Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět pozdravil v tomto čísle zpravodaje a podělil se s Vámi ve stručnosti o
několik informací, které by Vás mohli zajímat.
I. etapa výstavby splaškové kanalizace v Platěnicích se chýlí ke konci. V tomto, tedy 16. týdnu, budou
zprovozněna čerpadla v přečerpávacích šachtách, což znamená, že všichni budou moci do kanalizace
propojit svoje odpady. Pro upřesnění uvádím, že pro správnou činnost čističky odpadních vod je nutné
vyřadit stávající žumpy a splaškový odpad napojit napřímo. Bakterie na čističce totiž pro svoji
správnou funkci potřebují čerstvé fekálie, nikoliv mrtvý kal. Při zrušení stávajících žump a septiků
také odpadnou mnohé starosti jejich vlastníkům. Staré žumpy jsou navíc mnohdy netěsné a dochází
k průsaku do okolí. Po úpravě stavbou dotčených komunikací dojde též k celkové opravě chodníku a
prodloužení komunikace na „Václaváku“. Kolaudace celé stavby proběhne ve II. polovině května.
Případné dotazy k přípojkám Vám určitě zodpoví mistr stavby p. Zběhlík.
Vítáme též iniciativu Mysliveckého sdružení Moravany-Slepotice. Obecní úřad ve spolupráci s tímto
sdružením provede výsadbu keřů a stromoví v okolí kopce u jezera. Tento prostor byl v tomto měsíci
k tomuto účelu upraven do konečné podoby. Myslivecké sdružení bude také pro děti u jezera pořádat
již 3. ročník „Myslivecké naučné stezky“. Ta proběhne 25. 6. 2016 od 8,00 hod. Jsme rádi, že o tuto
akci je mezi dětmi i rodiči stále větší zájem.
Obecní úřad Moravany v těchto dnech vypsal zadávací řízení na realizaci tří akcí, kterými jsou:
1) Realizace opravy rozvodů vody spojených s opravou sociálních zařízení v Mateřské škole –
rozpočet je cca 1,6 mil. Kč.
2) Realizace II. etapy opravy sokolovny – rozpočet cca 5 mil. Kč.
3) Výstavba nové ČOV ve stávajícím areálu v Platěnsku s celkovou kapacitou 2 000 ekvivalentních
obyvatel (Moravany + Platěnice) – rozpočet cca 30 mil. Kč. Dotace činí 60% nákladů.
Tyto uvedené akce budou zahájeny v průběhu II. čtvrtletí 2016.
Musím také znova upozornit na odpady. S platností od 2. 5. 2016 obec otevírá vlastní separační
místo u bývalého ČSAO. Zhoršila se morálka některých spoluobčanů v odevzdávání odpadů!!! Uvedu
jen ty nejzávažnější problémy. Obec se snaží spoluobčanům pomoci tím, že jako jediná v okolí na
víkendy rozmisťuje do různých částí obce kontejnery na bioodpad (posekanou trávu, listí, shnilé ovoce
atd.). Ovšem po víkendu v kontejnerech nacházíme pařezy, beton, plasty, uhynulá zvířata apod. Naši
pracovníci již po několikáté téměř celé pondělí musí vše třídit a přebírat. To přece není možné!!!
Sběrné nádoby od Služeb města Pardubice jsou umístěny pro ulehčení občanům v různých částech
obce i v ostatních obcích (za každou nádobu platíme pronájem cca 1700,- Kč ročně). Jsou určeny pro
plasty včetně krabic od nápojů a sklo. Přál bych každému vidět, co všechno do těchto kontejnerů
dokáží lidé odhodit (židle, počítače, zkažené potraviny, zavařené kompoty apod.). V nejbližších dnech
o této situaci bude jednat rada obce. Jestliže se situace nezlepší, obec tyto služby zruší a vše se bude
muset vozit na separační místo a pod dohledem správce třídit tak, jak se má!!! V místech, kde je
separační místo nebo dvůr, obcím žádný zákon rozmisťovat po svém katastru kontejnery neukládá.
Vše je tedy bohužel závislé na několika neukázněných a pohodlných jedincích.
S přáním hezkého a slunečného jara nashledanou v příštím čísle.
Václav Roček, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka na Pardubicku vynesla přes milion korun
Ve dnech 2.-10. ledna 2016 se na Pardubicku uskutečnil již 16. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní
charita Pardubice organizovala tuto sbírku v 82 obcích. Stovkám koledníků se v těchto obcích podařilo
vybrat celkem 1 065 358 Kč. Vůbec poprvé tak byla překonána magická hranice jednoho milionu
korun. Nejvýznamnější část získaných prostředků využije pardubická Charita na podporu domácí
hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi v nouzi.
Nejvíce peněz obdrželi tři králové v Pardubicích (205 733 Kč), Holicích (72 893 Kč), Luži
(63 773 Kč), Chrasti (62 571 Kč), Horním Jelení (35 392 Kč) a Býšti (31 407 Kč). Podrobný přehled,

kolik
peněz
se
vybralo
v jednotlivých
obcích,
www.pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky.

najdete

na

webové

stránce

V Moravanech vybrali koledníci 19 847 Kč.
„S letošním ročníkem akce jsem velice spokojená, a to nejen s vybranou sumou. Důležité jsou i hezké
zážitky z koledování, těch špatných je rok od roku méně, a za to jsme velice rádi,“ uvedla ředitelka
Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. „Ráda bych tímto poděkovala všem dobrovolníkům,
kteří nám věnovali svůj čas a aktivně pomáhali s organizací sbírky. Poděkování náleží také všem
lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček.“

Mgr. Vojtěch Homolka, PR pracovník, koordinátor dobrovolníků, Oblastní charita Pardubice

Společenská rubrika
V měsíci dubnu oslavili životní jubileum…..
Jaroslav Cejnar

Bronislava Havlíčková

Eliška Valášková

Vítáme nové občánky…….
Emu Hromádkovou
Samuela Vlasáka
Adélu Zieglerovou
Z našich řad odešli…….
Zdeňka Handlířová
Miloslav Svatoň
Budeme vzpomínat.

