Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených je tady a s tím je bohužel opět za námi již polovina roku 2017.
V dnešní uspěchané době čas utíká nějak rychleji.
Začala tedy i letní sezóna u Duhového jezera. 23. 6. 2017 zde proběhla liga Pardubického
okresu v soutěži hasičských nočních útoků. Vše se velmi vydařilo a kdo se přišel podívat a vydržel až
do 2. hodiny ranní, kdy proběhlo závěrečné vyhodnocení, ten určitě nelitoval. Naši hasiči měli vše do
detailu připravené a všem soutěžícím družstvům i jejich doprovodu se v Moravanech líbilo. Myslím,
že se jednalo o dobrou reprezentaci obce, neboť se všichni účastníci těší na další ročníky. Všem
pořadatelům děkujeme.
Den na to, tedy 24. 6. 2017, zde proběhla „Myslivecká stezka“ pořádaná místním
mysliveckým sdružením. Také oni, v čele s Mgr. Velechovskou, vše vzorně připravili, takže dětem i
jejich rodičům připravili příjemné dopoledne s poznáváním přírody.
Bohužel, jako každý rok, tak i letos nastaly problémy s pískaři. I přes upozorňování,
vyvěšování příkazů a provozních řádů stále chovatelé psů nechávají svá zvířata v areálu Duhového
jezera volně pobíhat, koupat ve vodě a venčit. Je to bezohlednost, protože Duhové jezero poskytuje
krásné prostředí pro přírodní koupání. Můžeme být rádi, že voda zde má již mnoho let stejnou kvalitu
a dosud se nám vyhnuly potíže známé z jiných vodních nádrží. Sobectví a bezohlednost a neúcta
k přírodě několika jedinců však nade vším dobrým převyšuje. Doufejme, že pomohou vyšší sazby
policií udělených pokut.
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 28. 6. 2017 Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2017, která zakazuje konzumaci alkoholu na některých veřejně přístupných místech. Jedná se
hlavně o dětská hřiště a prostory kolem všech obchodů. Tento nešvar se poslední dobou u určité vrstvy
obyvatel rozšířil. Výsledkem je kromě estetického hlediska i skutečnost, že se z okolí obchodů stává
zapáchající veřejná toaleta. Každý ať si představí, že zde v blízkosti bydlí. Dodržování této vyhlášky
bude opět pod sankcemi kontrolovat policie.
Dlouhodobý deficit srážkové vody se i v naší obci projevil poklesem hladiny vody spodní. Dle
vyjádření vodohospodářů je současná hladina spodní vody o 1 m nižší než například před pěti lety. To
se u nás projevilo nejen tím, že vyschla studna na hřbitově, ale stejně se tak děje u povrchových studní
dalších spoluobčanů. Rozšiřování tepelného pásma od rovníku si tak vybírá svou daň. Voda bude
v budoucnu pravděpodobně dražší než ropa. Doufejme, že do této doby přibude více srážek.
Moravanským fotbalistům se podařilo zachránit krajský přebor. Stalo se tak s vypětím všech
sil hráčů a všech, co se u nás o fotbal starají. Velkou zásluhu na této skutečnosti mají především starší
dosud aktivní hráči, kteří již překročlili, nebo se věkově blíží čtyřicítce. Jedná se především o Ing.
Kulhánka, Slávu Půlpána, Milana Bakeše. Věřím, že nám podzimní kolo opět přinese spoustu zážitků
a to za účasti mladších hráčů. Stejný úspěch v okresním přeboru zaznamenali i hráči B týmu. Všem
patří jménem příznivců mordvanského fotbalu velké poděkování.
Dětem přeji hezké prázdniny, ostatním příjemnou dovolenou a na shledanou v příštím čísle
zpravodaje.
Václav Roček, starosta obce

