
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvírání studánky 

Velikonoční jarmark 

Pálení čarodějnic a stavění májky 

2/2019 

Dětský den a kácení májky 



Víte o tom, že v Dolní Moravici máme moc šikovnou mládež?  

Ivana Zifčáková  

Cvičí: Shaolin, Yang Taj Ji - je jedním z nejstarších, největších a nejslavněj-

ších stylů wushu nebo kungfu To kombinuje Ch'an filozofie a bojová umění a 

vznikl a byl vyvinut v chrámu Shaolin v provincii Henan. 

• vítězka několika mezinárodních a Evropských soutěží,  

• 1. a 3. místo na Open Word Championship in Martial Arts 2017,  

• 2násobný vítěz mistrovské kategorie Dragon World Cup 2019+ 3. místo,  

• Pohár za nejlepšího ženského seniora turnaje Dragon World Cup 2019 

 

 

 

 

 

                                                                  

Natálie Pohanělová 

Ve dnech 25-26.5 2019 se v Průmyslovém paláci v Praze konalo Taneční mistrovství České 

republiky. V kategorii Umělecký tanec tančily i Juniorky ze Základní umělecké školy v Rý-

mařově.  Jednou z nich je také naše obyvatelka Natálka Pohanělová (10 let), která v ZUŠ 

Rýmařov tančí již od pěti let. Účast a úroveň na mistrovství byla na velmi vysoké úrovni. 

Konkurence byla veliká, rýmařovské tanečnice podaly skvělý výkon, a s choreografií na-

zvanou Písečná fantazie získaly 1. místo a titul mistrů ČR. Gratulujeme Natálce i všem 

ostatním děvčatům, že tak skvěle reprezentují celý region. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Amálie Vinohradníková 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – je celorepubli-

ková soutěž, které se účastní žáci ve věku 9–15 let. Má okresní i kraj-

ská kola a republikové finále, do kterého se probojují nejlepší závod-

níci z krajských kol. Krajského kola v Opavě se 3.6.2019 zúčastnila i 

Amálie Vinohradníková. V krajském kole se soutěží v šesti disciplí-

nách – sprint 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, shyby na lavici, sed 

– lehy a běh na 1000 m. Svými skvělými výkony vybojovala Amálka 

1. místo a tím i postup na republikové finále, které se koná v Brně na 

začátku září.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kungfu
https://en.wikipedia.org/wiki/Chan_Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/Martial_arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Henan


Otvírání studánky 

V sobotu 30. 3. 2019 jsme se sešli před mateřskou školou v Dolní Moravici, abychom se společně vydali na 

příjemnou jarní procházkou k Hadí královně (památná lípa), kde jsme měli probudit jarní vílu (Lucie Svobo-

dová) ze zimního spánku a otevřely studánku. Počasí nám přálo, jarní sluníčko nás doprovázelo k altánku u 

Hadí královny, kde nás mile překvapili dva noví pomocníci lesa – skřítkové (P. Kopeček, L. Svoboda), kteří 

nás přivítali a zároveň poprosili návštěvníky, aby probudili vílu. Děti společnými silami probudily vílu a ote-

vřely studánku. Víla všem poděkovala a pozvala je zase na podzim na pomoc při zavírání studánky. Skřítci za 

odměnu rozdávali dětem sladkosti a na své si přišli i dospěláci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční jarmark 

V úterý 16. 4. 2019 proběhl již tradiční Velikonoční jarmark v Základní škole v Dolní Moravici. Návštěvníci 

si moli zakoupit, ale i vytvořit drobné dekorace na Velikonoce, naučit se uplést pomlázku, posedět při kávičce 

a vinikajícím domácím zákusku. Děkujeme pořadatelům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okrsková soutěž v hasičské požárním sportu 

V sobotu 27. 4. 2019 v areálu fotbalového hřiště v Dolní Moravici se konala soutěž dobrovolných hasičů v po-

žárním sportu. Návštěvníci se mohli podívat, jak hasiči zvládají požární útok na čas. Klání se zúčastnilo 6 

družstev. Naši dobrovolní hasiči se umístili na čtvrtém místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálení čarodějnic a stavění májky 

Tradiční první letošní venkovní akce pálení čarodějnic se opět konala 30. 4. 2019 před obecním úřadem 

v Dolní Moravici. Návštěvníci si mohli pochutnat na výborném grilovaném masíčku, domácím moučníku, 

děti si opekly špekáček, který měly zdarma. Počasí se docela vydařilo, až na malou dešťovou přeháňku. Přesto 

se všichni dobře bavili a užili si krásné odpoledne až do nočních hodin. Děkujeme pořadatelům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kácení májky a dětský den  

V sobotu 1. 6. 2019 se konal den děti v režii MŠ, ZŠ a dobrovolných hasičů Dolní Moravice, kteří opět jako 

každý rok připravili dětem odpoledne plný her a zábavy. Letošní dětský den byl na téma ZOO. Děti plnily 

úkoly, třeba v pavilónu opic, kde sjely v postroji lanovku, nebo v pavilónu klokanů kde skákaly sounož v pytli. 

Počasí nám docela přálo až na malou přeháňku na začátku akce. Když děti splnily všechny úkoly dostaly za 

odměnu sladkosti a špekáček, který si opekly, aby se posilnily na další zábavu. Hasiči ještě připravili štafeto-

vou dráhu, kde děti musely zdolat překážky. Na konec akce na děti čekala „třešnička na dortu“ ve formě 

bublinkové koupele, kterou spláchla sprška z hasičského auta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v naší obci:  

20. 7. Anenská pouť – Nová Ves 

28. 7. Poutní mše svatá kostel sv. Jakuba 

– Dolní Moravice 

31. 8.  Moravické vinobraní 

Upřesnění všech akcí bude na vývěskách a 

webových stránkách obce. 

