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Hezké léto všem!
Nezapomeňte na Moravanské ulétnutí dne 27. 8. 2016 na Duhovém
jezeře. Začínáme ve 14,00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
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Uvěrka příštího čísla

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
začaly prázdniny a čas dovolených. Věřme, že pro nadcházející období vyjde odpovídající stabilně hezké
počasí.
Dne 21. 6. 2016 se ZŠ rozloučila se školním rokem akademií ve Slepoticích. Ta byla zakončena slavnostní
dekorací odcházejících žáků 9. třídy. Všichni přítomní však mohli sledovat vystoupení žáků všech tříd.
Místy bylo až dojemné vidět, co učitelé se svými žáky připravili za vystoupení. Všem účinkujícím a
organizátorům patří velké poděkování za tuto každoročně již tradiční akci. Jenom věřím, že ji budeme
v dohledné době moci uspořádat také v opravené sokolovně v Moravanech.
Další práce na opravě sokolovny budou zahájeny 11. 7. 2016. Pokračovat v opravách bude opět firma
Marhold a.s. Pardubice, která realizovala práce v I. etapě oprav (střecha, posílení krovů, stropů atd.). Nyní
se bude hlavně realizovat izolace objektu proti vlhkosti.
V letošním roce nebude realizována rekonstrukce ulice Jasmínová. Hlavní důvody této skutečnosti jsou
v podstatě dva. Jedním z důvodů je ten, že obec na tuto akci nedostane dotaci. Ulice Jasmínová nesplňuje
dotační podmínky, protože zde není předepsaná frekvence dopravy. Druhým důvodem je, že prostředky
v obecním rozpočtu, které byly na rekonstrukci ul. Jasmínová připraveny, použije obec na dokončení
místních komunikací v Platěnicích po výstavbě kanalizace. Jedná se o ulici „Na Václaváku“. Zde byly
uloženy všechny nové inženýrské sítě a naším zájmem je, aby tato ulice byla upravena stejně jako ulice
„Na Závodí“. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že oprava ulice Jasmínová proběhne v roce 2017 – 2018.
Za tento nezbytný odklad se obyvatelům této ulice omlouváme.
V srpnu 2016 bude zahájena výstavba nové čistírny odpadních vod v Platěnsku. Dodavatelem bude
společnost VCES Hradec Králové. Hodnota díla činí 34,4 mil. Kč. Obec na tuto akci obdrží dotaci
v celkové výši 60% uznatelných nákladů. Dílo bude dokončeno do 30. 6. 2017.
Pro spoluobčany Platěnic, kteří realizují nebo v nejbližší době budou realizovat domovní kanalizační
přípojky, opakuji pravidla, uvedená v minulém čísle zpravodaje:

1) splašková kanalizace není určena pro odvod dešťové vody. Tu je potřeba ze střech a
pozemku odvádět mimo!!! (např. jímka, vsakování do trativodů, vedení do vodoteče apod.)
2) stávající žumpy, septiky a jímky na vyvážení musí být zrušeny. To znamená, že nelze do
splaškové kanalizace napojit pouze přepady z těchto jímek.
3) napojení je nutné provést z přímého odpadu nebo odpadů z domu, tedy mimo žumpu
nebo trubkou přes zrušenou žumpu. Čistírna odpadních vod bude řádně fungovat pouze
tehdy, bude-li mít dostatek čerstvých fekálií.
4) Do kanalizace se nesmí dostat např. hadr na podlahu, drátěnky, vlhčené ubrousky, dětské
jednorázové pleny….
O dalších podrobnostech budete průběžně informováni.
Po napojení svého domu nahlaste tuto skutečnost obecnímu úřadu osobně, telefonicky na
čísle 466 951 204 nebo e-mailem podatelna@obec-moravany.cz.
Dne 1. 7. 2016 proběhly v areálu Duhového jezera noční útoky hasičských družstev. Akce proběhla zdárně
díky pečlivé přípravě našich hasičů a navíc přálo všem účastníkům počasí. Věřím, že se všichni soutěžící
budou do Moravan rádi vracet.
Uživatele areálu bych chtěl upozornit na vyvěšený provozní řád, který přesně stanoví pravidla pro přístup
zvířat a vozidel do tohoto areálu. Provozní řád je k nahlédnutí na několika místech v areálu Duhového
jezera. O spolupráci při dohledu nad dodržováním tohoto řádu byla požádána Městská policie Sezemice. Ta
má právo uplatnit sankce vůči osobám, které tento řád poruší.
Na závěr přeji všem příjemné prázdniny a dovolené.
Na shledanou v příštím čísle.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany dne 22. 6. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení přijetí
úvěru obce ve výši 13 000 000,- Kč na dofinancování výstavby nové ČOV a odtoku z ČOV a
pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného poskytovatele úvěru k dofinancování
výstavby nové ČOV ve výši 13 000 000,- Kč” a zařadit ho jako bod č. 11.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Kozáčka, jako členy
Ing. Křivku a Ing. Kříže.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Ing. Kulhánka a p. Sychru.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. č. 20
postavené na pozemku p. č. 6956/26 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví
Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. č. 7
postavené na pozemku p. č. 6956/52 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví
Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
.
Zastupitelstvo obce schvaluje plné dofinancování akce „Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů
pro SDH Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 113/40 o výměře 26 m2,
který vznikl rozdělením pozemku p. č. 113/34 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č.
113/41 o výměře 35 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č.113/39 v k. ú. Moravany nad
Loučnou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvou o dílo na II. etapu opravy Moravanského domu
mezi firmou Marhold a.s. a Obcí Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku
z ČOV“ mezi“Společností ČOV Moravany”, která je tvořena společníky: firmou VCES a.s., se
sídlem Na Harfě 337, 190 05 Praha 9; firmou INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01
Hlinsko; firmou Hakov a.s., K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice a Obcí
Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru obce ve výši 13 000 000,- Kč na dofinancování
výstavby nové ČOV a odtoku z ČOV.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce zajištěním nabídek na poskytovatele
vhodného úvěru k dofinancování výstavby nové ČOV ve výši 13 000 000,- Kč.

