
 
 
 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

než se nadějeme, bude již první měsíc nového roku 2019 za námi. Jelikož jsme teprve na jeho 

prahu, přeji všem především pevné zdraví a věřím, že každý nedávné svátky prožil podle 

svých představ. 

Oproti letům minulým je začátek toho letošního pozitivní minimálně v tom, že je dostatek 

vláhy. Nevíme, jaký nás čeká zbytek zimy, ale již nyní je na horách v podobě sněhu pro 

přírodu značná vláhová rezerva. Uvidíme na jaře, kolik spodní vody přibude v našich 

studnách. Rozhodně by jí nemělo být méně. 

Přes svátky a začátkem měsíce nás potrápilo veřejné osvětlení na sídlišti u bývalého ČSAO. 

Za tuto situaci se všem zde bydlícím spoluobčanům omlouváme. Příčinou tohoto stavu je 

několik, a to od vyhřátých jističů, přes couvnutí aut do sloupů až po narušení kabelů vlivem 

zhotovení nových vjezdů k nemovitostem. Snad se nám podaří tento stav trvale opravit. 

Během prosince a ledna proběhly výroční členské schůze SDH v každé naší místní části 

kromě Turova. Jsme moc rádi, že hasiči takto fungují. Hlavně v ostatních obcích jsou 

prakticky nositeli všeho kulturního života, protože zde jiná sdružení nejsou. V Moravanech 

musí členové SDH plnit navíc úkoly spojené s činností krajského hasičského sboru 

prostřednictvím výjezdového družstva. Navíc naši obec reprezentuje v požárním sportu po 

celé republice sportovní družstvo. V loňském roce u Duhového jezera navíc proběhla 

celostátní soutěž extraligy v požárním sportu, a to poprvé v pardubickém kraji.  

O vzhled naší obce se nejlépe starají hasiči z Čeradic. Nejen že udržují zeleň, ale též sbírají 

odpady z přilehlých příkopů u silnic. 

Za veškerou činnost hasičům patří velké poděkování. Turovským hasičům přejeme brzký 

návrat k aktivní činnosti a věříme, že se i zde najde několik mladých lidí, které bude hasičina 

bavit. 

Dokončení „Moravanského domu“ předpokládáme na 1. 4. 2019. Zbývá ovšem ještě dlouhý 

seznam dokončovacích prací, jako např. dodělávka a kompletace elektřiny, podlaha a obklady 

stěn ve velkém sále, příjezdová cesta pro zásobování restaurace apod. V objektu již funguje 

topení, takže je zde možné pracovat v teple. Snad se vše povede tak, jak máme naplánováno. 

Co nového v odpadech? Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za odpad ve výši 1 000,- Kč 

při vývozu 1x měsíčně a 1 500,- Kč při vývozu 2x měsíčně. Ukládání všech ostatních odpadů 

na sběrné dvory i do kontejnerů je pro občany zdarma. Jen pro informaci uvádím, že při této 

ceně za následnou likvidaci odpadů doplácí obec z rozpočtu průměrně 300 000,- Kč ročně. 

Chci tímto vyzvat spoluobčany, aby kontejnery na sklo a plasty, které máme umístěny po 

obci, nepoužívali v době, kdy je otevřený sběrný dvůr! Nejvíce to platí pro ulice Severojižní a  

 nákupního střediska Jednoty. 

 

Na sběrný dvůr to přece není tak daleko, hlavně 

z ulice Severojižní. Praxe je taková, že se tyto 

kontejnery naplní hlavně v sobotu a jen pro 

informaci, jedno vyvezení takového kontejneru nás 

stojí 750,- Kč. Pokud by občané využili místo 

kontejnerů otevírací dobu ve sběrném dvoře, obec 

by značně ušetřila. 

Před koncem roku jsme zahájili výstavbu 

inženýrských sítí v lokalitě u Duhového jezera. 

Vznikne zde dalších šest rodinných domků, jejichž 



 
 
 
 

výstavba by měla být zahájena v letošním roce. Dalších pět rodinných domků bude postaveno 

nad tréninkovým hřištěm TJ Sokol Moravany. Rovněž zde budou prodlouženy inženýrské 

sítě. 

Zajímavým údajem bude pro všechny určitě informace o počtu obyvatel naší obce včetně 

všech místních částí. Zkrátka je nás letos k 1. 1. 2019 méně! 