 



Okénko do historie 

V životě našich předků měl velký význam SLUNOVRAT a SVATOJÁNSKÁ NOC. Podle ročního pohybu 

Slunce vycházejícího nad naším obzorem byl oslavován LETNÍ /21.6./ a ZIMNÍ /21.12. /SLUNOVRAT. Slu-

novraty byly oslavovány po celém světě. Na předkřesťanské oslavy letního slunovratu navázaly oslavy SVA-

TOJÁNSKÉ, které se konaly v předvečer svátku svatého Jana Křtitele.  

V den letního slunovratu a také v předvečer Janova svátku /23.6./ se zapalovaly na kop-

cích ohně na počest slunci. Lidé tančili kolem ohně a bylinami zapálenými z ohně žehnali 

dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů se rozhazovaly po polích pro lepší úrodu. Sva-

tojánské ohně se přeskakovaly /pro získání síly/, zapalovala se v nich košťata, kterými se 

kroužilo a pak se vyhazovala co nejvýše / na zastrašení čarodějnic/.   

 V kronice Horní i Dolní Moravice najdeme zmínky o slavení tohoto svátku téměř každý rok. 

V roce 1926 kronika Dolní Moravice uvádí: „21. června jsme po pětileté přestávce, společně s Horní Moravicí, 

uspořádali skromnou, ale hezkou oslavu slunovratu. Kdo jen trochu mohl, přišel k válečnému pomníku. Zde 

se scházeli lidé na městský průvod, který odtud šel na místo oslavy. Místní kapela hrála veselé pochody. 

Plameny plály vysoko k nočnímu nebi a čiperné děti celou dobu mávaly hořícími košťaty, takže z dáli to 

vypadalo, jako by spousta malých hvězdiček tančila kolem slunce. Na Janův svátek se u nás každý rok podle 

starého zvyku zapalují svatojánské ohně.“ Poslední zápis o slavení slunovratu najdeme v kronice Dolní Mo-

ravice z roku 1942: „21.12. jsme slavili u válečného pomníku slunovrat. Oheň na pylonu, světelný věnec a 

vánoční písně vykouzlily slavnostní náladu…“ 

V záznamech pamětníků z Nové Vsi je uvedeno: „Němečtí křesťané, na znamení slunovratu, zapalovali na 

kopcích hranice zvané svatojánské. Oslav se účastnili, jak mladí, tak i staří občané. Chlapci i dívky pobíhali 

okolo ohně se zapálenými košťaty…“, v dalším záznamu se uvádí: „Oheň na slavnosti slunovratu byl v dří-

vějších dobách zapálen na „Triebbergu““, což je kopec, na kterém vyčnívá tzv. Janova /někdy se uvádí Janská/ 

skála. Po 2. sv. válce se o těchto oslavách kroniky již nezmiňují. 

Dalším významným svátkem, který oslavovali obyvatelé Horní i Dolní Moravice i Nové Vsi, byl Den matek.   

Ve vzpomínkách pamětníků se můžeme dočíst, že v Nové Vsi se oblíbeným lidovým svátkem stalo kácení 

májek / až po roce 1938/. „…jejich středobod představoval gir-

landami ozdobený „májový strom“ na cvičišti. Tam přišli s na-

pochodovavši kapelou dva dřevorubci a jeden jako žena oblečený 

muž…. nabízeli humorné dřevorubecké scény, při nichž se diváci 

výborně bavili………Nakonec se znovu zformoval průvod s má-

jovou královnou a májovým králem v připraveném kočáře a jelo 

se nahoru do hostince, kde pokračoval svátek s hudbou a tan-

cem.“ 

Po roce 1945 se kroniky o slavení těchto svátků nezmiňují, po 

roce 1950 se v nich popisují oslavy 1.máje, jejichž centrum bylo 

ale v Rýmařově. 

Významným svátkem pro obyvatele Nové Vsi byl svátek svaté 

Anny, který všichni obyvatelé/ „bez rozdílu vyznání i nevě-

řící“/slavili od roku 1714 jako den díkuvzdání za to, že přežili 

morovou epidemii. Po roce 1945 se již nekonala procesí, ale mše 

se v místní kapli sv. Anny konaly i nadále. V roce 2015 byla tra-

dice procesí znovu obnovena. Nechodí se ale do kaple v Lipkách, 

nýbrž od Vyhlídkové věže do kaple sv. Anny, kde se koná slav-

nostní mše. 

J. Vaculová 



TJ Sokol Dolní Moravice 
 

30. 03. 2019 ŠIROKÁ NIVA – MORAVICE 5:2 

V sobotu 30. března sehrála Moravice první soutěžní utkání na hřišti Široké Nivy.  

Sestava Moravice: Dočkálek – Pohanka, Bureš, P. Kopeček – Baštrnák, Vala, Schwarz, Alois Vajdík, Kub-

ját – Tomeček, Adam Vajdík. 

Branky: Tomeček, Vala. 

Rozhodčí: Tchaschik 

Moravice se snažila hrát systém 3–5–2. Ten zatím není sehraný, hráči se ho teprve učí, a tak se ve hře mora-

vického mužstva projevily chyby, které domácí dokázali využít. Navíc brankář Moravice měl „smolný den“, 

i když kryl penaltu domácích. 

