
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
zavítal k nám teplý, suchý a větrný podzim. Jaká bude zima z hlediska počasí nevíme, ale víme, že bude 

nesmírně drahá po stránce finanční. Zdražuje se všechno, bude třeba, aby si každý vážil toho, co má. Je 

to především zdraví vlastní i těch nejbližších. 
Po parlamentních volbách se nám rýsuje nová vláda, která dle představ svého programu určitě 

řadu problémů vyřeší za nás. Nezbývá než tomu věřit. 
S podzimem se nám opět začíná šířit další vlna koronaviru. Je třeba, aby nikdo nepodcenil dodržování 

hygienických opatření a dostupnou možnost očkování. Kdysi odborníci hovořili o nutnosti očkovat 

dvěma dávkami. Dnes už hovoří, že jistotou je ještě dávka třetí. Je na každém, jaké informace si k tomuto 

doporučení získá a čemu následně uvěří. Skutečností však je, že vzhledem k opětovnému šíření nákazy, 

dojde pravděpodobně k dalšímu omezení společenského života. Jedná se především o pořádání 

hromadných akcí ve vnitřních prostorách. Z tohoto důvodu jsme proto upustili od pořádání Mikulášské 

zábavy v Moravanském domě, která se měla uskutečnit 4. 12. 2021. Věřme, že se situace zlepší a 

nedojde k vydání úplného shromažďování a užívání vnitřních prostor včetně sportovišť. Tato situace se 

také projevuje na návštěvnosti v restauracích a stravovacích zařízeních. Lidé si raději nechají jídlo a pití 

přivézt domů, než se pravidelně při vstupu do restaurace prokazovat bezinfekčností. Tento trend se 

projevuje u všech restaurací, ve kterých se vaří a projevil se i v naší restauraci. Současná provozovatelka 

Moravanského domu zde bude svoji činnost končit pravděpodobně k 31. 12. 2021. Z tohoto důvodu 

jsme vyvěsili záměr pronájmu tohoto zařízení. Případní zájemci o pronájem restaurace se mohou 

písemně přihlásit do 30. 11. 2021. Věříme, že se nám v této nelehké době podaří zajistit provozovatele, 

který bude vyhovovat představám všech budoucích uživatelů. Věříme, že se někdo tak schopný určitě 

najde. Zároveň bych chtěl touto cestou za dosavadní činnost v Moravanském domě paní Jiřině Pařízkové 

a všem jejím spolupracovníkům poděkovat a popřát jí mnoho úspěchů a spokojenosti v další činnosti. 
Inženýrské sítě v nové lokalitě Z21 ve směru na Slepotice máme hotové a zkolaudované. Tedy ty sítě, 

které jsme měli jako obec vybudovat my. To znamená komunikaci, plynovod, vodovod, kanalizaci a 

veřejné osvětlení. Chybí ale elektrifikace. To si zajišťuje sám ČEZ. Jako dodavatele si vybral společnost 

MATEX s.r.o. Hradec Králové. Ta je ovšem momentálně z právního hlediska zcela nefunkční a proto 

na realizaci uložení kabelů a výstavby plánované trafostanice dosud nenastoupila. Soudní řízení musí 

rozhodnout o tom, kdo bude za tuto společnost právně jednat. Tato situace může vše zdržet a v současné 

době nevíme jak postupovat. 
Nyní probíhá též příprava rozpočtu obce na rok 2022. Všichni žadatelé o příspěvek byli vyzváni, 

aby své požadavky předložili do 17. 11. 2021. Máme zájem sestavit rozpočet tak, aby odpovídal 

potřebám obce. Mimo jiné máme v plánu pro příští rok realizovat předběžně tyto akce: 
 - zahájit výstavbu splaškové kanalizace v Turově (územní rozhodnutí už máme) 
- provést rekonstrukci chodníků v ulici V Dubovci a Slunečná 
- zahájit modernizaci stánků u Duhového jezera 
- realizovat prodloužení komunikace a inženýrských sítí pro tři stavební pozemky v 
  Čeradicích. 

Jelikož se velmi rychle blíží konec roku a s tím spojený čas adventu, budeme ve spolupráci 

s MŠ a ZŠ opětovně pořádat rozsvěcení vánočního stromu před Jednotou. Stane se tak v pátek 26. 11. 