Ve srovnání k 1. 1. 2018 měla naše obec 1 849 obyvatel.  I když se u nás rodí dost dětí, 

vlivem stěhování, úmrtí máme nyní k 1. 1. 2019 pouze 1 821 obyvatel. Po informaci se 

v loňském roce 70 občanů odstěhovalo, 25 občanů zemřelo, 47 občanů se přistěhovalo a 20 

dětí se narodilo. Tento počet jistě každého překvapí, ale taková je skutečnost. V minulých 

letech měl počet obyvatel v obci vždy stoupající tendenci. 

Na závěr všem přeji, aby rok 2019 byl pro každého úspěšný, hlavně z hlediska zdraví. 

Nashledanou v příštím čísle. 

Václav Roček, starosta obce 
 

Usnesení z jednání OZ dne 10. 12. 2018 
 

Před zahájením jednání Zastupitelstva obce Moravany složila paní Zdeňka Venclová slib 

zastupitelky. 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění program jednání o bod “Projednání, příp. schválení 

rozpočtových opatření č. 8“ a zařadit ho jako bod č. 5. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění program o bod “Projednání, příp. schválení darovací 

smlouvy č. 4/2018 na darování vodovodních řádů v obci Turov Městysem Chroustovice a 

jeho převzetí do majetku Obce Moravany” a zařadit ho jako bod č. 10. 

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Broma, jako 

členy p. Hájkovou a Ing. Kulhánka. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Kříže. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena kontrolního výboru p. Zdeňku Venclovou s platností 

od 10. 12. 2018. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu multi hřiště u ZŠ I. st.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce zastupitelky Hany Aulické na rok 

2019. 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na prodej chaty  ev. č. 68 

postavené na pozemku p. č. 4700/5 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví Lesního 

družstva Vysoké Chvojno. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na prodej chaty  ev. č. 81 

postavené na pozemku p. č. 310/31 v k. ú. Nová Ves u Albrechtic v podílovém vlastnictví 

Lesního družstva Vysoké Chvojno. 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. 4/2018 na darování vodovodních řádů v 

obci Turov Městysem Chroustovice a jeho převzetí do majetku Obce Moravany. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje snížení počtu sběrných nádob na separovaný odpad od 1. 1. 

2019, a to o pět kusů – dva na sklo a tři na plasty. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi 

Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s. Pardubice. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz TKO na rok 2019 takto: 

Svoz 1x 14 dní                                                                           1 500 ,- Kč 

Svoz 1x měsíčně                                                                        1 000 ,- Kč 



 
 
 
 

Svoz pro osoby osaměle žijící,  

               vlastníky neobydlených nemovitostí,  

               chalupáře 1x měsíčně                                                     500,- Kč 

Poplatek bude uhrazen do konce února 2019.  

Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku přípravou nové vyhlášky o poplatku za odpady 

stanovené na osobu, která bude platit od 1. 1. 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu za rok 2018 pro 

operace, které vzniknou za období od data 11. 12. 2018 do 31. 12. 2018 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 2019. 

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.   

                                                                                                                                                

Upozornění týkající se odpadů 
 

Harmonogram svozů na rok 2019- ÚTERÝ 
 

 Den svozu TKO 14 denní Den svozu TKO měsíční 

Leden 8.; 22. 22. 
Únor 5.; 19. 19. 
Březen 5.; 19. 19. 
Duben 2.; 16.; 30. 16. 
Květen 14.; 28. 14. 
Červen 11.; 25. 11. 
Červenec 9.; 23. 9. 
Srpen 6.; 20. 6. 
Září 3.; 17. 3. 
Říjen 1.; 15.; 29. 1.; 29. 
Listopad 12.; 26. 26. 
Prosinec 10.; 24 24. 



 
 
 
 

Vytříděný odpad: nadrozměrný odpad rozebraný na díly,  plasty, sklo, stavební suť, textilní 
odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) 
v Moravanech.  

Otevírací doba: Středa 1.11.-31.3.: 14.00-17.00 hod., 1.4.-31.10.: 15.00-18.00 
hod., Sobota 8.00-12.00 hod.  
Výkup plastů, papíru a kovů. zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.    
TŘIĎTE ODPAD! - CHRÁNÍTE  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ! 
DOKLAD  O  ZAPLACENÍ  USCHOVEJTE  A  PŘEDKLÁDEJTE  NA  SBĚRNÉM MÍSTĚ  VŽDY PŘI  
ODEVZDÁVÁNÍ  VYTŘÍDĚNÉHO  ODPADU. 
 

