
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

začaly prázdniny a doba dovolených. Přejme si příjemné počasí a také to, aby nám dny volna co 

nejpomaleji utíkaly. 

Snad Vás bude zajímat několik informací o dění v obci, které jsou nové od doby vydání posledního 

čísla zpravodaje. V areálu „Duhového jezera“ máme nového nájemce stánků s občerstvením. Je jím 

pan Tomáš Madák, kterého dobře známe, neboť v naší obci již několik let úspěšně provozuje hospodu 

na hřišti. U jezera vystřídal dosavadní provozovatelku paní Martinu Bromovou, která zde působila 

deset sezón. Novému provozovateli přejeme hodně zdaru. Návštěvníci mohou již nyní zaregistrovat, 

jaké kladné změny zde nastaly. Navíc zde mělo premiéru letní kino. Seznam připravovaných akcí přes 

léto můžete najít na webových stránkách obce, facebooku a též v našem zpravodaji. Počasí pokazilo 

dvě zajímavé akce, a to „Moravanské slavnosti“ pořádané skupinou Moradis a „Mysliveckou stezku“ 

pro děti, kterou uspořádalo myslivecké sdružení a hlavně paní Velechovská. Počasí naopak přálo dne 

3. 7. 2015 hasičům, kdy se u jezera konaly noční útoky družstev. Soutěž skončila téměř ve 3,00 hod. 

ráno. Akce byla velmi vydařená. Organizátorům patří velké poděkování. Nyní bude areál „Duhového 

jezera“ doplněn novým dětským hřištěm s hracími prvky. 

Ještě poslední, ale důležitá poznámka k „Duhovému jezeru“. Veškerou snahu provozovatele i obce o 

hezké prostředí ničí někteří návštěvníci, naštěstí převážně cizí. Někteří ani neumí odpadky odnést do 

nově umístěných popelnic. Navíc se nestydí mezi koupající se vpouštět do vody psy a koupat dokonce 

i koně. Tito lidé buď neumí číst, nebo jim chybí výchova k odpovědnosti. Věc  řešíme s Městskou 

policií Sezemice, padly první pokuty. 

Od 1. 9. 2015 bude zahájena oprava sokolovny. Stavební projekt byl rozpracován na etapy. Pro I. etapu 

bude v 29. týdnu rozesláno vybraným firmám zadání pro zhotovení nabídek. V letošním roce by se 

měla prostavět částka ve výši bezmála 4 000 000,- Kč. V této I. etapě se opraví krov a střecha včetně 

klempířských prvků, dále zateplení stropu nad velkým sálem, zhotovení věnce budovy a zhotovení 

ocelové konstrukce pro vzduchotechniku. Potřebné peníze na tyto práce budou uvolněny z obecního 

rozpočtu. V příštím roce budeme žádat o prostředky na zateplení, nová okna a zhotovení hydroizolace 

celé stavby. 

V letošním roce bude vybudován chodník mezi ulicemi K Olšinám a J. Jiroutka. Dodavatelem bude pan 

Otakar Šrámek. 

Kanalizace v Platěnicích pokračuje dle harmonogramu, hlavní řády musí být zkolaudovány do 30. 11. 

2015. Na zhotovení kanalizačních přípojek bylo vydáno společné stavební povolení na základě 

zmocnění, které občané Platěnic udělili starostovi obce. Po zhotovení přípojek bude snahou obecního 

úřadu uvést místní komunikace do konečného stavu, neboť po dokončení kanalizace již zde všechny 

sítě jsou. Předpokládaný náklad z obecního rozpočtu bude činit 1 500 000,- Kč. Děkujeme za 

pochopení všem, kteří mají v současné době zhoršený vjezd do svých nemovitostí. 

Během prázdnin bude též částečně rekonstruován rozvod teplé vody v mateřské škole. Stávající 

rozvod již dosluhuje. Budoucí celková oprava vyjde dle projektu na více než 1 100 000,- Kč.  

Na závěr mi ještě jednou dovolte všem popřát příjemné prožití dovolených a prázdnin. Další 

informace uvedeme v příštím čísle, které vyjde po prázdninách. 

                                                                                                                                    Václav Roček, starosta obce 

 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 7. 2015 

5/62  Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení 

kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 110/25 o výměře 339 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou“ a 

zařadit ho jako bod č. 13. 

5/63 Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu „Projednání, příp. schválení rozpočtového opatření 

č. 4/2015“ a zařadit ho jako bod č. 10. 

5/64 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

5/65 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Brňáka, jako členy 

p. Jiroutovou a p. Faltyse. 

5/66 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Horodyskou a p. Kozáčka. 

5/67 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení  

z minulých zasedání zastupitelstva obce.   

5/68 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav čerpání rozpočtu obce 2015 k 31. 5. 2015.  

5/69 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o účelovém poskytnutí investiční dotace „Vydláždění 

stezek na hřbitově v Moravanech“ od Krajského úřadu Pardubického kraje.   

5/70Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 507/8 o výměře 1 147 m2 

v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 690 000,- Kč.   

5/71 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 312/2 o výměře 622 m2, p. 

č. 312/4 o výměře 151 m2, p. č. 312/13 o výměře 164 m2 vše v k. ú. Čeradice nad Loučnou a 

pozemků p. č. 486/10  o výměře 2342 m2, p. č 486/47 o výměře 201 m2 vše v k. ú. Turov nad 

Loučnou pro ŘSD ČR pro výstavbu R 35 Časy – Ostrov za cenu 418 800,- Kč.   

5/72 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m2 a 

p. č. 817/45 o výměře 5715 m2 oba v k. ú. Prachovice u Dašic pro ŘSD ČR pro výstavbu R 35 Časy – 

Ostrov za cenu 1 190 680,- Kč.      

5/73 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. 

5/74 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu plnění investiční činnosti obce v roce 

2015: kanalizace Platěnice, realizace opravy sokolovny, výstavba ČOV, výstavba sportovního areálu            

5/75 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Svazku obcí „Loučná“ za rok 2014 bez výhrad. 

5/76 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 110/25 o výměře 339 m2 

v k. ú. Moravany nad Loučnou“ za cenu 88 647,42,- Kč. 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Obecní úřad Moravany pořádá 

ve středu 5. 8. 2015  z d a r m a 

sběr nebezpečných odpadů : 

Sběr se uskuteční ve všech částech obce 

v tomto čase : 

16.00 – 16.20 Moravanský – u zastávky ČSAD 

16.30 – 16.50 Moravany – u obecního úřadu 

17.00 – 17.20 Platěnice – u sběrny TKO 

17.30 – 17.50 Čeradice – u pohostinství čp. 13 

18.00 – 18.20 Turov – u sběrny TKO 



Společenská rubrika  

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

Anna Sedláková                              Marie Králičková 

Drahoslava Kroulíková                   Alenka Poláková 

Marta Kurucová                              Hana Kňavová 

Marie Klofátová 

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum..... 