Usnesení OZ ze dne 28. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp. schválení dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě č. 00556 ze dne 31. 7. 2012 mezi Obcí Moravany a firmou MORAS a.s.
Moravany” a zařadit ho jako bod č. 13.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Ing. Kulhánka, jako členy
p. Jiroutovou a p. Sychru.
Zastupitelstvo obce
schvaluje
jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Kříže.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých
zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. č. E 64
postavené na pozemku p. č. 4700/8 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního
družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. č. E 79
postavené na pozemku p. č. 4700/10 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního
družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 132/64 o výměře 14 015 m2
v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 132/7 o výměře 5 813 m2 v k. ú. Moravany nad
Loučnou za cenu 5 155 280,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2017 o zákazu konzumace alkoholu na vymezených
veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo obce schvaluje KB a.s. jako poskytovatele úvěru na financování akce „Stavební
úpravy Moravanský dům, etapa III“.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou úvěrovou smlouvu FIX na 9 let, úroková sazba 1,20 % na
poskytnutí úvěru na akci “Stavební úpravy Moravanský dům, etapa III” a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 00556 ze dne 31. 7. 2012 mezi obcí
Moravany a firmou MORAS a.s. Moravany.

Společenská rubrika
V měsíci červenci oslavili a oslaví životní výročí ….
Olga Kučerová
Jiří Klapka
Ján Beľan
Drahomíra Hynková
Marta Zubcová
Věra Šejnohová
Anna Šípková
Alena Teplá
Daniela Cabicarová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody!
V měsíci srpnu oslaví životní výročí ….
Květoslava Horodyská
Alena Machovičová
Věra Pýchová
Václav Holota
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody!

*********************************************************************************
Vítáme nové občánky …
Matyáš Krč
Andreas Viktor Bahenský

Dita Janoušková

Všem dětem i rodičům přejeme stálou pohodu, radost a štěstí!

ZŠ informuje
Plavání 2017
V průběhu dubna a
května jezdilo 55 žáků 3. a
4.třídy na plavecký kurz do
Vysokého Mýta. Z důvodů
právě
probíhající
rekonstrukce bazénu byl kurz
zkrácen, ale i tak se všichni
žáci naučili plavat, lišili se
jen délkou uplavaných metrů.
Plavčíci si žáky rozdělili do
pěti družstev, učili je různým
plaveckým stylům – prsa,
kraul, znak, splývání pod
vodou, skákali po nohách i
šipky, učili se zachraňovat
tonoucího, používali různé
pomůcky
aj.
Během
plaveckého výcviku jezdili
na
tobogánu,
navštívili
kryokomoru nebo se klouzali po skluzavce. Poslední hodinu dostali všichni mokré vysvědčení.
Mgr. Kristýna Zadrobílková
Kroužek pohybových her
Každé úterý počínaje měsícem říjnem 2016 a konče měsícem květnem 2017 se
konaly pro naše žáky „pohybové hry“. Do tohoto kroužku se zapojilo celkem 20 žáků
ze třetí až páté třídy. Během roku jsme se věnovali převážně sportovním hrám.
Největší zájem byl o
fotbal,
florbal
a
přehazovanou. Našli jsme
si však čas i na další
aktivity, o které byl ze strany dětí zájem.
Ve druhé polovině května jsme se
zaměřili zejména na kondici, kterou jsme
získávali častým absolvováním tzv.
„opičí dráhy“. Rozvíjeli jsme zde
odvahu, rychlost, mrštnost, fyzickou
zdatnost, přesnost, sílu, prostorovou
orientaci, ale i rovnováhu. Nasazení žáků
bylo obrovské a tak byli všichni po
zásluze při poslední hodině odměněni
zlatou medailí.
F.Mottl
Olympijský víceboj – opět v naší škole
V rámci projektu Olympijský víceboj, kterého se naše škola už každoročně pravidelně zúčastňuje – se
nám podařilo zvítězit mezi zúčastněnými školami v soutěži o nejlepší „povzbuzovací slogan“ pro naše
basketbalové reprezentantky na ME, které se uskutečnilo v nedávné minulosti v Praze a blízkém
Hradci Králové.Ten zněl: „Útok, doskok ,přihrávka, obrana, clona, předávka. Vše soupeři
předveďte, k triumfu se rozjeďte. Jeďte holky, vždyť jste naše a vítězství bude vaše. Hej ,hej ,hej, vy
jste naše nej!“ Podařilo se nám zvítězit v rámci východních Čech a odměnou pro naše žáky se stala
show, která se konala dne 7. června v naší sportovní hale, kde se předvedla jedna z českých mistriň
světa v ve streetovém trojkovém basketbalu ( hraje se na jeden koš). Navíc jsme získali pro školu 10

basketbalových míčů, což považujeme za velký úspěch a podobných akcí se hodláme i nadále aktivně
zúčastňovat.

