
Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

rok s rokem se sešel a čas nejkrásnějších svátků opět nadešel. Každoročně si přejeme, aby Vánoce 

byly bílé, alespoň s trochou sněhu. Malé, ale i dospívající děti ani za chvíli nebudou vědět, že sníh 

k zimnímu období v nedávné minulosti vždy patřil. 

Přejeme si ale navzájem, aby každý prožil Vánoce a Silvestra podle svých představ a aby největším 

dárkem pro každého bylo hlavně zdraví. 

Konec roku je vždy spojen s ohlédnutím za jeho průběhem. Většina z nás si v duchu vyhodnotí, co 

nám dal nebo také vzal, a co nás čeká v tom roce novém. Mnohem příjemnější je, když uplynulý rok 

něco dává např. již zmíněné zdraví, přírůstek do rodiny nebo pracovní úspěch.  

Podobné je to i na obecním úřadě. Tady největší radostí je, když se nám podaří něco pro obec zařídit, 

sehnat prostředky nebo realizovat naplánovanou akci. Tak, jak to v běžném životě je, něco se podaří a 

něco ne. Zmíním se tedy stručně o některých hlavních akcích, protože vše ostatní každý, kdo se jen 

trochu zajímá o dění v obci, vidí sám. 

Především se podařilo dokončit I. etapu výstavby splaškové kanalizace v Platěnicích, která byla 

zkolaudována v červnu. Podrobnosti pro uživatele byly již v minulých vydáních zpravodaje uvedeny. 

Jen připomínám, aby nám další uživatelé kanalizace po zhotovení domovní přípojky dodali na OÚ 

náčrt vedení kanalizační přípojky. Nejlépe to znázornil vždy pan Štross z Holic, který pro většinu 

připojených nemovitostí přípojky prováděl. Pro informaci uvádím, že v roce 2017 plánujeme 

v Platěnicích realizovat II. etapu výstavby kanalizace, čímž by byla celá obec hotová. Stavební 

povolení již máme a je zahájen výběr dodavatele stavby. Bude však záležet na získání dotace na tuto 

akci, jejíž cena je dle rozpočtu 13 000 000,- Kč. O dalším postupu budete včas informováni. 

V Platěnsku byla rovněž zahájena výstavba nové ČOV. Dodavatelem je společnost VCES a.s. Hradec 

Králové. Stavba bude dokončena do 30. 7. 2017 a celkový náklad představuje 33 000 000,- Kč, dotace 

činí 60% nákladů. Takto velká stavba, kromě Senior centra, nebyla dosud v Moravanech realizována. 

Až půjdete při vánoční procházce kolem, můžete se podívat, jak velká stavba to bude. Uvidíte však 

zhruba 1/3 díla, ostatní je pod zemí. 

Podařilo se nám přes prázdniny v mateřské škole zrekonstruovat vodovodní a odpadní potrubí včetně 

oprav sociálních zařízení. O tom však již bylo psáno v minulém čísle. 

Do 20. 12. 2016 bude rovněž dokončena naplánovaná II. etapa opravy sokolovny – nyní oficiální 

název „Moravanský dům“. Nyní připravujeme vypracování celkového zbytkového rozpočtu na celé 

dokončení opravy. Na tuto, v pořadí již III. etapu, bude hned v lednu proveden výběr zhotovitele. 

V případě, že budeme úspěšní v zajištění financí, chtěli bychom stavbu dokončit do konce našeho 

volebního období, t. j. do 30. 10. 2018. 

Ostatní akce, v podobě rozšíření veřejného osvětlení, opravě chodníků a místních komunikací hlavně 

v Platěnicích a Čeradicích není třeba psát, neboť jsou patrné na první pohled. Celkový náklad 

z rozpočtu obce však byl kolem 3 000 000,- Kč. 

 

A co nás čeká v roce 2017? Zastupitelstvo obce musí především schválit co nejpřesnější rozpočet na 

rok 2017. V něm je nutné hlavně počítat se spolufinancováním již zmíněných akcí. Kromě toho 

musíme počítat s realizací staveb, na které máme již vydané stavební povolení nebo písemný dotační 

příslib: 

1. Zázemí a garáže u obecního úřadu 

2. Rekonstrukce ulice Jasmínová 

3. Výměna rozhlasu za bezdrátový ve všech našich obcích 

4. Výměna všech světel veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Touto výměnou (pro zajímavost 

se jedná o 223 svítidel) by současné náklady na el. energii za svícení, které činí přibližně 308 000 ,- 

Kč ročně, klesly na částku 43 000,- Kč ročně. Nastaly by též značné úspory za údržbu a opravy 

stávajících svítidel. 