 

Květoslava Horodyská                   Hana Záleská 

Růžena Záhejská                            Stanislav Weigl 

Květoslav Záhornický 

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví! 

 

Vítáme mezi námi nové občánky..... 

 

 

Václava Štěpánka                                 Matouše Koláře 

 

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

Opustil nás.....    

 

Stanislav Král 

Budeme vzpomínat. 

 

Základní škola 

Hejtmanův pohár 

Ve druhém pololetí školního roku uspořádala Asociace amatérských sportů ČR soutěž základních škol 

o pohár jednotlivých krajských hejtmanů. Na základě propozic si každá škola postavila „opičí dráhu“, 
kterou musel zdolat co největší počet žáků školy a to v pěti pokusech. Výsledky se zapisovaly do 

internetových tabulek, z nich pak vyšel konečný výsledek, který odrážel počet zapojených žáků a 

nejrychlejších deset v kraji. Navíc si každá škola mohla pomoci k bodovému zisku nahráním videa a 
nafocením fotografií z akce – s následným vyvěšením na internetu. V našem kraji byly výsledky tak 

vyrovnané, že o vítězi soutěže musela rozhodnout  zvláštní komise, která spočítala průměrné časy 

účastníků a ty nakonec rozhodly. Náš průměrný čas byl poněkud horší než čas MŠ a ZŠ  Kunvald, 

která se stala vítězem poháru. Ale i druhé místo není k zahození – naopak svědčí o velkém úspěchu a 
výborném přístupu žáků naší školy a tak trochu nás to zavazuje i do budoucna. Třeba v příštím ročníku 

zvítězíme. Za podané výkony našim malým sportovcům děkuji. 

     F.Mottl        

Informace knihovny 

Konec školního roku se přiblížil velice rychle a to pro knihovnu již tradičně znamená, že se blíží velká 

a důležitá událost. Je to pasování prvňáčků v knihovně.  Od 12. června máme dalších 27 rytířů, kteří 

úspěšně složili zkoušku ze znalosti abecedy a čtení a byli králem pasováni na rytíře Čtenářského řádu 

za účasti pana starosty a pana ředitele školy. 



V dnešní přetechnizované době si ani nestíháme uvědomovat důležitost čtení a knih. Knih papírových, 

které mimo ohně a vody nemůže nic ohrozit. Poslední době jsme však objevili další živel pro knihy a 

to je lhostejnost k nim. Tím, že je lidé přestanou číst, by mohly postupně vymizet. To by byla obrovská 

škoda! Kniha, která se dlouhodobě nepůjčí, se vyřadí a pokud o ní nikdo neprojeví zájem, putuje na 

skládku. Proto jsme se s našimi malými čtenáři dohodli, že právě oni budou knihy zachraňovat. Jako 

rytíři dostali všichni zdarma i průkaz do knihovny. Slíbili, že budou knihy ochraňovat a číst a tím je 

zachrání před likvidací. Další odměnou byl rytířský hrneček s kouzelným čajem, perníková medaile, 

knížka a pasovací glejt. Akci završil slavnostní dort, který pro děti upekla maminka prvňáčka paní 

Kovářová. Děti si na něm pochutnaly po návratu do školy.  

Ani si neuvědomujeme, jaký zázrak to je a kolik úsilí děti stál! Z negramotného človíčka je tu žák, 

který zvládá čtení psaní počítání. Postupně bude rytířů plná základní škola a naše knihovna s knihami 

bude zachráněna, protože všichni slíbili, že budou knihy čtením zachraňovat pro další generace. 

Hlavními aktéry celé akce byli:  úspěšný ochotník holického divadelního spolku Petr Hlavatý v roli 

krále, královna Eva Boháčová, rytíř Richard Karafiát, dvorní šašek Marcela Dostálová, Abeceda 

Anička Nováková. Meč ochotně zapůjčil Michal Nekvapil. Děti přivedla a po celý rok trpělivě učila 

paní učitelka Lucie Flídrová. Všem patří poděkování. 

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ 
15. 7. 2015  -  30. 7. 2015 
17. 8. 2015 -  28. 8. 2015 

S přáním krásného léta Zdena Bakešová, knihovnice 

Hasiči Moravany 



V pátek 3. července pořádal sbor dobrovolných hasičů Moravany už třetí ročník noční soutěže 

v požárním útoku družstev mužů o pohár starosty obce a žen o pohár místostarostky. 

Narozdíl od předchozích dvou ročníků letos bylo krásné počasí. Soutěž byla pro stroje klasické 

zásahové s výkonem čerpadla 1200 l/m a pro sportovní stroje se zvýšeným výkonem. Díky vypsání 

dvou kategorií pro muže i ženy se zúčastnilo 22 družstev mužů a 9 družstev žen, které celkem 

předvedly 46 soutěžních pokusů. Tím byl překonán počet z roku 2014 o 6. 

Počasí přálo jak pořadatelům, tak i závodníkům. Nebylo se tedy čemu divit, když hned 7 družstev 

mužů překonalo traťový rekord z roku 2013 – 16,97 stanovený SDH Hrobice. Hned prvním soutěžním 

pokusem večera to dokázali domácí borci SDH Moravany. Dosažený čas 15,52 byl vůbec tím 

nejrychlejším jaký kdy byl v Moravanech zaběhnut. Výsledný čas určil „pomalejší“ z proudařů na 

levém proudu. Vpravo vytvořil nový rekord Jaroslav Svoboda, zapůjčen z SDH Rohovládova Bělá 

z důvodu zdravotní indispozice našeho proudaře, sestřikem terče v čase 14,68 a odnesl si cenu pro 

nejrychlejšího proudaře večera. Překonat čas 15,52 se mu poté podařilo i se svým družstvem a 

výsledným časem 15,45 tak Rohovládova Bělá o 0,07s překonala čas domácích. Málo chybělo k tomu, 

aby se domácí radovali. I druhé místo je pohár a hlavně předvedený výkon ukázal domácím divákům, 

že kluci pravidelně a tvrdě trénují. Díky tomu mohou obec reprezentovat výbornými výkony. 

V kategorii žen se rovněž očekával útok na nejrychlejší čas zaběhnutý na závodech v Moravanech. Na 

startovní listině bylo hned několik družstev žen, keteré mohly překonat nejlepší čas Moravanských 

nočních útoků 20,16s družstva Hrobic z roku 2014 a celkový nejlepší čas 19,70 Rohovládovy Bělé 

z Memoriálu 2013. Mezi favoritky na novou putovní trofej se určitě řadily Hasičky Holice. Předvedly 

požární útok s vyrovnanými sestřiky. Proudařka vpravo srazila sklopný mechanismus terče v čase 

19,14 a výsledný čas stanovila prodařka na levém terči časem 19,40. Rekord byl tedy překonán a 

holky z Holic čekaly, jak odpoví vedoucí tým Ligy Pardubického okresu SDH Rohovládova Bělá. 

