Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu v posledním letošním čísle Moravanského zpravodaje 2021. Snad ho čtete právě v
době před nejkrásnějšími svátky každého roku, a to svátky vánočními. Píši snad, protože v této chvíli
nevím, kdy nám toto vydání tiskárny zvládnou vydat.
Na konci každého roku je zvykem jeho průběh hodnotit. Většina z nás ho hodnotí z několika pohledů.
Především z toho osobního, aby si lidé uvědomili, jak se jim a jejich blízkým dařilo, co jim rok dal a
také někdy bohužel i vzal. Déle každý hodnotí svoji práci a vůbec činnost, kterou se v uplynulém roce
zabýval, či o které nejvíce přemýšlel. Často také hodnotíme situaci celospolečenskou. Ta se mění a
prakticky vzato nás nemůže její vývoj nijak ovlivnit.
Ať hodnotíme cokoliv, nakonec zjistíme, že to nejdůležitější je zdraví naše vlastní, těch nejbližších a
známých. Když potká nemoc někoho, koho známe, a i když dotyčný není příbuzným, vždy nás tato
skutečnost nějak zasáhne. Proto si všichni přejme, aby nám všem zdraví vydrželo a mohli jsme se
neustále těšit z radostí, ale i strastí běžného života.
Bohužel špatná epidemiologická situace nám opět zabránila, abychom se mohli více setkávat osobně a
vše hezké si popřát bezprostředně. Nemohli jsme společně s dětmi rozsvítit vánoční strom. Hasiči v
každé naší obci byli nuceni rušit výroční členské schůze. Rovněž tak je ohrožena již dříve naplánovaná
plesová sezóna v Moravanském domě. To vše náleží ke společenskému životu. Osobní setkání mezi
lidmi nemohou nahradit mobily ani jiná zařízení pro přenos dat.
I když současná vlna pandemie trochu ustupuje, především díky větší proočkovanosti, je nutné, abychom
se měli všichni neustále na pozoru. Je nutné co nejvíce dodržovat platná hygienická opatření.
Přesto se nám alespoň jedno setkání podařilo. Společně s p. místostarostkou jsme v pondělí 22. listopadu
navštívili moravanské důchodce v klubovně senior centra. Bylo to setkání příjemné a velmi nás
překvapilo, jak se jednotliví účastníci zajímali o život v obci. A to jak o ten současný, ale také o to, co
čeká obec v nejbližší budoucnosti.
Přejeme p. H. Říhové, která tento klub vede, ať se jí tato práce i nadále daří a má po svém boku
stejně zapálené pomocníky a pomocnice. Je obdivuhodné, s jakou vitalitou zajišťuje chod této
organizace. Děkujeme jí za to.
Doufám, že se do činnosti tohoto klubu zapojí více moravanských důchodců. Poděkování patří i ostatním
členkám klubu, které jí s jeho činností pomáhají.
I v letošním roce se nám podařilo zrealizovat několik akcí, které jsme si na tento rok naplánovali.
Nebudu nic vyjmenovávat, protože každý, kdo Moravany zná a navíc třeba chodí na vycházky, vidí vše
sám.
Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 bude mimo jiné nutné pamatovat na to, co je z letošního roku třeba
dodělat.
Na závěr mi dovolte popřát všem spoluobčanům především již zmiňované pevné zdraví, krásné
vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku. Věřím, že se v něm budeme moci svobodněji setkávat
osobně.
Václav Roček, starosta

Oznámení OÚ
Ve středu 22. 12. 2021 budou úřední hodiny pouze od 8,00 – 11,00
hod.
Obecní úřad bude od 23. 12. – 31. 12. 2021 UZAVŘEN

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:

Emu Chadimovou

Filipa Krále

Ellu Filipi

Zoe Krulichovou

Teodora Šafaříka

Natálii Hoškovou

Společenská rubrika
V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum….
Ivo Procházka
Emilie Dušánková
Liboslav Volejník
Eva Dočkalová
Jitka Sládková

Věra Tučková
František Fibich
Jaromír Pauliš
Jitřenka Haušildová

V měsíci lednu oslaví životní jubileum…
Jaruška Teplá
Josef Šimek
Bohuslava Tomášková
František Haušild
Marie Denková
Ilja Karásek
Dagmar Šilleová
Karel Šedivý
Marie Nejedlá
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenosti.
Opustili nás…
Miloš Jiskra
Marta Zahradníková

Peter Pogorielov
Jaroslav Jelínek

Budeme s úctou vzpomínat.