V novém rozpočtu je nutné také počítat s výkupem pozemků, jež jsou v platném územním plánu 

určeny pro výstavbu rodinných domků. Zájem mladých lidí o výstavbu a bydlení v Moravanech je 

značný a naše obec nemá zasíťované pozemky k prodeji. Jedná se zejména o rozšíření lokality 

Moravany – Jih ve směru na Slepotice a naproti firmě Moras a.s. ve směru na Kostěnice. Dle 

finančních možností rozpočtu budeme určitě s některými vlastníky pozemků v tomto smyslu jednat. 



Další informace bych vám rád sdělil v prvním čísle zpravodaje roku 2017. 

Všem přeji hezké svátky a šťastný nový rok. Jen ještě připomínám, že naši hasiči již pěkný dárek 

dostali. V sobotu 3. 12. 2016 jim bylo slavnostně předáno nové speciální vozidlo. Je jím červený, 

devítimístný Ford Tranzit. Stalo se tak díky podpoře HZS Pardubického kraje, Krajskému úřadu a GŘ 

HZS Praha. Cena vozidla je 900 000,- Kč, obec obdržela dotaci ve výši 750 000,- Kč. Přejeme 

hasičům mnoho šťastných kilometrů. 

Václav Roček, starosta obce 

OÚ informuje 
 

Obecní úřad bude od  22. 12. 2016 do 30. 12. 2016 

UZAVŘEN - DOVOLENÁ 

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

Sběrné místo bude ve dnech  

24. 12. 2016 a 31. 12. 2016 

UZAVŘENO 

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

Společenská kronika  
Přání od Klubu důchodců Moravany 

 

Koncem měsíce listopadu oslavila paní Helga Říhová krásné 

životní jubileum. 

Za obětavou a neúnavnou práci pro náš klub jí srdečně 

děkujeme a přejeme pevné zdraví. 

 
 

 

 

 

V měsíci listopadu oslavili  životní jubileum… 

Marie Navrátilová                        Dagmar Dohnalová              

Jaromíra Šmejkalová                   Miroslav Nejedlý 

Libuše Černá                               Vlasta Lišková 

Laube Richard                              

 

V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum… 

Milada Fořtová                            Rudolf Mitterwald 

Ivo Procházka                              Emilie Dušánková 

Liboslav Volejník                        Eva Dočkalová 

 

Všem přejeme hodně zdraví, lásky a porozumění. 

 

Vítáme nové občánky…. 

Kristýnu Moravcovou                                Tadeáše Jiřího Ryčla 

Ellu Martincovou 

 

Přejeme všem hodně šťastných chvil v životě. 

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

Z našich řad odešli…. 

 

Marie Freislebenová                 Vlasta Lišková 

  Josef Kříž                                  Stanislav Hála 

Čest jejich památce. 



S velkou radostí jsme přivítali naše nejmladší občánky 

 

 
Adéla Dvorská 

 

Adéla Zieglerová 

 

Eliška Stoklasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samuel Vlasák 

Ema Hromádková 

 

Jan Louženský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Dvořáková    Rudolf Bareš 

          Mikuláš Vrbacký 

 
Vít Štěpánek 

      

 

 

 

 
Sebastián Kučera 

Tereza Konečná

     



ZŠ Moravany 
 

Halloweenská soutěž o nejkrásnější 

vydlabanou dýni 
Dne 1.listopadu 2016 proběhla ve škole 

výstava dlabaných dýní v souvislosti se svátkem, 

který k nám pronikl ze západních zemí Evropy a 

Ameriky. I když jsme jej zcela nepřijali do skupiny 

našich národních „tradic“, přece jen přináší tento 

svátek radost dětem, a to v podobě svítících 

dlabaných dýní, které už našly svoje místo ve 

školách, ale i v domácnostech jako symboly 

podzimu. Výstava proběhla v setmělých prostorách 

školní jídelny. Všem návštěvní-kům zářilo v ústrety 

celkem 39 opravdu nádherně zpracovaných dýní. 

