskou připravili maškarní diskotéku 

s bohatou tombolou,  kde se děti dostatečně vyřádily a věřím, že si to užily. 

 

Příští rok budeme mít desátý MASOPUST a moc nás těší, že se nám podařilo vrátit 

tuto tradici zpět do naší malé vesničky a že se tady těší tak dlouho velké oblibě. V dnešní 

uspěchané době si velmi vážíme lidí, kteří ve svém volném čase jdou nejen do průvodu, ale  

vždy pomůžou, jak s přípravou, tak s organizováním a zajištěním našeho MASOPUSTU. 

  

Není to vždy jednoduché, ale když to vidíme zpětně, tak to stojí za to. 

 

Tímto by Sbor dobrovolných hasičů v Turově  rád poděkoval všem, kteří se byť jen špetkou 

na této akci podíleli a těšíme se na příští desátý MASOPUST u nás v Turově.  

 

                                                                                                                   Aneta Velinská, SDH Turov 

                                                                                                                                        

  
 
 
 

    Jak šel čas… 
 

19.01.2015  Paní Julie Šmídová nám vyprávěla historii jednoho domu v Broumově. Noví 

majitelé v něm našli na půdě kufr s různými tiskovinami a deníčkem jisté Eriky, 

sudetské Němky, vystěhované do Rakouska. Příběh končí předáním deníčku její 

majitelce, které je 85 let a žije ve Vídni. Byla za to velmi dojatá a vděčná.

 V druhé části schůzky nám četla Helena Říhová krátké povídky o babičkách. 

Z vyslechnutých textů si odnášíme závěr, že babičky jsou jediné bytosti, které mají 

na vnoučata vždycky čas. 

26.01.2015   Na výroční členské schůzi předsedkyně Helena Říhová přednesla výroční zprávu 

o činnosti našeho klubu. Vytyčené úkoly byly splněny. Paní Brandová přečetla 

pokladní zprávu a plán činnosti na rok 2015. Předsedkyně poděkovala starému 

výboru a všem, kteří se podíleli na celoroční práci. Důležitým bodem byla volba 

nového výboru. Bude pracovat ve starém složení. 

02.02.2015   Přednášku na téma „Jak zlepšit psychiku“ vedla paní Blanka Lenochová. Čerpala 

z knihy PhDr. Jiřího Suchého s názvem Pozitivní emoce. 

09.02.2015   Pod vedením předsedkyně H. Říhové probíhala 

soutěž „Známe Česko?“ . Otázky se týkaly historie, 

literatury, filmu, hudby a sportu.  S některými 

odpověďmi jsme si lehce poradili. Obtíže nám činily 

jen otázky z rané historie, moderní hudby a olympiád. 

16.02.2015   Náš ples byl ve znamení klobouků. Mohli jsme 

vidět přehlídku klobouků společenských i slaměných. 

Bavili jsme se velmi dobře. K tanci a poslechu nám 

hrál pan Karel Vávra se svojí skupinou. Vyvrcholením 

zábavy byla bohatá tombola. Děkujeme manželům 

Křivkovým a paní Dvořákové, kteří byli našimi sponzory i všem, kteří přispěli 

drobnými dárky.  

                                                                                                                     Mgr. Marcela Halsbachová 

                Klub důchodců Moravany 



  
 
 

15.01.2015 

Letošní rok jsme zahájili přednáškou s panem ing. Oldřichem Bubákem – cestovatelem. 

Jsme velmi rádi, že se k nám opět vrací se svým poutavým vyprávěním ze svých cest. 

Tentokrát to bylo o ostrovech Galapágy. Několik jich navštívil společně s průvodcem na 

malé jachtě. Galapágy se nachází v Tichém oceánu, 1 000 km od Ekvádoru. Jsou známé 

zvou endemickou flórou a faunou. Nově příchozí Evropané přivezli na ostrovy králíky, 

kozy, potkany, kteří zde nemají žádné přirozené nepřátele, proto se přemnožili a ohrožují 

původní faunu. Například vyžírají nakladená vejce želv. Proto byla na jednou z ostrovů 

zřízena Darwinova stanice, která se zabývá umělým rozmnožováním různých druhů želv.  

 

Žijí zde lachtani na bílé pláži, která vznikla z drcených korýšů. Je tam též velké množství 

leguánů mořských i suchozemských, krabů lávových, želv sloních, plameňáků, albatrosů, 

sokolů, pelikánů atd. Též suchozemské ptactvo, které nelétá, ale skáče, fregatky, terej 

modrooký i bělooký a mnoho dalších. 