Společenská rubrika
V měsíci červenci oslavili a oslaví životní jubileum:
Hana Šolínová
Helena Andrejsová
Drahomíra Hromádková
Pavel Šíma
Zdeněk Dočkal
Marie Teplá
Hana Stachová
Jan Kašpar
V měsíci srpnu oslaví životní jubileum:
Květoslava Horodyská
Marcela Kolářová
Jana Kőhlerová
Václav Domašínský
Jiří Urban
Václav Hošek
Karel Sapák
Marie Hošková
Marie Kmentová
Milada Vybíralová
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a prožití mnoha dalších spokojených let!
Vítáme nové občánky:

Patricii Kuchařovou

Sebastiána Kučeru

Adélku Dvorskou

Přejeme všem prožití krásných chvil a pohodového života.
Z našich řad odešli:
Otakar Husník

Marie Blažková

Budeme s úctou a láskou vzpomínat.

Přání svazu Moravanských žen
Koncem měsíce června oslavila paní Maruška KRATOCHVÍLOVÁ krásné životní jubileum.
Moravanské ženy vede již od roku 1993, a to velmi obětavě a s elánem. Zaslouží si od nás všech veliké
poděkování.

Maruško, děkujeme
a
hodně

Moravanské ženy

přejeme Ti
zdraví !!!

Ze života školy
HEJTMANŮV POHÁR
Základní škola Moravany se díky nezměrnému úsilí tělocvikáře pana
učitele Ing. Františka Mottla opět zapojila do sportovní soutěže škol s názvem
Hejtmanův pohár. Aktivního sportování v rámci pravidel se zúčastnilo celkem
175 žáků z celkového počtu 180. Dále se zapojili i jednotliví učitelé včetně
ředitele školy. Sčítali jsme bodík k bodíku, plnili jsme doplňkové aktivity (
výtvarná výchova, hudební výchova, literární výchova) a než se kdo nadál, stali
jsme se vítězi soutěže v Pardubickém kraji a získali jsme za první místo
finanční odměnu ve výši 10.000,-Kč, která bude použita na rozvoj tělovýchovy
a sportu v naší škole.
Slavnostní vyhodnocení celé soutěže a předání šeku na 10.000,- Kč pro vítěze proběhne začátkem
nového školního roku ( pravděpodobně září 2016) a naše čtenáře s průběhem tohoto významného aktu
podrobně seznámíme v některém z příštích čísel našeho Zpravodaje.
L.Januš

