
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

první měsíc nového roku máme již za sebou. Měsíc leden je letos hoden svého názvu a paní 

zima si užívá svůj čas. Je to dobře, neboť v posledních letech to vypadalo, že čtyři roční 

období se změní pouze na dvě. Naštěstí má příroda nad lidmi dosud svoji vládu. 

1. 2. 2017 se koná první letošní zasedání zastupitelstva obce. Jeho hlavním úkolem bude 

projednání a případné schválení rozpočtu na letošní rok. V minulém čísle jsem uvedl, které 

hlavní akce bude nutné z rozpočtu pokrýt. Věříme, že současné rozpočtové příjmy obce nám 

dovolí profinancovat většinu potřeb obce. 

Kromě nové výstavby je nutné zároveň počítat s opravami současného majetku obce, mimo 

jiné hlavně s opravami závad v Senior centru, kde se nám postupně projevují různé stavební 

závady. Postupně se musí rekonstruovat sprchové kouty v bytech, dřevěné konstrukce 

balkonů, odpadlé obklady a dlažby, izolace, praskliny v obvodovém zdivu atd. Opravy bude 

též vyžadovat sportovní hala, která je již v provozu devátý rok. Již v loňském roce zde byla 

provedena oprava sociálních zařízení. S největší pravděpodobností nás zde bude čekat 

rozsáhlá oprava celé hrací plochy, na které se objevují stále častěji četnější trhliny. Není divu, 

sportovní hala je naštěstí stále více vytížená a celkové zatížení hrací plochy je možné. Po 

dohodě se správkyní haly bude také upraven a doplněn provozní řád neboť je nutné důsledněji 

vymezit způsob užívání tohoto sportoviště. V některých případech jsou drobné závady 

způsobeny neukázněností uživatelů haly. 

Je třeba též v letošním roce opravit střechy na pohostinství v Turově a Čeradicích. V řešení je 

rovněž provedení rekonstrukce ulice 9. května, jejímž majitelem a provozovatelem je 

Pardubický kraj. V současné době je na tuto akci vydáno právoplatné stavební povolení. Nyní 

záleží na vedení Pardubického kraje, kdy budou tyto práce zahájeny. Dle našich posledních 

informací se tak stane bohužel až v roce 2018. Budeme však ještě s odpovědnými pracovníky 

krajského úřadu jednat o možném dřívějším termínu realizace rekonstrukce. Vše je ale hlavně 

otázkou finančních prostředků. Víme, že tato ulice je spolu s průjezdnou silnicí od nadjezdu 

k zrcadlům ve velmi špatném stavu. Tento stav způsobuje hluk, otřesy nemovitostí a škody 

vznikají všem, kteří v okolí bydlí. 

Ceny za likvidaci odpadů v letošním roce zůstávají stejné jako v roce 2016. Ceník je uveden 

dále v listě s termíny vybírání poplatků za tuto službu. Touto cestou chci poděkovat všem 

spoluobčanům, kteří odpad třídí jak do nádob (popelnic), tak do kontejnerů rozmístěných po 

obci a sběrných místech. Najdou se však i jedinci, kteří si problém s odpady řeší po svém, a to 

bez ohledu na přidělání práce ostatním. Naštěstí těchto případů je méně než v minulosti. 

O letošní zimě jsem se na začátku již zmínil, přesto opakuji několik upozornění: sníh 

z chodníků a přechodů se snažíme co nejdříve uklidit, ale je nutné, aby každý, hlavně starší 

spoluobčané, omezili pohyb po námraze. Naše stroje přimrzlý sníh a led neodstraní. Posyp 

pískem je obtížný v době oblevy a sůl nám postupně chodníky v obci ničí. Proto ji používáme 

pouze výjimečně. Je třeba tedy dbát zvýšené opatrnosti. 

Počátkem února budou dvě naše obce, konkrétně Turov a Moravanský, osazeny novými 

osvětlovacími tělesy nejmodernějšího typu s technologií LED. Po vyhodnocení úrovně 

svítivosti a spotřeby energie následně rozhodneme o instalaci těchto světel ve zbývajících 

částech obce, včetně Moravan.  