Informace knihovny
Vážení spoluobčané, jistě jste zaregistrovali, že naše stálice - knihovna - stále funguje i v této
neutěšené době. Dokonce se nám podařilo zrealizovat i několik akcí.
Právě probíhá výstava „42 LET KERAMIKY VE ŠKOLE“, kterou instalovala bývalá
ředitelka školy a matka keramiky ve škole Vlasta Jiroutová a zakladatelka tohoto kroužku. Můžete si
prohlédnout výrobky dětí, dozvíte se přesně, jak vzniká výrobek a zdarma si můžete odnést knížku
„Keramika ve škole“, kterou paní Jiroutová sama vydala.
Další krásnou akcí je prodejní „Výstava obrazů Martiny Králové“, mladé moravanské
malířky, matky tří malých dětí. Výstava má zatím velký úspěch. Pokud nechcete riskovat cesty do měst,
je toto ideální zpestření chmurných podzimních covidových dní.
SBÍRKA ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, do které se naše knihovna zapojila, dopadla na
výbornou a shromáždila 2988,- Kč,- za velmi krátkou dobu. Velice mě těší, jak se k ní postavili
spoluobčané. Nejštědřejší byli obyvatele Senior centra a Klubu důchodců. Vážíme si všech dárců, kteří
vážili cestu do knihovny pro tento dobročinný účel. Vždy je to na podporu léčby rakoviny. Jistě všichni
znáte krásné žluté kytičky měsíčků, které si již 25 let můžete v ulicích jednou ročně zakoupit. Děkujeme!
Díky dobré spolupráci se Základní školou v Moravanech jsme hned v září uspořádali besedy
s dětmi. Děti se připravovaly na pasování, které bylo již dvakrát odloženo. Také si prohlédly knihovnu
a zopakovaly a oživily orientaci mezi knihami a pravidla, která v ní platí. Přestávka byla znát a do
budoucna musíme vše zopakovat a nadále vylepšovat. Výpadek návštěv dětí je znát ve všech směrech.
Jednak poklesla návštěvnost dětí, a také ztratily návyky orientace a chování v knihovně. Snad to vše
postupně doženeme.
Největší radost mám z toho, že se nám konečně podařilo napasovat nové rytíře Čtenářského
řádu. Jsou to žáci druhé a třetí třídy. Všichni prošli zkouškou čtení a znalosti abecedy na výbornou. Na
tom mají zásluhu hlavně oni, jejich paní učitelky Aneta Dočkalová, Martina Medunova a rodiče.

Všichni si odnesli krásný zážitek a také několik dárečků jakou je kniha, klíčenka s průkazem do
knihovny, rytířský hrnek s kouzelným čajem a tradiční perníkovou medaili.
Tímto chci poděkovat pasujícímu králi panu starostovi, písmenkové víle Michaele Sodomkové,
šašku Danieli Ježkovi a Isabele Horáčkové za krásnou ilustraci do kroniky.
Jistě jste si všimli, že v naší obci stojí již tři KnihoBudky. První je u stánků u jezera, druhá u
prodejny Jednota, třetí u pohádkového stromu u knihovny. Tam přibude ještě krásná lavička od
manželů Hutlových. Jsou to malé knihovničky, kam můžete odkládat knihy a naopak si je zdarma vzít,
ponechat si je, nebo vrátit zpět. Dávám do nich i knihy vyřazené z knihovny. Prosím, nedávejte do nich
časopisy ani ušpiněné a poničené knihy. Dětské knihy se v nich ani neohřejí, a hned mají nového
majitele. Budky provozuje Obecní knihovna Moravany. Doufám, že je společně budeme opatrovat,
knihy zachraňovat, aby se nestalo to, co hned na začátku, že bude někdo tyto knihy pálit. Doba pálení
knih nacisty ve 30. letech 20. století je naštěstí historií. Ať vám knihy slouží k radosti, zábavě a
vzdělávání!
KnihoBudky vznikly výhradně ze sponzorských darů. Veřejně bych chtěla poděkovat sponzorůmdárcům:
SVATOPLUKU BARVOVI Slepotice, který je rovněž výrobce všech budek a daroval první
knihovničku u jezera.
MANŽELŮM HUTLOVÝM FIRMA BATTERY CENTER, Dašice
Mgr. HANĚ KACAFÍRKOVÉ A DANIELI ČÍŽKOVI firma SYSTEMA AUDIT, Pardubice