Základní škola
Cena Fair play 2015 pro naši žákyni
Ředitelství Základní školy Moravany s pocitem
hrdosti sděluje široké veřejnosti, že žákyně 9. ročníku
Veronika Jiroutová se stala držitelkou celostátního ocenění
Fair play za rok 2015. Veronika obdržela při slavnostním
předávání ocenění v Praze, v pondělí dne 4.dubna 2016 i
osobní dopis ministryně školství Kateřiny Valachové a
věcný dar ve formě tabletu.
Čím si Veronika toto významné ocenění
zasloužila?
Loni ke konci školního roku se naše škola tradičně
zapojila do Olympiády škol holického regionu. Veronika
reprezentovala naší školu v tenise, kterému se věnuje
závodně už několik let. Její výsledky v průběhu kvalifikace
byly výborné a tak se stalo, že nastoupila v odpoledním

finálovém utkání proti soupeřce, která měla během zápasu zdravotní potíže související s vyčerpáním
z předchozího utkání v košíkové. Proto se rozhodla zápas skrečovat. Veronika ji však nabídla, že
rozehraný zápas mohou dohrát následující den, aby soupeřka nabyla nových sil. Po dohodě obou
děvčat byl zápas přeložen na další den a Veronika jej nakonec prohrála. Přesto se stala svým morálním
skutkem „vítězkou“ v očích rozhodčích a pořadatelů. Posléze byla navržena panem Pavlem Hladíkem,
jedním z hlavních organizátorů Olympiády škol holického regionu, na nominaci Ceny Fair play. Její
obdivuhodný skutek ocenila i výběrová komise a cenu naší žákyni po zásluze přidělila.
Veroniko, gratulujeme! Jsme na Tebe velmi pyšní ! Zůstaň i nadále skromnou a čestnou nejen
ve sportu, ale i v životě.
Za celou školu děkuje Mgr. Ladislav Januš, ředitel školy
Velikonoční dílničky v ŠD
Těsně před velikonočními prázdninami uspořádaly vychovatelky ŠD paní Taťána Chmelíková,
paní Daniela Krausová za vydatné pomoci paní asistentky pedagoga Denisy Fiedlerové „velikonoční
dílničky pro děti i dospělé“. Ve školní jídelně a obou třídách ŠD vznikla stanoviště, kde se čile
vyráběla velikonoční aranžmá. Do práce se kromě dětí zapojili i jejich rodiče. Součástí dílniček byla i
zdařilá výstavka žákovských prací, které vznikly v době pobytu dětí v ŠD. Dětem i organizátorkám

patří velké poděkování za zdařilou akci.

L.Januš

Rýsuje se další projekt ve spolupráci se ZŠ Spišský Hrhov na Slovensku
Minulý měsíc dostala naše škola další nabídku ke spoluúčasti v mezinárodním projektu, který
v rámci Višegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko), předkládá prostřednictvím své
školy tamní ředitel Peter Strážik. Smyslem celého mezinárodního projektu je seznámit žáky
s podstatou a základy zemědělství - jak v oblasti rostlinné, tak i živočišné. Přemětem poznávání se
stane např.
 pěstování, sklizeň a zpracování obilnin
 mletí mouky, domácí pečení chleba
 chov ovcí, koz a skotu
 zpracování mléka a ruční (domácká) výroba másla a sýrů
 chov včel a zpracování medu
Skupiny čtyř žáků doprovázených svými učiteli se
setkají na úvodním semináři ne Slovensku ve Spišském
Hrhově. V průběhu školního roku pak tyto skupiny
postupně navštíví partnerské školy v jednotlivých
zemích, aby se v rámci projektu podílely na tematickém
víkendu, který vždy zabezpečí domovská základní
škola. Prostředky ne celý projekt by měly být
poskytnuty z fondu V4. Spoluúčast v projektu je zcela
bezplatná, veškeré výlohy a náklady na cestování a
přípravu mají plynout ze získaných projektových
prostředků.
L.Januš
Okresní přebor ZŠ ve volejbale dívek
Dne 21. března 2016 se konalo okresní kole ve volejbale
dívek v blízkých Holicích. Sjelo se celkem deset týmů z celého
okresu Pardubice. Naše děvčata byla nalosována do skupiny A,
kde se střetla s družstvy Gymnázia Holice, ZŠ Ohrazenice a ZŠ
Býšť. Posledně jmenovaná škola skupinu vyhrála po dramatickém
průběhu, kdy všechna družstva dosáhla stejného počtu bodů za
vítězná utkání, a tak rozhodoval poměr získaných a ztracených
míčů.
Naše dívky postoupily z druhého místa a zapojily se do
bojů o 4. až 6. místo. Jejich soupeři byly školy ZŠ Polabiny III a
ZŠ Komenského Holice. Protože obě družstva byla nad síly našich děvčat, museli jsme se spokojit se
6. místem. Vítězem okresního přeboru se stala ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. Děvčata z této školy
svým umem převyšovala všechny ostatní soupeřky o několik tříd. „ Inu když je z čeho vybírat ….“ –
povzdech našeho tělocvikáře. Vzhledem k tomu, že mezi školami holického regionu jsme byli celkově
třetí, můžeme pomýšlet na případné medailové umístění v blížící se Olympiádě škol holického
regionu.
F.Mottl
SUDOKU
8. března 2016 se naše škola už tradičně zapojila do
regionální soutěže v SUDOKU, kterou každoročně pořádá
Gymnázium ve Vysokém Mýtě. Naši školu tentokrát
reprezentovali pouze tři žáci. Shodou okolností spolužáci ze
sedmého ročníku. Ve své kategorii – tj. 6. – 7. tř. a tomu
odpovídající třídy gymnázií (primy a sekundy) se našim
žákům docela dařilo. Veronika Hynková skončila v této
kategorii na krásném třetím místě, když před ní skončili
pouze žáci gymnázií. Verča byla tedy nejlepší soutěžící ze
základních škol v této kategorii. Gratulujeme.