To už však nový rok opět o trochu postoupí a letošní „opravdu“ zima se zkrátí. Pro tentokrát 

se s Vámi loučím a těším se v příštím čísle. 

               Václav Roček, starosta obce 

 

 

 



Upozornění OÚ 
Upozornění k harmonogramu svozů. 

Prosíme plátce, kteří platili za odpady dne 23. 1. 2017, aby si opravili 14 denní svozy:   

květen 2.,16.,30., říjen:3.,17.,31. 

  

Poplatky za odpady se budou vybírat 

do 27. 2. 2017 v knihovně v otevírací době:  
pondělí a čtvrtek od 9.00 - 11.00; 13.00 - 18. 00 hod.; 

středa: 9.00 - 11.00; 13.00 -15.00 hod. 

ceny: svoz 1x za měsíc: 950,-Kč, 2x za měsíc: 1400,-, osaměle žijící, vlastníci nemovitostí 

bez trvalého pobytu, chalupáři: 450,- Kč. 

 

Harmonogram svozu TKO 2017 
 

HARMONOGRAM SVOZU TKO - ROK 2017 MORAVANY  

                  

  
LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

týden 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 

                  pondělí 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

6 13 20 27 

úterý 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

7 14 21 28 

středa 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 
 

1 8 15 22 29 

čtvrtek 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 
 

2 9 16 23 30 

pátek 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

3 10 17 24 31 

sobota 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

4 11 18 25 
 neděle 1 8 15 22 29 

 
5 12 19 26 

 
5 12 19 26 

 

                  

                  

  
DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

 týden 13 14 15 16 17   18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 

                  pondělí 
 

3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 

úterý 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 

středa 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

čtvrtek 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

pátek 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

sobota 1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 neděle 2 9 16 23 30 

 
7 14 21 28 

 
4 11 18 25 

 

                  

                  

  
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 

týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 

                  pondělí 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 

úterý 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 

středa 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 

čtvrtek 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

pátek 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 

sobota 1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 

neděle 2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

                  



                  

  
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

týden 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 

                  pondělí 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 

úterý 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 

středa 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 

čtvrtek 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28 

pátek 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 

sobota 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 

neděle 1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 

                  úterý - TKO 2x měsíčně sudé týdny   
          úterý - TKO 1x měsíčně        
          středa - plast 1x týdně       
          pátek - sklo 1x 3 týdny       
           

 

Společenská rubrika  
 
V měsíci lednu oslavili životní výročí…. 

Jaruška Teplá                     Bohuslava Tomášková 

Marie Denková                  Dagmar Šilleová 

Marie Nejedlá                    František Haušild 

Ilja Karásek 

 

V měsíci únoru oslavili a oslaví životní výročí…. 

 

Zdeňka Pýchová                Julie Šedivá 

Josef Šejnoha                    Marie Šulcová 

Hana Neumannová            Miroslava Sládková 

 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí! 

 

Vítáme nové občánky…. 

 

Elenu Nekvapilovou 

 Adama Kašpara 

Amálii Brandovou 

 

Přejeme rodičům i dětem hodně radosti a hezkých společných chvilek. 

 

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

Z našich řad odešli…. 

 

Libuše Bakešová 

Růžena Durdilová 

Josef Wilder 

 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 

 



Kam za kulturou 
       

KD Moravany ve spolupráci s OÚ Moravany všechny srdečně zvou na 

vystoupení 

 

komorního pěveckého sboru POHODA, který se uskuteční v neděli dne 

26. 2. 2017 v hale Senior centra Moravany od 15,00 hod. 

 

 

Vystoupí:  

KPS POHODA, Brandýs nad Orlicí, 

řídí Bohuslav Škraňka 

DUO Marta a Pavel, Choceň 

Vstupné dobrovolné. 

 

Základní škola Moravany - historie 
 

                                 Č e r n á   k n i h a 
                   (podle zápisů ve třídní kronice) 

 

Psal se rok 1871. Do studeného únorového jitra zaskřípěly těžké dveře  m o r a v a n s k é h o  

kostelíka. A neslyšně, jako duch, vyklouzla jimi drobná postava bělovlasého stařečka. Opatrně přivřel, 

aby zbytečným lomozem nerušil pobožnost několika sousedů-vytrvalců, kteří se každý den scházívali 

o ranní mši. Zhluboka oddechl a maně se rozhlédl po hřbitově dokola kostel obklopujícím. Třeba že již 

den značně pokročil a osmá hodina byla nedaleko, ztrácely se omšelé pomníky a kříže náhrobní 

v ranní mlze. Jen dvě řady mohutných lip, rozdělující svaté pole na nestejné části, ostře se rýsovaly 

v mlze. Tvořily špalír cestě cihlami dlážděné, vedoucí do návsi, pokryté nyní hojně ledovými zmrazky 

a sněhem. 

Pomalu se sunul stařík po kluzké cestě, opatrně stavě nohy v objemné papuče obuté na náledí a pro 

bezpečnost přidržoval se ještě holi. Byla to pro něho již namáhavá cesta, zvláště za zimních dnů, kdy 

silně cítil svoji sedmdesátku. 

Stařík byl čtvrtý učitel na moravanské škole, Antonín Citta. Suchoučká jeho postava se hrbila pod 

jhem sedmdesáti let a pod tíží vykonané práce. Zastával též funkci varhaníka a vracel se právě 

z ranních bohoslužeb. Prošed lipovým stromořadím, stanul před malým dřevěným stavením, kde to 

hučelo jako v úle – před moravanskou školou. 

Stará, sešlá dřevěná chalupa stála zasmušile v rohu dost urovnané návsi. V zimních dnech profukoval 

severák jejími rozviklanými spárami, kterými fičel vítr až do světnice, zvláště tam, kde popraskaná 

mazanice dosti nepřiléhala. Ani z venku nebyl pohled vábnější. Zkřivené stěny chalupy posazeny tu na 

vyšší, onde nižší podezdívku, před níž se táhla nevysoká záhrobeň. Pro bezpečnost byly stropní trámy 

ze dřeva podloženy silnými podpěrami. Celkem se podobala škola vrásčité, zamračené, několika 

berlami podepřené chromé stařeně. 

Stařík-učitel se zastavil pod okny učebny. Poslouchal chvíli lomozu a křiku, který jeho svěřenci 

tropili. V pestré směsici hlasů zřetelně rozeznával hlasy Franty a Josefa L., nadějných bratrů, kteří mu 

způsobili svým chováním mnohou těžkou chvilku a s kterými si opravdu nevěděl rady. Cítil zřejmě, 

jak se mu svěřená mládež vymyká z ruky. Nestačil ji udržeti v náležité kázni a poslušnosti tuto živou 

hmotu mládím kvasící. Rád odejde na zasloužilý odpočinek. Čekal jen na úpravu svého služného, 

které už nebude muset vybírat sobotálesem. Letos po prvé vyplatili mu služné ze státní pokladny 

v Holicích. Až do posledního září 1870 se dělo vybírání platu, který se nazýval sobotálesem velmi 

mizerně, po několika zlatých neb dokonce i krejcařích. Jeho pensička, 44O zlatých ročně, stačí mu 

snad na skromné živobytí. 

 Z myšlenek ho vytrhla rána a třesk sypajícího se skla z okénka olůvkem vyspraveného a na to hrozný 

křik školní mládeže. 



  „ Kakrholtská mládež,“ ulehčil si povzdechem a spěchal dovnitř, aby zastihl viníka. 

Sotva zasedl, hrnulo se žatstvo ke stolku se zprávou, co se přihodilo. Po krátkém vyšetřování, že 

Franta a Josef L. zahráli si ve třídě tyčkrle (špaček-tyčkrle byl malý dřevěný váleček na obou stranách 

přišpičatělý, jímž se hrálo. Pálkou se odpaloval). 

