
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

první čtvrtletí letošního roku je pryč, čas se nám posunul a dny prodloužily. Jarní práce 

každého, kdo má jakoukoliv zahrádku, volají. Pro nás to znamená, že všude přibyl bioodpad. 

Od 1. 1. letošního roku jsou všechny obce a města povinny bioodpad likvidovat. Vlastní 

kompost chce mít v zahradě málokdo, takže se téměř vše vyváží. Naše obec likviduje 

bioodpad již čtvrtým rokem, takže před oficiálním nařízením příslušných orgánů máme 

náskok. Píši o tom především proto, abych všechny spoluobčany vyzval k disciplinovanému 

postupu při odevzdávání bioodpadu. Znamená to především mít bioodpad bez jakýchkoliv 

cizích příměsí, které nejsou biologického původu. Dále je nutné mít větve nakráceny na již 

mnohokrát zmíněnou délku max. 10 cm. V opačném případě nám příslušná kompostárna 

bioodpad do zpracování nepřevezme a obec ho potom musí mnohem nákladněji likvidovat. Je 

třeba, aby si každý uvědomil, že se bioodpad odevzdává bezplatně. Odevzdávání všech 

odpadů, kromě těch, co jsou v popelnicích, provádí obec na své náklady a cena za tyto služby 

je zahrnuta částečně (náklady na likvidaci jsou mnohem vyšší) v poplatku za odpady. To tedy 

znamená, že ten, kdo s prohlašuje, že popelnici nepotřebuje, by tedy neměl používat sběrné 

nádoby na jiný odpad. Vyzývám proto všechny spoluobčany, kteří jakéhokoliv sběrné nádoby 

v obcích používají a nemají dosud na rok 2015 zaplacen poplatek za odpady, aby tak učinil 

v obecní knihovně. 

Jaro a dosud nevzrostlá tráva na veřejných prostranstvích také zřetelně ukazuje, jak si 

s úklidem psích exkrementů dělá starost většina chovatelů psů. Dle statistiky během 

posledních deseti let přibylo psů dvojnásobně. Jsou to psi od těch nejmenších plemen až po 

téměř maxipsy. Někteří majitelé je mají neupravené, zvířata se toulají po vsi, a tudíž vyvstane 

otázka, na co je majitelé mají? Mnohdy opravdu nevím, ale s určitostí lze říci, že většina 

majitelů exkrementy neuklízí. Odpadkové koše na exkrementy jsou téměř všechny rozbité, 

přiložené sáčky ukradené nebo znehodnocené. Nechť se každý při procházce podívá na zelené 

plochy kolem kostela, v ul. 9. května, v ul. Smetanova, Severojižní a všude jinde. Všude je 

vidět, jak svoje miláčky jejich majitelé milují. Představte si, s jakým nadšením tyto následky 

musejí pracovníci OÚ uklízet. 

Dále s příchodem jara chci upozornit rodiče většiny žáků našich škol na chování na veřejnosti. 

Pominu, že někteří ani nevědí, co to je někoho pozdravit, ale jedná se hlavně o soustavné 

pohazování zbytků jídla a odpadků po obci. Kolem laviček (momentálně proti poště) v obci 

zůstávají po školácích obaly od sladkostí, slupky od banánů a pomerančů, ne-li celé banány, 

apod. To člověk po procházce obcí ví, co měli ve školní jídelně k obědu za zákusek. Stejná 

situace je v parku a stejné odpady jsou házeny z nadjezdu na ulici U nádraží. Podobně jako se 

psy - to zaměstnanci OÚ přece uklidí, ne? Většina rodičů asi hlavně z důvodu stresu ze 

zaměstnání na výchovu dětí moc času nemá. Většina dětí má ale téměř všechno, mnohdy bez 

přičinění, ničeho si neváží, chybí jim alespoň trocha úcty a odpovědnosti. Navíc některé 

z nich rodiče dovezou autem málem až do třídy. Počítač také zvládne vše, i sport bez osobní 

námahy. Tato slova nemyslím na nikoho konkrétně, je to jev bohužel všeobecný a velmi 

rozšířený. Jen přemýšlím, jak si některé děti poradí se samostatným životem. Spolu se mnou 

by ale měli hlavně přemýšlet rodiče. 

Přeji všem spoluobčanům hezké jaro, více sluníčka a další informace a poznatky přineseme 

v příštím čísle. 

                                                                                                         Václav Roček, starosta obce 

 

 

 



Společenská rubrika  
 

V měsíci dubnu oslavili a oslaví životní jubileum... 

 

Miloslava Shejbalová                     Jaroslav Horáček 

Jaroslava Gruberová                       Marie Vašková 

 

Přejeme všem oslavencům hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let! 

 

Z našich řad odešli... 

 

 Štěpánka Gregorová                      Stanislav Klofát 

 

Vzpomínejme s úctou. 