Odpověď přišla o 6 útoků později. Rohovka rozběhla svůj pokus, tak jak je jsou diváci ligových 

závodů letos zvyklí vídat. Rychleji byl opět sražen pravý terč Luckou Samkovou v čase 18,16. 

Bohužel na terči vlevo došlo k velkému prostřiku a když se čas zastavil na 19,43, znamenalo to druhé 

místo. 

V soutěži klasických dvanáctek padaly časy dle předpokladů nejméně o 3s pomalejší. V této kategorii 

je důležité rychle nabrat vodu v kádi, dostat ji co nejrychleji ze stroje do hadic, ty na trati rozvinout co 

nejlépe, aby se voda nikde nebrzdila a co možná nejlépe namířit a srazit terč. To mistrně ovládají kluci 

z Hrobic. Jejich výsledný čas 18,31 byl opět tím nejrychlejším, jaký kdy v Moravanech byl k vidění. 

Mezi ženami mají tuto kategorii už nějaký čas rezervovány Hasičky Holice. Jejich vítězný čas 22,77 

opět upravil záznam v kolonce nejrychlejší útok žen s PS 12 bez úprav na nočních závodech 

v Moravanech.  

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání této soutěže, jak nejlépe mohli. 

Obcecnímu úřadu Moravany, starostovi obce panu Václavu Ročkovi, místostarostce obce Ladě 

Louženské, panu Josefu Harapátovi – výkonnému řediteli Makro Moravany, panu Tomáši Madákovi – 

provozovateli Duhového jezera, Exekutorskému úřadu Pardubice, panu Nevřelovi – servis požární 

techniky, panu Válkovi – Válek Autosport, panu Jaromíru Hutlovi – Battery Center i všem ostatním, 

kteří jakkoliv přispěli závodníkům cenami nebo přiložili ruku k dílu. 

Uvidíme se 26. 9. 2015 na Náměstí hrdinů při 12. Moravanském Memoriálu.  



Výsledky: 

pořadí MUŽI čas LP PP pořadí MUŽI PS 12 čas LP PP 

1 

Rohovládova 

Bělá 15,45 15,45 15,41 1 Hrobice 18,31 18,31 18,20 

2 Moravany 15,52 15,52 14,68 2 Srch J 19,31 19,22 19,31 

3 Rokytno 15,78 15,51 15,78 3 Dašice 20,20 18,39 20,20 

4 Hrobice 16,09 16,09 15,77 4 

Kostelec u 

H.M. 20,56 20,43 20,56 

5 Rosice 16,34 16,34 15,89 5 Srch S 20,79 20,79 20,70 

6 

Kostelec u 

H.M. 16,62 16,62 16,28 6 Slepotice B 20,95 20,95 19,90 

7 Srch J 16,92 16,38 16,92 7 Moravany 22,35 22,33 22,35 

8 Dašice 17,26 16,12 17,26 8 Rokytno 23,18 22,53 23,18 

9 Choltice 17,41 17,41 16,03 9 Komárov 24,18 21,63 24,18 

10 Slepotice B 18,45 17,43 18,45 10 Herálec 24,76 24,64 24,76 

11 Svinčany 19,21 19,14 19,21 11 Dolní Ředice 

120,0

0 

120,0

0 

120,0

0 

12 Lukavice 19,46 18,18 19,46 11 Vinary 

120,0

0 

120,0

0 

120,0

0 

13 Otradov 19,63 18,03 19,63 11 Ostrov 

120,0

0 

120,0

0 

120,0

0 

14 Otradov B 21,42 21,01 21,42 

     
15 Brčekoly 21,75 21,75 19,25 

     
16 Komárov 22,87 22,73 22,87 

     
17 Vinary 23,00 23,00 20,35 

     
18 Svídnice 23,07 22,85 23,07 

     
19 Ostrov 24,45 22,00 24,45 

     

20 Srch S 

120,0

0 

120,0

0 

120,0

0 

     

20 Dolní Ředice 

120,0

0 

120,0

0 

120,0

0 
      

pořadí ŽENY čas LP PP pořadí ŽENY PS 12 čas LP PP 

1 Holice 19,40 19,40 19,14 1 Slepotice 22,77 22,74 22,77 

2 

Rohovládova 

Bělá 19,43 18,16 19,43 2 Holice 22,94 22,94 22,90 

3 Slepotice 22,07 21,86 22,07 3 Dolní Ředice 23,47 22,66 23,47 

4 Opatovice 22,32 21,05 22,32 4 Vinary 25,23 25,23 25,08 

5 Brčekoly 24,30 22,52 24,30 5 Herálec 46,39 45,10 46,39 

6 Vinary 26,18 25,54 26,18 

     
7 Hrochův Týnec 120,00 120,00 120,00 

      



Názor čtenáře 

V návaznosti na příspěvek ředitele školy ve vašem periodiku bych chtěl, jako bývalý Moravaňák, 

přispět konkrétním příkladem. 

Na konci 50. a vprůběhu 60. let jsme trávili prázdniny u vody, na kolách a u karet. Jezdili jsme se 
koupat buď do Moravan ke „Kmenťáku“ nebo Platěnic ke splavu. Později, když byl vybudován ve 

Slepoticích rybník, tak se jezdilo tam. Rodiče nás doprovázeli jen v sobotu odpoledne (tehdy nebyli 

volné soboty) a v neděli a ještě ne každého. 
Někdy v 60. letech byl u rybníka Hluboký mezi Holicemi a Chvojencem  vybudován svazarmovský

1
 

autocamping, který měl velký ohlas (už tehdy fungovala reklama). Jednou o prázdninách jsme se se 

svým sousedem Rudou Novákem rozhodli zajet se vykoupat do tohoto campingu. Já jsem v té době 

přecházel ze 4. třídy do 5. a Ruda ze 3. do 4. Věc jsme oznámili rodičům, a ti po menším rozmýšlení , 
zejména maminky, souhlasili. To ovšem přepokládalo dvě věci. 

 V prvé řadě schopnost pohybovat se bezpečně v silničním provozu.Je pravdou, že tenkrát byl 

počet osobních automobilů nesrovnatelně menší. Ale pokud jde o motocykly, nákladní automobily a 
traktory byla situace, když ne opačná, tak mi nimálně stejná jako dnes. Vždyť např. jen v Moravanech 

působily tyto hospodářské jednotky: ČSAO, ČSAD, zemědělské družstvo, strojní a traktorová stanice, 

zemědělský výkup a pila. V Platěnicích byl provoz Prefy a jedno středisko zemědělského družstva. Ti 
všichni používali motorovou techniku. A to nemluvím o Rovni a Holicích. 

 Druhou podmínkou byly plavecké schopnosti. Rodiče by nás rozhodně nepustili, kdybychom už 

v té době nebyli výbornými plavci. Jeli jsme totiž do zcela neznámého prostředí. A to nebyli žádné 

plavecké kurzy apod. Všechno nás naučili rodiče, starší souzozenci a zejména starší kamarádi, za 
všechny bych jmenoval svého tragicky zemřelého strýce Z.Šádu, Z:Dočkala. Také tragicky zemřelého 

S.Lohnického, V.Michalega, Oldu Dvořáčka. 