PLAVÁNÍ 2016
Jako každý rok i letos jezdila 3. a 4. třída na plavání do
Vysokého Mýta. Žáci byli rozděleni do skupin podle zdatnosti a umu.
Každá skupinka měla svého plavčíka, který je učil různým plaveckým
stylům, splývání, skokům do vody i záchraně tonoucího. Vše bylo
uzpůsobeno schopnostem a dovednostem žáků. Učení střídaly hry,
návštěvy ledové komory a jízdy na tobogánu. Všechny děti se naučily
plavat, jen se odlišovaly délkou uplavaných metrů.
Kristýna
Zadrobílková
ARMEX - energie ze sousedství
Naše škola se přihlásila do projektu firmy Armex (zabývající se prodejem el. energie a plynu) pod
názvem Energie ze sousedství . Náš projekt se zaměřil na pomoc při financování asistenta pedagoga u
postižené žákyně z 1. třídy Lucie procházkové. Po dobu více jak jednoho měsíce soupeřil náš projekt
s projektem nízkoprahového centra v Chrudimi (ubytovna pro bezdomovce). Jednou měla navrch Lucinka,
jindy zas ubytovna. Dne 10.června 2016 bylo hlasování zákazníků firmy Armex ukončeno a šťastným
vítězem klání se stal náš projekt. Jako vítězové jsme obdrželi od ředitele pobočky darovací šek na částku
10.000,- Kč na posílení prostředků k financování asistenta pedagoga u Lucinky Procházkové.
L.Januš
Jak se nám dařilo na Olympiádě škol Holicka
Olympiáda žáků škol holického regionu 2016 se uskutečnila od 30. 5. do 3. 6. 2016.
V prvním červnovém týdnu se konal již po šestnácté svátek sportu pro základní školy Holicka.
Žáci se utkali v několika sportech a atletických disciplínách. Podívejme se na průběh pěkně popořádku:
Pondělí:
kopaná – naše mladé družstvo nestačilo na starší soupeře a skončilo na chvostu tabulky.
volejbal dívky – naše reprezentantky po slibném úvodu nečekaně množily chyby a potkal je osud fotbalistů.
Úterý:
basketbal dívky – zde se očekávala medaile, ale nepřesná a zmatená hra nás odsunula na zadní pozice
olympijského turnaje.

tenis – tento rok nám „bílý“ sport zaručil „nesmrtelnost“. Ve finále dívčího klání se utkaly naše
reprezentantky a tak jsme získali hned dva nejcennější kovy. Vítězka Veronika Jiroutová přivezla zlato a
Adéla Kubíková stříbro. V chlapeckém turnaji se dostali do malého finále také oba naši borci. Zde byl
úspěšnější Jan Roček, který porazil svého jmenovce Jana Kmetíka. Tímto jsme získali z tenisu celou
sbírku medailí.
Středa:
basketbal chlapci – proti týmům složených z členů basketbalového oddílu Holice se našim reprezentantům
hrálo velice těžce. Jejich výkon byl bojovný a sklidili chválu od organizátorů i obecenstva.
Čtvrtek:
stolní tenis – naši borci se prodírali turnajem se střídavými úspěchy, ale v konečné fázi obsadila Adéla
Kubíková a Jan Kmetík čtvrtá místa. Byli nejlepší z hráčů, kteří se tomuto sportu nevěnují organizovaně.
Klasifikace atletiky – proběhly kvalifikace do finálových bojů. Většině našich reprezentantů povedlo do
pátečního finále postoupit.
Pátek:
cyklistika - zastoupení naší školy bylo jen v chlapecké části. Zde nás provázela smůla v podobě technické
závady a pádu.
finále atletiky – „estráda“ bramborových medailí byla na světě (běh 60m dívky, běh 800m dívky i chlapci).
Největší radost nás ale potkala v podobě skvělého představení Veroniky Hynkové v běhu na 800m, kde
jasným způsobem zvítězila stylem start-cíl. Od prvních metrů byla v čele závodu a tento svůj náskok na
soupeřky neustále navyšovala. Krása!
Závěrečné poděkování patří všem zúčastněným sportovcům a sláva našim medailistům. Jen tak dál!
František Mottl

Jan Roček 8.tř.

Adéla Kubíková Veronika Jiroutová

MYSLIVOST DOLNÍ ŘEDICE
Dne 13. 6. 2016 navštívila 2., 3. a 4.třída
akci pořádanou myslivci v Dolních Ředicích.
Slavnostní přivítaní a úvodní slovo proběhlo
v místním sále, kde jsme se dozvěděli základní
informace. Protože jsme byli první, trubači měli
dostatek času předvést slavnostní troubení na lesní
rohy, svolávání, ukončení honu, vábení mladého a
starého jelena a jiné. Poté jsme vyrazili trasou
lemovanou různými stanovišti za mateřskou školu,
kde se na louce nacházela stanoviště s loveckými psy
a
dravci. Byli skvěle vycvičení, organizátoři nám
řekli, k čemu se používají a ukázali, co dovedou.
Pejsky jsme si mohli dokonce pohladit. Také tu byli i
zástupci středních škol – lesnické a rybářské, studenti nás seznámili se svou školou i mimoškolními
aktivitami. Tak uvidíme, třeba nějaký náš žák skončí v Třeboni nebo v Trutnově. Prohlédli jsme si lovecké
zbraně a vybrali si prázdný náboj z brokovnice. Mohli jsme sledovat i ukázku řezbářství, kde se motorovou

