
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2019 

Běh do schodů na Vyhlídkovou věž 

Zavírání studánky 

Vánoční jarmark Mikuláš v naší obci 

Krásné vánoční svátky. 



Zavírání studánky  

V sobotu 26. 10. 2019 jsme se sešli u Mateřské školy, abychom v průvodu plných světýlek společně vyrazili 

k památné lípě Hadí královně, kde je naše studánka. Krásné počasí nám přálo, a proto už z daleka šlo vidět 

nespočet lampionků, které nenesly ne jenom děti, ale také dospělí, kteří se zapojili do této oblíbené akce. Děti 

přivolaly u lípy vílu (Lucii Svobodovou) a společně zavřely studánku kouzelným klíčem a básničkou. Pro 

všechny byl připraven vynikající punč a sladká odměna. U Hadí královny se sejdeme opět na jaře, kdy bude 

otvírání studánky. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě této akce. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlídková věž v Nové Vsi  

V podzimním období proběhl VI. Ročník běhu do schodů. Na startu 

se sešlo 27 závodníků, kteří zdolali 160 schodů. Absolutním vítězem 

se stal Rudolf Baštrnák, časem 24,8 s. Protože se mu podařilo zvítězit 

již po páté, přešel putovní pohár starosty obce do jeho rukou.  

Z žen byla nejrychlejší Krečmerová T. z Rýmařova, která zdolala 

schody za 27,8 s. Nejstarší účastník Václav Vilhelm z Nové Vsi si 

časem 42,3 s vylepšil svůj osobní rekord a celkově obsadil desáté 

místo.  

V kategorii hasičů se zátěží si prvenství zajistil Josef Tomeček 

z Dolní Moravice, který časem 35,8 s vytvořil nový rekord této ka-

tegorie. 

Letošní rok zakončíme tra-

dičně adventními nedě-

lemi, kdy si návštěvníci 

mohou užít předvánoční at-

mosféru jak pohledem na 

okolní krajinu, tak i ochut-

návkou punče či poslechem 

vánočních písní. 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční jarmark 

Letošní, pátý Vánoční jarmark se opět vydařil. Návštěvníci si mohli vybrat z velké nabídky zboží, které nabí-

zeli prodejci. Byly nachystány dílničky nejen pro děti, ale také dospělí si mohli vyrobit vánoční dekorace. 

Vynikající punč a domácí zákusky jsou již samozřejmostí, jako i tradiční odlévání olova a pouštění lodiček ze 

skořápky ořechů. Nakonec akce se návštěvníci přesunuli ven, kde si společně pustili balonky štěstí, na které 

jejich ratolesti napsaly přání pod stromeček a slavnostně v doprovodu zpěvu pěvecké skupiny Variace, se 

rozsvítil obecní vánoční strom. Děkujeme pořadatelům za skvělou práci a příští rok se opět sejdeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš v obci 

5. prosince 2019 se opět sešli dobrovolní hasiči z Dolní Moravice, aby potěšili děti i dospělé v podobě Miku-

lášů, andělů a pekelných čertů. Jako první navštívil Mikuláš s andělem děti v MŠ a ZŠ v Dolní Moravici. 

V odpoledních hodinách se už celá skupina přemístila do místního Domova pro seniory, kde je s nadšením 

přivítali senioři. Měli velkou radost z nadílky, kterou byli obdarováni. Poté se Mikuláši se svými družinami, 

rozešli do domovů k dětem po celé vesnici, a podle zásluh nadělovali. Tato akce skvěle dopadla a proto velké 

díky místním hasičům, že svůj volný čas věnují dobré věci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům za přízeň v roce 

2019 a přeje krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti v roce 2020. 
 



