
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

setkáváme se v posledním letošním čísle zpravodaje. Zima v současné době přeje spíše řidičům než 

přírodě. Milovníci zimních sportů za nimi musí zajíždět čím dál více do oblastí s vyšší nadmořskou 

výškou. 

Na konci roku se většina z nás ohlédne, abychom zhodnotili, jaký ten právě končící rok pro každého 

byl. Promítneme si, co nám uplynulý čas vzal a naopak dal. Každý z nás má toto hodnocení jiné, ale 

společně se určitě shodneme na tom, že nejdůležitější je zdraví nás i našich blízkých. Ve srovnání se 

zdravím je vše ostatní pouze druhořadou záležitostí. 

Konec roku je také obdobím hodnocení toho, co se nám podařilo v obci vybudovat a co je 

naplánováno pro další období. Jelikož jsem vás o všem podstatném informoval v jednotlivých číslech 

zpravodaje, uvedu dnes pouze základní a nejpodstatnější informace z dění v obci. 

1) Podařilo se nám vybudovat a zprovoznit novou centrální čističku odpadních vod pro celé Moravany 

a Platěnice. Ve zkušebním provozu, který potrvá do 30. 6. 2018 vše funguje dle požadavků a vyčištěné 

vody mají odpovídající kvalitu dle platných norem. Cena díla včetně nového výtlaku do řeky Loučná 

činila 33 milionů korun. V současné době probíhá výstavba propojovacího potrubí z kořenové ČOV 

„Na obci“ na tuto novou ČOV. Kořenová čistička dosloužila a bude tím pádem zrušena a její prostor 

bude obcí využit pro jiný účel. Pravděpodobně zde bude tříděn bioodpad. 

2) Byla dokončena oprava poslední místní komunikace v Platěnicích po výstavbě splaškové 

kanalizace. 

3) Pokračuje též oprava sokolovny, nově „Moravanského domu“. Tuto akci chceme dokončit do 30. 9. 

2018. Máme zažádáno o dotaci ve výši 4,5 mil. Kč ze SFŽP na zateplení, vstupní dveře, okna a fasádu.  

Její eventuální přidělení by nám mělo být sděleno do konce ledna. Cenu oprav nelze přesně stanovit. 

Předpoklad včetně vybavení je 24 mil. Kč bez DPH. 

4) Ve všech obcích bylo instalováno nové moderní a úsporné LED veřejné osvětlení. Cena byla 1,8 

mil. Kč. Náklady by se měly obci vrátit formou úspory el. energie během pěti let. 

5) Prakticky souběžně s osvětlením byl instalován nový bezdrátový rozhlas. Cena byla rovněž 1, 8 mil. 

Kč, z toho obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 1,5 mil. Kč. Obec tedy 

rozhlas stál necelých 300 000,- Kč. Zde však s provozem oproti očekávání nejsme zcela spokojeni a 

dílo jsme reklamovali. Věříme, že dojde ze strany dodavatele k nápravě. 

6) Ze souhrnu drobných prací stojí za zmínku např. oprava bývalé budovy olejového hospodářství u 

mateřské školy, výsadba zeleně, instalace dětských hřišť v Turově a Platěnicích, budování zázemí pro 

technické pracovníky obecního úřadu, konečné vyřešení čerpání vody na hřbitově apod. 

Nakonec každý, kdo si všímá dění a prostředí v obci, vidí vše, co je třeba sám. 

Pro příští rok má obec dvě hlavní priority, kterými jsou: 

1) Dokončení sítě splaškové kanalizace ve zbývající části Platěnic. Předpokládaný náklad je 12 – 13 

mil. Kč. Termín zahájení je cca červenec 2018. 

2) Dokončení opravy „Moravanského domu“ do maximálně 31. 10. 2018. 

3) Obec také momentálně nabízí k prodeji zbývající stavební pozemky v lokalitě „Na obci“. Případní 

zájemci mohou získat více informací na úřední desce nebo na stránkách obce. Uvedená cena je včetně 

inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Zároveň je pro další období připravována zastavovací 

studie a parcelace rozšíření obytné zóny „Moravany – Jih“ směrem na Slepotice. O schváleném 

záměru Vás budeme včas informovat. 

Myslím, že uvedené věci nejsou pro většinu z Vás nové, ale uvádím je koncem roku jen pro 

informovanost. 

V nastávajícím roce přeji všem krásné svátky s příjemnou chvilkou odpočinku. Touto cestou zároveň 

děkuji organizátorům, kteří se podíleli na konání předvánočních akcí, které se určitě všem účastníkům 

líbily. 

Všem spoluobčanům přeji především to nejdůležitější, a to pevné zdraví v roce 2018. 

                                                                             Václav Roček, starosta obce 

 

 
 



Usnesení OZ ze dne 13. 12. 2017 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Ing. Křivku, jako členy p. 

Venclovou a Ing. Kříže. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Kulhánka a p. Sychru. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 6. 12. 2017 o stavu plnění 

usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.  
Zastupitelstvo obce  schvaluje směnnou smlouvu na pozemky p. č. 101/1, p. č. 116/1, p. č. 116/11, p. 

č. 116/23, p. č. 116/24, p. č. 116/25, p. č. 133/9, p. č. 265/2, p. č. 311/6, vše v k. ú. Čeradice nad 

Loučnou pro Petra Vinaře, bytem Horní Roveň 234, Pavla Vinaře, bytem Dolní Roveň 39, Michaelu 

Blahovou, bytem U Dvora 1087, Mařatice u Uherského Hradiště a Zdislavu Brhelovou, bytem 

Bílovice 386 za pozemky p. č. 5/7 a st. p. č. 41, oba v k. ú. Čeradice nad Loučnou pro Obec 

Moravany.                                          
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 559/17 o výměře 39 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 559/6 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou za cenu 6 357 Kč pro pana Jana Brandu, bytem Smetanova 49, Moravany. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje využití předkupního práva na prodej chaty  ev. č. 24 postavené na 

pozemku p. č. 392/7 v k. ú. Štěpánovsko v podílovém vlastnictví Lesního družstva vysoké Chvojno.                                      

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi Obcí 

Moravany a SMP – Odpady a.s. Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz TKO na rok 2018 takto: 

Svoz 1x 14 dní                                                  1 500 Kč 

Svoz 1x měsíčně                                                1 000 Kč 

Svoz pro osoby osaměle žijící 1x měsíčně                500 Kč 

Poplatek bude splatný do konce února 2018.   

Zastupitelstvo obce  schvaluje navýšení příspěvku na obědy v Senior centru Moravany na 10,- Kč na 1 

oběd denně pro osoby s trvalým pobytem v obci Moravany a místních částech Platěnice, Turov, 

Moravanský a Čeradice, a které zároveň pobírají starobní důchod, s platností od 1. 1. 2018.     
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko Magistrátu města Pardubice, odbor hlavního architekta, 

k návrhům na pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Moravany zahrnující žádost manž. 

Samuhelových a pověřuje starostu projednáním zastupitelstvem schváleného rozšíření obytné zóny Z-

21 směrem na Slepotice. 

Zastupitelstvo obce  neschvaluje k dalšímu prověření žádost p. Pfertnera apod. Šretrové. 

Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících 

částkách: 
Místostarosta   24 725 Kč 

Člen rady     5 000 Kč 

Předseda výboru/komise 1 841 Kč 

Člen výboru/komise    1 575 Kč 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 599 Kč 

Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v 

obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení příslušné funkce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje členům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva s platností od 1. 1. 

2018 odměny za měsíc v částce  800 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu za rok 2017 pro operace, 

které vzniknou za období od data 14. 12. 2017 do 31. 12. 2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto 

rozpočtové změny: 

- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 



- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné 

opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky 

finančního vypořádání. 

- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu 

nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další 

výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení. 

- Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech 

přesunů příjmů a výdajů. 

- Zvýšení příjmových položek proti položce 8115. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k 

informování zastupitelstva obce na prvním zasedání roku 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, že do schválení rozpočtu se hospodaření 

obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového 

provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.                                                                                                                                                            

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Moravany na období 2019 – 2021.    

                  
 

Společenská rubrika  
 

V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní výročí… 

 

Fořtová Milada                       Hájková Jana 

Minářová Miluška                  Marčík Jiří                               

Dostál Petr   Knappeová Marie                    

Teplý Lubomír 

Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a stálý optimismus. 

 

Vítáme nové občánky…. 

 

Emu Mikuleckou 

 

Přejeme jí i rodičům hodně šťastných a veselých chvilek. 

 

 

 

Opustili nás… 

 

Nejedlý Miroslav 

Meixner Pavel 

  

Budeme vzpomínat. 

Upozornění OÚ 
 

Obecní úřad Moravany je z důvodu čerpání dovolené 

od 21. 12. 2017 do 1. 1. 2018 

U Z A V Ř E N !!! 
 

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



Svoz odpadů: leden - březen 

Svoz 2x měsíčně: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3.,20.3. 

Svoz 1x měsíčně: 23.1., 20.2., 20.3. 

Poplatky za svoz odpadů se budou vybírat od 1. 2. 2018 do 1. 3. 2018 

 

Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili za odpady na rok 2017, aby tak učinili 

co nejdříve. 

 

Nové smlouvy a poplatky za pronájem hrobů na hřbitově v Moravanech a v Platěnicích 

se uzavírají v obecní knihovně do konce ledna 2018. 
 

Pozvání na akci 
 
 

KD Moravany ve spolupráci s OÚ Moravany všechny 

srdečně zvou na „Tříkrálový koncert“ 

Komorního pěveckého sboru POHODA, 

který se uskuteční v sobotu dne 6. ledna 2018 od 15 hod. 

v hale SC Moravany. 

 

Vystoupí: 

KPS POHODA, Brandýs nad Orlicí pod vedením Bohuslava 

Škraňky 

DUO Marta a Pavel, Choceň 

     Vstupné dobrovolné. 
 
 

Z historie Vánoc 
 
Zima je v přírodě dobou odpočívání a spánku. Proto v dávných dobách lidé nepracovali tak intenzivně 

a namáhavě. 

Život se odehrával převážně ve světnici, ve stodole se mlátila sláma a muži spravovali nářadí. Ženy 

doma šily, předly, draly peří. 

Byla to doba adventu a tichého očekávání. Všechny obřady tohoto období byly důstojné s dávkou 

mystiky. 

V chalupách se uklízelo a děvčata zdobila dům. Vánoční výzdoba byla jiná než dnes. Ozdoby se 

tenkrát nekupovaly, lidé si je vyráběli ze slámy, peří, látky, z papíru, makovic, ořechů a sušeného 

ovoce. Později se pekly perníčky a cukroví. 

V 18. století se už zdobil stromeček, který u nás rychle zdomácněl, protože jeho skrytý symbol života, 

světla a návratu slunovratu nebyl našemu cítění cizí a navazoval na tradice keltské, později 

křesťanské. 

Vánoce se neobešly bez betlému. 

Na Štědrý den po večeři hospodyně donesla zbytky dobytku a ostatním zvířatům. 

Za dobrotu se potom rozdávaly dárky dětem a čeledi a nastala zábava; házelo se střevícem, děvčata 

třásla stromem, lilo se olovo, pouštěly se skořápky ořechů se svíčkami po vodě aj. 

Koledovalo se hlavně na Štěpána – 26. prosince, kdy čeledi končila služba, a obnovovaly se nové sliby 

do budoucna. 

Chasa v tento den dostávala výslužku a především bohatě zdobený koláč. 

Období Vánoc vyvrcholilo 6. ledna na Tři krále. 

Začínal masopust – doba veselost nad tím, že slunce přišlo. 

                                                                                                            Vlasta Jiroutová 



Vítání občánků dne 3. 11. 2017 

 
Andreas Viktor Bahenský    Filip Pilný 

 Kristián Dufek                Sofie Kučerová 

 
Matyáš Krč           Dita Janoušková 
 
 
 
Šimon Hošek 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tříkrálová sbírka 
 
Tříkrálová sbírka opět pomůže lidem v nouzi                                                              
 
Oblastní charita Pardubice bude od 4. do 10. ledna 2018 na Pardubicku 
organizovat již osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V Holicích a okolí tato 
sbírka proběhne tradičně ve spolupráci s místní farností. Hlavním 
koledovacím dnem bude sobota 6. ledna.  
 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v naší 
zemi. O tom, co se bude dít s penězi, které tři králové 
nastřádají, se vždy rozhoduje s předstihem. Jako každý 
rok zůstane většina prostředků v regionu, kde se vybraly. 
V roce 2018 využije Oblastní charita Pardubice největší 
díl výtěžku sbírky na rozšíření pobytových odlehčovacích 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na 
Pardubicku. 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. Oblastní charita Pardubice je již 25 
let jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na 
Pardubicku. Všechny služby směřují k tomu, aby jejich 
uživatelé mohli zůstat ve svém domácím prostředí mezi 
svými blízkými a byla maximálně podporována jejich 
soběstačnost. Chcete vědět, jak může pardubická Charita 
pomoci Vám nebo Vašim blízkým? Podívejte se na 

webové stránky www.pardubice.charita.cz. Všem dobrovolníkům a dárcům předem 
děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost! 
 
 

Poděkování pracovníkům OÚ 
 
Odpady  

Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům obecního úřadu, kteří se starají celoročně o 

vzhled našich obcí.  

Vybudování nového sběrného dvora, pravidelné svozy komunálního odpadu, včetně umístění 

kontejnerů po obcích na sklo, plasty a dále pravidelné svozy nebezpečných odpadů nás určitě za 

poslední roky posunuly dál k ohleduplnějšímu chování se vůči naší planetě. 

Přesto jsou ještě země, které jsou pro nás v tomto směru hodně vzdálené.  Nedávno jsem byl na 

přednášce známého cestovatele p. Jiřího Kolbaby v Holicích a velmi mě zaujala myšlenka o tom, že 

by si každý z nás měl uvědomit při svých cestách do světa, že reprezentuje naší malou zemi a to bez 

ohledu na to, jaké má politické smýšlení. 

Stejně tak turisti přijíždějící k nám si dělají i obrázek o nás. Máme řadu krásných památek, přírodních 

skvostů. Tak proč si to pak tím, co můžeme sami ovlivnit, kazíme? 

Stačí se podívat na příjezdové komunikace do našich obcí. Než aby si řidič, cyklista, chodec udělal 

nepořádek až doma, tak se PET láhev, sáček, krabička od cigaret apod. vyhodí na příkop. 

Vrcholem nepořádku bývá vyhozený nahromaděný pytel plný odpadu, vyhozená toaleta na cestě 

Slepotice - Čeradice, vyhozený televizor a dosloužené matrace z postelí na trase Čeradice – Uhersko, 

atd.   Nechápu, že občan, v tomto případě „čuně“, nemá čas odvést odpad na sběrné místo, kam se to 

běžně vozí a veze ho za vesnici. Předem počítá s tím, že to za něho někdo uklidí. 



Proto ještě jednou děkuji pracovníkům obecního úřadu, že mají tu trpělivost a ochotu to po někom 

neustále uklízet a přál bych si do budoucnosti, aby těchto případů bylo co nejméně, nejlépe žádný. 

Zároveň bych chtěl vyzvat spoluobčany, kteří se takto nevhodně chovají, aby se za sebe styděli,             

a uvědomili si, příště, že odpady do příkopů skutečně nepatří! 

                                                                                                                                                  Jiří Sychra 

Srí Lanka v hospůdce „U Kapličky“ v Čeradicích 
 
V pátek 24. listopadu 2017 zavítali do hospůdky v Čeradicích 

Sylva a Ondřej Vojtíškovi. Místní sbor dobrovolných hasičů je 

pozval k povídání o jejích cestovatelských zážitcích na Srí Lance. 

Místní sál zaplnili občané Čeradic a lidé z blízkého okolí. Celkový 

počet posluchačů byl 50 lidí, což místní pořadatele velmi potěšilo.   

Srí 

Lanka, 

oficiálně Srílanská demokratická 

socialistická republika,
 

je ostrovní stát 

v jihovýchodní Asii, nacházející se 

v blízkosti poloostrova Přední Indie na 

ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 

oficiální název státu. Přibližně 70 % obyvatel 

Srí Lanky jsou thérávádoví buddhisté, 15 % 

praktikuje hinduismus, 7,5 % jsou 

muslimové a 7,5 % křesťané. Srí Lanka je 

především zemědělskou zemí s rozvinutým plantážním hospodářstvím. Prioritu má pěstováním 

čajovníku (nám dobře známý Cejlonský čaj) a dále pak pěstování kokosových palem, kaučukovníku, 

rýže, manioku, batátů, cukrové třtiny, ovoce a koření. Pro místní obyvatelé je významný i rybolov. 

Působí zde zpracovatelský, potravinářský a textilní průmysl.  

Srí Lanka je také poslední dobou oblíbenou turistickou destinací. Výrazně tomu přispělo i ukončení 

občanské války, která započala v roce 1983 a byla definitivně ukončena po 26 letech (2009) a to mezi 

sinhálskou buddhistickou většinou a 

tamilskou hinduistickou menšinou. 

     Za pomoci fotografií dokázali 

přednášející posluchačům barvitě popsat 

možnosti bydlení, gastronomii, školství, 

dopravu a celkově denní starosti většiny lidi 

na tomto ostrově. Samozřejmě nechybělo ani 

poutavé povídání o krásných přírodních i 

historických památkách, které je možné 

v této zemi navštívit. Také pohovořili o 

výletu s místními „námořníky“ na moře za 

velrybami. Na pevnině se zajímali o život 

místních slonů – je zřejmé, že život těchto 

savců není ani zde žádná idylka.  

Za sbor dobrovolných hasičů Čeradice si dovolím říci, že všichni návštěvníci si promítání užili. Hosté 

zajisté ocenili a do budoucna znovu ocení snahu místního sboru o kulturní dění v obci. Vždy je pro 

návštěvníky připraveno bohaté občerstvení.  

Zároveň bych zde chtěl poděkovat Obecnímu úřadu v Moravanech za jejich podporu při konání 

obdobných společenských událostí. 

   Jiří Sychra, SDH Čeradice 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrovn%C3%AD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_subkontinent
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rav%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cajovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kau%C4%8Dukovn%C3%ADk_brazilsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maniok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povijnice_bat%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_t%C5%99tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus


SRPDŠ Moravany 
Mikulášská besídka 
Jak se již v posledních letech stalo zvykem, tak jsme se i letos sešli s dětmi a jejich rodiči v budově 

moravanského Senior centra na tradiční mikulášské besídce. 

V pátek 8. prosince se kolem 17. hodiny začali trousit první návštěvníci a velmi brzy celý prostor 

zaplnili. Na začátek bylo potřeba děti trošku rozproudit a tak z reprobeden zaznělo několik tanečních 

hitů a to jak pro nejmenší, tak i pro dospívající návštěvníky. 

Poté následovalo pěvecké vystoupení dětí z místní mateřské školy, které si pro nás pod vedením 

ředitelky Kateřiny Bakešové připravily dvě krásné vánoční písně. 

Po menší dávce dalších tanečních hitů bylo pro děti připraveno několik soutěží, kde si mohli například 

vyzkoušet, za jak dlouho jsou schopni v poměrně velké hromadě najít své vlastní boty. Nevíme, zda 

všechny děti dokázaly poznat své boty podle toho, jak vypadají nebo spíše podle jejich vůně, ale 

nakonec všechny boty našly zdárně svého majitele či majitelku a tak mohla následovat již tradiční 

židličkovaná. 

Během soutěží byli samozřejmě odměňováni všichni zúčastnění tak, aby bylo naplněno heslo „Není 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr došlo na to nejdůležitější. 

Všechny děti postupně předstoupily 

před Mikuláše, anděly a čerty, kterým 

zarecitovaly básničku, museli jim 

slíbit, že již budou hodné a u 

některých došlo i na čtení z Knihy 

hříchů. Nakonec byly ale všechny děti 

odměněny další porcí sladkostí. 

 

Doufáme, že si všichni zúčastnění odpoledne užili a příště na tuto akci dorazí znovu. 

 

Informace o dalších plánovaných akcích SRPDŠ najdete vždy v předstihu na webových stránkách 

školy (http://www.zsmoravany.cz), případně na vývěsce před budovou 1. stupně Základní školy 

v Moravanech. 

Do konce roku nás ještě čekají dvě akce pořádané pod hlavičkou SRPDŠ a to bruslení na zimním 

stadionu v Chrudimi, které proběhne 28. prosince od 17:15 do 18:15 a hned následující den, tedy 29. 

prosince od 13 do 17 hodin, proběhne v místní sportovní hale sváteční sportovní odpoledne pro rodiče 

s dětmi. Pokud budete mít zájem, tak se svými dětmi dorazte, abyste trochu zredukovali následky 

Vánočních hříchů týkajících se obsahu Vašeho jídelníčku. 

Děkujeme za pozornost a těšíme se, že se s Vámi na některé z pořádaných akcí potkáme. 

Za SRPDŠ Jaroslav Dohnal a Michal Kulhánek 

http://www.zsmoravany.cz/


Něco málo o zdraví… 
 

Čas adventu a krásné svátky vánoční bychom měli využít k posílení našeho zdraví. Každé psychické 

napětí se projeví napětím svalovým. 

V okamžiku, kdy zklidníme svou mysl – své nitro, napětí se uvolní. 

Jak na to … 

Lehneme si na záda, paže položíme volně podél těla, dlaněmi vzhůru, nohy mírně od sebe. 

Soustředíme se na svůj dech. Dýcháme klidně a hluboce. Pociťujeme, jak s každým hlubokým 

výdechem z našeho těla odtéká napětí a tlaky. 

Soustředíme se na hlavu, pokračujeme část po části až k nohám …(pociťujeme – soustředíme se na 

každý prst). 

 Nebo obráceně … jak vám to bude vyhovovat. Druhá alternativa je pro mne rychlejší. Tělo musí 

spočívat zcela bezvládně. 

Potom si všechny části spojíme v jeden celek (to znamená stav „beztíže“) a stále se soustředíme na 

svůj dech. – vnímáme nádech a výdech. 

Dech by se měl čím dál zklidňovat a zpomalovat. 

Pokud se nám nepodaří mysl a tělo hned uvolnit, nenechejme se odradit, zkoušejme znovu. 

Jakmile toto dokážeme, budeme se cítit velmi příjemně a odpočatě. 

A ještě malou připomínku : s jakými myšlenkami usínáme, takový bude náš spánek. Proto, když se 

chystáme ulehnout, vypustíme veškeré dění dne ze své mysli. 

Vážení čtenáři, ať se Vám daří pečovat o sebe nejen o Vánocích, ale po celý příští rok 2018. 

 

                                                               Dobré zdraví Vám všem přeje                          Vlasta Jiroutová  

 

Z činnosti KD Moravany 
 
30.10. 

Po delší době jsme mezi námi přivítali paní Vlastu Jiroutovou, s kterou vždy prožijeme pohodové 

odpoledne.  Jsou před námi smutné listopadové dny, proto i téma bylo dušičkové. Při zapálené svíčce 

jsme vzpomínali na přátele, kteří už mezi námi nejsou. 

Není šedivých dnů, 

to jen naše oči nevidí!  

6.11. 

Dnes bylo veselejší odpoledne. Paní Blanka Lenochová nám vyprávěla o svém pobytu v Brandýse, 

kde 

byla na rehabilitaci. Jako vždy vylíčila poutavě své zajímavé a veselé zážitky. Závěr našeho setkání 

patřil citátům a volné debatě. 

13.11. 

Toto odpoledne jsme podle plánu měli téma: krásy naší vlasti. Vybrali jsme náš kraj, který je nám 

nejznámější a nejmilejší. Je tolik nádherných míst, která jsou až neskutečně krásná. Máme výstavná  

města, rozkvetlé louky, starobylé památky, nové i opravené stavby, malé osady a vesnice, mírně 

tekoucí řeky, hluboké lesy, překrásné hory. Všude jsou místa tak pěkná, že se dotknou svou krásou 

našeho srdce. Díky příspěvku od OÚ dvakrát ročně jezdíme na výlety a za poznáním. Letos jsme 

navštívili Floru Olomouc a zámek Potštejn. I vlakem můžeme jezdit, jen ta pohyblivost kdyby byla 

lepší. Také jsme měli v klubu jubilantku, které jsme popřáli. 

                                                                                                                    Za KD Helga Říhová 

 

Z činnosti OS SC Moravany 
 
12.11.2017  

se konala společná akce Občanského sdružení SC a Obecního úřadu, a to vystoupení dechového 

orchestru Živaňanka pod vedením pana Vašíčka. Více než dvě hodiny nám hrála dvanáctičlenná 



kapela a zpívali pan Josef Rychter, Veronika Vašíčková a Daniela Javoříková. Společně s nimi jsme si 

zazpívali nádherné české písničky. Hrály se i na přání a pro ty, kteří v poslední době oslavili 

významné životní jubileum. Celý program moderoval velmi pěkně pan Jaroslav Novák. 

Akci sponzoroval pan Tomáš Urbánek, který tím dal i příležitost k oslavě diamantové svatby své tety a 

strýce manželů Večkových. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

Zaznamenala L. Mrázková 

 

Turnaj v malé kopané 
 
  V sobotu 9. 12. 2017 se konal již devátý ročník halového turnaje v malé kopané 
     
                                               TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE-MATY CUP 2017. 
 
      Účastníci turnaje: FC VRÁTNO                                       Sponzoři turnaje: OBEC MORAVANY                   
                                       LÁBEMFURT                                                                     MAKRO-ND spol. s. r. o 
                                       MOSAKO                                                                           MOSTR Libor Brom 
                                       ČSOB POJIŠTOVNA                                                          PNEUSERVIS GÁBA 
                                       SOKOL BOŘICE                                                                 FRANTIŠEK Hojda KAPLAN 
                                       ALFA SQADRA DYNAMICKEJCH VLKOUŠŮ                  TOMÁŠ MADÁK 
                                                                                                                                  LUBOŠ FIBIKAR 
                                                                                                                                  MILOŠ METELKA 
                                                                                                                                  JIŘÍ FIBICH 
                                                                                                                                   STANISLAV HANÁK 
                                                                                                                                    
 
    Nejlepší střelec:  NOVÁK VÍT (7) 
    Nejlepší brankař: KONVALINA RADIM 
    Vítěz turnaje :  ČSOB POJIŠTOVNA 
 
Pořadatelé turnaje-Pavel Pumrle a Matěj Půlpán, děkují VŠEM účastníkům a SPONZORŮM tohoto 
turnaje.   
 

Další úspěšný občan Moravan 
 

Richard Hynek   sportuje již od mládí. Jako malý „elév“ se stal 

krajským přeborníkem v ledním  hokeji za klub Moeller Pardubice. Talent 

byl i ve fotbale,  již v 17.-ti letech hrál krajský přebor za TJ Moravany. 

Jenže …. jednoho dne v roce 2015 běžel první závod, byl to SPARTAN 

RACE Sprint v Liberci. Tento druh sportu ho tak uchvátil, že se rozhodl 

plně věnovat externímu běhání! (Spartan Race, Gladiátor Race, Predátor 

Race, Army Run) 

Poctivě a tvrdě  trénuje a na jeho výsledcích je to hodně znát. V letech  

2016 a 2017  se pokaždé kvalifikoval na ME jak v OCR tak ve Spartan 

Race a zároveň i na MS v OCR i ve Spartan Race. Z nedostatku finančních 

prostředků  se, bohužel, těchto světových závodů účastnit nemohl. 

Zúčastnil se pouze jediného, nejblíže konaného evropského závodu a to 

ME v OCR v Holandsku letos v červenci, kde  závod jednotlivců zdárně 

dokončil s náramkem a ve smíšených týmech se stal mistrem Evropy 

v OPEN.. 



 

Na historicky prvním pořádaném Mistrovství České Republiky  v absolutním pořadí skončil na 

5.místě, ve věkové kategorii do 30 let na 3. místě.   

 

Celkově za rok 2017 vyhrál českou ligu OCR, je tedy neúspěšnějším Čechem v tomto náročném 

extremním sportu!!!  

Ríšo gratulujeme!!! 

Pokud by chtěl někdo se blíže seznámit s tímto sportem, najdete všechny jeho dosavadní výsledky, 

rozhovory a úspěchy na:  http://www.czechsportguru.cz/tym/richard-hynek 

 
 

http://www.czechsportguru.cz/tym/richard-hynek


Zpráva TJ Sokol Moravany 
 

Statistiky podzimní části sezóny 2017 / 2018  
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U11 – Okresní přebor Holicka 

Trenéři: David Starý, Tomáš Velinský 

Konečná bilance podzimní části sezóny 2017 / 2018:  11 utkání  z toho   5V 1R 5P   skóre  57 : 65 
 
Střelci branek: Daniel Baláš 23x, Jakub Kulhánek 13x, Ondřej Kubík 11x, Štěpán Bakeš 8x, Nicolas 
Velinský 1x, Tomáš Kubík 1x 
 
 

MLADŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor 

Trenéři: Milan Bakeš, Luboš Meller 

Tabulka podzimní části sezóny 2017 / 2018 – MLADŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Přelouč 12 10 2 0 66:7 32 0 0 

2. Moravany 12 9 2 1 45:13 29 0 0 

3. Heřmanův Městec 11 8 0 3 26:21 24 0 0 

4. Přelovice 12 7 1 4 38:23 22 0 0 

5. Žamberk 12 6 3 3 24:24 21 0 0 

6. Prosetín 12 6 1 5 27:20 19 0 0 

7. Nemošice 12 5 1 6 33:29 16 0 0 

8. Letohrad 12 5 0 7 22:23 15 0 0 

9. Lázně Bohdaneč 12 4 1 7 18:28 13 0 0 

10. Libchavy 12 4 0 8 29:35 12 0 0 

11. Slatiňany 12 3 1 8 21:41 10 0 0 

12. Litomyšl 12 2 0 10 20:51 6 0 0 

13. Třemošnice 11 2 0 9 10:64 6 0 0 

Střelci branek: Michal Kosina 11x, Patrik Pinkas 9x, Lubomír Meller 8x, Štěpán Stoklasa 4x, Štěpán 
Bakeš 3x, Radek Šafránek 3x, Štěpán Janatka 2x, Lukáš Kulhánek 2x, Radek Doležal 1x, Aneta 
Tycová 1x, Jiří Provazník 1x, Adam Bidlo 1x 
 
 

STARŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor 

Trenéři: Milan Bakeš, Luboš Meller 

Tabulka podzimní části sezóny 2017 / 2018 – STARŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Litomyšl 12 11 0 1 33:9 32 1 0 

2. Prosetín 12 10 0 2 46:13 30 0 0 

3. Slatiňany 12 9 0 3 54:24 28 0 1 

4. Letohrad 12 9 0 3 71:20 27 0 0 

5. Libchavy 12 8 0 4 42:33 24 1 1 

6. Přelouč 12 8 0 4 37:25 21 3 0 

7. Nemošice 12 5 0 7 26:47 16 0 1 

8. Heřmanův Městec 11 4 0 7 23:33 13 0 1 

9. Žamberk 12 4 0 8 21:36 13 0 1 

10. Přelovice 12 4 0 8 30:35 11 1 0 



 
Klub Z V R P S B P+ P- 

11. Moravany 12 3 0 9 18:29 9 0 0 

12. Třemošnice 11 2 0 9 13:40 7 0 1 

13. Lázně Bohdaneč 12 0 0 12 8:78 0 0 0 

Střelci branek: Michal Kosina 7x, Patrik Pinkas 3x, Štěpán Stoklasa 2x, Daniel Matěna 2x, Štěpán 
Bakeš 2x, Adam Hájek 1x, Jakub Fliger 1x, Lubomír Meller 1x 
 

DOROST – Krajský přebor 

Trenéři: Petr Horák, Jaroslav Matěna 

Tabulka podzimní části sezóny 2017 / 2018 – DOROST 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Kameničky 13 12 0 1 58:11 36 0 0 

2. Moravany 13 11 0 2 33:10 33 0 0 

3. Heřmanův Městec 13 9 0 4 44:16 27 0 0 

4. Opatovice nad Labem 13 9 0 4 49:22 27 1 1 

5. Lázně Bohdaneč 12 9 0 3 43:17 27 1 1 

6. PARAMO Pardubice 12 8 0 5 38:12 24 1 1 

7. Staré Hradiště 13 7 0 6 44:29 20 1 0 

8. Dřenice 13 7 0 6 37:29 20 2 1 

9. Zaječice 13 6 0 7 25:17 19 0 1 

10. Slatiňany B 13 5 0 8 22:32 15 1 1 

11. Miřetice 13 4 0 10 30:53 11 1 0 

12. Mikulovice 13 1 0 12 8:52 5 0 2 

13. Nasavrky 13 1 0 12 22:76 5 0 2 

14. Vítanov 13 2 0 11 9:86 4 2 0 

Střelci branek: Patrik Klička 13x, David Dostál 6x, David Kosina 4x, Daniel Šotola 4x, Luboš 
Macháček 1x, Adam Bečička 1x, Dominik Šibal 1x, Bořek Vopařil 1x, Adam Hvězda 1x, Václav 
Morávek 1x 
 
 

Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor 

Trenéři: Miroslav Kaluža, Jaroslav Míchal 

Tabulka podzimní části sezóny 2017 / 2018 – MUŽI „B“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Libišany 12 11 0 1 39:16 33 0 0 

2. Křičeň 13 8 3 2 45:19 27 0 0 

3. Torpedo Pardubice 13 8 3 2 40:19 27 0 0 

4. Ostřešany 13 8 2 3 33:24 26 0 0 

5. Chvojenec A 13 6 2 5 27:22 20 0 0 

6. Dříteč A 13 5 2 6 26:33 17 0 0 

7. Moravany B 12 5 1 6 25:32 16 0 0 

8. Přelovice A 13 5 1 7 20:29 16 0 0 

9. Nemošice A 12 4 3 5 23:24 15 0 0 

10. Přelouč B 13 4 2 7 16:35 14 0 0 

11. Dašice A 13 3 2 8 24:34 11 0 0 

12. Opatovice n. L. A 13 2 4 7 21:30 10 0 0 

13. Újezd A 13 2 4 7 18:28 10 0 0 



 
Klub Z V R P S B P+ P- 

14. Sezemice 12 3 1 8 21:33 10 0 0 

Střelci branek: Milan Bakeš 8x, Libor Švadlenka 7x,  Lukáš Veselý  2x,  Dominik Šibal 1x,  David 
Smejkal 1x, Michal Knotek 1x,  Václav Morávek 1x, Milan Mikan 1x, Jakub Hájek 1x 

 

(Pozn.: Muži „B“ tým dohrával přeložený poslední domácí mistrovský zápas s mužstvem SK 
NEMOŠICE po uzávěrce tohoto vydání.) 

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

Trenéři: Miroslav Kaluža, Jaroslav Míchal 

Tabulka podzimní části sezóny 2017 / 2018 – MUŽI „A“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Česká Třebová 14 11 0 3 28:16 33 2 2 

2. Holice 15 11 0 4 35:23 29 4 0 

3. Moravská Třebová 15 11 0 4 18:11 29 5 1 

4. Slatiňany 14 9 0 5 28:15 28 1 2 

5. Lanškroun 15 8 0 7 33:20 27 0 3 

6. Heřmanův Městec 15 9 0 6 26:23 27 1 1 

7. Chrudim B 15 8 0 7 28:31 23 3 2 

8. Polička 15 7 0 8 20:26 21 2 2 

9. Hlinsko 14 7 0 7 25:24 20 1 0 

10. Litomyšl 15 6 0 9 29:25 19 2 3 

11. Choceň 15 6 0 9 18:22 19 2 3 

12. Žamberk 15 6 0 9 17:25 19 2 3 

13. Třemošnice 14 5 0 9 21:24 16 2 3 

14. Dobříkov 15 5 0 10 26:38 15 1 1 

15. Moravany 15 4 0 11 13:27 15 1 4 

16. Svitavy 15 5 0 10 15:30 14 3 2 

Střelci branek: Jiří Beran 3x, Tomáš Kříž 2x,  Dominik Šibal 1x, Milan Krušina 1x, Jaroslav Lukas 1x, 
Libor Švadlenka 1x, Pavel Formánek 1x, Lukáš Veselý 1x, Václav Morávek 1x, Jan Hurta 1x 
 
Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce 2018 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  14.01. 2018 od 9-16 hod – mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2005 (dívky 2003) a mladší 
NEDĚLE  21.01. 2018  od 9-16 hod – starší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2003 (dívky 2001) a mladší 
NEDĚLE  28.01. 2018  od 9-16 hod – starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2007 (dívky 2005) a 
mladší 
NEDĚLE  04.02. 2018  od 9-16 hod – mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2005 (dívky 2003) a mladší  
NEDĚLE  11.02. 2018  od 9-16 hod – mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2009 (dívky 2007) a 
mladší 
NEDĚLE  18.02. 2018  od 9-16 hod – starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2007 (dívky 2005) a 
mladší  



NEDĚLE  25.02. 2018  od 9-16 hod – mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2009 (dívky 2007) a 
mladší 
 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE DOSPĚLÝCH: 
ÚTERÝ 26.12.2017 od 9-16 hod – MORAVANY CUP. 
SOBOTA 03.02.2018 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/. 

 
 

Vybrané tiskové zprávy Pardubického kraje 

Zákon o střetu zájmů vyžene zájemce o komunální politiku, obávají se radní 

Problematika zákona o střetu zájmů byla hlavním tématem tiskové konference, která se 

uskutečnila 27. listopadu na Krajském úřadě Pardubického kraje. S problémy, které současné 

znění zákona přináší, seznámili přítomné novináře hejtman Pardubického kraje Martin 

Netolický, starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal a manažerka Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová. Svazek inicioval prohlášení ke změně 

tohoto zákona, ke kterému se nyní připojilo již přes 2 000 obcí a měst a další své podpisy 

postupně připojují. Rada Pardubického kraje se k prohlášení připojila jako celek na svém 

následném jednání. 

„Zákon v současné podobě může způsobit, že řada lidí nebude do komunálních voleb, které se konají 

příští rok, vůbec kandidovat. Na menších obcích může být problém vůbec kandidátní listinu sestavit. 

Místo toho, abychom v lidech vzbudili zájem podílet se na veřejném dění, tak je podobnými zákony 

odrazujeme,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Podle zákona se musí donaha vysvléknout i lidé, kteří 

jsou pro výkon funkce neuvolnění a získávají odměny v řádech stokorun. Často se jedná o 

podnikatele, kteří jsou přínosem pro danou obci, a stát po nich chce, aby informovali o svém majetku a 

majetku své rodiny. Jsem přesvědčen, že o tyto lidi v komunální politice přijdeme,“ uvedl hejtman 

Martin Netolický, který on-line formulář vyplňoval během víkendu a jak sám přiznává, nebylo to 

bezproblémové. „Již dříve jsem se k připravenému prohlášení připojil osobně a pondělním 

rozhodnutím se k němu přihlásila také krajská rada, což z mého pohledu jasně ukazuje, že kolegové 

vnímají jeho problematiku nejen ze svého současného pohledu, ale také z pohledu starostů obcí, 

kterými řada z nich v minulosti byla,“ doplnil hejtman Netolický. 

Starostové se připojují k iniciativě Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které je iniciátorem prohlášení, 

zastupovali na tiskové konferenci starosta Dolní Čermné Petr Helekal a manažerka Lenka Bártlová. 

„V současné době máme pod prohlášením podepsáno více jak 2000 obcí a měst a další podpisy nám 

průběžně chodí. Nelíbí se nám například srovnávání premiéra či členů vlády s neuvolněným starostou 

obce, která má 150 obyvatel. Druhým velkým problémem je anonymní podávání podnětů na veřejné 

funkcionáře, což nás vrací před rok 1989,“ uvedl starosta Dolní Čermné Petr Helekal a připojil osobní 

zkušenost s ukončením činnosti člena zastupitelstva. „V naší obci máme v současné době již jednu 

demisi a o druhé jsem byl informován, že může se začátkem prosince nastat. Vždy to jsou lidé, kteří 

vykonávají poměrně vysoké pracovní pozice, které jim zveřejnění některých informací výslovně 

zakazují,“ dodal starosta Helekal. „Z našeho pohledu jsou požadavky na neuvolněné veřejné 

funkcionáře neúměrné jejich funkci a finanční odměně. Požadujeme také, aby nahlížení do registru 

bylo umožněno pouze na základě podané žádosti, kde by se měl žadatel také identifikovat. Nahlížení 

všech na všechny bez omezení je výkladní skříní pro zloděje,“ sdělila manažerka Mikroregionu 

Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová. 