 

 

Čeradice v prvním čtvrtletí 2015 
 
Hlavně zásluhou místního sboru dobrovolných hasičů Čeradice se může obec pochlubit mnohými 

aktivitami, které mohli navštívit občané nejen naší obce. Na začátku patří poděkovaní Obecnímu úřadu 

Moravany, který svou nejmenší místní část v těchto činnostech podporuje. 

13. února 2015 – Ovarové hody 
Na akci do místní „Hospůdky U Kapličky“ pozvali hasiči všechny občany obce. Posezení se vydařilo. 

Celkový počet účastníků byl 50 lidí. Cílem těchto setkání je udržet přátelskou atmosféru v obci a 

vzájemnou informovanost lidí o dění na obci.  

13. března 2015 – cestopisná přednáška o Peru 
V pátek 13. března zavítal do hospůdky v Čeradicích pan Ing. Jiří Kaplan. Místní sbor dobrovolných 

hasičů si ho pozval k povídání o jeho cestovatelských zážitcích v Peru. Zemi měl možnost poznat 

v rámci jeho pracovních výjezdů, jejíchž úkolem byly vodohospodářské projekty. 

Za pomocí fotografií a videí Jiří Kaplan ukázal krásy země vzdálené více jak 10 hodin letu letadlem. 

Celé povídání bylo rozděleno do sekcí, aby poskytlo ucelené představení země. Vše začalo obecnými 

fakty o zemi. Dále už jsme pozorovali na plátně jednotlivá místa, které navštívil. Prezentující se 

záměrně vyhýbal turisticky nejznámějším místům, čímž dal posluchačům možnost poznat jiná místa, 

než mohou vidět v cestopisech např. v televizi. 

Celé promítání zakončila sada otázek a diskuze věnované hlavně aktuální bezpečnosti v zemi, 
životním podmínkám, které jsou ovlivněny hlavně vysokou nadmořskou výškou a životnímu prostředí, 

kterému se tam nejvíce věnoval. 

Za sbor dobrovolných hasičů doufáme, že zvolené téma zaujalo všechny posluchače a splnilo jejich 



očekávání. Věříme, že jednotlivé přednášky slouží lidem i jako inspirace pro jejich vlastní cesty. Ať už 

vyrazí kamkoli, mohou využít některých rad i tipů, kterých se jim během promítání dostane. Proto 

budeme v těchto tematických večerech na podzim pokračovat i nadále a již teď máme rozmyšlenu 

další zemi. Jaká to bude? To se všichni včas dozvědí na vývěsce hospůdky v Čeradicích. 

7. a 21. března 2015 – brigáda SDH na obci 
Jako každý rok - tak i tento - jsme pokračovali v trendu z minulých let, kdy se snažíme po obci 

kompletně obměnit zeleň.  

Pro tento rok jsme si vybrali oblast příjezdu do Čeradic od Uherska a Horní Rovně. Došlo k pokácení 

starých náletových dřevin a vrb. Za pomoci jeřábu místního občana, pana Holomka, jsme vytáhli 2 

staré sloupy, které přiváděly elektřinu k dnes již nefungující vodárně. Práce si zajel prohlédnout i pan 

starosta. Díky tomu jsme si ujasnili, co s prostorem dál. Pravděpodobně dojde ke srovnání terénu 

přebytečnou zeminou z kanalizace v Platěnicích. Následně pozemek osejeme a vysázíme zde nové 

stromy. Na příjezdu od Uherska chceme navázat na remízek a dokončit alej podél silnice až k hranici 

obce.  

Druhý víkend jsme se věnovali úpravám již vysázených stromků. Došlo k jejich zastřižení a odstranili 

jsme zimní ochranu kmenů proti okusu zvěří. Jsme rádi, že se nám daří obměňovat stromy po celé 

obci a to hlavně za přispění obecního úřadu, který nové stromky v minulosti zakoupil. 

V průběhu roku bychom chtěli pokračovat v pracích na novém prostoru uprostřed obce, který vznikl 

zavážkou dolíku. Zároveň máme v plánu po obci rozmístit 3 informační tabule, které budou 

informovat o historii obce, životě v Čeradicích a o místním sboru dobrovolných hasičů.  

Ing. Jiří Sychra, SDH Čeradice 

 

Zamyšlení 
 
Jak to, že jsme to vůbec přežili ?  

Vyrůstali jste v padesátých až sedmdesátých 

letech? Jestli ano, budete určitě souhlasit  s myšlenkami 

v této úvaze, pokud ne – zpozorněte a zamyslete se ! 