Krásné, celkově 4. místo obsadil Matěj Kopecký. Třetí soutěžící Katce Svatoňové se tolik
nedařilo a obsadila celkově 26. místo. Všem našim soutěžícím patří uznání a poděkování za skvělou
reprezentaci školy.
I.Šmahová
Seiferos
Ve středu 6. dubna 2016 mohli žáci celé naší školy zhlédnout výstavu zhruba dvou desítek
živých exemplářů našich tuzemských i cizokrajných dravých ptáků. Součástí výstavky byl tradičně
výborný a humorem okořeněný výklad moderátora. Děti si mohly dravce nejen prohlédnout, mohly si
je dokonce pohladit a ty, které zvítězily v soutěži, mohly dokonce dravce „vypustit“ a opět nechat
„přistát“ na ruce. Kromě toho obdrželi vítězové soutěží i drobné upomínkové dárky. Mezi nejlepší
zážitky patřily – útok výra ušatého na „ běžící veverku“ nebo zcela majestátný let orla bělohlavého,
stejně jako úžasná obratnost při zachytávání kousků masa v letu, jak ji předvedli sokolovití dravci.
Protože naše škola spolupracuje se záchrannou stanicí Seiferos již dvacet let, obdržela škola
z rukou pana Petra Svobody - ředitele záchranné stanice „krásné poděkování“. Věříme, že se i v
budoucnu budeme podílet na další spolupráci s touto organizací.

L.Januš

Něco málo o zdraví
Léčivé účinky potravin při cukrovce
Hypoglykemickou aktivitu – to znamená schopnost snižovat zvýšenou hladinu cukru v krvi, má
mnoho rostlin užívaných v tradičních medicínách. Jednou z nich je borůvka. Sušené plody snižují
hladinu cukru a čaj z listů, užívaných dlouhou dobu, snižuje cukr mírně a bezpečně.
Stejně prospěšné jsou i brusinky. Grapefruit zlepšuje zdravotní stav diabetiků, prudkému zvýšení
cukru zabraňují luštěniny. Mimořádně vhodné jsou i obiloviny, rýže, celozrnné potraviny, hlávkový
salát, mrkev, celer, černý kořen, topinambur, listová zelenina, meloun, švestky, dýně, cukety a banány.
Opomíjené jsou i pšeničné klíčky, které stabilizují krevní cukr. Dobře působí cibule a česnek, dále
syrové i kysané zelí a řeřicha zahradní. Rostlinným inzulínem je černý bez. Bezinky jsou vhodné
tepelně upravené.
Z koření: kurkuma, skořice, hřebíček, bobkový list mohou aktivitu inzulinu až ztrojnásobit.
Léčivé účinky vitamínů, minerálů a dalších látek
Pangamin – sušené pivovarské kvasnice
Chrom – telecí játra, kvasnice, otruby, pšeničné klíčky, celozrnný chléb, med, černý čaj

Hořčík – banány, pšeničné otruby, celozrnné potraviny, sója, ořechy, mandle, sýry
Zinek – dýňová a sezamová semena, houby, hovězí játra, kuře, hrách, čočka, melasa
Vláknina – ve stravě zpomalí vstřebávání cukru a udržuje jeho hladinu v normálních mezích. Důležitá
je vláknina z jablek, obilí a luštěnin.
Vlasta Jiroutová

Upozornění hasičů
VYPALOVÁNÍ TRÁVY
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky.
Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý
jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je
ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika.
Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární
ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování
porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám
může
být
udělena
sankce
až
do
výše
500
tisíc
korun.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování
nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých
látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
kraje, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit
přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení odpadů na
volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství
navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit
ve
speciálních
kontejnerech
nebo
ve
sběrných
dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom
neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm
na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a
radovánkám.
A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Faltys Luboš, velitel JSDH

OS SC Moravany
10.03.2016 Posezení k MDŽ
Na setkání k MDŽ se klubovna senior centra zaplnila do posledního místečka. U drobného občerstvení
se hezky povídalo. Odpoledne zpestřila hudba a dozvěděli jsme se i něco z historie tohoto svátku.
19.03.2016 Velikonoční trhy
Jako již každoročně OÚ Moravany ve spolupráci s Občanským sdružením SC pořádaly velikonoční
trhy. Akce se konala ve společných prostorách senior centra. Z pestré nabídky od kraslic, přes
mazance až po velikonoční dekorace si mohl vybrat každý. Někteří příchozí se posadili s dobrou
kávou do jídelny a pozorovali okolní ruch.
Zapsala H. Pšeničková