NAŠE KNIHOBUDKY

RYTÍŘI DRUHÉ TŘÍDY

RYTÍŘI TŘETÍ TŘÍDY

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
POSLEDNÍ PŮJČOVÁNÍ V ROCE 2021: STŘEDA 21. 12. 2021
ZAHÁJENÍ V ROCE 2022: PONDĚLÍ 3. 1. 2022
PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE, V DALŠÍM ROCE AŤ SE VÁM DAŘÍ, JAK
NEJLÉPE TO PŮJDE!
DOPŘEJTE SI I KRÁSNÉ CHVILKY S KNIHOU – NEJLÉPE Z NAŠÍ KNIHOVNY
TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Vaše knihovnice Zdena Bakešová

CKP Moravany
40. ročník Podzimního scyklování a Zamykání kol 2021
V sobotu 2. října 2021 se uskutečnil jubilejní ročník Podzimního scyklování. Akce začínala prezentací
v restauraci v Platěnicích a na start se dostavilo téměř padesát cyklistů. Za velmi dobrého, i když
větrného počasí naše cesta vedla jako obvykle na pomezí Železných hor a Vysočiny, tentokrát do okolí
Hlinska. Po ujetí poctivých 90 km v kopcovitém terénu, byla akce zakončena v Platěnicích.

Momentka ze startu
Na trati – Vojtěchovská rozhledna
Letošní sezónu jsme zakončili v sobotu 27. listopadu 2021 jako každoročně Zamykáním kol. Přes noc
sice chumelilo a mrzlo, ale přes den vládlo poměrně slunečné, i když chladné počasí. Vyrazili jsme tedy
na vyjížďku do okolí Horního Jelení. Po návratu do Platěnic a pozdním obědu jsme společně
zavzpomínali na akci Z Moravan do Moravan, které proběhla před více jak dvaceti lety (2. 7. 1997 až
20. 8. 1999). Za připravenou prezentaci patří dík Ottovi Nečesanému a Petru Hlavatému. Poté jsme
v uvolněné atmosféře začali pomalu plánovat akce na příští rok. Všechny akce můžete sledovat
v nástěnce i na webu spoluhráči.cz.

Start – po trase se připojili ještě kamarádi z Holic

Závěrem přejeme všem klidné Vánoční svátky a v Novém roce zejména pevné zdraví, které lze
utužit třeba i v sedle vašich kol.
STRUČNÁ ZPRÁVA O ČINOSTI ZA ROK 2021:
Rok 2021 byl bohužel opět do značné míry komplikován Covidovou epidemií, tato situace zabránila
nejen pořádání výroční schůze v tradičním únorovém termínu, ale i první důležité akce, a to
CYKLOPREMIÉRY původně plánované na 6. 3. 2021. Tu jsme v obměněné formě uspořádali následně
26. 6. 2021 a akce se vydařila.
Naštěstí se situace zlepšila a bylo tedy možné, byť v omezeném režimu, uskutečnit 40. GIRO DE
VYSOČINA (22. 5. 2021) a i přes opětovnou komplikaci s počasím (ranní déšť) se akce nakonec
zúčastnilo okolo 80 cyklistů a akce se povedla. Zájemci byli s jejím průběhem seznámeni na stránkách
Moravanského zpravodaje. Kromě jiných akcí jsme úspěšně zorganizovali PODZIMNÍ SCYKLOVÁNÍ
(2. 11. 2021), akce se velmi vydařila, za velmi dobrého počasí se zúčastnilo téměř 50 cyklistů.
Dále se někteří členové oddílu zúčastnili tzv. týdeňáku ve spolupráci s holickými cyklisty (24.7. – 31.7.
2021, v okolí Hulína – blízko Kroměříže).
Jak bylo předesláno, mimo výše uvedené nejdůležitější akce, členové CKP pravidelně pořádali i další
vyjížďky a účastnili se i akcí spřátelených spolků např. z Holic. Tyto akce byly prezentovány v nástěnce
a na webu (www.spoluhráči.cz).
PLÁN AKCÍ NA ROK 2022:
I když kompletní plán kalendáře na rok 2022 se bude schvalovat až na výroční schůzi, která se snad
(pokud Covid dovolí) bude konat na přelomu ledna a února 2022, nejdůležitější akce mají již svůj pevný
termín.
37. CYKLOPREMIÉRA (5. 3. 2022), 41. GIRO DE VYSOČINA (18. 5. 2022), 41. PODZIMNÍ
SCYKLOVÁNÍ (1. 10. 2022).
Dále se opět počítá s pořádáním jednodenních cyklo-výletů (sledujte nástěnku a www.spoluhráči.cz).
Určitě se také bude konat opět také týdeňák společně s kolegy z Holic koncem července v jednání je
lokace v okolí Františkových Lázní.
Za případnou podporu těchto sportovních akcí v rámci CKP OÚ Moravany velmi děkujeme.
Za CKP Moravany Libor Dostál