Po obědě jsme nasedli na naše malá kola (s jedním převodem) a vyrazili. Asi za ¾ hodiny jsme 
dorazili do Holic, kde jsme se občerstvili angreštem a rybízem u mých prarodičů, a pokračovali k 

„Hlubáku“. Očekávání nás nezklamalo. Borový les, písečná pláž, velká vodní plocha (o něco větší než 

dnešní Duhové jezero v Moravanech), hodně lidí, včetně cizinců. Tak jsme tam strávili asi tři hodiny a 

vyrazili kolem 17.00 zpět. Domů jsme vrátili ale úplně vyčerpaní. Po této zušenosti jsme podobný výlet 
opakovali až po letech, ale to už motorizovaně. 

V závěru bych chtěl připomenout, že naše způsobilost byla výsledkem nenásilného tradičního 

kolektivismu, který stojí v naprostém protikladu k dnešnímu, zejména z  USA importovanému, 
bezbřehému individualismu. 

JUDr. Petr Šáda 
1Svazarm = zkratkové slovo pro označení organizace Svaz pro spolupráci s armádou 

 

 

Něco málo o zdraví 

Patnáct rad pro klid a pohodu 

 

1/ Vzdejte se potřeby mít vždy pravdu. 

Kdykoliv cítíte potřebu skočit do boje, držte se zpátky, nechtějte mít poslední slovo. 
 

2/ Vzdejte se potřeby kontrolovat. 

Nechte všechno a všechny být takové, jací sjou. Uvidíte, jak lépe se budete cítit. 

 

3/ Vzdejte se viny. 

Vzdejte se potřeby vinit jiné za to, co máte nebo nemáte. 

 

4. Vzdejte se svého sebetrýznění. 

Neubližujte sami sobě kvůli negativním, samo-trýznícím myšlenkám. 

 

                                                             
 



5. Vzdejte se svých limitujících přesvědčení  

o tom, co dokážete nebo nedokážete dělat, o tom, co je a není možné. 

 

6. Vzdejte se stěžování, 
protože tyto situace vás dělají nešťastnými a depresivními. 

 

7. Vzdejte se luxusu kritizovat 

věci, události nebo lidi, kteří jsou od vás odlišné. 

 

8. Vzdejte se potřeby zapůsobit na jiné, 

přestaňte se snažit být tím, čím nejste. 

 

9. Vzdejte se odporu ke změnám. 

Změna je dobrá a zlepší váš život. 

 

10. Vzdejte se označování. 
Přestaňte označovat věci, kterým nerozumíte. Nejvyšší forma ignorace je, když zamítnete něco, o čem nic nevíte. 

 

11. Vzdejte se svých strachů, 

které si vytváříme sami, vše je jen ve vaší hlavě. Napravte to uvnitř a vše bude dobré. 

 

12. Vzdejte se výmluv, 

vyhoďte je, jejich používáním klameme sami sebe. 

 

13. Vzdejte se minulosti.  

Současný okamžik je vše, co máte a budete mít, žijte v přítomnosti a užívejte si života. 

 
14. Vzdejte se závislosti a připoutanosti 

k věcem, místu. Stanete se tolerantní, klidní a mírumilovní. 

 

15. Přestaňte žít svůj život podle očekávání jiných lidí. 

Někdy lidé žijí podle toho, co si jiní myslí, ignorují svůj vnitřní hlas, zapomněli, co je dělá šťastnými. Máte 

jeden život a musíte ho žít a nenechat míněnám jiných lidí ho narušovat na vaší cestě. 

Z časopisu Medium Vlasta Jiroutová 

 

Den dětí Platěnice 2015 

I letos Platěnice slavily Den dětí velkolepě. Dne 30. června 2015 ve 14:00 bylo na osmi stanovištích 

na návsi v Platěnicích připraveno sedm trpaslíků, Sněhurka a královna, aby přivítali děti, které se 

přišly jako každoročně pobavit. 



K tomu, aby mohly získat věcné ceny a diplom a aby osvobodily Sněhurku ze spárů zlé královny, děti 

musely splnit úkoly u všech sedmi trpaslíků a též na poslední osmé zastávce. Cesta každého účastníka 

se zaznamenávala na speciální kartu, kterou děti obdržely u první zastávky, a to formou razítek. Děti 

musely zdolat překážkovou dráhu s kolečkem, házení kroužky na cíl, skákání v pytli, hru kroket a 

další náročné disciplíny. Poté co děti prošly přes Šmudlu, Rejpala, Prófu, Stydlína, Dřímala, 

Kejchala a Štístka, překonaly zákeřnou královnu, mohly dostat zasloužené ocenění.  

 

Kromě toho se děti mohly zúčastnit závodu na mini-ještěrce, zastřílet si ze vzduchovky, projet se na 

povozu taženém koňmi nebo si mohly 

nechat obličej vyzdobit kresbou. 

V průběhu celého dne si též mohly užívat 

skákacího hradu, skluzavky a trampolíny. 

Když se chtěly občerstvit, nepotřebovaly 

peníze, jelikož bezplatně dostaly párek 

v rohlíku, malinovku a též nanuků a 

cukrovinek co hrdlo ráčilo. To celé bylo 

podkresleno veselou hudbou, která dodala 

celému slunečnému dni ten pravý náboj. 

Speciální díky tentokrát putuje 

nejmladším organizátorům celé akce - 

Lence Procházkové, Michalu Ripkovi a 

Žanetě Kleinerové. Pod záštitou starších organizátorů, tzn. Platěňáků, kteří se dobrovolně podílí na 

přípravách celé akce, přišli s novými nápady a uvedli je do pohybu.  

 



Letošní ročník přivedl do Platěnic na čtyřicet dětí z blízkého okolí. My, Platěňáci, však věříme, že 

příští ročníky přivítají ještě více malých nadšených návštěvníků. 

Mgr. Veronika Glaserová 

Mamma mia! 

Tak to byla jízda. Samozřejmě mám na mysli dámskou jízdu, kterou již tradičně uskutečňujeme 

minimálně jednou roka v kolektivu žen z Platěnic a okolí. Tato naše cesta směřovala do Kongresového 

centra v Praze na představení velmi propagovaného muzikálu Mamma Mia. I my jsme byly zvědavé, 

zda tento kousek uspokojí naši kulturní lačnost.  

V počtu rekordních jedenadvaceti účastnic (nebudu jmenovat, ony dobře ví) jsme se vydaly na cestu 

vlakem. Jak jsme byly nadšené, že se konečně projedeme komfortním vlakem společnosti RegioJet a 

užijeme si jejich kávy zdarma, nedočkaly jsme se ani jednoho. Spadlý strom překazil připravené plány, 

a tak holky musely skousnout nádražní utrejch za peníz. Rezervace učiněná čtvrt roku nazpět byla 

však bez problémů stornovaná a zachránit nás musely České dráhy, za což jsme byly vděčné.  