2021 od 17,00 hod. S tradičním vystoupením se představí jak žáci MŠ, tak i ZŠ. Na tuto akci jste 

všichni, ale především rodiče s dětmi, srdečně zváni. Jak jsem se již zmínil, o pořádání případných 

dalších akcí rozhodne epidemiologická situace a také stav zajištění provozovatele Moravanského 

domu. 
Minulý týden též skončily podzimní soutěže v krajských a okresních fotbalových soutěžích. 

Velmi dobré umístění mají prozatím naše mužstva v žákovských a dorosteneckých soutěžích. 

Překvapivě výborné umístění má B-tým mužů hrajících v seskupení Moravany/Dašice. Osobně jsem 

velmi rád, že A-tým mužů hrajících již dlouhá léta krajský přebor, se po katastrofálním začátku soutěže 

vzpamatoval. Svými výkony v závěru soutěže a ziskem 19 bodů znova dokázal, že je schopen v této 

soutěži hrát tu roli, na kterou jsme zvyklí. Děkuji také všem, kteří se větší či menší měrou o chod 

jednotlivých mužstev starají. 



Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte popřát všem příjemný podzim bez velké potřeby topení, zdárné 

dokončení podzimních prací na zahradách a příjemnou přípravu na nejkrásnější svátky v roce. 
Václav Roček, starosta obce 

OÚ informuje 

 
 

Společenská rubrika  
 

V měsíci říjnu oslavili životní jubileum…. 

 

Hedvika Krejčíková                 Jana Svatoňová 

Dagmar Černá                         Miloslav Šprta 

Květuška Vybíralová               František Podaný  
Danuše Vohradníková             Květoslava Ročková 

Alenka Kučerová                     Jaroslav Šlíma 

Siegfried Sládek                      Zdeněk Pilař 

Jana Vodvářková 

 

V měsíci listopadu oslavili a oslaví životní jubileum…. 

 

Jaromíra Šmejkalová              Luboš Shejbal 

Helga Říhová                          Ladislav Šmídek 

Libuše Černá                           Helena Krejčová 

Jiří Rajnoch 

 

         Vítáme nové občánky… 

 

Miu Hájkovou 

Karolínu Svatošovou  
Martina Novotného 

 

Opustili nás… 

 

Stanislav Weigl 

 

Čest jeho památce. 

      



Vítání občánků 
 
S velkou radostí jsme přivítali naše nejmladší občánky na OÚ Moravany. 

Přejeme všem pevné zdraví a pohodový život. 

Děkujeme dětem z MŠ a p. učitelce Němečkové za zajištění milého vystoupení. 

Přivítali jsme: 

Milana Konečného   Jindřicha Kadlece     

  

    

         Adama Zdražila 

Jana Záleského 

 

Kláru Šárovou       Danielu a Báru Vavřiníkovy 



Zprávičky ze školy 
 

Vážení spoluobčané, vážení rodiče, 

ráda bych Vás pozdravila a informovala o novinkách ze ZŠ Moravany. 

O prázdninách jsme pracovali na tom, aby byla škola připravená pro naše žáky co nejlépe. 

K nejvýznamnějším změnám patří renovace současné první třídy – došlo k výměně podlahové krytiny, 

výmalbě, výměně svítidel za úsporné, výměně zásuvek a vypínačů, zakoupení interaktivní Smart tabule 

+ dataprojektoru.  

Při této větší akci probíhala výmalba kuchyně, školní družiny a sociálních zařízení. Dále se pracovalo 

na renovaci prostředí sklepních prostor na 1. stupni, kde probíhá kroužek keramiky. 

Ve školní kuchyni došlo k výměně nefunkční myčky na nádobí, byly zakoupeny nerezové stoly jak do 

kuchyně, tak i do jídelny, které slouží na odkládání táců pro žáky a k umístění várnic s nápoji. Díky 

spolupráci s předsedou školské rady s panem Dobrovolským došlo i k obnově dopravního hřiště na 1. 

stupni. 

Naši zaměstnanci pracovali i na vylepšení služeb pro rodiče. V rámci školní jídelny jsme zřídili 

internetové odhlašování obědů. 

Pro nový školní rok 2021/22 mají všichni rodiče v rámci Bakalářů přístup k žákovské knížce, 

k rozvrhům a k důležitým informacím. V případě distanční výuky všichni žáci pracují v jednotném 

prostředí, a to v Microsoft Teams.  