 

Moravice má pro jarní část hráče: 

č. 1 Pavel Dočkálek   č. 7 Michal Schwarz   č. 13 Zdeněk Jandel 

č. 2 Michal Vala   č. 8 Lukáš Cetkovský  č. 14 Rudolf Baštrnák 

č. 3 Martin Bureš   č. 9 Adam Vajdík   č. 15 Jaromír Pospíšil 

č. 4 Petr Pohanka   č. 10 Jakub Sekanina   č. 16 Alois Vajdík 

č. 5 Josef Kubját   č. 11 Josef Tomeček   č. 17 Petr Kováč 

č. 6 Pavel Kopeček   č. 12 Ondřej Kopeček 

 

06. 04. 2019 MORAVICE – STARÉ MĚSTO 4:3 
V sobotu 6. dubna odehrála Moravice druhé mistrovské utkání. Na domácím hřišti hostila Staré Město. Po nepovedeném 

utkání v Široké Nivě byli moravičtí hráči odhodláni minulý nezdar odčinit a v tomto utkání bodovat, byť soupeř byl z 

čela tabulky. 

Začátek utkání také patřil Moravici. Tlak domácích však přinesl jen několik rohových kopů. V 19. minutě domácí ztrácí 

při útočné akci nepřesností míč, toho využil soupeř k rychlému protiútoku do otevřené domácí obrany a dává gól. Ve 

37. minutě hosté provádí trestný kop za „šestnáctkou“ a zvyšují na 0:2. Ještě před odchodem do šatny ve 43. minutě 

Adamem Vajdíkem snižuje Moravice na 1:2. To byl důležitý kontaktní gól. 

Úvod druhého poločasu se domácím povedl. Ve 46. minutě Pospíšil vyrovnává na 2:2. V 53. minutě se Moravice gólem 

Sekaniny ujímá vedení za stavu 3:2. Neradovala se však z vedení dlouho. V 55. minutě zahrávají hosté rohový kop, ze 

kterého vyrovnávají na 3:3. Moravický výkon od začátku druhé půle značně stoupl, hlavně příchodem Sekaniny na 

hřiště, který byl u většiny nebezpečných útoků, připravil spoluhráčům několik „tutovek“, které oni „spálili“. Moravice 

stupňuje svou aktivitu v útočení a v 78. minutě se opět v soupeřově „šestnáctce“ prosazuje Sekanina a dává gól na 

konečných 4:3 pro domácí. Utkání plné zvratů, kdy na začátku prohrávala 0:2, nakonec Moravice dotáhla do vítězného 

konce. 

Sestava Moravice: 

Dočkálek – Pohanka, Bureš, Pavel Kopeček, Cetkovský – Baštrnák (46. Sekanina), Alois Vajdík, Adam Vajdík, Pospíšil 

(88. Schwarz) – Tomeček (85. Jandal), Vala. 

Utkání řídil rozhodčí: Polách 

 
20. 04. 2019 MORAVICE – RUDOLTICE 6:1 
V sobotu 20. dubna odehrála Moravice mistrovské utkání, při kterém hostila na svém hřišti Rudoltice z třetí příčky 

tabulky. Moravičtí měli, po zdolání Starého Města, za soupeře opět mužstvo, od kterého se dalo očekávat, že s ním 

nebude nijak lehké uspět. Průběh utkání však byl nad očekávání příznivý pro Moravici. Hned od začátku se aktivní hrou 

zatlačila do defenzivy a udržela svou převahu po celé utkání. 

Také to dokazuje počet vstřelených branek. Ve 12. minutě se ocitá Adam Vajdík v gólové šanci, stejně tak Tomeček ve 

14. minutě. Oba ji však nevyužili. V 15. minutě dává Adam Vajdík gól a mění stav na 1:0 pro Moravici. Ve 34. minutě 

zvyšuje Tomeček na 2:0. Tentýž hráč ve 43. minutě dává svůj druhý gol v zápase a do kabin se jde za stavu 3:0 pro 

domácí. V druhém poločase uběhne 47. minuta a Tomeček dává svůj třetí gól a utvrzuje vedení Moravice na 4:0. Převaha 

Moravice pokračuje. 64. minuta přináší Valovým gólem zvýšení na 5:0. V 66. minutě má Moravice příležitost k dalšímu 

skórování. Pospíšil však nařízenou penaltu neproměnil. V 77. minutě přichází ke stavu i soupeř a dává svůj jediný gól, 

čímž upravuje stav zápasu na 5:1. V 88. minutě domácí provádí pokutový kop a jeho exekutor Bureš upraví skóre na 

konečných 6:1. 

Sestava Moravice: 

Dočkálek – Pohanka (46. Kubját), Pavel Kopeček, Bureš, Cetkovský – Vala, Alois Vajdík, Adam Vajdík, Pospíšil – 

Schwarz (46. Sekanina), Tomeček. 

Rozhodčí: Bartl 

 



27. 04. 2019 LICHNOV – MORAVICE 1:0 
V sobotu 27. dubna odehrála Moravice mistrovské utkání na hřišti v Lichnově a podlehla domácímu mužstvu 1:0, když 

jedinou branku vstřelili domácí už v druhé minutě. Míč moravickému brankáři vyklouzl z rukou a dobíhající útočník 

Lichnova jej doklepl do branky. Jak se nakonec ukázalo, byla to jediná branka v tomto utkání. 

Moravice se snažila zvýšenou aktivitou hlavně v druhém poločase o vyrovnání, zvláště když brankář Moravice ve 34. 

minutě kryl pokutový kop domácích, a nedovolil tak, aby zvýšili skóre. Hosté svou kombinační hrou přehrávali domácí 

mužstvo, chyběla však účinnější střelba moravických hráčů a domácí tak jednobrankový náskok z prvního poločasu 

ubránili. Moravickým hráčům, kteří se snažili kombinovat, dělal velké potíže velice nerovný povrch lichnovského hřiště, 

na který jsou domácí zvyklí a který jejich silovému způsobu vyhovoval a uměli toho využít ve svůj prospěch, aby 

ubránili jednobrankový výsledek. 