KD Moravany
Klub důchodců Moravany
22.2. Uvítali jsme předsedkyni Helenu Říhovou, která se naší činnosti po dobu čtyř měsíců
nezúčastňovala z důvodu operace a následné rehabilitace kolena. Po celou dobu nepřítomnosti ji

zodpovědně zastupovala paní Marta Hovorková, které tímto děkujeme. Dále jsme se věnovali tématu
Zdraví.
29.2. Dnes jsme si připomněli činnost našeho klubu předčítáním z brožurky paní Věry Ulrichové.
7.3.
k 166. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka jsme vyslechli přednášku: Sága rodu
Masaryků, velké talenty a kruté konce. Muži v Masarykově rodu, seč výtvarně nadaní, umírají mladí
nebo ve středním věku. Jedná se o syny, vnuky a pravnuka. Je to dokladem toho, že i tak významnému
politikovi se nevyhnuly tragédie a předčasná úmrtí.
Vzpomněli jsme také, že 8. březen je Mezinárodním dnem žen, který uznává boj za sociální postavení
žen.
14.3. Přednáška zahradníka pana Hlubockého začala ochutnávkou medvědího česneku, ukázkou
pučálky a zdůrazněním jejich léčivých účinků. Dále nám přednášející přiblížil historii pěstování
pučálky a dalších bylinek a koření. Zaujala nás všestrannost pupečníku asijského. Závěrem jsme si
mohli koupit různé léčivky a koření.
21.3. Uspořádali jsme ples, který jsme nazvali „Šátečkový“. Kapelník Karel Vávra nám zahrál
známé melodie. Taneční parket byl stále plný. Vrcholem plesu byla tombola, do které přispěli členové
klubu a jako vždy i manželé Křivkovi, kterým chceme tímto poděkovat.
4.4.
Dnešní přednáška se uskutečnila v obecní knihovně. Paní Bakešová nám vylíčila historii
budovy, v níž knihovna sídlí. Pohovořila o knihovnících, kteří a které knihovnu vedli již od roku
1922. Po válce díky učitelkám z místní ZŠ (paní Vlasta Jiroutová, Dáša Ságnerová (bývalá
Doupalová) a Lída Jelínková) knihovna pokračovala ve své činnosti až od roku 1986, kdy byla
předána profesionální knihovnici – paní Zdeně Bakešové. Své vyprávění doložila dobovými obrázky,
které promítala na monitoru počítače. Pak nás seznámila s novinkami – jedná se o CD a DVD s filmy
a pořady, audioknihy, hru Česko a předvedla nám elektronickou čtečku knih a dotykový mobilní
telefon s připojením na internet. Rovněž nás zaujal film o básnířce Marii Chudé, nar. 1922, obyvatelky
Pardubic. Na obrázcích jsme sledovali přestavbu Pardubic v minulém století.
Mgr. Marcela Halsbachová

Kreativ
Volnočasové aktivity pro malé i velké
Prodejní a zážitková výstava Kreativ je velké lákadlo pro celou rodinu na výlet do Pardubic v pátek
20. nebo v sobotu 21. května. Po oba dny ji v čase 9–17 hodin pořádá v Tipsport areně (zimní stadion)
Česká abilympijská asociace, která zajišťuje řadu aktivit pro osoby se zdravotním postižením, vstup je
volný.
Nejen příznivce kreativního tvoření jistě zaujme rozsahem nabídky několika desítek vystavovatelů a
možností vyzkoušet si sám i méně obvyklé techniky pod odborným dohledem „mistrů“ korálkování,
mokrého plstění, drátování i řady jiných.
Především děti přitáhne pokrývání střechy velké chaloupky stovkami perníkových tašek. Většina jich
bude navíc originální: bude na libovůli každého, jak si tu svoji kreativně vyzdobí. Perníkové tašky lze
zakoupit od 20. dubna za 30 korun ve čtyřech pardubických prodejnách firmy Janoš a v obchodě
Pardubanda v Machoňově pasáži v centru města.
V rámci akce se uskuteční také abilympiáda, soutěžní přehlídka osob se zdravotním postižením. Letos
bude v některých disciplínách obohacena účastí abilympioniků, kteří nás koncem března
reprezentovali na vrcholném mezinárodním setkání v Bordeaux. Ze zajímavého celodenního
doprovodného programu lze doporučit např. výstavu kompenzačních, rehabilitačních apod. pomůcek
Abi-Reha s prodejní expozicí výrobků chráněných dílen, judistické vystoupení školy bojových
umění Daitó Ryu nebo bubenickou show klientů stacionáře MIREA.
Od pondělí 16. do středy 18. května v čase 9–21 hodin se ve vstupním prostoru OC Atrium Palác
Pardubice uskuteční propagační akce České abilympijské asociace, kde bude mj. také možný nákup
zbylých perníkových tašek.
Veškeré potřebné informace přinášejí weby www.kreativ-pardubice.cz a www.abilympiada.cz. Miloš
Kajzrlík, Česká abilympijská asociace