pilou měnil neotesaný špalek v krásné zvíře. Cestou k autobusu jsme si koupili něco dobrého k snědku a
nějakou drobnost na památku. Jsme rádi, že nás myslivci seznámili se svou činností a obohatili nás o
zajímavé informace.
K.Zadrobílková

Akademie – vyřazení žáků 9. ročníku
V úterý 21.června 2016 proběhla ve velkém sále KD Slepotice školní akademie tradičně spojená
s vyřazením žáků 9. ročníku. Žáci všech tříd pod vedením svých učitelů předvedli nápadná a velmi zábavná
vystoupení, během kterých se tentokrát nikdo nenudil.Na úvod předvedly žákyně 8.třídy baletní vystoupení
z Labutího jezera. A pak jsme putovali se žáky 1. třídy po celém světě, s druháky jsme pak navštívili
Afriku, třetáci excelovali ve vystoupení „Kluci, kluci s klukama“ .Čtvrt‘áci pak zdatně sekundovali své
učitelce při mimické parodii na školu. Pát’áci se předvedli ve sportovním duchu jako ostřílení baskeťáci a
dívky jako rozpustilé roztleskávačky. Mezi jednotlivými pasážemi vystupovaly naše hudební naděje se
skladbami pro zobcové flétny. V další části mohli diváci ocenit taneční kreace a pódiová vystoupení „
chválící nastupující léto“. Při úžasném sólovém zpěvu žákyně 6.třídy Klaudie Holíkové mohli diváci
poprvé v průběhu parného podvečera pocítit „zimomravky“. Obrovský úspěch zaznamenali žáci 8.ročníku
se svým jedinečným vystoupením nazvaným „Tanec trpaslíků“.

V druhé části večera proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. K nim pak promluvil ředitel školy
L.Januš, následně starostka obce Slepotice paní Bořková, starosta obce Moravany pan Václav Roček a
nakonec i třídní učitelka paní Václava Slavíčková. Naše škola se tak rozloučila s dosud „ nejmenší třídou“,
co do počtu žáků. Pokud nikdo ve třídě nechyběl, sedělo v žákovských lavicích deváté třídy pouze 9 žáků.
L.Januš

Pasování Rytířů písmenkového království
První pololetí v naší knihovně uzavřela již tradiční akce pro děti, kterou bylo slavnostní pasování
prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Malí školáci předvedli své dovednosti týkající se písmenek a čtení,
složili zkoušku, a byli pasování přímo králem Písmenkové říše. Zkoušku všichni zvládli, byli pasováni na
rytíře. Každý dostal hned několik odměn v podobě glejtu, hrnečku s kouzelným čajem, knížky, ročního
předplatného do knihovny a medaile. Za pomoc děkuji králi Petru Hlavatému, královně Evě Boháčové,
šaškovi Anetě Holotové, písmenkové víle Lucii Lechmanové, rytíři Richardu Karafiátovi. Za to, aby bylo
vše zdokumentováno se postaral pan ředitel školy Ladislav Januš jako fotograf a kroniku připravila Isabela
Horáčková. Také musím zmínit paní učitelku Irenu Milo, která se do akce ochotně a s nadšením zapojila a
děti na ni připravila. Doufám, že všichni si z akce odnesli krásný zážitek a budou ve čtení a návštěvách
knihovny pokračovat. Rodičům děkuji, že tuto akci podpořili.
Zdena Bakešová

Naši noví rytíři Písmenkového království – žáci 1. ročníku ZŠ Moravany

Obecní knihovna informuje
VÝZVA KNIHOVNY
Od září 2016 bychom chtěli zahájit tvořivý klub maminek (tatínků, babiček) s malými dětmi
předškolního věku, který by fungoval v knihovně. Náplň, doba a činnosti by se odvíjely od složení dětí –
podle věku a zájmů. Určitě se mezi Vámi najdou šikovné maminky, babičky, které by se mohly malým
dětem věnovat. Nápadů je hodně, ale pomocných rukou málo. Prosím, ozvěte se, pokud si myslíte, že by
Vám nevadilo věnovat Váš čas této velmi prospěšné činnosti. Vše potřebné se dozvíte v naší knihovně.
KURZ HÁČKOVÁNÍ ZAČNE V ZÁŘÍ 2016.
Přihlásit se můžete v knihovně osobně nebo e-mailem.
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
13. 7. – 29. 7. 2016
15. 8. – 26. 8. 2016
VŠECHNY INFORMACE NAJDETE NA http://www.knihovnamoravany.webk.cz/

