
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2019 
Silvestrovský běh Vítání občánků 

Dětský karneval 
Josefovská zábava 

VI. reprezentační ples MŠ, ZŠ a obce 



Obecní hospůdka 

Touto cestou bych chtěl moc poděkovat členům SDH, TJ Sokol a dobrovolníkům z naší obce za skvělou 

pomoc při bouracích pracích na místním hostinci. Naše obec ušetřila nemalé finanční prostředky při 

probíhající obnově místní hospůdky.   

 starosta v. r.  
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XXXVI. ročník silvestrovského běhu „Moravická 

desítka“ 

Jako každý rok jsme se rozloučili s posledním prosincovým dnem 

sportovně. Počasí přálo, bylo krásné, slunečné dopoledne, a tak se 

běžci všech věkových kategorií těšili, jak si tento závod užijí. 

Absolutní vítěz tohoto ročníku se stal Dočkálek Michal, trasu (10 600 

m) uběhl za 45 min. a 13 vteřin. Závodu se zúčastnilo 104 borců. 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků  

V pátek 11. 1. 2019 pan starosta Pavel Kopeček jménem obce slavnostně přivítal 

nové občánky Dolní Moravice. Rodiče a jejich rodinní příslušníci si poslechli 

krásné básničky a písničky v podání dětí za doprovodu ředitelky ZŠ Dolní 

Moravice. Přivítali jsme Nelu S., Patrika D., Ondřeje C., Gabrielu M., Emu M., 

Kryštofa B., Rozarii C., děti obdržely s maminkami drobné dárečky od obce. 

Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce Dolní Moravice  

V pátek 1.2.2019 proběhla první společenská akce v tomto roce. Každoročně očekávaný ples je pokaždé zcela 

vyprodán, protože zaručená kvalita dobře stráveného večera je už široko daleko vyhlášená. Bohatá tombola, 

dobré občerstvení, skvělá hudba, hezké vystoupení, no prostě super akcička. Vynikající nálada panovala až 

do brzkých ranních hodin. Touto cestou chceme poděkovat všem co se podíleli na organizaci a přispěli do 

tomboly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefovská zábava 

V pátek 22. března se konala tradiční Josefovská zábava v režii dobrovolných hasičů a obce 

Dolní Moravice. Místní hasiči si tematicky vyzdobili sál a připravili vše pro to, aby návštěvníci 

byli na sto procent spokojeni. Celý večer se všichni skvěle bavili díky hudební skupině Bledule 

z Opavy, která excelentně hrála. Opět byla bohatá tombola, něco dobrého na zub, výborná nálada, a to vše 

zaručilo dobrou akci naší obce. Touto cestou děkujeme sponzorům a všem co se podíleli na přípravě 

Josefovské zábavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ze školních lavic 

Vánoční besídka 
Vraťme se trochu v čase a připomeňme si sváteční vánoční atmosféru. Ve čtvrtek 20. prosince 

jsme uspořádali pro rodiče, prarodiče ale i ostatní obyvatele Dolní Moravice Vánoční besídku 

v sále obecního úřadu. Vystoupení zahájily děti navštěvující dramatický kroužek v naší škole 

Vánočním příběhem o narození Ježíška. Pak přišly na scénu všechny děti ze základní školy 

s pásmem básní, písní a koled. Vánoční atmosféru nám pomohly dotvořit také šikovné maminky, 

které stihly upéct výborné a krásně nazdobené cukroví, kterému málokdo odolal. Sváteční 

odpoledne bylo v této uspěchané předvánoční době jako pohlazení po duši.  

Ples 

V pátek 1. února jsme společně s obecním úřadem pořádali už VI. reprezentační ples. O zábavu 

bylo i tentokrát výborně postaráno. Měli jsme možnost zhlédnout vystoupení malých tanečnic 

z tanečního oboru Základní umělecké školy Rýmařov pod vedením paní Aleny Tomeškové. 

