Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je již březen a poslední záchvěvy zimy, pokud se o zimě dá hovořit, snad již pominuly. Blíží se také
konec vegetačního klidu 31. března, což znamená, že po tomto datu již nelze kácet stromy rostoucí
mimo les. Jak si mnozí určitě povšimli, naši pracovníci ve všech místních částech provedli prořez
přerostlé zeleně. Viditelné to je hlavně u protihlukové stěny mezi nádražím a sokolovnou, u Duhového
jezera a v Turově v místě od prvního železničního přejezdu po kamenný most přes Loučnou ve směru
na Uhersko. Většina občanů tyto práce hodnotí kladně. Zvláště u Duhového jezera bylo potřeba zeleň
omladit a hlavně zpod hustých keřů vyhrabat odpadky, které tam návštěvníci rádi odhazují. Myslím,
že celý areál prokoukl a omládl. Někteří občané však tuto skutečnost hodnotí kriticky s poznámkou, že
tyto práce byly prováděny pouze za účelem těžby dřeva. Věřte, že výtěžek dřeva od jezera ani
nevystačí na stavbu hranice pro pálení čarodějnic, které se uskuteční dne 30. 4. 2016.
Sběrné místo u bývalého areálu ČSAO bude otevřeno od 2. 5. 2016. ČEZ nám již zhotovil el. přípojku
a do konce března bude v tomto prostoru dokončeno i posílení veřejného osvětlení. S provozním
řádem, otevírací dobou a způsobem odevzdávání odpadů budou spoluobčané včas informováni.
Sběrné místo bude pravděpodobně otevřeno 3x týdně, a to pondělí, středa a sobota.
V tomto týdnu bylo zahájeno výběrové řízení na realizaci výstavby nové čistírny odpadních vod
v Platěnsku. Stavba by měla být zahájena 1. 8. 2016 a dokončena 1. 7. 2017. Na tuto stavbu
v předpokládaném nákladu 35 mil. Kč získáme dotaci od Ministerstva zemědělství a Krajského úřadu
ve výši 60%. Nová čistička bude mít kapacitu 2 000 ekvivalentních obyvatel a pojme splaškové (nikoli
dešťové) vody z Moravan a Platěnic včetně plánovaného rozvoje obou obcí.
Současná výstavba I. etapy splaškové kanalizace v Platěnicích bude zkolaudována počátkem května.
Domovní kanalizační přípojky bude možné na hlavní sběrné potrubí napojit koncem dubna.
Vědomí o Moravanech nešíří v naší vlasti jen fotbalisté TJ Sokol v krajském přeboru, hasiči svojí
účastí v republikové lize nebo nadějná plavkyně slečna Martinková. Nově a ještě výrazněji o sobě dali
vědět chovatelé drobného hospodářského zvířectva, i když jsou nejmenším spolkem v naší obci (viz
článek dále). Předseda spolku pan Zdeněk Dočkal vystavoval své holuby na celoevropské výstavě
zvířectva ve francouzských Metách. Se svým chovem zde dosáhl zcela mimořádného úspěchu.
V kategorii holubů plemene „Český stavák modrý sedlatý“ dosáhl hodnocení 97 bodů ze 100 možných
a tím získal titul „Evropský šampion“. Moc gratulujeme k tomuto úspěchu, který je zcela ojedinělý, a
děkujeme za reprezentaci obce. Ať se všem chovatelům daří stejně úspěšně.
Další informace v příštím čísle
Václav Roček, starosta obce

Informace Pardubického kraje
Kraj rozdělí ve druhém pololetí na stipendia přes 800 tisíc korun
Radní Pardubického kraje schválili rozdělení finančních prostředků pro studenty technických středních
škol v rámci stipendijního programu na druhé pololetí školního roku 2015/2016. Dle daného
stipendijního řádu bude školám vyplaceno téměř 820 tisíc korun. Kromě této částky získají střední školy
na rozvoj odborného vzdělávání částku přesahující 5 milionů korun. „Věřím, že stipendia motivují žáky
k zodpovědnému přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Praxe z minulých
období ukazuje, že tato motivační složka je ze strany studentů kvitována. Je to jedna z metod, kterou
chceme podpořit technické obory v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se nejedná o
jedinou finanční podporu odborným školám pro druhé pololetí školního roku 2015/2016. „Dvacet pět
odborných škol si mezi sebe jako podporu technického vzdělávání rozdělí na druhé pololetí částku
přesahující pět milionů korun,“ dodal Netolický.