Hasiči Moravany
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali, že hasičský ples se v termínu 22. 1. 2022 neuskuteční. Snažili jsme
se celou dobu s nadhledem konání plesu udržet jako reálné. Současná situace ve společnosti však
podobným akcím není nakloněna.
Věříme, že později si vše vynahradíme. Nový termín je stanoven na 21. 1. 2023.
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a za Vaše pochopení.
Přejeme Vám pevné zdraví. SDH Moravany

Úspěch sportovního družstva
Sportovní družstvo SDH Moravany zvítězilo v prvním ročníku Hasičské Pernštejn ligy. Liga měla na
programu 8 závodů od června do října. Družstvo Moravan se dostalo do čela tabulky po 3. kole a udrželo
se tam až do 6. závodu, kde se do čela vyhoupl Zbožnov. Na předposledním závodě sezóny v
Moravanech se pořadí na čele soutěže promíchalo. Moravany zůstaly druhé, ale první a třetí místo si
vyměnil Zbožnov se Stradouní, která tak šla před posledním závodem do vedení v seriálu. Poslední kolo
se konalo na Zbožnovské půdě. K dobrému umístění bylo zapotřebí perfektního výkonu, protože ve
větru, který foukal po celý den, je třeba trefit terč z první vody z proudnice. Moravanským se to podařilo.
Získali druhé vítězství na závodě Pernštejn ligy a tím se posunuli v konečném pořadí na první místo.
Pět Moravanských se dostalo do sedmičlenné ideální sestavy roku. Ligy se v mužské kategorii
zúčastnilo celkem 31 družstev ze 7 okresů, z nichž přibližně třetina jezdila pravidelně.
Moravany měly v lize dva účastníky. Svou premiéru v seriálu soutěží si odbyl B tým, složený převážně
ze závodníků dorosteneckého věku. Výkony byly krásné. Bohužel si naši mladí vybrali nováčkovskou
daň v plné výši a tak se ziskem pouhých 4 bodů obsadili konečné 21. místo.

Za sportovní družstvo Jan Louženský
V naší výjezdové garáži byla provedena generálka, drobné zednické práce, výměna parapetů,
vymalování, nátěry a instalace nových skříněk výjezdové jednotky. Tyto úpravy zajistí výjezdové

jednotce větší komfort při přípravě na výjezdy. Financování této akce bylo z dotací obecního úřadu.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Milan Faltys

Ze schůzek KD Moravany
1. 11. Přivítání, pohoštění, nová členka p. Beštová. Šli jsme na hřbitov uctít památku našich zemřelých.
Přišlo 19 členů, z toho 14 šlo na hřbitov.
8. 11. Zahájení a hlavně přivítání bývalé ředitelky školy p. Jiroutové. Pohostila nás dobrým vínem a
všem přála hlavně zdraví. Vyprávěla různé zážitky ze života, byla radost poslouchat její vyprávění.
Jako ředitelka působila 25 roků. Patří jí velký dík.
15. 11. Slavnostní přivítání, zpívání a různé cviky. Čtení o známých osobnostech a hádání, kdo byl kdo.
18. 11. bylo slunné odpoledne. Jeli jsme do kina v Chocni. Přišlo 20 členů.
22. 11. Slavnostní zahájení. Naše předsedkyně Helenka slavila 85 roků. Dostali jsme velké pohoštění.
Navštívil nás také p. starosta s p. Louženskou. Bylo s nimi příjemné odpoledne.
24. 11. Na chodníku před knihovnou spadl člen klubu. Šeredně se potloukl. Rychlou pomoc mu poskytla
p. Bakešová z knihovny, p. Dočkalová a děti. Jirka Macháček, Anička Hošková a Barbora Hošková.
Patří Vám všem velké poděkování.
29. 11. Tentokrát ohledně zhoršené situace byl Klub důchodců v hale SC, kde jsme se podepsali, děvčata
nám předala výborné pohoštění, popřála hlavně hodně zdraví a šel každý domů.
Za Klub důchodců Moravany přeji všem občanům klidné svátky a hlavně zdraví.
p. Žemličková