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili tradičním přivítáním prvňáčků do školních lavic. Potom už nám 

všem začaly „běžné“ školní povinnosti, bohužel někdy i povinnosti „COVIDOVÉ“. Některé aktivity 

jsme již zrealizovali, některé plníme a některé nás ještě čekají: 

● Žáci třetí a čtvrté třídy se od začátku roku až do 16. listopadu účastnili plaveckých 

kurzů.  Slyšela jsem na děti jen samou chválu, což mě potěšilo. 

● V měsíci září a říjnu se žáci naší školy zúčastnili školních adaptačních výletů. Jako 

příklad uvádím šestou třídu, která navštívila Brandýs nad Orlicí. 

● V rámci environmentální výchovy na škole se nám podařilo začlenit žáky 8. třídy do 

projektu „Mladí pro klima“ pod organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy 

v Horním Maršově. (SEVER uspěl se záměrem zapojení mladých lidí, vzdělavatelů a 

samospráv do ovlivňování klimatické změny v grantovém řízení programu Active 

Citizens Fund.) Žáci se naučí vnímat sebe a okolí školy a přemýšlet o klimatických 

změnách. Dále budou plánovat klimatický akční plán a v neposlední řadě bude jejich 

záměrem vybrat a promyslet následný projekt. Dalším krokem bude realizace projektu 

a slavnostní ukončení. Na realizaci záměru dostanou žáci příspěvek 10 000 Kč od 

organizace SEVER. Součástí projektu je i pobytová vzdělávací akce v Horním 

Maršově, která se má uskutečnit 8.12. – 10.12 2021. Pevně věříme, že se uskuteční. 

● V rámci environmentální výchovy na naší škole probíhá sběr starých vybitých baterií, 

tonerů, drobných elektrozařízení, kaštanů, žaludů, pomerančové a citrónové kůry a ve 

spolupráci se SRPDŠ sběr papíru. Kontejner na papír, který přiveze a odveze S – firma, 

je dvakrát ročně přistaven k budově 1. stupně. Rovněž upozorňuji na možnost 

celoročního odevzdávání starého tříděného papíru přímo v S – firmě, kde má SRPDŠ 

otevřený účet. 

● Naše škola je zapojena do dalších ekologických aktivit: 

-  Klimatická CO2 liga – ročníku programu o ochraně klimatu 

      -  Hnutí Brontosaurus  

  Jsme rádi, že se do těchto dobrovolných akcí zapojují žáci. Děkujeme všem za podporu 

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy 

 

 

Žáci druhého stupně jsou zapojeni do dvou projektů ve spolupráci se středními školami: 

1)  Střední zemědělská škola Chrudim 

2)  Gymnázium Holice 

V rámci této spolupráce budou děti poznávat prostředí středních škol, kde zároveň projdou praktickou 

ukázkou zdejších aktivit. Zatím máme za sebou první návštěvu, a to v zemědělské škole Chrudim, která 



se uskutečnila 21. 10. 2021. Tématem projektu byla anatomie hospodářských zvířat a člověka. Žáci se 

dozvěděli zajímavosti z chovu hospodářských zvířat. Tématem příštího setkání budou chemické pokusy.  

      Mgr. František Kelka, zástupce ředitelky školy 

 

 

Etwinning a třeba i Erasmus 

V letošním školním roce jsme se rozhodli navázat mezinárodní partnerství v rámci programu eTwinning. 

Projekt nese název „Say YES to eco success“ a jak již název napovídá, jde o aktivity s ekologickou 

tematikou. Do projektu se zapojili žáci 8. ročníku a jejich partnery budou stejně staré děti z polské školy 

v Čenstochové, rumunští žáci a připojí se studenti z jižní Francie. Partnerství eTwinning je založeno na 

online spolupráci v e-bezpečném prostředí twinspace, kde se také žáci budou virtuálně setkávat a tvořit. 

