
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2019 
Anenská pouť 

Moravické vinobraní 

Návštěva německých rodáků 



   

   

Zeleň II. etapa – vybudování 

mokřadu a obnova rybníku. 

Financováno z dotací. 

Restaurování sochy Sv. Jana 

Nepomuckého. Financováno z dotací. 

Rozšíření učební kapacity ZŠ – 

vybudování nové učebny, včetně opravy 

chodbového prostoru a výměny dveří. 

Financováno z dotací. 



Moravické vinobraní  

Poslední sobotu prázdnin 31.8.2019 se konalo „Moravické vinobraní“. Krásné sluníčkové odpoledne prožili 

návštěvníci této akce, kde mohli ochutnat vynikající burčák, více jak 12 druhů vín z jižní Moravy z vinařství 

Zatloukal, domácí koláče a další dobroty. Děti měly o zábavu postarané na obrovské nafukovací atrakci, 

projížďkou na poníkovi, nebo si mohly nechat něco krásného namalovat na obličej, samozřejmě vše zdarma. 

S dobrou náladou jsme se rozloučili po půlnoci, kdy jsme se rozešli do svých domovů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva německých rodáků 

Po třech letech opět za námi zavítali němečtí rodáci, při návštěvě naší obce a setkali se starostou a 

dobrovolnými hasiči Dolní Moravice. Po prohlídce hasičské zbrojnice, ze které byli němečtí rodáci nadšení si 

oboustranně s hasiči vyměnili upomínkové předměty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 2.9.2019    

                                                                                                                             

6.1. ZO   s ch v a l u j e                                       

                                                                  

1) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019" 

- "Vybudování tělocvičny včetně zázemí v obci Dolní Moravice"  

2) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH  

3) příspěvek na elektrocentrálu Honda EG 3600 pro Diakonii ČCE – středisko Rýmařov  

4) prodej části pozemku č. 681/4 v k.ú. Horní Moravice  

5) prodej pozemku č.404 o výměře 806 m2 v k.ú. Dolní Moravice,  

6) prodej části pozemků č. 4/1, 937/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

7) prodej části pozemku č. 167/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

8) prodej části pozemku č. 10 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

9) prodej části pozemku č. 501/1 v k.ú. Horní Moravice,  

10) vyhlášení záměrů prodeje na pozemky: v k.ú. Dolní Moravice: 94/15 

11) rozpočtové opatření č.5                                       

                                                                  

6.2. ZO   b e r e   n a   v ě d o m í                            

                                                                  

1) rozpočtové opatření č.4                                       

2) závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2018 ve smyslu § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a bere na vědomí celoroční hospodaření Sdružení obcí 

Rýmařovska, a to BEZ VÝHRADY dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska 

ze dne 17.2.2019, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  Dále bere na vědomí zprávu kontrolní komise 

Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 13.5.2019    

3) dopis na Lesy ČR ve věci vyřešení parkovacích míst u Vyhlídkové věže 
4) dopis na Lesy ČR ve věci vyřešení parkovacích míst u Vyhlídkové věže 

5) sdělení odboru dopravy MSK ve věci opravy silnice přes obec   

6) vyrozumění účastníků o podaném odvolání z Města Rýmařov, stavební odbor, ve věci Realizace LBC DM 11                            

7) průběh realizace projektu Separace odpadů Rýmařovsko         

8) zprávu starosty o ukončení rekonstrukce budovy ZŠ, ukončení Zeleně II. etapy, opravy pohostinství                                 

 8)    informaci starosty o probíhajících projektových pracích na cyklostezce mikroregionu Rýmařovska                           

                                                                  

6.3. ZO   u k l á d á                                            

                                                                  

1) starostovi obce podepsat smlouvu na dotaci na projektovou dokument. 