Auta v těchto dobách (pro někoho pravěkých) 

neměla bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, ani žádný 

airbak, na zadním sedadle bývalo veselo a nikoliv 

nebezpečno. Dětské postýlky a hračky byly barevné – 

natřené jedovatými nebo přinejmenším pochybnými 

barvami a laky. Neexistovaly žádné dětské záslepky a 

pojistky na zásuvkách, dveřích aut, dózách s léky nebo 

na chemických čistících přípravcích. Na kolách se 

běžně jezdilo bez přílby. Pili jsme vodu ze zahradních 

hadic, či jiných pochybných zdrojů,  a ne minerálku ze 

sterilních PET lahví. V zimě jsme cucali rampouchy a 

lízali sníh. Stavěli jsme motokáry, které mnohdy jezdily 



bez brzd a během závodu se rozsypaly. Ven jsme směli jen pod jednou podmínkou – a to, že do tmy 

budeme doma. Neexistovaly mobilní telefony. Nikdo většinou nevěděl, kde jsme a co děláme. 

Neuvěřitelné !!!  

Školní vyučování bylo pouze dopoledne a na oběd jsme byli doma. Měli jsme modřiny, odřená 

kolena, zlámané kosti, vyražené zuby, ale nikdy, nikdy kvůli tomu nebyl někdo obviněn – i když došlo 

k nehodám a rvačkám, nikdo to nenazýval šikanou. Nikdo nebyl vinen, jen my sami. Což dokládala 

obvykle slova otce: „ A neříkal jsem ti to ?!“      

Jedli jsme sladkosti, chleby s máslem a hořčicí, pili jsme nápoje slazené skutečným cukrem a 

nikdy jsme neměli problémy s cukrovkou, málokdy s nadváhou, protože jsme jednoduše byli pořád 

venku, v pohybu – byli jsme aktivní. Pět nebo šest se nás dělilo o jednu limonádu, pili jsme ze stejné 

sklenice – a nikdo neonemocněl nebo, nedej bože, nezemřel. 

Neměli jsme Playstationy, Nintenda, videohry, přehršel televizních kanálů, satelity, Dolby 

Surroundy, počítače, chytré telefony, 3D televize nebo internet……. 

Měli jsme však kamarády. 

Mohli jsme za nimi pěšky nebo na kole, i když bydleli dost daleko od našeho bydliště, u kamaráda 

mohli jsme zaklepat na dveře, pak vejít do domu a hrát si s ním doma i venku. Ano. Venku v tom 

nebezpečném světě! A docela sami! Jak jen to bylo možné ??? 

Hráli jsme fotbal na jednu branku, a když někdo nevyhrál, neměl z toho psychické trauma a 

nezbořil se proto svět. Někteří žáci ve škole možná nebyli tak dobří jako jiní, zůstali proto „sedět“, 

zopakovali si prostě jeden rok. Nikdo nebyl posílán k psychiatrům nebo psychologům. Nikomu nebyla 

diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie nebo hyperaktivita. Prostě si jenom zopakoval jeden 

rok. Každý dostal svoji šanci. 

Měli jsme volnost a čas na hraní, na úspěchy a neúspěchy, na zábavu i povinnosti – a učili 

jsme se s tím žít. Na závěr však zůstává nezodpovězená otázka z úvodu tohoto zamyšlení: „ Jak jsme 

tohle všechno mohli přežít ???“.   ještě bych dodal : „ Jak jsme při tom všem mohli ještě rozvíjet naši 

osobnost?“. 

A co tomu řeknou ti mladší, později po nás narození? Možná řeknou, že to byla nuda………                             

Ale řekněte sami – nebyli jsme šťastní ? 

Převzato z internetu:  https.email.cz/web-office/Nq9g5…/statstedetstvi.pps 

                     převzal a upravil   L.Januš 

Něco o zdraví 
 
Zdraví je dar přírody, který není věčný 

Ledviny jsou neuvěřitelně těžce pracující orgán, který zbavuje tělo 

odpadových látek a nadbytku vody z krve. 

Co jíst při potížích: 

OKURKA výrazně odvodňuje a pomáhá ředit kyseliny a vylučovat je 

z těla. 

MRKEV zabraňuje vzniku ledvinových kamenů. 

PÓREK odvádí z těla toxické látky. 

CIBULE odedávna je používána jako „babský lék“ na choroby ledvin a močového měchýře. 

ŘEŘICHA působí protizánětlivě. 

NAŤ A KOŘEN PETRŽELE zvyšuje vylučování moči. 

JABLKA působí protizánětlivě při chorobách ledvin, sleziny a močového měchýře. 

BRUSINKY jsou schopny zabránit vzniku kamenů a existující kameny rozložit. 

PISTÁCIE (nesolené) mají vysoký obsah draslíku a hořčíku, proto jsou vhodné k léčbě. 

ŠŤÁVA Z ČERVENÉHO RYBÍZU, CITRON S VODOU vyplavují písek a kameny. 

Pravidelná konzumace zralých banánů a pomerančů působí kladně na činnost ledvin. 