Sestava Moravice: 

Dočkálek – Kubját, Pavel Kopeček, Bureš, Pohanka (70. Jandel), Schwarz, Alois Vajdík, Adam Vadík, Vala – Tomeček, 

Sekanina. 

Utkání řídil rozhodčí Jedlička. 

 

11. 05. 2019 VRBNO – MORAVICE 2:2 
V sobotu 11. května odehrála Moravice mistrovské utkání ve Vrbně a dovezla odtud bod za remízu. Moravické mužstvo 

muselo toto utkání odehrát v oslabené sestavě, ve které chybělo šest základních hráčů, jejichž absence byla způsobena 

zraněním, pracovním zaneprázdněním i rodinnými záležitostmi. I přes tuto nepřízeň hráči v utkání podali bojovný a 

houževnatý výkon a remíza jim byla zaslouženou odměnou. 

Branky: 14. minuta 0:1 Sekaninovým gólem se Moravice ujímá vedení, které vše trvalo jen dvě minuty, protože domácí 

Vrbno z pokutového kopu vyrovnalo na 1:1. Ve 29. minutě rozhodčí opět nařizuje pokutový kop proti Moravici, který 

však moravický brankář kryje. V průběhu utkání padl další gól pro domácí Vrbno. To pak vede jen o jeden gól a Mora-

vice naštěstí vyrovnává. To se podařilo v 78. minutě Pospíšilovi, který zahrává trestný kop a míč skončil za zády domá-

cího brankáře. Stav 2:2 se Moravici podařil uhájit do konce utkání. 

Sestava Moravice: 

Ondřej Kopeček – Kubját, Pavel Kopeček, Bureš, Pohanka – Sekanina, Alois Vajdík, Pospíšil, Vala – Pohaněl, Jandel. 

Utkání řídil rozhodčí Birdač. 

 

18. 05. 2019 MORAVICE – VELKÁ ŠTÁHLE 8:2 
V sobotu 18. května odehrála Moravice na domácím hřišti mistrovské utkání. Hostující mužstvo bylo z Velké Štáhle, 

takže zápas měl nádech derby. Očekával se vyrovnaný boj. 

Průběh utkání však měl nečekaný děj. Příjemný pro Moravici a nepříjemný pro hosty. Už v první minutě po zahajovacím 

výkopu Moravice padla branka do sítě hostů. V 9., 16., 30. a 32. minutě domácí Moravice přidává další branky a do 

kabin v přestávce odchází ve vedení 5:0 nad Velkou Štáhlí. 

Moravice přehrávala hosty ve všech směrech. Ti byli překvapení rychlostí domácích hráčů Sekaniny, Tomečka a Valy. 

Pospíšil a Vajdík ovládli střed hřiště a obrana důraznou hrou nedala hostům žádný prostor ani čas k ohrožení moravické 

branky. 

Po přestávce zvyšuje Moravice na 6:0. Pak, zřejmě pod dojmem výrazného vedení, domácí hráči polevili a dali tak 

možnost Velké Štáhli v 54. a 60. minutě snížit na 6:2. Závěr utkání však opět patřil Moravici, která dvěma dalšími 

brankami upravila stav na konečných 8:2. 

Branky: Sekanina: 1., 9., 71. minuta, Tomeček: 16. a 32. minuta, Vala: 30. a 52. minuta, Adam Vajdík: 88. minuta 

Sestava Moravice: 

Ondřej Kopeček – Kubját, Pavel Kopeček, Bureš, Pohanka (65. Pohaněl) – Vala, Alois Vajdík, Pospíšil, Cetkovský (46. 

Adam Vajdík) – Tomeček, Sekanina. 

Utkání řídil rozhodčí: Chatchyk 

 

25. 05. 2019 SVĚTLÁ HORA – MORAVICE 3:4 
Moravice v sobotu 25. května hrála mistrovské utkání ve Světlé Hoře s lídrem tabulky a odvezla si od něj tři body. Úvod 

utkání byl nečekaný, protože už v 7. minutě se domácí ujali vedení, které jim však vydrželo jen dvě minuty, a to díky 

Sekaninovi, který vyrovnal na 1:1. Ve 25. minutě Vala zvyšuje na 1:2 a za tohoto stavu Moravice dohrává první poločas 

s mírnou převahou nad domácím týmem. Očekávaný nástup domácích po přestávce Moravice nezachytila. Světlá Hora 

dala v rozmezí dvou minut dva góly, k nimž ji dvěma chybami při krytí míče dopomohl moravický brankář a domácí se 

ujali vedení 3:2. To moravické hráče trochu podlomilo a v této fázi utkání nebyla jejich hra tak aktivní. Až v závěru 

utkání opět přidali a otočili brankami Adama Vajdíka a Tomečka výsledek ve svůj prospěch. 

Branky: Sekanina 9. minuta, Vala 25. minuta, Adam Vajdík 82. minuta, Tomeček 89. minuta. Domácí skórovali v 7., 

46. a 48. minutě. 

Sestava Moravice: Dočkálek – Kubját, Pohanka, Bureš, Ondřej Kopeček – Vala, Schwarz, Alois Vajdík, Adam Vajdík 

– Sekanina (Jandel), Tomeček. 

Utkání řídil rozhodčí Bartl. 



 

1. 6. 2019 VYSOKÁ – MORAVICE 3:3 
V sobotu 1. června odehrála Moravice mistrovské utkání ve Vysoké a remízou si odtud odvezla bod. Utkání se od 

začátku vyvíjelo vyrovnaně. Moravice v dalším průběhu začala být aktivnější a ve 20. minutě se ujala vedení. Minutu 

nato zvýšila na 0:2. Ve 27. minutě přišli ke slovu domácí z Vysoké a snížili na 1:2. Do kabiny v poločase odcházeli 

hráči Moravice s jednobrankovým vedením. 