2) starostovi obce podepsat smlouvu na dotaci pro SDH            

3) starostovi obce a vybraným členům ZO provést místní šetření na pozemku č.338/2 v k.ú. Dolní Moravice                         

4) starostovi obce projednat s ředitelkou Diakonie ČCE Rýmařov ohodnocení činnosti žáků, kteří navštěvují Domov 

odpočinku ve stáří 

                                                                  

6.4. ZO   z a m í t l o                                          

                                                                

1) žádosti na prodej pozemků č.44/1, č.4/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova 

                                                                  

6.5.   ZO   r e v o k u j e                                       

                                                                  

1) bod usnesení č.5.1.15 ze dne 11.6.2019                        

2) bod usnesení č.13.2.7 ze dne 28.2.2017                        

3) část bodu usnesení č.2.3.10 ze dne 15.12.2010 (p.č.338/2 DM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Další akce v naší obci: 

26. 10. - běh do schodů na Vyhlídkové věži, Nová Ves 10:00 hod. 

26. 10. - Zavírání studánky 18:00 hod. 

30. 11. - Vánoční jarmark a rozsvícení ván. stromu 15:00 hod. 

1. 12.  - Začínají adventy na Vyhlídkové věži 

 

Upřesnění všech akcí bude na vývěskách a webových stránkách obce. 

 



Ostrava 6. září 2019 

„Senioři – jak se nestát obětí“ 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté se v rámci svých 

preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. Při různých preventivních i 

prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají 

dříve narozeným rady a doporučení jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je matka moudrosti“, 

chceme opětovně připomenout pár preventivních rad. 

Nakupování 

…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku 

jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady a další věci… 

• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci neustále pod 

kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte. 

• Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód na platební kartu), 

• Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou. 

Podvody 

• Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či své rodině 

(jména příbuzných apod.). 

• Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či 

dalším příbuzným). 

• Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé mají 

dobré úmysly. 

• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem používejte bezpečnostní 

řetízek. 

• Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit 

jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte. 

• V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné telefonní lince 158. 

Bezpečnost venku 

• Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si domluvte odvoz. 

• Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné. 

Doprava 

…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na neosvětleném kole bez užití 

cyklistické přilby… 

• I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, po vyznačených přechodech 

pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy 

vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.  

• Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své oblečení, tašku, batoh 

či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení. 

Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají preventivní projekty moravskoslezské 

policie, například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb se soudních síní“. Ta je určena především seniorům 

a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou 

zde zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými 

příběhy. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen v rámci 

besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu o besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte 

pracovníka prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách 

v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových 

stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. 

por. Mgr. Lukáš komisař 

mailto:lukas.kendzior@pcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx


KAVÁRNA PRO SENIORY 
 

ve ČTVRTEK od 14:30 do 16:00 hod. 

v jídelně Domova odpočinku ve stáří          

zveme všechny seniory k posezení při dobré kávě a k diskusi k nejrůznějším              

tématům našeho života 

program na září až prosinec 2019:   

  

5. 9.    Naše letní zážitky, poznatky a zkušenosti – diskuse                   

19. 9.  „Moje univerzity“ – vzpomínáme na naše vzdělávání   

3. 10.   Zajímavosti z historie Dolní Moravice – četba z kroniky 

17. 10. Procvičujeme slovní zásobu – hry a hudba 

31. 10. Diskutujeme na téma „aktuální dění – co nás těší, co nás trápí“                                                        

14. 11. 17. listopad 1989 – naše vzpomínky a prožitky 

28. 11. Zajímavosti z historie Horní Moravice – četba z kroniky 

12. 12. Studenti SŠ Rýmařov nám připraví ochutnávku ván. specialit, připomeneme si ván. zvyky 

26. 12. Vánoční koncert – poslechneme si známé vánoční melodie  

 

V rámci každého setkání máme zařazené cvičení s hudbou a hru s míčem  

 
Okénko do historie 

Ve vzpomínkách novoveských obyvatel je zaznamenána i oslava posvícení. Toto se slavilo poslední neděli v říjnu. 

Německým lidovým zvykem o posvícení bylo „Hahnenschlagen“ – zabíjení kohoutů, které se podle 

pamětníků provádělo naposledy v polovině dvacátých let minulého století. „Byl to veselý zvyk, kdy 

musel být nalezen, se zavázanýma očima, koš, do kterého strčili živého kohouta. K pobavení publika 

se koš stěhoval před nárazem cepu rychle pryč před „bijcem „kohouta. Nakonec se ale našel ten 

„správný“, který nastavil koš tak, že ho už nemohl trefit. Tato „bezpečnost před ránou“ byla 

kohoutem odměněna. Zvolený kohoutí král musel pak pro všechny objednat pivo. Posledním 

kohoutím králem z Nové Vsi byl holič Heinrich Köhler /z č. 85/.“  

Kronika vzpomínek zaznamenává také Ondřejský večer, v rámci, kterého se pěstovaly tzv. věštecké hry 

/LoatschenschmeiBen/. Při těchto hrách“ ležely, pod třemi převrženými hrnky, peníze, 

chléb a jíl. Každý přítomný směl třikrát toto opět vyměnit. Zlato znamenalo bohatství, 

chleba věštil blahobyt a jíl znamenal zhoubný konec.“ Dále se provádělo házení pantoflem, 

lití olova do vody a také se řezaly třešňové větvičky, které měly o Vánocích rozkvést. 

V Nové Vsi byl oslavován i svatý Mikuláš, jen ho nazývali Nikolo nebo také Neckel. Jeho 

doprovod tvořil čert /“Krampus“/. V kronice se dále uvádí, že v této době se zabíjela prasata. 

Zabíjačka byla nazývaná „Sautanz“ /“sviní tanec“/.  

V kronikách Horní a Dolní Moravice není žádná zmínka o zvycích spojených s podzimním 

obdobím. V kronice Dolní Moravice je v zápisu z roku 1937 uvedeno, že „o Vánocích 

předváděla 3. třída pod vedením faráře Alfonse Dedka jesličky…“ 

Vyhlídková věž v Nové Vsi 

V průběhu prázdnin se opět zvýšil počet turistů, kteří navštívili naši Vyhlídkovou věž. Koncem 

prázdnin pak přispělo ke zvýšení návštěvnosti i nově otevřené dětské hřiště. 

Tradiční Anenskou pouť navštívilo letos přes 300 turistů, vlastního procesí a mše v kapli se 

zúčastnilo přes 50 občanů. 

V podzimním období připravujeme VI. Ročník běhu do schodů a zakončení roku bude již 

tradičně spojeno s adventními nedělemi, jejichž atmosféru opět umocní vánoční melodie a 

vůně punče. 



Ze školních lavic 

Atletika 

Jednou z poslední akcí minulého školního roku byl atletický trojboj, který na konci června 

pořádala ZŠ Malá Morávka. Vy, 

kteří čtete naše zprávy 

pravidelně, víte, že se jedná o 

každoroční akci. Našim dětem se 

v posledních letech ve sportu daří, 

rostou mezi nimi opravdoví 

nadšení sportovci, což dokládají 

také výsledky celého sportovního 

dopoledne. 

Lehkoatletický trojboj (skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50 m) 

Kateg. 1. a 2. ročník – dívky: Sandra Kubjátová  1. místo 

Kateg. 3. - 5. ročník – dívky: Daniela Harapátová 2. místo 

     Natálie Pohanělová 3. místo 

Kateg. 3. – 5. ročník – chlapci: Ivan Holub  1. místo 

     Jan Vinohradník 2. místo  

Běh na 800 m:  dívky:  Natálie Pohanělová 2. místo 

     Daniela Harapátová 3. místo 

       chlapci: Jan Vinohradník 1. místo   

     Ivan Holub 2. místo 

V celkovém hodnocení skončila naše škola na krásném druhém místě.  