Máme za sebou již první počiny: vytvářeli jsme loga projektu, pohlednice v angličtině a ruštině k 

mezinárodnímu dni jazyků, tyto si žáci poslali poštou a vložili do twinspace. Nyní seznámíme partnery 

s naší zemí, školou a obcí. Následovat budou další aktivity, v nichž budeme zkoumat flóru a faunu kolem 

nás, dále také způsoby, jak tyto přírodní poklady chránit. Projekt by měl vyvrcholit návštěvou našich 

žáků v Polsku, v Čenstochové, pokud se podaří získat grant Erasmus, o který škola požádala. Tak nám 

držte palce. Projekt je možné sledovat zde: https://twinspace.etwinning.net/196967/home 

Mgr. Miroslava Filipi, koordinátorka mezinárodních projektů 

 

Takto hodnotil projekt J. Macháček, žák 8. ročníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce se vybraní žáci naší 8. a 9. třídy vydali navštívit Odborné učiliště Chroustovice. Zde 

nabízejí studium sedmnácti učebních oborů, s některými jsme měli možnost se seznámit osobně.  

Naše „delegace“ prošla postupně různými obory. V oboru gastronomie (pekař, cukrář, kuchař) si naši 

žáci ozdobili perníčky a připravili preclíky. Při seznámení s oborem zedník jsme sestavovali zámkovou 

dlažbu, v oboru autoopravář nás čekala výměna kol, jejich vyvážení, zhotovení těsnění. Díky oboru 

opravář jsme zase nahlédli do zákulisí zámečnické dílny a zkusili jsme si stříhat plech. Z oboru zahradník 

a aranžérka květin si každý odnesl vlastnoručně vyrobenou směs květin. Následovaly další obory: 

pečovatelka, módní dekoratérka, prodavačka. Také odsud jsme si odnesli nové vědomosti, a někteří 

dokonce přeliv na vlasech. Nakonec jsme vstoupili do krásně po dřevu vonící truhlářské dílny.  

Všechny úkoly jsme zvládli nejlépe ze všech osmi přítomných škol, a tak jsme zvítězili v tradiční soutěži 

manuálních aktivit. Ve vědomostním kvízu jsme skončili na krásném třetím místě. Naše snažení bylo 

oceněno ovocným dortem. Celý den byl velmi poučný a zároveň zábavný.      

Ing. František Mottl 

https://twinspace.etwinning.net/196967/home?fbclid=IwAR2nCX028b6WHzJ-PpqjZ8IphqoMBpFN3JZF0J8uMZqXg-MCNbzCzn96uIw


     

Přínosné jsou pro žáky akce plánované společně s knihovnou. Pasování žáků druhé a třetí třídy na 

čtenáře proběhlo v pátek 17.9. Jsme moc rádi, že se tato akce uskutečnila, i když se zpožděním díky 

COVID – době. Děkujeme paní Bakešové – knihovnici, která měla perfektně a do nejmenších detailů 

připravený pestrý a poutavý program. Doufáme, že naši žáci budou do budoucna využívat 

nadstandartních služeb knihovny.  

Mgr. Martina Medunová, vedoucí metodického sdružení 1. stupně    

 

Obrovská gratulace a pochvala patří za úspěch tří žákyň: Simony Stroukalové a Natálie Kopecké 

z 8. A, a Patricii Komárkové z 9. A. Tyto reprezentovaly naši školu v přírodovědném Klokanovi, soutěži 

MŠMT. Dívky obsadily první tři medailové pozice v rámci okresu Pardubice, a to v pořadí: 1. místo – 

Natálie Kopecká, 2. místo – Simona Stroukalová a 3. místo – Patricie Komárková.   

 Moje poděkování tradičně patří místním firmám za jejich podporu nejen ve výuce, ale i finanční, 

díky níž můžeme vylepšovat výuku na škole. (MORAS Moravany, S – firma, Tom Servis, paní MUDr. 

Soudková, pan Libor Brom a také všichni rodiče, prarodiče a přátelé školy.) 

Rozvoj školy se bezesporu realizuje také díky zapojení školy do Šablon II + III. Jak už jsem 

dříve psala, tyto granty umožňují zakoupení nových výukových pomůcek, další dovybavení školní 

knihovny, rozšíření možností kroužků a doučování. 

Od září jsme stihli i spoustu různorodých akcí, např. spolupráce s Archou Chrudim, tato bude 

v rámci prevence probíhat po celý školní rok. Dále je to návštěva divadelního představení, různé 

sportovní akce a Halloween na prvním stupni.  

Děkuji všem vyučujícím za přípravu a pomoc při vlastní organizaci akcí. 

Na závěr chci poděkovat za skvělou spolupráci Obci Moravany, SRPDŠ Moravany a všem, kteří 

naši školu podporují. 