Návštěvníci obdrželi lístečky, kam zapisovali čísla 

dýní, které považovali za nejhezčí. Tak předurčili tři vítěze soutěže, kteří byli následujícího dne ve 

škole odměněni diplomy a věcnými cenami. Není nutné uvádět jména vítězů – vítězové byli všichni, 

kteří se na tvorbě dýní podíleli svým umem a představivostí. Proto byly kromě vítězů odměněny 

všechny děti, které se do soutěže zapojily. Chceme věřit, že i v příštím roce na Halloween bude ve 

škole co obdivovat. Poděkování patří i paním učitelkám Zadrobílkové a Ezrové, které celou soutěž 

organizovaly a vyhodnocovaly. 

 L.Januš     
Florbalové turnaje 

 

10. 11. 2016 – okresní kolo chlapců 3. - 5. tříd ZŠ. Hrálo se 

na menším hřišti 3+1 a zúčastnilo se 7 týmů. Naši borci 

nedokázali porazit ani jednoho soupeře a tak obsadili 

poslední – sedmé místo.    

15.11 2016 – okresní kolo chlapců ZŠ ( 8.– 9.ročník ) 

Naši kluci byli nalosováni do skupiny se ZŠ Sezemice, 

Gymnáziem Holice a Masarykovou ZŠ Dolní Roveň. Hrálo 

se  5+1 hráč v poli. V prvním zápase podlehli naši kluci 

Sezemicím 0:1.Ve druhém zápase sváděli statečný souboj 

s vrstevníky z gymnázia – dlouhou dobu drželi stav 1:1 a teprve půl minuty před sirénou inkasovali 

nešťastnou druhou branku. Ve třetím zápase ve skupině si však velice lehce poradili se ZŠ Dolní 

Roveň, kterou doslova smetli z palubovky, když jí nadělili 3 branky, aniž by jedinou od soupeře 

obdrželi. Bohužel to už na postup do finále nestačilo a tak sen o postupu do Pardubic se rychle 

rozplynul. Klukům však patří poděkování za bojovný výkon. Je nutné podotknout, že jiné větší školy 

měly ve svých družstvech až tři kompletní řady hráčů na střídání, kdežto naši měli na střídání pouze 

jednoho jediného hráče. 

                           L.Januš 

16.11 2016 – okresní kolo dívek ZŠ  (8.-9. ročník). Konal se následující den po turnaji chlapců. Do 

bojů o 4 postupová místa zasáhla pětice týmů. Naše holky předvedly dobrý výkon, který měl 

s postupem času klesající úroveň.  Poslední utkání děvčata prohrála. To mělo za následek umístění až 

na celkově třetím místě. I tak se však holky kvalifikovaly do finálové skupiny, která se hraje 

v Pardubicích 7. 12. 2016. Do té doby se budeme snažit naši hru ještě zlepšit.    

            F.Mottl  

Něco málo o zdraví 
Zázračný zázvor 

Za svůj věčně mladý vzhled vděčí prý Asijci každodenní konzumaci zázvoru, který považují 

za přírodní všelék. Co všechno tato rostlinka dokáže, Dezinfikuje a likviduje horečku a záněty 

v těle. Zázvorový čaj a koupele pomáhají při chřipce, nachlazení a alergiích. Tlumí 



nevolnosti, zažívací potíže, bolesti hlavy a nervozitu. Působí preventivně proti astmatu, 

vysokému tlaku, nemocem jater a údajně také proti rakovině slinivky a vaječníků. Podporuje 

chuť k jídlu a usnadňuje trávení. Žvýkání čerstvého zázvoru tiší bolest zubů. 

                                                                                                                             Vlasta Jiroutová 

Informace knihovny 
 
Půjčování o Vánocích 

Poslední půjčování:  21. 12. 2016 

Zahájení v roce  2017:  2.  1.  2017 

 

Za knihovnu přeji všem spoluobčanům,  příznivcům a čtenářům krásné Vánoce a těším se na další 

setkávání s Vámi v roce 2017.  

Děkuji všem dobrovolníkům za jejich ochotu a pomoc při pořádání akcí. Jejich seznam a další 

informace si můžete přečíst na stránkách knihovny.  

http://www.knihovnamoravany.webk.cz/ 

Zdena Bakešová, knihovnice 

Něco málo o zdraví 
Zázračný zázvor 

Za svůj věčně mladý vzhled vděčí prý Asijci každodenní konzumaci zázvoru, který považují 

za přírodní všelék. Co všechno tato rostlinka dokáže, Dezinfikuje a likviduje horečku a záněty 

v těle. Zázvorový čaj a koupele pomáhají při chřipce, nachlazení a alergiích. Tlumí 

nevolnosti, zažívací potíže, bolesti hlavy a nervozitu. Působí preventivně proti astmatu, 

vysokému tlaku, nemocem jater a údajně také proti rakovině slinivky a vaječníků. Podporuje 

chuť k jídlu a usnadňuje trávení. Žvýkání čerstvého zázvoru tiší bolest zubů. 

                                                                                                                             Vlasta Jiroutová 

Dobrá rada 
Přírodní řešení proti mravencům 

 

V přírodě mravenci nikomu nevadí, ale  horší je, když se objeví kupičky písku hned vedle domu nebo 

samotní mravenci dokonce v kuchyni. 

Místo nebezpečných chemických látek si můžeme zvolit přírodní způsob, jak se jich zbavit, a to 

pomocí postřiku, kde je základem mátový olej. Nastříkáme jej všude, kde se mravenci zdržují, 

nesnášejí totiž zápach máty, která narušuje pachové označení cestiček a jejich vzájemnou komunikaci. 

Jakmile procházejí postříkanými místy, olej se na ně nalepí. A můžeme si jej vyrobit sami: do oleje 

dáme mátové snítky, občas zatřeseme, necháme dva týdny louhovat. 

Myslím, že tato rada účinná bude, protože vedle chodníku, kde roste máta se žádný mravenec 

neobjeví. 

 Vlasta Jiroutová 

 

Hasiči hlásí… 

 

Dne 26. června oslavil náš člen SDH Moravany, pan Václav Shejbal, 

životní jubileum, 90. Let. 

Při této příležitosti mu zástupci OSH Pardubice a SDH Moravany 

předali „Řád svatého Floriána“.   

Pan Václav Shejbal obdržel toto vyznamenání za svoji celoživotní 

práci pro hasiče. Nutno dodat, že v nadcházejícím roce 2017 bude 

pan Václav Shejbal členem našeho sboru již 60 let. Touto cestou 

chceme našemu členu upřímně poděkovat za práci pro hasiče a 

http://www.knihovnamoravany.webk.cz/


popřát mnoho dalších let spokojeného stáří. 

„Řád svatého Floriána“  

Vyznamenání, které se uděluje členům-hasičům za mimořádné výsledky a práci pro hasiče a 

hasičské hnutí. Podmínkou pro udělení je udělení všech předchozích vyznamenání.  Tento řád 

uděluje výkonný výbor SH ČMS.   

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

V pátek 4. listopadu se konalo v centru hasičského hnutí, na zámku Přibyslav, slavnostní 

předání „Titulu Zasloužilý hasič“. 

SDH Moravany v letošním roce na toto vyznamenání 

navrhl dva členy, a to pana Františka Podaného a pana 

Vladimíra Schejbala. Oba dva členové vstoupili do řad 

hasičů v roce 1962 a dosud jsou aktivními členy. 

Zúčastňují se akcí, které sbor a okrsek pořádá, předávají 

svoje bohaté zkušenosti mladé generaci, pro kterou jsou 

velkým vzorem.  

Je nám ctí, že právě tito dva naši hasiči byli poctěni 

tímto vyznamenáním, neboť to byli jediní ocenění 

z okresu Pardubice. Slavnostního aktu se zúčastnili 

spolu s vyznamenanými členové OSH Pardubice,  

zástupci našeho SDH a rodinní příslušníci.  

Za všechny členy našeho sboru blahopřejeme a 

děkujeme.   