Historie Sokola v Moravanech-pokračování
V roce 1902 oslavili sokolové 10 let trvání jednoty. 19. května ve spolupráci se Sokolem
Dašic, Slepotic a Hrochova Týnce se u nás konalo veřejné cvičení. O významu této slavnosti
promluvil bratr František Horák. Po jeho projevu následovala prostná, cvičení na nářadí, hry a
po programu lidová slavnost.
V roce 1905 si župní cvičitelský sbor v Pardubicích zvolil za svého místonáčelníka bratra
Antonína Krause z Moravan.
V roce 1912 se uskutečnilo veřejné cvičení ve Slepoticích. Cvičenci z okolních jednot se
shromáždili v Moravanech a odtud odešli všichni společně do Slepotic.
V roce 1913 byly založeny ženské sokolské odbory v Moravanech, Opatovicích, Parníku,
Rosicích a v Dolním Újezdě.
Během I. světové války bylo mnoho bratrů pronásledováno, protože se hlásili k sokolství.
Příklad: Josef Macháček dovolil chudým lidem z Proseče, aby si rozebrali zrekvírované
brambory a dostal za to 3 měsíce vězení v pevnosti Josefov. Student J. Sokol z Hlinska byl
odveden do žaláře na tři roky za velezrádné výroky. Bratr Šádek z Vraclavi byl vyšetřován,
protože u něho důstojníci našli nepotřebnou desku z hudebního automatu s ruskou hymnou. A
těchto případů bylo mnoho.
Po vypuknutí I. světové války v roce 1914 došlo ke zrušení Sokola u nás.
Vlasta Jiroutová

Sport
FOTBAL CUP 2016
FOTBALOVÝ TURNAJ O ŠAMPIÓNA
Kategorie: U10 (ročník 2005 a mladší) – dne 10.04.2016 – hřiště RYBITVÍ
Skupina A: FK Baník Chvaletice, TJ Sokol Moravany, 1. FC Žamberk, TJ Sokol Roh. Bělá,
FK Pardubice červení.
Výsledky: FK Baník Chvaletice – TJ Sokol Moravany 1:3, FC Žamberk 0:3, TJ Sokol Roh. Bělá
1:5,
FK Pardubice červ. 0:8
TJ Sokol Moravany – 1. FC Žamberk 4:1, TJ Sokol Roh. Bělá 4:3, FK Pardubice červ. 2:3
1.FC Žamberk – TJ Sokol Roh. Bělá 3:4, FK Pardubice červ. 0:8
TJ Sokol Roh. Bělá – FK Pardubice červ. 1:12
Tabulka: 1. FK Pardubice červ. 4 0 0 31:3 12
2. TJ Sokol Moravany 3 0 1 13:8 9
3. TJ Sokol Roh. Bělá 2 0 2 13:20 6
4. 1. FC Žamberk 1 0 3 7:16 3
5. FK Baník Chvaletice 0 0 4 2:19 0
Skupina B: SK Holice, FK Pardubice bílý, TJ Sokol Nepolisy, FC Jiskra, SK Býšť
Výsledky: SK Holice – FK Pardubice bílý 1:7, TJ Sokol Nepolisy 0:2, FC Jiskra 1:3,
SK Býšť 1:1
FK Pardubice bílý – TJ Sokol Nepolisy 8:0, FC Jiskra 5:0, SK Býšť 6:0
TJ Sokol Nepolisy – FC Jiskra 1:2, SK Býšť 1:1
FC Jiskra – SK Býšť 1:3
Tabulka: 1. FK Pardubice bílý 4 0 0 26:1 12
2. FC Jiskra 2 0 2 6:10 6
3. SK Býšť 1 2 1 5:9 5
4. TJ Sokol Nepolisy 1 1 2 4:11 4
5. SK Holice 0 1 3 3:13 1
Semifinále: FK Pardubice červ. – FC Jiskra 8:0

FK Pardubice bílý – TJ Sokol Moravany 2:1
O 3. místo: TJ Sokol Moravany – FC Jiskra 1:0
Finále: FK Pardubice bílý – FK Pardubice červ. 5:2
Konečné pořadí turnaje: 1. FK Pardubice bílý, 2. FK Pardubice červ., 3. TJ Sokol Moravany,
4. FC Jiskra, 5. TJ Sokol Roh. Bělá, 6. SK Býšť, 7. TJ Sokol Nepolisy, 8. 1. FC Žamberk, 9. SK
Holice,
10. FK Baník Chvaletice
TJ Sokol Moravany pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Bohuslava Půlpána úspěšně
reprezentovali tito hráči:
Jaromír Hemer roč.2005 (zvolen nejlepším brankářem turnaje), Adam Bidlo roč.2005, Radek
Šafránek roč.2005, Lukáš Kulhánek roč.2005, Michal Kosina roč.2006, Lukáš Peterka roč.2006,
Jiří Provazník roč.2006, Štěpán Bakeš roč.2007
Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY

Jak jsme vyrazili poměřit své síly se Spartou
Jednoho prosincového odpoledne mi přišla na mobilní telefon SMS od trenéra našeho B týmu, ve které
nám sděloval, že v lednu se začneme připravovat na jarní část sezony. Součástí zprávy byl i seznam
soupeřů pro přípravné období – FC Skuteč, FK Horní Ředice, TJ Lokomotiva Borohrádek a ještě
jeden provinční klub z našeho hlavního města. Mezi hráči poté kolovaly dohady, s kým že to vlastně
budeme hrát. Nejčastěji padala jména jako FC Háje Jižní Město, SK Horní Měcholupy, Spartak
Hrdlořezy či 1. FC Barrandov. Skutečnost ale měla být jiná. Na rovnocenný souboj nás totiž vyzval
klub AC SPARTA PRAHA !!!
Od doby, kdy se dozvěděli jméno našeho soupeře, se někteří naši hráči již moc nevyspali a to bohužel
ani v noci. To bylo nepříjemné zejména o Vánočních svátcích, ale tyto nepříjemnosti měly již brzy
skončit. V pondělí 11. ledna nakonec přišel ten den, kdy jsme se vypravili dobýt pevnost jednoho
z nejslavnějších českých fotbalových klubů.
Již při odjezdu z Moravan panovala v autobusu, který byl hráči a fanoušky zaplněn do posledního
místečka, výborná nálada. Někteří z našich fanoušků se do autobusu vůbec nevešli, ale ani to je
od cesty na tuto historickou událost neodradilo a do Prahy se rozhodli cestovat po vlastní ose.
Cestou do Prahy jsme se dozvěděli, že funkcionáři Sparty na žádost vlastních hráčů přesunuli místo
konání našeho zápasu z velkého travnatého hřiště na umělou trávu menších rozměrů. Oficiálním
důvodem přesunu byl nezpůsobilý terén, ale nakonec k nám doputovala i informace, že měli velký
strach z našich rychlých a běhavých hráčů a obávali se, že s námi nevydrží na velkém hřišti běhat
po celých devadesát minut. Z tohoto důvodu byl zápas také zkrácen z obvyklých 2x45 minut na
pouhých 2x25 minut. Tuto domněnku potvrzuje i pozdější přiznání jednoho z reprezentačních
útočníků soupeře, který uvedl, že z předzápasové nervozity proseděl téměř celou noc na toaletě a
nakonec děkoval trenérovi, že jim jméno soupeře řekl až den před utkáním, protože jinak mohla být
jeho toaletní anabáze výrazně delší. Na hřišti to na něm ale naštěstí znát nebylo (viz Fotografie 1). Tak
jsme tedy nakonec nezamířili na Letnou, ale do tréninkového centra Sparty na Strahovském stadionu.
Hned po příjezdu do tréninkového centra se okolo našich hráčů vyrojilo několik televizních štábů,
které nás doprovázely po celou dobu konání akce v podstatě na každém kroku. Výjimkou nebyla ani
sprcha, kde nejmenovaná televizní stanice získala unikátní záběry v podobě omývání vítězného bahna
z posledního podzimního mistrovského utkání z kopaček jednoho z našich hráčů. To se jim
ve sparťanské kabině prý nikdy natočit nepovedlo.
Jedna z televizních stanic se dokonce rozhodla natočit celý medailonek věnovaný našemu brankáři
Davidu Starému (viz Fotografie 2, tento medailonek byl odvysílán na stanici ČT Sport a lze ho najít na
webových stránkách televize v archivu pořadů). To, že redaktoři brali svou práci opravdu vážně,
dokazuje i fakt, že se našemu brankáři téměř omlouvali a prosili ho, zda by v jeho medailonku nemohl
vystoupit i sparťanský brankář David Bičík. Ten se nakonec v odvysílaném pořadu také na pár
okamžiků objevil.

Fotografie 1

Fotografie 2
A poté již přišel čas na to nejdůležitější – fotbalový zápas. Při nástupu na hrací plochu jsme byli velmi
mile překvapeni složením mužstva Sparty. Předpokládali jsme, že proti nám nastoupí náhradníci
a hráči jejich B týmu, ale proti nám nastupoval v podstatě kompletní kádr včetně všech reprezentantů
i zahraničních posil (viz Fotografie 3). Výjimkou byli pouze zranění Lukáš Vácha a Radoslav Kováč,
u kterého to byla velká škoda, protože ten jediný z kádru soupeře se dokázal věkově alespoň trochu

přiblížit průměrnému věku našeho mužstva. Oba dva si ale zápas ani tak nenechali ujít a sledovali ho
alespoň z lavičky.

Fotografie 3

Fotografie 4
Po celou dobu utkání se hra ve velkém tempu přelévala ze strany na stranu a na hřišti téměř nebylo
znát, který tým působí v naší nejvyšší soutěži a který hraje pouze na okresní úrovni. Chvílemi jsme
dokonce sparťanským hráčům po dobu několika minut vůbec nepůjčili míč (viz Fotografie 4). Myslím,

že jsme tím trochu zamotali hlavu i trenéru Sparty Zdeňku Ščasnému. Celkem trefně to okomentoval
jeden z našich hráčů, který na kameru uvedl, že svůj výkon hodnotí jako velmi kvalitní a že si
pravděpodobně svým výkonem řekl u vedení Sparty o angažmá. Škoda jen, že tento zápas, vzhledem
k jeho věku, nepřišel o dvacet let dříve.
Utkání jsme sice nakonec prohráli poměrem 2:5 (moravanské branky stříleli Richard Hynek a Tomáš
Fišer z penalty), ale i domácí fandové přiznali, že bylo až moc zřetelné, že rozhodčí měli eminentní
zájem na tom, aby 3 body do tabulky zůstaly na Spartě. Cennost tohoto výsledku byla podtržena
následující den, kdy Sparta zavítala na hřiště druholigového Ústí nad Labem, které rozstřílela 7:1,
a v pozápasových rozhovorech její hráči shodně tvrdili, že zápas s našimi borci je prověřil o poznání
více než pohodový zápas s Ústím. Myslím, že výstižně to zhodnotil jeden z asistentů trenéra Sparty,
který náš výkon ohodnotil slovy: „Tak pánové, tohle jsme tady ještě neviděli“.
Zápas sledovalo také nemalé množství moravanských fanoušků, kteří tomuto klání vytvořili výbornou
atmosféru. Po celou dobu zápasu jsme se cítili jako v domácím prostředí. To neuniklo ani pozornosti
sparťanských hráčů, kteří po zápase neskrývali svůj obdiv a s mnoha našimi fanoušky se nechali
vyfotografovat (viz Fotografie 5, na které jsou naši fanoušci od hráčů soupeře téměř k nerozeznání).
Často se jim totiž nestává, že v jejich domácím prostředí mají početní převahu fanoušci hostujícího
týmu. V tomto ohledu jsme naprosto převálcovali i takové týmy jako FK Krasnodar či Lazio Řím,
jejichž mužstva na Spartu v poslední době také zavítala. Tiskový mluvčí sparťanského týmu po zápase
dokonce utrousil i poznámku o tom, že se jejich ultras mají ještě hodně co učit.