 

Co nás čeká v blízké budoucnosti? 

- 11. 11. 2021 od 16:00 Společné vystoupení s MŠ a ZŠ Moravany na svatého Martina 

- 26. 11. 2021 od  17:30  Rozsvícení vánočního stromu v Moravanech 

 

A co si jen přát? Snad jen, ať se můžeme všichni ve zdraví setkávat a pokračovat v započatých 

aktivitách. Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, příjemný podzim i nadcházející advent. 

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy. 

 

Pozvánka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stalo se… 
 
Halloween v Platěnicích 

Poslední říjnovou sobotu v platěnické hospodě proběhla strašidelná Halloween party. Vydařenou akci 

potvrdila vysoká účast dětí a rodičů nejen místních, ale i z okolních obcí. Dorazila spousta strašidel, 

čarodějnic, kostlivců a jiných příšer. O nabitý program plný her a soutěží se postarala Andrea 

Manychová, které tímto chceme poděkovat. Akci zakončil diskotékový rej masek, na který zapůjčili 

aparaturu platěničtí hasiči. Věříme, že si strašidelné odpoledne všichni náležitě užili. Stejně jako my. 

V podobných akcích pro děti máme v plánu i nadále pokračovat. Kromě mikulášské nadílky 

připravujeme na začátek února dětský karneval. Aktuální informace najdete na našich stránkách: 

www.hospodaplatenice.cz nebo na facebooku. 

          Hospoda Platěnice  

 

Loutkové divadlo Kozlíček – Pohádka o Budulínkovi 

Sbor dobrovolných hasičů Čeradice ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany uspořádal v neděli 

31.10. 2021 v „Hospůdce u Kapličky“  v Čeradicích divadlo pro děti. Do obce zavítalo Loutkové divadlo 

Kozlíček, které dětem zahrálo s krásnými loutkami a kulisami pohádku O Budulínkovi. Akce dopadla 

nad očekávání, sál se zaplnil dostatečně, účast na naší malou obec byla velmi dobrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospodaplatenice.cz/


Dvacet osm dětí a jejich doprovod. V sále se vytvořila velmi dobrá atmosféra a bylo zajímavé sledovat, 

jak se děti sami zapojily do představení.  Především patří poděkování Jitce a Pepíkovi Kudrnovým 

z Trusnova za to, že předvedli svůj divadelní šarm a doufám, že zase u nás udělají loutkové představení 

v budoucnu. 

 

Něco málo o zdraví 
 
Superpotravina – BRUSINKA 
Brusinky jsou dnes již právem považovány za velmi cennou superpotravinu. Jsou zdrojem epikatechinu, 

kvercetinu a kyseliny ursolové, hrají velkou roli při ochraně našich buněk, jsou to účinné látky bojující 

proti rakovině. Léčí infekci močových cest, žaludeční vředy, hůře se hojící rány, podporují srdečně-

cévní systém. 

Brusinka se osvědčila při potlačení kvasinkových infekcí, vhodná je i k léčbě cukrovky, dny, průjmu a 

prostaty. Brusinkový olej se používá v prevenci zubního kazu, při onemocnění jater i při roztroušené 

skleróze. 

Brusinka svým olejem zpomaluje stárnutí pleti, likviduje nežádoucí pigmentaci kůže, přispívá ke 

zlepšení pružnosti pokožky, omezuje stařeckou pigmentaci kůže, poskytuje hloubkovou hydrataci pleti. 

Vitamín E, který je přítomný v oleji ve vysoké koncentraci je opravdu fantastickým zdrojem výživy očí, 

vlasů, pleti. Brání zánětům a suchosti pleti. 

Vlasta Jiroutová 

  

 

Lipanská mohyla… 
 

 

Jižně od obce Lipany v okrese Kolín se na malém vrchu tyčí kuželovitý památník, postavený 

pa památku bitvy u Lipan v roce 1434, kdy proti sobě stanula husitská vojska a vojska domácí 

panské jednoty. V bitvě padl husitský vojevůdce Prokop Holý a útěk spasil hejtmany Jana 

Čapka ze Sán i Jana Roháče z Dubé. 

Tuto událost zachytil malíř Luděk Marold na slavném panoramatu „Bitva u Lipan“. 



