Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná kalendářní léto, teplotami již ovšem začalo nejméně o měsíc dříve. Katastrofální sucho zatím
není, ale více vláhy přírodě určitě prospělo.
Koncem května proběhly oslavy 13 let od založení Sokola v Moravanech. Věřím, že každý, kdo se
těchto oslav zúčastnil, mohl na připravených výstavách s programem vidět, jak důležitou roli v historii
Moravan Sokol představoval a i nadále představuje.
Chtěl bych touto cestou všem organizátorům této akce upřímně poděkovat. Zásluhu na uspořádání
oslav mají všichni, kteří se o ně postarali. Přesto budu za všechny jmenovat Ing. Michala Kulhánka a
kronikářku obce, pani Vlastu Jiroutovou. Společně se jim podařilo spolu s dalšími pamětníky
shromáždit spoustu dokumentů o činnosti Sokola v Moravanech. Hlavně proto měly prezentované
výstavy tsak autentický charakter.
Současnému vedení Sokola, v čele s jeho starostou p. Alešem Klosem, přeji v další činnosti mnoho
úspěchů. Z historie víme, že je na co navázat. Ve všech oddílech je patrná aktivita v činnosti. Ať už se
jedná o různá cvičení žen, nedávno založený oddíl stolního tenisu a především oddíl kopané. Letošní
dosažené výsledky svědčí především o dobré práci s mládeží. Největším úspěchem dospělých je „B“
mužstvo v okresním přeboru a hlavně to, že „A“ mužstvo uhájilo opět svoji účast v Krajském přeboru.
Pro Moravany to je svátek fotbalu. Je zcela ojedinělé, aby se venkovský klub nepřetržitě v této
náročné soutěži držel již více než 10 let.
V nedávném období také obecní úřad častokrát využil sbor dobrovolných hasičů. Jednalo se hlavně o
pravidelné provádění zálivky nově osázené zeleně, dále o pomoc při likvidaci nepotřebného materiálu
a organizaci společenských akcí na hřišti a u Duhového jezera. Všem za tuto činnost děkujeme.
V těchto dnech se dokončují poslední práce na zprovoznění nového občerstvovacího zařízení u
Duhového jezera. Vzhledem ke zpoždění montáže od dodavatele stánků, patří poděkování
provozovateli stánků panu Madákovi, který zde spolu s rodinou odpracoval spoustu hodin ve svém
volnu tak, aby bylo vše ke spokojenosti návštěvníků Duhového jezera řádně dokončeno. Věřím, že
toto místo při pořádání různých akcí rádi navštívíte.
Započala rekonstrukce ulice V Dubovci. Stavbu realizuje pan Šrámek. Nejprve se provádí jedna strana
ulice a následovat bude druhá strana. Během prací bude vyměněno též kabelové vedení veřejného
osvětlení a osazeny nové světelné stožáry. Po rekonstrukci po obou stranách rozšíříme průjezdnou
komunikaci. Děkujeme zde bydlícím spoluobčanům za trpělivost při zhoršeném vjezdu k domům.
Věřím, že provedená rekonstrukce zajistí dopravní obslužnost v této ulici ke spokojenosti všech
uživatelů.
Moravanský dům s provozovatelem panem Tomášem Váňou od 1. 6. 2022 slouží veřejnosti přes celý
týden s otvírací dobou již od 11,00 hodin. Máte tedy možnost zde využít možnosti celotýdenního
stravování s cenovým zvýhodněním pro důchodce. Navíc zde provozovatel připravuje různé kulturní
akce včetně koncertu dechové hudby apod.
Blíží se též konec školního roku a dětem nastanou tolik očekávané prázdniny. Někteří žáci začátkem
června přiložily pro obec ruku k dílu. Výsledkem bylo zhotovení obrazové výzdoby podchodu
v Moravanech. Základní očistu a výmalbu provedl pan Fibich. Následně sami žáci realizovali obrazy
planety „Země“. Rád bych věřil tomu, že tuto práci opět někdo nezkazí hanlivými nápisy. Jsem rád, že
se mezi mladou generací najdou jedinci, kteří dokáží vytvořit hodnotu vypovídající v jejich
schopnostech. Všem žákům a také učitelům, kteří se výzdoby zúčastnili, moc děkujeme.
Na závěr mi dovolte všem popřát příjemné, přiměřeně vlhké a teplé léto. Snad nám stále rostoucí ceny
všeho, v tomto případě hlavně pohonných hmot umožní podívat se tam, kam si přejeme.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení z jednání OZ Moravany dne 30. 5. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení bodu “Stanovení prodejní ceny aquaglobu v Moravanech pro
VAK a.s. z důvodu neobdržení znaleckého posudku na určení hodnoty aquaglobu.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Kozáčka, jako členy
Ing. Křivku a Ing. Kříže.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Venclovou a p. Mikuleckého.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Moravany za rok 2021. Zastupitelstvo obce
Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §
4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení zaplacené první části kupní ceny ve výši 401 330,- Kč za
pozemek p. č. 132/107 v k. ú. Moravany nad Loučnou. Tímto zůstává pozemek volný do dalšího kola
prodeje.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 132/107 v k. ú. Moravany and
Loučnou v lokalitě Z21 určený pro výstavbu RD. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obce
od 1. 6. 2022 do 20. 6. 2022. Dokument bude rovněž vyvěšen na e-desce obce Moravany.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 559/18 v k. ú. Moravany nad
Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. Moravany nad Loučnou, za cenu
29 140,- Kč. Dále se kupující zavazuje uhradit částku 2 500,- Kč za vypracování znaleckého posudku.
K této ceně budou připočteny náklady spojené s převodem ve výši 2 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Moravany na volební období 2022 –
2026 na 15 členů.
Zastupitelstvo obce Moravany potvrzuje ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu Moravany se
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a s Politikou územního rozvoje ČR,
v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického
kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Moravany rozhoduje podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných proti návrhu Změny č. 1
Územního plánu Moravany tak, jak je uvedeno v rozhodnutí o námitkách, který byl zpracován a
projednán dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je uveden v příslušné kapitole Odůvodnění Změny č.
1 Územního plánu Moravany.
Zastupitelstvo obce Moravany, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
ve spojení s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává formou opatření obecné povahy
Změnu č. 1 Územního plánu Moravany.