F.Mottl
Olympiáda základních škol Holicka 29.5. – 2.6.2017
Krátké zpravodajství z jednotlivých olympijských dnů:
Pondělí
Turnaj v kopané dopadl dle našich předpokladů – zastupovalo nás historicky „nejmladší“ mužstvo
( prostě chybí nám chlapci). Přesto jsme po dobrém výkonu pošilhávali po semifinále, ale zázrak se
nakonec nekonal. V posledním utkání přehráli naši kluci mužstvo ZŠ Dolní Roveň a skončila
zaslouženě na 5. místě.
Od dívek se ve volejbale očekával cinkot medaile – ani tady to však nevyšlo. Bohužel se dostavily
velmi hrubé chyby ve hře našich reprezentantek, a tak nakonec skončily opět před družstvem Rovně
na nepopulárním 4. místě.
Úterý
V tenise se prosadil Jan Roček a získal pro nás bronzovou medaili za celkové 3. místo. Hned za ním
skončil náš i benjamínek Adam Bidlo.
Dařilo se dívkám při turnaji v basketbalu. Ve skupině naše děvčata porazila holickou Holubovku a
s Komendou prohrála stejně jako loni. Postup ze druhého místa přivedl naše děvčata ke střetu
s družstvem ZŠ Býšť, které bylo předem papírově označováno za vítěze turnaje. Ale … naše dívky se
vybičovaly k neobyčejnému, ba až fantastickému výkonu a rázem byly ve finále. Zde byla soupeřem
opět ZŠ Komenského neboli Komenda. Pokyn z úst F.Mottla zněl jasně „ Hrejte jako proti Býšti a
vítězství je vaše.“ Nastal neuvěřitelný boj, o němž náš tělocvikář později prohlásil, že takovéhle
nasazení, urputnost a touhu po vítězství doposud na naší škole nezažil. A holky to dokázaly a
v turnaji obsadily první místo vyšperkované zlatými medailemi. Za svou bojovnost a předvedený
výkon si je opravdu zasloužily.
Středa
Basketbal chlapců se odvíjel poněkud jinak, než tomu bylo u děvčat. Vzhledem k tomu, že každé jiné
školní družstvo má ve svých řadách chlapce, kteří hrají závodně basketbal, měli to naši „amatéři“ proti
zbývajícím „profíkům“ dost těžké. Zde plně platilo: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Chlapcům patří dík za snahu, kterou během zápasů prokázali.
Čtvrtek
Byl rozehrán turnaj ve stolním tenise, do něhož se zapojili jak dívky, tak i chlapci naší školy. Všichni
si vedli se střídavými úspěchy. Ve svých výkonech obstáli, ale na medailové pozice tentokrát nedosáhl
nikdo z nich.