Dotazy čtenáře…
Dvě otázky na „Hrad“

Při letošním placení za svoz odpadu jsem nejen já, ale i další občané (asi nejen v Turově)
pozvedli obočí nad tím, že za svoz si připlatíme.
Už delší dobu nemohu pochopit, proč za svoz odpadu jednou za měsíc platíme místo poloviny
dvoutřetinovou cenu?
Po přečtení článku paní Z. BAKEŠOVÉ nejsem o nic moudřejší. Tento článek o skutečných
nákladech na občana nevypovídá vůbec nic. (Kolik lidí vyváží dvakrát za měsíc, kolik lidí
jedenkrát měsíčně.)
Druhá otázka je spojena se zdražením vodného o více jak 20%, přičemž kvalita upravované vody je
stejná. (V konvicích se usazuje kamenec se stejnou pravidelností a ve stejných intervalech.)
Rád bych znal odpovědi na tyto otázky, proto se obracím na starostu, nebo jiného problém znajícího
radního nebo zastupitele.

Předem děkuji za jednoduché a srozumitelné odpovědi.
TEPLÝ Luboš, TUROV
Odpověď na otázky p. Luboše Teplého:
Cena za likvidaci komunálního odpad je složena ze dvou částí. Jednou z nich je smluvní cena od firmy
SmP – Odpady a. s., Pardubice, která pro obec činí na rok 2016 za svoz 1x měsíčně 610,- Kč a za svoz
2x měsíčně 1 005,- Kč. Druhou je částka určená zastupitelstvem na částečné pokrytí nákladů
spojených s likvidací ostatních odpadů, která je pro občany již zdarma (bioodpad, nadrozměrný odpad,
suť, nebezpečný odpad, atd.). Na rok 2016 stanovilo OZ navýšit jednoměsíční i dvouměsíční vývoz o
přibližně stejnou částku, tj. 340,- Kč na jednoměsíční svoz a 395,- Kč na dvouměsíční, přičemž
poplatek pro občana osaměle žijícího, což je případ i tazatele, je od roku 2014 stále stejný a činí 450,Kč.
Pro informaci uvádíme, že v obci je uhrazeno 262 svozů 2x měsíčně a 358 svozů 1x měsíčně.
Cenu vodného pro obec Turov a Čeradice určuje provozovatel tohoto vodovodu, kterým je Městys
Chroustovice. Jen pro srovnání – kvalita vody v ostatních obcích patřících pod Moravany, jejíž
dodávku zajišťuje VaK Pardubice, je přinejmenším stejná (i nám se usazuje kamenec nejen
v konvicích, ale i v pračkách, vodovodních bateriích, atd.), cena pro odběratele VaKu činí pro rok
2016 36,90 Kč a cena pro odběratele vody z Chroustovic činí 27 Kč.
starosta a místostarostka z „Hradu“ – dle tazatele

Hasiči informují…
Jak je to po novém roce s komíny?
Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v
zákoně o požární ochraně. Problematiku řeší nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních
zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud právnická nebo
podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.
„Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty
a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici* komínového průduchu
a kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle zákona u spalinové cesty
pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek
výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce,“ doplňuje kpt. Bc. Miloslav
Vašák z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů HZS Pardubického
kraje.
Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo
třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného
komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění
spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje
nejméně jedenkrát za dva roky.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně
jedenkrát za dva roky. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový
průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při
zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí. Do zákona o požární ochraně se v této
souvislosti dostala z nařízení vlády také povinná kontrola komínů a sankce nejen vůči občanům, ale i
vůči kominíkům, pokud svojí práci neodvedou dobře.
Nejdůležitější změny
Mezi nejdůležitější změny můžeme zařadit povinnost oprávněné osoby (kominíka), předat objednateli
služby neprodleně do 10 pracovních dnů, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole
spalinové cesty nebo revizi spalinové cesty.
Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi
spalinové cesty stanoví Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č. 34/2016 Sb.
Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových
cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo
majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného
nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku

týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního
dozoru.
Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem,
nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po
stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč. Vlastníkovi
nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do
100 000 Kč. Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově
hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 25 000 Kč.
Vendula Horáková, tisková mluvčí

Pro radost, krásu a užitek…
Dne 6. 3. 2016 v příjemném prostředí jídelny Seniorcentra hodnotila ZO českého svazu chovatelů
Moravany svoji činnost za uplynulý rok. Jako hosté byli přítomni starosta obce Václav Roček,
místostarostka obce Mgr. Lada Louženská a dále členové ZO Holice pánové Jaromír Kropáček a
František Kašpar.
Úvodem bylo konstatováno, že jsme nejmenší organizací v okrese s nejnižší členskou základnou od
založení v roce 1960. Po odchodu několika členů jsme získali mladého nadějného chovatele Martina
Fligera ze Slepotic a z Rovně, kde ZO zanikla, přišli Jar. Schejbal a Jar. Kosina. Tím se počet našich
členů ustálil na devíti. Rádi bychom proto mezi námi přivítali další zájemce o chovatelství, především
z řad mládeže. Pro informaci – největší ZO v okrese a snad i v republice mají Holice s počtem 69
členů.
Vlastní činností však rozhodně patříme mezi organizace aktivnější. Po výměně střešní krytiny na
chovatelském zařízení v parku u sokolovny byl v loňském roce proveden nátěr okapového žlabu a jeho
nové upevnění a dále nátěr ocelových zárubní vchodových dveří, jakož i dřevěných okenic. Ve
vnitřním prostoru musela být opravena omítka a celý prostor byl následně vymalován. Vzhledem
k těmto opravám rozhodla členská schůze uspořádat zde přehlídku chovu holubů, králíků a drůbeže, a
to v neděli dne 8. května 2016. Vstup na tuto akci bude volný. Zveme proto občany Moravan a okolí
k návštěvě této malé výstavy.
V chovu drobných domácích zvířat spatřujeme něco víc než košík sebraných vajec nebo nádivkou
ochucený kus králičího či holubího masa. Chovatelství je koníček, kde v čistokrevných chovech je
hlavním smyslem odchovat potomstvo, které je po stránce vzhledové i užitkové dokonalejší než jeho
rodiče. Následně pak ty nejkvalitnější jednotlivce předvést na výstavách a porovnávat s konkurencí.
Největší výstavou v roce 2015 byla Evropská výstava drobného zvířectva pořádaná ve Francii ve
městě Mety. Vystaveno bylo 40 000 ks zvířat, a to 13 000 ks drůbeže, 12 000 ks holubů, 12 000 ks
králíků a drobní hlodavci. Zajímavostí je, že nejvíce zvířat bylo z Německa – 17 000 ks a nikoli, jak
bývá zvykem, z pořádající země Francie – 10 000 ks. Česká republika se co do počtu zvířat umístila na
6. místě – dodala 1 017 ks. Ale i na takovéto výstavě jsme měli zastoupení. Předvedli jsme zde kolekci
4 kusů českých staváků modrých sedlatých, kde jeden z holubů získal titul „Evropský šampion“. Toto
významné ocenění je příjemné nejen pro majitele holuba, ale i pro naši celou malou organizaci. Škoda,
že tato výstava byla částečně ovlivněna teroristickými útoky, které se v té době ve Francii udály.
Největší akcí v naší republice byla celostátní výstava drobného zvířectva 20. 22. 11. 2015 ve známém
výstavním areálu v Lysé nad Labem. Jako vystavovatel nás zde velmi úspěšně reprezentoval František
Houdek, který zde předvedl 8 kusů brněnských voláčů a získal velice pěkné ocenění, a to známku
„vynikající“ a „výborný“. Na tuto výstavu jsme uspořádali společný vlakový zájezd zakoupením
hromadné jízdenky, která byla hrazena z prostředků organizace.
Na okresní soutěžní výstavě v Dolanech obsadil František Houdek 7. místo v soutěži o nejlepšího
chovatele okresu.
Se svými zvířaty se zúčastňujeme řady místních výstav v blízkém okolí, kde pořadatelé mají zájem,
abychom je naší účastí podpořili a tyto výstavy zpestřili. Většina našich členů se zúčastňuje
posvícenské výstavy v Holicích, která je spojena s výstavou zahrádkářů a ukázkou včelařství a je pro
svoji pestrost u veřejnosti oblíbená. Obesíláme i celostátní speciální výstavy, které jsou vrcholnou