V 51. minutě Moravice nabídla domácím vedení, když její obránce zasáhl hlavou míč a ten skončil ve vlastní brance a 

změnil tak skóre na 2:2. Tento nerozhodný stav vydržel až do 81. minuty, kdy Moravice dává gól a opět vede 2:3. 

Domácí se pak snaží o vyrovnání. Tomuto tlaku Moravice odolává až do 89. minuty, ve které Vysoké pomohl k vyrov-

nání rozhodčí vymyšlenou penaltou za údajnou ruku moravického hráče v pokutovém území. Jeho úmyslu pomoci do-

mácím nasvědčovala radostná gesta některých hráčů Vysoké i samotné vzdálenější postavení rozhodčího v inkrimino-

vané chvíli, kdy hráč Moravice údajně zahrál rukou. Ovšem tato situace byla pro rozhodčího naprosto nepřehledná, 

protože hráč, hrající prý rukou, stál k němu zády a také měl rozhodčí zakrytý výhled ostatními hráči v místě dění. 

Sestava Moravice: 

Dočkálek – Kubját, Pavel Kpeček, Bureš, Cetkovský – Vala, Adam Vajdík, Schwarz, Pospíšil – Jandel, Pohaněl. 

Utkání řídil rozhodčí: Polák. 

Branky: 20. min. Moravice 0:1, 22. min. Vala 0:2, 27. min. Domácí 1:2, 51. min. Moravice vlastní 2:2, 81. min. Pospíšil 

2:3, 89. min. Domácí z pokutového kopu 3:3 

J. Zoth  

Ms kraj – Bezpečné koupání a návštěvy festivalů 
 

Koupání  

Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště, a i počasí na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních 

ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili, a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preven-

tivních zásad a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. 

Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi 

také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních. 

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebo u máte, tak je nenechávejte na dekách, 

ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně 

požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez 

vědomí a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké 

síly, to se totiž může stát osudným i dospělému.  Pokud budete využívat k plavbám na vodě 

různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou.  

Festivaly 

S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a budou probíhat různé 

kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci 

navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na takovém festivalu, kulturní akci, dnech 

obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.  

Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není vhodné si své věci kdekoli 

odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u 

sebe, je nutné i v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v davu lidí.  Noste kabelky těsně u těla s rukou na 

zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.  

Při těchto akcích se také požívá alkohol, a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za volant pod vlivem alkoholu 

nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.  

Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, 

ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů, na místo přijedou.  Pokud budou návštěvníci v lokalitě 

festivalů stanovat, tak dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně 

návštěvníkům festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno, které před-

měty nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.   

Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných dnů, 

prázdnin a zasloužených dovolených.  

por. Bc. Pavla Jiroušková 



Zprávy z naší školy 

Mateřská škola 
Návštěva městské knihovny v Rýmařově 

Mezinárodní den knihy se slaví 2. 4. 2019, 

proto jsme si naplánovali s dětmi z mateř-

ské školy návštěvu městské knihovny v Rý-

mařově. Pro mnoho dětí bylo setkání s kni-

hou v takovémto měřítku úplně poprvé. Vět-

šina z nich totiž ještě nikdy v knihovně ne-

byla! Děti se v dětském oddělení seznámily 

s prostory, s paní knihovnicí a s tím, jak to 

v knihovně chodí. Paní knihovnice dětem 

přečetla pohádku „O špačku Kamilovi, který neuměl létat“, děti plnily jednoduché úkoly, řadily 

pohádkové postavy ke správné dvojici a skládaly pohádkové puzzle. 

Potom už si děti mohly samy nějakou knihu nebo časopis  samy vybrat a prohlédnout, nebo se jen 

tak uvelebit mezi polštáři. Návštěvu knihovny jsme si moc užili. Jestli Vás, rodiče, budou děti 

prosit o to, abyste se s nimi v knihovně zastavili, přimlouváme se za to, abyste jim toto přání 

splnili. Užijete si tak s dítětem cenné společně strávené chvíle. Třeba i na Vás krásné prostředí 

plné knížek zapůsobí a stanete se pravidelnými návštěvníky.  

Den plný her 

V úterý 28. 5. 2019, připravila místní akční skupina (MAS) Rýmařovsko pro děti mateřských 

škol den hravého dopoledne. Každé dítko dostalo 

kartičku na krk, na které byl nakreslen Praděd a 

k němu cestička, kterou děti musely postupně 

vyplnit razítky podle úspěšnosti v jednotlivých 

úkolech. Děti se nadšeně vrhly do jednotlivých 

her, vyzkoušely si tak své vědomosti a šikovnost. 

Pro děti byly nachystány i jiné deskové hry a ak-

tivity, při kterých se mohly zabavit.  

Bylo to fajn dopoledne, pozorovat jak děti se zápalem procházely všemi stanovišti až k úplnému 

cíli.  Po splnění všech úkolů je čekala sladká odměna a dárek na památku.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Divadelní představení 

Dne 19. 3. 2019 se děti z naší MŠ byly podívat na hudební představení „Pohádky z košíku“, které 

se konalo v SVČ v Rýmařově. Náplní byly tři velmi známé pohádky: Šíleně smutná princezna, 

Strašidýlko Emílek a Čert a Káča. Představení bylo vtipné a plné písniček. Propojení mezi diváky 

a herci bylo skvělé, některé děti se dokonce mohly zapojit i do děje. Navzdory tomu, že tyto 

hry byly určené pro starší publikum, bavily se i ti nejmenší. 