O perníkovou popelnici
Dne 25. května 2022 byl vyhodnocen patnáctý ročník soutěže obcí v třídění odpadů O perníkovou
popelnici vyhlašovaná Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Pardubickým
krajem.
Systém ASEKOL vyhlašuje tři velikostní kategorie, a to do dvou, do pěti a nad pět tisíc obyvatel. V té
první byly nejúspěšnější Moravany. Mezi středními sídly si nejlépe vedlo město Proseč. Double
může slavit Přelouč, která k vítězství u ELEKTROWINu přidala i prvenství ve své kategorii u
ASEKOLu. Čtyři stovky obyvatel Svídnice na Chrudimsku určitě potěší speciální odměna, kterou od
ASEKOLu získali za nejvyšší výtěžnost sběru drobného elektrozařízení prostřednictvím červených
stacionárních kontejnerů.
Cenu převzal pan starosta obce Václav Roček.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad, a věříme, že v dalším roce opět budeme u rozdávání perníkových
popelnic!!!

Společenská rubrika
V měsíci květnu oslavili životní jubileum….
Vlasta Jiroutová
Jaroslava Matějková
Hana Sapáková
Josef Šeda

Zdeňka Skalická
Petr Starý
Jana Šplíchalová
Vladimír Marek

V měsíci červnu oslavili a oslaví životní jubileum….
Božena Kárychová
Marie Hukalová
Jindřiška Vodičková
Olga Kubátová
Milena Kabeláčová

Ludmila Adámková
Zdeňka Kloučková

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, klid a pohodu.
Vítáme nové občánky….
Klaudii Hanušovou a Vincenta Hájka
Přejeme jim i jejich rodičům hodně vzájemné lásky, trpělivosti a zdraví.

Opustili nás…
František Koudelka

Jaromír Veselý

Budeme s úctou vzpomínat.

Vítání občánků
S velkou radostí jsme přivítali naše nejmladší občánky na OÚ Moravany dne 19. 5. 2022.
Přejeme všem pevné zdraví a pohodový život.
Děkujeme dětem z MŠ a p. učitelce Němečkové za zajištění milého vystoupení.
Přivítali jsme:

Adélu Šejnohovou

Elišku Hudcovou

Karolínu Svatošovou

Martina Novotného

Miu Hájkovou

Štěpána Kučeru

Tobiáše Pospíšila

Vojtěcha Vrátila

Informace ze školy
Videokonference
16. května se třída 8. A historicky poprvé setkala se svou partnerskou školou v Polské Čenstochové.
Schůzka se uskutečnila „face to face“ prostřednictvím videokonference v Teams. Naši žáci si předem
připravili otázky pro své polské vrstevníky, které jim během setkání pokládali, a které Poláci
zodpovídali. Své role si pak vystřídali, aby následně zjistili, co vše mají společného. Mnozí sdílejí
mimo jiné stejný žánr literatury, filmu, hudby, mají doma podobné zvířecí mazlíčky, většina obdivuje
bílé tygry, má ráda kebab, baví je jazyky a literatura, tělocvik a zpěv. Videokonference tak umožnila
nejen sdílet informace, ale také se navzájem vidět ve třídách: v Čechách a v Polsku. Žáci spolupracují
v rámci projektu eTwinnig/Erasmus+ již od září a toto byla první příležitost, jak se s partnery opravdu
vidět. Už se všichni těšíme, až se setkáme na přelomu května a června v polské Čenstochové, kam 8.
A vyrazí díky projektu Erasmus+ na partnerskou mobilitu.

Mgr. Jana Felcmanová a Mgr. Miroslava Filipi
Vážení spoluobčané, vážení rodiče,
tento školní rok přinesl na naši základní školu
další změny, a proto Vás chceme alespoň
s některými z nich seznámit.
Škola obdržela tyto dotace:
Šablony III - 463 921,00 Kč; díky těmto jsme
mohli zajistit financování školních asistentek,
projektový den s odborníkem ve škole –
„Včelař“, projektový den mimo školu –
„Letiště“ a dále doučování.
Doučování žáků září–prosinec 2021 21 000,Doučování žáků leden–srpen 2022 63 375,Poskytnutí účelových neinvestičních prostředků
na pořízení mobilních digitálních technologií
pro
znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku
MŠMT 01/2022 pro obecní školy na rok 2022 94 000,Poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na pořízení
digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického
myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro základní školy
a gymnázia na rok 2022 180 000,Mladí pro klima – ekologický projekt, kde žáci 8.třídy měli
částečně hrazený pobyt, stravování a dopravu v Horním
Maršově + 10 000,Erasmus – Maximální výše grantu činí 16 036,00 EUR.
Zde je článek o realizované mobilitě:
Výjezd 8. třídy do Čenstochové v Polsku
V pondělí 30. května 2022 jsme se brzy ráno sešli
v Moravanech na nádraží. Čekala nás dlouhá cesta vlakem do Čenstochové, kam jsme vyrazili za
partnerskou školou, s kterou vytváříme společný projekt eTwinning/Erasmus+ „Say yes to eco
success“. Projekt má environmentální zaměření a je provázán spoustou aktivit. S našimi polskými
partnery jsme řešili ve skupinách řadu témat: problémy s energiemi a možnosti jejich řešení, voda a
hospodaření s ní ve městech a na vesnicích, využití dopravních prostředků, zemědělství a prodejní