ukázkou nejvyšší kvality daného plemene a jsou proto pro chovatele nejvyhledávanější a
nejhodnotnější.
Oceňujeme zájem a podporu, které se nám dostává od obecního úřadu. Na nás pak je, abychom
důstojně a úspěšně reprezentovali nejen ZO, ale i obec jako takovou. Máme za to, že se nám to daří a
chceme v tomto i nadále pokračovat.
Na závěr schůze popřál předseda ZO všem pevné zdraví a chovatelských úspěchů v nadcházející
chovatelské sezóně.
Zdeněk Dočkal

Společenská rubrika
V měsíci březnu oslavili a oslaví životní jubileum….
Zdeňka Matoušková
Marie Hortová
Marie Mokrá
Tomáš Kuruc
Vlastimil Zahradník
Josef Sháněl

Johanides Václav
František Kopták
Josef Štěpánek
Vladimír Hošek
Marie Půlpánová

Vítáme nové občánky….
Darka Čiháka

a

Jakuba Hlavatého

***************************************************************************
Z našich řad odešli….
Miroslav Hloušek
Čest jeho památce.

Něco málo o zdraví
Cukrovka
Cukrovka je typická nemoc látkové výměny. Její příčinou je údajně slinivka, ačkoli skutečnou
prapříčinou potíží jsou játra. V první řadě je potřeba se zaměřit na úpravu stravy, doplňovat ji
nezbytnými látkami, hořčinami, stopovými prvky a bylinami, které můžeme nahradit vhodnými
tabletami, vyrobenými z bylinných extraktů.
Každý člověk má svou nemoc, ale ne každý reaguje stejně na stejné látky a stejné postupy. Proto se
někdy stává, že musíme odzkoušet postupně více druhů léčby. Nejjednodušší léčbou je podávání
syrových listů šalvěje lékařského. Během dne mezi jídly zkonzumujeme 4-5 listů čerstvých. Velmi
účinný je čaj z fazolových sušených lusků, dvě hrsti do dvou litrů vody. Čaj z listů a kořene
pampelišky vyluhujeme 10 – 15 minut a pijeme po polévkových lžících celý den.
Výborný je také čaj z ovesné slámy. Jednu hrst z jemně nasekané ovesné slámy zelené vaříme 30
minut a potom každý den pijeme 4 šálky odvaru. Užíváme-li odvar systematicky, během několika
týdnů se upraví stav cukrovky téměř neuvěřitelně.

Doporučuje se také pití po tři týdny denně 1 – 2 sklenice syrové šťávy z bílého zelí, které působí
podpůrně.
Prakticky všechny čaje a další prostředky je možné nahradit homeopatickými tinkturami, jejichž
účinnost je pak 75%.
Byliny zde uvedené, jsou jedny z mnoha, příroda jich nabízí mnohem víc. Každý si sám musí
vyzkoušet, co je pro něho nejvhodnější.
Vlasta Jiroutová
podle Receptáře Ing. J. Janči CSc.