USNESENÍ 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 2.12.2019 

7.1. ZO   schvaluje: 

1) OZV č.1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2014, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, čistoty obce, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností 

2) OZV č.2/2019 o nočním klidu 

3) OZV č.3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Mora-

vice 

4) OZV č.4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích 

5) OZV č.5/2019 o místním poplatku ze psů 

6) OZV č.6/2019 o místním poplatku z pobytu 

7) OZV č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

8) OZV č.8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

9) účetní odpisový plán pro rok 2020 pro Obec Dolní Moravice 

10)  účetní odpisový plán pro rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu, příspěvkovou organizaci 

11)  aktualizaci směrnice o oběhu účetních dokladů 

12)  smlouvu o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku se Sdružením obcí Rýmařovska 

13)  žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné fin.  podpory z rozpočtu obce na rok 2020 pro TJ 

Sokol Dolní Moravice, z.s. na provoz TJ a údržbu sportovního areálu 

14)  žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné fin. podpory z rozpočtu obce na rok 2020 pro 

Sportovní klub policie ČR Olomouc na zimní úpravu lyžařských tratí, oprava a přeprava sněžného skútru 

včetně nákupu potřebného vybavení k jeho obsluze 

15)  žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné fin. podpory z rozpočtu obce na rok 2020 pro 

Diakonii ČCE Rýmařov – Domu odpočinku ve stáří v Dolní Moravici 

16) rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace na rok 2020  

17) rozpočet obce na rok 2020  

18) střednědobé výhledy rozpočtu obce na rok 2021–2023 

19) vyhlášení záměrů prodeje pozemků v majetku obce: v k.ú. DM: 338/1, 94/15, v k.ú. HM: 630/2, 811/3, 

71/1, 811/16, v k.ú. NV u Rýmařova: 25, 22/6, 484, 483/1, 506, 978/2,  

20) rozpočtové opatření č.6 

21)  k zastupování obce na valných hromadách Vak a.s. Bruntál v roce 2020 místostarostu obce  

7.2. ZO   bere na vědomí 

1) kontrolu z Úřadu práce na veřejnou finanční podporu 

2) žádost o směnu pozemků s Lesy ČR za účelem parkování na Nové Vsi 

3) stav oprav kulturních památek a soch 

4) pokračující elektro revize na bytových domech v majetku obce 

5) vyhlášení inventarizace k 31.12.2019 

7.3. ZO   zamítá 

1) žádost Slezské diakonie na poskytnutí finančního daru 

2) žádost Studia STA na příspěvek na zpravodajství v mikroregionu 

3) vyhlášení záměru prodeje pozemku 800 v k.ú. Horní Moravice 

 

 



 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku 2019. V tomto adventním čase se už v duchu tradic lidé scházejí díky dlouhým večerům 

na besedy k hodnocení předchozího roku a vzhlížejí k době, kdy skončí panování zimy, tedy k roku budou-

címu. Slavnostní období Vánoc jsme společně zahájili rozsvěcením vánočního stromku a společné vyvrcho-

lení tohoto času očekáváme na Silvestra, kdy se, jak doufám, sejdeme společně přivítat a pozdravit Nový rok 

tradičně před naši mateřskou školu. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za všechno, co jste pro naši obec 

v letošním roce vykonali, a chci Vám také popřát do nového roku hodně štěstí, snášenlivosti, tolerance a pře-

devším zdraví.   

 

starosta obce 

Pavel Kopeček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji Vám všem poklidné prožití adventu a požehnané  

Vánoce. 
Karel Rechtenberg, farář 

 



Topení a komíny 

 

Začala topná sezóna a s ní číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin 

ve špatně udržovaných komínech. Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé 

nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejme proto na pravidelné čistění 

komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky! 

 

Od počátku roku ke konci měsíce září evidují hasiči na okrese Bruntál 14 požárů komínových těles. Majitelé, 

kteří neprokázali hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, byli pokutováni v přestupkovém řízení a do pro-

vedení revize spalinové cesty odbornou osobou (revizním technikem komínů), jim bylo zakázáno komín uží-

vat. 

 

Povinnosti při údržbě spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole  

a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může 

provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kte-

rých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání, 

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny  

do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrol-

ním, měřícím a čisticím otvorům, 

• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy 

reakce na oheň B až F, 

• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými  

a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou 

stěnou, 

• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 

 

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění  

v oboru kominictví. Seznam kominíků můžete nalézt např. na webových stránkách Společenstva komi-

níků ČR. 

 

Revize spalinové cesty se provádí: 

• před jejím uvedením do provozu,  
• při každé stavební úpravě komína, 

• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 

• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a vý-

konu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly 

spalinové cesty, 

• po komínovém požáru, 

• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. 

 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního 

technika spalinových cest. Seznam revizních techniků můžete rovněž nalézt  

např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR. 