KD Moravany informuje
16.5. Dnes jsme se věnovali uctění největšího Čecha – krále Karla IV. V úvodu jsme
vyslechli Romanci o Karlu IV. Od Jana Nerudy.
Karel IV. Narozený 14.5.1316 byl jedenáctý český král a císař Svaté říše římské
vládnoucí od 1.8.1346 až do své smrti v listopadu 1378. Dějinami je oceňován pro svou
moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly země české
nebývalého hospodářského rozkvětu. Založil Karlovu univerzitu, pražské
arcibiskupství, Nové město pražské a hrad Karlštejn.
23.5. Schůzka se konala v cukrárně U Křivků, kde jsme si pochutnali na zmrzlinových pohárech a
výborné kávě.
30.5.

Celou schůzku jsme zpívali lidové písničky a v závěru jsme si i zacvičili.

6.6.
Zprvu jsme soutěžili ve vědomostech o Česku a pak jsme si vyslechli úryvek z knihy Václava
Větvičky „ Pod dubem, za dubem“. Tento známý botanik a popularizátor vědy nám ve svých fejetonech
přiblížil naši přírodu a její skvosty.
8.6.
Hlavním cílem našeho výletu byla návštěva hřbitovního
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou. Tato památka světového kulturního dědictví UNESCO
stojí opravdu za zhlédnutí. Kostel je vybudován na půdorysu
pěticípé hvězdy. Má pět vchodů, pět oltářů, na Zeměkouli na
hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Magické číslo „pět“,
kterému je stavba podřízena, vychází z církevní symboliky,
protože podle legendy zářilo nad tělem sv. Jana Nepomuckého
pět světel – hvězd.
13.6. Paní Vlasta Jiroutová se dotkla ve své přednášce
neveselého „období honu na čarodějnice“
ve 2.polovině
17.století, kdy byly souzeny ženy, pro své skutky léčitelství
bylinkami. Dozvěděli jsme se o krutých příbězích lidí z této
doby, žijících v Rovni a v pazderně v Platěnicích. Jinak ale na
Pardubicku osvícení Pernštejnové velebili svůj kraj a byli
nakloněni prostému lidu.
20.6. Po písničkovém pořadu z televize jsme si s chutí zahráli
pantomimu.
27.6. Toto setkání jsme zahájili gratulacemi našim třem členkám, k jejich životnímu jubileu – šlo o paní
Marii Kratochvílovou, Zdenu Záleskou a Hanu Šolinovou. Pak se pan Jaroš chopil harmoniky a za jejího
doprovodu jsme zpívali známé písničky. V závěru schůzky došlo i na řadu veselých anekdot, které
následovaly moudré citáty a myšlenky známých osobností. S přáním krásného prožití prázdnin jsme se
rozešli do svých domovů.
Mgr. Marcela Halsbachová

Moravanské slavnosti IV.
Dne 11.6.2016 se u Duhového jezera konal již čtvrtý ročník Moravanských slavností. Letos nám počasí
přálo a tak diváci mohli shlédnout celodenní program, který pro ně byl připraven. Potěšila nás hojná účast
dospělých i dětí a jsme rádi, že jsme divákům mohli vynahradit loňský ročník, kdy nám téměř celý den
pršelo. Pro děti jsme přichystali hodnotné ceny za vykonané soutěže a také se mohly vydovádět ve
skákacím hradu. Největší zájem byl o dravce a ukázky výcviku psů, ale rozhodně nezklamala žádná část
programu. Jsme rádi, že při historické bitvě nedošlo k žádnému zranění a že si ji užili šermíři i diváci.