K Lipské hoře byla v minulosti vedena řada táborů lidu a právě na jednom vznikla myšlenka 

postavení mohyly. Byl založen spolek Prokop, který vznikl za účasti kolínských a okolních 

občanů a základní kámen byl položen 29. 6. 1881. K slavnostnímu odhalení Lipanské mohyly 

došlo 11. 9. 1881. Od té doby je památník výstrahou nám všem, abychom si uvědomili 

myšlenku motta mohyly, která říká: 

„Kdož zastavíš se zde, 

zamysli se, kam vede 

nesvornost národa“ U 

této mohyly, která je 

vysoká 11 metrů, se 

pravidelně konají 

vzpomínkové akce. 

Okolí zdobí lípy – 

stromy Slovanů, 

národní symbol proti 

útlaku. 

Tato oblast se svou 

pestrostí lip řadí 

k největším místům u 

nás. 

Vlasta Jiroutová 
 

Sport 
 
T.J. SOKOL – oddíl Rodiče s dětmi 

Na jaře letošního roku jsme náš oddíl přihlásili do projektu „Hýbeme se hezky česky“. Do projektu bylo 

zapojeno více než 1100 sportovních týmů. Ten náš se v mikroregionu Pardubice dostal do finálového 

kola z 1.místa a 1.místo jsme si udrželi i ve druhém kole hlasování, které proběhlo na podzim. 

Byli jsme odměněni finanční částkou, kterou použijeme na nové cvičební vybavení pro rozvoj a pohyb 

našich nejmenších. 

Velké poděkování patří všem, kteří nás v soutěži 

podpořili. 

 

Jana Štěrbová, vedoucí oddílu 

 



Zpráva TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY – statistiky podzimní části sezóny 2021 / 
2022 

 
⮚ MLADŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor – skupina A     Trenéři: David Starý 

 Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Ústí nad Orlicí 9 9 0 0 88:2 27 0 0 

2. Letohrad 9 8 0 1 56:13 24 0 0 

3. Česká Třebová 9 6 1 2 58:24 19 0 0 

4. Pardubičky 9 6 0 3 41:18 18 0 0 

5. Moravany/Dašice 9 4 2 3 22:31 14 0 0 

6. Polička 9 3 1 5 39:40 10 0 0 

7. Lanškroun 9 3 1 5 22:35 10 0 0 

8. Hlinsko 9 1 2 6 17:43 5 0 0 

9. Moravská Třebová 9 1 1 7 9:68 4 0 0 

10. Holice 9 0 0 9 9:87 0 0 0 

Střelci branek: Jakub Kulhánek 6x, Matyáš Starý 5x, Jiří Vaněk 4x, Milan Bárta 2x, Kryštof Šrámek 
2x, Jakub Branda 1x 
 

⮚ STARŠÍ ŽÁCI – Krajský přebor – skupina A     Trenéři: Milan Mikan 

 Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Hlinsko 9 8 0 1 79:15 24 0 0 

2. Letohrad 9 8 0 1 38:9 24 0 0 

3. Česká Třebová 9 7 1 1 61:10 22 0 0 

4. Ústí nad Orlicí 9 5 1 3 61:25 16 0 0 

5. Polička 9 5 0 4 37:33 15 0 0 

6. Moravská Třebová 9 4 0 5 33:26 12 0 0 

7. Moravany/Dašice 9 4 0 5 31:37 12 0 0 

8. Lanškroun 9 2 0 7 21:71 6 0 0 

9. Pardubičky 9 1 0 8 10:56 3 0 0 

10. Holice 9 0 0 9 4:93 0 0 0 

Střelci branek: Martin Nykodým 19x, Jakub Besperát 4x, Štěpán Bakeš 3x, Matěj Dobrovolský 2x, 
Štěpán Bubeník 1x, Daniel Baláš 1x, Josef Dvořák 1x 
 