 

Co jíst při infekci močových cest a močového měchýře: Okurka, okurkový salát s kefírem, česnek, 

křen, šťávu z višní a třešní, brusinky, borůvky, skořici, teplé mléko s medem, šípkový, kopřivový a 

lipový čaj a zvýšit množství tekutin. Kupované vody střídat! Doporučuje se pít každou hodinu sklenici 

vody, což zvýší průtok moči, která vyplaví škodlivé látky z močových cest. 

                                                                                                                             Vlasta Jiroutová 



Dětský karneval v Platěnicích 
 

Dne 7.3,2015 se již tradičně konal dětský maškarní karneval v místním hostinci. Jako každým 

rokem sál doslova „rupal ve švech“. Zúčastnilo se  přes šedesát nejrůznějších masek. Byli zde kuchaři, 

piráti, kovbojové, indiáni, ale i nevěsty, princezny nebo čarodějnice. 

Celou akci letos moderovaly zástupkyně platěnské mládeže Lenka Procházková a Žaneta 

Kleinerová. Pro zúčastněné měly připraveny různé hry, mnoho cen a také tolik oblíbený „bonbónový 

déšť“, který v podobě přeháněk provázel celý večer. Byla i bohatá tombola i občerstvení v podobě 

párku v rohlíku a různých druhů zmrzliny.  

U příležitostí konání této akce byly vypuštěny balónky s identifikačními kartičkami. Nálezce 

balónků z největší vzdálenosti každým rokem odměňujeme. 

Věřím, že se všichni dobře bavili a proto se těšíme na silnou účast i v příštím roce. Poděkování 

patří také panu Mirku Kučerovi za výbornou hudební produkci a všem „platěňákům“, kteří se finančně 

nebo organizačně podíleli na zajištění celé akce. 

           F.Mottl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola 
 
Opět jsme uspěli 

Začátkem měsíce března se naši žáci 

opět zapojili do soutěže škol v řešení 

Sudoku, které již tradičně uspořádalo 

Gymnázium Vysoké Mýto. Naši žáci se opět 

snažili ve svých kategoriích seč se dalo. 

V 1.kategorii nás reprezentovali šesťáci – 

Ž.Kleinerová, M.Kopecký, K.Svatoňová a 

V.Hynková. Posledně jmenovaná patřila 

mezi nejúspěšnější řešitele z našich řad a 

dosáhla svými výkony na krásné 3.místo. 

Ve starší 2.kategorii jsme měli také 

svá želízka v ohni, ale přes dílčí úspěchy se 

nepodařilo nikomu ze čtveřice M.Felcman, 

V.Jiroutová, P.Kaplanová a L.Rybenská 

dosáhnout na stupně vítězů. Přesto všem 

zúčastněným patří dík za dobrou 

reprezentaci naší školy v rámci kraje.  

    

                          

 

 

 
Máme také dobré tanečnice 

14.3.2015  proběhla v Chrudimi soutěž tanečních souborů, v nichž 

si velmi dobře  vede i žákyně 6. ročníku naší školy Žaneta 

Kleinerová. Spolu se svými kamarádkami obsadila v soutěži krásné 

druhé místo a stala se majitelkou stříbrné medaile. Nám nezbývá 

než Žandě popřát mnoho dalších úspěchů a to nejen na poli tance.  

                                                                   L.Januš 

 

 

 

 

 

 
Život je těžší a těžší 

Je dost možné, že právě tato myšlenka projela v poslední době i vaší myslí. V době rychlých a 

převratných změn, lze velmi jasně zaznamenat touhy nás všech po lepších životních podmínkách, 

často provázené snahou udržet si své pracovní místo nebo si zvýšit svoji kvalifikaci…. a to jen proto, 

ať se moje děti mají lépe. To je přání všech rodičů a prarodičů.  

Vedeme však naše potomky – ať už jde o děti nebo vnoučata, k tomu, aby obstáli ve vypjatých 

životních situacích? Vedeme je k tomu, aby se chovali vždy v rámci zásad slušného chování? Vedeme 

skutečně své děti k tomu, aby pracovaly zodpovědně, aby nehledaly chyby vždy jinde a ne prvotně 

samy u sebe? Jistě se je snažíme vychovávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Myslím si, že 

právě zde máme mnohdy obrovské rezervy. 