Základní škola
Zápis žáků do 1. třídy
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 se
v naší škole konal zápis žáků
do prvního ročníku. Očekávali
jsme kolem 30 dětí, ale
skutečnost byla poněkud jiná.
K zápisu se dostavilo
27 dětí a zákonní zástupci čtyř
žáků požádali o odklad povinné
školní docházky. Při zápisu se
kromě učitelek elementaristek
zapojili i žáci 9. ročníku, kteří
připravili pro školní adepty
řadu doplňkových aktivit –
zavazování tkaniček, závody
zručnosti, dovednost práce se
stavebnicí a sportovní klání, z něhož si odnesli zapisovaní i medaile.
Z 23 žáků, kteří byli přijati, se dodatečně ještě jeden žáček z Kostěnic odhlásil z naší školy
s tím, že bude docházet do ZŠ Dašice, protože zde má své kamarády.
V první třídě tedy přivítáme na začátku nového školního roku pro učitele příjemných 22 žáků.
Velký úbytek žáků očekáváme ve stávajícím pátém ročníku, kde se na odchod ze školy připravuje asi
9 žáků. Důvodem odchodu je přestup na sportovní školy nebo víceletá gymnázia a v neposlední řadě
přestěhování dětí mimo naši obec. Z devátého ročníku odejde 9 žáků. Po všech přesunech a pohybech
žáků bude mít škola v příštím školním roce pravděpodobně 184 žáků, což zhruba odpovídá
současnému stavu.

L.Januš

OS SC Moravany
28.1.2016 Společenské hry
V přátelské atmosféře probíhaly i tentokrát společenské hry v klubovně. Je to jedna z našich
oblíbených činností. Hráli jsme karty, člověče, nezlob se a poslední dobou oblíbenou hru nazvanou
„dabl“, u které je vždy velká legrace.
11. 2. 2016 Beseda s policií
V tento den k nám přijeli ve 14 hodin tři příslušníci české policie z Pardubic. Povídání bylo pro nás
nejen zajímavé, ale i přínosné. Dotazů bylo hodně, a na závěr nám rozdávali reflexní pásky a též tašky
s reflexními pruhy.
18. 2. 2016 Literární hodinka
Po úspěšných předchozích literárních hodinkách s paní Zdenou Brynychovou, jsme se těšili i na tuto.
Opět nás velice nadchlo čtení a povídání z knih, které pro nás paní Brynychová připravila. Byla velká
účast a již se těšíme zase na další hodinku.
19. 3. 2016 chystáme velikonoční trhy, na které všechny srdečně zveme.
Zapsala H. Pšeničková

KD Moravany
Klub důchodců Moravany
18.1. Vzpomněli jsme si na herečku ND Kláru Jernekovou, která by se 14.1.2016 dožila 71 let.
Známe ji především jako princeznu Pampelišku. Zazářila v seriálu „Byli jednou dva písaři“. Dále jsme
si četli o herečkách Aleně Vránové a Ireně Kačírkové.
25.1. Ve výroční schůzi , po zhodnocení práce minulého výboru, jsme zvolili výbor se stejným
obsazením. V druhé části jsme si četli o herečce a zpěvačce Laďce Kozderkové, herečce Jaroslavě
Obermaierové a komiku Lukáši Pavláskovi.
1.2.
Písničkář Josef Fousek prožil zajímavý život. Původně dělník, až ve zralém věku se dostal na
pódia klubů a divadel. Stal se textařem, fotografem, básníkem a spisovatelem. Četli jsme si úryvky
z jeho knihy „ Smích je živá voda“. Jeho laskavé příběhy byly pohlazením po duši. Svědčí o tom jeho
závěrečná slova: „Humor je živá voda, která je zdarma, ač je nejdražší. Proto jsem vybral jen ty
příběhy, které nezarmoutí, ale potěší.“
8.2.
Různé přednášky jsme vyměnili za společenské hry. Hráli jsme různé deskové hry, ale i karty.
Na závěr jsme si přečetli „Slepičí polévku pro rodičovskou duši“, která vypráví o pětapadesátileté
babičce, která musela za těžkých podmínek po válce vychovat dva sirotky od své dcery.
15.2. Od narození hudebního skladatele W. A. Mozarta uplynulo 260 let. Tento klasicistní hudební
skladatel a klavírní virtuóz složil 626 děl světského i duchovního charakteru. Ve svém dětství
koncertoval po celé Evropě. V dospělosti, při své proslulosti, nenalezl stálé placené místo. Nechtěl
sloužit jako lokaj aristokratické společnosti a přál si zůstat svobodným umělcem. Přes svou genialitu
zemřel v chudobě na běžnou infekční nemoc. Na pohřeb se dostavilo jen několik smutečních hostů.
Mezi jeho nejznámější díla se řadí opery Figarova svatba a Don Giovani. Za zmínku stojí i
nedokončený opus zádušní mše Requiem D moll. Několik úryvků z jeho díla jsme si s nadšením
poslechli i my. V dnešní uspěchané době nás tóny jeho děl naprosto zklidnily.
Mgr. Marcela Halsbachová