 

Před samotným představením jsme musely využít blízkosti Vyšehradu a Rotundy svatého Martina, u 

které jsme se nechaly zvěčnit pro tento zpravodaj. Po výtečném obědě, tentokrát bez ironie, to vše 

vypuklo. Řada 27 se zaplnila a naše uši se zalily lahodným zpěvem Ivany Korolové, hlavní 



představitelky jménem Sophie. Překvapil nás též rozsah zpěvu Leony Machálkové, výšky vyzpívané 

Romanem Vojtkem a žádný zpěv Petra Koláře. Představení nás pobavilo, roztancovalo i rozplakalo, 

zkrátka splnilo očekávání. Písně skupiny ABBA tu sice zaznívaly v českém překladu, ale i tak jsme si 

mnohé z nich pobrukovaly i po skončení muzikálu. 

A co nás čeká příště? Opět plno zábavy, výtečné představení a super jízda, kterou si užijeme naplno 

pouze a jedině v ženském složení. Doufám, že se všechny už těšíte!         Mgr. Veronika Glaserová 

OS SC Moravany 

21.5.2015 Výlet do Loštic 

S přicházejícím jarem a prodlužujícími se dny, jsme koncem května vyjeli na výlet. Naším cílem bylo 

tentokrát městečko Loštice, které je proslulé výrobou sýrové pochoutky nazvanou tvarůžky. Tato 

delikatesa má v městečku dokonce vlastní muzeum, které jsme nemohli minout. Prohlédli jsme si 

nejrůznější nástroje a ostatní věci související s tvarůžky. Historie výroby je názorně popsána 

v dokumentárním filmu, který jsme zhlédli. Po teoretické části nemohlo samozřejmě následovat nic 

jiného, než praktická návštěva v prodejně místních tvarůžků. Poté jsme se odebrali na oběd, kde se 

podávaly místní tvarůžkové speciality. A jako sladká tečka, tvarůžkové zákusky v cukrárně. 

28.5.2015 Povídání o Arktidě 

Jako mnohokrát předtím, jsme zvědavě očekávali cestovatelskou přednášku našeho pravidelného hosta 

pana Oldřicha Bubáka. Tentokrát o ostrově Baffin. Nachází se v Kanadě, v oblasti, která již hluboko 

zasahuje do Arktidy. Barvitě nám vylíčil putování po ledovci za polárním kruhem, kde půl roku 

nezapadá slunce a polární lišky tam dávají dobrou noc. 

4.6.2015 Červnové grilování 
Pro grilování venku, je vždy zásadní počasí. Tentokrát vyšlo na jedničku. Bylo teplo, nepršelo, a tak 

jsme mohli opět umýt a nachystat lavičky a roztopit oheň. Byli jsme rádi, že se našel sponzor, který 

nám přivezl a zaplatil dřevo. Přátelsky jsme poseděli a popovídali a snědli jsme k tomu i něco dobrého 

přímo z ohně.                    Zapsala H. Pšeničková 

KD Moravany 

25.5. Úvodem jsme si zazpívali několik písniček. Potom pod vedením paní Heleny Říhové jsme 

hádali přísloví podle obrázkové předlohy. Paní Blanka Lenochová předčítala přísloví, která se týkala 

současnosti. Pak jsme  se rozdělili do skupin a skládali jsme puzzle z rozstříhaných obrázků. Nakonec 

jsme si vyměňovali recepty na různé masti, které nám mohou zmírnit bolesti kloubů. 

27.5. Náš výlet jsme zaměřili na návštěvu Průhonického parku, naší národní kulturní památku a 

památku UNESCO. Park o rozloze 250 ha je rozložen podél potoka Botiče a jeho přítoků. Sloužil od 

roku 1885  jako obora pro chov zvěře a později měl a dosud má významné postavení jako krajinářský 

park s pěstováním různých dřevin a trvalek.Největší atrakcí jsou rozkvetlé rododendrony, které jsme 

zde obdivovali. 

1.6. S životopisem hudebního skladatele Antonína Dvořáka, našeho spolu s Bedřichem Smetanou, 

nejvýznamnějšího představitele české hudby 19. století, nás seznámila Marcela Halsbachová. 

8.6. Paní Božena Kárychová oslavila významné životní jubileum. Popřáli jsme jí a při té 

příležitosti též zazpívali na její přání Cikánku. Pak následoval vědomostní kvíz. S odpovědmi jsme si 

hravě poradili, až na sportovní otázky. 



15.6. Vlakem jsme odjeli do Chocně. Navštívili jsme půvabný park Peliny, nazvaný podle bývalého 

mlýna. Součástí parku jsou opukové skály a sutě porostlé přirozeným listnatým lesem s výskytem řady 

měkkýšů a hájové květeny, z nichž některé druhy jsou chráněny zákonem. Odtud jsme pokračovali 

údolím Tiché Orlice do Brandýsa nad Orlicí. Prošli jsme lázeňským městečkem , navštívili jsme 

cukrárnu a nakonec odjeli vlakem domů.  Ti členové, kteří se nemohli vydat na tuto cestu terénem, 

zůstali v klubu a s panem Jiřím Korbelem oslavili jeho životní jubileum. 

22.6. Paní Marta Hovorková nás zaujala svým příspěvkem o životě Yvety Simonové. Zpěvačka ve 

svých osmdesáti šesti letech stále jezdí po koncertech. Ve svěžím stavu ji udržuje hudba a každodenní 

dvacetiminutová rozcvička. I v našem kolektivu je duševně fit paní Libuše Bakešová. Kdykoliv je 

požádána, aby zarecitovala, tak tak učiní. Dnes přednesla zpaměti báseň Pražská Loreta. Závěrem paní 

Blanka Lenochová přečetla úvahu o životě, kterou napsal Luděk Munzar.    Mgr. Marcela Halsbachová 

Sport 

MLADŠÍ ŽÁCI SLAVILI TURNAJOVÉ VÍTĚZSTVÍ 

 

V neděli dne 14.06.2015 se mladší žáci naší Tělocvičné Jednoty Sokol MORAVANY zúčastnili 
fotbalového turnaje na hřišti Slavoje Choltice. Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny 

naši hráči v žádném z jejich utkání nepoznali přemožitele a proto zaslouženě skončili na krásném 

prvním místě. 
K tomuto vítězství jim velkou měrou napomohl i nejlepší brankář turnaje Matěj Křičenský. 

 
 
 
 
 

Horní 
řada: 
trenér 
Horák 
Petr, 

Horáková, Vojtěch, Kosina, Fliger, Roček, Matěna, trenér Matěna Jaroslav 
Dolní řada: Pačes, Kakrda, Křičenský, Bidlo, Macháček, Hájek 

 
Tímto našim mladším žákům gratulujeme a přejeme jim, ať se jim všechno daří takto i nadále a 
děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci našeho fotbalového oddílu a propagaci obce Moravany.  
 

 



Výsledky a střelci v jednotlivých zápasech: 

 

TJ Sokol Moravany – Baník Chvaletice       2 : 0    (branky: Roček 2x) 
 
TJ Sokol Moravany – Slavoj Choltice          2 : 0    (branky: Fliger, Horáková) 
 
TJ Sokol Moravany – AFK Horní Jelení       0 : 0 
 
 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 
Zpráva TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL MORAVANY -  Zhodnocení fotbalové sezóny 2014 / 
2015 a plány a cíle na další soutěžní ročník 2015 / 2016 
 
 KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka  
 
V jarní části sezóny se k hlavnímu trenérovi Vladimíru Slavíkovi přidali Milan Bakeš a Tomáš Velinský.   
 
Tato kategorie nám dělá velkou radost. V jarní části hrála ve svých mistrovských zápasech velmi 
pohledný fotbal, naši hráči se snažili hrát kombinačně a na jejich zápasy se dalo prostě koukat. Do 
týmu se zapracovali i hráči mladší přípravky a rozhodně nezklamali. 
 
Seznam hráčů, kteří v sezóně 2014 / 2015 hráli a trénovali za výše uvedené kategorie: 
Hájek Adam, Kosina Michal, Šafránek Radek, Křičenský Ondřej, Kupa Filip, Pištora Vojtěch, Půlpán 
Matěj, Bidlo  Adam, Dvořák Matěj, Hemer Jaromír, Janatka Štěpán, Kulhánek Lukáš, Peterka 
Lukáš, Bakeš Štěpán, Blažek Vilém, Duhajský Patrik, Filipko Dominik, Kupa Aleš, Procházka Jan, 
Baláš Daniel, Blažek Tomáš, Fibich Martin, Konečný Lukáš, Línek Matěj, Velinský Nicolas, Veselý 
Daniel, Kulhánek Jakub, Kubík Tomáš 

(Nejsou zde uvedeni všichni hráči, kteří se zúčastnili tréninkových jednotek. Jsou zde uvedeni hráči, 
kteří jsou již přihlášeni do databáze FAČR a mají platnou registraci. Ostatní hráče přihlásíme a 
zaregistrujeme během následujícího soutěžního ročníku.) 
 
Cíl na sezónu 2015 / 2016: 
V kategorii mladší přípravky a starší přípravky se nám v jarní části nakupilo na trénincích hodně hráčů, 
kteří mají zájem fotbal u nás hrát, a proto by nám hodně pomohlo, kdyby se našel někdo i z řad 
rodičů, který by se přidal k našim trenérům těchto kategorií a pomohl jim nejen na trénincích, 
ale i při zápasech. 
Do následující sezóny jsme přihlásili kategorii starší přípravky, která bude hrát své zápasy na hřišti 
v Moravanech. Pro mladší přípravku budou vyjednávány přátelská utkání se sousednímu fotbalovými 
oddíly. Tréninky starší a mladší přípravky během sezóny budou probíhat společně. 
Hlavním cílem u těchto kategorií je, aby se hráči naučili pohybovat, koordinovat tělo a samozřejmě se 
naučili práci s míčem a hlavně, aby se fotbalem bavili. 
 
 
 KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka  
 
Hlavními trenéry jsou a nadále budou Petr Horák a Jaroslav Matěna. 
 
Do jarní části vstupovali mladší žáci s cílem zaútočit na druhé místo za suverénními Sezemicemi. I 
přes herní i výsledkové zlepšení se nepodařilo stanovený cíl naplnit. Přesto panuje spokojenost 
s přístupem hráčů jak k tréninkům, tak i k samotným mistrovským zápasům. To vše se pak kladně 
projevilo v herním pojetí, kterým své soupeře v jarní části skoro ve všech zápasech přehrávali. 
Po celou sezónu tento tým doplňovali hráči starší přípravky, kteří určitě herně nezklamali a do týmu 
svými výkony zapadli.  
 
 
 
 
 



KONEČNÁ TABULKA MLADŠÍCH ŽÁKŮ SEZÓNY 2014 / 2015 

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

1. Sezemice 12 11 1 0 107: 12 35   ( 16) 

2. H. Jelení/Dobříkov 12 9 0 3 55: 29 27   ( 9) 

3. Moravany/Dašice 12 7 1 4 35: 37 23 1 ( 4) 

4. Mikulovice/Ostřešany 12 6 1 5 44: 35 19   ( 1) 

5. AFK SKP Pce 12 3 1 8 38: 46 10   ( -8) 

6. St. Hradiště 12 1 2 9 36: 47 6 1 (-13) 

7. Dříteč/Býšť 12 2 0 10 14:123 6   (-12) 

 
 

SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří v podzimní části za mladší žáky nastoupili: 

Křičenský M., Matěna (8), Kakrda (1), Roček (7), Kmetík, Fliger (2), Horáková (5), Macháček (6), 
Hájek (3), Kosina (1), Kamenohorský, Metelka, Pačes, Veigert (2) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

Cíl na sezónu 2015 / 2016: 
Z důvodu, že dost hráčů ze starší přípravky se ročníkově přesouvá do mladších žáků a mladších žáků 
do starších žáků, přihlásili jsme pro příští sezónu tyto dvě věkové kategorie mládeže a to: mladší žáci 
jako souklubí MORAVANY/ROVEŇ a starší žáci rovněž jako souklubí MORAVANY/ROVEŇ.  
(Souklubí … dva oddíly mezi sebou uzavřou dohodu o společném družstvu mládeže, ve kterém 
všichni hráči startují pouze na registrační průkazy svých mateřských klubů). 
V případě mladších žáků chceme navázat na výborné výkony z minulých sezón. V případě starších 
žáků, kteří hrají už na celé hřiště, očekáváme, že naši hráči tento přechod zvládnou a opět budou 
postrachem svých soupeřů. 
 
 
 Dorost „A“ – Moravany/Roveň – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje 
 
Hlavními trenéry dorostu jsou a nadále budou Josef Hynek (Moravany) a Jaroslav Koreček 
(Chroustovice).  
 
Po dobře rozehrané podzimní části navázali naši dorostenci na své kvalitní výkony a svoji skupinu 
vyhráli. Sice jsme poslední zápas hráli v dosti poskládané sestavě, navíc bez hráčů na střídání a jen 
těsně prohráli, ale to nám nezkazilo radost, že jsme skončili první, no a co. Klukům byl předán vítězný 
pohár členem PKFS p. Martinem Voženílkem. Byla nám nabídnuta i možnost jít hrát o soutěž výše, ale 
chceme více zapracovávat dorazové dorostence do mužstev dospělých a proto jsme lákavou nabídku 
odmítli. 
 