 

Zahájení školního roku 

V pondělí 2. září opět usedly všechny děti školou povinné do lavic a začalo jim desetiměsíční 

období získávání vědomostí a dovedností. Naše škola vstoupila do nového školního roku jako 

dvoutřídní. To znamená, že výuka bude 

probíhat ve dvou oddělených třídách, ve 

třídě I. se budou společně vzdělávat žáci 1. 

a 2. ročníku a ve třídě II. pak žáci 3. až 5. 

ročníku. Tímto novým rozdělením 

reagujeme na změny ve školství chystané k 

1. 1. 2020. Nové uspořádání nám umožnilo 

dělení téměř všech vyučovacích hodin, tím 

zkvalitníme výuku a můžeme lépe 

uplatňovat individuální přístup. Pedagogický 



sbor jsme v základní škole posílili o novou paní učitelku, která zde bude působit na částečný 

úvazek.  

Nejen v řadách učitelů ale především v řadách školáků proběhly změny. V červnu jsme se 

rozloučili s našimi páťáky, kteří všichni úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na osmileté 

gymnázium, a my jim přejeme hodně štěstí při dalším studiu. Loučení je pro nás všechny vždy 

plné emocí, my však víme, že když něco hezkého končí, tak zároveň něco hezkého začíná. Pro 

naše bývalé žáky krásné období dospívání, poznávání nových kamarádů a pro nás příchod nových 

žáčků do prvního ročníku. Letos jsme přivítali dva chlapce a spolu s nimi usedlo do lavic celkem 

16 dětí. V mateřské škole přivítaly paní učitelky 14 dětí ve věku od 2 do 6 let. 

   

Dravci a Molkky 

První týden školy jsme měli připravené hned dvě akce s okolními 

spřátelenými školami. V úterý jsme se vydali do Malé Morávky 

na ukázku dravců. Tentokrát se k nám přidaly i děti z mateřské 

školy a společně jsme viděli výcvik sokola, orla, kondora a 

dalších dravých ptáků.  

Ve čtvrtek nás čekalo sportovní zápolení v Molkky. Pořadatelskou školou byla ZŠ a MŠ Rudná 

pod Pradědem. Sešli jsme se už podruhé, abychom změřili síly v zábavné finské hře, kterou 

může hrát každý bez rozdílu věku. Tato hra se hraje zásadně 

venku v trávě, proto jsme velmi uvítali, že nám vyšlo počasí. 

Hráči se snaží kolíkem shodit dřevěné špalíky, na kterých 

jsou vypsány hodnoty 1–12. Špalíky se pokaždé postaví 

v místě, kam dopadly po posledním hodu, v průběhu hry se 

postupně od sebe vzdalují. Body se jednotlivým hráčům 

postupně sčítají, až někdo z nich dosáhne přesně 50 bodů. 

Hraje se na 4 kola, 

nejšikovnější tedy může získat 

až 200 bodů. Nezřídka se ale stává, že hráči vypadnou, neboť se 

jim nepovede ve třech po sobě jdoucích hodech připsat nějaký 

ten bod. Není to tedy úplně jednoduché, jde o šikovnost a 

strategii. Naše děti bojovaly, jak nejlépe uměly, přesto jsme si 

nakonec odvezli bramborové čtvrté místo. Nás to ale nemrzí, 

protože jsme se skvěle bavili a už teď se těšíme na další ročník.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Akce, které nás čekají 

Drakiáda – 26. 9. 2019 

Scénické čtení – 22. 10. 2019  

Anglická pohádka – 23. 10. 2019  

  



 Tj Sokol Dolní Moravice – zápasy podzim 2019                        
    
3. kolo MORAVICE – VELKÁ ŠTÁHLE 2: 0  

V sobotu 17. srpna sehrála Moravice první mistrovské utkání podzimní části soutěžního ročníku 2019–2020. 