Čištění spalinové cesty 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a 

nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v 

neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění  

v oboru kominictví. 



 

Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv. „falešnými ko-

miníky“, tj. aby se předešlo situacím, kdy lidé „naletěli“ někomu, kdo k 

revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, byla vytvořena databáze 

revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo  

MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://apli-

kace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ově-

řit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení. 

Tabulka lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.,  

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 
 
 

Výkon připo-

jeného spotře-

biče paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 
 

pevné kapalné plynné  

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

celoroční 

provoz 

sezónní pro-

voz 
 

do 50 kW 

včetně 

čištění spalinové 

cesty 
3 x za rok 

2 x za 

rok 
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok  

kontrola spali-

nové cesty 
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok  

nad 50 kW čištění a kontrola 

spalinové cesty 
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok  

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců  

v kalendářním roce. 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňo-

vou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by 

dokonce mohlo dojít k výbuchu.  

 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodr-

žovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní 

spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému 

spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 

 

 

Text, foto:  

HZS MSK, ÚO Bruntál, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení  
 

 

 

 

ZMĚNA Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Moravice č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu 

Ruší se poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 10,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 6,- 

Kč. Nový poplatek, který je platný od 1.1.2020 z pobytu činí 20,- Kč. Tento poplatek platí všichni občané, 

mimo dětí mladších 18 let a občanů starších 75 let 

Znění této nové vyhlášky je na stránkách obce Dolní Moravice v rubrice Obecní úřad – Obecně závazné vy-

hlášky, nebo také na Úřední desce. 

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/


Okénko do historie 

V dnešním příspěvku se zaměříme na problematiku osídlování obcí 

Dolní a Horní Moravice. Z kronik víme, že Dolní Moravice, Horní Mo-

ravice a Nová Ves byly původně zcela samostatné obce. Dolní a Horní 

Moravice patřily k Sovineckému panství a jejich historie se velmi pro-

líná. Založení obou obcí, podle kronik, spadá do roku 1258. Obce mají 

společný kostel i společnou školu a tvoří hospodářskou jednotku, která 

byla často označována jako Velká Moravice.  

Kroniky obou obcí uvádějí, že na jejich území žilo vždy pouze německé 

obyvatelstvo. Toto tvrzení je v rozporu s údaji, které nalezneme v publi-

kaci F. Hrubého „Morava v dějinách“ a F. Spurného „Dějiny Rýmařovska I“. Oba autoři shodně uvádějí, že 

ještě v polovině 16. století tvořili 1/3 obyvatel Češi. Obrovský pokles počtu českých usedlíků přišel, podle 

výše uvedených autorů, až po roce 1618. V této době došlo k velkému přílivu novousedlíků a odchodu českých 

starousedlíků. Příčinu spatřují oba autoři v hospodářské expanzi německých usedlíků, kteří „z nehostinného 

horského území přicházejí dolů do kraje a následně dochází k asimilaci českých usedlíků v německém pro-

středí“. Třicetiletá válka pak způsobila vylidnění celého panství a tím se germanizační proces ještě urychlil. 

V roce 1778 bylo v Dolní i Horní Moravici, stejně jako ve všech obcích Sovineckého panství, zavedeno čí-

selné označení domů. Kronika Dolní Moravice uvádí, že v roce 1803 měla tato obec 90 domů a 560 obyvatel. 

V roce 1926, osm let po vzniku Československa, bylo v obci 134 domů a 758 obyvatel. V roce 1939 pak 601 

obyvatel. 

Při sčítání lidu v roce 1910 měla obec Horní Moravice 310 obyvatel. V roce 1939 zde žilo 293 obyvatel.  

V kronice Dolní Moravice se uvádí, že „poslední Češi odtáhli 7.10.1938 kolem 8.00 h.“ Celkem odešlo 60 

Čechů. „Dokud byli v obci Češi, nebylo možné, abychom ozdobili své domy. Sotva ale byli pryč, rozkmitala 

se stovka rukou, aby vesnici připravila na vstup německých vojáků.“  

Po 2. Světové válce došlo k odsunu německých obyvatel. První odsun z Dolní Moravice byl 5.8.1945, odchá-

zelo 180 osob. 

