
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

 

ač je to neuvěřitelné, začal nám již březen, což je poslední měsíc I. čtvrtletí letošního roku. Vývoj 

počasí opět naznačuje, že bude letos opět sucho. Přes zimu bylo vláhy relativně dost, ale ne tolik, aby 

nahradila deficit vody, který vznikl vlivem sucha v uplynulých dvou letech. Začátek jara vždy naplno, 

nejen v přírodě, plně ukáže následky zimy, a to především na komunikacích. Je zde možno vidět 

výmoly, praskliny, propadlé kanály, uvolněné obrubníky a podobná narušení. Stačí vozovky 

několikrát posolit a projíždějící vozidla, především ta těžká, dokonají zkázu. Rozbahněné a rozježděné 

zelené pás u silnic navíc svědčí o nekázni a pohodlnosti vlastníků vozidel parkovat na vlastních 

pozemcích. Za chvíli přece zase někdo z rodiny někam pojede a asi proto nemá cenu uklízet auto na 

dvůr. O této problematice jsem již psal, nic se však nezměnilo. Ukázkovým příkladem této situace je 

stav v ulici Luční na obci, část náměstí Hrdinů a ulice 9. května a mnohde jinde. V souvislosti s tím 

bude koncem dubna zahájeno dokončení rozšíření ul. B. Němcové. Zde byl v loňském roce 

zrekonstruován chodník a vjezdy. Nyní bude provedeno vlastní rozšíření vozovky formou odstranění 

pásu u chodníku. Ten bude nahrazen asfaltovým pásem až k obrubníkům nového chodníku. Nebude 

zde tedy nutné, aby řidiči používali k vyhýbání stávající rozježděný pás nezpevněné hlíny. Jen pro 

zajímavost, celá ulice B. Němcové měří 324 m. V souvislosti s komunikacemi se musíme zmínit o 

dlouhodobě plánované celkové rekonstrukci ulice 9. května. Opravu má provést Pardubický kraj, 

stavební povolení bylo již vydáno v roce 2016. Přes naše pravidelné intervence u vedení kraje a i u 

ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje se tato akce do plánu realizace staveb v letošním 

roce nedostala. Je zařazena pouze do plánu širšího s výhledem pro rok 2020. Budeme tomu tentokráte 

věřit i přesto, že stejný slib slýcháme již poslední tři roky. 

Zmíním se o stravování v Senior centru v Moravanech. Množí se totiž dotazy strávníků, jak to bude 

s vařením v Senior centru po 31. 3. 2019, kdy s provozováním kuchyně končí paní Lenka Pírková. 

Stručně řečeno: nic se nezmění, v Senior centru se  bude vařit dál ve stejném, ne-li širším rozsahu i s 

dosavadním rozvozem. Od 1. 4. 2019 nastoupí nová provozovatelka, zachován zůstane i dosavadní 

pultový prodej. S obědy ze Senior centra může počítat i Oblastní charita Pardubice pro své klienty. 

Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat paní Lence Pírkové za dlouhodobé úspěšné provozování 

stravování v Senior centru. Je škoda, že se sama rozhodla tuto činnost ukončit. Nadále bude v Senior 

centru uklízet. 

Pro provoz kuchyně v nově opraveném „Moravanském domě“ máme už provozovatele také. To 

znamená, že obě kuchyně budou pronajaty dvěma osobám. Až se rozjede kuchyň v Moravanském 

domě, tak vlastní provoz ukáže, jak budou obě podnikatelky spolupracovat. 

Celková oprava Moravanského domu bude dokončena do 31. 3. 2019. Abychom ho však mohli 

všichni bez omezení používat, je nutné stavbu zkolaudovat příslušným stavebním úřadem, kterým je 

v našem případě Magistrát města Pardubice. Rádi bychom vše stihli  na Velikonoce. Odpovědně však 

nemohu tento termín zaručit především s ohledem na výsledky kolaudačního řízení. V současné době 

se dokončuje instalace parket a obkladů ve velkém sále a na jevišti. Další informace uvedeme 

v příštím čísle. 

Do období prvního sekání trávy nás mimo jiné čekají opravy propadlých kanálů v komunikacích na 

kanalizaci, kterou obec vlastní. Z tohoto důvodu může být někde na nějakou dobu omezen provoz. 

Dotace na kompostéry, o kterou jsme opakovaně žádali, by měla být vyhodnocena koncem dubna. O 

tom, zda tuto dotaci obec obdrží či nikoliv, Vás budeme včas informovat. 