KONEČNÁ TABULKA DOROSTU „A“ V SEZÓNĚ 2014 / 2015 

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

1. Moravany/Roveň 18 15 0 3 85: 11 45   ( 18) 

2. Stolany 18 12 3 3 50: 21 39   ( 12) 

3. Miřetice/Skuteč 18 12 0 6 71: 36 36   ( 9) 

4. Pardubičky 18 11 0 7 76: 40 33   ( 6) 

5 Holice B/H. Ředice 18 9 2 7 64: 48 30 1 ( 2) 

6. Hradiště/Opatovice 18 8 3 7 41: 40 30 3 ( 0) 

7. Řečany n. L. 18 8 0 10 28: 45 24   ( -3) 

8. Sezemice 18 8 0 10 39: 66 24   ( -3) 

9. Rosice n. L. 18 2 0 16 22: 89 6   (-21) 

10. Dašice 18 1 0 17 16: 96 3   (-24) 

 
 



 

Společná fotka vítězného mužstva dorostu „A“ s členem PKFS s p. Voženílkem (úplně vlevo) 
 

Hráči dorostu z oddílu TJ SOKOL MORAVANY, kteří během sezóny 2014/2015 za dorost „A“ 
nastoupili: 
Laksar Petr, Hynek Richard, Horák Michal, Hájek Jakub, Hlaváček Jan, Lukas Marek, Kříž Jakub, 
Bulva František, Karásek Tomáš, Mlejnek Roman, Mlejnek Dominik, Blažej Daniel, Blažek Martin 

 
 

 Dorost „B“ – Chroustovice/Moravany „B“ –  Okresní přebor staršího dorostu – Okres Chrudim 
 
Po podzimní části dorost „B“ figuroval na druhém místě, bohužel v jarní části se nedařilo hlavně 
výsledkově a proto jsme skončili „až“ na čtvrtém místě. Přesto panuje spokojenost a to hlavně 
s herním projevem a také s tím, že bylo umožněno zahrát si všem hráčům, kteří předvedli stabilní 
výkony a ukázali nám, že hrát fotbal umí a chtějí. 
 

KONEČNÁ TABULKA DOROSTU „B“ V SEZÓNĚ 2014 / 2015 

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

1. Kameničky/Hlinsko B 18 11 3 4 61: 29 36   ( 6) 

2. Zaječice 18 9 5 4 39: 24 32   ( 5) 

3. Vítanov 18 8 6 4 44: 30 30   ( 6) 

4. Chroustovice/Moravany B 18 7 6 5 41: 34 27   ( 3) 

5. Nasavrky/Ctětín 18 6 4 8 32: 24 22   ( -8) 

6. Rosice/Hrochův Týnec 18 5 4 9 35: 41 19   ( -8) 

7. Dřenice 18 2 2 14 19: 89 8   (-19) 

 
 



 

Společná fotka mužstva dorostu „B“ 
 
Hráči dorostu z oddílu TJ SOKOL MORAVANY, kteří během sezóny 2014/2015 za dorost „B“ 
nastoupili: 
Hynek Richard, Horák Michal, Hájek Jakub, Hlaváček Jan, Kříž Jakub, Karásek Tomáš, Mlejnek 
Roman, Mlejnek Dominik, Blažej Daniel, Blažek Martin 
 
Cíl na sezónu 2015 / 2016: 
Pro následující sezónu jsme přihlásili jeden tým dorostu a to souklubí MORAVANY/CHROUSTOVICE 
do I. třídy dorostu skupina A – Krajská soutěž Pardubického kraje. 
Hlavním cílem opět je, aby dostali možnost si zahrát v mistrovských zápasech všichni hráči a ti lepší, 
především dorazový dorostenci, postupně posunout do mužstev dospělých. Samozřejmě i nadále 
chceme převádět kombinační fotbal a opět zaútočit na umístění v patrech nejvyšších. 
 
 
 Muži „B“ tým – Okres Pardubice - III.třída – Holicko 
 
Hlavním trenérem je a nadále bude Tomáš Fišer.  
 
Hlavní trenér Tomáš Fišer: „Naším cílem bylo postoupit do okresního přeboru, zabudovat do týmu 
další dorostence a nastřílet více než sto branek v soutěži, což nám loni těsně uniklo. Všechny tři úkoly, 
i když postup je až administrativně z druhého místa, jsme splnili a můžeme tak být se sezonou 
spokojeni. Kromě vítězství v Opatovicích nad Labem, které nám bylo zkontumováno, jsme v jarní části 
ani jednou neprohráli a body na hřišti ztratili jen remízou v Jaroslavi (1:1). Z tohoto pohledu si myslím, 
že náš postup je zasloužený. Musím pochválit celý tým nejen za výkony, ale i za tréninkovou morálku, 
která se pak projevovala v jednotlivých zápasech. Mezi tahouny mužstva patřili naši odchovanci a 
mladí hráči Michal Horák a Richard Hynek, kteří byli po celé jaro v základní sestavě, a samozřejmě i 
střelci Milan Bakeš a Libor Švadlenka. Nejlepší zápasy jsme sehráli doma s lídrem z Ostřešan (2:0) a 
v Mikulovicích (4:0). Jako ta nejméně herně povedená z naší strany hodnotím zápasy v Ostřetíně (3:1) 
a v posledním kole s Torpedem (4:3).“ 
 
 
 



KONEČNÁ TABULKA „B“ TÝMU SEZÓNY 2014 / 2015 

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

1. Ostřešany 26 22 1 3 96: 27 67   ( 28) 

2. Moravany B 26 20 2 4 113: 38 62   ( 23) 

3. Chvojenec A 26 17 2 7 87: 59 53   ( 14) 

4. Jaroslav 26 12 7 7 58: 46 43   ( 4) 

5. Mikulovice 26 11 8 7 85: 52 41   ( 2) 

6. Dražkovice 26 11 6 9 69: 52 39   ( 0) 

7. Torpedo Pce 26 11 4 11 71: 55 37   ( -2) 

8. Opatovice n. L. B 26 8 9 9 40: 47 33   ( -6) 

9. St. Hradiště B 26 8 9 9 49: 56 33   ( -6) 

10. V. Chvojno 26 8 3 15 45: 82 27   (-12) 

11. Sezemice B 26 7 5 14 38: 67 26   (-13) 

12. Ostřetín 26 7 3 16 46: 83 24   (-15) 

13. Nemošice B 26 5 4 17 36: 89 19   (-20) 

14. Litětiny 26 2 3 21 25:105 9   (-30) 

 
SEZNAM VŠECH HRÁČŮ, kteří během sezóny 2014/2015 za „B“ tým 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, Rulíšek Lukáš 

 
Cíl na sezónu 2015 / 2016: 
Pohybovat se v horních patrech tabulky, nadále vytvářet pro náš „A“ tým kvalitní hráčskou základnu a 
zapracovat do týmu další mladé hráče. 
 
 Muži „A“ tým – Krajský přebor dospělých 
Hlavním trenérem je a nadále bude Miroslav Kaluža.  
 