Dagmar Kopečková, učitelka MŠ 



Základní škola 
Turnaj v deskových hrách 

První květnový pátek připravila Místní akční skupina Rýmařovsko turnaj v deskových hrách pro 

žáky 1. stupně základních škol. Soutěžní hry byly dohodnuty už v zimě, mohli jsme se tedy ně-

kolik měsíců poctivě připravovat v našem odpoledním Klubu deskových her.  

Turnajové hry byly vybrány tak, aby každá z nich rozvíjela u dětí jinou schopnost či dovednost: 

rychlost, postřeh, paměť, logiku, zručnost i vědomosti. Během půl roku se tak z nás stali mistři 

v hraní her Dobble, Memoárrr, Dr. Heuréka, Umí prase létat a Drop It. V zápalu hry většinou 

děti ani netuší, že cíleně procvičují důležité mozkové funkce. 

Turnaje v Rýmařově se zúčastnilo šestnáct pětičlenných družstev z osmi okolních základních 

škol. Naše malá škola dokázala postavit dvě družstva, která se v konkurenci rozhodně neztra-

tila. Děti zúročily přípravu z Klubu a umístily se na 11. a 3. místě, přičemž druhé místo nám 

uteklo jen o nepatrný půlbod. Důležitější však bylo, že jsme strávili příjemné dopoledne v ko-

lektivu osmdesáti vrstevníků, učili se respektovat pravidla, vítězit i přijímat porážky a doslova 

jsme naplnili Komenského motto ŠKOLA HROU. 

Mezigenerační výtvarná dílna  

Když jsme před Vánoci hledali termín na vystoupení pro seniory ve zdejším Domově odpočinku 

ve stáří, povzdychla si paní vedoucí, že v prosinci se u nich všechny okolní organizace střídají 

jako na běžícím páse. Najít jeden volný den v ad-

ventním čase byl problém, zdejší senioři měli 

kulturní program téměř každodenně. Zatímco 

během roku je zde „okurková sezona“. To byla 

hozená udička pro naši školu a my jsme se bě-

hem minuty chytili. Hned jsme vymysleli další 

možnosti, jak rozšířit mezigenerační spolupráci 

a tak nejen zpestřit čas uživatelům Domova, ale 

nenásilně výchovně-vzdělávací aktivitou učit naše žáky pečovat o naše nejstarší. Nejen děti, 

ale často ani dospělí nevědí, jak komunikovat např. s babičkami na vozíčku, čeho jsou tito lidé 

schopni a co už je nad jejich síly, co je zajímá, baví, co by ještě rádi zkusili… Proto jsme kromě 

květnového představení ke Dni matek uspořádali v červnu také první společnou výtvarnou dílnu 

našich žáků a seniorů z Domova odpočinku ve stáří.  

Cílem byl hlavně společně strávený čas a vzájemná komunikace. Prostředkem k tomu nám byla 

výtvarná práce – tzv. strom života, na jehož vzniku se rovným dílem všichni podíleli. Záměrně 

jsme zvolili aktivitu, která přímo vybízela k mezigenerační spolupráci. Děti nabarvily ruce ba-

bičkám a dědečkům, poté se role obrátily. Všichni si následně své dlaně otiskli na velký, spo-

lečně namalovaný strom. Součástí bylo i vzájemné mytí rukou od barev, které učilo děti vnímat 

potřeby a limity našich seniorů. Výsledné dílo zůstane viset v prostorách Domova pro vzpomínku 

na příjemně strávené dopoledne, které určitě nezůstane naší poslední vzájemnou aktivitou.  

Program byl součástí projektu OP VVV Cesta za poznáním, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940. 

Eva Holubová, třídní učitelka 



Kouzelná planeta  

Už tradičně zařazujeme vždy na jaře do výuky cestopisy manželů Motani, kteří se vydávají 

každoročně na své cesty do zajímavých míst naší planety a získávají materiály ze života domo-

rodých obyvatel či krásné, ale nebezpečné, přírody. Cestopis je prokládán osobními zážitky, 

besedou a závěrečným kvízem. Pro tento školní rok jsme si vybrali z nabídky dokument Florida 

a Havaj na Havaji.  

Krokodýlek 

Ve středu 27. března jsme se vydali do Olomouce do zábavního centra Krokodýlek. Celkem 11 

dětí si užilo dopoledne plné zábavy, běhání, skákání a dovádění. Nutno podotknout, že si tento 

výlet zasloužily. Během prvního pololetí se totiž snažily 

řádně plnit své povinnosti školáka, nezapomínat pomůcky, 

připravovat se na výuku a dodržovat pravidla slušného cho-

vání. Výlet to byl pěkně dlouhý, protože jsme nestihli zpá-

teční autobus a prodloužili si tak odpoledne v Olomouci. 

Naštěstí děti byly moc hodné, zabavily se hrami, případně 

odpočívaly po náročném dni.  

Zápisy a přijímačky 

V pátek 26. dubna proběhl v naší základní škole zápis do 1. 

ročníku. U zápisu jsme přivítali dva budoucí žáčky, kteří nám 

ukázali, co všechno už umí, např. poznají některá písmena, 

umí napočítat do 10 či 20, někdo i do 100. Součástí zápisu bylo i předvedení sportovního nadání, 

oba chlapci dokázali, že jsou i ve sportu šikovní a obratní.  

Zápis do mateřské školy proběhl 14. května po přechozím Dni otevřených dveří. Do školky se 

přišly zapsat čtyři holčičky. Na všechny děti se budeme těšit 2. září.  