Společně se základní školou budeme podávat žádost o dotaci k provedení rekonstrukce počítačové 

učebny na II. stupni. V rámci této dotace zde bude vybudován i bezbariérový přístup pro 

handicapované děti do II. podlaží a bezbariérové sociální zařízení. Projekty k žádosti jsou již 

připraveny. 

 

Více informací přineseme v dalším čísle a do té doby přeji všem hezké, ale pokud možno i vlhké 

předjaří. 

Václav Roček, starosta obce 



Usnesení z jednání OZ dne 28. 1. 2019 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení podání 

žádosti o dotaci na výstavbu dětských hřišť v Moravanském a v Platěnicích“ a zařadit ho jako bod č. 

11. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje doplněný program jednání 

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

členy p. Sychru a p. Venclovou. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Aulickou a p. Faltyse. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle předloženého návrhu se změnou 

paragrafu 5212 na 5213(příloha č. 1 usnesení) takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši                                           34 613 100,- Kč 

Financování ve výši                                                                 9 092 483,- Kč 

- z toho  úvěr na Moravanský dům                           (+)   6 258 862,- Kč 

-             splátka úvěru na ČOV                                 (-)   1 300 000,- Kč 

-             splátka úvěru Moravanský dům                  (-)   1 392 000,- Kč 

-             využití finančních prostředků z min. let     (+)   5 525 621,- Kč 

Celkové zdroje ve výši                                                         43 705 583,- Kč 

Běžné výdaje ve výši                                                             29 815 583,- Kč 

Kapitálové výdaje ve výši                                                      13 890 000,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši                                         43 705 583,- Kč 

a zároveň stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen objem běžných a kapitálových 

výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se změna 

v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a 

kapitálových výdajů a naopak, povoluje. 

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je 

v kompetenci účetní. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy s Městem Sezemice na výkon 

činnosti Městské policie Sezemice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje přenesení kompetencí na radu obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích – schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva 

maximálně do výše 500 000,- Kč. Omezení touto částkou se netýká navýšení závazných ukazatelů v 

rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací. Tyto prostředky rada obce 

zapojuje i do výdajů. 

Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje schváleného rozpočtu.  

Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání rady obce 

je možné přijmout jen jedno rozpočtové opatření. 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky organizacím (příloha č. 2 usnesení). 

Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 

rok 2019 (příloha č. 3), podle které bude vypracována příslušná smlouva pro spolky a organizace dle 

přílohy č. 2. 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019 

(příloha č. 4) pro Oblastní charitu Pardubice.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 110/87 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o výměře 54 m2 za cenu 14 080,- Kč. Tato cena zahrnuje i náklady spojené s převodem ve 

výši 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 110/88 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o výměře 95 m2 za cenu 23 244,- Kč. Tato cena zahrnuje i náklady spojené s převodem ve 

výši 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 300/11 v k. ú. Platěnice o 

výměře 986 m2 za cenu 139 276,-.Kč bez DPH. K částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle 



zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, t. j. 29 248,- Kč. Tato cena zahrnuje i náklady spojené 

s převodem ve výši 2 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu dětských hřišť v Moravanském a 

Platěnicích.                                                                                                                               

Společenská rubrika  
 
V měsíci únoru oslavili životní výročí… 

Zdeňka Pýchová                          Jana Machačová 

Julie Šedivá                                  Helena Fořtová 

Jaroslav Bolehovský                   Stanislav Novák 

 

V měsíci březnu oslavili a oslaví životní výročí… 

 

Marie Mokrá                               Olga Kašparová 

Růžena Mazánková                    Jiří Majer 

Marie Weinlichová                    Jaroslav Klouček 

Růžena Schejbalová                   Věra Málková 

Margita Dvořáková 

 

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví a klid a pohodu do dalších let! 

 

Vítáme nové občánky… 

 

 

Alexandra Bareše                     Nikolu Kadrmasovou 

Ellu Faltysovou                          Daniela Němce 

 

 

 

Přejeme jim život plný radosti a rodičům hodně lásky a trpělivosti! 

 

Opustili nás… 

 

Anežka Kopová                          Ivana Blažková 

Vlasta Mandysová                     František Braun 

 

Budeme vzpomínat. 

 

Škola informuje 
 

Do roku 2019 vstoupila naše škola s několika nápady. Část z nich již byla realizována. Ostatní nás 

čekají. Žáci druhého stupně se od 13. do 18. ledna pod vedením Ing. Mottla, Mgr. Zadrobílkové a 

Mgr. Ezrové zúčastnili lyžařského výcviku v Horní Malé Úpě. Lyžaři si užívali příznivého počasí, 

upravených sjezdovek a pestrého společného programu. Příjemným bonusem celého “lyžáku” bylo, že 

se obešel bez úrazu. V den jejich návratu probíhala na škole další akce. Žáci 6. ročníku se sešli spolu s 

Mgr. Rathouskou a Mgr. Felcmanovou, aby společně vyzkoušeli páteční večer ve škole tak trochu 

jinak. Poměřili síly ve stolním tenise, při pohybové hře twister i v hraní různých společenských her. 

Nakonec se připravili k největší výzvě – přenocování ve škole.   

Ve dnech 23. – 25. ledna se za doprovodu Mgr. Kelky a Mgr. Felcmanové vydali žáci 8. a 9. 

ročníku do Horního Maršova na ekologické soustředění ke grantu D-DUR. Pod vedením zkušených 

lektorů rozvíjeli své vize o spolupráci školy a obce a o udržitelnosti rozvoje obcí. Velmi se líbila 

simulační hra fishbank. Tato hra je založena na udržitelném lovu ryb. Více se dočtete na školních 

webových stránkách – www.zsmoravany.cz.  



Závěr ledna pochopitelně všichni žáci očekávali s napětím, neboť je čekalo vysvědčení. Prvňáčci s 

napětím a zvědavými otázkami čekali na své první vysvědčení. Čekalo je ale překvapení. Svá 

vysvědčení si totiž museli ve škole najít! Díky jejich třídní učitelce Mgr. Miĺo a ochotě spolužáků z 

vyšších ročníků prožili úžasný den, na který budou určitě rádi vzpomínat. Ovšem ani ostatní žáci 

nepřišli zkrátka. Ochotnické divadlo ze Slepotic sehrálo pro naši školu pohádku “Hrátky s čertem”, tak 

trochu v moderním kabátě. Na jevišti se objevili dokonce i žáci naší školy. Všem ochotníkům 

děkujeme za zpestření dne.  

V únoru proběhly pod taktovkou Ing. Mottla sportovní soutěže pro okolní školy. Dne 14. února měli 

žáci 7. – 9. ročníku možnost navštívit VŠCH v Pardubicích, kde si vyzkoušeli pod dohledem paní 

docentky Česlové různé pokusy.    

  

V pondělí 18. února se uskutečnilo jednání žáků 8. ročníku se starostou obce, panem Ročkem. 

Na programu byly různé návrhy žáků na vylepšení naší obce. Ze všech návrhů byl vybrán jeden, který 

bude realizován. Jedná se o vytvoření informační tabule před vlakovým nádražím, na níž by měly být 

zviditelněny některé významné body Moravan. Žáci s panem starostou projednali, co je třeba zařídit 

k samotné realizaci. Na zadaný projekt mají žáci k dispozici 10 000 Kč, které obdrží od ekologické 

organizace „SEVER“.  

  

Výtečná spolupráce probíhá se SRPDŠ. Mnoho rodičů je ochotno věnovat na akcích volný čas nejen 

svým dětem, čehož si vážíme. V sobotu 16. 2. proběhlo společné bruslení dětí a rodičů v Chrudimi a v 

plánu je 23. března dětský karneval v Senior centru Moravany. Skvěle pokračuje i spolupráce s 

Komunitní školou Hrochův Týnec, která pravidelně pořádá zájezdy na divadlení představení 

(právě nyní nabízí zájezdy na divadelní představení „Ženy na pokraji nervového zhroucení“ a  „Kvítek 

Mandragory“). Letáčky i kontakt na Mgr. Pulkrábkovou naleznete na stránkách školy.  

Velmi nás těší, že žáci pravidelně navštévují konzultační hodiny pedagogů. Je to čas, kdy je možné 

nechat si vysvětlit učivo, které žák třeba zcela nepochopil. Takové konzultační hodiny pak fungují 

jako doučování, avšak stejně tak mohou být prostorem pro upevnění a procvičení látky, nebo 

pro rozšíření učiva. I když se zdá, že konec školního roku je ještě daleko, je potřeba nespat na 

vavřínech a v případě nepochopení učiva se domluvit s vyučujícím a využít konzultační hodiny.  

  

Co nás čeká:  

 od března - změna vzhledu webových stránek,  
 3. dubna - zápis do 1.ročníku (s sebou rodný list dítěte, OP rodiče, příp. plná moc ke 

zastupování; více informací na webových stránkách školy),  
 8. – 12. dubna – zájezd do Londýna,  
 prezentace projektu D-DUR v Praze – udržitelný rozvoj ( pouze 6 škol z ČR),  
 17. dubna – ředitelské volno (z organizačních důvodů),  
 velikonoční dílničky (datum konání bude upřesněn),  
 plavání žáků 3.  a  4. třídy,  
 školy v přírodě pro žáky 2. -  5. ročníku,  
 slavnostní zakončení školní docházky (9. ročník),  
 školní výlety.  

  

  

Co se nám podařilo:  

 získání finanční podpory 10 000,- Kč na projekt D-DUR ze střediska ekologické výchovy 

SEVER Horní Maršov,o.p.s.,  
 získání finanční podpory od 1.1. 2019 do 31.12.2019 na 3 lektory Sportuj ve škole (cíleně 

určené pro žáky navštěvující školní družinu) z Asociace školních sportovních klubů České 

republiky, z.s.,  
 získání dotace na plavání 18 500,- Kč na dopravu pro žáky 3. a 4. ročníku od MŠMT.  

  

ředitelka ZŠ Moravany  

Mgr. Felcmanová Jana  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie… 
 

Významná výročí v roce 2019: 

1. 700 let místní části Čeradice, 70 letr o první písemné zprávě o této naší obci. 

2. 290 let od narození platěnického rodáka Jakuba Teplého – významného sochaře a řezbáře, 

který svým dílem ozdobil Pardubice. 

3. 140 let od postavení druhé školy moravanské (I. st. v roce 1879). 40 let od přístavby a 

přestavby této školy v roce 1979. 

4. 120 let od vybudování trati Moravany, Holice a Chrudim. 



5. 80 let od obsazení republiky nacistickým Německem 15. Března 1939 a začátek II. světové 

války 1. září útokem na Polsko. 

6. 30 let od Sametové revoluce. 

7. 20 let členství v NATO. 

8. 15 let od vstupu do Evropské unie. 

 

15. březen v roce 1939 

30. září 1938 naše vláda přijala mnichovský diktát. Ztratili jsme pohraniční území a armáda 

byla rozpuštěna. Čeští lidé byli vyhnáni ze Sudet. Prezident Beneš prohlásil: „Kdybychom 

nepřijali, udělali bychom čestnou válku, ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl 

vyvražděn.“ 

Osudného 15. března nastalo obsazení republiky nacistickým Německem. Nacistická elita, 

Elitní motorizovaný pluk SS s označením Adolf Hitler vjel na Václavské náměstí v Praze. 

15. března obsadili němečtí vojáci zbytek okleštěné republiky a vznikl Protektorát. Přivítání 

německých vojáků přátelské nebylo. Lidé zatínali pěsti a mlčeli. 15. březen patřil k temným 

událostem novodobých dějin. Stát byl oslabený zabráním pohraničí a skutečností, že se český 

národ nemůže bránit. Naši vojáci zažívali ponížení, slíbili věrnost republice a zatím museli 

zbraně odevzdat nepříteli. Protektorát Čechy a Morava se stal spojencem Hitlera. 

O den dříve vznikl samostatný Slovenský stát. Prezident Dr. Eduard Beneš odjel do Velké 

Británie.  

V čele našeho státu stanul Dr. Emil Hácha. Čeští dělníci vyráběli zbraně a munici pro 

německou armádu. 

Nastala těžká doba pro celý český národ. 

Vlasta Jiroutová 
 

Informace z knihovny 
 
Letošní výběr poplatků za odpady, 

který probíhá v knihovně,  měli 

občané nevšední. Naše knihovna 

se proměnila v malou galerii, kde 

si mohli prohlédnout krásné 

fotografie a linoryty Vladimíra 

Bakeše (shoda jmen je náhodná) 

Výstava potrvá do 1. dubna a je 

prodejní.  Vidět i zakoupit si 

můžete více než 33 fotografií. 

 

Rovněž máme za sebou první 

letošní háčkování. Zahájily jsme 

již třetí sezónu. Háčkujeme 

každou první středu v měsíci od 

17. hodin. Přidat se může každý. 

Začátečník i pokročilý. Chystáme 

i jedno háčkování na dobročinné účely. Vloni to byly chobotničky pro novorozeňátka předčasně 

narozené. Letos se zatím rozhodujeme. Nejnovější informace se dozvíte v knihovně, na facebooku 

nebo na webových stránkách. 

 

Nově máme založené stránky na facebooku:  Knihovna Moravany s podrobnými informacemi služeb a 

akcí, které knihovna nabízí.  Staňte se, prosím, fanoušky našich stránek. 

 



Stále sháníme výrobky k vystavení ve vitrínách ve vstupní hale do knihovny. Například 

sběratelské kousky, věci po předcích nebo rukodělné výrobky. Děkujeme. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. Samozřejmostí jsou novinky knižního trhu.  

 

Zdena Bakešová, knihovnice 

Pozvánka na trhy 

 

Občanské sdružení SC a Obec Moravany 

POŘÁDAJÍ 

Velikonoční 

    trhy 

         6. 4. 2019 od 09:00 – 15:00 hod. 
             v Senior centru Moravany  

 

        Po celou dobu akce je možno koupit u baru občerstvení:  

chlebíčky – zákusky – káva – čaj 

 

        OBĚDOVÉ MENU:  

Polévka: Hustý babiččin domácí silný vývar ze slepice s nudlemi, masem a zeleninou                                                                       
250 ml………25 Kč 
 

        Hlavní jídlo: Měkké králičí stehýnko pečené na kořenové zelenině v silné omáčce, 

            podávané na sladkém zelí s domácím bramborovým knedlíkem 

                                                                                                                     1 stehno  ……..129 Kč 

                             Šťavnatá vepřová kotletka smažená v trojobalu s jemným bramborovým 

                             salátkem                                                                                150 g ……….99 Kč 

 

  -   Nový tým provozovny kuchyně v Senior centru Moravany zve každého, kdo  
      má chuť se dobře najíst bez vlastního vaření 

             -  obědy objednávejte předem na tel. 603 402 838            

 

 



Přijďte si zasadit strom 
  

Zveme žáky ZŠ i MŠ s rodiči, členy Mysliveckého sdružení Moravany Slepotice a všechny, kteří  

chtějí pomoci se zlepšením a zkrášlením životního prostředí na sázení u Duhového jezera, a to dne  

6. 4. 2019 od 8:00 hod. 

Lopatu a hrábě vezměte s sebou, občerstvení zajištěno. 

Něco málo o zdraví… 
 
Chřipka a kašel – domácí léky 

 

1. Kloktat slanou vodu. 

2. Během dne cumlat koření hřebíček. 

3. Rozkousat a sníst stroužek česneku a pít čaj z tymiánu. 

4. Obklad na krk: šátek namočený ve studené vodě vyždímaný a zateplený nechat nejméně 2 hodiny 

nebo přes noc. 

5. Tvaroh ze staniolu rozmačkat, rozložit třeba na kapesník, v šátku přiložit na krk a zavázat. 

Ponecháme půl dne nebo přes noc. 

6. Kořeněná limonáda: ½ l vody dáme pomalu vařit se dvěma hřebíčky, přidáme dvě kuličky nového 

koření a kousek skořice. Potom scedíme, dáme lžíci medu a  šťávu z jednoho citronu. Pijeme horké, je 

to příjemná součást léčby. 

7. Na kašel: vezmeme hrnek mléka, 1 žloutek, 1 lžičku másla, 1 lžíci medu. Vše umícháme v teplém 

mléce a pijeme. 

8. Mrkvový sirup na kašel: do větší nádoby dáme 1ú2 l čerstvé mrkvové šťávy a 4 lžíce medu. Za 

občasného míchání zahustíme do sirupové konzistence – ale nevaříme. Bereme jednu lžičku 5x denně. 

Je to starý recept na kašel a průdušky. 

9. Na úporný kašel: nastrouháme křen a smícháme s medem. Užíváme ráno na lačno, hodinu po obědě 

a večer před spaním po čtvrtině jedné kávové lžičky. 

10. Na dráždivý kašel: vyloupeme 12 vlašských ořechů, skořápky namočíme do ½ l vody, necháme 4 

hodiny louhovat, potom je ½ hodiny vaříme a doléváme, aby bylo stejné množství vody. Pijeme 

slazené medem nebo cukrem 3x denně jeden šálek. Po dvou dnech se začne odkašlávat. 

Vlasta Jiroutová 

 

KD Moravany 
 
Nový rok se v klubu důchodců vydařil, o tři nové členky posílil…. 

14. ledna se „medovinkou“ oslavil rok 2019 a bylo to příjemné posezení. 

21. ledna přijel zahrát na harmoniku pan Motl z Holic a celý klub se rozezpíval. Bylo veselo a domů 

se nechtělo. 

28. ledna se konala výroční schůze, která proběhla ke vší spokojenosti a nechybělo ani pohoštění. 

 

Pondělky v klubu hodnotím jako příjemné odreagování od každodenních starostí. 

Za KD M. Žemličková 

 

OS SC Moravany 
 

16. 1. 2019 jsme navštívili výstavu unikátních hodin na pardubickém zámku. Viděli jsme spoustu 

zajímavých a obdivuhodných prací, které se nám velmi líbili. 