Po celém víkendu nás v neděli čekal už jen úklid tábořiště a prohlídka areálu. Vše jsme zvládli a areál
jsme opustili v původním stavu.
Moc bychom chtěli poděkovat našim přátelům a rodinám, kteří nám velmi pomohli s přípravami i s
průběhem celého dne. Také bychom chtěli poděkovat účinkujícím, stánkařům, šermířům a šermířským
skupinám, bez kterých bychom nemohli připravit celodenní program. Největší poděkování však patří našim
sponzorům, protože bez nich by se tato akce neuskutečnila. Jmenovitě jsou to: obec Moravany, Makro
Moravany, Občerstvení U Duhového jezera, Moras Moravany, Občerstvení Ve Dvoře a Stavebniny Křivka
Moravany, BOCO Pardubice, Pila Komárov, Explosia Pardubice.
Moc se omlouváme, že někteří sponzoři nemohli být uvedeni na plakátech z důvodu dřívější propagace
akce, avšak během celého dne byli všichni sponzoři několikrát jmenováni. Věříme, že nám zachováte
přízeň i v příštích letech a vzájemně se tak podpoříme. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme.
Budeme rádi, když nám napíšete na facebook naší skupiny jakékoliv příspěvky, zhodnocení akce nebo
nápady, co pro další ročník vylepšit: https://www.facebook.com/sphdmoradis/
Nakonec bychom chtěli poprosit, pokud někdo v areálu u Duhového jezera nalezl obruč s hořáky,
rozloženou na 4 díly, aby se ozval na email skupiny sphdmoradis@seznam.cz. Majitelka bude velmi
vděčná a určitě se odmění. Obruč je nenahraditelným doplňkem k ohnivému vystoupení skupiny Alterna.
Pro případné zájemce o historický šerm máme dobrou zprávu – Stále probíhají nábory nových členů do
skupiny. Neváhejte a přijďte se podívat.
Moc děkujeme a budeme se na vás opět těšit. Sdružení přátel historických dovedností (SPHD) MORADIS

Něco málo o zdraví
Sedmikráska – chudobka
Každá rostlina, každý druh květiny má své zvláštní vyzařování a dovede se hluboce dotknout lidské
mysli. Sedmikráska má natolik silné vyzařování, že byla pro naše předky posvátnou bylinou. Kdysi byla
zasvěcena patronce rolníků, patří jednoznačně k prostému lidu. Zdobí každou venkovskou zahrádku a
dokonce i lidová pověra praví, že přesadíme-li sedmikrásku za přibývajícího měsíce, bílou barvu změní na
červenou.
Čerstvé nebo sušené květy, připravené v podobě čaje
nebo tinktury, čistí krev, povzbuzují látkovou výměnu,
mírně projímají, tiší bolesti a uvolňují křeče. Sedmikráska
se také doporučuje při chorobách žlučníku.. Vnitřně se
používá při zánětlivých onemocněních dýchacích cest, kdy
napomáhá při vykašlávání a působí proti zánětu, proto ji
můžeme použít i na špatně se hojící rány a vředy.
Už v nejstarších dobách je zmiňována jako lék na jaterní
potíže, kožní onemocnění a především při chronickém
kataru sliznice dýchacího ústrojí. V kuchyni se uplatňuje
jako doplněk jarních salátů, květy se přidávají i do polévky.
Podobně jako pampeliškový i sedmikráskový sirup a med jsou výborné. Sedmikrásku můžeme použít i
na rychlé ošetření hmyzího bodnutí. Stačí rozemnout čerstvý list mezi prsty a šťávou potírat postižené
místo nebo rozmačkaný list na ránu jen přiložit.
Vlasta Jiroutová

Dětský den v Moravanech
V sobotu 04. 06. 2016 jsme uspořádali Dětský den pod hlavičkou Tělocvičné Jednoty Sokol Moravany.
I když nám během Dětského dne pěkně zapršelo, tak i přesto přišlo spoustu dětí, rodičů, prarodičů, a to
nejen z naší obce, ale i z okolních obcí a celý den jsme si všichni perfektně užili.
Pro děti byla připravena řada soutěží (střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, překážková dráha, házení
na klauna, petang, trojskok z místa, chytání rybek, židličkovaná a další), spousta atrakcí (skákací hrad,
velká skluzavka, kolotoč řetízák, jumping trampolína, dětské líčení), bohatá tombola, jak pro děti, tak i pro

dospělé, spousta sladkostí a cen a samozřejmě nechybělo tradiční opékání špekáčků. Pro dospělé byla navíc
připravena soutěž ve střelbě fotbalovým míčem na přesnost o 30 litrový sud piva a petang o lahve vína.

Soutěžící děti s rodiči v plném proudu

Během Dětského dne proběhla ukázka štafet a požárních útoků kategorie přípravky SDH Moravany
pod dohledem zkušených vedoucích.
Speciálním hostem Dětského dne byla ANIČKA KULOVANÁ, známá seriálová herečka. Hrála a
hraje v těchto seriálech: Dobrá čtvrť (2005), Velmi Křehké Vztahy (2007), Ordinace v Růžové zahradě 2
(2008) a další.