Fotografie 5
A jaké že jsou naše další plány? Vzhledem k ambicióznosti našeho trenéra předpokládám, že
v přípravě na příští sezonu se již nespokojí ani se Spartou a pojedeme prohnat slavný Bayern
Mnichov, protože do Mnichova se to dá autobusem zvládnout také. Doufám, že si to naši hráči a
fanoušci opět nenechají ujít a znovu si to společně užijeme stejně jako letošní zájezd na Spartu.
Všem, kteří se podíleli na zprostředkování tohoto zájezdu, děkujeme a doufáme, že jsme zase malou
troškou přispěli ke zviditelnění naší obce a šíření jejího dobrého jména po zemích českých.
Ing. Michal Kulhánek, TJ Sokol Moravany

Přehled tenisových turnajů ve sportovní hale a na antuce v Platěnicích – pořadatel
Karel Šedivý:
V roce 2015 jsem uspořádal celkem čtyři turnaje pod hlavičkou obce Moravany.
14. 2. 2015 – smíšené dvojice „O pohár haly Moravany starších párů“ – účast 6 dvojic
1. místo Eva a Petr Půlpánovi z Opatovic nad Labem
2. místo Mirka a Leoš Hájkovi z Moravan
3. místo Alena Kohoutová a Míla Gobernac z Čeperky
4. místo Alena a Jaromír Hutlovi z Moravan

5. místo Renata Sunková a Karel Šedivý z Hostovic a Moravan
6. místo Kateřina a Vladimír Ročkovi z Turova
19. 9. 2015 – smíšená čtyřhra v Platěnicích „O putovní pohár Obce Moravany“ – pátý ročník –
účast 6 párů
1. místo Jana Horáková a Jaroslav Málek z Poběžovic a Borku
2. místo Sára a David Pospíšilovi ze Srnojed
3. místo Miroslava Kaplanová a Josef Kučera z Brčekol
4. místo Eva a Petr Půlpánovi z Opatovic nad Labem
5. místo Kateřina Ročková a Leoš Hájek z Turova a Moravan
6. místo Eva a Jiří Šlapákovi z Přelouče
21.11. 2015 – smíšená čtyřhra ve sportovní hale „O putovní pohár starosty Obce Moravany“ – účast 6
párů
1. místo Jaroslav Málek a Jana Horáková z Borku a Poběžovic
2. místo Josef Kučera a Miroslava Kaplanová z Brčekol
3. místo Petr a Eva Půlpánovi z Opatovic nad Labem
4. místo Josef Mansfeld a Veronika Fousková z Ředic a Holic
5. místo Vladimír a Kateřina Ročkovi z Turova
6. místo Luděk a Nikol Půlpánovi z Holic
27. 12. 2015 – vánoční turnaj „O pohár haly Moravany“ – účast 10 dvojic – hraje se celý den
1. místo Jaroslav Málek a Jiří Šafránek z Borku a Pardubic
2. místo Tomáš Kratochvíl a Jan Freiberk ze Srnojed
3. místo Stanislav Čermák a Martin Opletal ze Slepotic
4. místo Jiří Hoffman a Jiří Herynek z Luže
5. místo Vladimír Roček a Leoš Hájek z Turova a Moravan
6. místo David Pospíšil a Luboš Kusý ze Srnojed a Brna
V roce 2016 jsem uspořádal zatím jediný turnaj, a to 6. ročník Velikonočního turnaje „O putovní
pohár Obce Moravany“ ve sportovní hale za účasti 7 smíšených dvojic
1. místo Miroslava a Milan Kaplanovi z Brčekol
2. místo Veronika Fousková a Josef Mansfeld z Holic a Ředic
3. místo Jana Horáková a Martin Bahník z Poběžovic a Holic
4. místo Mirka Hájková a Zbyněk Karafiát z Moravan
5. místo Nikol Půlpánová a Luděk Půlpán z Holic
6. místo Blanka Mansfeldová a Karel Šedivý z Ředic a Moravan
7. místo Lenka a Tomáš Hlouškovi z Pardubic
Všechny turnaje pořádané mou osobou byly dotovány obcí Moravany, za což patří veliké poděkování,
dále na některé turnaje přispěli cenami i manželé Hutlovi, Petr Půlpán a diplomy p. Januš.
Každý turnaj je přehledně vyúčtován a vyvěšen při jednotlivých turnajích. Vše je vedeno a na
požádání k nahlédnutí u mě.
Dále bych chtěl zmínit, že chci pořádat v červnu turnaj smíšených dvojic v Platěnicích na antuce a
v září také v Platěnicích turnaj smíšených dvojic. Dále mám v plánu uspořádat v listopadu ve
sportovní hale turnaj smíšených dvojic a tradiční velký vánoční turnaj čtyřhry mužů.
Veškeré informace jsou k dispozici na tel. 723 322 436 – Karel Šedivý nebo na e-mailu
sedivy.carlos@seznam.cz.
Karel Šedivý

Případ čejka chocholatá aneb ochrana polního živočišstva
Čejka chocholatá je polní pták, velikosti trochu většího holuba. Patří mezi ptáky tažné, odlétá koncem
léta a v průběhu podzimu, navrací se ponejvíce v průběhu března. Zjevem je velmi nápadná, jednak
pro své kontrastní černobílé zbarvení a nápadnou chocholku na hlavě, ale také pro svůj nápadný
hlasový projev, který se skládá z kvílivých a chrčivých zvuků (celkem trefné mi přijde přirovnání