31. 1. 2019 v klubovně Senior centra se konala výroční schůze. Předsedkyně p. V. Otradovská nás 

seznámila s činností sdružení za rok 2018. Byl schválen plán práce na rok 2019. Dále proběhla volba 

nového výboru. Budeme pracovat ve stejném složení jako v loňském roce, pouze p. Z. Brandovou 



nahradila p. M. Stejskalová. Schůze se jako hosté zúčastnili pan starosta Václav Roček, p. 

místostarostka p. Mgr. Lada Louženská a paní Jiřina Pařízková, která od 1. 4. 2019 převezme vedení 

kuchyně a kantýny v Senior centru a bude provozovat i restauraci v nově zrekonstruovaném 

„Moravanském domě“. Hosté nám odpověděli na naše dotazy týkající se Senior centra a seznámili nás 

s děním v obci. 

 OS SC Moravany  

 

Sport 
 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 
 MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 13. ledna 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1. ŽĎÁR N/S 
2. MORAVANY „BÍLÍ“ 
3. CHVALETICE  
4. MORAVANY „MODŘÍ“  
5. FK PARDUBICE (D) 
6. PARAMO PARDUBICE 
7. SK DŘENICE 
8. SK BÝŠŤ 

Nejlepší střelec:  Čejka Dominik   ŽĎÁR N/S   7 branek 
Nejlepší hráč:   Kosina Michal   MORAVANY „BÍLÍ“  
Nejlepší brankář:  Robin Filip   CHVALETICE 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 
MORAVANY „BÍLÍ“: Dostál Jakub, Morávek Vojtěch (1), Bakeš Štěpán (2), Kubík Ondřej, Kosina 
Michal (7), Baláš Daniel, Krpálek Vít 
MORAVANY „MODŘÍ“: Čihák Andrej, Provazník Jiří, Bubeník Štěpán (1), Peterka Lukáš (5), Jouza 
Patrik, Bílý Dominik, Nykodým Martin (2) 
 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
 STARŠÍ ŽÁCI 

Dne 20. ledna 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2004 (dívky 2002) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1. RYCHNOV 2005 
2. MORAVANY „MODŘÍ“ 
3. RYCHNOV 2004 
4. FC ŽAMBERK  
5. SK PARDUBIČKY 
6. SOKOL MNĚTICE 
7. MORAVANY „BÍLÍ“ 
8. FK PARDUBICE (D) 
9. STARÉ HRADIŠTĚ 

Nejlepší střelec:  Kosina Michal  MORAVANY „MODŘÍ“  10 branek 
Nejlepší hráč:   Žák Marian  RYCHNOV 2004  
Nejlepší brankář:  Matoušek Michal RYCHNOV 2005 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 
MORAVANY „BÍLÍ“: Stoklasa Štěpán, Bidlo Adam (1), Šotola Filip, Pinkas Patrik (1), Dlouhý Jan (2), 
Runštuk Dominik (3) 
MORAVANY „MODŘÍ“: Hemer Jaromír, Bakeš Štěpán (5), Janatka Štěpán (5), Kosina Michal (10), 
Meller Lubomír (2), Peterka Lukáš (5) 
 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA 



Dne 27. ledna 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2008 (dívky 2006) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 
1. FK PŘELOUČ 
2. PARAMO PARDUBICE 
3. SOKOL MORAVANY 
4. VYSOKÁ N/L 
5. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
6. SLAVOJ CHOLTICE 
7. LÁZNĚ BOHDANEČ 
8. SOKOL TŘEBEŠ (DÍVKY) 

Nejlepší střelec:  Sukdolák Aleš  FK PŘELOUČ   4 branky 
Nejlepší hráč:   Kulhánek Jakub SOKOL MORAVANY  
Nejlepší brankář:  Polgár Dominik  VYSOKÁ N/L 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulhánek Jakub - nejlepší hráč turnaje starších přípravek 
Pod taktovkou trenérů Davida Starého, Michala Brandy a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili: 
Pištora Jan – Mikan Samuel, Baláš Daniel (3), Kulhánek Jakub (3), Teplý Filip, Starý Matyáš, Čadková 
Veronika, Brňák Štěpán  
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2019 - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

DEN      MUŽI "A" ČAS MUŽI "B" ČAS 
SŽ / MŽ 

hřiště Dašice … (D) 
ČAS 

SO 09.03. 
HOLICE - A 14:00         

NE 10.03. 
            

SO 16.03. 
A - MFK CHRUDIM "B" 14:30         

NE 17.03. 
            