V celkem třech skladbách se nám představily Barbora Hřívová, Týna Baslarová a Ivana 

Němcová, které slaví úspěchy nejen na republikové úrovni. K tanci hrála opavská skupina 

Bledule, bohatou tombolu zajistili naši věrní sponzoři. Děkujeme všem, kteří akci podpořili svou 

účastí či sponzorským darem a těšíme se na příští rok. 

Karneval 
Co se týče zábavy, ani děti nepřišly zkrátka. 

V sobotu 23. února přijeli do Dolní Moravice klauni 

z agentury Klaun family s dvouhodinovým 

zábavným programem pro děti, během něhož se 

děti dostatečně vyřádily. Odborná porota vybrala 

nejzdařilejší masky, za které si děti odnesly 

dárkové balíčky a diplomy. Každoročně je velmi 

těžké vybrat z množství krásných masek nejhezčí, 

letos se nejvíce líbily tyto masky: mouchy, 

hroznové víno, papoušek a dort.  

 

Akce, které nás čekají 

• Scénické čtení - 9. dubna    • Atletika Malá Morávka 

• Velikonoční jarmark - 16. dubna    • Florbal  

• Zápis do 1. ročníku ZŠ – 26. dubna   • Orientační běh Karlova Studánka 

• Turnaj deskových her - 3. května    • Školní výlet 

• Zápis k předškolnímu vzdělávání – 15. května • Výlet za odměnu, spaní ve škole 

• Vystoupení ke Dni matek  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 



V Dolní Moravici proběhla Tříkrálová sbírka.  

Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce. 

Vážení spoluobčané,  

první lednové dny již neodmyslitelně patří k Tříkrálové sbírce 

pořádané Charitou Česká republika. Že neodmyslitelně patří k 

těmto dnům, dokazuje fakt, že nás provází už dlouhých 19 let a je stále úspěšnější. V Dolní Moravici se letos díky 

štědrosti dárců podařilo charitním koledníkům nashromáždit částku 17 700 Kč., která pomůže potřebným a podpoří 

charitní dílo.  

Za organizaci sbírky v Dolní Moravici patří již několik let velký dík p. Anně Nekovářové a p. Pavlovi Rotterovi. 

Pokud se i Vy budete chtít osobně účastnit koledování příští rok, neváhejte nás kontaktovat, budeme velmi rádi za 

jakoukoliv pomoc, kontakt na webu http://www.svmartin.charita.cz. Děkujeme. 

80% vykoledované částky pomůže potřebným v regionu - 65% vykoledované částky se vrací do místní Charity 

sv. Martina, která je vykoledovala na realizaci jejich záměrů, 15% připadne na projekty Diecézní charity ostravsko-

opavské. Část výnosu koledování pomůže prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí (např. na Ukrajině).  

Charita sv. Martina použije vykoledovanou částku na provozní náklady pečovatelské služby, která může pomoci 

i Vám přímo v Dolní Moravici. Charita sv. Martina plánuje rozvoj terénní zdravotnické péče a nákup nových 

zdravotnických pomůcek dle požadavků klientů do své půjčovny.  

  „Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň zavazuje. Stejně jako loni jsme v průběhu koledování 

ještě dopečeťovali pokladničky, což je vždy pozitivní signál. Je povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat vyšší částku, 

která pomáhá potřebným, ale hlavně, že vyráží do ulic stále více kolednických skupinek, které roznáší požehnání do 

našich domovů, protože tříkrálová koleda je právě o potkávání a vzájemném obdarovávání. Dokazuje to, že solidarita 

mezi lidmi má v Dolní Moravici své místo. Děkujeme všem dárcům a koledníkům.“  

V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé v rýmařovském a bruntálském regionu. Vaše 

štědrost nás mile překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937 Kč v roce 2017, v roce 2018 to bylo již 405 225 Kč. 

Peníze za rok 2018 jsme použili následovně: nákup 6 elektrických polohovacích postelí, 2 invalidní vozíky, 3 chodítka 

a mobilní WC. Zakoupili jsme na splátky automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu (terénní zdravotní služba) a 

dofinancovali ztrátovost provozu pečovatelské služby. Letos Charita sv. Martina vykoledovala celkem 474 268 Kč 

v našem regionu. 

Kateřina Babišová,  

koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita sv. Martina 

OBČANÉ NEZAPOMEŇTE!!!!  

Poplatek za komunální odpad 

Sazba poplatku na osobu činí 500,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného 

roku. U rodin nad 3 členy domácnosti ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a do 30. 9. příslušného 

kalendářního roku. 

Poplatek ze psů 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) Za prvního psa…200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……300,- Kč 

b) Za prvního psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem příjmu…100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele…...150,- Kč 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem 

 Oznámení: 

Vážení občané, pokud máte zájem o zasílání informačních emailů (o kulturních a společenských akcí, 

ordinace lékařky, přerušení dodávky el. energie, zasedání Zastupitelstva obce, …) pošlete svůj kontakt na: 

sekretariat@obecdolnimoravice.cz  

http://www.svmartin.charita.cz/
mailto:sekretariat@obecdolnimoravice.cz


Kotlíková dotace – dotace na výměnu zdrojů tepla (kotle) s využitím bezúročné půjčky na jeho realizaci 

Je tu poslední možnost na výměnu kotlů na tuhá paliva (3. výzva kotlíková dotace), kdy majitelé rodinných domů mohou 

nahradit kotle třídy 1. a 2. za pomoci dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Jedná se o výměnu kotlů, 

které nesplňují min. 3 emisní třídu podle ČSN EN 303-5. Tyto kotle nebude možné již od 1. 1. 2022 užívat. Pokud 

vlastníte teplovodní kotel na ruční přikládání pevného paliva (uhlí nebo dřevo) bez ventilátoru a elektronické regulace, 

který byl vyroben před rokem 2008, lze s velkou pravděpodobností říci, že vás výměna kotle nemine. Dalšími kotli, 

které nebudou moci domácnost využívat, jsou kotle, které byly vyrobeny tzv. „po domácku“ a neprošly ověřením ve 

zkušebně. Jasnou a přesnou odpověď, zda-li i váš kotel je nutné vyměnit dá specialista. Každý kotel na pevná paliva 

musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také uvede, zda 

kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Tento doklad bude rozhodující pro státní správu, která bude 

kontrolovat, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje tepla. Je třeba upozornit, že se „kotlíkové dotace“ již nebudou 

opakovat a majitelé rodinných domů si budou po skončení dotačního programu hradit výměnu nevyhovujících kotlů 

zcela ze svých prostředků. 

Souhrn dotací je následující:  

Zdroj tepla 

% dotace na 

uznatelné 

náklady 

Max. výše 

dotace 

Jednorázový 

příspěvek pro 

prioritní oblast 

Příspěvek MS 

kraje 
Celkem max. dotace 

Tepelné čerpadlo 80 % 120.000 Kč 7.500 Kč 7.500 Kč 135.000 Kč 

Kotel na biomasu -

ruční 
80 % 100.000 Kč 7.500 Kč 7.500 Kč 115.000 Kč 

Kotel na biomasu -

automat 
80 % 120.000 Kč 7.500 Kč 7.500 Kč 135.000 Kč 

Plynový kondenzační 

kotel 
75 % 95.000 Kč 7.500 Kč 7.500 Kč 110.000 Kč 

 

Mezi uznatelné náklady patří: nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci; nová otopná soustava; rekonstrukce 

otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření; úpravy spalinových cest a projektová dokumentace. 