Historie Sokola v Moravanech
21. května roku 1892 byla v Moravanech založena jízdní sokolská jednota. Zakládajícími členy byli
občané: Sběhlík V., Půlpán F., Kőhler J., Chvojka F., Trnka K., Karel J., Veverka F., teplý F., Zeman
J., Valášek J., Vrátil F. a další.
Z činnosti této sokolské jednoty víme, že pořádala dvakrát ročně domácí vystoupení a tři výlety. Při
nich se členové učili kázni a pořádku…a to šlo dost těžce. Na vystoupení ve Vysokém Chvojně jelo 18

našich členů na koních ve sražené četě, ale zpáteční cesta… to bylo courání. Do Hrochova týnce jelo
20 členů v plném pořádku, ale zpátky šli porůznu pěšky. Teprve při třetím výletě do Dašic byly obě
cesty ve sražené četě bez odporu vzorné. Účastnilo se tehdy 16 našich členů.
Rok nato, 10. Května 1893, byl ustaven spolek Sokola pěší, jehož činnost spočívala ve cvičení na
nářadí, prostná, pořádání slavnostních vystoupení. Zatímco jízdní skupina uskutečňovala výlety po
okolí na koních.
Vlastenecké myšlení bylo prohlubováno na čtenářských besedách.
V tomto roce bylo celé území župy rozděleno na pět okrsků. Sokol Moravany patřil do okrsku č. II
spolu s Pardubicemi, Holicemi, Dašicemi, Hrochovým Týncem, Chrudimí a Chrastí.
15. srpna 1896 se v Pardubicích konalo velké slavnostní cvičení s průvodem, ve kterém bylo 520
sokolů v krojích. Průvod tehdy zahájila četa jízdního Sokola z Moravan.
V roce 1898 měla jednota sokolská u nás 29 členů, z toho 8 cvičenců. Potom se počet členů stále
zvyšoval, přibylo žactvo, dorost a ženy. Chyběly však prostory na cvičení. Sokolové využívali
hostince u cukrovaru č. p. 117 a hostince č. p. 1 (dnes MORAS a.s.). Jednota se zúčastňovala
okresních a župních cvičení.
Zdroj: Kronika Východočeské sokolské župy Pippichovy, Vlasta Jiroutová