Velikonoční jarmark 

Jednou ze stálic společných akcí školy a Obce je Velikonoční jarmark, který každoročně pořá-

dáme v budově naší základní školy. Akce tohoto 

typu jsou velmi důležité pro společenský život 

v obci a my jsme rádi, že rok od roku máme vyšší 

účast. Je velmi milé, když vidíme, že u nás dochází 

k setkávání celých rodin i různých generací. Pro 

tato setkání, a nejen pro ně, bývá ve třídě otevřena 

Velikonoční kavárna, kde mohou všichni v klidu vy-

chutnat jarní atmosféru u kávy, čaje či dobrého 

zákusku, které pro nás v letošním roce nachystaly 

paní Riedlová a Dobošová. Moc nám také pomáhá místní keramický kroužek dospělých, ve kterém 

každým rokem přichystají krásné výrobky na jarmark. Pozadu nezůstávají ani maminky dětí a 

zaměstnanci školy, jež přispívají drobnými výrobky pro velikonoční dílny či prodej. Touto cestou 

bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli. 

 



Májová notička 

Děti naší školy se často účastní různých soutěží, ať už vědomostních či sportovních. Samozře-

jmě se snažíme rozvíjet je všestranně, aby si každý našel cestu, kterou se v příštím životě 

vydá. Kromě sportovců máme ve škole i moc šikovné zpěváky, zejména mezi nejmladšími žáky. 

Jelikož do každé kategorie může škola vyslat nejvýše 2 účastníky, bylo velmi těžké rozhodnout, 

kdo z těchto zpěváčků bude školu reprezentovat. Na soutěž jsme nakonec připravili 4 děti, 

které se snažily v první řadě překonat trému a potom podat co nejlepší výkon. Za svou snahu 

byly porotou odměněny diplomy a památeční medailí. A jak se našim reprezentantům dařilo? V 

bronzovém pásmu ve svých kategoriích se umístili Kačka Psotová a Honza Vinohradník, ve stří-

brném pásmu Barča Kučerová  a ve zlatém Vítek Vinohradník. 

Den matek  

Na čtvrtek 16. května jsme si připravili vystoupení pro všechny maminka, babičky, ale i tatínky 

a dědečky, jelikož jsme se rozhodli slavit současně i den otců a rodiny. V úvodu zahrály děti, 

které navštěvují dramatický kroužek, pohádku O poslušných kůzlatech, vzápětí vystoupily děti 

z mateřské školy se svým pásmem básní, písní a tancem, samotný závěr patřil školákům. Všechny 

maminky dostaly od svých dětí vlastnoručně vyrobený dárek a kytičku.  

Výstava na janovickém zámku 

Vloni jsme se poprvé zúčastnili projektu, který pořádá ZUŠ Rýmařov a Muzeum Rýmařov, který 

byl nazván Květy a kytice. V letošním roce vznikl nový projekt těchto dvou organizací a opět 

jsme byli požádáni o spoluúčast a ani tentokrát jsme neodmítli. Společným tématem se stal 

Vesmír, každá škola mohla toto téma uchopit z jakéhokoliv pohledu. Asi si každý z vás řekne: 

„To budou samé rakety a planety.“ Ale sami dobře víme, že když dva dělají totéž, není to 

totéž. To se ukázalo také na výstavě. Kdo jste měli možnost podívat se na zahájení zámecké 

sezóny, určitě mi dáte za pravdu. A pokud jste se ještě nebyli podívat, můžete využít prohlídky 

během letních prázdnin, kdy bude zámek v určité dny otevřen pro veřejnost. Myslím, že se 

výstava i program k zahájení sezóny podařily. 

Florbal 

Prozatím poslední uspořádanou akcí tohoto školního byl Florbalový turnaj malotřídních škol, 

který se uskutečnil ve čtvrtek 13. června na multifunkčním hřišti v Dolní Moravici. Zápasu se 

účastnily 4 školy: ZŠ Malá Morávka, ZŠ a MŠ Karlova Studánka, ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem 

a ZŠ a MŠ Dolní Moravice. Letos jsme udělali drobnou změnu oproti předchozím ročníkům a 

vyhlásili jsme dvě kategorie (mladší žáci a starší žáci). Přišli se podívat i rodiče a sourozenci 

malých reprezentantů a fandili, seč jim síly stačily. Po náročném zápolení jsme nakonec obsadili 

druhou příčku v kategorii starších žáků.  

Konečné výsledky letošního ročníku: 

   kategorie ml. žáci   kategorie starší žáci 

1. místo  ZŠ Malá Morávka   ZŠ Malá Morávka 

2. místo  ZŠ Karlova Studánka  ZŠ Dolní Moravice 

3. místo  ZŠ Rudná pod Pradědem  ZŠ Rudná pod Pradědem 

4. místo  ZŠ Dolní Moravice   ZŠ Karlova Studánka 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 



ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 28. 3. 2019   
                                                                                                                                   

ZO   s ch v á l i l o                                                                                                        

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.SOBS_VB_IP-12-

8022674/2 s ČEZ Distribuce, a.s. 