Hlavní trenér Miroslav Kaluža: „Spanilá jarní jízda dotáhla náš tým až na čtvrté místo v krajském přeboru se 
ztrátou 8 bod na první Chrudim. Co na to říct? Myslím, že všichni, co se točí kolem moravanského fotbalu, jsme 
nadmíru spokojeni. Chtěl bych tímto poděkovat všem lidem, kteří se pohybují kolem fotbalu v Moravanech. Vyšli 
mi ve všem vstříc. Nejenže jsme vytvořili historický úspěch A týmu, ale i s B týmem postoupili do okresního 
přeboru. To je super. Při troše štěstí jsme mohli být i na medailových pozicích, ale o kousek nám to nevyšlo.  
Klíčem k úspěšným jarních výsledků byla ve vynikající partě lidí. Týmový duch, který zde panuje, by nám mohli 
závidět i v lize, prolínání zkušených hráčů s mladíky je výstavní a v neposlední řadě se nám vyhýbala zranění.“  

 
KONEČNÁ TABULKA „A“ TÝMU SEZÓNY 2014 / 2015 

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

1. Chrudim B 30 21 3 6 91: 24 69 3 ( 21) 

2. Lanškroun 30 18 6 6 62: 36 63 3 ( 15) 

3. Holice 30 18 6 6 77: 31 63 3 ( 15) 

4. Moravany 30 17 8 5 67: 36 61 2 ( 14) 

5. Choceň 30 14 7 9 61: 35 56 7 ( 4) 

6. Žamberk 30 12 10 8 44: 36 54 8 ( 1) 

7. Polička 30 13 7 10 55: 42 50 4 ( 1) 

8. Svitavy 30 14 5 11 67: 47 50 3 ( 2) 

9. Třemošnice 30 13 4 13 38: 40 44 1 ( -2) 

10. M. Třebová 30 12 6 12 53: 45 44 2 ( -3) 

11. Hlinsko 30 10 6 14 45: 47 37 1 ( -9) 

12. Letohrad 30 9 6 15 47: 68 36 3 (-12) 

13. D. Újezd 30 8 4 18 44: 92 29 1 (-17) 

14. Litomyšl 30 8 3 19 41: 79 28 1 (-18) 

15. Pardubičky 30 5 6 19 34: 77 22 1 (-24) 

16. H. Jelení 30 2 5 23 26:117 14 3 (-34) 

 



 

Společná fotka „A“ týmu po posledním mistrovském utkání v Pardubičkách 
 
Úspěšný kádr TJ SOKOL MORAVANY jarní části sezóny 2014/2015:  
Brankáři: Branda Bronislav (1988), Laksar Petr (1997), 
Obránci: Kubík Daniel (1979), Lukas Jaroslav (1990), Branda Jan (1990), Pištora Lukáš (1984), Hurta 
Jan (1988), Sokol David (1977), Záleský Adam (1990), 
Záložníci: Imramovský Aleš (1980), Beran Jiří (1990), Lukas Marek (1997), Veselý Lukáš (1977), 
Novák Vít (1992), Mach Lukáš (1997), Hermann Tomáš (1993), Knotek Michal (1994) 
Útočníci: Smejkal David (1995), Kříž Tomáš (1983), Poláček Jan (1978). 
REALIZAČNÍ TÝM 
Trenér: Miroslav Kaluža, Asistent: Tomáš Fišer, Vedoucí mužstva: Ladislav Kříž. 
 
Cíl na sezónu 2015 / 2016: 
Pro příští sezonu zřejmě dojde k menším změnám v sestavě. Z důvodu pracovních či rodinných se do 
B týmu přesouvá Kubík, Hermann ukončuje hostování a zřejmě přijdeme i o mladíka Macha z Choltic. 
Do přípravy, která začíná 14. července, by měli naskočit dorostenci Richard Hynek a Michal Horák. 
Opět hráče nemine nabírání fyzické a především herní kondice. 
 
Ambice pro novou sezonu si hráči nastavili sami již v té předešlé... 
 
 
Závěrem za TJ SOKOL MORAVANY: Na základě výborného umístění našich fotbalových týmů ve 
svých kategoriích, hodnotíme letošní sezónu jako jednu z nejlepších v historii moravanského fotbalu, 
za což patří velké poděkování všem hráčům, rodičům, funkcionářům, našim věrným divákům, také 
všem sponzorům v čele s Obcí Moravany a to za výborně zvládnutou sezónu, vynikající reprezentaci 
našeho fotbalového oddílu a propagaci obce Moravany. 
 
A úplně na závěr Vám všem přejeme krásné slunečné prázdniny, krásné prožití dovolených a těšíme 
se s Vámi na sezónu další, která již pomalu klepe na dveře, a přejme si, aby byla taky tak úspěšná 
jako ta letošní. 
 
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 

 

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


 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Přijmeme zaměstnance na tyto pozice:  

Pracoviště MORAVANY - sklad JP-KONTAKT, s. r. o. (bývalý areál ČSAO Moravany): 

• montážní pracovník – řidič 

• pracovník (obsluha) CNC stroje 

• technolog výroby nábytku 

• čalouník 

• brigádník - závozník 
V případě zájmu zašlete Váš životopis na email: cypra@jp-kontakt.cz 

Dále přijmeme zaměstnance s invalidním důchodem (zkrácená pracovní doba 4-6 hod.) na tyto pozice: 

•    skladník •    uklízeč / uklizečka 

•    pomocný skladník •    strážný (ostraha areálu) 

•    pracovník do výroby •    domácí práce na PC (plná invalidita) 

•    administrativní pracovník 
 V případě zájmu zašlete Váš životopis na email: poznerova@jp-kontakt.cz 

či na adresu JP-KONTAKT, s. r. o. , Dašická 1797, Pardubice 530 03 nebo volejte na mobil: 737 689 322 

 

 

 

HHHOOOSSSPPPOOODDDAAA   NNNAAA   RRROOOZZZCCCEEESSSTTTÍÍÍ   VVV   TTTUUURRROOOVVVĚĚĚ   

Vám nabízí každý den včetně sobot i nedělí hotová jídla z naší domácí kuchyně, vaříme klasická česká 

jídla a  v naši nabídce nechybí ani minutky, saláty, zmrzlinové a ovocné poháry, aj. 

Každý pátek vaříme dršťkovou polévku a domácí vdolky sypané mákem.  

Nabízíme i venkovní posezení ve dvoře za hospodou, kde je malé pískoviště pro děti a truhla s 

hračkami. K dispozici je i sál s kapacitou cca 45 osob, je zde možnost pořádat firemní večírky,  školení, 

rodinné oslavy atd. 

Točíme pivo Pernštejn 11°, 12° a Zubr 12°. 

Naše otevírací doba: PO-NE 10-14    16,30-21 a PÁ a v SO je otevřeno do 23hod. 

Naše emailová adresa: turov.narozcesti@seznam.cz 

Telefon: 704 436 914  TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

Kosmetika  J A N A  

Nabízí:  

základní kosmetické služby 

ošetření pleti kosmetikou Janssen 

prodlužování řas metodou řasa na řasu 

 objemové prodloužení řas,  

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 

 

mailto:cypra@jp-kontakt.cz
mailto:turov.narozcesti@seznam.cz