Sport
MATY CUP 2015
V sobotu 12. 12. 2015 proběhl ve sportovní hale v Moravanech již 6. ročník fotbalového turnaje o
pohár starosty obce MATY CUP 2015. Celkem se ho zúčastnilo 7 týmů z Moravan a okolí ( FC
VRÁTNO, MARO, MOSAKO, VENTILOVCI, SOKOL BOŘICE, PODBOR, ALFA SQADRA
DYNAMICKEJCH VLKOUŠŮ)
Vítězem se stal tým: MOSAKO
Ocenění jednotlivců: nejlepší střelec Libor Švadlenka
nejlepší brankář
Roman Valenta
hezoun turnaje Michal Veselský
Sponzoři turnaje:
OBEC MORAVANY, MAKRO – ND, MOSTR, PNEUSERVIS GÁBA,
TOMÁŠ MADÁK, STANISLAV HANÁK, FRANTIŠEK HOJDA KAPLAN, LUBOŠ FIBIKAR,
MARTIN MAZÁNEK, MILOŠ METELKA, JAROSLAV BRŇÁK
Všem sponzorům i zúčastněným děkují organizátoři turnaje
Pavel Pumrle a Matěj Půlpán.
HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE POŘÁDANÉ ODDÍLEM
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 05. března 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2007 (dívky 2005) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
FK PARDUBICE
2.
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3.
FK BANÍK CHVALETICE
4.
SOKOL MORAVANY
5.
SOKOL BÝŠŤ
6.
SK VYSOKÉ MÝTO
7.
SLAVOJ CHOLTICE
8.
SK STOLANY
Nejlepší střelec:
Zachař Jakub ÚSTÍ NAD ORLICÍ
18 branek
Nejlepší hráč: Tichý Matěj
FK BANÍK CHVALETICE
Nejlepší brankář:
Šejnoha Josef SOKOL MORAVANY
Pod taktovkou trenérů Davida Starého a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili:

Šejnoha Josef, Kulhánek Jakub, Baláš Daniel (5), Bakeš Štěpán (4), Provazník Jiří, Starý Matyáš,
Blažek Tomáš, Mikan Samuel, Duhajský Patrik, Velinský Nicolas
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 06. března 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2005 (dívky 2003) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
TJ SOKOL MNĚTICE
2.
CHOCEŇ
3.
FK PŘELOUČ
4.
FK PARDUBICE
5.
SK STOLANY
6.
FK PARDUBICE 1899
7.
SOKOL MORAVANY
8.
FK BANÍK CHVALETICE
Nejlepší střelec:
Piskač Milan
FK PŘELOUČ
8 branek
Nejlepší hráč:
Müller Jiří
TJ SOKOL MNĚTICE
Nejlepší brankář:
Novotný Šimon
CHOCEŇ
Pod taktovkou trenéra Milana Bakeše se turnaje zúčastnili:
Hemer Jaromír, Kosina Michal (6), Bakeš Štěpán (1), Šafránek Radek, Táborský Tomáš, Provazník
Jiří, Kulhánek Lukáš, Mikan Eliáš
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

MLADŠÍ ŽÁCI
Dne 17. ledna 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2003 (dívky 2001) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
SOKOL TŘEBEŠ
2.
MORAVANY „ČERVENÍ“
3.
SOKOL PROSETÍN
4.
LANŠKROUN
5.
DFO PARDUBICE
6.
MORAVANY „MODŘÍ“
7.
TJ PŘELOVICE
8.
SOKOL STARÉ HRADIŠTĚ
Nejlepší střelec:
Sciskala Lukáš
SOKOL TŘEBEŠ
4 branky
Nejlepší hráč:
Kollert Ladislav
LANŠKROUN
Nejlepší brankář:
Fliger Jakub
MORAVANY „ČERVENÍ“
Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili:
MORAVANY „ČERVENÍ“: Fliger Jakub, Bidlo Adam (1), Křičenský Ondřej, Chabadová Tereza,
Tuček Matyáš, Dlouhý Jan (2), Pištora Vojtěch, Hemer Miroslav (2)
MORAVANY „MODŘÍ“: Metelka Filip, Horáková Klára, Šafránek Radek (2), Kosina Michal,
Pačes Jan, Hájek Adam, Matěna Daniel (1), Macháček Luboš
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

STARŠÍ ŽÁCI
Dne 24. ledna 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2001 (dívky 1999) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
FK PŘELOUČ
2.
SOKOL SVRATOUCH „B“
3.
SOKOL PROSETÍN
4.
PARAMO PARDUBICE
5.
SOKOL SVRATOUCH „A“

6.
7.
8.