Problémem pro občany/žadatele o kotlíkovou dotaci je, že náklady na výměnu jsou z dotace proplaceny až poté, kdy 

žadatel uhradí dodavateli veškeré náklady, což pro žadatele znamená disponovat dostatečnými vlastními zdroji 

k financování výměny. V rámci nového dotačního programu Státního fondu životního prostředí (výzva č. 1/2019) může 

obec občanům předfinancovat výměnu kotlů. Z těchto prostředků může poskytnout občanovi/žadateli o kotlíkovou 

dotaci tzv. kotlíkovou půjčku ve výši 200 tis. Kč na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, příp. 150 tis. Kč na plynový 

kondenzační kotel. Bude se jednat o bezplatnou a bezúročnou půjčku, která bude žadatelům poskytnuta od obce. Jednou 

ze základních podmínek poskytnutí půjčky bude podání a doložení schválené žádosti o dotaci (smlouvu) na výměnu 

kotle z Moravskoslezského kraje. Následně budou finanční prostředky žadateli uvolněny a ten je může použít na 

samotnou realizaci výměny kotle, otopné soustavy atd. Po realizaci bude žadateli vyplacena dotace a příspěvek z 

Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky budou použity na splacení půjčky. Vlastní podíl žadatele bude možné 

v neuhrazené částce půjčky uhradit pomocí bezúročných splátek (splatnost max. 10 let, max. splátka 2.000 Kč/měsíc).  

Podrobné podmínky budou stanoveny ve smlouvě mezi občany a obcí Dolní Moravice o bezúročné půjčce. 

Splátky půjček od občanů/žadatelů o kotlíkovou dotaci bude moci obec využít pro realizaci adaptačních projektů 

reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí (sídelní zeleň, zvýšení retenčního potencionálu 

koryt toků, hospodaření se srážkovými vodami a další…), tzn. Obec nebude muset prostředky vracet do státního 

rozpočtu a bude je moci využít na zlepšení životního prostředí.  

V této chvíli je však nutné, aby obec Dolní Moravice získala seznam potencionálních uchazečů o kotlíkovou dotaci, 

který se stane podkladem žádosti na SFŽP o poskytnutí prostředků na kotlíkové půjčky.  Zástupce obce Dolní Moravice 

bude následně žadatelům nápomocen při zpracování samostatné žádosti o dotaci, smlouvy o výpůjčce a další potřebné 

administrace. Jak již bylo uvedeno, jedná se o poslední kotlíkovou dotaci, a proto obec informuje všechny vlastníky 

rodinných domů, aby tuto šanci za pomoci obce mohli využít. Podrobnější informace lze získat na obci Dolní Moravice 

(nebo v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 2 Rýmařov). Dále také na stránkách krajského úřadu MSK, 

www.lokalni-topeniste.msk.cz. 

http://www.lokalni-topeniste.msk.cz/


Obec Dolní Moravice musí o finanční prostředky požádat Státní fond životního prostředí, proto vyzývá občany, kteří 

mají zájem o výměnu kotle podáním žádosti o dotaci a následně uskutečnit realizaci pomocí půjčky na předfinancování, 

aby svůj záměr nahlásili na obec do 30. 4. 2019. 

Kontaktní osoby za obec Dolní Moravice 

Kontaktní údaje za RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

Petr Pecha email: pecha.petr@rymarovsko. 

Ing. Ivana Lukešová email: lukesova.ivana@rymarovsko  

Ing. Nikola Pohanělová email: pohanelova.nikola@rymarovsko.cz  

Bc. Pavlína Tušková email: tuskova.pavlina@rymarovsko.cz  

telefon: +420 554 254 309, +420 554 254 308 

 Pavel Kopeček 

  starosta obce 

Jarní očistné kůry 

1. třídenní detoxikační dieta: 

 

První den: 

• dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 

jablka. 

• odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 

jablka a 2 mrkve. 

Druhý den: 

• dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 banány a 2 jablka. 

• odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka, 2 mrkve a krajíček tmavého 

chleba. 

Třetí den: 

• dopoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu si uvaříme polévku / s bramborem, mrkví, 

hráškem, cibulí, celerem / sníme 1 polévkový talíř. 

• odpoledne vypijeme 1,5 l čisté neperlivé vody a k tomu sníme 2 jablka a zase talíř polévky od 

dopoledne. 

Další dny bychom měly postupně zařazovat dušené kuřecí maso s rýží, dušenou zeleninu s rýží nebo 

těstovinami, špenát apod. Rozhodně bychom měli vynechat smažené a pečené pokrmy. 

  

2. jablečná očistná kúra: 

 

Je velmi účinná a jednoduchá. Čtyři dny po sobě jíme pouze 1,5 kg jablek (u kupovaných bez slupky, kvůli 

chemickému ošetření) denně a k tomu vypijeme 2 l čisté neperlivé vody, nic víc. Tato kúra zbaví tělo toxinů 

a budete se po ní cítit skvěle. 

3. očistný zeleninový vývar: 

 

Tato kúra je taky velmi dobrá, ale je už pro ty, kteří mají silnější vůli. Uvaříme si polévku (do vody dáme 7 

druhů zeleniny a trošku kmínu a soli, nic víc) tuto polévku jíme 3 x denně hluboký talíř celých sedm dní a 

vypijeme k tomu 2 l čisté neperlivé vody denně. K večerní porci polévky si můžeme dát krajíček tmavého 

chleba, ale nic víc. Po sedmi dnech se budete cítit jako znovuzrození a možná budete mít o nějaké to kilo 

méně. 

4. kopřivová detoxikace: 

 

Natrháme si 3 hrsti kopřivových špiček, rozmixujeme je v 0,5 l vody, necháme 4 hodiny odstát a potom 

přecedíme přes plastové sítko a vypijeme. Můžeme místo mixování odšťavňovat v odšťavňovači. Tento nápoj 

pijeme sedm dní. Doplníme si tímto spoustu minerálů v těle, hlavně železo. A výborně si vyčistíme 

organismus. 

mailto:pecha.petr@rymarovsko
mailto:lukesova.ivana@rymarovsko
mailto:pohanelova.nikola@rymarovsko.cz
mailto:tuskova.pavlina@rymarovsko.cz
http://www.prozdravi.cz/vitaminy-mineraly/
http://www.prozdravi.cz/zelezo-2/


Okénko do historie 

Tak jsme nazvali novou rubriku, ve které si budeme pravidelně připomínat některé zajímavosti z historie naší obce. 

Protože se blíží doba Velikonočních svátků, připomeneme si, jak tyto svátky 

slavili obyvatelé naší vesnice před rokem 1945. 

V kronikářských záznamech Dolní Moravice je první zmínka o Velikonocích 

v roce 1932:  .. „na zelený čtvrtek se někteří lidé umývají v potoce, aby zůstali 

krásní, také na Velký pátek ráno.“ „Na Velký pátek po bohoslužbě jdou 

ministranti dům od domu s dřevěnými řehtačkami a klapačkami. Za to dostávají 

peníze, což je jeden ze způsobů odměny za jejich službu v kostele.“…“ V neděli 

se všude světí ohně. Malí kluci si nosí kousky dřeva. Po vysvěcení ohně je dají 

na oheň, nechají je ohořet a dělají různá čtveráctví. … ze dřeva se pak doma 

vyřezávají křížky a po svátku Zmrtvýchvstání se dávají mezi osivo“.                                                                  

 „O svátku Zmrtvýchvstání chodí mladíci dům od domu zpívat, dostávají peníze, 

vajíčka, máslo nebo maso. K uctění svátků stříleli na den Zmrtvýchvstání a o 

Velikonočním pondělí z hmoždířů. “….  „V pondělí chodí mladíci a kluci do 

domů s vrbovými nebo lískovými proutky. Dává se víc alkoholu, barvených 

vajíček méně.“                                                            V roce 1934 se v kronice 

píše: „Naši mladí uspořádali letos poprvé velikonoční jízdu po osení /Saatreiten 

nebo Osterreiten = velikonoční zvyk/. Na Velikonoční pondělí se všichni jezdci 

sešli u fary, kde jim ještě páter Bruno Esch požehnal a dal jim kříž, který pak vezl jezdec Max Hitsch při jízdě domácími 

poli…. zúčastnilo se 40 jezdců.“                                                      

Při listování kronikou Nové Vsi se dovídáme, že na Zelený čtvrtek nastoupili na místo zvonů „Klapáči“ /Klapperjungen/. 