Sport
Richard Hynek a jeho sezóna 2021
Sezóna 2021 začala velmi dobře. Hned na prvním závodě jsem
pokořil rekord trati a umístil se na 1. místě s časem 1:18:08. Trať
byla celá bahnitá, s převýšením 550 m a délkou 21 km.
Po takto slibném začátku přišlo ale zranění. Únavová zlomenina
nártu, kvůli které jsem nemohl 4 měsíce běhat. Neházel jsem flintu
do žita a trénoval hodiny denně na kole, v posilovně a v bazénu,
abych nevypadnul z kondice. Náročné tréninky v tomto období mě
udržely v kondici. Když jsem začal opět běhat, dostal jsem se díky
nim zpět velmi rychle. Celý měsíc jsem piloval svoji běžeckou
kondici a na konci tohoto měsíce se zúčastnil prvních závodů.
Hned na prvním závodě německé série jsem se umístil na 2. místě
pouze 20 sekund za italským závodníkem Eugeniem Bianci.
V druhém závodě jsem dokonce vyhrál. Následující týden, na
domácím závodě na Lipně, jsem se umístil na prvním místě
s náskokem více než 3 minut. Poté následovalo Mistrovství Evropy,
kde jsem se umístil na 4. místě se ztrátou necelé minuty na druhé i
třetí místo. Vzhledem k zranění a omezené přípravě jsem si ani lepší
výsledek přát nemohl. V maximálně nabité konkurenci se každé
umístění v top 20 počítá. Po ME následoval poslední závod měsíce
v Maďarském Salgótarján, kde se mi podařilo opět formu potvrdit a
vyhrát s náskokem 3 minut.
Poté ale bohužel zase přišly problémy, tentokrát s kolenem. Musel jsem se opět vrátit na 2 měsíce pouze
k tréninkům na kole a v posilovně. Na konci listopadu mě čekal předposlední závod roku, finále
španělské série na Kanárských ostrovech. Vzhledem k zranění a běžecké nepřipravenosti jsem nevěděl,

zdali startovat nebo ne. Rozhodl jsem se ale do závodu jít a risknout to. Během závodu jsem se
neskutečně vytrápil, nicméně se i přes trápení podařilo dosáhnout pěkného 4. místa. Po tomto závodě
zbývalo pouze posledních 14 dní do MS v Beastu a bolest kolene naštěstí pomalu začala ustupovat. Za
posledních 14 dní jsem se snažil ještě něco potrénovat, ale věděl jsem, že to nebude dostačující. MS
v Beastu se výkonnostně moc nepodařilo. Jednalo se o 22km na písku s překážkami. Během závodu to
moc neběželo. Kombinace písku s teplem byla velmi náročná kombinace a běžecká nepřipravenost byla
znát. Nicméně i přes špatné pocity se mi podařilo dosáhnout nádherného 25. místa, se kterým spokojený
nejsem, ale vzhledem k průběhu této sezóny je to pěkný výsledek.
Náročný trénink na kole a v posilovně se vyplatil, nicméně ani náročná příprava na kole a posilovně
nedokáže nahradit běžeckou přípravu. Věřím, že v příštím roce se se zraněním budu potýkat méně.
Hlavním cílem pro příští rok je obhájit titul Mistra světa v Trifecta (3 závody v jeden víkend). Věřím,
že již bude zdraví sloužit, jelikož bez zdraví to opravu nejde.
Na závěr bych chtěl všem strašně moc poděkovat za podporu. Vaše podpora je neskutečná a všechny
zprávy jsou pro mě motorem se stále zlepšovat. Děkuji moc!
Sezóna 2021 základní tréninkové údaje.
Naběhaných kilometrů: 3158
Naježděných kilometrů na kole: 8453
Odtrénovaných hodin: 760
Richard Hynek
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