POPLATKY ZA ODPADY SE BUDOU VYBÍRAT 

21. 1. 2019 - 28. 2. 2019  v knihovně v Moravanech: 

pondělí a čtvrtek: 9.00 – 11.00; 13.00 – 18.00; 

středa: 9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00 

Ceny:  svoz 1x měsíčně : 1000,-Kč 

svoz 2x měsíčně: 1500,- Kč 

Osoby osaměle žijící, vlastníci neobydlených nemovitostí: 500,- Kč 

Výběr poplatků v přidružených obcích: 

16. 1. 2019: Moravanský 17.00 – 18.00; Platěnice 18.15 – 19.15 h. 

23. 1. 2019: Turov: 17.00 – 18.00; Čeradice 18.15 – 19.15 h. 

 

Společenská rubrika  
 
V měsíci lednu oslavili a oslaví životní výročí… 

Jaruška Teplá                       František Kňava 

Marie Šemberová                Jaromír Fiala 

Božena Kunhartová             Anděla Daňková 

Všem oslavencům přejeme pohodu a pevné zdraví! 

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

Vítáme nové občánky… 

 

 Matyáše Skalického a Matyáše Pospíšila 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti! 

 

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

 

Opustili nás… 

Marta Kurucová                   Tomáš Kuruc 

          Josef Král                               František Doskočil 

 

Budeme s úctou vzpomínat. 

 
 



 
 
 
 

Pozvání na akce 

 
 



 
 
 
 

 
 

 Svazek obcí „Loučná“ Vás zve na 

XIX. REPREZENTAČNÍ PLES, 

který se koná 22. února 2019 od 20,00 hodin v Kulturním 

domě Kostěnice. 

K tanci a dobré zábavě hraje skupina BQ. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Vstupné 150 Kč 
 

Vstupenky je možno zakoupit na OÚ v Moravanech. 

 

Škola informuje 
 

Změny na ZŠ v novém roce 

 

S novým rokem došlo na naší škole k dalším změnám. Odešla paní učitelka 

Ezrová a do důchodu odešla také paní učitelka Šmahová. Od ledna došlo 

v důsledku personálních změn k úpravě rozvrhu. Mezi nově příchozími je paní 

učitelka Jana Žemličková, která plánuje naši výuku obohatit svými zkušenostmi 

s eTwinningem, jehož cílem je navázání spolupráce se zahraničními školami, 

vytváření společných projektů a sdílení nápadů. Výuku matematiky přebere pan 

učitel Provazník, funkci výchovné poradkyně se zhostí paní učitelka Rathouská, která mimo 

jiné koordinuje aktivity školního parlamentu a spolu s paní Schwarzovou vede pravidelnou 

přípravu žáků 9. třídy na přijímací zkoušky.  

V průběhu posledního čtvrtletí proběhlo několik vydařených akcí jako připomenutí vzniku 

republiky a s ním spojené zasazení lípy, rozsvícení vánočního stromku a vánoční dílny, a 

v lednu pak tříkrálová sbírka. Od 13. do 18. ledna proběhne lyžařský kurz na chatě 

Moravanka v Horní Malé Úpě, od 23. do 25. ledna se uskuteční také ekologicky zaměřená 

akce v Horním Maršově s názvem D-DUR, která je zaměřena na úzkou spolupráci s obcí 

v rámci environmentální výchovy. Je určena žákům 8. a 9. ročníku, kteří mají za úkol vytvořit 

koncepci obce v horizontu 10 let.  Důležitou podmínkou je realizace samotného návrhu žáků. 

Jak projekt realizovat se žáci naučí právě v Horním Maršově pod vedením lektorů z neziskové 

společnosti Ekocentrum Dotek. 

Chtěli bychom poděkovat SRPDŠ v čele s Ing. Dohnalem za pořádání aktivit jako je společné 

bruslení dětí a rodičů, výjezdů do divadla a organizaci řady kroužků. V případě zájmu se 

nabízí otázka jejich rozšíření o florbal a „počítače“. Děkujeme i za uspořádání plesu, který se 

uskuteční 25. ledna ve Slepoticích a na nějž Vás tímto srdečně zveme. 

V jednání je schválení projektu Šablony 2. V případě jejich akceptace by škola měla 

k dispozici prostředky na modernizaci výuky, vybavení školy ICT technologiemi, doučování 

žáků, rozšíření možností  v oblasti školních odpoledních aktivit a ve školní družině. O 

pokračování Vás budeme informovat na našich webových stránkách. 