SO 23.03. 
TŘEMOŠNICE - A 14:30         

NE 24.03. 
    B - SEZEMICE 15:00     

SO 30.03. A - LUŽE 16:00         

NE 31.03.     OSTŘEŠANY - B 15:30     

SO 06.04.     B - KŘIČEŇ 15:30 ŽAMBERK - SŽ / MŽ 
09:30 / 
11:15 

NE 07.04. 
CHOCEŇ - A 16:00         

SO 13.04. 
    CHVOJENEC - B 16:00 SŽ / MŽ - PŘELOUČ 

10:00 / 
11:45 

NE 14.04. A - LETOHRAD 16:30         

SO 20.04. 
    B - MIKULOVICE 16:00 NEMOŠICE - SŽ / MŽ 

09:30 / 
11:15 

NE 21.04. HLINSKO - A 16:30         

SO 27.04. 
    SRCH - B 16:30 SŽ / MŽ - FC JISKRA KRÁLÍKY 

10:00 / 
11:45 

NE 28.04. 
A - SVITAVY 16:30         

SO 04.05.             

NE 05.05. 
ŽAMBERK - A 17:00 B - DŘÍTEČ 17:00 HEŘMANŮV MĚSTEC - SŽ / MŽ 

09:30 / 
11:15 

SO 11.05. 
    NEMOŠICE - B 17:00 TŘEMOŠNICE - SŽ / MŽ 

09:30 / 
11:15 

NE 12.05. 
A - LANŠKROUN 17:00         

SO 18.05. 
ČESKÁ TŘEBOVÁ - A 17:00     SŽ / MŽ - PŘELOVICE 

10:00 / 
11:45 

NE 19.05.     B - TORPEDO 17:00     

SO 25.05. 
A - HEŘMANŮV 

MĚSTEC 
17:00         

NE 26.05. 
    PŘELOUČ "B" - B 17:00 LIBCHAVY - SŽ / MŽ 

09:30 / 
11:15 

SO 01.06. 
LITOMYŠL - A 10:15     

SŽ / MŽ - LÁZNĚ BOHDANEČ   
(D) 

10:00 / 
11:45 

NE 02.06. 
    

B - STARÉ 
HRADIŠTĚ 

17:00     

SO 08.06. 
DOLNÍ ÚJEZD - A 17:00 ÚJEZD - B 17:00 PROSETÍN/HOLETÍN - SŽ / MŽ 

13:30 / 
15:15 

NE 09.06. 
            

SO 15.06. 
A - MORAVSKÁ 

TŘEBOVÁ 
17:00 B - ROHOZNICE 10:15 SŽ / MŽ - SLATIŇANY   (D) 

10:00 / 
11:45 

NE 16.06.             

 
 

HALOVÉ FOTBALOVÉ TURNAJE MLÁDEŽE POŘÁDANÉ ODDÍLEM 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

 
 MLADŠÍ ŽÁCI 

Dne 10. února 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2006 (dívky 2004) a mladších: 



Celkové pořadí turnaje: 
1. MORAVANY „BÍLÍ“ 
2. AGRIA CHOCEŇ 
3. FC CHOTĚBOŘ 
4. BANÍK CHVALETICE 
5. MFK TRUTNOV 
6. SK BÝŠŤ 
7. MORAVANY „MODŘÍ“  
8. ROSICE N/L 

Nejlepší střelec:  Kosina Michal   MORAVANY „BÍLÍ“  10 branek 
Nejlepší hráč:   Peterka Lukáš   MORAVANY „BÍLÍ“  
Nejlepší brankář:  Křivský Vojtěch   FC CHOTĚBOŘ 

Pod taktovkou trenérů Milana Bakeše a Lubomíra Mellera se turnaje zúčastnili: 
MORAVANY „BÍLÍ“: Filipek František, Bakeš Štěpán (3), Kosina Michal (10), Peterka Lukáš (10), 
Nykodým Martin (1), Dobrovolský Matěj (1) 
MORAVANY „MODŘÍ“: Dostál Jakub, Kubík Ondřej (1), Vondráček Tadeáš, Provazník Jiří (1), 
Bubeník Štěpán (3), Krpálek Vít (2) 
 (* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
 
 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 17. února 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2010 (dívky 2008) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SPARTAK SLATIŇANY 

2. SK PARDUBIČKY 

3. FK PARDUBICE 

4. FK PARDUBICE (DÍVKY) 

5. MORAVANY/DAŠICE 

6. MFK CHRUDIM 

7. SLAVOJ CHOLTICE 

8. SK HOLICE 

Nejlepší střelec:  Ficek Šimon  SPARTAK SLATIŇANY  11 branek 
Nejlepší hráč:   Kaválek Jakub  FK PARDUBICE  
Nejlepší brankář:  Rouhová Karolína FK PARDUBICE (DÍVKY) 