Naopak atletika byla ve znamení úspěchů a tak téměř všichni, kteří se do plnění atletických disciplín
přihlásili, se probojovali do pátečních finálových soubojů ve sprintu na 60 metrů, ve skoku dalekém,
vrhu koulí, v běhu na 800 a 1000 metrů a ve štafetě 4x 200 metrů.
Pátek
Tento den byl ve znamení velkého očekávání. Otázka zněla: „Kolik získáme medailí a jaké budou
kvality ?“. A předesíláme, že jsme byli opět po mnoha letech v královně sportů – lehké atletice –
docela úspěšní. Ve skoku do dálky obsadila třetí místo Eliška Laksarová, v běhu na 800 metrů
obsadila Veronika Hynková 1. místo a stříbrnou medaili přidala Nikola Hradílková. Tím naše žeň
neskončila. Štafeta dívek ve složení Eiška Laksarová, Nikola Hradílková, Andrea Chybová a
Veronika Hynková vybojovala stříbrnou medaili za krásné druhé místo. Mezi chlapci atlety zazářil
Jan Roček, který vybojoval na trati 1000 metrů druhé místo oceněné stříbrnou medailí. Bohužel
podaný výkon na dlouhé trati připravil našeho borce o síly a tak ve sprintu na 60 metrů bohužel už
medaile pro nás necinkla. Smolný den si zažila i Žaneta Kleinerová, která postupovala do finálových
vrhů koulí jako druhá, ale nakonec zůstala na bramborové pozici – 4. v pořadí.
Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy se letos stala žákyně 8. ročníku Veronika Hynková se
ziskem dvou zlatých a jedné stříbrné
medaile.
Všem našim sportovcům patří za jejich
reprezentaci ve všech druzích sportů
realizovaných při Olympiádě Holicka
velké poděkování nejen tělocvikáře, ale i
ředitelství naší školy.
Děkujeme.
F.Mottl a L.Januš

vítězné basketbalistky
K.Horáková, L.Chybová, M.Ročková,
V. Hynková,
N.Hradílková,E.Laksarová,
A.Barvová,Ž.Kleinerová

N.Hradílková V. Hynková
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV
Vzhledem k tomu, že naše škola, v širokém okolí nejaktivnější v plnění disciplín
Olympijského víceboje, byla pozvána na okresní finále OVOV do Pardubic, vyvstal problém, jak co
nejrychleji seznámit naše sedmáky s novými disciplínami, ve kterých se utkají s reprezentanty dalších
škol. Měli jsme na to sice jen dva dny, ale přípravu jsme zvládli. A tak jsme vyrazili do boje s těmi,
kteří už několik let procházejí pro nás novým testem pohybových dovedností. Největším problémem
bylo pro naše závodníky obyčejné švihadlo, přes které se skákalo hned čtyřmi způsoby ( vpřed, vzad,
vajíčko a střídání nohou). I tak jsme se se ctí porvali o co nejlepší výsledky a nakonec jsme k naší
spokojenosti skončili na krásném třetím místě v okrese. Do dalších let se pokusíme „odznak“ a jeho
disciplíny vypilovat, abychom mohli zaútočit i na vyšší místa ne „bedně“.
F.Mottl

ZOO Jihlava
Konec školního roku je již za dveřmi a k
tomuto období neodmyslitelně patří školní
výlety. Ten náš se konal ve čtvrtek 15.6., kdy jsme s
našimi prvňáčky a druháčky vyrazili do ZOO
Jihlava. Cesta autobusem utekla rychle a bez
problémů a díky spolupráci s panem Metelkou s
námi mohla cestovat i naše hendikepovaná žákyně
Lucinka Procházková.
Všichni jsme se do ZOO moc těšili a bylo opravdu na co. I počasí nám přálo, a tak se nám
zvířátka ochotně ukazovala. Téměř u každého výběhu bylo slyšet nadšené ohlasy a možná by rodiče
překvapilo, kolik mazlíčků by si děti s sebou domů nejraději odvezly - např. hyenu, anakondu,
tarantuly, hrošíka, medvěda, žirafu. Zajímavá byla i ukázka sov a dravých ptáků, kteří nám létali jen
pár centimetrů nad hlavami. K velké radosti dětí mají v ZOO také dostatečné množství stánků s
občerstvením, takže za teplého počasí nanuky přišly vyloženě vhod.