„Táhli, řehtaje a klepaje, sedmkrát vesnicí: na Zelený čtvrtek v poledne a večer, na Velký pátek ráno, v poledne, 

odpoledne ve tři hodiny, večer a na Bílou sobotu ráno. Malí chlapci měli ruční klapačky, velcí samostatně vyrobené 

krabicové hrkače. Nesli je upevněné řemínky přes ramena. Skoro všichni mladí z vesnice se na tom podíleli.“  Hrkači 

se shromáždili v horní části vesnice – u Endersova obrázku – dům č. 23. První zastávku měli u Nierkratscherů – č. 19, 

kde se pomodlili. Pokračovali kolem obrázku Josefa Partsche – č. 31 ke kříži u školy a potom kolem Riedlova obrázku 

– dům č. 6 k dolnímu kříži.                          

„Na Bílou sobotu se po poslední obchůzce „Klappenjurgen“ rozdělili do skupin, aby mohli zaklepat na všechny dveře 

a zazpívat velikonoční písně. Za klapání i zpěv dostávali peníze, které si pak spravedlivě rozdělili mezi sebou.                                                                                             

O velkopátečních a velikonočních dnech obyvatelé Nové Vsi rádi navštěvovali slavnosti v okolních farních kostelech. 

Sedláci si uřízli ze dřeva, které bylo na Bílou sobotu posvěceno, malé křížky a připnuli je dohromady s posvěcenými 

kočičkami a o Velikonoční neděli je dali na svoji setbu, aby si vyprosili dobrou úrodu.“                                                                                        

„O Velikonočním pondělí pletli mladí chlapci ze čtyř vrbových proutků tzv. „Schmeckoster“/pomlázku/. V tento den 

bylo zvykem děvčata a mladé ženy „vyšlehat“, což pak muselo být odměněno velikonoční kořalkou. O Velikonočním 

úterý mělo být vše vráceno, ale děvčata o to neměla velký zájem.“                                                                              V kronice 

se také zmiňují tzv. prosební dny, které se konaly v pondělí, úterý a ve čtvrtek po páté neděli od Velikonoc. Jednalo se 

o prosebná procesí, která měla zajistit úrodu na polích. První den šlo procesí na kopec k sv. Janu /Janova skála/, druhý 

den se šlo na pole ležící jižně a třetí den na pole ležící severně od Nové Vsi.     

J. Vaculová                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční otevírací doba 

potravin v Dolní Moravici 

PÁTEK 19.4.  7:00-12:00 

SOBOTA    20.4.  7:00-15:00 

NEDĚLE    21.4.  7:00-12:00 

PONDĚLÍ  22.4.  ZAVŘENO 

Přijímáme objednávky na pečivo. 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE 

 

Další akce v naší obci: 

30. 3. – otvíráni studánek 

16. 4. – Velikonoční jarmark 

30. 4. – pálení čarodějnic a stavení májky 

2. 6. – kácení májky a Den dětí 

Upřesnění všech akcí bude na vývěskách 

a webových stránkách obce. 

 



MS kraj – prevence v roce 2018 

„Nestaňte se obětí…“  

Jak se nestát obětí krádeže, loupeže, znásilnění, jak čelit nebezpečím v dopravě 

či nebezpečí drog, rizikům internetu a sociálních sítí, a mnohé další informace 

se dozvídají posluchači přednášek či besed moravskoslezské policie. V roce 

2018 bylo na území kraje realizováno moravskoslezskými policisty víc než 

1 500 preventivních aktivit, které oslovily víc jak 46 000 posluchačů. 