Hostila na svém hřišti sousední fotbalové mužstvo Velké Štáhle. První poločas se odehrával většinou na půlce 

hostí a Moravice předvedla vynikající hru. Druhý poločas byl z nepochopitelných důvodů herně slabší. I tak 

ale Moravice v místním derby dokázala zvítězit bez utržení gólu. Obě branky padly už v prvním poločase za 

neustálého tlaku našich hráčů. Moravice měla šanci i na několik dalších gólů. Ty největší měli Bajer a 

Sekanina. Bajer ve 27. minutě netrefil odkrytou branku z bezprostřední blízkosti, ale trefil brankáře a Sekanina 

po brejku sám před brankářem bohužel také nedal branku. Slabší výkon Moravice v druhém poločase umožnil 

hostům vyrovnat hru a několikrát nebezpečně ohrozit branku domácích. Nejnebezpečnější akci hostí, trestný 

kop za hranicí „šestnáctky“, vykryl brankář domácích Vaněrek a Moravice tak zůstala bez inkasovaného gólu. 

Branky: 19. min. Vala Michal 41. min. Vajdík Adam. Sestava Moravice: Maněrek – Jandel, Pohanka, Bureš, 

Ondřej Kopeček – Sekanina, Alois Vajdík, Michal Vala, Adam Vajdík – Bajer (Kutlák), Ujfaluši. Utkání řídil 

rozhodčí Tchatschik.     

 

5. kolo MORAVICE – SVĚTLÁ HORA 2: 4  

V sobotu 31. srpna odehrála Moravice v pořadí druhé mistrovské utkání podzimu. Moravice na svém hřišti 

hostila Světlou Horu, která si odvezla tři body. Šlo o vyrovnané utkání, ve kterém na začátku Moravice hosty 

přehrávala a vytvořila si minimálně tři šance ke skórování, které bohužel domácí útočníci nevyužili. A tak 

hosté, když hru po úvodním náporu moravického mužstva vyrovnali, využili hned první gólovou šanci a po 

rohovém kopu skórovali. V průběhu dalších deseti minut přidali druhý gól. Do konce poločasu zůstal stav 0:2 

stejný. Krátce po zahájení druhého poločasu Moravice snižuje na 1:2 a po dalších deseti minutách dokonce 

vyrovnává stav na 2:2. V této fázi utkání hraje Moravice aktivně a dostává se do šancí. Ale dalších minimálně 

pět možností skórovat domácí útočníci promarnili. A tak přichází ke slovu Světlá Hora, která využila jedno 

zaváhání moravické obrany a ujímá se vedení třetím gólem do sítě domácího mužstva. Poměr je nyní 2:3 a 

toto vedení ještě zvyšuje Světlá Hora čtvrtým gólem z trestného kopu, který byl dobře proveden a skončil v 

horním rohu domácí branky. Branky: 9. minuta hosté po rohovém kopu 0:1 18. minuta hosté 0:2 po chybě 

domácí obrany 46. minuta Vala snižuje na 1:2 56. minuta Alois Vajdík vyrovnává na 2:2 66. minuta hosté se 

ujímají vedení 2:3 po nedůrazném bránění domácích 78. minuta hosté zvyšují z trestného kopu na 2:4. Sestava 

Moravice: Pospíšil – Kubját, Pohanka (Ujfaluši), Bureš (Adamec), Ondřej Kopeček (Jandel) – Sekanina, 

Alois Vajdík, Vala, Adam Vajdík – Pavel Kopeček (Bajer), Vaněrek. Utkání řídil rozhodčí Sedlák.               

   

7. kolo MORAVICE – STARÁ VES 7 : 0 

V sobotu 14. září se odehrálo derby na moravickém hřišti, kde se Moravice v dalším mistrovském zápase 

utkala se Starou Vsí a zvítězila značným brankovým rozdílem. Moravice se prvních 10 minut utkání „hledala“ 

a Stará Ves byla aktivnější. Po gólu z nařízeného pokutového kopu proti hostům, který proměnil Vala, začala 

Moravice hrát aktivněji, převzala iniciativu a sama určovala vývoj utkání prakticky až do jeho konce. 

Výsledkem převahy domácích byly čtyři branky v síti hostujícího mužstva ještě před koncem poločasu. 

Převaha Moravice trvala i v druhé půli a přinesla ještě tři branky ve prospěch domácího mužstva. Branky: 

Vala 12., 25. a 72. minuta, Adam Vajdík 36. a 48. minuta, Alois Vajdík 39. minuta, Pohanka 76. minuta. 

Sestava Moravice: Dočkálek – Jandel, Pohanka, Bureš, Kubját, (Schwarz) – Pavel Kopeček, Alois Vajdík, 

Adam Vajdík, Pospíšil, (Cetkovský) – Sekanina, Vala, (Ujfaluši). Trenér: Tomáš Kopeček. Utkání řídil 

rozhodčí Sedlák. 

 

6. kolo 7. 9. 2019 Široká Niva – DM (zrušený zápas), náhr. zápas pátek 27. 9. v 16:30 hod.  

8. kolo 21. 9. 2019 Vrbno p. Prad. – DM 1 : 2  9. kolo 28. 9. 2019 15:30 DM – Slezské Rudoltice 

10. kolo 5. 10. 2019 15:00 Brantice – DM   11. kolo 12. 10. 2019 15:00 DM – FK Krnov "B" 

12. kolo 19. 10. 2019 14:00 DM – Staré Město  13. kolo 26. 10. 2019 14:00 Lichnov – DM 

2 kolo 2. 11. 2019 14:00 Horní Benešov – DM  1. kolo 9. 11. 2019 13:30 DM – Lomnice  

4. kolo 23. 11. 2019 13:30 Vysoká – Pitárne – DM  

 



 

 

 

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

v IV. čtvrtletí roku 2019.  

Lišková Elvíra, Reichová Matilda, Lišková Olga, Lašáková Julie, Bršťák Jiří, Kozáková 

Anastázie, Baštrnák Karol, Riedlová Marie, Pavlová Zuzana, Kocerová Ludmila, Kopečková 

Jiřina, Dworok Eduard, Biras Rudolf, Kučera Zdeněk, Najdek Jan, Pechová Antonie, 

Magdziak Milan, Antesová Marie, Kučerová Ilonka, Václavíková Berta, Vala Milan, Langerová 

Dagmar, Dostál František, Kubjátová Ludmila, Soustružník Jaroslav, Dohnalová Jiřina, 

Grobarčíková Eva, Odehnal Jiří, Král Jiří, Vychodilová Alžběta, Psotová Elfrieda. 

 

 

Rozloučili jsme se:  

Svobodová Miluše 

Křepelka Milan str. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMNÍ ČAS 

27. října 2019  

z 3:00 na 2:00 hod. 

 

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. 

 

Modlitba za zemřelé a žehnání hrobů 

v Dolní Moravici 

sobota 2. listopadu 2019 

v 16:00 hod. na hřbitově  

(v případě nepřízně počasí v kostele) 

společná modlitba za zemřelé a žehnání hrobů 

v 16:30 bude následovat mše svatá v kostele 

Římskokatolická farnost Dolní Moravice 

Malá Morávka 31, rkf.dolnimoravice@doo.cz, 

554 273 110 

 
 

V Dolní Moravici 

paní doktorka Špicerová 

bude ORDINOVAT 

15. 10. 2019 
 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

OBECNÍ BYTY 

v pátek 11. 10. 2019 

od 15:00 hod.  

bude chodit kominík  

(je důležité zajistit přístup ke všem kotlům) 

fa. Kominictví – Šembera  

Tel.: 732 289 845 

************************************** 

V sobotu 12. 10. 2019  

bude probíhat   

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

od 8:00 hod. 

fa. Kominictví – Šembera 

objednání na 

Tel.: 732 289 845 

 

 

!!!! POZOR ZMĚNA !!!! 

Potraviny Dolní Moravice 

od 1.10.2019 

Sobota   7:00- 15:00 

Neděle   7:00- 12:00 

!!!! POZOR ZMĚNA !!!! 