řetězce, společnost a její úloha v ochraně životního prostředí. Naše partnery jsme již částečně znali
z online prostředí díky právě projektu eTwinning a společné videokonferenci. Nejen prací je ovšem
člověk živ, kromě polské školy, kterou jsme si důkladně prohlédli, jsme prošli i klášterní komplex
„Jasná Hora“, kde se nachází nejvýznamnější poutní místo v Polsku, totiž zázračný obraz černé Matky
boží, kterému jsou připisovány zázraky uzdravení. Z dalších památek to byla cesta do Olsztynu,
blízkého místa se středověkým opevněním a krásnou přírodou. Za zmínku stojí perfektní ubytování
v hotelu „Zlote Arkady“, kde jsme se také stravovali. Ochutnali jsme tak polská jídla, která jsme měli
jednak v polské školní jídelně a pak formou večeře na hotelu. Zjistili jsme, že máme mnoho
společného, ale že se také naše kuchyně mohou lišit. Čenstochová je krásné velké město s 300 tisíci
obyvateli. Naši hosté nás provedli galerií, Městským muzeem a na radnici nás přivítal i zástupce pro
odbor školství, který moc hezky hovořil o svých zkušenostech při návštěvě Čech. Příjemnou tečkou
byla závěrečná večerní prohlídka osvětleného centra města. Loučení s polskými kamarády bylo až
dojemné, museli nám slíbit, že se pokusí získat grant Erasmus zase oni, a že k nám přijedou příští rok.
(Mgr. Jana Felcmanová, Mgr. Naďa Jakubcová, Mgr. Miroslava Filipi)
Zde jsou postřehy dětí:
Za mě bylo nejlepší první setkání s našimi polskými partnery. Mohli jsme se s nimi konečně vidět i
jinak než jen přes obrazovky monitorů a poznat, jací opravdu jsou. Byli na nás velmi milí a provedli
nás jejich školou. Taky jsme s nimi řešili rozdíly mezi Polskem a Českou republikou. Naše skupina
měla za úkol řešit rozdíly v dopravě. Byl to skvělý zážitek. Poláci jsou velmi přívětiví. (Jiří Macháček)
V Polsku se mi líbily kostely, hotel, na kterém jsme byli ubytovaní, večerní město a zřícenina hradu a
zámku. (Roman Stoklasa)
Od 30.5. do 3.6. 2022 jsme jeli do Polska. Jeli jsme tam dozvědět se něco o městě a spolupracovat s
partnery ze školy v Čenstochové. Ale nejvíc se mi líbil výlet na Olštýn. Je to městečko nedaleko
Čenstochové. Jeli jsme tam zhruba půl hodinky a pak jsme šli na výšlap na zříceninu. Byl tam krásný
výhled. A pak jsme šli ještě ke kostelu se podívat dovnitř. (Michaela Doležalová)
V Polsku se mi líbilo staré město a Olštyn. Čenstochová se dělí na staré a nové město. Do Starého
města jsme šli poslední den. Měli tam sochy, které představovaly artisty z cirkusu. Olštyn jsou ruiny
hradu, ke kterému jsou vázány 3 velmi zajímavé pověsti. (Barbora Hošková)
Od 30.5. 2022 do 3.6. 2022 jsme byli celá třída na ekologickém pobytu v Polsku. Nejvíce se mi asi
líbil čtvrteční výlet do Olzstynu. Olzstyn je město v Polsku nedaleko Čenstochové, kde jsme se byli
podívat společně s našimi polskými partnery. Navštívili jsme zříceninu hradu, kostel a restauraci. V
restauraci jsme dostali nejdřív polévku a potom brambory s maxi řízkem přes půlku talíře. (Veronika
Tesařová)
Líbilo se mi, jak je Polsko nábožensky založeno ale smůla jen, že se má třída neumí někdy v kostele
chovat. Dále se my líbilo, když jsme společně s polskými partnery šli do obchodního centra, dost jsem
si s nimi rozuměla. Zašli jme si na buble tea a pak šli zpátky na hřiště a celou cestu jsme si s nimi
porovnávali česká a polská slova. (Valérie Šuhajová)
Nejvíce se mi líbil večerní výlet na konci zájezdu, mám velice ráda tmu, a tak se mi i hodně líbilo že
jsme byli na tom výletu až do tmy, bohužel už mi došly peníze, takže jsem si nic nekoupila, ale i
přesto, to tam bylo velice zábavné.
S kamarády jsem se hodně nasmála a nafotila jsem s nimi spoustu fotek, tím pádem mám
zaznamenáno spoustu krásných vzpomínek. To, co jsem tam zažila si budu pamatovat do konce svého
života a jsem si jistá že na to budu velice ráda vzpomínat.
Prožili jsme toho v ten den spoustu, také to byl poslední den, co jsme v tom Polsku byli, takže jsme si
to všichni snažili užít naplno, i přes to že jsme všichni byli unavení, tak jsme se snažili co nejvíc, aby
to byl doslova nezapomenutelný den. (Veronika Mlejnková)
Nejvíce se mi v Polsku líbil výlet do města nedaleko Čenstochové, Olštýna. Navštívili jsme zde ruiny
hradu, ke kterým jsme si i vyslechli legendu a ne jednu. Dvě z legend byly o duchovi, který by zde
měl strašit, další o chlapci a mluvícím, dobrotivém psovi. Byl zde krásný výhled na celé město a pod
ruinami se pásly ovce. Když jsme poté sešli kolem ovcí dolů z ruin, mohli jsme si koupit nějaké
suvenýry. Dále jsme se vydali zpět do centra města, po cestě nás doprovázely malé horkovzdušné
balony, vyvěšené nad námi, vedle této cesty byla jakási pouť a město celkově budilo veselý a příjemný
dojem. Mimo ruiny jsme navštívili v Olštýně i například kostel, či jsme se vyšlapali na takový menší

kopec. Tento název sice naši strastiplnou cestu příkrým údolím velmi zlehčuje, horou bych však toto
místo nenazvala. Poobědvali jsme ve zdejší restauraci kuřecí řízek s bramborem a jeli jsme zpět do
Čenstochové. (Anna Hošková)
Nejvíce se mi v Polsku líbili holubi. Byli velmi přátelští a bylo jich hodně. Co krok to holub, a když
jste jim dali rohlík, tak vás pronásledovali a chtěli další rohlík. Hnízda byla hlavně na vlakovém
nádraží. :) (Marie Lukášová)
Druhý den, když jsme přijeli do Polska, tak jsme šli navštívit naše polské kamarády do jejich školy.
Ukázali nám celou jejich školu, jejich třídy i ředitelnu s mnoha poháry za soutěže. Také jsme jim
přivezli naše české sladkosti, které jsme s Poláky ochutnávali a zároveň jsme od nich dostali pohled s
obrázkem z Čenstochové, tužku a mapu města. Pozvali nás na oběd a připravili nám kuřecí maso s rýží
a houbovou polévkou mně to chutnalo, ale nesnědl jsem to, protože toho bylo hodně. Po obědě nám
ještě ukázali jejich dětské hřiště a šli jsme na autobusovou zastávku, abychom mohli jet zpět na hotel.
Po odpočinku jsme se vydali na prohlídku jejich nákupního centra. Tam jsme měli hodinu rozchod na
nákupy. Po hodině jsme se vrátili na večeři do hotelu, dostali jsme rajskou polévku a špízy. Potom
jsme se navštěvovali na pokoji a v deset hodin byla večerka a šlo se spát. Nejvíc se mi líbilo celé
úterý. (Radek Šiller)
Nejvíce se mi líbil první den ve škole. Poláci byli moc fajn. Zjistila jsem, že se s nimi dobře
dorozumíme i česky. Paní učitelka nás provedla po škole, a dokonce nás i pohostili. Spoustu jsem se
toho dozvěděla a moc se mi to líbilo. (Simona Stroukalová)
Nejvíc se mi líbil jejich pomník - položený kříž. Byli jsme v muzeu, kde byly staré zbraně, díla,
obrazy nebo co si dříve oblékali králové a královny a staré mince. Pak jsme si mohli koupit suvenýr
pro rodinu, dobré jídlo, a také se mi líbily krásné pokoje. Hráli jsme hry se spolužáky, nebo jsme si
povídali s Poláky. (Dominik Filipko)
Nejvíce se mi asi líbilo noční město, které jsme měli možnost vidět poslední den v Polsku. První den,
co jsme přijeli, tak jsme měli 1 hodinu čas, a tak jsme šli na procházku, kterou jsme si hodně užili.
Druhý den jsme jeli za našimi polskými kámoši a začali jsme pracovat ve skupinkách. Když jsme se
seznámili, tak nám ukázali jejich školu a pak jsme šli na oběd do jejich školní jídelny. (Nicolas
Velinský)
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli do té Galerie Jurajska. A taky ty snídaně s croissanty a vajíčky. A moc
hezké pokoje se skvělým sousedem Daníkem. Ale celkově to bylo fajn. (Nathalie Kopecká)
Naši polští kamarádi se k nám chovali velmi pozorně a mile. Doufáme, že příští školní rok je uvítáme
u nás.
Další výborná spolupráce probíhala s těmito organizacemi:
Obec Moravany – p. starosta Roček, p. místostarostka Mgr. Louženská + kolektiv
Obec Slepotice – p. starostka Bořková, p. místostarosta Ing. Felcman + kolektiv
SRPDŠ Moravany – Ing. Dohnal + kolektiv
Školská rada – p. Dobrovolský, p. Kubíková, p. Venclová, p. Faltys, Mg. Medunová, Mgr. Slavíčková
MŠ Moravany – p. ředitelka Rykířová
MŠ Slepotice – p. Mgr. ředitelka Blajdová
Sokol Moravany – p. starosta Klos
ZŠ Horní Roveň
ZŠ Dašice
ZŠ Hrochův Týnec
ZŠ Chroustovice
ZŠ Tuněchody
Senior Centrum – p. Žemličková
Střední zemědělská škola Chrudim – IROP
Gymnázium Holice – IROP
Místní knihovna – p. Bakešová
Moras Moravany
S-firma
Tom Servis
MUDr. Soudková

P. Brom
Škola obdržela od sponzorů částku 80 000,Digitální gramotnost v současné době hraje ve vzdělávání žáků zásadní roli, a proto pro příští rok
plánujeme její rozšíření ve výuce. Škola zamýšlí zakoupení 3 D tiskárny, nové notebooky, ozvučení, a
další programy……
Realizace všech plánovaných projektů výrazně posune možnosti výuky žáků směrem k moderním
technologiím. Výpočetní technika a digitální technologie se staly důležitou součástí našeho života, a
proto je nutné, aby se jejich využívání promítalo nejen v informatice, ale i v ostatních předmětech.
Mezi úspěšně zrealizované akce v letošním roce patří opět kurz plavání žáků třetích a čtvrtých tříd,
lyžařský kurz pro žáky 2. stupně, dále přenášky, besedy a exkurze zaměřené především na
přírodovědné předměty. Součástí těchto vzdělávacích programů byla zdravověda, policie, hasiči,
finanční gramotnost, čtenářská gramotnost a historie.
Během školního roku jsme se snažili starat o životní prostředí nejen ve škole, v obci Moravany, ale i
v okolních obcích. Žáci byli zapojeni do několika projektů zabývajících se klimatem, příkladem může
být projekt „Mladí pro klima“. Sami žáci se zasloužili o vysázení nových sakur nebo o vymalování
podchodu pod vedením pana učitele Šmída a pana Fibicha, který stěny podchodu pro malbu svědomitě
připravil.
O prázdninách dojde i k výměně střešní krytiny na budově 2. stupně. Na budově 1. stupně plánujeme
výměnu osvětlení za mnohem úspornější. Dále dojde k položení nových podlahových krytin a k
výmalbě učeben 1. stupně. Škola zamýšlí zakoupit do školní kuchyně novou pánev a myčku černého
nádobí.
Před budovou 1. stupně došlo díky pomoci p. Dobrovolského k obnovení starého dopravního hřiště.
Od srpna přivítáme na škole novou kolegyni. Mgr. Jana Horákovou, která bude působit jako učitelka
v 1. třídě. Odchází paní učitelka Mgr. Aneta Dočkalová a paní asistentka Jitka Baršová. Děkujeme jim
za odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.
Školní rok byl velice náročný pro nás všechny: pedagogy, rodiče i žáky. Proto bych ráda Vám všem
poděkovala: zaměstnancům školy za celoroční kvalitně odvedenou práci, rodičům za vstřícnost a
spolupráci především v době mimořádných opatření, dále rovněž rodičům, kteří se jakkoliv podílejí na
chodu školy a žákům za jejich úsilí. Velký dík patří zřizovateli za spolupráci a podporu, jíž se nám
dostalo. Přejeme Vám pohodové prázdniny a dovolenou.
Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy

Informace z knihovny
Již tradičně na konci školního roku přibylo do knihovny dalších 20 rytířů Čtenářského řádu,
kteří byli pasovaní v knihovně. Všichni se pečlivě připravili a složili zkoušku ze znalosti abecedy,
čtení, malování, chování. Odměnou pro ně byly glejt, kniha, perníková medaile, rytířský hrnek
s čajem, průkaz do knihovny a knihovnická klíčenka. Paní učitelce Pavlíně Horčičkové patří velký dík
za to, jak prvňáčky celým rokem vedla a dovedla je až k těmto důležitým znalostem.
Já děkuji všem zúčastněným milým dobrovolným pomocníkům králi Petru Hlavatému,
královně Aleně Hutlové, šaškovi Danu Ježkovi, víle Michaele Sodomkové a Isabele Horáčkové za
zápisy do kroniky a všech knih pro pasované děti.
Paní ředitelce Felcmanové děkuji za celoroční spolupráci a vstřícnost ke všem jednáním. Velkou část
roku nebylo možné pořádat žádné akce, tak jsme pak doháněli, jak to šlo.
Pro dospělé se uskutečnila velmi zdařilá akce a tou byla beseda s výtvarnicí, etnografkou a
spisovatelkou Kamilou Skopovou, kterou jsme připravili s místním spolkem Moravanské ženy. Zatím,
co jsme paní Skopovou dovezli až od Hlinska, ženy připravily občerstvení s čajem a voňavými koláči.
Pak jsme už jenom poslouchaly velmi zajímavé vyprávění o zvycích a obyčejích. Nakonec jsme si
prohlédly obrázky i s výkladem několika desítek krásných českých a moravských krojů, které sama
výtvarnice nakreslila.

Naši pasovaní rytíři

DOVOLENÁ O PRÁZDNINÁCH
7. 7. 2022
13. 7. – 28. 7. 2022
22. 8. – 25. 8. 2022
JINAK BUDE OTEVŘENO V BĚŽNÉM PROVOZU
Aktuální informace také na webových stránkách a facebooku knihovny.
PŘEJ VŠEM KRÁSNÉ LÉTO!
Vaše knihovnice Zdena Bakešová

Keltové na našem území
Keltové slavili dva velké svátky: samain – 1. listopadu – příchod chladného období a druhý svátek
benine za rozpuku jara 1. května (naše čarodějnice). Menší úlohu měl imbolc – 1. únor a 1. srpen
lugnasad.
1.únor imbolc přešel později do tradice křesťanské jako Hromnice.
Dříve byla slavnost bohyně Brighit – konec zimy spojené s laktací ovcí a znovuzrozením rostlinstva a
slavnost ochranných ohňů, neboť této bohyni se též přisuzovala schopnost udržování věčného ohně.
Jejím znakem byl ochranný slaměný uzel, který se připevňoval nad vchod domu jako ochranné
znamení.
Před domy se zapalovaly malé ohníčky. Věřilo se, že mají symbolickou moc, ochrání stavení před
kroupami a úderem blesku. V tento den se zhášely všechny ohně v kovárnách a po vyčištění ohniště je
znovu směly zapálit mladé dívky – panny – symbolizující bohyni.
V předvečer svátku se konala velká hostina s pečivem a se symbolickými znaky. Něco z jídla se vždy
odložilo jako oběť bohům. Keltské umění bylo převážně abstraktní. Při pohledu na jejich výtvory,
které byly z různých čar, máme pocit, že těmito obrazy vyjadřovali své duševní stavy nebo své
neznámé síly.

Kromě těchto abstraktních děl existovala ještě výroba drobných předmětů – snad amuletů, které
zobrazovaly bohyni matku. Později se vyráběly malé figurky.
Epopej Keltů skončila v našich zemích příchodem Germánů na rozhraní starého a nového letopočtu.
Vlasta Jiroutová

Keltské léčitelství
Kostival léčí, sceluje kosti a jeho životní sílu dovede lidský organismus do sebe vsáknout na základě
„sympatie“. Pokud tělo tyto léčebné účinky nepotřebuje, nevzniká žádná magnetická přitažlivost.
Čekanka se používá k detoxikaci jater a slinivky břišní. Díky své schopnosti váže na sebe těžké kovy
(kadmium, olovo, rtuť), tyto látky mohou být snadno vyloučeny. Čekankový čaj čistí krev a odhleňuje
průdušky, používá se též při ledvinových obtížích, revmatu a problémech se slezinou.
Pelyněk pravý byl ve staré Galii důležitou léčivou bylinou, která se u lidí a dobytka používala
k odčervování. Jeho hořkost dokáže vyhánět parazity ze střev.
Lopuch – vyvařeným kořenem – jeho odvarem se zastaví vypadávání vlasů, které potom narostou a
zesílí. Používá se též proti svrabu.
Celík zlatobýl – nenajdeme vhodnější lék na onemocnění ledvin a ledvinových kamenů.
Meduňka lékařská – čaj zahání svírání u srdce, pocity závrati a trudomyslnost. Dále se používá na
ženské problémy.
Čaj z dubové kůry zahání bolesti při popáleninách, léčí ekzémy a hemeroidy.
Vlasta Jiroutová podle W. D. Storla, němec. překl.

Z činnosti klubu důchodců…
2. 5. 2022
Po milém přivítání u kávy a čaje, kdy se nás sešlo 25 členů, jsme naplánovali
výlet do Neratova u Žamberka, který se konal 24. 5. 2022.
9. 5. 2022
Na toto setkání přišlo 27 členů. Po zahájení a u pohoštění nám vyprávěla paní
ředitelka Vlasta Jiroutová o Boženě Němcové. Rovněž mezi nás přišla i nová členka Eva
Laksarová. Navštívila nás paní knihovnice Zdena Bakešová, která nabízela kytičky měsíčku
lékařského s fialovou stužkou ke dni „Český den proti rakovině“. Peníze získané za kytičky
využívá Liga proti rakovině na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických center.
16. 5. 2022 Přišlo 20 členů. Po zahájení a přivítání jsme při výborném pohoštění oslavili
společně s paní Janou Šplíchalovou její významné narozeniny. Pak jsme se bavili při hře.
Každý přítomný člen si vylosoval předem připravený lísteček se slovem a museli jsme
zazpívat písničku, která toto slovo obsahovala. Prožili jsme krásné odpoledne a spokojeni
jsme se vraceli do svých domovů.
Za klub důchodců pohodu a pevné zdraví Vám přeje Marie Žemličková

Oslovy výročí 130 let od založení Sokola v Moravanech
V sobotu 21. května tohoto roku tomu bylo přesně 130 let ode dne, kdy byla v Moravanech založena
místní Tělocvičná jednota Sokol. I když tehdy se jednalo o Sokol jízdní.
„V dobách útlaku a poroby českého národa v 80. a 90. letech 19. století vznikaly různé vlastenecké
spolky, které měly za úkol sdružovat vlastence k povznesení a povzbuzení vlasteneckých, mravních
a tělesných sil národa. Tak byla v roce 1882 založena v obci Platěnice Čtenářská beseda, která byla
podnětem pro založení Sokola jízdního v Moravanech, které se uskutečnilo dne 21. května 1892.“

Jako připomínka tohoto úctyhodného výročí se o víkendu od 27. do 29. května konaly oslavy, které se
nesly v duchu hesla: „Přijďte se s námi aktivně zapojit a oslavit výročí pohybem“. Na celý víkend
byl připraven takový program, aby se každý občan a Sokol mohl zapojit vlastním pohybem
a aktivitou.
Program oslav byl zahájen pochodem Sokolů na místní hřbitov, kde byl položen věnec na památku
všem Sokolům, kteří v Moravanech působili a již nejsou mezi námi. Jenom díky nim mají současné
generace na co navazovat a být na co hrdi. Čest jejich památce.
Od 18 hodin proběhlo na hlavním sále Moravanského domu slavnostní zahájení oslav a zároveň
otevření výstavy historie obce Moravany a Sokola v Moravanech. Tato výstava byla zpřístupněna
po celou dobu oslav a už početná účast veřejnosti na jejím zahájení naznačila, že o tuto výstavu bude
mezi lidmi v obci zájem. V rámci slavnostního zahájení došlo i na předávání čestných medailí
zasloužilým členům Sokola a těm, kteří se o rozvoj sportu a Sokola v obci zasloužili.

Nejvíce akcí ale bylo připraveno na sobotní den, který byl hned ráno zahájen několika turnaji, kterých
se mohli zúčastnit dospělí i děti. Připraveny tak byly turnaje v nohejbalu trojic, stolním tenisu dětí,
deblový turnaj v tenisu nebo badmintonový turnaj smíšených dvojic. Pro nejlepší byly připraveny
diplomy, medaile i věcné ceny, takže rozhodně bylo o co soupeřit. Myslím, že se všichni zúčastnění
příjemně unavili, turnaje si užili a tím bylo i naplněno hlavního cíle pořadatelů akce.

A pro ty, kteří neholdují míčovým hrám či našli svou zálibu v cyklistice, byl ve spolupráci
s CKP Moravany připraven cyklovýlet na Košumberk. Počasí si sice s některými účastníky trochu
pohrálo, ale většina zůstala i díky zastávce v kavárně většího deště ušetřena, a tak se i cyklisté vraceli
z výletu spokojeni.

Hned po sobotním obědě, který trochu pokazil vydatný déšť, se znovu objevilo na nebi sluníčko a
mohlo se v připraveném programu vesele pokračovat. Otevřena tak byla výstava historie moravanské
kopané a od 14 hodin již byla pro děti v rámci dětského dne připravena na fotbalovém hřišti spousta
soutěží a dalších atrakcí jako malování na obličej, skákací hrad, skluzavka, kolotoč a mnoho dalších.
Během soutěžení se na děti přišel podívat i medvídek, se kterým se mohly vyfotit. V 15 hodin
proběhlo vystoupení rodičů s dětmi, kteří tak ostatním ukázali, co se svými dětmi nacvičují každý
týden v rámci pravidelných cvičení. I na dětském dnu byly pro děti připraveny diplomy a medaile,
které se rozdávaly za překážkový běh, a to celkem v 10 kategoriích. Úsměvy na tvářích dekorovaných
účastníků byly odměnou i všem pořadatelům.