V současné době probíhají ve škole jednání s cílem stabilizovat situaci, aby došlo k co 

nejlepšímu a nejproduktivnějšímu koncensu mezi vedením školy a pedagogy. Projednávány 



 
 
 
 

budou všechny podnětné a konstruktivní nápady a názory. Vyústit by vše mělo uzavřením 

kolektivní smlouvy mezi vedením školy a odbory. Současná hektická doba přináší nové 

požadavky a výzvy, kterým se chceme postavit čelem. 

Vedení školy si váží dobré práce všech svých zaměstnanců. Některé komunikační 

nedostatky lze vyřešit dobrou vůlí ze všech stran a větším sdílením informací. Mrzí nás 

odchody pedagogů, ale přejeme jim pochopitelně hodně dalších úspěchů v profesním i 

osobním životě. Víme, že atmosféra ve škole je často konzultována a veřejností sledována. 

Jakákoliv změna je vždy problematická a chvíli trvá, než se situace ustálí. Nicméně některé 

změny jsou nutné, i proto Vás žádáme o trpělivost, protože ne vždy je na první pohled vidět 

hlubší záměr. Je pak velmi snadné soudit, že se jedná o změny nesystémové a zbytečné. 

Naším společným cílem je však vytvořit co nejlepší podmínky pro práci pedagogů a 

vzdělávání žáků. 

 

 

   Dvojnásobné zlato z Kamenického Šenova 

   
  V listopadu se čtveřice žáků naší školy ve složení Adam Bidlo, Adam Hájek, Jakub Fliger a Daniel 

Matěna vypravila na 

nohejbalový turnaj do 

Kamenického Šenova. 

V tomto roce se turnaje 

zúčastnilo osm týmů z 

 Libereckého a Ústeckého 

kraje. Přestože naši chlapci 

byli na této akci nováčky, 

podařilo se jim postupně 

porazit týmy z Nového Boru, 

České Lípy, České Kamenice, 

Kamenického Šenova, 

Cvikova a obsadit tak první 

místo. 

O měsíc později se konala 

další z tradičních šenovských 

sportovních akcí, a to Šenovský dvojboj – sportovní zápolení ve stolním tenise a futsalu. Ani tentokrát 

naši žáci a sportovci z Moravan a okolí 

nechyběli. Družstvo stolního tenisu ve 

složení Nikola a Daniel Matěnovi, Marek 

a Vojtěch Pištorovi a Eliáš Mikan podalo 

vynikající výkon a vyhrálo všechna svoje 

utkání. Futsalový tým pod vedením 

ostříleného matadora Jaroslava Matěny po 

dvou remízách s přehledem zvítězilo 

v rozhodujících zápasech, a tak zlatý 

pohár opět putoval do Moravan. Všem 

zúčastněným děkujeme za výborné 

sportovní výkony a reprezentaci školy a 

Moravan až v Libereckém kraji. 



 
 
 
 

Oceňujeme také bojového ducha a přátelskou atmosféru, která mezi našimi sportovci panovala.  

Příkladem dalšího úspěchu je postup dívčího florbalového týmu do okresního kola do Pardubic. Školu 

úspěšně reprezentovala děvčata z osmé a deváté třídy.        Mgr. František Kelka 

 

Poděkování 
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat odcházejícím kolegům naší školy za jejich obětavou a 

dlouholetou práci. Paní učitelce Zemánkové, kterou čekají příjemné mateřské povinnosti, panu učiteli 

Kubecovi, paní zástupkyni Ezrové, paní ekonomce Ježkové a paní učitelce Šmahové, jež odešla na 

zasloužený odpočinek. 

Největší dík patří paní zástupkyni Ivě Ezrové, která pracovala na této škole 35 let a byla její nedílnou 

součástí, ba přímo duší. Společně s panem ředitelem Janušem postupně během několika let vytvořili 

sehraný tým lidí. Ten se vyznačoval především stabilitou a pozitivní přátelskou atmosférou. Na prvním 

místě bylo vždy vzdělání a výchova dětí, stejně tak nám ale záleželo i na dobrých vztazích a vzájemném 

respektu. Řídili jsme se zásadami slušného chování a hodnoty jako čest, svědomí a pravda pro nás 

měly velkou váhu. Bohužel tyto „zastaralé a letité mechanismy“ jsou v současné době revidovány. 

Všechno, co spolu bývalé vedení vytvořilo a za čím stálo, jsme brali jako samozřejmost. Teď víme, že 

tím byla naše škola výjimečná, a velmi si toho ceníme.  

 V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní ekonomce Marcele Ježkové, která 

vykonávala svůj úřad téměř 25 let s pečlivostí jí vlastní a dokázala pomoct i poradit v oblasti 

ekonomie a osobních financí. Byla však i výbornou kamarádkou a týmovou hráčkou. 

Vážení bývalí kolegové, mnohokrát Vám děkujeme za společně strávená léta – i nadále 

zůstáváte našimi osobními přáteli. 

Přejeme Vám, abyste na nových pracovištích našli stejnou anebo alespoň podobnou 

atmosféru, která kdysi panovala na naší škole.  

                

za "starou partu"  Mottl, Miľo, Beran, Rathouská, Schwarzová, Drápalová, 

Horčičková, Chmelíková, Krausová, Glaserová, Holušová, 

Špičková, Marešová, Křížová, Šedivý a Zadrobílková 

 

Z činnosti OS SC Moravany 
 

Poděkování 

Za OS SC Moravany děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tradičních vánočních trhů, 

hlavně p. A. Schejbalové, p. L. Schejbalovi, p. H. Aulické, 

 p. D. Císařovi, p. M. Holotovi a v neposlední řadě výboru OS. 

Všem přeji do roku 2019 hodně zdraví a pohody. 

Věra Otradovská, předsedkyně OS SC Moravany 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Období vánočních svátků je symbolicky ukončeno příchodem tří králů. Pro Charitu ČR je tento den 

významný, neboť srdce a mysl mnoha lidí obrací svou pozornost a pomoc k lidem, kteří se mohou 

ocitnout v tíživé životní situaci. Díky spolupráci a nadšení mnoha dobrovolníků pořádá Charita ČR 

Tříkrálovou sbírku.  

4.1. a 5.1. 2019 proběhla Tříkrálová sbírka  i v Moravanech a okolních obcích. Občané obce 

Moravany (Platěnice, Moravanský, Turov, Čeradice) přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky 

celkovou částkou 34.860,--Kč. 

Oblastní Charita Pardubice děkuje za otevření dveří koledníkům, děkujeme za příspěvek do kasičky. 

Děkujeme za vstřícnost a štědrost. 

Výnos sbírky bude na Pardubicku věnován převážně rozšíření služeb pro rodiny s dětmi, pěstounským 

rodinám a dále na financování mobilní hospicové péče.  



 
 
 
 

Sešli jsme se v nemalém počtu (cca 50 koledníků) v Senior centru Moravany. Děkujeme za poskytnutí 

zázemí.  

Dále velký dík patří paní ředitelce Základní školy v Moravanech Mgr. Janě Felcmanové, která oslovila 

děti a pomohla zajistit takto velký počet koledníků. Děkujeme dětem za jejich nadšení, za jejich zpěv 

koled, za jejich první dobrovolnickou činnost.  

Po koledování jsme pro koledníky nachystali občerstvení, čaj a malý dárek. Dárkem pro děti je také 

uspořádaná dětská diskotéka v Holicích v klubu Maxim.  

Díky všem, kteří se jakkoli podíleli na celé akci. 

 

Za Oblastní charitu Pardubice Mgr. Lada Študentová, vedoucí pečovatelské služby Moravany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD Moravany 
 
V září jsme se opět všichni sešli na pondělních schůzkách. Na prvním setkání jsme si povídali, jak kdo 

prožil letní měsíce. Následoval výlet do Chocně, kde nám naše členka vyprávěla o různých 

choceňských zajímavostech, navštívili jsme muzeum a pěkný kostel a samozřejmě i cukrárnu. 

Další pondělí nám paní Jiroutová povídala o bylinkách. Se smutkem vzpomínáme na besedu pana 

Klofáta o hasičském sboru. 

V říjnu jsme oslavili třicáté výročí klubu. Zábava se velmi povedla. Děkujeme dětem i paní ředitelce, 

že mezi nás přišly a potěšily svým vystoupením. Dík patří i starostovi p. Ročkovi a místostarostce p. 

Louženské, že přišli mezi nás. 

Další pondělí byla na řadě pantomima.  

Krátký výlet do Hradce Králové, kde jsme navštívili „Obří akvárium“, se nám moc líbil. 

Poslední pondělí v říjnu patřilo stému výročí založení republiky. 