Nezastupitelná role v této oblasti náleží preventistům. Speciální tým preventistů 

byl v roce 2016 zřízen v rámci moravskoslezské policie jako první v zemi. Čítá víc jak šest desítek policistů obvodních 

oddělení, specializujících se právě na preventivní aktivity. 

Nicméně moravskoslezská policie je také nositelem jedinečných projektů pro děti, knihy Policejních pohádek, dětských 

her „Učíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou,“ „Na policejní služebně“ či zaměřených na potírání drogové 

trestné činnosti „Bereš? Zemřeš!!.“ Projektů pro dospělou veřejnost, knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“ nebo 

projektu k bezpečnějšímu nakupování „Kdo s koho“ i kampani k řešení domácího násilí „Místo činu? Domov!!“ 

Pedagogové, zástupci samosprávy, případně další zájemci o preventivní aktivity pro různé cílové skupiny naleznou 

informace v odkazu http://www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx.   

 

Na kole bezpečně  

 

S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním provozu se budou stále častěji setkávat řidiči motorových vozidel 

a cyklisté.  Ti společně s chodci a motocyklisty patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Nejsou chráněni 

deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je na místě 

připomenout povinnosti i možnosti, které cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti. 

 

Technický stav a povinná výbava 

Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě kola. Využít období „klidu“ a nechat si důkladně 

zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu a zda jsou správně nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd a 

osvětlení, zda je řetěz dobře napnutý, a dal. Je třeba zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky povinné výbavy, což jsou 

dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou 

stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek. Nesmíme zapomenout na to, že zakončení 

ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii a matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo 

rychloupínací, musí být zavřené.  

 

Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu světlomet bílé barvy a vzadu svítilnu se zadním obrysových světlem 

červené barvy a také zdroj elektrického proudu (např. dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou světel. 

 

Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povinné výbavy sice nepatří, ale z hlediska vlastní bezpečnosti cyklisty policisté 

doporučují, aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou samo pro sebe je cyklistická přilba. Její užití je sice povinné 

pouze pro osoby do 18 let, ale také v tomto případě policisté doporučují, aby ji při jízdě užívali cyklisté všech věkových 

kategorií. Přilba by měla být pohodlná, lehká, měla by být pokud možno co nejvíc kulatá a hladká, aby se při nárazu 

předešlo jejímu roztříštění a také přenesla co nejvíce energie. 

 

Reflexní prvky 

Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu činí pro okolí 

pokud možno co nejviditelnějším (odrazky, světlomety, a další), každý další 

byť nepovinný reflexní prvek, který využije, zvyšuje jeho bezpečnost. Trh 

nabízí širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např. batohy 

nebo potahy na batohy, reflexní pásky, šátky, a mnoho dalších. Navíc 

sportovní oblečení v dnešní době je reflexními prvky hojně opatřeno. 

 

 

 

http://www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx


Jízda na jízdním kole z pohledu zákona 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky, pokud je 

zřízen jízdní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor pro cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, která je společná pro 

chodce a cyklisty nesmí chodce ohrozit a pokud jsou na ní pruhy pro oba účastníky odděleny, používat pouze pruh pro 

něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za 

jízdy např. psa., případně vozit předměty, které znesnadňují jízdu na kole (např. nákupní tašky na řídítkách). Pokud 

cyklista hodlá přejet vozovku, přes kterou není vyznačen přejezd pro cyklisty, ale jenom přechod pro chodce, musí 

sesednout z kola. To je pouze malý výčet povinností, které cyklisté v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba 

připomenout, že je na ně pohlíženo jako na řidiče a také oni se musí plně věnovat řízení (což se týká hovorových zařízení 

a sluchátek v uších) a nesmí v silničním provozu jezdit pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 

 

Závěrem 

Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, např. dávejte včas znamení a změně směru jízdy, ve 

skupině dodržujte dostatečné rozestupy, sledujte dobře vozovku. K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče motorových 

vozidel. Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním 

neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní“.  