Aktivity na fotbalovém hřišti byly zakončeny fotbalovými
zápasy. Nejprve nastoupilo mužstvo předpřípravek proti
mužstvu SK Pardubičky a na závěr odpoledne mohli všichni
přítomní shlédnout i zápas současných a bývalých hráčů
Moravan. Nutno podotknout, že obě utkání skončila smírně.
Na závěr sobotního dne byl připraven v areálu Duhového
jezera koncert skupiny SmartBand okořeněný tanečním
vystoupením našich drahých poloviček a cvičenek, které se
na to náležitě vyšňořily.
Škoda jen, že na jezero nedorazil větší počet lidí. Ti, co
nedorazili, tak mají rozhodně čeho litovat, protože
vystoupení našich děvčat stálo skutečně za to.
V neděli pak pokračoval program oslav mistrovskými zápasy našich starších a mladších žáků proti
stejně starým výběrům FC Hlinsko. Po odehrání zápasů jsme se přesunuli do parku k budově
Moravanského domu, kde proběhlo zasazení památného stromu na počest 130. výročí založení Sokola.
I tady nám počasí nakonec přálo a pršet začalo, až když byl strom zasazen a většina účastníků se
začala přesouvat na oběd do restaurace v Moravanském domě.

Na závěr oslav byl naplánován mistrovský zápas našeho A týmu mužů proti mužstvu TJ Svitavy.
Zápas sice nakonec nedopadl pro Moravany výsledkově nejlépe, ale to nic nezměnilo na tom, že se
celý víkend vydařil, za což patří velký dík všem, kteří se na přípravě a organizaci oslav podíleli. Za
celý organizační výbor všem ještě jednou děkuji.
Za TJ Sokol Moravany Michal Kulhánek

Sport
Zimní halové turnaje mládeže v kopané
Seriál zimních halových turnajů mládeže v kopané se konal ve sportovní hale v Moravanech, kde byl
zahájen dvěma turnaji v měsíci lednu a pokračoval dalšími dvěma turnaji v měsíci únoru. Všechny
turnaje se nakonec podařilo uskutečnit, a to i přes velké počáteční obavy vyplývající z aktuální
epidemiologické situace, za což patří všem, kteří se na plánování a provozním a finančním zajištění
turnajů podíleli, obrovský dík. Za finanční a věcnou podporu tak patří dík společnostem NISPARO
s.r.o., CREDO-ELEKTRO s.r.o., Libor Brom-MOSTR, ACERBIS Czech s.r.o., Fee s.r.o., p. Robinu
Brabcovi, p. Milanu Bernáškovi, p. Aleši Manychovi a všem anonymním dárcům z řad příznivců. A
teď již k samotnému průběhu jednotlivých turnajů.
Turnaj č. 1 – sobota 22.1. (kategorie
mladší žáci)
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev,
hrálo se systémem každý s každým dle
pravidel halové kopané, přičemž jeden
zápas trval 1x 25 minut.
Konečné pořadí turnaje bylo následující:
1. TJ Sokol Moravany
2. TJ Dynamo Rosice
3. SK Klášter Hradiště n. J.
4. TJ Sokol Staré Hradiště
5. SK Zámrsk

Vítězné družstvo domácích mladších žáků
Na turnaji byly vyhlašovány i individuální ceny, které byly uděleny následujícím způsobem:
Nejlepší hráč: Jiří Slavík (TJ Dynamo Rosice)
Nejlepší brankář:
Miloš Kryštofek (SK Klášter Hradiště n. J.)
Nejlepší střelec:
Jiří Vaněk (TJ Sokol Moravany)
Stručné hodnocení turnaje: Hned úvodní turnaj splnil očekávání. Nasazení a zjevná radost hráčů ze hry
a vstřelených gólů byla odměnou pro všechny zúčastněné, a to jak děti, tak jejich rodiče, trenéry a
pořadatele. Navíc turnaj měl velmi napínavý průběh, protože na konci turnaje měl domácí tým stejný
počet bodů jako tým TJ Dynamo Rosice. Po vzájemné dohodě došlo na rozhodující finálové utkání, ve
kterém byli šťastnější domácí, kteří zvítězili 1:0.
Jediným drobným negativem byla skutečnost, že se z důvodu covidové karantény musely na poslední
chvíli 2 družstva z turnaje odhlásit.

Turnaj č. 2 – neděle 30.1. (kategorie
předpřípravka)
Turnaje se zúčastnilo celkem 6
družstev, hrálo se opět systémem
každý s každým dle pravidel halové
kopané, přičemž jeden zápas
tentokrát trval 1x 18 minut. Konečné
pořadí turnaje bylo následující:
1. SK Lázně Bohdaneč
2. FK Náchod
3. SK Pardubičky
4. TJ Sokol Moravany
5. FK Pardubice
6. SK Sparta Úpice

Předpřípravka Moravan se umístila na krásném 4. místě
Na turnaji byly samozřejmě vyhlašovány také individuální ceny, které byly uděleny následujícím
způsobem:
Nejlepší hráč: Oliver Nožka (FK Náchod)
Nejlepší brankář:
Dan Heřmanský (TJ Sokol Moravany)
Nejlepší střelec:
David Pitliak (SK Lázně Bohdaneč)
Stručné hodnocení turnaje: Turnaj byl obsazen velmi kvalitními týmy a opět potvrdil, že jsou děti po
delší pauze doslova natěšeny na sportovní aktivity a pohyb. Individuální technická úroveň hráčů a
kvalita hry většiny týmů byly na dobré úrovni, atmosféra v hledišti byla vynikající a diváci
povzbuzovali své ratolesti v podstatě bez přestávky. Domácí tým se po herní stránce vcelku vyrovnal
těm ostatním, ale doplácel na ojedinělé chybičky, které ve finále ovlivnily celkové umístění a obsazení
pouze tzv. bramborových medailí.
Turnaj č. 3 – neděle 13.2. (kategorie
mladší žáci)
Turnaje se tentokráte zúčastnil původně
plánovaný počet 8 družstev, hrálo se
opět systémem každý s každým dle
pravidel halové kopané, přičemž jeden
zápas tentokrát trval 1x 12 minut.
Konečné
pořadí
turnaje
bylo
následující:
1. SK Klášter Hradiště n. J.
2. FK Přelouč
3. TJ Dynamo Rosice
4. TJ Sokol Moravany
5. TJ Paramo Pardubice
6. TJ Sokol Staré Hradiště
7. TJ Tatran H. Týnec
8. SK Zámrsk

Družstvo TJ Dynamo Rosice obsadilo 3. místo

Individuální ceny byly vyhlášeny takto:
Nejlepší hráč: Filip Prokop (SK Klášter Hradiště n. J.)
Nejlepší brankář:
Matyáš Starý (TJ Sokol Moravany)
Nejlepší střelec:
Michal Kobera (FK Přelouč)
Stručné hodnocení turnaje: Turnaj byl obsazen maximálním počtem družstev, a i kvalitou splňoval
maximální měřítka, protože se turnaje účastnily týmy z krajského i okresních přeborů. Přinesl velmi
dobrý sportovní zážitek pro hráče i pro nás pořadatele a diváky. Domácí tým celou dobu mířil na
medailové pozice, nakonec se ale musel spokojit se čtvrtým místem.
Turnaj č. 4 – sobota 19.2.
(kategorie předpřípravka)
Před posledním turnajem naplno
zaúřadoval covid a místo původně
přihlášených 8 družstev se turnaje
nakonec zúčastnily jen 4 družstva,
hrálo se opět systémem každý s
každým dle pravidel halové kopané,
přičemž jeden zápas tentokrát trval
2x 12 minut. Konečné pořadí turnaje
bylo následující:
1. FK Pardubice
2. SK Pardubičky
3. TJ Sokol Moravany
4. FK Vysoké Mýto
Vítězné družstvo FK Pardubice

Ani na posledním turnaji nemohlo chybět vyhlášení individuálních cen:
Nejlepší hráč: Milan Tkáč (TJ Sokol Moravany)
Nejlepší brankář:
Matěj Bouška (SK Pardubičky)
Nejlepší střelec:
David Petrus (FK Pardubice)
Stručné hodnocení turnaje od trenéra předpřípravky domácího týmu p. Aleše Klose ml.: „Jsem moc
rád, že jsme se mohli zúčastnit dvou turnajů mini přípravek v moravanské hale. Oba turnaje měly
kvalitní obsazení a o to větší nasazení místních borců bylo potřeba. V obou turnajích jsme se v těžké
konkurenci umístili na krásném 4. a 3. místě. Tímto bych chtěl poděkovat p. Horákovi, p.
Spálenskému a zaměstnancům sportovní haly. Nesmím zapomenout, že největší dík patří dětem a
jejich rodičům, kteří je ke sportu vedou. Sportu zdar.“
Na závěr ještě připojím jeden z ohlasů k turnajům z řad účastníků:
„Dobrý den, dovoluji si poslat pár postřehů k oběma turnajům U13, kterých jsme se zúčastnili.
Nemohu říci nic negativního k organizaci turnajů, vše proběhlo, jak bylo avizováno, časový rozvrh byl
důsledně dodržován. Zázemí turnajů bylo také bez problémů. Celkově vzato mohu a budu Vámi
organizované turnaje chválit. Děkuji Vám za vynaložené úsilí a ať se Vám daří.“ Honza Bříza, TJ
Sokol Staré Hradiště
Za pořadatele: Oldřich Spálenský

Turnaj ve stolním tenise pořádaný
k oslavě výročí 130 let od založení jednoty Sokola
Dne 28.5.2022 Oddíl stolního tenisu uspořádal, jako jedna ze složek TJ Sokola Moravany, turnaj
k oslavě 130. výročí od založení jednoty. Turnaj se odehrával v Moravanském domě (sokolovně),
zúčastnilo se ho 24 dětí. Hrálo se ve třech skupinách dle výkonosti jednotlivých hráčů. V první
skupině zvítězil Patrik Jouza, před Kačkou Dobrovolskou a třetí místo si vybojoval Vojta
Morávek. Ve druhé skupině si první místo zajistil Robin Wich, na druhém místě se umístil Tomáš
Kubík a na třetím místě se umítila Verča Tesařová. Ve třetí skupině zvítězil Marek Sodomka před
Patrikem Prachařem a třetí místo si vybojovala talentovaná Nela Mikulecká. Turnaj se vydařil,
nasazení jednotlivých hráčů výstižně propagovalo záměr zakladatelů Sokola = pohyb a sport!!!.

Za Oddíl Stolního tenisu: B. Kárych

Pozvánka k Duhovému jezeru
Ideální klidné místo na strávení krásného letního dne s koupáním v přírodě nebo jako cíl vaší
projížďky na kole. Pro naše návštěvníky je dle otvírací doby otevřen bohatě vybavený kiosek. U
kiosku máme i udírnu, která ožívá zejména při větších akcích.
Pokud si budete chtít zasportovat, nabízíme k zapůjčení mnoho potřeb pro sportovní aktivity. K
dispozici jsou i dvě šlapadla, abyste si mohli prohlédnout areál i z vodní hladiny.
Dětské hřiště nesmí chybět, a proto na své nejmenší krásně uvidíte téměř z každého místa v areálu, jak
si spokojeně hrají na hřišti či naší námořnické lodi. Pivečko u nás dostanete vždy krásně orosené i v
těch největších vedrech díky našemu plně klimatizovanému skladu piva a naší péči o tento výjimečný
mok.
Náš areál nabízí opravdu spoustu možností vyžití pro naše hosty.
Nejbližší akce:
2. 7. – Zahájení letní sezóny s bohatým programem
15. 7. – Staré pecky a fláky – 20:30
27. 7. – Kino na kolečkách – 21:30
12. 8. – Staré pecky a fláky – 20:30
24. 8. – Kino na kolečkách – 21:30
27. 8. – Moravanské ulétnutí