• darovací smlouvu s MSK na vybavení pro hasiče                 

• rozpočtové opatření č.1                                       

• vyhlášení záměru prodeje pozemku č.681/4 v k. ú. Horní Moravice 

• prodej části pozemků č.808/24, č.808/10 v k. ú. Horní Moravice  

• nákup části pozemku č.st.12 v k. ú. Horní Moravice             

• prodej části pozemku č.83/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova        

• prodej části pozemku č.83/2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova         

• prodej pozemku č.st.263/2 o výměře 27 m2 v k. ú. Dolní Moravice 

• prodej částí pozemků č.999, č.242/1, č.243, č.242/2, č.st.80, č.219/2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova                          

• prodej částí pozemků č.953/3, č.487/1, č.st.67/1, č.484, č.483/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova                                    

• prodej části pozemku č.269/2 v k. ú. Dolní Moravice             

                                                                  

ZO v z a l o   n a   v ě d o m í                                                                                              

• zprávu o stavu kriminality na území obce za rok 2018          

• zprávu inventarizační komise k 31.12.2018                     

• schválený rozpočet SOR na rok 2019 a střednědobé výhledy 2020-2022 

• informaci starosty obce o vyřizovaných dotacích: Socha Panny Marie Immaculaty, rekonstrukce ZŠ rozšíření 

učební kapacity, obnova multifunkčního hřiště v obci DM                               

                                                                  

ZO   z a m í t l o                                                

• prodej pozemků č.269/1, č.266 v k. ú. Dolní Moravice            

 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 11. 6. 2019   
 

ZO   s ch v á l i l o                                                                                                              

• smlouvu o zřízení věcného břemene č.BR/139/e/2019/TSÚ/HH se Správou silnic MSK na odtok vod z propustku                   

• závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2018 a souhlasí s celo-ročním hospodařením obce bez výhrad, spolu 

se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2018 a výsledků veřejnosprávní 

kontroly poskytovaných finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO ZŠ a MŠ Dolní Moravice bez výhrad        

• účetní závěrku Obce Dolní Moravice, Dolní Moravice č.40, PSČ 795 01 IČ 00295957, sestavenou k 31.12.2018                          

• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěv-

ková organizace, Dolní Moravice č.7, PSČ 795 01, IČ 70988595 sestavenou k 31.12.2018 

• smlouvu o výpůjčce a následném darování se Sdružením obcí Rýmařovska na mobiliář, který se pořídil z projektu 

"Jak nezabloudit na Rýmařovsku"                                                   

• smlouvu o poskytnutí poradenské služby na analýzu stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, 

pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení                   

• žádost o poskytnutí podpory v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2016-

2020            

• výsledek výběrového řízení na zakázku projekční práce „Vybudování tělocvičny včetně zázemí v obci Dolní Mo-

ravice" příjem dotace na opravu – rozšíření učební kapacity Základní školy 

• prodej části pozemků č.501/1 v k. ú. Horní Moravice,            

• vyhlášení záměrů prodeje na pozemky: v k. ú. Dolní Moravice: 404 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova: 10, 167/1, 4/1, 

937/1            

• rozpočtové opatření č.3                                       

                                                                  

ZO   v z a l o   n a   v ě d o m í                                                                                              

• rozpočtové opatření č.2                                       

• informaci starosty obce o vyřizovaných dotacích: Socha Panny Marie Immaculaty, a hotových nebo dokončujících 

akcí: zeleň II etapa, socha sv. J. Nepomuckého,                                      

• zprávu starosty obce o kotlíkových dotacích                    

                                                                  

ZO   r e v o k u j e                                                                                                              

• bod usnesení č.4.1.15 ze dne 28.3.2019                        



Vyhlídková věž  
1. června 2019 uplynulo 5 let od otevření Vyhlídkové věže v Nové Vsi pro veřejnost. Za 

tuto dobu navštívilo naši věž 100 814 osob /v průměru 20 162 osob za rok/. Nejstaršímu 

návštěvníkovi, který vystoupal všech 160 schodů, bylo 87 let. Zápisy v knize návštěv-

níků, jak od českých, tak i od zahraničních turistů, oceňují krásný výhled na jesenickou 

krajinu, ale i výzdobu a informace uvnitř věže, které se mění podle ročních období. 

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli jak na provozu Vyhlídkové věže, tak i na ús 

pěšném zvládnutí akcí, které se zde v uplynulých pěti letech pořádaly.  

A jaké akce pro návštěvníky připravujeme?  

V sobotu 20. července to bude V. ročník Anenské pouti, na podzim pak připravujeme VI. ročník „Běhu 

do schodů o pohár starosty obce“. 

J. Vaculová 

 

 

 

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

v III. čtvrtletí roku 2019.  

Vláčil Ladislav, Klimeš Vítězslav, Kopeček Antonín, Skotnicová Dáša, Baštrnáková Anna, 

Baštrnák Rudolf, Riedlová Alenka, Makovičková Věra, Magdziaková Marie, Makovička Zde-

něk, Křepelková Jarmila, Velebná Marie, Fajnorová Anna, Mlčůchová Marie, Hejsková Olga, 

Petřeková Miloslava, Francová Eva, Vaculová Jitka, Žákovčíková Anna, Herbatsch Pavel, Bršťá-

ková Zdeňka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se: 

Hladký František 

Ondrušíková Jaroslava 

Babčák František 

 

Noví občánci: 

Kopáček Matěj 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 

Jahodové a broskvové 

Příprava:20 minut + 5 hodin mražení 

Na 6-8 nanuků 

* 1 velká vyzrálá broskev  

* 500 ml broskvového džusu  

* 200 g jahod  

* 50 ml jahodového nektaru 

1.Omytou broskev rozpůlíme, zbavíme pecky, oloupeme a rozmixu-

jeme. Promícháme s džusem a nalijeme do forem na nanuky. 

2.Jahody omyjeme, odstopkujeme, rozmixujeme, propasírujeme přes 

cedník, abychom se zbavili jadérek. Směs promícháme s jahodovým 

nektarem a rozdělíme do forem. 

Náš tip 

Na výrobu nanuků můžete použít pouze džus, vybírejte ale kvalitní 

100 %. Vyzkoušejte černý rybíz nebo hroznové víno. Vícebarevné 

nanuky vyrobíte postupným přidáváním různých džusů. Každá 

vrstva musí ale nejdříve ztuhnout, proto mražení zabere víc času. 
 



 

 