Pod taktovkou trenérů z Dašic se turnaje zúčastnili: 
Starý Matyáš – Mergl Jonáš, Kubík Jan, Čapková Veronika, Soukup Richard, Teplý Filip (3), Kubík 
Tomáš (2), Vaněk Jiří (1), Vajer Ondřej, Matějka Jakub  
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
 
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 24. února 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2008 (dívky 2006) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. FC SLAVIA HK 

2. SK PŘIBYSLAV 

3. SK PARDUBIČKY 

4. FK LETOHRAD 

5. SOKOL MORAVANY 

6. SK BÝŠŤ 

7. SK CHROUSTOVICE 

8. SOKOL LIBCHAVY 

Nejlepší střelec:  Zahradník Matouš FC SLAVIA HK  10 branek 
Nejlepší hráč:   Vaverka Kamil  SK PŘIBYSLAV  
Nejlepší brankář:  Honc Filip  SK PARDUBIČKY 



Pod taktovkou trenérů Davida Starého a Tomáše Velinského se turnaje zúčastnili: 
Pištora Jan – Baláš Daniel (3), Kulhánek Jakub (2), Blažek Tomáš, Švec Kryštof, Starý Matyáš, Mikan 
Samuel, Velinský Nicolas, Teplý Filip, Kubík Tomáš 
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
 
 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Dne 3. března 2019 turnaj hráčů narozených v roce 2010 (dívky 2008) a mladších: 

Celkové pořadí turnaje: 

1. SPARTAK CHOCEŇ  

2. FK LETOHRAD 

3. SK PARDUBIČKY 

4. MFK CHRUDIM  

5. FC HLINSKO 

6. MORAVANY/DAŠICE 

7. PARAMO PARDUBICE 

8. SOKOL DOBŘÍKOV  

Nejlepší střelec:  Rakouš Michal  FC HLINSKO   8 branek 
Nejlepší hráč:   Valach Lukáš  SPARTAK CHOCEŇ  
Nejlepší brankář:  Starý Matyáš  MORAVANY/DAŠICE 

Pod taktovkou trenérů z Dašic se turnaje zúčastnili: 
Starý Matyáš – Mergl Jonáš (1), Kubík Jan, Čapková Veronika, Soukup Richard, Kubík Tomáš (1), 
Vaněk Jiří (2), Vajer Ondřej (1), Matějka Jakub  
(* v závorce je uveden počet vstřelených branek) 
 
Na závěr bych chtěl, jako každý rok, poděkovat všem, kteří nám s organizací turnajů v moravanské 
hale pomáhali. Zároveň bych chtěl poděkovat správkyni sportovní haly Miroslavě Hájkové, která 
zajistila bezvadný provoz haly včetně občerstvení pro sportovce a diváky. 

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 
 

 

Informace z oddílu stolního tenisu - turnaje v lednu 2019 
     Pro první letošní turnaj mladších žáků, který se konal 9. 1. 2019 na Tesle v Pardubicích, jsme 

vybrali 5 děvčat: K. Burešovou, V. Tesařovou, T. Nuvářovou, B. Kubíkovou a N. Koblížkovou. 

Ve velice vyrovnaném turnaji zvítězila Natálka Koblížková, na třetím místě se umístila B. 

Kubíková.  

   



    Dne 16. 1. 2019 se konal v Rosicích turnaj staršího žactva, ve kterém zvítězil Adam Bidlo. Turnaje 

se ještě zúčastnili M. Pulpán a E. Mikan. 

  Foto z turnajů:  Vítězka turnaje Natálka  Koblížková a vítěz staršího žactva Adam Bidlo. 

 
  

 Foto: Děvčata po turnaji 
 
 
 
Konečné výsledky turnaj staršího žactva konaného dne 16.1.2019 v Rosicích  n/L. 
 
 

  Starší žáci r.n.   jednota body 

1 Bidlo Adam 2005 Moravany 90 

2 Marek Tomáš 2005 Jiskra HM 60 

3 Gjorgjevikj Antonio 2007 Jiskra HM 40 

4 Záleský Martin 2007 Tesla Pardubice 30 

5 Koblížek Matyáš 2006 Sokol Rosice n.L. 20 

6 Matyáš Jakub 2004 Sokol Ředice 10 

7 Mikan Eliáš 2005 Moravany 8 

8 Štěňha Jakub 2006 Jiskra HM 4 

9 Půlpán Matěj 2005 Moravany 2 
 

Gratulujeme k úspěchu našich žáků. 



 