A tak je patrné, že ještě na základní škole se najdou rodičové, kteří pomáhají svým dětem 

(školou povinným) s oblékáním a vodí je za ručičku téměř až do školních lavic. V tomto období 

rodičové ženou své děti do všech možných placených mimoškolních aktivit (mnohdy bez zájmu dětí, 

které s odstupem času přestávají kroužek navštěvovat – a že to stálo peníze, nevadí!). Při sebemenších 

sporech svých dětí s vrstevníky nebo při jejich momentálních nezdarech, je okamžitě brání a litují 



(aniž by znali objektivní pravdu, která může stranit právě protivníkům jejich dětí). Rodiče nesmyslně 

omlouvají i v tělesné výchově svá dítka při každém sebemenším „píchnutí“ na ruce či noze (a 

rozpoznat bolest od lenosti lze). Mnohdy tvrdošíjně bývá popíráno neplnění školních ani domácích 

povinností dětí. Bezmezná víra rodičů v pravdomluvnost dětí, vede velmi často našeho potomka ke 

zkreslování skutečnosti ve svůj prospěch. Mnozí rodiče nevedou své děti ani k základním projevům 

slušného chování na veřejnosti – vezměme si jen slušný pozdrav při setkání s dospělým (známým 

dospělým nebo učitelem!) a věřte, že je to velmi trapné, až trapně směšné, když pozdraví dítě a 

dospělý (velmi často rodič) jen kouká jako …….   

Že to není o vás? Že se vás to netýká? Potom gratuluji. Těším se práci s vaším dítětem a na 

spolupráci s vámi. Chci jen doufat, že vás bude dost a že se důvěrně navzájem poznáme, abychom 

společným úsilím vychovali z našich i vašich dětí slušné občany. 

Zatím stávající situace vyznívá trochu jinak – škola i učitelé znají mnohé stěžovatele, včasné 

neplatiče a „potížisty“, kteří pocházejí právě z řad rodičů a prarodičů našich dětí. 

Samozřejmě jsme každý jiný, s jiným pohledem na svět a na jeho problémy, ale do 

„mantinelů“ slušného života, by se měl vejít každý z nás, děti nevyjímaje. Mějme na mysli, že se vše 

zanedlouho může obrátit proti nám nebo proti našim potomkům, a to přeci nikdo nechceme. Ona stále 

platí otřepaná pravda: Dokud ho to nebolí, neposlechne. 

P.S. Neslučujme školní povinnosti se zájmovou činností dětí. Tam je účast dobrovolná, nikoliv 

povinná. Při dobrovolnosti by mělo platit – sám chci, při povinnosti – prostě musím a  to  mnohdy 

bolí. 

                   F.Mottl 

 

OS SC Moravany 
 
Jako každý rok na konci února jsme měli výroční členskou schůzi. Předsedkyně V. Otradovská nás 

seznámila s činností za minulý rok 2014. Také byla přečtena zpráva o hospodaření. Byl zvolen nový 

výbor s devíti členy, který byl jednoznačně schválen. Odstupujícím členům výboru poděkovala 

předsedkyně za jejich dosavadní práci. Byl přečten plán práce na letošní rok 2015. Všechny akce 

budou vždy s předstihem vyvěšeny na naší nástěnce. 

Na schůzi byl pozván i pan starosta V. Roček, který k nám promluvil svým příspěvkem. Závěrem byla 

otevřena diskuse, kterou někteří využili i k dotazům na pana starostu. 

         H. Pšeničková 

 

Něco málo z historie 
 

Ferdinand Dobrotivý (1793 – 1875)  

 

Říkali mu chudáček, blbeček, Ferdáček. Kdo se neposmíval, ten chlapce litoval. 

Měl krátké ruce a nohy, hlavu nepřiměřeně velkou, trpěl záchvaty, při kterých se 

ztrácel sám sobě, pomokřený a zahanbený. Takový byl poslední korunovaný 

český král a také král uherský a rakouský císař. Narodil se roku 1793, jeho rodiče 

byli bratranec se sestřenicí, příbuzní byli i prarodiče. Epilepsie, kterou Ferdinand 

trpěl, se neléčila, začal pozdě chodit, v osmi letech se nedokázal sám napít. V devíti letech dostal 

italského vychovatele a u dítěte došlo k pokrokům. Ukázalo se, že má výbornou paměť a dobře chápe. 

Jakmile vychovatel odešel, vyštvali ho dvořané, Ferdinandův stav se zhoršil, nic ho nezajímalo, 

vztekal se, sourozenci se posmívali. Brzy se objevila nová matka a noví učitelé. Svou macechu měl 

rád, naučil se mluvit pěti jazyky, hrál na klavír, věnoval se botanice, sám si vyráběl preparáty pod 

mikroskop. Záchvaty se omezovaly, žil spokojeným životem. Když v roce 1830 bylo zaplaveno 

vídeňské předměstí, zachraňoval jeho obyvatele na člunu. V tomto roce byl prohlášen za schopného 

ženitby. Ke svatbě došlo v roce 1832. Nevěsta Marie Anna se vyděsila při jeho spatření. Ale jakmile 

Ferdinanda poznala blíž, zamilovala si ho. V roce 1836 byl Ferdinand korunován českým králem. 

Vládu svěřil Metternichovi. V roce 1848 proti tomuto muži vypukla ve Vídni občanská revoluce, 

nepokoje se šířily i do Čech. Metternich byl nakonec propuštěn. Ale i Ferdinand byl odstaven, proti 

http://www.bing.com/images/search?q=ferdinand+dobrotiv%c3%bd&id=1CC0F01601BBFE5F9E4A1B9ABA37D764A82F9F83&FORM=IQFRBA


své vůli se musel vzdát trůnu (ve prospěch Františka Josefa). Zbytek života – 27 let strávil Ferdinand 

v Praze a věnoval se svým zálibám. Vyučil se zahradníkem a ze zpustlé obce Zákupy vytvořil moderní 

pěstitelský ústav. Na Hradčanech dal postavit obrovský skleník, který mohli používat všichni 

přírodovědci. Podporoval vzdělání, zakládal sbírky mincí, chodil do opery, setkával se s vědci a 

umělci. Od roku 1852 pořádal každoročně ples, kam byli zváni význační občané. Za každého počasí 

chodil na procházky, kde rozdával dětem bonbony a chudým almužnu. Městu Praze dal ze svého 

majetku 450 000 zlatých. Ten, který měl zemřít mladý, se dožil 82 let. V závěti odkázal peníze všemu 

služebnictvu. Ferdáček mdlého rozumu – nebo Ferdinand Dobrotivý? Přes své postižení prožil šťastný 

život a snažil se ho dopřát i druhým. 

                                                                                                                             Vlasta Jiroutová 

 

 

KD informuje 
 
23. 2. 2015 

Paní Paříková z Chocně nás seznámila se zajímavým životopisem českého malíře, grafika, ilustrátora a 

pedagoga Vladimíra Komárka. Citovala z jeho knihy „Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke 

krematoriu“. Autor s osobitým humorem a ironickým nadhledem podává své osobní vzpomínky 

jadrným jazykem, se svérázným smyslem pro absurdity života a citem pro slovní a situační komiku. 

V druhé části našeho sezení přednesla zpaměti paní Libuše Bakešová dlouhý úryvek z Karlštejnských 

vigílilí. 

2. 3. 2015 

Hlavní náplní dnešního odpoledne byla přednáška pamětníka života na Starém Městě pana 

Račanského. Zavzpomínal na asanaci Josefova a na postup při budování dnešní podoby této historické 

části Prahy. 

Potom paní Blanka Lenochová pronesla vzpomínku na 165. výročí T.G.Masaryka. Jednu epizodu 

z jeho milostného života nám přiblížila paní Julie Šmídová. 

9. 3. 2015 

Paní Blanka Lenochová vzpomenula 110. výročí narození Jana Wericha, význačného českého herce, 

dramatika, prozaika a představitele meziválečné divadelní avantgardy. Vystupoval s  Jiřím Voskovcem 

v klaunské dvojici. Na českou scénu přinesl svérázný intelektuální humor. Nezapomenutelné byly jeho 

výstupy s Miroslavem Horníčkem. Zaujal nás jeho bonmot: „Humor je boj s lidskou blbostí. Nikdy 

nemůžeme vyhrát.“ 

Na závěr jsme oslavili MDŽ – mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů 

k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. O pořádání mezinárodního svátku se zasloužila 

v srpnu 1910 německá socialistka Clara Zetkinová bez určení pevného data. Po ukončení první 

světové války se ustálila oslava na den 8. března. 

 

16. 3. 2015 

Paní Vlasta Jiroutová přednesla přehled výročí našich osobností a událostí vztahujících se k letošnímu 

roku. Zmínila 600 let upálení mistra J. Husa, projektanta železnice Jana Pernera, 170 let od 

vybudování nádraží v  Moravanech, 165. let od narození T.G.Masaryka a 70 let od konce 2. světové 

války. Připomněla úmrtí Karla Hašlera v koncentračním táboře a oběti moravanských občanů za války. 

Vzpomenula Jiřího Kličku, Františka Bažanta, Františka Zlesáka, Josefa Jiroutka a Josefa Svobodu. 

                             Mgr.Marcela Halsbachová 

 

Myslivecké sdružení Moravany-Slepotice 2014 
 
Ze zprávy o činnosti Mysliveckého sdružení Moravany – Slepotice za rok 2014 

„Již druhým rokem naše MS pokračuje ve výkonu práva myslivosti v pronajaté honitbě HS Moravany 

– Slepotice. V důsledku značného poklesu drobné a srnčí zvěře, a tato skutečnost byla vzata na vědomí 

i HS, nám byl ponížen nájem z honitby. V současné době dochází k podstatným změnám zákonů 

v oblasti myslivosti. Platným a účinným zákonem se stal nový občanský zákoník. 



Pro příští období bude nutné a povinností nás všech podílet se na ochraně polních kultur zemědělců – 

tj. vlastníků a uživatelů honebních pozemků, úzce spolupracovat s dalšími subjekty jako je Moras a.s. 