„ Tak se pěkně přiznejte, který jste to rozbil!“  V zadní lavici vstává hubený, pobledlý chlapec Franta a 

nesměle vykládá: „Já ne, já ťukal jen málo, to tuhle Bobeš zinknul pořádně a okýnko se vysypalo.“ 

Bez dlouhého rozmýšlení vyhledal učitel v zásuvce svoji fišpanku a Bobeš dostal na ruce čtyři, až se 

mu v očích zajiskřilo a na pobryndaný kabát ukáply mu dvě veliké slzy. 

Nato vylovil kantor ve stolku slabou tenkou knihu černým lesklým papírem potaženou. Húú --- knihu 

hanby---jenom tři největší darebáci bývali v ní zapsáni – to byla větší ostuda, nežli sebe větší výprask. 

  „Tentokráte se to Bohoušovi nevyplatilo,“ soustrastně šeptali spolužáci. Aninka Virtová,nejhodnější 

žákyně ze třídy, se zatajeným dechem sledovala počínání učitelovo a oddychla si spokojeně teprve 

tehdy, když byla ostudná kniha zase v zásuvce. 

Stařeček položil vážně knihu na stůl. Na černém lesknoucím se papíře zářil do srdíčka vystřihnutý 

štítek, na němž krásným švabachem umnou rukou bylo napsáno: „Kniha hanby- neb kniha černá pro 

rozpustilé a nemravné děti pro školu moravanskou. Založena léta Páně 1842.“  Přelistoval několik 

archů hrubého papíru, vyhledal stranu s letopočtem 1871, namočil a stářím třesoucí se rukou napsal: 

Nejhorší školáci, kteří učitele den jak den zlobili, nic se učit nechtěli, proklatou hubu na učitele věšeli, 

křičeli,co jen hrdla měli, ani na trest, ani na dobré slovo dáti nechtěli a ostatní žáky o vyučování 

připravovali, jsou tito: 

František a Josef L.! 

  Dávno hnije učitel Antonín Citta a s ním i mnozí darebové, zapsaní v černé knize. Mnohé napravila 

těžká škola života a stali se váženými občany moravanskými.- Z celé kapitoly zbyla jen ošumělá 

knížka, červotoči provrtaná jako svědectví, že ani tenkrát nebyla mládež lepší naší. Jména některých 

žáků se vlekou z roku do roku černou knihou, z čehož patrno, že i tenkrát měla škola žáky 

nenapravitelné. Některé zápisy jsou velmi humorné a jsou zaznamenány pěknými starými rčeními. 

Tak čteme , že 15. února 1872 měl J. T. z Moravan na učitele nemraunou  hubu. Na jiném místě jsou 

zapsáni A. K., B. F. a T. J., že nadávali paní Jůlii Noskovy  capouchu ucouraných. Jinde: K. Fr. při 

učení štěkal a skřípal brkem. 

  Nebyla tedy ani tenkráte práce učitelů záviděníhodna. Ba zdá se, že byla mnohem svízelnější. Trpce 

si stěžuje nástupce Cittův, učitel Wiesner, při svém příchodu do Moravan na zanedbanou a zpustlou 

mládež slovy: „Při příchodu mém do Moravan byla škola v tak bídném stavu, že pisatel těchto řádků 

chtěl se místa vzdáti. V ohledu mravním byla mládež příliš zpustlá a v každém ohledu surová, takže 

s velkým sebezapřením a rázným zakročením musil nížepsaný drsnou kůru s dětí školních téměř 

oškrabávati. V literním umění byla taktéž zanedbaná, nemajíc ponětí ani o mluvnici a pravopise, ani 

zeměpise a jiných zákonných předmětech.“ 

    Od dob učitele Wiesnera uteklo sotva půl století – a dnes nenajdeme v Moravanech jediného 

člověka, který by neuměl čísti a psáti. Neveliké množství učitelů, počínajíc prvním Jiřím Novotným a 

konče Eduardem Navrátilem, vykonalo v obci veliký kus obrodné práce, před kterou nezbývá než 

hluboce se poklonit. 

 

   Tento článek pana řídícího učitele V.Flaišera byl poprvé uveřejněn v časopise Vzkříšení, který 

vydával řídící učitel Eduar Navrátil v Moravanech. 

  A dále byl ještě uveřejněn ve Vlastivědném sborníku Krajem Pernštýnů v roce 1931. Řídící učitel 

Wiesner je pochován na místním hřbitově od vstupní brány vlevo.   

                                                                                              Vlasta Jiroutová 

 

Zpráva velitele JSDHO Moravany za rok 2016 
 
Jednotka je tvořena 13 členy SDH. Z toho je 5 velitelů družstva, 11 nositelů dýchací techniky, 7 

strojníků, 9 pilařů, 3 zdravotníci, 1 technik ochrany obyvatelstva. 

 

Faltys Luboš                   – velitel jednotky, strojník, NDT, zdravotník,, TOOB, OMP 

Faltys Milan                    – zástupce velitele, strojník, NDT, zdravotník, OMP 



Faltys David                    – velitel družstva, strojník, NDT, OMP 

Holický Josef                   – velitel družstva, NDT, zdravotník, OMP 

Vaněk František               – velitel družstva, strojník, NDT, OMP 

Boháč Petr                       – strojník, NDT, OMP 

Konečný Daniel               – strojník, NDT, OMP 

Fořt Jaroslav                    – strojník,  

Slavík Vojtěch                 – starší hasič, NDT, OMP 

Louženský Jan                 – hasič, NDT, OMP 

Dub Tomáš                      – hasič 

Nečas Antonín                 – hasič, NDT 

Novotný Rostislav            - hasič, NDT 

 

NDT-nositel dýchací techniky. TOOB-technik ochrany obyvatelstva. OMP-obsluha motorových pil. 

 

Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické 

prohlídky. Členové mají platné zdravotní prohlídky. Školení JSDH probíhá minimálně 1x měsíčně. 

Školení velitelů družstev a strojníků je jednou ročně. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací 

techniky a pilaři. 

 

5 členů složilo zkoušky  -  S-40 strojník JSDH 

Faltys Milan, Faltys David, Vaněk František, Fořt Jaroslav, Konečný Dani 

2 členové absolvovali kurs - NDT-16- nositel dýchací techniky 

Nečas Antonín, Novotný Rostislav 

 

Zásahová činnost JSDHO Moravany! 

 

Poplach vyhlášen KOPIS a akce pro obec 

  

15.01. - 14:21 - Požár – průmyslového objektu - mrazírny Dašice 

05.04. - 08:00 - Požární dozor při pálení klestí – Moravany 

18.04. - 16:00 - TP odstranění nepovolené stavby – Moravany 

23.04. - 19:00 - Cvičení JSDH Holicka – stanice HZS Holice 

26.04. - 15:07 - Požár rodinného domu – Bělešovice 

30.04. - 19:00 - Zdravotní a požární dozor při pálení čarodějnic - Moravany 

02.08. - 16:57 - Požár polního porostu – Moravany 

27.08. - 13:00 - Zdravotní dozor při Ulétnutí - Moravany 

26.09. - 15:34 - Požár tújí u rodinného domu – Moravany 

20.11. - 16:35 - Požár dopravního prostředku – Moravany Platěnice 

23.11. - 08:00 – Pomoc s odstranění vody ze střechy 2. st. ZŠ Moravany 

23.11. - 18:00 - Dopravní dozor při rozsvícení stromečku – Moravany 

31.12. - 15:58 – Požár stromu – Platěnice u splavu 

 

Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při 

výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, 

údržbě hasičárny, soutěžích v požárním sportu, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslím 

si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním 

spoluobčanům.  

 

Obměna techniky 

Stalo se to, co jsme si vždycky přáli, a jsme za to moc rádi. Mohli jsme v obci přivítat úplně první 

nový dopravní automobil v hodnotě 900 tisíc korun . 

Celkem 450 tisíc korun přispělo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, maximální 

možnou dotaci 300 tisíc poskytl Pardubický kraj a zbytek doplatila obec. 



Jedná se o Ford transit kombi L3 350 Trend 2.0 

TDCi 96kW, dodaný firmou Vesta Auto Corson, 

spol. s r. o. Převodovka je manuální, 

šestistupňová, poháněna jsou kola přední nápravy. 

Devítimístný vůz je vybaven nezávislým topením 

a klimatizací. Nechybí tažné zařízení a výstražné 

světelné a zvukové zařízení. Vozidlo je vybaveno 

navíc střešním oknem a na boku vysouvací 

markýzou. 

 

Za to je právem nutno poděkovat především 

vedení naší obce, ale i celému zastupitelstvu 

a všem, kteří se na realizaci tohoto snu podíleli. 

Dále se nám podařilo zahájit obnovu dýchací techniky, a to zakoupení 2 přístrojů DRÄGER 

PSS3000. Jedná se o přetlakovou technologii, která zaručuje větší bezpečnost členů jednotky. 

Faltys Luboš, velitel JSDH 

 

Něco málo o zdraví 
 
Zdravé exotické koření 

 

Léčivé účinky pepře 

Toto koření prospívá produkci trávicích enzymů a žaludečních šťáv, napomáhá celkovému 

prokrvení, podporuje chuť k jídlu, pomáhá při nadýmání a průjmu. 

Zevně ho můžeme použít na bolavé klouby a svaly. 

Nedoporučuje se těhotným ženám a malým dětem. 

 

Paprika křovitá – chilli 

Je rostlina, která pochází z Ameriky. Obsahuje vitamíny C, A, B2, E, saponiny, flavonoidy. Zmírňuje 

bolesti při zánětech kloubů, šlach, revmatismu a dně. 

Prospívá trávení, zažívání, nadýmání, zvyšuje krevní cirkulaci v žaludku a ve střevech. 

Pomáhá likvidovat střevní mykózy, snižuje riziko srdečních nemocí snižováním cholesterolu. 

 

Chilli a kurkumové kapsičky na bolavé klouby, dnu a revmatimus. 

Potřebujeme půl lžičky chilli, půl lžičky kurkumy, 2 dl lihu nebo domácí pálenky. 

Necháme 14 dní odpočinout a denně řádně protřepáváme. 

Užíváme po dobu šesti týdnů 3x denně 30 kapek. 

 

Léčivé působení vavřínu 

Listy jsou zdrojem silic, hořčin, alkaloidů a mají příznivé účinky na trávení, zažívání a metabolismus. 

Pomáhají při cukrovce, revmatismu a dně. Likvidují ušní záněty, zlepšují sluch a ruší 

nepříjemné zvonění v uších. 

Vlasta   Jiroutová 

 

OS SC Moravany 
 
Tak jako každý rok, i v závěru roku 2016, a to 19. 11., pořádali jsme v hale SC vánoční trhy. Přišlo 

hodně lidí. U paní Lenky Pírkové se mohli občerstvit jak prodávající, tak návštěvníci trhů. 

 

Druhá, již tradiční akce byla 20. 12. 2016 společná večeře, také v hale SC. Jako každý rok přišel pan 

starosta Václav Roček a místostarostka Lada Louženská. Před podáváním večeře nám zahrála Terezka 

Pírková na housle vánoční melodie a vnuk paní Otradovské, Honzík, zarecitoval vánoční říkanky. 



Potom jsme si po krátkém projevu zástupců obce všichni společně připili. Večeře byla dobrá, zejména 

obalovaný kapr všem chutnal. 

 

V lednu budeme mít výroční členskou schůzi, na které řekneme předběžný plán činnosti na rok 2017. 

         H. Pšeničková 

 

Sport 
 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 15. ledna 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2004 (dívky 2002) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. DFO PCE MŽ 

2. TJ SOKOL LÍPA 

3. MORAVANY „MODŘÍ“ 

4. DFO PCE SŽ 

5. SK PARDUBIČKY 

6. MORAVANY „ČERVENÍ“  

7. TJ LUKOVÁ 

8. SOKOL MNĚTICE 

 

Nejlepší střelec:  Kosina Michal MORAVANY „MODŘÍ“  10 branek 

Nejlepší hráč:  Pecen Tomáš TJ SOKOL LÍPA  

Nejlepší brankář:  Melounová Eliška DFO PCE MŽ 

 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 

MORAVANY „ČERVENÍ“: Kubizňák Pavel, Hájek Adam (2), Meller Lubomír, Mikan Eliáš, Bidlo 

Adam, Stoklasa Štěpán, Runštuk Dominik, Pinkas Patrik (1) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

MORAVANY „MODŘÍ“: Hemer Miroslav, Peterka Lukáš (3), Kosina Michal (10), Provazník Jiří, 

Štěpán Bakeš, Kulhánek Michal (1), Šafránek Radek, Osyka Steve (1) 

 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

STARŠÍ ŽÁCI 

Dne 22. ledna 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2002 (dívky 2000) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SK HOLICE „A“ 

2. SK PARDUBIČKY 

3. MORAVANY „ŽLUTÍ“ 

4. SK HOLICE „B“ 

5. PARAMO PARDUBICE 

6. TJ SOKOL SRUBY 

7. MORAVANY „MODŘÍ“ 

8. TJ OPATOV 

 

Nejlepší střelec:  Šprta Radek  SK HOLICE „A“  9 branek 

Nejlepší hráč:  Maršíček MIchal SK PARDUBIČKY  

Nejlepší brankář:  Metelka Filip MORAVANY „ŽLUTÍ“ 

  

Pod taktovkou trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny se turnaje zúčastnili: 



MORAVANY „ŽLUTÍ“: Metelka Filip, Horáková Klára, Kaplan Lukáš (3), Roček Jan /2), Kosina 

David, Endrová Tereza (4), Dostál David (3), Kmetík Jan (1) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

MORAVANY „MODŘÍ“: Fliger Jakub, Hájek Adam (1), Dlouhý Jan (1), Křičenský Ondřej, 

Macháček Luboš /1), Matěna Daniel (1), Chabadová Tereza, Matěnová Nikola 

 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 29. ledna 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SOKOL MORAVANY 

2. FK BANÍK CHVALETICE 

3. SK POLIČKA 

4. MFK CHRUDIM  

5. SK PARDUBIČKY 

6. FK CHLUMEC N/C 

7. TJ JISKRA ÚSTÍ N/O 

8. TJ JISKRA RYBITVÍ 

 

Nejlepší střelec:  Peterka Lukáš  SOKOL MORAVANY 16 branek 

Nejlepší hráč:   Kosina Michal             SOKOL MORAVANY 

Nejlepší brankář:  Chalupník Martin SK POLIČKA 

  

Pod taktovkou trenéra Milana Bakeše se turnaje zúčastnili: 

Bubeník Štěpán, Morávek Vojtěch (1), Kubík Ondřej (1), Provazník Jiří (2), Bakeš Štěpán (1), Peterka 

Lukáš (16), Kosina Michal (15)  

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 05. února 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2004 (dívky 2002) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  

2. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

3. HLINSKO „B“ 

4. TJ PŘELOVICE 

5. MORAVANY „ČERVENÍ“ 

6. MORAVANY „MODŘÍ“  

7. TJ LUKOVÁ 

8. SK STOLANY 

9. STARÉ HRADIŠTĚ 

10. HEŘMANŮV MĚSTEC 

 

Nejlepší střelec:  Krahula Matěj ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  7 branek 

Nejlepší hráč:   Lexman Pavel MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  

Nejlepší brankář:  Pollák Adam  TJ PŘELOVICE 

 

Pod taktovkou trenéra Milana Bakeše se turnaje zúčastnili: 

MORAVANY „ČERVENÍ“: Hemer Jaromír, Pištora Vojtěch (1), Bidlo Adam, Bakeš Štěpán, 

Peterka Lukáš (4), Kulhánek Lukáš (2), Runštuk Dominik (2) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

MORAVANY „MODŘÍ“: Hájek Adam, Kubizňák Pavel, Provazník Jiří, Šafránek Radek (2), Kosina 

Michal (1), Mikan Eliáš, Pinkas Patrik 



 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 

Letošní halová sezóna bude zakončena těmito turnaji mládeže: 

NEDĚLE 12.02.2017 od 9 hodin do 16 hod turnaj mladších přípravek za účasti 8 mužstev. 

NEDĚLE 19.02.2017 od 9 hodin do 16 hod turnaj starších přípravek za účasti 8 mužstev. 

NEDĚLE 26.02.2017 od 9 hodin do 16 hod turnaj mladších přípravek za účasti 8 mužstev. 

 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOBROVOLNÉHO POŘADATELE SPORTOVNÍCH AKCÍ, 

TENISOVÝCH TURNAJŮ ZA ROK 2016 KARLA ŠEDIVÉHO 

 

V roce 2016 jsem uspořádal pod hlavičkou obce a zejména starosty obce Moravany celkem 4 tenisové 

turnaje: 

První dne 2. 4. v hale Moravany – VELIKONOČNÍ turnaj smíšených dvojic za účasti šesti mixů. 

Vítězem a další pořadí: 

1. místo Kaplan Milan, Kaplanová Miroslava z Brčekol 

2. Mansfeld Josef, Horáková Jana z Ředic a Holic 

3. Bahník Martin, Horáková Jana z Holic a Poběžovic 

4. Karafiát Zbyněk, Hájková Miroslava z Moravan 

 

Druhý turnaj jsem uspořádal až dne 10. 9. v Platěnicích, smíšené čtyřhry za účasti pěti dvojic O 

POHÁR OBCE MORAVANY.  

1. místo Kolín František, Nováková Lucie  Újezd, Hradec Králové 

2. místo Mansfeld Josef, Fousková Veronika Ředice, Holice 

3. místo Šedivý Karel, Pospíšilová Sára  Moravany, Srnojedy 

 

Třetí turnaj jsem uspořádal v listopadu v hale Moravany, a to již 7. ročník O pohár obce Moravany 12. 

11. 2016. 

1. místo Málek Jaroslav, Horáková Jana  Borek, Poběžovice 

2. místo Pospíšil David, Pospíšilová Sára  Srnojedy 

3. místo Mansfeld Josef, Fousková Veronika Ředice, Holice 

 

V tomto turnaji získali vítězové putovní pohár do trvalého držení, neboť jej vyhráli potřetí za sebou a 

stali se tak vítězi již 7. ročníku. 

 

Čtvrtý turnaj tradiční VÁNOČNÍ turnaj čtyřhry muži – již 8. ročník O pohár starosty obce a haly 

Moravany. Tohoto turnaje se účastní pravidelně 10-12 dvojic a tento turnaj je celodenní. Hraje se od 

7,00 do 21,00 hodin ve dvou skupinách a potom první tři dvojice postupují z každé skupiny o umístění 

na 1. – 6. místě. Letos se zúčastnilo 10 dvojic. 

1. místo Málek Jaroslav, Šafránek Jiří  Borek, Hradec Králové 

2. místo Čermák Stanislav, Opletal Martin  Slepotice, Rokytnice n. Orlicí 

3. Bakeš Milan st., Bakeš Milan ml.  Moravany, Spojil 

4. Hoffman Jiří, Kňava Radek   Luže, Pod Dubem 

 

Tímto turnajem moje mise v pořádání tenisových turnajů končí a předávám pomyslnou štafetu paní 

Mirce Hájkové, správkyni sportovní haly. Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat OÚ Moravany a 

zejména panu starostovi Václavu Ročkovi za podporu a za účast na předávání cen a finanční podporu, 

bez které bych tyto turnaje nebyl schopen provozovat. Dále všem účastníkům těchto turnajů. 

Věřím, že jsem odvedl dobrý kus práce ve prospěch sportu a reprezentace obce v širokém okolí. 

 

Dobrovolný pořadatel akcí C A R L O S : Šedivý 