Prvním českým kronikářem v obci Dolní a Horní Moravice byl Bedřich Minx. Byl vyučen mlynářem a v této 

profesi pracoval až do roku 1945. Po výzvě prezidenta – osídlit pohraničí, přišel v únoru 1946 do Moravice, 

aby převzal mlýn č.44. To se neuskutečnilo, protože živnost měla být zlikvidována a Minx dostal práci v to-

várně na řetězy v Malé Morávce. V roce 1947 byl požádán předsedou MNV, aby se zdejším řídícím učitelem 

Peškem vedl kroniku. „Časem řídící učitel odešel do Velké Štáhle a já začal psát. Zprávy o dřívějších pomě-

rech jsem získal od občanů, kteří tu byli již déle: V. Vávra č.2(3), který byl do zdejší obce totálně nasazen 

jako kolářský dělník na živnost č. 81 a prožil tu větší část války (od 8.2.1943) a nejvíc starý německý občan 

Franz Kromp – Horní Moravice č.50.“ 

Situaci po válce popisuje kronika následovně: 

„V roce 1945, po příchodu Rudé armády byly zrušeny obecní úřady a nahradily je Správní komise. V Dolní 

Moravici byla kancelář této komise v č.7 a komisi tvořili: 

Vašinka Jan –předseda (v listopadu 1945 se přestěhoval a nahradil ho Kolenič Antonín) 

Kovář Jan – bytový referent                                                                                                                     

Kořínek Josef – zemědělský referent                                                                                                                       

Prášil František, Dostál František a Sedláček Alois – členové  

Agenda Horní Moravice se vedla zvlášť – pro neshody funkcionářů. Kolenič svolal v Horní Moravici veřejnou 

schůzi a na ní bylo odhlasováno osamostatnění Horní Moravice. K tomu došlo od roku 1946 a členy 

Správní komise byli: 

Hamřík Bohumil – předseda a pokladník (po 1 měsíci odstupuje pro velké množství práce a ve funkci ho 

nahradil Roemer Josef) 

Roemer Josef – místopředseda                                                                                                             



Lednický Josef – zemědělský referent                                                                                                           

Minx Bedřich, Kolenič Jan – členové“ 

První záznamy o poválečném doosídlování jsou v kronice Dolní Moravice z roku 1945. Jako první osíd-

lenci naší obce v r. 1945, jsou zde uvedeni:  

č. 42 Dostál František                        č. 141 Vašinka Jan                     č. 127 Dostál Alois, obchod 

č. 86 Prášil František   č. 28 Kořínek Josef                    č. 31 Kratochvíl Josef 

č. 46 Fajnor Martin   č. 14 Navrátil Jan                           č. 59 Fuksa Jan 

č. 21 Kubját František  č. 100 Mikulička Martin                  č. 26 Fleisig Bedřich 

č. 18 Ondruch Josef   č. 78 Maleňák Jan                           č. 23 Ondruch Jan 

č. 31 Sedláček Alois   č. 9 Pecha Stanislav                    č. 72 Hladík František 

č. 63 Vacek Bohumil   č. 16 Ušák Jan    č. 40 Kolenič Antonín   

 

V roce 1946 nabývá osídlování pohraničí velkého rozmachu. Podle údajů v kronice, žilo v Dolní Moravici 

216 osob a v Horní Moravici 123 osob. „Čísla popisná 4,5,7,8,9,10,11 byla bombardováním zničena. Němec-

kých občanů tu bylo ještě mnoho, bydleli povětšině s novými osídlenci pohromadě. Kdo nechtěl s nimi být, 

tak byli tito vysídleni do prázdných budov, nebo i více rodin pohromadě. Kronika dále uvádí, že „V zeměděl-

ských usedlostech němečtí občané osídlencům ve všech pracích vypomáhali, a rádi poradili. Mnozí byli velice 

úslužní, ale hlavně starší generace, mladší osoby byly upjatější, někteří urputní.“  

V roce 1950 žilo v obou obcích 385 osob, z toho bylo 59 rodin z Moravy, 37 rodin ze Slovenska a 2 rodiny 

německé.  