Činnost SOKOLA po roce 1945
Po skončení II.světové války se činnost Sokola opět oživila. Obnovilo se cvičení mužů, žen a
mládeže, v sokolovně se všichni připravovali na veřejná vystoupení, která se konala vždy v létě na návsi za
pěkného počasí.
Sokolové se též zúčastnili sletu a později spartakiád v Praze. V roce 1963 byl založen fotbal, který
sdružoval muže, později se přidal i mužský dorost.
V roce 1964 bylo zřízeno nové sportovní hřiště v jižní části obce. Záhumenky se v těchto místech
zrušily a vystavěly se kabiny. Hřiště bylo řádně vyměřeno v roce 1965. Na místě bývalého házenkářského
hřiště za školou dnes stojí zástavba rodinných domů (Adámkovi, Kučerovi, Markovi a další).
Přístavba sokolovny
S prvními pracemi bylo započato už v roce 1970, ale stavební práce vázly na nedostatku materiálu a
financí. Pomohl i Okresní národní výbor v Pardubicích, který přidělil stavební materiál a ČSTV přispěl
částkou 70.000,- Kč. Úplné dokončení přístavby se protáhlo až do roku 1975, kdy byl dokončen menší
cvičební sál.
Na organizačních pracích se podílel B. Pecivál, a B. Fibikar, který převzal stavební dozor. V té době
byla sokolovna dva roky uzavřena, nebylo kde cvičit. V roce 1972 se ještě počítalo s bytovou jednotkou
pro domovníka. Prostavělo se 180.000,- Kč, ústřední topení stálo 100.000,- Kč. Byt domovníka byl sice
plánován, ale ke stavbě nedošlo z nedostatku financí.

Celková přístavba do roku 1975
Na severní straně budovy byl přistavěn menší cvičební sál, do kterého se vstupovalo chodbou ze
strany západní a schodiště vedlo dolů do suterénu. Bývalý vstup do sokolovny ze strany jižní byl zrušen a
nově přistavěn vchod z východu s přístřeškem a upraveným vestibulem. Dále se vybudovalo zcela nové
sociální zařízení s umývárnami a WC.
Moravanská jednota Sokol oslavila v roce 1972 již 80 let svého trvání v opravené části budovy, i
když byly ještě problémy s vybavením interiéru . Při oslavách si lidé prohlédli výstavu dlouholeté činnosti
od založení Sokola v roce 1892 s fotodokumentací. Nejstarší členové obdrželi pamětní listy. V roce 1979
při oslavách 100 let od založení zdejší školy a v roce 1994 při přípravách oslav 750 let trvání naší obce se
Sokol v Moravanech podílel velkou měrou na obou oslavách, které trvaly dva dny v měsíci červnu.

V sobotu dopoledne probíhaly dětské sportovní soutěže na hřišti, v sokolovně si mohli návštěvníci
prohlédnout výstavu o historii Sokola a večer se konala zábava s programem ve spolupráci všech místních
složek.
V sobotu i v neděli se uskutečnilo fotbalové utkání: „ Kopaná extra – turnaj starých gard“ a druhý
den „mistrovské utkání mužů v kopané“. Členové Sokola měli velký podíl na zdařilém průběhu oslav.
Tehdy nám přálo i počasí.

Pozvání
na výstavu
„ Historie Moravan „
která se koná dne 27. srpna 2016
v atriu senior centra od 9 do 18 hodin
Od minulé výstavy je současná expozice o historii Moravan doplněná celou řadou nově objevených
skutečností. Všichni jste srdečně zváni.
Vlasta Jiroutová

TJ Sokol Moravany - kopaná
Zpráva TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL MORAVANY – fotbalová sezóna 2015 / 2016
 KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka
Hlavními trenéry jsou Milan Bakeš a Bohuslav Půlpán.