A co by to bylo za výlet, kdybychom nenakoupily i nějaké ty suvenýry na památku. Čas, který
jsme měli na prohlídku a objevování všech zákoutí tamější ZOO nám skoro nestačil, přesto, až na
jedno rozbité koleno a ztracenou kšiltovku, to byl výlet za odměnu pro malé i dospělé účastníky.
Již teď se těšíme na další!
Irena Milo
Návštěva Prahy
V úterý 13. 6. vyrazila 4. třída na školní výlet do Prahy. Odjížděli jsme před 7 hodinou
z vlakového nádraží v Moravanech a s přestupem v Pardubicích jsme dorazili před 9 hodinou na
Hlavní nádraží v Praze. Po prvotním šoku z velkoměsta (na nádraží probíhá rekonstrukce a byl tam
opravdu velký hluk) jsme šli na Václavské náměstí. Prohlédli jsme si Národní muzeum (opět
rekonstrukce), prošli kolem sochy svatého Václava na Staroměstské náměstí. Podívali jsme se
Staroměstský orloj a namířili si to k Národnímu divadlu. Přes nábřeží jsme došli ke Karlovu mostu,
prošli Mosteckou a Malostranskou branou, prohlédli si sochy, místní umělce a atrakce, hledali
Bruncvíka a zavzpomínali na chobotničky při pohledu na Čertovku. Přes Kampu jsme prošli okolo
„babies“ na Petřín. Vyjeli jsme lanovkou, prohlédli si rozárium, Petřínskou rozhlednu a poobědvali na
vyhlídkové cestě. Kolem Strahovského kláštera jsme došli na Loretánské náměstí, kde už nám do
kroků vyzváněla zvonkohra z Lorety. Na Hradčanském náměstí na nás čekala opravdu dlouhá fronta
návštěvníků, neboť kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením jsme všichni museli projít prohlídkou
a detektorem. Žáci využili čekání na focení se s hradní stráží. Při přechodu na druhé nádvoří
Pražského hradu děti téměř oněměly úžasem při pohledu na průčelí katedrály sv. Víta. Prošli jsme
všechna nádvoří a kolem Zlaté uličky jsme si to vykračovali po Starých zámeckých schodech. Pak už
nás čekala „jen“ cesta metrem, pro někoho to byl opravdu silný zážitek a těch eskalátorů! Na Hlavním
nádraží jsme se odměnili nějakou sladkostí či nanukem a spěchali na vlak, který nás dovezl do
Moravan v 17 hodin. Pevně doufám, že výlet se nelíbil jen nám dospělým, ale i všem zúčastněným a
kdykoliv uvidí nějakou pražskou památku, vzpomenou si a budou si moci říct, tam jsme byli.
Chtěla bych moc poděkovat mé asistentce Daniele Krausové a paní Hedvice Netolické za pomoc při
organizaci výletu. Děkuji.

Za 4. třídu Mgr. Kristýna Zadrobílková
Zálesáci
My, žáci páté třídy, jsme si namísto výletu zvolili dvoudenní pobyt v areálu Duhového jezera.
Počasí nám přálo a slunce svítilo velmi usilovně na stany, které nám poskytly střechu nad hlavou po

dobu celé noci z 1. na 2. června. Nedaleko stanového městečka jsme s pomocí pana ředitele, který si
nás vzal na tyto dva dny „ na povel“, založili ohniště – hlavně díky dřevu, které nám ochotně dodal
tatínek Honzy Faltyse. Večer jsme si u táborového ohně zazpívali několik písní v doprovodu kytar
Lukáše Kulhánka a pana ředitele Januše a nakonec jsme se vrhli na opékání buřtů. Noc, i když plná
měsíčního světla, nebyla jednoduchá – všichni jsme si vyzkoušeli noční hlídku a kolem jedné hodiny
v noci jsme se zapojili do noční stezky odvahy. Některým se pravda nechtělo, někteří se báli, jiní zas
bloudili – ale nakonec jsme mohli k ránu ulehnout s dobrým pocitem, že nejsme úplní „strašpytlové“.
Ráno jsme posnídali z našich zásob, snídani jsme zapili vlastnoručně uvařeným čajem ( ten ale
byl dobrý…) a pak začalo sportovní dopoledne. Nejprve jsme házeli granátem ( ke zklamání řady
našich kluků jen atrapou) na cíl. Pak jsme se přesunuli k basketovému koši a soutěžili jsme ve střelbě
na koš. Nikdo nikomu nic nedaroval, i když jsme se vzájemně velmi podporovali.
Pak přišly na řadu lodičky a s nimi spojený výcvik v pádlování. I tady jsme prokázali svoji
zručnost. Nikdo z člunu nevypadl a všichni jako zkušení vodáci bezpečně zvládli úskalí správného
ovládání člunu na hladině rybníka. Pak se ti otužilejší z nás mohli vydovádět v poměrně studené vodě
– ale přežili jsme.
Po obědě následovala střelba ze vzduchovek – no tady se nám tedy moc nedařilo, musíme
ještě hodně trénovat. Střelný prach jsme smyli opět vodou našeho krásného Duhového jezera a pomalu
jsme začali pomýšlet na návrat domů. Ve čtyři hodiny odpoledne nezbyla po našem táboře ani stopa.
Kde však stopa zůstala? Zůstala v našich zážitcích a vzpomínkách. Pobyt u jezera neměl chybu.
žáci 5. třídy ZŠ

Něco málo o zdraví
Léčivá síla dubu
Je léto a na svých toulkách přírodou objevíte i vzácný strom – dub. Chvíli si u něho postůjte, má
nejvíce energie ze všech známých stromů. Už Jan Kollár napsal ve svém díle Slávy dcera: „K
velikému tomu tam se přiviň dubisku.“
A co nám říká Václav Větvička.
Již naši předkové si všimli vysokého obsahu tříslovin v dubové kůře. Nosili kožichy dubeňáky, jejich
kůže byla právě vyčiněna dubovými tříslovinami.
Keltové údajně využívali duby k výrobě piva; zvláště k jejich konzervaci.
Pražené žaludy se ještě v 19. století někde mlely na jakousi kávovinu.
Brzy lidé poznali léčivé účinky dubové kůry. Sbírala se hladká, lesklá z mladých stromů, z výhonů
tlustých nejvýše 10 cm.
Vedle zmíněných tříslovin obsahuje dubová kůra kyselinu kvercetinovou. Působí svíravě,
protizánětlivě na zanícenou sliznici i na kůži a zastavuje průjmy. Při předávkování vyvolává zvracení.
Používá se i prášek, spíše odvar při katarech trávícího ústrojí a po skončení užívání antibiotik.
Při zánětech v dutině ústní se čajem z dubové kůry kloktalo a jako koupel pomáhala při omrzlinách a
popáleninách – ba i při pocení nohou.
Podle rašících dubů nese jméno právě náš čtvrtý měsíc v roce – duben.
Vlasta Jiroutová

Z činnosti KD Moravany
29.5. K 300. výročí narození Marie Terezie, uherské a české královny, pohovořila paní
Blanka Lenochová. Marie Terezie nebyla jen dcerou císaře Karla VI. a císařskou manželkou
Františka I. Štěpána Lotrinského, ale i matkou dvou císařů, Josefa II., Leopolda II. a
francouzské královny Marie Antoinetty. Tato panovnice již v 18. století dokázala skloubit
mnohačetné mateřství se zodpovědnou vládou na českém trůně. Ze šestnácti dětí se
dospělosti dožilo třináct. Dokázala je výhodně provdat či oženit. S jejím jménem si
připomeneme, že zavedla jednotnou měnu (1tolar=2 zlaté) a první papírové peníze
(bankocetle), sjednotila míry a váhy, zavedla katastry, soupisy půdy, domů a obyvatel,
zavedla povinnou školní docházku, zmírnila robotní povinnost. A to je jen malý výčet jejích
zásluh.
5.6. Oslavili jsme životní výročí paní Olgy Kubátové. Pak několik členek klubu zahrálo
divadelní představení "Romance o Karlu IV. "
12.6. Dnes paní Blanka Lenochová podle knihy MUDr. Karla Nešpora "Léčivá moc
smíchu" zdůraznila význam smíchu jako signálu k uvolnění organismu.
Dokladem významu smíchu je to, že odedávna jsou na celém světě zakládány "Kluby
smíchu" na pracovištích, ústavech apod.
19.6. Při minulé schůzce si kolektiv přítomných členek odhlasoval, že si budeme číst z
knihy "Potomci slavných" o herci a spisovateli Jindřichu Plachtovi, vlastním jménem Jindřich
Šolle.Jako herce ho známe z filmů pro pamětníky např. Cesta do hlubin študákovy duše,
Prstýnek, U pěti veverek, U nás v Kocorkově, Karel a já. Z jeho knih je nejznámější "
Pučálkovic Amina". Herec byl statečný. Za 2. svět. války ukrýval doma člena ilegálního
ústředí KSČ Jana Ziku a zachránil ho před gestapem. Jako levicově laděný člověk byl
politickými procesy v padesátých letech zklamán. Zemřel záhy 5. 11. 1951 ve svých 52
letech. Dále na odlehčení jsme si četli veselé příhody ze života herečky Marie Rosůlkové.
Nakonec jsme popřáli paní Kabeláčové k životnímu jubileu.
Mgr. Marcela Halsbachová

Doplnění židovské otázky
První protižidovská opatření přišla hned na začátku roku 1939. 27. ledna na základě usnesení
vlády začali být Židé vylučování ze státní činné služby.
Hlavní část zákazů a omezování následovala po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
Postupně vyřadila židovské obyvatelstvo z veřejného i hospodářského života. Soubor
protižidovsky zaměřených zákonů a nařízení byl první etapou ještě před zahájením transportů
do koncentračních táborů a uzavřel židovskou komunitu do tzv. ghetta beze zdí.
Židé, židovské podniky a židovská sdružení osob měli zakázáno nakládat s pozemky,
hospodářskými závody a cennými papíry a rovněž byli povinni přihlásit veškerý majetek
k evidenci.
Peněžní účty Židů byly vázané a jejich majitelé s nimi mohli disponovat pouze se souhlasem
ministerstva financí.
Řízením mnohých židovských firem byli pověřeni dosazení správci – většinou Němci. Rychlá
omezení také nastala v každodenním životě. Všichni Židé starší šesti let museli na veřejnosti
nosit žlutou šesticípou hvězdu s nápisem „Jude“.

Měli zakázáno navštěvovat kina, divadla, sportovní podniky, hotely, restaurace, plovárny a
dokonce celé ulice. Časem byli vyloučeni z nákupů vybraných druhů zboží, např. ovoce, sýrů,
drůbeže, cukrovinek. Omezení se týkalo i používání veřejných dopravních prostředků,
telefonů, museli odevzdat řidičský průkaz.
Židovské děti nesměly chodit do školy. Byly stanoveny hodiny na spalování židovských
zesnulých v krematoriu.
Transporty do Terezína z Pardubic a okolí byly vypraveny 5. a 9. prosince 1942. Před
nástupem do vlaku museli Židé odevzdat celý svůj majetek, ponechali si jen 50 kg. Z Terezína
byli v lednu 1943 odsunuti do Osvětimi, odkud se už nevrátili.
Synagogy byly v Pardubicích, v Přelouči, v Brozanech a Dašicích.
Vlasta Jiroutová

Zpráva TJ Sokol Moravany-fotbalová sezóna 2016/2017


KATEGORIE: MLADŠÍ PŘÍPRAVKA do 8 let – Okresní přebor Holicka
Konečná bilance U8 v sezóně 2016 / 2017: 21 zápasů 10 V
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KATEGORIE: MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka
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KATEGORIE: STARŠÍ PŘÍPRAVKA do 10 let – Okresní přebor Holicka
Konečná bilance U10 v sezóně 2016 / 2017: 21 zápasů
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Konečná tabulka sezóny 2016 / 2017 – MLADŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B P+ PNemošice
16 16 0 0
112:12
47 1
0
Moravany
16 13 0 3
130:26
40 0
1
St. Hradiště/Srch
16 11 1 4
75:29
34 0
0
SK DFO Pce
16 9 1 6
63:55
28 0
0
Býšť
16 7 0 9
65:53
21 0
0
Mnětice
16 7 0 9
42:63
21 0
0
Libišany
16 5 0 11
38:129
15 0
0
Horní Jelení
16 3 0 13
32:96
9
0
0
St. Mateřov
16 0 0 16
26:120
0
0
0

KATEGORIE: STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor Holicka
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Konečná tabulka sezóny 2016 / 2017 – STARŠÍ ŽÁCI
Klub
Z V R P
S
B P+ PL. Bohdaneč/Živanice
16 15 0 1 77:15 45 0 0
Moravany
16 13 0 3 68:15 40 0 1
St. Hradiště/Choltice
16 10 0 6 41:36 30 1 1
Opatovice n. L./Libišany
16 10 0 6 35:26 27 3 0
Mikulovice/Ostřešany
16 6 0 10 35:33 19 0 1
Paramo Pce
16 6 0 10 35:39 19 0 1
SK DFO Pce
16 5 0 11 35:54 15 1 1
H. Jelení
16 5 0 11 25:73 14 2 1
Přelovice
16 2 0 14 18:78 7 0 1



Muži „B“ tým – Perštejn okresní přebor
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Konečná tabulka sezóny 2016 / 2017 – MUŽI „B“
Klub
Z V R P
S
B
Rosice n. L. A
26 22 2 2
90:26 68
L. Bohdaneč
26 15 2 9
69:38 47
Ostřešany
26 11 5 10 49:48 38
Nemošice A
26 11 4 11 56:73 37
Přelovice
26 10 6 10 43:45 36
Dašice A
26 11 3 12 59:65 36
Chvojenec A
26 10 6 10 41:49 36
Přelouč B
26 11 3 12 49:62 36
Dříteč A
26 11 2 13 47:54 35
Moravany B
26 10 3 13 51:52 33
Újezd A
26 8 8 10 57:50 32
Opatovice n. L. A
26 9 4 13 36:60 31
Mikulovice
26 8 6 12 65:72 30
Roveň A
26 6 4 16 38:56 22

P+ P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muži „A“ tým – Pardubický kraj – Tlapnet Krajský přebor dospělých
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Konečná tabulka sezóny 2016 / 2017 – MUŽI „A“
Klub
Z V R P
S
B
Slatiňany
30 24 0 6
91:23 71
Třemošnice
30 23 0 7
48:29 65
Chrudim B
30 21 0 9
74:31 64
Holice
30 19 0 11 74:38 58
Libišany
30 19 0 11 64:40 58
Česká Třebová
30 18 0 12 54:55 52
Hlinsko
30 14 0 16 54:52 45
Svitavy
30 15 0 15 61:60 45
Moravská Třebová
30 14 0 16 50:44 44
Žamberk
30 13 0 17 38:36 41
Choceň
30 13 0 17 44:61 37
Polička
30 12 0 18 44:63 35
Heřmanův Městec
30 9 0 21 44:85 30
Moravany
30 10 0 20 44:64 29
Dolní Újezd
30 8 0 22 39:80 24
Přelouč
30 8 0 22 35:97 22

P+ P3
2
6
2
2
3
2
3
2
3
4
2
1
4
2
2
2
4
3
5
4
2
4
3
1
4
4
3
2
2
3
1

Závěrem za TJ SOKOL MORAVANY: Další fotbalová sezóna je za námi. Naše mládežnická
fotbalová mužstva se ve svých kategoriích neztratila a umístila se v horní polovině tabulky. S mužstvy
dospělých to bylo horší, oběma týmům se v letošní sezóně výsledkově nedařilo a o dalším působení
ve své soutěži musela bojovat až do posledních kol. Velké poděkování patří všem hráčům, rodičům,
funkcionářům, našim věrným divákům, také všem sponzorům v čele s Obcí Moravany.
A úplně na závěr Vám všem přejeme krásné slunečné prázdniny, krásné prožití dovolených a těšíme
se s Vámi na sezónu další, která již pomalu klepe na dveře.
Více informací o našem fotbalovém oddíle a našich fotbalových výsledcích naleznete na našich
WEBových stránkách http://www.fotbalmoravany.estranky.cz/.

Ing. Josef Hynek, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY

