
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

rok se pomalu s rokem sešel a už tady máme opět začátek posledního měsíce toho letošního roku. 

Jsme tedy na prahu zimy a tedy i času předvánočního. Každý rok si přejeme a doufáme, že ta letošní 

zima bude už určitě bílá. Nevím, jestli se nám to splní, ale příroda by ji potřebovala ze všeho 

nejvíce. Deficit vláhy je už příliš patrný a doslova mění celý ráz krajiny. Suché stromy i v lese jsou 

toho důkazem. 

Nově zvolené zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2018, 

zvolilo pro další čtyřleté období představitele obce. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří 

nám projevili svoji důvěru. 

Je to pro nás závazek a zároveň povzbuzení do další práce, kterou chceme věnovat především 

dalšímu rozvoji naší obce. Toto volební období bude ale také časem, ve kterém je třeba najít naše 

budoucí nástupce, a to především z řad mladých lidí, kteří budou ochotni v naší práci pokračovat. 

Naše obec se naštěstí rozvíjí a mladých rodin u nás přibývá. Proto věřím, že mezi nimi budou i ti, 

kteří budou mít zájem se do činnosti obce i profesně zapojit.  

Z hlediska již zmíněného rozvoje obce jen připomenu, že jeho základem je realizace rozšíření 

stávajícího sídliště „Moravany-Jih“ směrem na Slepotice. Měli by zde vzniknout dva šestibytové 

domy a 24 domů rodinných. Kdo má zájem, může vidět zastavovací studii této lokality na OÚ. Jak 

jsem se již zmínil v minulých vydáních zpravodaje, tak dvěma hlavními prioritami zůstávají pro rok 

2019 dokončení rekonstrukce sokolovny „Moravanského domu“ a splaškové kanalizace 

v Platěnicích. Na obou stavbách jde dodavatelům práce dobře, zvláště společnosti Instav Hlinsko 

v případě kanalizace v Platěnicích. Moravanský dům bude stavebně do konce roku dokončen, ale 

vlastní zahájení jeho provozu nemohu nyní určit. Bude zbývat montáž a instalace vnitřního 

vybavení, příjezdové komunikace pro zásobování kuchyně, parkoviště apod. Tento týden jsme se 

například dověděli, že na novou parketovou podlahu, která bude položena v hlavním sále, se nesmí 

téměř měsíc šlápnout. Začátkem nového roku budeme vědět více. 

Na závěr mně dovolte, abych všem spoluobčanům a jejich rodinám popřál jen to nejlepší, 

především pevné zdraví, a to nejen do nového roku. Sami víte, že se zdravím mnozí z nás 

v letošním roce, bohužel, štěstí neměli. Zdraví je to nejcennější a kromě něho ať pod stromečkem 

každý najde to, co si bude přát. 

Závěrem vás všechny zvu na předvánoční akce, které jsou v tomto vydání dále uvedeny. 

Na shledanou v příštím čísle! 

Václav Roček, starosta obce  

Usnesení OZ ze dne 2. 11. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise p. Hanu Aulickou, jako členy Mgr. Ivu 

Červenou a p. Milana Faltyse.      

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu p. Miroslavu Hájkovou a p. Ilonu Jiroutovou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem p. Alenu Schejbalovou. 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude starosta uvolněn, místostarosta neuvolněn, rada 

neuvolněná.  

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje, že pro výkon funkce místostarosta bude funkce místostarosty neuvolněná. 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

schvaluje, že pro výkon funkce rady budou členové rady neuvolnění.                                                                                             

Zastupitelstvo obce volí starostou obce pana Václava Ročka. 

Zastupitelstvo obce volí místostarostkou obce p. Mgr. Ladu Louženskou. 



Zastupitelstvo obce volí členem rady Ing. Milana Kříže.    

Zastupitelstvo obce volí členem rady p. Ing. Michala Kulhánka. 

Zastupitelstvo obce volí členem rady p. Ing. Bohumila Křivku. 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Zastupitelstvo obce nevolí předsedou finančního výboru Mgr. Ivu Červenou. 

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru p. Ilonu Jiroutovou. 

Zastupitelstvo obce volí jako předsedu kontrolního výboru p. Ondřeje Mikuleckého. 

Zastupitelstvo obce volí jako člena finančního výboru p. Mgr. Ivu Červenou. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení volby p. Zdeňky Venclové jako člena finančního výboru na příští 

jednání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce nevolí jako člena kontrolního výboru p. Hanu Aulickou 

Zastupitelstvo obce volí jako člena kontrolního výboru p. Jiřího Sychru. 

Zastupitelstvo obce volí  jako člena kontrolního výboru p. Jana Kozáčka. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje odměny pro  uvolněné i neuvolněné zastupitele a nezastupitele v souladu s § 

72 a § 84 odst. 2 písm. n) Sb. zákona o obcích a dle nařízení vlády 459/2013  Sb. ve znění pozdějších 

předpisů v předloženém znění, vyplácené měsíčně ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 2. 11. 2018: 

uvolněný starosta – dle shora uvedených právních předpisů 

neuvolněný místostarosta                             22 000,- Kč 

člen zastupitelstva a rady                                4 000,- Kč 

předseda komise nebo výboru  zastupitel       1 840,- Kč 

člen výboru nebo komise zastupitel               1 570,- Kč   

člen zastupitelstva bez dalších funkcí                600,- Kč 

člen výboru nebo komise nezastupitel               800,- Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o pracovní činnosti do 31. 12. 2018 zastupitelky Hany Aulické. 

Společenská rubrika  

V měsíci listopadu oslavili nebo oslaví životní výročí… 

Božena Nováková                                   Marie Jakoubková 

Miluše Šotková                                       František Braun 

Bohumír Vašek                                       Marie Stejskalová 

Jiřina Stroukalová 

 

V měsíci prosinci oslaví životní výročí… 

Milada Fořtová                                        Stanislav Kolář 

Miluška Minářová                                   Věra Malijovská 

Růžena Pleskačová                                  Ludmila Šedová 

Vladimír Kőhler                                      Jaroslav Švihovský 

Jindřich Svatoň                                        Ludmila Žáková 

Jaroslava Johanidesová                           Arnošt Hofman 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a pohodu. 

 

Opustili nás… 

 

Marek Shejbal                     Helena Frošová 

Jiří Klofát 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 



Pozvání… 

ZŠ a MŠ Moravany společně se SRPDŠ a Obecním úřadem Moravany 
Vás srdečně zve v pátek 

 

30. listopadu 2018 
 

na 

VÁNOČNÍ JARMARK 
 Den otevřených dveří obou budov ZŠ Moravany 

 tvoření s vánoční tématikou na 1.stupni ZŠ v prvním patře 

 prodejci s vánoční tématikou na 1. stupni ZŠ – malá tělocvična 

 ochutnávka cukroví v naší kavárničce – jídelna 1.stupně ZŠ Moravany 

od 15:00 do 17:00 

a 

ROZSVĚCENÍ STROMEČKU 
 vystoupení žáků ZŠ a MŠ Moravany 

od 17:00 
 

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

Srdečně Vás zveme na koncert Rychnovského chrámového sboru pod 

vedením Evy Fuksové a JUDr. Jiřího Fukse 

na  

Rybovu mši vánoční 

 v hale Seniorcentra Moravany 

dne 19. 12. 2018 od 17:00 hod. 

 

 



Informace OÚ 

OÚ v Moravanech sděluje, že úřad bude otevřen do čtvrtka 20. 12. 2018  

od 8,00 do 15,00 hod. 

Do tohoto termínu budou přijímány poslední platby v hotovosti. 

Od 21. 12. 2018  do 31. 12. 2018 je obecní úřad uzavřen – DOVOLENÁ. 

Základní škola informuje 

Uplynuly dva měsíce od začátku školního roku a za tu dobu naši žáci pochopitelně nezaháleli. Proto vám 

přinášíme přehled, co se nám povedlo a co nás v nejbližší době čeká. 

 Jako každý rok mají naši žáci možnost navštěvovat různé zájmové činnosti. Dík patří lektorům, kteří 

se podílejí na jejich realizaci. Nabídku kroužků naleznete na stránkách školy. 

 Podařilo se nám navázat spolupráci s Charitou Pardubice a byla realizována sbírka zaměřená na 

školní potřeby (sešity, pastelky, psací potřeby, rýsovací potřeby atd.). Děkujeme rodičům, žákům a všem, 

kteří se do sbírky aktivně zapojili a podpořili tak dobrou věc. 

Koncem září se dařilo našim sportovcům. Chlapci z 8. a 9. ročníku nás reprezentovali na nohejbalovém 

turnaji pořádaném DDM Holice. Tým „A“ se postaral o milé překvapení, když úspěšně prošel celým 

turnajem a celý turnaj tak ovládl. Vítězům se stal odměnou krásný futsalový míč. Nelze opomenout ani tým 

„B“, který se umístil na skvělém 5. místě a ukázal, že pro příští turnaj se s ním musí počítat.  

 Spolupráci jsme navázali také s místními firmami. Ve čtvrtek 18. října naši deváťáci navštívili 

společnost TOM SERVICE. Měli jedinečnou příležitost vidět možnosti pracovního uplatnění přímo v místě 

bydliště. Při exkurzi byl žákům objasněn proces výroby a představeny finální výrobky firmy. Žáci měli 

možnost projít celou výrobu návěsů, které slouží pro dopravu dřeva z lesů. Děkujeme za poskytnuté 

informace i za finanční dar, který firma škole poskytla. Poděkování za finanční podporu naší školy patří také 

firmám Šrámek Otakar a Moras Moravany, s nimiž plánujeme další spolupráci, exkurze a přednášky 

v následujícím pololetí. 

 Ani nám pochopitelně neuniklo významné říjnové datum. V rámci oslav 100. výročí vzniku 

Československa jsme se společně s dětmi z mateřinky zúčastnili vysazení nové lípy před budovou školky, 

kde jsme si na začátek řekli, proč lípu sázíme a jak je třeba si o ni starat, aby prospívala a rostla. Každý 

účastník přihodil jednu lopatku hlíny a na závěr ji žáci druhého stupně zalili. Celá akce byla symbolicky 

zakončena básněmi, které podtrhly výjimečnost tohoto výročí. 

 Tím pro naši školu ovšem připomínka 28. října rozhodně nekončila! V pátek 26.10. proběhl 

celoškolní projekt věnovaný období první republiky. Cílem bylo seznámit žáky s tímto obdobím a 

pochopitelně i s význačnými osobnostmi, jež se s touto dobou pojí. Vyučující měli připravený program, na 

kterém se žáci a žákyně aktivně podíleli – vytvářeli vlajky z krepového papíru, malovali českého lva, 

vyplňovali pracovní listy, vytvářeli postery, plakáty a vyhledávali a zpracovávali informace, sledovali film. 

Poděkování patří rodičům, kteří své ratolesti oblékli do našich národních barev. Žáci pak ze svých těl 

vytvořili vlajku České republiky. Díky dětem, rodičům a všem, kteří se podíleli na sbírce prvorepublikových 

předmětů (a že se jich sešlo), byla připravena také tematická prvorepubliková výstava. 

 Na závěr je třeba připomenout, co nás čeká a co plánujeme. Mezi důležité akce patří D DUR, což je 

projekt spolupráce s obcí v rámci environmentální výchovy. Je určen žákům 8. a 9. ročníku, kteří budou mít 

za úkol vytvořit koncepci obce v horizontu 10 let. Důležitou podmínkou je uskutečnitelnost toho, co žáci 

navrhnou. Musí zvážit, co je prospěšné, vhodné a reálné. Začínáme krajem listopadu a až skončíme, 

vybereme jeden návrh a ten společně zrealizujeme. V listopadu nás čeká také Svatomartinský průvod (9. 

11.), při němž budeme spolupracovat s mateřskou školou, a Rozsvěcení vánočního stromku (30.11), po němž 

bude hned následovat Vánoční jarmark, kdy se škola otevře veřejnosti a společně si připomeneme kouzlo 

Vánoc. Budete si moci prohlédnout výtvory žáků a také zakoupit různé, nejen vánoční předměty. Srdečně 

Vás zveme. 

 Děkuji pedagogům a všem ostatním, kteří se podílí jakoukoliv měrou na chodu školy a kteří 

pomáhají naší škole, aby byla lepším místem pro všechny. 

Mgr. Jana Felcmanová, ř. š. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRPŠ zve na bruslení 

 

Hasiči varují… 

Požáry adventních věnců 

Domovy jsou v předvánočním čase doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, 

záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti 

hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. Zde je pár užitečných rad, které je 

dobré dodržovat, aby k požáru nedošlo. 

Pozor by si měli dávat zvláště majitelé domácích mazlíčků, především koček. Hasičští vyšetřovatelé se 

setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka. Kočka skočila na 

stůl, stáhla z něj ubrus i s hořícím věncem, a následně došlo k požáru bytu. 

Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce, které si lidé dělají sami doma. Každoročně řeší hasiči požáry 

adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem 

svíček, které od plamínku svíčky chytlo. 

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Každý rok 

dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních 

věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění. 

Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat: 

 Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl být 

vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod. Na trhu se objevují adventní věnce, 

které jsou vyrobeny například ze suchých  dřevěných pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv 



podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit 

požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.  

 Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní 

věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální adventní 

svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho.  

 Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka 

měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s 

podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní 

věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě 

bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.  

 Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k 

oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo 

skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.  

 Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.  

 Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.  

 Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.  

 Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich 

hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i 

případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.  

Co dělat v případě požáru? 

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. 

Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit 

přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, 

pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické 

přístroje či věci napojené do elektřiny). V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy 

cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Pokud zjistíte, 

že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik 

minut. 

Luboš Faltys (zdroj:bozpinfo) 

Nové výzkumy heřmánku 

Heřmánek je vysoce toxický pro buňky rakoviny prsu. U esenciálního oleje 

z heřmánku bylo ve studii prokázáno, že zabíjí až 86% buněk karcinomu 

prsu spuštěním programované buněčné smrti. 

Heřmánkový čaj se používá po staletí proti úzkosti, depresi, nespavosti, pro 

úlevu od bolesti, jako protizánětlivý  a protiplísňový prostředek, protože 

zabíjí kvasinky.  

Nyní ale vědci zjišťují, že heřmánek může také pomoci v boji proti několika 

typům rakoviny, včetně rakoviny prostaty, plic, leukémie a jiné. 

Heřmánkový čaj je zdravý, protože je bohatým zdrojem silného 

protinádorového flavonoidu zvaného apigenin, který se těžko získává z naší 

stravy. Dalším dobrým zdrojem je ještě petržel, oregáno a celer. 

Jeden šálek heřmánkového čaje obsahuje 2 mg apigeninu, což je čtyřikrát více než průměrný denní příjem u 

evropských a amerických dospělých. A tato úroveň může být rozdíl v riziku rakoviny. 

Další studie potvrzují, že heřmínek může zmírnit depresi, zlepšit spánek a způsobit pokles hladiny inzulínu, 

inzulínové rezistence, cholesterolu, triglyceridů u dospělých s diabetem typu II. 

 

Vlasta Jiroutová



 

KD Moravany 

KD Moravany oslavil 30 let od svého založení. 

Klub začínal v bývalé vile Dr. Vrabce. Zde si členové vybudovali krásné zázemí. Jenže přišel čas 

restitucí a vila byla prodána. Klub se přestěhoval na OÚ do zasedací místnosti. A nakonec, do třetice, 

jsme se nastěhovali do krásné klubovny v SC. 

Když se ohlédneme, zjistíme, že ze zakládajících členů už zbývají pouze tři členky.  

Plných 20 let vedla klub p. Vlasta Píšková. Bohužel, oslav dvacátého výročí už se kvůli těžké nemoci 

nemohla zúčastnit a my jsme se museli rychle zapracovat, aby klub mohl pokračovat. Když pročítáme 

naše roční plány, je na co vzpomínat. Těch výletů po okolí, besed se zajímavými lidmi, zábavy, na 

nichž nám dlouhá léta hraje KD BAND p. Vávry, hrajeme hry, zpíváme, cvičíme, bystříme si paměť, 

čteme zajímavé články, které nám připraví členka, která dojíždí z Chocně. Zajímavé jsou besedy 

v naší knihovně. P. Bakešová nám vždy připraví něco pěkného. Během roku (na jaře) nás navštíví 

zahradník p. Hlubocký, míváme besedu s PČR p. Drtinovou a koncem roku k nám vždy zavítá p. 

starosta V. Roček a místostarostka p. Lada Louženská. Také oslavujeme kulatá výročí našich členů. 

Rádi vždy přivítáme naši kronikářku obce p. V. Jiroutovou. Nelze vše vyjmenovat, kdo chce vědět 

více, ať přijde mezi nás, rádi každého uvítáme. Máme velkou radost, že se k nám poslední dobou 

přidalo několik členů, bylo by dobré náš klub omladit. 

Chtěla bych poděkovat OÚ za finanční pomoc, i za to, že nám vozí členky z Platěnic. Dále děkuji 

našim hudebníkům za krásné písně, které potěší srdce i duši a také nechci zapomenout na zaměstnance 

zdejší kuchyně a p. Pírkovou, která nám věnuje svůj čas a vždy přichystá pohoštění. 

Dík všem, kteří přikládají ruce k dílu, když je potřeba a dík všem, kteří k nám rádi chodí na naše 

pondělní sezení. 

Klubu přeji do dalšího desetiletí hodně ochotných lidiček s dobrými nápady. 

Hela Říhová 

OS SC Moravany 

21.9. Výstava hub v Chocni 

Sešli jsme se na nádraží a společně jsme odjeli do Chocně, kde jsme navštívili výstavu hub. Potom 

jsme si zašli na dobrý oběd a vrátili se domů. 

 

4.10. Zábava ke dni seniorů 

V hale SC jsme se sešli, kde předsedkyně paní Otradovská přivítala všechny přítomné a popřála 

hezkou zábavu. Všichni dostali bohaté pohoštění a pobavili se při reprodukované hudbě. Kdo chtěl, 

tak si i zatančil. 

 

18.10. Literární hodinka  

Paní Brynychová nám připravila zajímavou hodinku. Informovala nás o opravě Staroměstského orloje 

v Praze, která proběhla v rámci oslav 100let vzniku naší republiky. Dále nám četla úryvky z různých 

knih. Na závěr přečetla poezii „Píseň mosazné kliky“ od autora J. Fouska. 

 

21.10. Společně s obecním úřadem jsme přivítali opět dechovku „Živaňanku“, která nám přijela 

zahrát. Bylo to velmi příjemné odpoledne, za což patří poděkování našemu sponzorovi panu T. 

Urbánkovi a také celé kapele. 

Sport 

Richard Hynek - vícemistr světa v extremním překážkovém běhu. 

       O úspěších Rícharda Hynka (občana z Moravan) jsme vás už informovali ve dvou obecních 

Zpravodajích. Ve velice krátkém čase se stal extremním překážkovým běžcem světového formátu. 



  Na Mistrovství světa OCR (Obstacle Course Races=Extremní překážkové závody), které se konalo 

ve dnech 19.-21.10.2018 v Londýně, doběhl Ríša na 13. místě. Závod byl dlouhý 15 km a bylo nutné 

zdolat 100 překážek! 

    Největšího úspěchu však dosáhl o víkendu 3. -4. 11. 2018 v řecké Spartě na Mistrovství světa 

Spartan TRIFECTA. Tento závod patří k nejnáročnějším překážkovým závodům. Ve dvou dnech 

musí závodník uběhnout cca 52 km. První den se běžel ráno v 7:00 hod závod zvaný SUPER = 16 km, 

38 překážek, v 11:30 hod se běžel závod SPRINT = 8 km, 28 překážek. Druhý den se běžel závod 

zvaný BEAST = 28 km, 54 překážek. Zde Richard, hájící barvy ČR, potvrdil svoji gradující formu a 

doběhl celkově na 2.místě, a stal se tak vícemistrem světa.                                     G r a t u l u j e m e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace oddílu stolního tenisu: 

Po prázdinách, 5. 9. 2018, jsme zahájili novou sezonu ve stolním tenisu. Své řady jsme rozšířili o 6 

nových hráčů. Trénujeme 2x týdně a to v pondělí a ve středu, hráči jsou rozděleni do 3 skupin podle 

kvality. Všem hráčům jsme zřídili registrace, aby se mohli zúčastňovat turnajů, které pořádá asociace 

stolního tenisu.  

   Pro první turnaj v kategorii starších žáků (limitován rok narození 2004 a mladší), který se uskutečnil 

17.10.2018 v Pardubicích jsme vybrali 7 hráčů: Bakeš Štěpán, Bidlo Adam, Kulhánek Jakub, 

Kulhánek Lukáš, Mikan Eliáš, Pištora Vojtěch a Půlpán Matěj. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 hráčů.  

Nejlépe se umístil Adam Bidlo a to na 5. místě.  U ostatních našich hráčů bylo znát, že teprve 

začínáme, přesto nezklamali a měli jsme radost z jejich vystoupení.  Pro všechny zúčastněné byl turnaj 

velkým přínosem a budeme se snažit, co nejvíce těchto turnajů obsazovat. 

 

Foto z turnaje: 

 

 

Druhý turnaj v okrese – místo konání hala na Tesle v Pardubicích 

    Pro druhý okresní turnaj v kategorii mladších žáků (limitován rok narození 2006 a mladší), který se 

uskutečnil 7. 11. 2018 v Pardubicích, jsme tentokrát vybrali děvčata: Adélku Dohnalovou, Káťu 



Dostálovou, Natálku Koblížkovou, Terezku Nunvářovou a Verču Syrovou.  Nejlépe se umístila 

Natálka Koblížková, a to na 3. místě.  4. místo obsadila Verča Syrová, ostatní děvčata nezklamala a 

měli jsme radost z jejich vystoupení.  Pro všechny zúčastněné byl turnaj velkým přínosem.  

 Foto z turnaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE: 

NEDĚLE  13.01. 2019 od 9-16 hod – mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2006 (dívky 2004) a 

mladší 

NEDĚLE  20.01. 2019  od 9-16 hod – starší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2004 (dívky 2002) a 

mladší 

NEDĚLE  27.01. 2019  od 9-16 hod – starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2008 (dívky 2006) 

a mladší 

NEDĚLE  10.02. 2019  od 9-16 hod – mladší žáci, hráči narozeni po 01.01. 2006 (dívky 2004) a 

mladší  

NEDĚLE  17.02. 2019  od 9-16 hod – mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2010 (dívky 2008) 

a mladší 

NEDĚLE  24.02. 2019  od 9-16 hod – starší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2008 (dívky 2006) 

a mladší  

NEDĚLE  03.03. 2019  od 9-16 hod – mladší přípravka, hráči narozeni po 01.01. 2010 (dívky 2008) 

a mladší 

    



                                                 