Moravany, Povodí Labe s. p. a zejména s obcemi. V poslední době pouze přihlížíme, jak se nám 

příroda mění ve step, dochází k postupnému mýcení rákosin, křovin a stromů. V honitbě stále více 

dochází k úbytkům přirozených úkrytů pro zvěř. Dochází k monolitému pěstování dvou zemědělských 

plodin, a to kukuřice a řepky olejky. Pokud z naší strany se do budoucna nebudeme touto otázkou 

ztráty přirozených krytů zabývat, pak skutečně naše děti nebudou vycházet do volné členité přírody, 

nýbrž jak jsem uvedl, přinejlepším do stepi. 

V loňském roce se nám podařilo opět dosáhnout na dvě dotace, a to od KÚ Pardubického kraje a OÚ 

Moravany, za což dodatečně děkujeme. Rovněž se nám podařilo zajistit od sponzorů i značné 

množství jadrného krmiva a rovněž i tam nutno směřovat naše poděkování. Stávajících financí bude 

opět použito v letošním roce na uhrazení nájmu honebnímu společenstvu, údržbu políček pro zvěř, na 

nákup krmení pro zvěř, případně k nákupu zejména pernaté zvěře, neboť v loňském roce došlo opět ke 

značnému poklesu drobné zvěře nejen u nás, ale i v sousedních honitbách. 

Chtěl bych poukázat na generační problém, kdy naše členská základna stárne a bohužel není vidět, že 

by o myslivost projevovala zájem mladší generace z našeho okolí. Proto se domnívám, že se musíme 

obrátit na nejmladší ve školách a začít pracovat i na úseku práce s dětmi. Pokusili jsme se ve 

spolupráci s p. Velechovskou a p. Kovářem připravit a uskutečnit v areálu Duhového jezera 

v Moravanech akci pro děti s názvem „Myslivecká stezka“. Akce se zúčastnilo 21 dětí a 30 dospělých. 

Akce byla velmi dobře hodnocena. Přál bych si, aby se nám podobnou akci podařilo zrealizovat i 

v letošním roce. 

V loňském roce bylo pro malý zájem a tím i nenaplnění sálu ve Slepoticích upuštěno od mysliveckého 

plesu. Na místo plesu byl uspořádán v Turově myslivecký večer pro naše členy a jejich přátele. Akce 

byla méně výnosná, ale proběhla ke všeobecné spokojenosti přítomných. Této akce se zúčastnilo osm 

našich členů. 

Další akcí našeho mysliveckého sdružení byla slavnostní schůze k červnu, Měsíci myslivosti, která 

proběhla v Turově. Slavnostní schůze byla zpestřena o střelbu ze vzduchovek. 

Kladně lze dále hodnotit i provedenou akci, a to lov za použití loveckých dravců. Jedná se o 

mnohaletou spolupráci se svazem sokolníků, kteří tradičně v podzimních dnech přijíždějí do Opočna. 

Do naší honitby přijíždějí lovci s loveckými dravci např. z Francie, Rakouska, Německa, Holandska a 

Skotska. Dá se tedy říci, že tato akce je na evropské úrovni. 

V roce 2014 probíhala brigádnická činnost našeho sdružení dle plánu, ale i potřeb. Opravilo se několik 

kazatelen, vyrobilo se několik nových posedů a samokrmítek. Dále byla provedena údržba vysázené 

zeleně na stoce a Radákově cestě v Platěnicích. O vysázené stromky a keře budeme muset ještě 

minimálně po dva roky postarat. Obdělávala se políčka pro zvěř a to na Kocmánku a na lokálce. I pro 

letošní rok máme vytypované plochy k případné výsadbě. 

Na závěr Vám všem ještě jednou děkuji za odvedenou práci a za účast na VČS. Přeji Vám mnoho 

zdraví, štěstí, úspěchů a mnoho loveckých zážitků 2015 – 2016.“ 

                                                                                                             JUDr. Václav  Michalego  

Sport 
 
HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 18. ledna 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2002 (dívky 2000) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“ 

2. TJ SOKOL TŘEBEŠ „GIRLS 

3. DFO PARDUBICE 

4. TJ SOKOL TŘEBEŠ „BOYS“ 

5. ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“ 

6. AFK HORNÍ JELENÍ  

7. SK PARDUBIČKY 

8. SOKOL MORAVANY 



 

Nejlepší střelec: Batrla Ivoš  ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“  5 branek 

Nejlepší hráč:  Badtoš Adam  ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“ 

Nejlepší brankář: Landová Lucie TJ SOKOL TŘEBEŠ „GIRLS 

Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili: 

Metelka Filip, Pačes Jan, Kakrda Šimon, Křičenský Matěj, Kosina David, Roček Jan (1), Hájek Adam 

(1), Matěna Daniel 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 25. ledna 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2004 (dívky 2002) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. DFO PARDUBICE 