 

por. Mgr. Daniela Vlčková 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Tel.: 974 721 209, 603 190 700 

TJ Sokol  

Rozpis zápasů – jarní sezóna 

16. kolo       17. kolo 

30. 3. 2019 15:30 Široká Niva – D. Moravice    6. 4. 2019 15:30 D. Moravice – Staré Město 

18. kolo        19. kolo 

13. 4. 2019 16:00 Zátor – D. Moravice    20. 4. 2019 16:00 D. Moravice – Slezské Rudoltice  

20. kolo       21. kolo 

27. 4. 2019 14:00 Lichnov – D. Moravice    4. 5. 2019 16:30 D. Moravice – Jindřichov "A"  

22. kolo       23. kolo 

11. 5. 2019 16:30 Vrbno p. Prad. – D. Moravice   18. 5. 2019 17:00 D. Moravice – Velká Štáhle  

24. kolo       25. kolo 

25. 5. 2019 17:00 Světlá Hora – D. Moravice    1. 6. 2019 15:00 Vysoká – Pitárne – D. Moravice  

26. kolo       14. kolo 

8. 6. 2019 17:00 D. Moravice – Brantice    15. 6. 2019 17:00 Stará Ves – D. Moravice  

15. kolo 

22. 6. 2019 17:00 D. Moravice – Nové Heřminovy  

 

TJ Sokol – oddíl lyžování 

Členové oddílu TJ Dolní Moravice – Jan Najdek, Robert Najdek, Radoslav Kaláb a také 

manželé Latkovi se zúčastnili 52. ročníku Jizerské 50, závod se konal 8. – 10. 2. 2019 

Manželé Kalábovi se zúčastnili 2. - 3. 2. 2019 závodu Konig Ludwig laufu v Německu. 

Naši závodnici se také zúčastnili 15. – 16. 2. 2019 Karlovské 50, kde Jan Najdek obsadil 

ve své kategorii na 25 km 3. místo. 

 

 

 
 
 
 

   



 

 

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá 

životní jubilea ve II. čtvrtletí roku 2019.  

Vidlářová Ludmila, Sedláček Miroslav, Latková Libuše, Bršťák Jan, 

Cenková Jana, Klár Antonín, Langer Jan, Bršťák František, Vymětalová 

Jaroslava, Velebný Ladislav st., Uhlíková Růžena, Svobodová Miluše, Erbenová 

Blanka, Rydzyková Jaroslava, Baláž Rudolf, Riedel Adolf, Bartoš Jiří, Psota Karel, 

Gruber Otto, Rakšanyiová Dagmar, Vajdík Alois, Dworoková Oldřiška, Skotnica 

Ladislav, Hladká Anna, Petrů Jiří, Vondráková Drahomíra, Bršťáková Olga, Pavelková Eliška, 

Gruberová Jarmila, Záhorová Marie, Bezděk Mojmír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Špicerová bude  

ordinovat v Dolní Moravici  

9. 4. 2019 

 Volby do Evropského parlamentu 2019 

se konají v pátek 24. 5. 2019 od 14:00 hod. do 22:00 

hod. a v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod. 

ve volební místnosti v sále Obecního úřadu v Dolní 

Moravici. Sebou platný doklad totožnosti. 

Volič může požádat ze závažných (zejména 

zdravotních) důvodů obecní úřad, aby přišli členové 

volební komise s přenosnou volební schránkou 

k němu domů. Tuto skutečnost musí nahlásit na 

Obecní úřad nejpozději do pátku 24.5.2019 tel: 

554 273 316. 

 

1. května polibte své drahé 

polovičky pod rozkvetlým 

stromem, aby do roka 

neuschly. 

 

Letní čas v roce 2019 začne 

platit v noci 31. března. Hodiny 

se posunou o hodinu vpřed z 2:00 

na 3:00.  

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU 

Rozloučili jsme se: 

Doseděl Jaroslav 

Moudrá Gabriela 

Kubátová Božena 


