
 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

je tady po dlouhé zimě předjaří a všichni se určitě těšíme na teplejší počasí. 

V současné době obec Moravany připravuje realizaci akcí, které jsou v plánu pro letošní rok. Jedná se 

především o tyto akce: 

1) Dokončení výstavby nové čističky v Platěnsku. Stavba o celkovém nákladu 33 mil. Kč bude dokončena 

do 30. 6. 2017 a zároveň bude zahájen zkušební provoz, který potrvá jeden rok. Kapacita ČOV je 2 000 

ekvivalentních obyvatel, což s rezervou stačí na čištění odpadních vod z Moravan i Platěnic. 

2) V současné době probíhá lhůta pro podání nabídek k provedení výběrového řízení na dodavatele pro 

dokončení opravy sokolovny, která se dnes oficiálně nazývá „Moravanský dům“. Celkový rozpočet na 

dokončení této stavby činí cca 27 mil. Kč včetně DPH. V této částce je zahrnuto i veškeré technické 

vybavení včetně kuchyně, vzduchotechniky, ozvučení a též úpravy parkovacích míst apod. Věřím, že určená 

komise z nabídek vybere vhodného dodavatele nejen s nabídkou příznivé ceny, ale též s předpokladem 

realizace kvalitní práce. Sokolovnu, resp. „Moravanský dům“, bychom chtěli otevřít nejpozději k termínu 1. 

9. 2018. 

3) nyní bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele realizace II. etapy dokončení splaškové kanalizace  

v Platěnicích. Když vše půjde podle předpokladů a obec na tuto akci získá dotaci, bude stavba zahájena po 

prázdninách. Předpokládaný náklad činí 13 mil. Kč s termínem dokončení do 30. 6. 2018. Stavební povolení 

je vydáno, realizace je však závislá na získání finančních prostředků. 

To jsou hlavní investiční akce pro rok 2017. 

V obcích Moravanský a Turov bylo v termínu do 10. 3. 2017 namontováno nové úsporné veřejné osvětlení. 

To představuje 41 svítidel LED s výrazně nižší spotřebou el. energie a nižší zátěží stávajícího letitého 

kabelového systému. Předpokládaná úspora el. energie činí až 75 % současné spotřeby el. energie. 

Provádíme měření a podle výsledku tento typ osvětlovacích těles rozšíříme o další lokality. Někteří 

spoluobčané kritizují nižší účinek těchto světel ve srovnání s těmi původními. Podle zkušenosti  ostatních 

uživatelů je však osvětlení dostatečné, neoslňuje interiéry domů a jedná se pouze o to, na nové osvětlení si 

zvyknout. Po vyhodnocení rozhodneme o další případné obměně. 

Dne 12. 2. 2017 se v obci stala nepříjemná událost. V Čeradicích vyhořel dům pana ing. Karla Kohoutka. 

Díky pohotovému zásahu několika hasičských sborů se podařilo plameny lokalizovat tak, aby nedošlo 

k rozšíření požáru na okolní nemovitosti. Následný celonoční dozor  nad ohništěm zajišťovali členové SDH 

Moravany. Tato událost je příkladem, že podobné neštěstí může i při troše nepozornosti nebo nešťastné 

náhody postihnout každého z nás. Příčina požáru nebyla dosud oficiálně sdělena, ale zdrojem může být 

cokoliv, varná konvice, různé nabíječky v zásuvce, lampy a další spotřebiče nevyjímaje. Na místě je rovněž 

potřeba provádět pravidelné kontroly topidel a komínových těles. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 

za obětavou pomoc, kterou postiženému ing. Kohoutkovi poskytli především spoluobčané z Čeradic. 

Z vlastní iniciativy zorganizovali dne 11. 3. 2017 početnou brigádu a spolu s rodinnými příslušníky provedli 

úklid celého spáleniště a jeho okolí. Poděkování náleží především panu Sychrovi, Štěpánkovi a Holubovi, 

kteří navíc k pracím poskytli svoji techniku. 

Již byly ze strany obecního úřadu zahájeny různé úklidové a údržbové práce na zeleni a likvidaci následků 

zimy. Situace v této záležitosti je rok od roku horší. Přibývá stále více porušených míst na komunikacích, ať 

už místních nebo státních, ale především je stále více poškozována přilehlá zeleň u obrubníků. Způsobují to 

vlastníci motorových vozidel, kteří na této zeleni neoprávněně parkují. Některým se nechce uklízet auta na 

svoje pozemky, protože za chvíli zase někam pojedou.  

 

Upozorňuji, že tuto skutečnost bude ve zvýšené míře hlídat městská policie a dostupnými prostředky bude 

vyzývat vlastníky vozidel k nápravě. 

Počátkem března jsem se zúčastnil dvou výročních schůzí organizací, které působí v naší obci. Jednalo se o 

chovatele drobného zvířectva a TJ Sokol. Malá organizace je vedena vzorně panem Zdeňkem Dočkalem a 



panem František. Houdkem. I když mají pouze 8 členů, tak o své činnosti dávají vědět prostřednictvím 

úspěšné účasti na výstavách i spoluprací s chovateli z Holic. Přejeme jim hodně úspěchů v letošním roce a 

především zachování zdravého chovu. 

Dále se konala výroční valná hromada TJ Sokol Moravany. Této valné hromady se zúčastnili všichni, kteří 

se o chod sportu v Moravanech starají. Jsou to vedoucí oddílů kopané od nejmenších až po A mužstvo. 

Potěšitelná je rovněž aktivní a rozšiřující se činnost žen cvičenek a jejich péče o cvičení těch nejmladších. 

S přáním mnoha úspěchů vystoupil zároveň zástupce Župy Pipichovy pan ing. Cimpfl z Rovně. Je jen škoda, 

že o účast na této valné hromadě neprojevili větší zájem řadoví členové sokola nebo i samotní hráči 

fotbalových mužstev. Přejme si, aby se v jarních soutěžích podařilo splnit ten nejvyšší cíl, kterým je udržení 

A mužstva v krajském přeboru. Potěšitelné je, že sokol znovu přihlásí do soutěže mužstvo dorostu, což je 

velmi důležité pro výchovu vlastních hráčů. 

Hezký počátek jara a nashledanou v příštím čísle. 

                                                                                                         Václav Roček, starosta obce 

Společenská rubrika  

V měsíci březnu oslavili a oslaví životní výročí… 

Zdeňka Matoušková                 Milan Roček 

Marie Hortová                           Josef Rudiš 

Marie Mokrá                             Josef Půlpán 

Eva Hysková                             Jiří Matějka 

Jan Šanda                                  Božena Trochtová 

Květoslava Bažantová 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti! 

 

Z našich řad odešli…. 

pan Jiří Budil 

 

Čest jeho památce. 

Poděkování OCH Pardubice 

Pardubická Charita děkuje třem králům. Vybrali opět přes milion korun 

Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní charity Pardubice 425 prázdných 

pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřály krásný 

nový rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné pokladničce v Rokytně byla 

i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 korun (z toho 

v Moravanech 25 631 Kč). Tyto peníze pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním 

postižením v Pardubickém kraji, ale také rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shrnout 

letošní Tříkrálová sbírka z pohledu pardubické Charity. 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem malým i velkým koledníkům. Poděkování náleží také všem lidem, 

kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček. 

V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity 

pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Další prostředky 

pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry 

apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, 

Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí. Více informací najdete na webu 

www.pardubice.charita.cz. 

Vojtěch Homolka, PR pracovník, koordinátor dobrovolníků 

http://www.pardubice.charita.cz/


Zprávy z Pardubického kraje 

Přes 700 žadatelů získá dotaci na nový kotel. Kraj rozdělí více než 80 milionů 

V rámci druhé výzvy takzvaných kotlíkových dotací rozdělí Pardubický kraj mezi žadatele více než 80 

milionů korun. Celkem bylo rozhodnutím radních potvrzeno 703 žadatelů, kteří splnili nezbytné podmínky 

pro získání dotace a zároveň svojí žádost zaregistrovali nejrychleji. „V rámci druhé výzvy bylo 

zaregistrováno celkem 930 žádostí s celkovou požadovanou částkou přesahující 106 milionů korun,“ řekl 

hejtman Martin Netolický. „Nadále evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyhověli všem podmínkám, avšak 

jejich žádost byla zaregistrována po naplnění finančního limitu, který byl v rámci výzvy alokován. Tito 

žadatelé zůstávají v pořadníku a mohou dotaci získat, pokud některý z dalších žadatelů odstoupí od 

smlouvy,“ doplnila ještě krajská radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Hana Štěpánová.  

Kraj podpoří činnost dobrovolných hasičů částkou půl milionu korun 

Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Tyto finance budou určeny na činnost 

sdružení včetně práce s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu. „Podpora dobrovolných 

hasičů je ze strany našeho kraje dlouhodobou záležitostí již od roku 2002, kdy finančně podporujeme nejen 

činnost krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, stavbě či 

rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také při nákupu drobnějšího technického vybavení, jako jsou ponorná 

čerpadla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem je však podpora nastavena na částku 500 tisíc 

korun, jelikož si uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží,“ doplnil 

hejtman. Finance poslouží spolku na práci s mládeží a pořádání soutěží v požárním sportu. Se svými více než 

22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi jednu z největších organizací na území kraje, navíc jsou přítomni 

i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu a sportovní vyžití. 

Nová střecha haly v České Třebové by mohla být hotová už v říjnu 

Sportovní hala v České Třebové by se mohla dočkat nové střechy již v říjnu letošního roku. Jako reálný vidí 

tento termín také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kraj již navíc disponuje posudkem, který 

navrhuje čtyři varianty řešení nové konstrukce střechy a čeká na posudek soudního znalce. Předpokládaná 

škoda na stavbě by neměla překročit 15 milionů korun. „Externí projektant, kterého jsme pro zpracování 

posudku vybrali, navrhl čtyři varianty, jak by mohla nová konstrukce vypadat. Jedná se o železobetonovou 

konstrukci, lepený vazník, ocelovou konstrukci nebo kombinaci oceli a dřevěného vazníku. S výběrem 

nejvhodnější varianty budeme však čekat na posudek soudního znalce, který by měl být hotový v březnu,“ 

uvedl hejtman Martin Netolický. „Z psychologického hlediska je pro mě však stále nemyslitelné, aby měla 

nová střecha stejnou konstrukci s dřevěnými vazníky,“ sdělil Netolický. Pardubický kraj již také zná 

předpokládanou škodu na celé stavbě. „Škoda by neměla přesáhnout 15 milionů korun. Kromě samotné 

střechy byla poničena podlaha, instalace, světla či obložení,“ dodal hejtman. 

Kraj ocení významné osobnosti a zachránce lidských životů včetně činovníků turnaje v České Třebové 

Celkem devět nominací na nejvyšší ocenění Pardubického kraje schválili krajští zastupitelé. Ocenění jsou 

výrazem uznání významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj 

Pardubického kraje a přispěly k šíření jeho dobrého jména, nebo se podílely na záchraně lidských životů. 

Letošní laureáty vybírala komise složená ze zástupců jednotlivých zastupitelských klubů už počtvrté. 

Mimořádně bylo ocenění uděleno také za skutek, který se stal v letošním roce, a to v souvislosti s pádem 

střechy sportovní haly v České Třebové. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 3. května ve 

Východočeském divadle v Pardubicích. 



„Každoročně se přesvědčujeme o tom, kolik máme v Pardubickém kraji osobností, které šíří slávu svého 

rodiště či působiště po celé republice nebo i ve světě. Je skutečně těžké z nich vybrat jen několik, protože 

jsme v letošním roce obdrželi rekordní množství 47 nominací,“ řekl hejtman Martin Netolický. Cenu Za 

zásluhy o Pardubický kraj převezmou významný pardubický lékař Karel Havlíček za celoživotní přínos k 

rozvoji české chirurgie, cyklista a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, smíšený pěvecký sbor KOS 

Pedagogické školy v Litomyšli, Evžen Erban za dlouholeté úsilí o zachování a rozvoj plochodrážního sportu 

v Pardubicích a Josef Ročárek za přínos k rozvoji učňovského školství na Pardubicku. „Je to velmi 

inspirující, vidět, co všechno stojí za úspěchy těchto lidí, a že nic není zadarmo,“ dodal 1. náměstek hejtmana 

Roman Línek. Cenu Michala Rabase za záchranu získají z 11 nominovaných tři zachránci za včasné 

poskytnutí první pomoci při různých kritických a život ohrožujících situacích. Zastupitelé se také rozhodli 

udělit aktuálně ještě jedno mimořádné ocenění. „Ačkoliv se jedná o čin, který se stal v letošním roce, 

považuji za logické ocenit zástupce sportovního klubu FBK Orlicko-Třebovsko a rozhodčí utkání ve 

florbale, kteří byli přítomni při pádu střechy sportovní haly v České Třebové. Díky jejich duchapřítomnosti, 

odpovědnému přístupu a pomoci vyvázli všichni mladí sportovci i návštěvníci bez vážnějších zranění a 

nedošlo k panice,“ vysvětlil hejtman. 

Oznámení OÚ 

všem vlastníkům pozemků 

Obec Moravany tímto vyhlašuje termín pro podání žádostí k provedení I. změny územního 

plánu obce (ÚPSÚ). 

Na základě předložených žádostí provede obec Moravany zadání změny současného ÚPSÚ obce, 

který platí od 14. 7. 2014. 

Žadatelům oznamujeme, že celkové projednání této změny trvá do nabytí právní moci 18 – 24 

měsíců. 

Své žádosti zašlete písemně na adresu: 

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 

do 28. 4. 2017 do 11,00 hod. 

Upozorňujeme žadatele, že žádosti musí být podepsány všemi majiteli dotčených pozemků. 

Kam za kulturou 

Obec Moravany a OS SC Moravany Vás 

srdečně zvou na koncert kapely 

ŽIVAŇANKA 

dne 23. 4. 2017 od 15,00 v Senior 

centru Moravany 

Občerstvení zajištěno. 

 

 



Obec Moravany, Občanské sdružení SC, Stravování Lenka Pírková 

 POŘÁDAJÍ 

8. 4. 2017 od 09:00 – 16:00 hod. 

VELIKONOČNÍ TRHY 

v Senior centru Moravany 

 perníky, jidáše, vánočky      - kosmetika, květiny     - malování vajíček    -  ložní prádlo, povlečení 

 pečivo, mazance     - domácí potřeby, nádobí      - pletené pomlázky    - háčkované výrobky 

 uzenina a sýry   - ponožky, spodní prádlo     - zdobení perníčků       - květinové vazby 

 ovoce, zelenina      - knihy, bižuterie   

 výstava domácího zvířectva (drůbež, králíci, holubi, želva, morče, osmák, had, agama vousatá atd.) 

      Po celou dobu akce je možno koupit u baru občerstvení: chlebíčky – zákusky – káva – čaj – grog – punč – 

teplý oběd  

                  Obědové menu: Knedlíčková polévka 

       Kuřecí řízek 

       Bramborový salát   CENA : 90,- Kč                   obj.na tel. 736 470 604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola 

Pokyn ŘŠ  k zápisu  žáků  do  1.ročníku  ZŠ  Moravany 

Datum zápisu:      čtvrtek    6. 4. 2017       

Čas zápisu:           14:30  až 17:30   hodin 

Místo zápisu:      učebna 1. třídy v přízemí budovy 1. stupně 
                              ul. Komenského  118 , 533 72 Moravany 
 

Spádová oblast:     Moravany, Moravanský, Platěnice (Platěnsko), Turov, Čeradice 

 

Mimo spádovou oblast: Lipec, Nové Holešovice, Slepotice, Bělešovice, Čankovice, Bořice, Podbor, 

Uhersko, Kostěnice, Městec 

 

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání 
 
 Kritéria body 

1) Žák má trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu ZŠ Moravany 4 

2) Žák má trvalé bydliště mimo spádovou oblast školského obvodu ZŠ 

Moravany, ale sourozenec (sourozenci) navštěvovali nebo navštěvují ZŠ 

Moravany nebo zákonní zástupci žáka pracují v ZŠ Moravany 

3 

3) Žák má trvalé bydliště mimo spádovou oblast školského obvodu ZŠ 

Moravany, ale má vyhovující vlakové nebo autobusové (či jiné) spojení do 

školy a zpět 

2 

4) Žák má trvalé bydliště mimo spádovou oblast školského obvodu ZŠ 

Moravany 

1 

V případě shodnosti pořadí proběhne volba losováním.            
 
Poučení:        -         NUTNÉ DOKLADY K ZÁPISU: 

·          rodný list dítěte 

·          občanský průkaz zákonného zástupce 

·          kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 

·          vyplněný dotazník pro rodiče (verze 2015) 

.          vyplněná žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání 

.          v případě žádosti o odklad školní docházky – vyplněnou žádost o odklad    

           ( do 25. 5. 2017 nutné  doložit) 

                               1)  doporučením PPP nebo SPC    

  2)  doporučením dětského lékaře 

 -         lhůta k vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k základnímu   vzdělávání  je 30 dnů  

           od  převzetí žádosti zákonných zástupců 

 -         formuláře ke stažení jsou umístěny na webu školy v rubrice formuláře, k dispozici v MŠ 

V Moravanech dne 8.1.2017      Mgr.L Januš, ředitel školy 

V případě podání žádosti o odklad školní docházky je nutné mít hotové vyšetření v PPP a potvrzení lékaře. 

Žádat o odklad lze během zápisu. 

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

Kantořina je stále ještě posláním“ aneb „Není nad to, když je učitel zapálen pro svou práci“ 

Moravanská škola se stala mou celoživotní srdeční záležitostí, nejen proto, že jsem sedával kdysi 

v jejich v lavicích jako žáček a později zde praktikoval coby student pedagogické fakulty, který  zde nakonec 

v roce 1977 zakotvil jako začínající učitel. Dnes, pokud dobře počítám, působím na svém pracovišti již 

čtyřicet let. Tato pořádná porce praxe mi snad dovoluje, abych se trochu poohlédl a možná i trochu 

zhodnotil, co s sebou nesl čas a kam jsme dospěli. 



Měl jsem to štěstí, že jsem začínal v kolektivu opravdu skvělých učitelek – mým vrstevníkům, ale i 

mladším se jistě vybaví jména Vlasta Jiroutová, Dáša Doupalová – Ságnerová, Libuška Jonášová. Zejména 

paní ředitelka Vlasta Jiroutová obrovskou měrou povznesla moravanskou školu do nových dimenzí. Nejenže 

dala staré školní budově nový kabát, ale s vervou se pustila i do její rekonstrukce a přestavby. Výsledkem 

byla moderní škola uplatňující moderní způsoby výuky – na tehdejší dobu zde bylo opravdu co obdivovat – 

učebny s bezdrátovými sluchátky, elektronické vyučovací strojky, zpětné projektory, magnetofony, 

diaprojektory, promítací přístroje na 8 milimetrový, ba i 16 milimetrový ozvučený film a v neposlední řadě 

velmi dobře vybavenou keramickou dílnu. 

Velmi dobře a rád vzpomínám na chvíle, kdy 

se nám podařilo do školy zakoupit jeden z prvních 

osobních počítačů  IQ 151. Díky zájmu o moderní 

techniku jsme byli i jednou z prvních škol 

pardubického okresu, kde vznikla funkční počítačová 

učebna vybavená deseti japonskými mikropočítači 

SHARP MZ - 800, doplněnými malými barevnými 

televizory Tesla Color, které nám zakoupila firma 

ČSAO Moravany. V té době se stala škola objektem 

zájmu i samotného ministerstva školství – kdy naši školu navštívil tehdejší ministr školství Ing. Ivan Pilip. 

To už bylo v době, kdy se naše škola rozrostla o 2. stupeň, který byl umístěn do nástavby nad 

stávající budovu mateřské školy. Rázem se počet našich žáků zvedl na 180. Tomu odpovídaly i další úpravy 

– zejména ve školní jídelně, která byla rozšířena a  modernizována. Škola náhle disponovala dvěma třídami 

s výpočetní technikou a patřila ve své době k nejmodernějším školám okresu. Spolu s paní učitelkou 

Wimmerovou jsme se tehdy s velkým zájmem pouštěli do nových a nových experimentů v oblasti rozvoje 

počítačové techniky ve škole – pamatuji, jak jsme se vrhli na studium prvního programovacího jazyka 

Basicu a v něm jsme vytvořili řadu výukových programů pro český jazyk, matematiku, vlastivědu a 

přírodovědu. Mimochodem žáci s nimi velmi rádi pracovali. Později kolem nás prošly i počítače řady Apple 

Mac Intosh, které později nahradily PC – „písíčka“(jak jsme jim familiárně říkali) značky Coda 486. Od té 

doby se toho mnoho změnilo. Řady počítačů se časem měnily a přístroje se zmenšovaly, a jejich výkon 

závratně rostl. Až do dnešních dnů, kdy už nám technika tak trochu přerůstá přes hlavu. 

Dnes už každý náš vyučující normálně disponuje vlastním notebookem a tabletem, které škola 

pořídila spolu s interaktivními tabulemi ve všech třídách za dotace z EU. Připojení k internetu je zcela běžné 

na celé škole. Technika se posunula ještě dál – dnes i malé děti disponují chytrými mobilními telefony, 

zvládají bravurně práci s počítačem (hlavně při hrách!!!), pohybují se v sociálních sítích a využívají 

nejmodernějších aplikací a programů – ne vždy je tato skutečnost výhodnou devizou pro rozvoj dítěte. Ale o 

tom snad někdy jindy. 

Technika vítězí na celé čáře – ale …. Druhá strana mince 

neúprosně ukazuje, že ne vše, co se třpytí, je právě zlato. Máme šikovné 

děti pro práci s moderními technologiemi, to je nezpochybnitelné -ale 

které z dětí dnes ví, jak se pěstuje zelenina, ošetřují květiny, jak se 

pečuje o záhonky, co potřebují králíci, slepice nebo třeba jen pes nebo 

kočka? Děti nevědí, co obnáší chov drůbeže, holubů, neznají základy 

včelařství, neví jak pracovat s půdou a rostlinami. A po stránce manuální 

zručnosti? Které dítě dnes dovede alespoň pojmenovat základní nářadí 

pro práci se dřevem a kovem, které dítě dnes dovede zatlouci bezpečně 

hřebík nebo používat správně rašpli nebo pilník? Myslíte, že dnešní děti 

dovedou řezat dřevo nebo kov? Zkuste si odpovědět sami. 

A náhle se v tom, tak trochu naší vinou přetechnizovaném životě 

školy, zjeví paní učitelka, která dokáže s radostí a zápalem přesvědčit a 



hlavně přimět zcela nenásilnou formou naše tak trochu „technikou otupělé“ děti pro práci na pozemku pod 

klenutou oblohou a na čerstvém vzduchu. A tak - kde se vzal, tu se vzal – v rámci projektu Léčivé byliny – 

vyrostl její zásluhou u školy záhon, na kterém děti vlastnoručně pěstují léčivky, zalévají je, kypří půdu, plejí 

a opečovávaní rostlinky. Seznamují se s jejich vůněmi a účinky pro naše zdraví. A paní učitelka jde ještě dál 

– nabízí každým rokem dětem farmářský kroužek. Jako zdatná včelařka je ochotna zasvětit děti i do tajů 

chovu včel. Je zastáncem návratu polytechnické výchovy a pěstitelských prací do výuky naší škole. A já s ní 

vřele souhlasím. Že by „reinkarnace “ prvorepublikových vesnických učitelů a řídících malých škol? 

V případě paní učitelky se mi zdá, že ano. To ona je hlavní hybnou silou při realizaci vánočních dílniček, to 

ona se značnou měrou podílí na výzdobě interiérů školy a vede děti v hodinách výtvarné výchovy svým 

nadšením k rukodělným a uměleckým činnostem.  

Nerad bych na jejím příkladu nějakým způsobem snižoval nebo zpochybňoval výsledky práce 

dalších svých kolegů – všichni se snaží a leckteří značnou měrou přispívají k velmi dobrým výsledkům 

školy, mnozí jsou velmi - jiní  méně oblíbení mezi žáky i rodiči, ale bezesporu všichni usilovně pracují na 

utváření dobrého jména naší téměř „rodinné „ školy. Ale osobnost paní učitelky Kristýny Zadrobílkové se 

svým neuvěřitelně širokým záběrem, ochotou a neutuchajícím nadšením je pro další život a zaměření celé 

školy obrovským přínosem. Přeji nám všem, aby takových učitelů bylo na naší školičce i do budoucna co 

nejvíce.           L.Januš, ředitel ZŠ 

Sport ve škole 

19.12. se uskutečnil turnaj okresního kola ve florbale dívek 6.-7. Tříd v Ohrazenicích. 8 týmů hrálo ve 2 

skupinách. Naše děvčata postupně narazila na týmy: ZŠ Studánka (0:2), Polabiny1 (0:1) a Polabiny 2 (1:2) a 

tím postoupila z 1 místa do semifinále, kde se utkaly se ZŠ Ohrazenice a okusila první porážku v poměru 

1:2. V boji o 3. Místo nás čekalo podruhé mužstvo ZŠ Studánka, které jsme i tentokrát porazili v poměru 2:0. 

Naše 3. Místo je úspěchem. Nejvíce bych chtěl vyzvednout hru naší obrany, jmenovitě Sáru Sádovskou a 

Natálii Procházkovou. Právě ony byly strůjcem dobrých výsledků. 

20.12. naše družstvo dívek se zúčastnilo Vánočního turnaje ve volejbale na gymnáziu v Holicích. Naše 

hráčky zdolaly holickou Holubovku 2:1 na sety a gymnázium dokonce přehrály ve dvou setech v poměru2:0. 

Jediný tým nás porazil, a to holická „Komenda“. 2. Místo nás zavazuje ještě zlepšit hru a v červnové 

Olympiádě se utkat o některou z medailí.       F.Mottl 

Knihovna 

Háčkujeme v knihovně 
 

A co takhle košíček? Romantický s krajkou, praktický s uchem, 

hravý s vyšitým ksichtíkem, anebo svícen na čajové svíčky? Budeme 

recyklovat stará trička či jersey prostěradla. 

 

Středa 22.3.2017, 16.30 – 19.30hod. 

 
Kde : Knihovna Moravany 

Cena : 180 Kč dospělý 

V ceně je zahrnuto : lektorka, domácí koláč + horký či studený 

nápoj, recyklovaný materiál pro háčkování 

S sebou: háček číslo 10 - 12 

Kontakt : dita.fialova@ezirafka.cz 

tel. 774 417 020 

nebo paní Bakešová – knihovnice v Moravanech 

 



SDH Čeradice 

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal na počátku roku 2017 dvě kulturní a společenské akce, které se v naší 

obci dělají pravidelně.  

V pátek 10. února 2017 zavítala do hospůdky v Čeradicích slečna Michaela Hrdá. Místní sbor dobrovolných 

hasičů Čeradice s podporou Obecního úřadu Moravany pozval jmenovanou k povídání o jejích 

cestovatelských zážitcích v Kanadě. Celé povídání mělo titulek: „KANADA NA BLIND“.  Za pomocí 

fotografií a videí nám ukázala krásy této země. Celé promítání zakončila sada otázek. Za sbor dobrovolných 

hasičů doufáme, že zvolené téma zaujalo všechny posluchače a splnilo jejich očekávání. V letošním roce 

máme připravenou ještě jednu cestopisnou přednášku. Všichni se včas dozvědí kdy a o jaké zemi na vývěsce 

u hospůdky v Čeradicích. 

Dále se 17. února 2017 uskutečnilo tradiční setkání členů SDH – „Ovarové vepřové hody“. Na akci jsme do 

místní hospůdky „U Kapličky“ pozvali všechny občany obce. Posezení se vydařilo. Celkový počet účastníků 

byl 50. Cílem těchto setkání je udržet přátelskou atmosféru v obci a vzájemnou informovanost lidí o dění na 

obci.            Za SDH Jiří Sychra 

Něco málo o zdraví 

Obnova zraku 

Oko je druh chrupavky a formuje se z husté části tkáně lymfy. Pravidelná práce očních svalů a konzumace 

živočišných tuků – slaniny v potravě v kombinaci s hořčicí a křenem se obnovuje zrak za 3 – 4 měsíce. 

Třešně snižují hladinu cholesterolu, obnovují mozkové tkáně, paměť, pomáhají při dně, artritidě, působí 

protizánětlivě a močopudně. 

Olivový olej – omývá a regeneruje buňky, léčí a likviduje cysty. 

Kozí mléko – obsahuje vitamíny, vápník, nedochází k odvápnění kostí. 



Domácí drůbež – nedochází k žádným usazeninám solí v kloubech. 

Čerstvá zelenina – zajišťuje stálý přísun vitamínů, minerálů a vlákniny. 

Vlasta Jiroutová 

Klub důchodců  

Omlouváme se, že příspěvky určené do minulého čísla uvádíme až nyní, dostaly se k nám po 

uzávěrce. Děkujeme za pochopení. 

 
31.10.    Nejprve jsme popřáli paní Květě Vybíralové k významnému jubileu. Potom došlo na předčítání 

citátů a výroků slavných osobností. Zaujaly nás : 

„Většinu našich chyb poznáme, když je objevíme u jiných.“ – Karl Gutzkov - německý spisovatel 

„Zřídlem každé geniality je upřímnost.“  - Ludwig Börne -  německý spisovatel a satirik 

„Lidé, kteří žijí osaměle, mají vždy něco na srdci, o čem by rádi hovořili.“ Anton Čechov 

7.11.      Tento den vstoupil do našeho povědomí jako Den stolních her. 

14.11.     Paní Julie Šmídová nám vyprávěla, jak se zúčastnila pohřbu potomka šlechtického rodu Adama 

Bubna z Litic (89 let), který se konal 10.1. 2016 v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení. V roce 1948  

Adam Bubna emigroval s otcem do Rakouska a potom sám do Austrálie. Jeho sestra Eleonora provdaná 

Dujková zůstala v Čechách. V australském Perthu pracoval jako učitel a později jako ředitel gymnázia. 

Z exilu se vrátil po roce 1989, společně se sestrou restituoval zámek v Doudlebách a v Horním Jelení. 

Pohřbu se kromě nejbližších příbuzných zúčastnili zástupci rodu Černínů, Kinských, Kolowratů, Bubnů 

z Rakouska, poslanec Augustin Andrle Sylor a praneteř zpravodajka FTV PRIMA Filipa Šebová. 

21.11.   Na besedě s panem starostou V. Ročkem a místostarostkou L.Louženskou jsme se dozvěděli, jaké 

akce se budou konat v roce 2017. Mimo jiné se dočkáme bezdrátového rozhlasu i do místních částí. 

12.12.  Při předvánočním  rozjímání  jsme zpívali koledy a hostili se navzájem čerstvě upečeným vánočním 

cukrovím. 

2.1.     Přivítali jsme po půlroční absenci (kvůli úrazu) paní Blanku Lenochovou. Zaujala nás svými zážitky 

z pobytu v LND ve Vysokém Mýtě a z rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. Dále jsme si připomněli 

herečku Ljubu Skořepovou, která dne 23. 12. 2016 zemřela ve věku 93 let. Na jevišti ND působila 66 let a 

ztvárnila zde na 160 rolí. Hrála v televizních seriálech, ve filmech a psala knihy o přírodě. 

9.1.     Oslavili jsme významné výročí Boženky Tomáškové – naší hospodářky. Při té příležitosti přednesla 

paní Helena Říhová humorně laděnou báseň Píseň pokročilých seniorů. 

16.1.    Připomněli jsme si, že uplynulo 48 let od sebeupálení studenta Jana Palacha. Svým činem protestoval 

proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy, proti nesvobodě a nastupující normalizaci. 

6. 2. Život našeho významného komika Jana Wericha jsme si přiblížili četbou úryvků z knihy „Dvanáct 

podob J. W.“ od Františka Cingera. Rovněž jsme si zazpívali známé písničky z jeho tvorby. 

10. 2. Skupina členek našeho klubu navštívila kino v Chocni. Hráli velmi zdařilou komedii s názvem 

Pohádka pro Emu. 

13. 2. Dnes jsme vyslechli přednášku zdravotní sestry Jitky Šedivé, zaměřenou na rady, jak předcházet 

onemocněním srdce. Doporučila, že je třeba doma si pravidelně měřit tlak tonometrem. Údaje zapisovat a 

předložit je při návštěvě lékaře. Přidala řadu dalších rad. Nakonec zájemcům změřila tlak. Dotazů bylo 

hodně, takže k plánované zdravotní rozcvičce nedošlo. Snad příště. 

20. 2. Oslava životního jubilea paní Marie Šulcové a paní Hany Neumannové proběhla ve veselém duchu. 

Zpívali jsme písničky a vyprávěli anekdoty. 



26. 2. Ve spolupráci s OÚ Moravany pořádal náš klub koncert pěveckého sboru POHODA z Brandýsa nad 

Orlicí za řízení Bohuslava Škraňky. Rovněž vystoupilo Duo Marta a Pavel z Chocně. Vystoupení se nám 

líbilo, plánujeme s nimi vánoční koncert. Za organizaci děkujeme paní Blance Lenochové. 

27. 2. Přednáška paní Marcely Halsbachové z oboru Mineralogie byla zaměřena na léčivou sílu drahých 

kamenů. Nošení drahých kamenů na těle nás nejen zdobí, ale pomáhá harmonizovat a uzdravovat náš 

organizmus. Mohli jsme se během přednášky prohlédnout růženín, malachit, opál, lazurit, granát a další 

minerály a různé šperky. 

         Mgr. Marcela Halsbachová 

Doplnění historie  ze II. světové války 

Blíží se 72. výročí ukončení II. světové války, kdy vzpomínáme na naše občany: F. Bažanta, F. Zlesáka, J. 

Kličku a J. Jiroutka, kteří položili život za naši svobodu. 

Na vzpomínku válečných hrdinů na moravanském náměstí je ještě jedno jméno občana, o kterém jsme 

doposud nic nevěděli. 

Je to Bešťák Jaroslav, který se narodil 29. 6. 1893 ve Chvalovicích u Českého Brodu. Patrně se do Moravan 

přiženil, spolu s manželkou vychovali tři syny. 

Byl to koželuh. Gestapo si pro něho přijelo v lednu 1940 do Moravan. Uvězněn byl v Drážďanech, kde byl 

také popraven 30. 6. 1940. 

Další obětí II. světové války byla moravanská rodačka EmilieValášková narozená 29. 12. 1903. Zahynula při 

bombardování Pardubic a okolí 24. srpna 1944. 

 

Z Platěnic to byl Miloslav Culek narozený 6. 4. 1924 v Platěnicích, který byl v roce 1943 nasazen na nucené 

práce do Německa. Zemřel nešťastnou náhodou v blízkosti Berlína v roce 1944. 

Další obětí byl Josef Svoboda, zaměstnanec státních drah, který byl zastřelen ve službě dne 5. května 1945. 

V posledních dnech války byli v Turově zastřeleni občané Stanislav Kacafírek a Josef Pýcha. 

 

Oběti rasové perzekuce – Židé v Moravanech 

Kohnová Konstantina narozená 5. 7. 1870, členka židovské náboženské obce. Žila v Moravanech v domě čp. 

130. Deportována do Terezína 9. 12. 1942 a potom do Osvětimi, kde v lednu 1943 zahynula. 

Kohnová Edita narozená 5. 2. 1905, členka židovské komunity, žila v Moravanech čp. 130. Deportována do 

Terezína 9. 12. 1942 a potom 23. 1. 1943 do Osvětimi, kde zahynula. 

Pick Artur narozený 27. 6. 1885, obchodní jednatel, bydlel v Moravanech, stal se obětí rasové perzekuce. 

Deportován do Terezína 9. 12. 1942 a následně přemístěn transportem Cr 23. 1. 1943 do Osvětimi, kde záhy 

zemřel. 

Picková Gertruda narozená 21. 7.1899, členka židovské komunity v Moravanech. Do Terezína deportována 

9. 12. 1942 a pak 23. 1. 1943 do Osvětimi, kde zahynula. 

 

Ve Slepoticích Hochová Anna narozená 7. 10. 1884, žena Hugo Hocha, později bytem v Pardubicích. Jako 

oběť rasové perzekuce deportována 9. 12. 1942 do Terezína, kde zahynula. 

Socha Josef narozen 23. 10. 1894 ve Slepoticích, kolářský dělník, zatčen 10. 3. 1941 pro hromadný poslech 

zahraničního vysílání. Zahynul v koncentračním táboře Dachau 12. 1. 1943. 

Bubeníček Josef narozen v roce 1925 ve Slepoticích. Zahynul na útěku před gestapem, při zatýkání pro 

hromadný poslech zahraničního vysílání. Utonul v rozvodněné Loučné u Platěnic. 

Morávek Emil narozený ve Slepoticích 8. 6. 1914. Čsl. zahr. voják ve Francii, sestřelen v Belgii 1940. 

Roušar Josef narozen v Luži, bydlel v obci Lipec, popraven v Berlíně 23. 4. 1944. 

Svoboda Josef narozen ve Slepoticích byl zastřelen německými vojáky 8. května 1945.  

Vlasta Jiroutová 

 

Z činnosti OS SC 

9.2.2017 se konala výroční členská schůze s pohoštěním, které se zúčastnilo 40 členů. Předsedkyně, paní 

Otradovská, podala zprávu o činnosti v uplynulém roce, paní Havlíčková přednesla zprávu o hospodaření a 

paní Lišková seznámila přítomné s plánem práce na rok 2017. 



Paní Málková za návrhovou komisi podala návrh na doplnění počtu členů výboru ze 7 na 11, který byl 

schválen. V současné době má OS SC 61 členů. 

16.2.2017 se uskutečnila velmi zajímavá přednáška cestovatele ing. Oldřicha Bubáka, tentokrát na téma 

„Sedm divů světa“. Jednalo se o stavby vzniklé před n. l. v oblasti Středozemního moře a na Středním 

východě, a to: 

1/  Egyptské pyramidy, které vznikly přibližně 2550 let p.n.l., z nich nejvyšší je Velká pyramida v Gize,  

( Cheopsova) dokončená kolem roku 2528 p.n.l.. Její výška je 147m. Pyramidy se jako jediné dochovaly 

do dnešní doby a my se tak můžeme do dnes obdivovat stavebnímu umění tehdejších lidí. 

 

2/  Visuté zahrady Semiramidiny v Iráku, které vznikly přibližně 600 let p.n.l. a mimo jiné měly unikátní 

zavlažovací systém. Jejich zánik není znám. 

 

3/  Artemidin chrám v Efexu (Turecko), který vznikl 550 let p.n.l.. Již neexistuje, neboť byl zničen požárem. 

4/  Socha boha Dia v Olympii vzniklá kolem roku 435 p.n.l.. Byla zničena požárem. 

5/  Obří Mauzoleum v Turecku vybudované kolem roku 351 p.n.l. v hlavním městě tehdejšího státu Karii 

      Halikarnasu (dnešní turecké Bodrum), které bylo zničeno při zemětřesení. 

6/  Socha boha Helia na Rhodosu  vysoká 33m. Vznikla v roce 292-280 p.n.l. i ta byla zničena při 

zemětřesení. 

7/  Maják na ostrově Faru, postavený 3 století p.n.l..Byl zničen při zemětřesení  v roce 1326. 

Dále nám ing. Bubák na diapozitivech ukázal další monumentální stavby světa, např. Velkou čínskou zeď, 

římské Koloseum, Královské hrobky v Jordánsku a další. 

Na světě existuje velké množství staveb, které jsou krásné, vzbuzují úžas a úctu. Mohou to být stavby 

prastaré a nebo docela nedávno postavené. Všechny si zaslouží naši pozornost a úctu, mnohé z nich patří 

k novodobým divům světa.  

        Zapsala  L. Mrázková,  H. Pšeničková 

Sport 

 

 

 



HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 12. února 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2008 (dívky 2006) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. FK PŘELOUČ 

2. SK PŘIBYSLAV 

3. SOKOL MORAVANY 

4. PARAMO PARDUBICE 

5. TJ OPATOV 

6. ROSICE NAD LABEM 

7. ŽSK TŘEMOŠNICE 

8. SK DŘENICE 

 

Nejlepší střelec:  Sukdolák Aleš  FK PŘELOUČ  9 branek 

Nejlepší hráč:   Svoboda Petr  SK PŘIBYSLAV  

Nejlepší brankář:  Dulkaj Jan  TJ OPATOV 

 

 

Pod taktovkou trenérů Davida Starého a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili: 

Šejnoha Josef, Starý Matyáš, Mikan Samuel, Kulhánek Jakub (1), Velinský Nicolas, Baláš Daniel (6), 

Stoklasa Roman, Kubík Tomáš, Kubík Ondřej (5) 

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 19. února 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 

 



Celkové pořadí turnaje: 

1. SOKOL MORAVANY 

2. FC CHOTĚBOŘ 

3. MFK CHRUDIM 

4. SK PARDUBIČKY 

5. SK HOLICE  

6. PARAMO PARDUBICE 

7. SK DŘENICE 

8. SK SPARTA DAŠICE 

 

Nejlepší střelec:  Kosina Michal SOKOL MORAVANY 13 branek 

Nejlepší hráč:  Meduna Tobiáš MFK CHRUDIM 

Nejlepší brankář:  Křivský Vojtěch FC CHOTĚBOŘ 

  

Pod taktovkou trenéra Milana Bakeše se turnaje zúčastnili: 

Šejnoha Josef, Provazník Jiří (2), Bakeš Štěpán (3), Peterka Lukáš (9), Kosina Michal (13), Baláš Daniel, 

Kulhánek Jakub  

(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

 
 
 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 26. února 2017 turnaj hráčů narozených v roce 2008 (dívky 2006) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SK BÝŠŤ 

2. SK STOLANY 

3. SOKOL MORAVANY 

4. VYSOKÁ NAD LABEM 

5. SOKOL MNĚTICE 



6. SK TUNĚCHODY 

7. ROSICE NAD LABEM 

8. SPARTA DAŠICE 

 

Nejlepší střelec:  Baláš Daniel   SOKOL MORAVANY  12 branek 

Nejlepší hráč:   Novotný Tomáš  VYSOKÁ NAD LABEM  

Nejlepší brankář:  Kočí David   SOKOL MNĚTICE 

 

Pod taktovkou trenérů Davida Starého a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili: 

Šejnoha Josef, Starý Matyáš, Mikan Samuel, Kulhánek Jakub (3), Baláš Daniel (12), Blažek Tomáš (1), 

Kubík Tomáš 
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 

 
 
 

Jako každý rok, bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů v moravanské hale pomáhali. 

Zároveň bych chtěl poděkovat správkyni sportovní haly Miroslavě Hájkové, která zajistila bezvadný provoz 

haly včetně občerstvení pro sportovce i diváky. 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 

 