V Dolní Moravici bylo obydleno 69 domů /včetně Fary, školy a úřadu MNV/ „jsou odbourány čísla: 

4,12,15,16,19,24,29,36,35,34,43,48,65,66,70,72,75,80,84,93,98,99,100,101,103,106,116,122,135.Odbouralo 

se 29 budov, z nich 5 domků, papírna a pila. Vyhořela č.4,42,52,61,62,107,121. Zemědělská usedlost č.42 

vyhořela v roce 1949 založením.“                                                                                                                                                

V Horní Moravici bylo obydleno 37domů /včetně stájí JZD a budovy SNB/ „k demolici jsou určena čísla: 

5,6,9,10,11,13,19,25,37,38,43,44,61,64. Následkem válečných událostí v r.1945, byly zničeny č. 4,7,8,20.“/    

 

V roce 2019 žije v obou obcích 369 (DM 230, HM 139) osob.                                                                        

V Dolní Moravici je 136 obydlených budov, z toho 43 čísel evidenčních a 93 čísel popisných.  

V Horní Moravici je 64 obydlených budov, z toho 18 čísel evidenčních a 46 čísel popisných.  

J. Vaculová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tříkrálová sbírka 2020 

 

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 

Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele při-

jali koledníky a štědře je obdarovali. 

 

V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří Králové, aby pod-

pořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále 

můžete potkat v rozmezí od 1.ledna do 14.ledna 

2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Mar-

tina – pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koled-

níků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a 

prosit za potřebné.  

 

Charita sv. Martina hledá i nové koledníky – děti i dospělé. Koledování probíhá především o víkendech. Chceš 

být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734 264 333. Skupinku 

tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle 

tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. 

Kostýmy jsou žádoucí. 

 

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu 

– nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby – domácí péče. 

Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní 

stav co nejdéle ve svých domácnostech.  

Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat 474 268 

Kč: 

• 65%  z výtěžku, tedy 308 274 Kč pomohlo přímo Charitě sv. Martina. Rozšířila nabídku půjčovny 

zdravotnických pomůcek o 3 oxygenerátory a 1 mobilní WC. Dofinancovala provozní ztrátu Charitní 

pečovatelské služby, jejíž udržitelnost je v našem rozsáhlém regionu finančně náročná, ale velmi žá-

daná. 

• Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, která využívá výnos tříkrálové sbírky 

na podporu vlastních poskytovaných služeb, tedy např. nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ve 

Vesničce soužití, v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v ohrožených lokalitách (Šance 

domova);  

• 10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí, především na Ukrajině a v Moldav-

sku. Balíky základních potřeb pro rodiny postižené konfliktem na východě Ukrajiny, v Moldavsku 

v rámci projektu Důstojný život pomoc chudým seniorům, realizace anglického příměstského tábora 

pro děti z vesnice na Zakarpatí, pořádání Psychologického semináře pro 20 specialistů v poskytování 

psychologické pomoci postiženým válkou.   

• 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika;  

• a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.  

 

Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na nákup dalších zdravotnických pomůcek dle zájmu 

našich klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji potřebným lidem. Chceme po-

kračovat v poskytování terénních služeb, které jsou finančně prodělečné (pečovatelská služba a domácí péče 

– ošetřovatelská služba). 

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM!    

Děkujeme. 
 

 

 

 

 

Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte 

při akcích, za podporu a čas, který nám věnujete. 

Úplně všem pak přejeme krásný a úspěšný nový rok 2020. 
 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Moravice Dagmar Kučerová, ředitelka školy. 



Ze školních lavic 

Návštěva Mikuláše v mateřské škole 

Jako každým rokem naši mateřskou školu 

5.12.2019 navštívil Mikuláš a anděl. Za-

tímco oči některých dětí se rozzářily 

v očekávání sladké odměny, zlobivé děti se 

začaly obávat. Hříšníci tak museli slíbit, že 

se pro příště polepší. Hodný andílek rozdal 

dětem mikulášské balíčky a kalendáře. Děti 

poděkovaly za bohatou výslužku básničkami 

a písničkami. Mikuláš se s dětmi rozloučil 

s tím, že bude i nadále celý rok sledovat je-

jich chování a dodržování slibů. 