Listopad jsme zahájili besedou paní Šmídové. Následovaly „Otázky a odpovědi“. Také nás navštívila 

Policie ČR, nadpor. Drtinová, která nám připravila poutavé a poučné odpoledne. A poslední pondělí 

v listopadu už tradičně jsme mezi námi přivítali starostu Ročka a místostarostku Mgr. Louženskou. 

Pan starosta nám pověděl, co je nového v obci, paní Louženská nesdělila své dojmy ze zájezdu na 

Ukrajinu. Komu se u nás nelíbí, měl by se tam jet podívat. 



 
 
 
 

V prosinci jsme vzpomněli na Hugo Hasse, od jehož úmrtí uběhlo 50 let. Mikulášská zábava se velmi 

vydařila. Při hudbě pana Vávry nám odpoledne rychle uteklo. Tančilo se, zpívalo, rozdaly se perníčky 

a poslední půlhodinku jsme si při svíčkách zazpívali koledy. Bylo to krásné odpoledne. 

Naše poslední setkání v roce proběhlo už vánočně. Při dobrém čaji a kávě a zpívání koled jsme si 

popřáli a zakončili rok 2018. Ještě bychom chtěli poděkovat paní Fibichové, která nám věnovala 

krásné obrazy, které nám vyzdobily klubovnu v Senior centru. 

„Jsou tři věci v životě, které bychom neměli nikdy ztratit: naději, trpělivost a touhu.“ 

Za KD H. Říhová a B. Lenochová 

 

Něco málo o zdraví… 
 

Hroznové víno poskytuje hodnotné biolátky, odstraňuje střevní ochablost a zácpu, vyplavuje jedovaté 

a kyselé látky ze střev, urychluje průchod moči ledvinami a močovými cestami a vyplavuje z nich 

bakterie a mírní jejich záněty. Prospívá při únavě, nervozitě a depresích. Aktivuje krvetvorbu a 

metabolismus, posiluje svaly srdce, kosti, nervy a mozek. Prospívá štítné žláze a zvyšuje imunitu. 

Pokud chcete pár kilogramů zhubnout a navíc detoxikovat organismus, celý proces správně 

nastartujete hroznovým vínem třeba hned v novém roce. 

Jablečný ocet je skvělý lék na mnohé nemoce. Podporuje čištění krve a tvorbu červených krvinek. 

Zlepšuje trávení a likviduje střevní parazity, pomáhá i při hubnutí (doporučuje se vypít 1 – 2 lžičky 

jablečného octa rozpuštěné ve sklenici vody, podávat před jídlem). 

Celer je v zimě vynikající zdroj vitamínů, který pomáhá při léčbě žaludečních vředů a obsahuje 

karoten, bílkoviny a minerální látky. Prospívá při ledvinových potížích, prokrvuje pohlavní orgány a je 

vhodný pro diabetiky (obsahuje hormon působící jako inzulin). Klidní nervy, mírní nadýmání a 

zažívací potíže. 

Brokolice posiluje srdce a zlepšuje trávení. Odstraňuje zácpu a posiluje vrstvu epitelu střevní sliznice 

a předchází tak vážným střevním nemocem včetně rakoviny. Je to skvělá protistresová zelenina, která 

odstraňuje nervozitu, podrážděnost a nespavost. Chrání sliznice, odvodňuje a snižuje krevní tlak. 

Vlasta Jiroutová 

 

Sport 
 
Zpráva TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY – statistiky podzimní části sezóny 2018 / 

2019  
 

Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich 
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/. 

 
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA – Krajská soutěž 

Trenéři: David Starý, Tomáš Velinský 

Konečná bilance podzimní části sezóny 2018 / 2019:  18 utkání  z toho   7xV 5xR 6xP   skóre  
54 : 51 
 
 MLADŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor 

Trenéři: Milan Bakeš, Luboš Meller 

Tabulka podzimní části sezóny 2018 / 2019 – MLADŠÍ ŽÁCI 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Přelovice 11 10 0 1 66:10 30 0 0 

2. Moravany 11 9 1 1 72:12 28 0 0 

3. Žamberk 11 7 1 3 31:17 22 0 0 



 
 
 
 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

4. Nemošice 11 5 5 1 23:15 20 0 0 

5. Prosetín 11 6 1 4 30:32 19 0 0 

6. Přelouč 11 5 2 4 28:29 17 0 0 

7. FC Jiskra 2008 11 5 1 5 18:26 16 0 0 

8. Libchavy 11 4 1 6 26:27 13 0 0 

9. Slatiňany 11 4 1 6 27:51 13 0 0 

10. Lázně Bohdaneč 11 1 3 7 15:29 6 0 0 

11. Třemošnice 11 1 2 8 18:40 5 0 0 

12. Heřmanův Městec 11 0 0 11   8:74 0 0 0 

Střelci branek:  
 
 STARŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor 

Trenéři: Milan Bakeš, Luboš Meller 

 Tabulka podzimní části sezóny 2018 / 2019 – STARŠÍ ŽÁCI  

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Moravany 11 10 0 1 68:9 30 1 1 

2. Nemošice 11 9 0 2 48:12 27 0 0 

3. Prosetín 11 8 0 3 41:17 23 2 1 

4. Třemošnice 11 7 0 4 36:11 22 1 2 

5. Přelovice 11 7 0 4 28:7 21 2 2 

6. Heřmanův Městec 11 6 0 5 26:23 18 2 2 

7. Libchavy 11 5 0 6 34:26 16 0 1 

8. FC Jiskra 2008 11 6 0 5 22:35 16 2 0 

9. Žamberk 11 4 0 7 26:27 12 0 0 

10. Lázně Bohdaneč 11 2 0 9 15:35 7 0 1 

11. Přelouč 11 1 0 10 10:40 4 1 2 

12. Slatiňany 11 1 0 10 13:125 2 1 0 

 

Střelci branek: Patrik Pinkas 14x, Michal Kosina 14x, Meller Lubomír 11x, Peterka Lukáš 10x, 
Janatka Štěpán 5x, Bakeš Štěpán 4x, Dlouhý Jan 4x, Vondráček Tadeáš 2x, Stoklasa Štěpán 2x, 
Šafránek Radek 1x, Runštuk Dominik 1x 

 
Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor 

Tabulka podzimní části sezóny 2018 / 2019 – MUŽI „B“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Srch A 13 11 2 0 53:11 35 0 0 

2. Újezd A 13 8 1 4 35:24 25 0 0 

3. Nemošice A 13 7 4 2 33:27 25 0 0 

4. Křičeň 13 7 3 3 33:20 24 0 0 

5. Chvojenec A 13 7 1 5 26:17 22 0 0 

6. Přelouč B 13 6 2 5 25:28 20 0 0 

7. Ostřešany 13 5 3 5 34:24 18 0 0 

8. Sezemice 13 5 3 5 27:30 18 0 0 

9. Mikulovice 13 4 4 5 24:24 16 0 0 



 
 
 
 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

10. Rohoznice 13 3 4 6 16:23 13 0 0 

11. Dříteč A 13 4 1 8 21:41 13 0 0 

12. Staré Hradiště 13 3 3 7 24:39 12 0 0 

13. Torpedo Pardubice 13 2 2 9 24:46 8 0 0 

14. Moravany B 13 2 1 10 21:42 7 0 0 

Střelci branek: Milan Bakeš 4x, Pavel Formánek 4x, Libor Švadlenka 3x, Petr Blajda 2x, Michal 
Kulhánek 2x, Matěj Morávek 2x, Dominik Čáň 2x, Patrik Klička 1x, Josef Hynek 1x 

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

Tabulka podzimní části sezóny 2018 / 2019 – MUŽI „A“ 

 
Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Litomyšl 15 12 0 3 39:21 33 4 1 

2. Lanškroun 15 13 0 2 23:9 33 7 1 

3. Moravská Třebová 15 9 0 6 30:11 29 0 2 

4. Hlinsko 15 8 0 7 33:20 27 0 3 

5. Luže 15 9 0 6 35:28 27 1 1 

6. Letohrad 15 8 0 7 28:17 25 2 3 

7. Moravany 15 9 0 6 26:29 24 4 1 

8. Svitavy 15 8 0 7 23:27 24 2 2 

9. Česká Třebová 15 8 0 7 29:22 23 1 0 

10. Heřmanův Městec 15 7 0 8 18:23 22 3 4 

11. Chrudim B 15 6 0 9 34:26 21 2 5 

12. Choceň 15 7 0 8 22:35 19 3 1 

13. Holice 15 6 0 9 23:32 17 3 2 

14. Třemošnice 15 5 0 10 18:35 15 1 1 

15. Dolní Újezd 15 3 0 12 19:39 11 1 3 

16. Žamberk 15 2 0 13 13:39 10 0 4 

Střelci branek: Jiří Beran 6x, Tomáš Kříž 4x, Michal Knotek 4x, Josef Hynek 3x, Jaroslav 
Lukas 3x, Lukáš Komárek 2x, Miroslav Semerád 1x, Libor Švadlenka 1x, Jan Hurta 1x, Adam 
Záleský 1x 

Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce 2019 a ať se Vám splní všechna tajná přání a ať dosáhnete mnoha 
pracovních i životních úspěchů. 