 

Vyprávění pana Bubák bylo velmi zajímavé. Přišlo hodně lidí, a proto již domlouváme na 

únor další přednášku, kterou pan cestovatel předběžně přislíbil.  

 

 

29.01.2015 

Opět jsme se sešli v klubovně při společenských hrách. Všichni se dobře bavili. Zároveň se 

podávala káva, čaj a další nápoje.  

 

5.02.2015  

V klubovně nám paní H. Studená  předvedla ukázky velikonočního zdobení. Několik z nich 

jsme si sami vyzkoušely. Náměty to byly opravdu zajímavé. Rovněž jsme se u toho dobře 

pobavili. 

 

12.02. 2015  

Přišel k nám opět pan ing. Bubák. Tentokrát nám vyprávěl o Nepálu a 

promítal k tomu své fotografie. Nepál navštívil před 25 lety. Porovnával, jak 

se tam změnily poměry do dnešní doby. Do hlavního města Káthmándú 

přijíždí velké množství turistů. Vlivem tohoto nárůstů se ničí prostředí, 

narůstají odpadky atd. I ceny se stonásobně zvýšily. 

 

Pan Bubák vyprávěl o své cestě do hor do výšky až 5 tisíc m. nad mořem.      

V nižších místech jsou terasovitá políčka, na kterých se pěstuje ječmen, brambory a 

zelenina. Nejznámější nepálské jídlo se jmenuje 

dalbat. Na cestu si najali nosiče, kteří nesli těžký 

náklad a neměli ani pevnou obuv či teplé 

oblečení. Po cestě je mnoho chrámů, tzv. pagod. 

Nejznámější se jmenuje Tembodže, ve kterém 

žijí mniši. Ve výšce nad 3,500m se náklad 

překládá na jaky. Cesta je čím dál obtížnější i 

vlivem ledopádu, který se neustále posouvá. 

 

Pan Bubák má v Nepálu patronát nad jednou školou, kterou každý rok sponzoruje. Též je i 

průvodcem. Vyprávění se nám všem líbilo. 

 

                                                  H. Pšeničková 

 

          Občanské sdružení  SC Moravany                



 
 
 
 
                 pořádá   pro  zájemce  z řad  pohybu  milovných  spoluobčanů 
            

v    sobotu             13. června 2015             

 

autobusový zájezd do  K r k o n o š – Pec  pod  Sněžkou 
Kdo má zájem zúčastnit se tohoto zájezdu, může se přihlásit v místní 

knihovně Moravany u paní  Zdeny Bakešové  nebo   u pana Petra 

Hlavatého    mob. 604134225,  nebo na mailu  hlavatypetr@volny.cz 

 

                 KČT-CKP Moravany 

                            Hlavatý P. 

  

 

 
 
 

MATY  CUP 2014 
TURNAJ  O  POHÁR  

STAROSTY  OBCE 
 

Dne  13. prosince  2014 se uskutečnil  za 

účasti týmů – FC Vrátno, Maro, Mosako, 

Ventilovci, Sokol Bořice, FC Newton, Alfy 

squadra dynamickejch vlkoušů  fotbalový 

turnaj MATY CUP 2014 – O pohár starosty 

obce. Průběh bojů, stejně jako výsledky 

utkání, nebyly v danou chvíli tím 

nejdůležitějším. Nade vším kralovala radost z  pohybu –  a toho bylo, věřte, nevěřte – 

opravdu dost.  

 

V závěru turnaje byli  vyhlášeni   nejlepší z nejlepších – tedy:          

   

- nejlepší střelec   Jarda Lukas 

-        nejlepší golman   Michal Polák 

-        nejstarší hráč    Leoš Petráň senior 

-        nejhezčí hráč               Michal Veselský 

 

Poděkování patří  nejen účastníkům turnaje, ale i sponzorům, bez nichž  by se turnaj  mohl  

uskutečnit  jen stěží.  Proto děkujeme Obci Moravany, Ferovefinancím.cz , Mostru, Makru 

ND, Pneuservisu Gába, Tomáši Madákovi, Stanislavu Hanákovi, Františku Hojda 

Kaplanovi, Luboši Fibikarovi, Martinu Mazánkovi a Miloši Metelkovi. 

                          Pavel Pumrle 

 

 

 

 

                 Sportovní  ohlédnutí                

      Klub českých turistů  CKP Moravany                

mailto:hlavatypetr@volny.cz


 

 
 

 
 

 

                 Kam  za  kulturou                