Konečná bilance U10 v sezóně 2015 / 2016: 14 zápasů 14 výher skóre 202 : 25
 KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI a STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka
Hlavními trenéry jsou Petr Horák a Jaroslav Matěna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 – MLADŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B
St. Hradiště
16 15 0 1
132:18 45
Moravany/Roveň
16 12 0 4
79:30 35
Mikulovice/Ostřešany
16 11 0 5
78:35
32
Holice B
16 10 0 6
75:51
32
Nemošice
16 10 0 6
63:42
30
Srch
16 6 0 10
63:84
18
H. Jelení
16 3 0 13
45:70
9
Libišany
16 3 0 13
45:149 9
St. Mateřov
16 2 0 14
55:156 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 – STARŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B P+ PSt. Hradiště/Choltice
21 17 0 4
88:25
48 3 0
Přelovice/Bukovka
21 14 0 7
79:25
44 0 2
Opatovice n. L.
21 14 0 7
80:28
42 1 1
L. Bohdaneč/Živanice
21 13 0 8
57:29
40 1 2
H. Jelení
21 11 0 10
59:58
31 3 1
Moravany/Roveň
21 10 0 11
62:52
30 0 0
Paramo Pce
21 3 1 17 44:121 12 0 2
AFK SKP Pardubice
21 1 1 19 15:146 4 0 0

P+
0
1
1
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
2
0
0
0
0
0

 Dorost MORAVANY/CHROUSTOVICE – I. třída dorostu skupina A – Krajská soutěž
Pardubického kraje
Hlavními trenéry jsou Josef Hynek a Jaroslav Koreček (Chroustovice).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 – DOROST
Klub
Z V R P
S
B
Moravany/Chroustovice
26 24 0 2 95:29 70
Pardubičky B
26 22 0 4 116:44 64
Prosetín/Holetín
26 20 0 6 114:46 61
Horní Jelení
26 20 0 6 73:34 58
Svratouch
26 18 0 8 96:53 53
Miřetice
26 15 0 11 102:47 46
Opatovice n. L.
26 13 0 13 52:62 38
Luže
26 10 0 16 68:58 33
Sezemice/Holice B
26 8 0 18 41:93 27
Paramo Pardubice
26 9 0 17 29:69 25
Vítanov
26 7 0 19 50:95 21
Rosice n. L.
26 7 0 19 57:144 19
Kameničky
26 4 0 22 36:90 16
Staré Hradiště
26 5 0 21 41:106 15

 Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor

P+
2
3
2
3
2
1
2
0
0
4
0
2
1
1

P0
1
3
1
1
2
1
3
3
2
0
0
5
1

Hlavním trenérem je Tomáš Fišer.
Konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 – MUŽI „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Srch A
L. Bohdaneč
Rosice n. L. A
Moravany B
Nemošice A
Ostřešany
Opatovice n. L. A
Dříteč A
Dašice A
Roveň A
Přelouč B
Křičeň A
Újezd A
Holice B

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
20
18
17
15
13
12
11
11
10
8
8
6
7
5

R
1
3
3
6
2
3
3
2
4
3
2
6
3
1

P
5
5
6
5
11
11
12
13
12
15
16
14
16
20

S
106:38
73:34
68:34
71:34
55:47
55:59
44:52
52:63
48:68
54:74
48:76
60:61
52:70
48:124

B P+ P61 0 0
57 0 0
54 0 0
51 0 0
41 0 0
39 0 0
36 0 0
35 0 0
34 0 0
27 0 0
26 0 0
24 0 0
24 0 0
16 0 0

 Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých
Hlavním trenérem je Miroslav Kaluža.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 – MUŽI „A“
Klub
Z V R P
S
B P+ PHolice
30 26 0 4 86:39 70 8 0
Chrudim B
30 23 0 7 79:41 69 2 2
Pardubice B
30 23 0 7 87:33 68 3 2
Slatiňany
30 23 0 7 73:28 68 3 2
Svitavy
30 19 0 11 82:48 58 2 3
Česká Třebová
30 17 0 13 46:40 50 5 4
Choceň
30 17 0 13 41:41 50 3 2
Polička
30 15 0 15 48:51 48 1 4
Moravany
30 13 0 17 49:58 37 2 0
Hlinsko
30 9 0 21 44:44 35 0 8
Žamberk
30 10 0 20 36:54 32 2 4
Třemošnice
30 10 0 20 34:55 32 3 5
Moravská Třebová
30 11 0 19 34:61 29 6 2
Přelouč
30 10 0 20 31:81 29 3 5
Lanškroun
30 9 0 21 43:72 23 3 2
Letohrad B
30 5 0 25 23:90 16 0 1

Závěrem za TJ SOKOL MORAVANY: Další fotbalová sezóna je za námi a jsme rádi, že se naše
fotbalová mužstva ve svých kategoriích neztratila a umístila se v horní polovině tabulky. Velké poděkování
patří všem hráčům, rodičům, funkcionářům, našim věrným divákům, také všem sponzorům v čele s Obcí
Moravany a to hlavně 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 opět úspěšná.
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

REKLAMA
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