čejčího hlasového projevu, ke zvukům, které vydává rádio, když se ho snažíte naladit). Na polích, kde
se čejky vyskytují, na sebe snadno upozorní nejen svým křikem, ale také úžasnými leteckými
akrobaciemi, při příležitosti námluv a různých potyček mezi čejkami navzájem či při střetu s jinými
ptačími vetřelci.
V rámci ptačí „říše“ čejky patří do skupiny bahňáků, což jsou ptáci, kteří již podle jména, v krajině
vyhledávající místa s vodou a bahnem (většinou). Až na výjimky se bahňáci stali specialisty na
otevřená nelesní prostranství, hnízdí na zemi a obývají různé typy mokřadů, slatí a vlhkých luk, ale
najdou se mezi nimi i tací, kteří se s vodou rozešli a obývají různá suchá stanoviště stepního typu.
Podle historických údajů, by měl do České republiky, zasahovat hnízdní areál 12-13 druhů bahňáků.
Kvůli dramatické změně naší zemědělské krajiny v průběhu minulého století, se však bahňáci zařadili
mezi naše nejohroženější ptáky (i jinde v Evropě je situace podobná)! Likvidace mokřadů a různých
zamokřených míst v krajině spolu s intenzivním velkoplošným zemědělským hospodařením vedly
k vyhynutí dytíka úhorního a kolihy velké v České republice. Dalším takovým bahňákem na cestě
k vyhynutí je břehouš černoocasí (v posledních několika letech se nepodařilo potvrdit ani jedno
hnízdění v celé ČR) a vodouš rudonohý, který ho následuje v těsném závěsu. Ani ostatní přeživší
bahňáci v ČR na tom nejsou moc dobře a čejka chocholatá spolu s kulíkem říčním jsou poslední dva
druhy, o kterých se dá říct, že jsou u nás stále ještě celkem hojný. Jenomže i čejka chocholatá u nás
za posledních 30 let prodělala populační pokles o nějakých 80%!
V okolí Moravan hnízdí čejky pravidelně v široké nivě řeky Loučné a na vhodných polích v širším
okolí. Čejky mají v současnosti ze všeho nejraději zoraná podmáčená pole, která jsou pro ně dobře
přehledná (kvůli nepřátelům) a snadno se zde sbírá potrava (např. žížaly a pavouci). Na jednom
takovém podmáčeném poli u Platěnska, bylo vloni napočítáno 36 čejek chocholatých při jediné
návštěvě v hnízdním období (později byla pozorována i vyvedená kuřata). S takto početnou kolonií se
dotyčné pole řadí mezi nejvýznamnější čejčí hnízdiště nejen ve východních Čechách, ale v celé České
republice! Na tomto podmáčeném poli se vyskytují a pravděpodobně hnízdí i další pozoruhodní ptáci a
je možné, že se sem brzy začnou ze široka sjíždět milovníci opeřenců a přírody vůbec.
Pole však není pro čejku stanoviště původně typické. K hnízdění na těchto místech byly čejky
v podstatě donuceny právě dramatickými změnami v zemědělské krajině. Stanoviště pro ně dříve
typická buď přestala úplně existovat nebo se pro ně stala z různých důvodů neobyvatelná! Protože
čejka hnízdí na zemi, podobně jako třeba skřivani, trpí pochopitelně velkými hnízdními ztrátami
během jarních zemědělských zásahů na polích. Z toho co zbyde po zemědělských pracích, ještě
značnou část zlikvidují prasata, lišky a kuny, kterým se v současné krajině zjevně velmi dobře daří.
Z výše popsaného je myslím dobře patrno, že čejky mají celkem zjevné existenční potíže (a nejen
čejky).
Od letošního roku se v rámci zemědělských dotací zavádí nový dotační titul nazvaný ochrana čejky
chocholaté. Zemědělec, který má na svém poli registrované významné čejčí hnízdiště (splňující jistá
kvantitativní a kvalitativní kritéria), může vstoupit do tohoto dotačního titulu, který jej zavazuje, že
bude na přihlášeném poli, předepsaným způsobem hospodařit po dobu pěti let. Hospodaření je to
veskrze nekomerční a ušlý zisk z produkce bude zemědělci hrazen v podobě finančních dotací od
státu. Tento způsob hospodaření cílený přednostně na podporu čejky chocholaté, nepochybně přispěje
i k podpoře dalšího živočišstva, volně žijícího v naší zemědělské krajině. Na stejných místech
v podmáčených polích se spolu s čejkou naučili hnízdit i její další „příbuzní“ z rodiny bahňáků, jako
třeba kulík říční, vodouš rudonohý a břehouš černoocasí. Podobné snahy by měli také podpořit divoce
žijící hmyzí opylovače, jako jsou motýli a čmeláci ale i další větší obratlovce jako je třeba zajíc polní.
Přesto, že byl program ochrany čejky letos oficiálně zpuštěn, zůstává velký otazník, zda a kdy se tato
praxe plošněji ujme, protože momentálně mezi zemědělci zjevně převládá negativní ohlas s celou
řadou pochybností o proveditelnosti a prospěšnosti tohoto opatření. Bude ještě zřejmě potřeba další
osvěty a dalšího „dopilovávání“ kolem tohoto projektu na podporu čejek a dalšího polního živočišstva.
Zájemci o problematiku čejky chocholaté nebo ochranu přírodní rozmanitosti obecně, se mi mohou
ozvat na můj email: xstorekv@seznam.cz. Zemědělci se zájmem o daný dotační titul se mohou
dozvědět více na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Za Českou společnost ornitologickou, Vladimír Štorek

Inzerce