SOKOL MORAVANY
TJ PŘELOVICE
SK PARDUBIČKY

Nejlepší střelec:
Klouda Pavel
SOKOL SVRATOUCH „B“
8 branek
Nejlepší hráč: Německý Martin
FK PŘELOUČ
Nejlepší brankář:
Sahula Ondřej SOKOL PROSETÍN
Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili:
Křičenský Matěj, Novotný Jan, Kmetík Jan, Kosina David, Emr Daniel (2), Kaplan Lukáš (2), Smeták
Martin, Horáková Klára, Matěnová Nikola, Endrová Tereza (2)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

STARÁ GARDA
Dne 30. ledna 2016 turnaj hráčů narozených v roce 1981 a starších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
ANTIMUF
2.
SG VRÁTNO
3.
TORPEDO
4.
POHODÁŘI Z PARDUBIC
5.
SG MORAVANY
6.
HRADIŠTĚ TITANIC
7.
SK SPARTA DAŠICE
8.
SOKOL ROVEŇ
Nejlepší střelec:
Klička Robert ANTIMUF
8 branek
Sestavy domácích mužstev:
SG VRÁTNO: Starý David, Půlpán Bohuslav (2), Hynek Josef (5), Kulhánek Michal, Kubík Daniel
(2), Sokol David, Jirásek Miloš (1)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

SG MORAVANY: Čermák Martin, Kopták Petr, Široký Jan (1), Král Marcel (5), Petráň Leoš (1),
Jeníček Pavel, Matěna Jaroslav (3), Klička Jiří (2), Jedlička Tomáš (3), Jedlička Miroslav
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 07. února 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2005 (dívky 2003) a mladších:
Celkové pořadí turnaje:
1.
SOKOL MORAVANY
2.
FK PARDUBICE
3.
RMSK CIDLINA „A“
4.
TJ SOKOL BÝŠŤ
5.
AFK OPATOVICE N/L
6.
SK STOLANY
7.
AFK HORNÍ JELENÍ
8.
RMSK CIDLINA „B“
Nejlepší střelec:
Peterka Lukáš SOKOL MORAVANY
11 branek
Nejlepší hráč:
Kosina Michal SOKOL MORAVANY
Nejlepší brankář:
Průcha Matěj
RMSK CIDLINA „A“
Pod taktovkou trenéra Milana Bakeše se turnaje zúčastnili:
Hájek Adam (1), Bidlo Adam (1), Peterka Lukáš (11), Kosina Michal (6), Šafránek Radek, Táborský
Tomáš (3), Mikan Eliáš (1)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 14. února 2016 turnaj hráčů narozených v roce 2007 (dívky 2005) a mladších:

Celkové pořadí turnaje:
1.
FK PARDUBICE 1899
2.
TŘEMOŠNICE
3.
MFK CHRUDIM
4.
FK CHLUMEC N/C
5.
SOKOL MNĚTICE
6.
SOKOL MORAVANY
7.
ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
8.
LUŽE
Nejlepší střelec:
Provazník Ondřej
FK PARDUBICE 1899
11 branek
Nejlepší hráč:
Provazník Jiří
SOKOL MORAVANY
Nejlepší brankář:
Kolbaba Pavel
TŘEMOŠNICE
Pod taktovkou trenérů Davida Starého a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili:
Šejnoha Josef, Starý Matyáš, Mikan Samuel, Kulhánek Jakub, Velinský Nicolas, Blažek Tomáš, Baláš
Daniel (1), Dunajský Patrik, Bakeš Štěpán (5), Provazník Jiří (4)
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek)

Letošní halová sezóna byla zakončena těmito turnaji mládeže:
SOBOTA 05.03.2016 od 9 hodin do 16 hod turnaj mladších přípravek za účasti 8 mužstev.
NEDĚLE 06.03.2016 od 9 hodin do 16 hod turnaj starších přípravek za účasti 8 mužstev.
Jako každý rok, bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů v moravanské hale
pomáhali. Zároveň bych chtěl poděkovat nové správkyni haly Miroslavě Hájkové, která zajistila
bezvadný provoz haly včetně občerstvení pro sportovce i diváky.
Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY