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 



 
 
 
 

Vánoční  turnaj ve stolním tenise 

     Dne 9.12.2018 jsme uspořádali ve Sportovní hale Vánoční turnaj ve stolním tenise. který se 

velmi vydařil. Mile nás překvapil zájmem rodičů, kteří chtěli shlédnout na vlastní oči, co se děti 

naučily.                                                      

 Turnaje se zúčastnilo celkem 24 hráčů, kteří byli rozděleny do 3 kategorií, dle jejich momentální 

výkonosti.  V první kategorii  zvítězil Adam Bidlo před Matějem Pulpánem a Markem Pištorou. 

Ve druhé kategorii se nejlépe umístil Jakub Kulhánek před Štěpánem Bakešem a Natálkou 

Koblížkovou. Třetí kategorii vyhrála Katka Burešová před Katkou Dobrovolskou a Adélkou 

Dohnalovou. Celý turnaj s přehledem řídil trenér Jakub Merta.  

    Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce školy Mgr. Janě Felcmanové, která nám nabídla 4. stůl 

v ZŠ a vypomáhala při organizaci turnaje.  Poděkování patří manželům Hutlovým za hodnotné věcné 

dary a cukroví, které k vánočnímu turnaji určitě patří. Dále bychom chtěli poděkovat starostovi obce 

panu Václavu Ročkovi, který svoji přítomností pozdvihl důležitost turnaje. Poděkování patří i Mirce 

Hájkové za zajištění haly a občerstvení během turnaje. Nesmíme zapomenout na Tomáše Madáka, 

který nám zajistil na stanovenou dobu obědy a občerstvení po ukončení turnaje.  

 

 

Za oddíl stolního tenisu B.Kárych 

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

V sobotu 15. 12. 2018 se konal již desátý ročník halového turnaje v malé kopané 

https://www.vsenastolnitenis.cz/cz/pohary-a-medaile/donic-mini-stul-14801405


 
 
 
 

TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE-MATY CUP 2018 
 
 
                       Účastníci turnaje:           Sponzoři turnaje: 

FC VRÁTNO                                             OBEC MORAVANY                   
                             LÁBEMFURT                                                                     MAKRO-ND spol.s.r.o 
                             MOSAKO                                                                            MOSTR Libor Brom 
                             MATRIX                                                                              PNEUSERVIS GÁBA 
                             SOKOL BOŘICE                                                                  HOJDA 
                             ALFA SQADRA DYNAMICKEJCH VLKOUŠŮ                   PEGY 
                             FUTSAL G                                                                          TOMÁŠ MADÁK 
                                                                                                                         LUBOŠ FIBIKAR 
                                                                                                                         MILOŠ METELKA 
                                                                                                                         JIŘÍ FIBICH 
                                                                                                                                    
  Nejlepší střelec:  JOSEF VRÁTIL (7) 
  Nejlepší brankař:  MICHAL POLÁK 
  Vítězem turnaje:  MOSAKO 
 
Pořadatelé turnaje-Pavel Pumrle a Matěj Půlpán, děkují VŠEM účastníkům a sponzorům tohoto 
turnaje. 
 
 

Reklama 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Má to smysl? 
 
Od teenagerů jsem často slýchala, že pro ně v obci není nic, kde by se mohli realizovat. Chodili na 

dětská hřiště, ze kterých jsem je i já osobně vykazovala. Proto jsme pro ně zajistili workoutová hřiště, 

na která jsme slyšeli kladné ohlasy.  

Tato dvě hřiště (u bývalého ČSAO a u sokolovny) stála celkem 471 108 Kč, z toho dotace 

Pardubického kraje byla 150 000 Kč. 

I v letošním roce jsme chtěli pokračovat v rozšiřování míst, kde se dá zlepšovat fyzická kondice, což 

nám mnohdy chybí.  

Vzhledem k tomu, že hřiště byla uvedena do provozu v září letošního roku, je jejich stav k pláči. 

Nevím, komu to přináší potěšení, ale u mě to vyvolává vztek a smutek zároveň a ptám se sama sebe: 

„Má to smysl?“  

Lada Louženská, místostarostka obce 

 

 