2. TJ PŘELOVICE 

3. AFK HORNÍ JELENÍ 

4. SOKOL MORAVANY 

5. TJ PARAMO PARDUBICE 

6. TJ SOKOL MNĚTICE 

7. FK BANÍK CHVALETICE 

8. SOKOL BÝŠŤ 

Nejlepší střelec: Vodvárková Tereza DFO PARDUBICE   7 branek 

Nejlepší hráč:  Peterka Lukáš  SOKOL MORAVANY 

Nejlepší brankář: Kvapil Jakub   TJ PŘELOVICE 

Pod taktovkou trenéra Vladimíra Slavíka se turnaje zúčastnili: 

Hemmer Jaromír, Peterka Lukáš (4), Kupa Filip, Kosina Michal (5), Bakeš Štěpán, Křičenský Ondřej, 

Bidlo Adam, Šafránek Radek 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 8. února 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2002 (dívky 2000) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. TJ PARAMO PARDUBICE 

2. ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“ 

3. ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“ 

4. SOKOL MORAVANY 

5. FK PŘELOUČ 

6. SK SOKOL PROSETÍN 

7. TJ LUŽE 

8. SK PARDUBIČKY 

Nejlepší střelec: Cihlář Jan    ÚSTÍ NAD ORLICÍ „A“  7 branek 

Nejlepší hráč:  Velinský Šimon  TJ PARAMO PARDUBICE 

Nejlepší brankář: Křičenský Matěj  SOKOL MORAVANY 

 

Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili: 

Křičenský Matěj, Fliger Jakub (1), Horáková Klára, Matěna Daniel, Kmetík Jan (1), Macháček Luboš 

(1), Roček Jan (1), Dvořák Michal, Kosina David 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 22. února 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2004 (dívky 2002) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1.  SK VYSOKÉ MÝTO 

2.  FK BANÍK CHVALETICE 

3.  SOKOL MORAVANY 

4.  SK NEMOŠICE 



5.  TJ SOKOL MNĚTICE 

6.  SK SPARTAK SLATIŇANY 

7.  FK SLOVAN PARDUBICE 

8.  SLAVOJ CHOLTICE 

Nejlepší střelec: Svoboda Adam FK BANÍK CHVALETICE  7 branek 

Nejlepší hráč:  Loukota Martin  SK VYSOKÉ MÝTO 

Nejlepší brankář: Hemer Jaromír SOKOL MORAVANY 

 

Pod taktovkou trenéra Vladimíra Slavíka se turnaje zúčastnili: 

Hemer Jaromír, Bidlo Adam, Pištora Vojtěch, Šprta Radek (2), Hájek Adam, Peterka Lukáš (3), 

Kosina Michal (5), Bakeš Štěpán (1), Šafránek Radek  

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 28. února 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

2. FK BANÍK CHVALETICE 

3. FK ČESKÁ TŘEBOVÁ 

4. TJ PŘELOVICE 

5. FK PARDUBICE 

6. SOKOL MORAVANY 

7. SOKOL BÝŠŤ 

Nejlepší střelec: Zachař Jakub  ÚSTÍ NAD ORLICÍ   10 branek 

Nejlepší hráč:  Štěrba David   FK BANÍK CHVALETICE 

Nejlepší brankář: Petr Lukáš  FK ČESKÁ TŘEBOVÁ 

 

Pod taktovkou trenéra Vladimíra Slavíka se turnaje zúčastnili: 

Filipko Dominik, Konečný Lukáš, Peterka Lukáš, Šafránek Radek, Kosina Michal (1), Lukas Daniel, 

Kupa Aleš, Kulhánek Jakub, Bakeš Štěpán 

 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 1. března 2015 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. FK LETOHRAD 

2. SPARTAK CHOCEŇ „A“ 

3. SOKOL MORAVANY 

4. FK PARDUBICE 

5. TJ SOKOL LIBCHAVY 

6. SPATAK CHOCEŇ „B“ 

7. AFK HORNÍ JELENÍ 

Nejlepší střelec: Mošner Jan  SPARTAK CHOCEŇ „A“   5 branek 

Nejlepší hráč:  Peterka Lukáš   SOKOL MORAVANY 

Nejlepší brankář: Uhlíř Jan  FK LETOHRAD 

  

Pod taktovkou trenéra Vladimíra Slavíka se turnaje zúčastnili: 

Doležal Radek, Peterka Lukáš (2), Kosina Michal (3), Bakeš Štěpán (2), Filipko Dominik (1), Čvančar 

Vojtěch, Jouza Patrik, Dušánek Dominik, Mergl Lukáš 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

Na závěr jako každý rok, bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů v moravanské 

hale pomáhali, a zároveň bych chtěl opětovně poděkovat správci haly panu Ivanovi Polákovi, který 

stejně jako loni zajistil bezvadný provoz haly včetně občerstvení pro sportovce i diváky. 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 