„Titul Zasloužilý hasič“ 

Toto vyznamenání se uděluje vybraným dobrovolným hasičům, kteří svou celoživotní prací 

přispěli s rozvoji dobrovolného hasičstva. Při předání  titulu je člen zapsán do Pamětní knihy 

Zasloužilých hasičů Výrazem titulu je: medaile, diplom a klopový odznak. 

 

       M. Židková, jednatel SDH Moravany 

Z naší obce - Platěnice 
 
SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 

 

Splav na řece Loučné v Platěnicích byl od roku 1923 Sokolským koupalištěm. Stal se oázou v rovinaté 

krajině od Holic přes Roveň po Moravany. Na budově Vodního družstva vlál prapor a vítal za horkých 

prázdninových dní všechny, ať šli většinou pěšky nebo jeli na kole na osvěžení ve studené Loučné. 

Správce koupaliště pan Velínský dohlížel na pořádek a měl svůj kabinet v největším prostoru budovy 

ve strojovně, pro jeřáb na vytahování stavidel. Tady sedával na židli a ze skříně nabízel limonádu a 

sladkosti. Také sem občas zajížděl zmrzlinář na kole. Vedle strojovny byla kabinka pro dámy, vedle 

kabinka pro dívky a na konci budovy byla velká kabina pro pány. Chlapci měli na převlékání dřevěný 

domeček na loučce za budovou Zde byl prostor na opalování, ping-pong a pískoviště. Za břízkovým 

stromořadím bylo volejbalové hřiště. Kolem budovy byly osázeny okrasné dřeviny a na březích 

smuteční vrby, které svými dlouhými větvemi sahaly do vody. Na střechu budovy vedly schody a 

nahoře na rovné střeše bylo vyhledávané opalování hlavně mládeží. Břeh Loučné před budovou měl 

dřevěnou plošinu se schůdky do vody. Objevili se tu i lodičky. Velkou atrakcí bylo tzv. skákadlo. Bylo 

to prkno připevněné na betonovém pilíři, které vedlo nad hladinou řeky. Dále pod splavem byla mělká 

voda pro děti a oblíbené bylo sprchování se proudící vodou ze stavidel. Z lavičky před budovou bylo 

možné sledovat projíždějící vlaky v Moravanech. Od poloviny 30. let byla k vidění tehdejší novinka – 

červený motorový rychlík Slovenská Strela, která je dnes vystavena před muzeem v Kopřivnici. Podél 

řeky od silničních mostů z Platěnic byla vysázena topolová alej a procházka ke splavu měla své 

kouzlo. 

Topoly byly i orientačním bodem na cestě vlakem. 



Ve třicátých a čtyřicátých letech se ke splavu jezdila kromě mnoha jiných osvěžit také početná rodina 

ministra Udržala. Zavítal sem i prezident Masaryk, když byl na návštěvě u ministra v Rovni. Šli pěšky 

přes humna polní cestou do Platěnic ke splavu. V padesátých letech byl na koupališti zřízen taneční 

parket, který byl navštěvován mládeží ze širokého okolí. Potom vzniklo i koupaliště ve Slepoticích.  

Po stavbě vlakového koridoru Praha – Česká Třebová v 90. Letech bylo vybagrováno velké jezero za 

tratí v Moravanech a zemina byla použita na nadjezd. Duhové jezero je oblíbeným přírodním 

koupalištěm se všemi sportovními a společenskými aktivitami. 

Splav v Platěnicích se nyní stal pouze cílem procházek a rájem rybářů. 

Eva Crkalová Rumlová 

KD informuje 

11.9. Náplní schůzky bylo cvičení na rozvoj soustředění. Podstatou bylo z předepsaných 

písmen tvořit názvy živočichů . Do soutěže se zapojovaly 

předem utvořené dvojice našich členů. 

19.9. Byla to právě herečka Naďa Konvalinková, s 

jejímž životopis jsme se na našem dalším setkání 

seznámili. V mládí patřila tato známá herečka mezi 

nejkrásnější divy na české filmové  a divadelní scéně. 

Svůj půvab ale i  velice příjemné vystupování neztratila 

ani s přibývajícími lety. 

 

20.9. Tento den byl dnem výletním. Navštívili jsme 

areál s kostelem Nanebevzetí P.Marie na Mariánském 

kopci u vsi Hedeč u Králík. Překrásný areál začíná dolní 

vstupní klášterní branou a pokračuje lipovou alejí 

doplněnou kapličkami křížové cesty, na jejímž konci se 

klene poslední klášterní brána, aby uvedla poutníka ke 

schodišti o 49 schodech, nesoucí název  „Svaté schody“. 

Toto schodiště je napodobeninou legendárního schodiště u hradu Antonia v Jeruzalémě, 

později převezeného do Říma. Z Mariánského Svatého kopečku je krásná výhled na Králíky, 

Suchý vrch a Králický Sněžník. 
 

25.9.  se nesla naše další schůzka ve znamení poznávání zákoutí 

života národní umělkyně Olgy Scheinpflugové – herečky, 

spisovatelky, básnířky a dramatičky, která napsala šestnáct románů, 

dramat, drobných próz a sedm básnických sbírek. Vystudovala 

herectví,  hrála ve Švandově divadle na Vinohradech a od svých 27 let 

vystupovala v Národním divadle, a to až do své smrti. Hrála i v české 

televizi například v seriálu Eliška a její rod. Přes svého otce – novináře 

Lidových novin se seznámila s Karlem Čapkem. Jejich dlouholetému 

vztahu však bránila rodina a potažmo i čapkova nemoc. Přesto se tajně 

vzali. Svatebním darem dostali Strž v Dobříši, kde je dodnes Čapkovo 

muzeum. Blížící se okupací se stával Čapek stále více terčem 

neonacistických útoků. Olgy vždy stála na jeho straně a hájila ho i po 

jeho smrti v roce 1938, stejně jako za okupace a následně i v nové 

republice. 

 

10.10. se uskutečnila – pro nás seniory velmi poučná a poutavá přednáška kpt. Hany Kvasničkové 

z Policie ČR, která nám poskytla rady, jak se máme chránit před okradením, jak předcházet riziku 

přepadení, jak se úspěšně vyhnout podvodu, jak si zabezpečit majetek proti krádeži a nakonec jak se 

chovat správně v silničním provozu. 

 



17.10. se naše setkání ubíralo směrem ku Praze. Nejprve jsme brouzdali historií hlavního města, 

abychom následně své poznatky uplatnili při znalostní soutěži o Praze. V závěru jsme si s chutí 

zazpívali řadu písní s tématem „ Naše Praha“. 

 

24.10. jsme se seznámili s filmem o založení Platěnic. 

Made in China 

 

V pátek 18. listopadu 2016 uspořádal 

Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve 

spolupráci s Obecním úřadem 

Moravany další ze série cestovatelských 

přednášek. Tentokrát se hovořilo o Číně, 

v které strávili Jirka a Petra Sychrovi 

přes 20 dnů.  

Na promítání fotografií se do místní 

hospůdky „U Kapličky“ sešlo více jak 

60 lidí a doslova se zaplnily všechny 

židle, které v hospůdce mají. 

Na fotografiích byla představena země, 

která je opravdu zemí nekonečných 

možností. Mnoho lidí zajímalo, jak je to 

v dnes tolik diskutované Číně doopravdy. Přednášející se snažili nastínit i to, jak funguje ekonomika, 

která se řadí svou velikostí na 2. místo na světě po USA. 

Z kulturních a přírodních památek se hovořilo o Pekingu, Terakotově armádě a městu Xi’an, antickém 

městu Pingyao, Žlutých horách, Šanghaji, krasové oblasti okolo města Guilin, rýžové oblasti Longji a 

v neposlední řadě také o Velké čínské zdi. Je opravdu velká, tedy spíše dlouhá. I s odbočkami je to 

téměř 9000 km. Hlavní část je 3460 km dlouhá a táhne se od Jihočínského moře až do pouště Gobi. 

Zeď vnikala mezi 14. a 17. stoletím a zajímavostí je, že nikdy nebyla použita k obraně země. Podle 

přednášejících působí tak majestátně, že si nikdo nedovolil na ni zaútočit. Dnes už obranou funkci 

nemá, protože je ve vnitrozemí. 

Celé promítání bylo zakončeno diskuzí a ukázkou různých rekvizit, které cestovatelé z cest přivezli. 

Jménem SDH Čeradice děkujeme cestovatelům a na jaro již plánujeme další přednášku. Ve hře jsou 

Kanada nebo ostrov Srí Lanka. Nechte se překvapit! 

Ondřej Husák, SDH Čeradice 

Sport 

 

V sobotu 10.12.2016 se konal již osmý ročník halového turnaje v malé kopané. 

„TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE-MATY CUP 2016“ 

 Účastníci turnaje:                                        Sponzoři turnaje: OBEC MORAVANY 

 FC VRÁTNO                                                                           MAKRO-ND spol.s.r.o 

 LÁBEMFURT                                                                         MOSTR Libor Brom 

 MOSAKO                                                                                PNEUSERVIS GÁBA 

 INDIÁNI                                                                                  MILOŠ METELKA 

 SOKOL BOŘICE                                                                     FEROVEFINANCE.CZ 

 TATRAN HROCHUV TÝNEC                                               TOMÁŠ MADÁK 

 ALFA SQADRA DYNAMICKEJCH VLKOUŠŮ                  FRANTIŠEK hojda KAPLAN 

                                                                                                   LUBOŠ FIBIKAR 

                                                                                                   PETR KOPEČNÝ 

Nejlepší střelec:   Bakeš Milan                                             

Nejlepší brankař:  Čermák Martin    

Vítězem turnaje :  MOSAKO 

Pořadatelé Pavel Pumrle a Matěj Půlpán děkují VŠEM účastníkům a SPONZORŮM  tohoto turnaje.   



Zpráva TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY – statistiky podzimní části sezóny 

2016 / 2017  

 

 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA do 8 let – Okresní přebor Holicka 

 

Konečná bilance U8 podzimní části sezóny 2016 / 2017: 9 utkání z toho 3 výhry 6 proher skóre 

50 : 62 

Střelci branek: Baláš 29x, Kulhánek J. 12x, Blažek 3x, Velinský 3x, Starý 1x, Mikan S. 1x, Šejnoha 

1x 

 

 STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka 

 

Konečná bilance U10 podzimní části sezóny 2016 / 2017:  10 utkání  z toho   10 výher   skóre  217 

: 14 

Střelci branek: Kosina 88x, Peterka 53x, Provazník 28x, Bakeš 24x, Baláš 10x, Kulhánek J. 10x, 

Blažek 2x, Filipko 1x, vlastní 1x 

 

 MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka 

 

Tabulka podzimní části sezóny 2016 / 2017 – MLADŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Nemošice 8 8 0 0 55:6 24 0 0 

2. Moravany 8 7 0 1 66:11 21 0 0 

3. St. Hradiště/Srch 8 6 0 2 43:16 18 0 0 

4. Mnětice 8 4 0 4 25:28 12 0 0 

5. Libišany 8 4 0 4 27:49 12 0 0 

6. Býšť 8 3 0 5 30:22 9 0 0 

7. SK DFO Pce 8 3 0 5 17:43 9 0 0 

8. Horní Jelení 8 1 0 7 8:42 3 0 0 

9. St. Mateřov 8 0 0 8 13:67 0 0 0 

Střelci branek: Kosina 15x, Peterka 12x, Stoklasa 11x, Pinkas 10x, Runštuk 8x, Bakeš 2x, Kubizňák 

2x, Šafránek 2x, Bidlo 1x, Kulhánek L. 1x, Mikan E. 1x, Provazník 1x 

 

 STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka 

 

Tabulka podzimní části sezóny 2016 / 2017 – STARŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. L. Bohdaneč/Živanice 8 8 0 0 30:2 24 0 0 

2. Moravany 8 7 0 1 40:9 21 0 0 

3. St. Hradiště/Choltice 8 6 0 2 22:17 18 0 0 

4. Opatovice n. L./Libišany 8 5 0 3 22:14 15 0 0 

5. Mikulovice/Ostřešany 8 3 0 5 14:12 10 0 1 

6. SK DFO Pce 7 3 0 4 18:20 8 1 0 

7. H. Jelení 8 2 0 6 13:37 5 1 0 

8. Přelovice 8 1 0 7 10:43 3 0 0 

9. Paramo Pce 7 0 0 7 6:21 1 0 1 

Střelci branek: Kaplan 18x, Dostál 12x, Kosina D. 3x, Dlouhý 3x, Metelka 2x, Křičenský M. 2x 

 

 Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor 



 

Tabulka podzimní části sezóny 2016 / 2017 – MUŽI „B“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Rosice n. L. A 13 10 2 1 49:13 32 0 0 

2. Ostřešany 13 7 3 3 33:24 24 0 0 

3. Přelovice 13 7 1 5 24:19 22 0 0 

4. Chvojenec A 13 5 5 3 19:19 20 0 0 

5. Dříteč A 13 6 1 6 29:21 19 0 0 

6. Dašice A 13 6 1 6 30:36 19 0 0 

7. Přelouč B 13 6 1 6 21:31 19 0 0 

8. L. Bohdaneč 13 6 0 7 26:20 18 0 0 

9. Opatovice n. L. A 13 5 3 5 20:21 18 0 0 

10. Moravany B 13 5 2 6 21:24 17 0 0 

11. Mikulovice 13 4 3 6 29:37 15 0 0 

12. Nemošice A 13 4 3 6 27:43 15 0 0 

13. Újezd A 13 3 3 7 26:31 12 0 0 

14. Roveň A 13 2 2 9 15:30 8 0 0 

Střelci branek: Blajda 5x, Michňák 4x, Bakeš 2x, Knotek 2x, Kubík 1x, Hynek R. 1x, Hynek J. 1x, 

Veselý 1x, Branda 1x, Čáň 1x, Novák 1x, Švadlenka 1x 

 

 Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých 

 

Tabulka podzimní části sezóny 2016 / 2017 – MUŽI „A“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Slatiňany 15 13 0 2 45:12 38 2 1 

2. Holice 15 10 0 5 44:15 31 1 2 

3. Chrudim B 15 10 0 5 36:16 31 1 2 

4. Třemošnice 15 11 0 4 26:17 31 3 1 

5. Moravská Třebová 15 9 0 6 34:20 28 1 2 

6. Libišany 15 9 0 6 23:19 27 2 2 

7. Česká Třebová 15 9 0 6 26:30 26 1 0 

8. Svitavy 15 8 0 7 28:32 23 1 0 

9. Hlinsko 15 6 0 9 26:22 21 0 3 

10. Žamberk 15 7 0 8 20:19 21 2 2 

11. Polička 15 7 0 8 20:32 19 3 1 

12. Choceň 15 6 0 9 18:25 18 2 2 

13. Přelouč 15 5 0 10 24:44 15 1 1 

14. Heřmanův Městec 15 4 0 11 23:44 15 0 3 

15. Moravany 15 4 0 11 25:41 10 2 0 

16. Dolní Újezd 15 2 0 13 14:44 6 0 0 

 Střelci branek: Poláček 7x, Kříž 7x, Mráz 3x, Mach 3x, Lukas J. 1x, Lukas M. 1x, Veselý 1x, Novák 

1x, Záleský 1x 

Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v novém roce 2017 a ať se Vám splní všechna tajná přání a ať dosáhnete mnoha 

pracovních i životních úspěchů. 



A úplně na závěr: Pozvánka na halové fotbalové turnaje dospělých a mládeže pořádané oddílem 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY v zimní přestávce ve Sportovní hale v 

Moravanech, na které se přijďte podívat a hlavně povzbudit naše mladé hráče, kteří se utkají i se 

soupeři z krajských soutěží. 

 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE: 

Neděle  15.01. 2017  od 9-16 hod – kategorie mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2004 a mladší  

Neděle  22.01. 2017  od 9-16 hod – kategorie starší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2002 a mladší 

Neděle  29.01. 2017  od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2006 a 

mladší 

Neděle  05.02. 2017  od 9-16 hod – kategorie mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2004 a mladší  

Neděle  12.02. 2017  od 9-16 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2008 a 

mladší 

Neděle  19.02. 2017  od 9-16 hod – kategorie starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2006 a 

mladší  

Neděle  26.02. 2017  od 9-16 hod – kategorie mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2008 a 

mladší 

 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE DOSPĚLÝCH: 

PONDĚLÍ 26.12.2016 od 9-16 hod – MORAVANY CUP. 

SOBOTA 04.02.2017 od 9-16 hod – Turnaj Starých gard. 

 

Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich 

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

 

Reklama 

 

 

 