⮚ DOROST – Krajský přebor dorostu     Trenéři: Milan Bakeš 

 Klub Z V R P S B P+ P- 

1. MFK Chrudim B 15 14 1 0 74:8 43 0 0 

2. Česká Třebová 15 10 2 3 50:20 32 0 0 

3. Hlinsko 15 10 1 4 43:22 31 0 0 

4. Pardubičky 14 10 0 4 39:14 30 0 0 

5. Moravany/Dašice 14 6 4 4 43:29 22 0 0 

6. Prosetín/Holetín 15 6 2 7 34:42 20 0 0 

7. Heřmanův Městec 12 6 1 5 24:25 19 0 0 

8. Holice 15 6 1 8 33:43 19 0 0 

9. Litomyšl/Dolní Újezd 14 6 1 7 26:36 19 0 0 

10. Polička/Bystré 15 6 1 8 33:46 19 0 0 

11. Ústí nad Orlicí 14 4 5 5 31:27 17 0 0 

12. Moravská Třebová 15 4 4 7 15:22 16 0 0 

13. Choceň 15 4 3 8 28:48 15 0 0 

14. Lanškroun 13 3 5 5 20:33 14 0 0 

15. Přelouč/Semín 15 2 4 9 19:41 10 0 0 

16. Letohrad 14 0 1 13 7:63 1 0 0 

Střelci branek: Šimon Kakrda 10x, Michal Kosina 9x, Adam Hájek 6x, Lukáš Peterka 4x,  Štěpán 
Janatka 2x, Radek Šafránek 2x, Patrik Pinkas 2x, Jiří Provazník 1x, Jan Pačes 1x, Luboš Macháček 
1x, Radek Šprta 1x 



⮚ Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor     Trenéři: Milan Bakeš 

 Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Opatovice nad Labem A 14 10 1 3 39:14 31 0 0 

2. Moravany B / Dašice A 14 8 3 3 51:24 27 0 0 

3. Rohoznice 14 8 3 3 47:30 27 0 0 

4. Starý Mateřov A 14 8 2 4 46:36 26 0 0 

5. Sezemice 14 7 4 3 31:24 25 0 0 

6. Srch A 13 8 0 5 48:29 24 0 0 

7. Ostřešany 14 7 1 6 34:39 22 0 0 

8. Přelouč B 14 6 1 7 23:22 19 0 0 

9. Bukovka 13 5 2 6 24:27 17 0 0 

10. Křičeň 14 5 2 7 24:42 17 0 0 

11. Roveň 14 3 5 6 23:37 14 0 0 

12. Újezd A 14 4 1 9 24:39 13 0 0 

13. Dříteč A 14 2 2 10 22:51 8 0 0 

14. Mikulovice 14 1 3 10 13:35 6 0 0 

Střelci branek: Libor Švadlenka 21x,  Ondřej Vajer 7x, Jakub Vajer 5x, Michal Kosina 4x, Lukáš 
Peterka 3x, Pavel Formánek 2x, Milan Bakeš 2x, Martin Janatka 1x, Vít Novák 1x, Šimon Kakrda 
1x, Josef Hynek 1x, Lukáš Veselý 1x, Jiří Novotný 1x 
 
Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých     Trenéři: Miroslav Semerád 

 Klub Z V R P S B P+ P- 

1. Horní Ředice 16 12 2 2 31:11 38 0 0 

2. MFK Chrudim B 16 9 4 3 38:19 31 0 0 

3. Litomyšl 16 10 1 5 34:18 31 0 0 

4. Holice 16 9 3 4 43:29 30 0 0 

5. Choceň 16 9 1 6 45:27 28 0 0 

6. Pardubičky 16 8 3 5 35:20 27 0 0 

7. Lanškroun 15 7 5 3 33:24 26 0 0 

8. Česká Třebová 16 6 7 3 29:20 25 0 0 

9. Svitavy 15 7 4 4 29:23 25 0 0 

10. Moravská Třebová 16 6 4 6 28:20 22 0 0 

11. Heřmanův Městec 13 6 3 4 30:25 21 0 0 

12. Moravany 16 6 1 9 15:27 19 0 0 

13. Třemošnice 15 5 3 7 13:17 18 0 0 

14. Proseč 16 2 2 12 20:51 8 0 0 

15. Luže 16 1 1 14 16:55 4 0 0 

16. Rohovládova Bělá 16 0 0 16 15:68 0 0 0 

Střelci branek: Michal Knotek 9x, Daniel Teplý 2x, Jaroslav Lukas 2x, Jan Branda 1x, Jiří Beran1x 
Závěrem: Přejeme všem našim hráčům, rodičům, fanouškům, sponzorům, prostě všem hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce 2022 a ať se Vám splní všechna tajná přání a ať dosáhnete mnoha 
pracovních i životních úspěchů. 

(Více informací na stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