 

 

Návštěva svíčkárny 

V předvánočním čase v rámci projektu „Cesta za poznáním“ pod registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940 navštívily děti 

z mateřské školy svíčkárnu Rodas v Olomouci. Děti si 

ozdobily dvě svíčky, které namáčely v barevných vos-

kových polevách. Dětem se moc líbilo naplnění lahviček 

koupelovou solí s esenciálními oleji v různých barvách. 

Další aktivitou bylo vykrajování vánočního motivu 

z glycerinového mýdla. Dětem dělal společnost papou-

šek ARA jménem Boban. Už teď se děti těší na příští 

návštěvu. 

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Exkurze ve vrbenské sklárně 

Každý rok na podzim věnujeme dva dny prakticky zaměřené projektové výuce. V minulých letech 

jsme tak nahlédli pod pokličku pekařského a následně tkalcovského řemesla. Letos jsme si při-

pravili program na téma sklářství. V rámci těchto 

dvou dnů jsme pro děti připravili teoretický úvod 

s promítáním o historii a současnosti sklářství, 

podívali jsme se na složení skla a zejména na mož-

nosti jeho recyklace. Následně si děti ověřily 

svou paměť při vyplňování pracovních listů, potý-

kaly se s úkoly v rámci interaktivní hry zaměřené 

na třídění odpadu a také si ve výtvarné výchově 

samy zahrály na návrháře džbánů a číší, které 

zdobily barvami na sklo. Vrcholem dvoudenního 



„sklářského soustředění“ pak byla exkurze v rodinné Sklárně Jakub ve Vrbně pod Pradědem. 

Tam jsme konečně na vlastní oči viděli, z jakých surovin se sklo vyrábí, přímo před našima očima 

mistr sklář vyfoukal krásné číše, karafu i skleněného ptáčka. Pro děti bylo velkým zážitkem, 

když si mohly samy fouknout do sklářské píšťaly či nahlédnout přímo do rozžhavené pece. Každý 

si odtud odnesl pamětní skleněnou minci. Od této chvíle už za každou skleničkou či miskou děti 

uvidí opravdovou lidskou práci, která si zaslouží naši úctu. Už teď se začínáme připravovat na 

příští rok, abychom se mohli na vlastní kůži seznámit s dalším řemeslným odvětvím.  

 

Slezská tvorba v Opavě 

S blížícím se vánočním časem se našimi školními aktivitami prolínají sváteční témata. Čteme si 

o Vánocích, příklady k počítání se tematicky věnují stromečkům a baňkám, zpíváme a recitujeme 

o zimě a Ježíškovi, samozřejmě kreslíme a vyrábíme vá-

noční dekorace. Letos jsme toto téma načali opravdu 

stylově – vydali jsme se přímo k mistrům tohoto oboru. 

Na konci listopadu jsme si udělali výlet do opavského 

výrobního družstva Slezská tvorba, které se už 70 let 

věnuje ruční výrobě skleněných vánočních baněk. 

V útrobách dílen nás čekalo opravdové překvapení – do-

sud nás nenapadlo zamyslet se nad tím, kolik lidské 

práce se skrývá za jednou baňkou. Při exkurzi s výkladem jsme sledovali, jak se obyčejná skle-

něná trubička v několika fázích mění v pestrobarevné vánoční baňky a figurky. Po zhlédnutí 

práce profesionálů si děti samy vyzkoušely techniku zdobení. Z výletu si každý odvážel dvě 

vlastnoručně malované baňky, které si doma pověsí na vánoční stromeček. 

Obě akce byly uspořádány v rámci OP VVV projekt „Cesta za poznáním“ pod registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940. 

Vystoupení pro seniory 

Stejně jako v minulých letech jsme se i le-

tos vydali zpestřit adventní čas našim se-

niorům. V Domově odpočinku ve stáří naši 

žáci vystoupili s pásmem vánočních písní a 

básniček, někteří i zahráli na hudební ná-

stroje. Odměnou jim byl potlesk a uznání, 

poděkování ve formě sladké dobroty a 

hlavně šťastné úsměvy na tvářích divaček 

a diváků. Touto vánoční návštěvou navazu-

jeme na řadu aktivit, které ve spolupráci 

s moravickým Domovem podnikáme v prů-

běhu roku – program ke Dni matek, červnovou výtvarnou dílnu a v zimě plánujeme společné hraní 

deskových her. Na seniory tak myslíme nejen o Vánocích.   

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 



Drakiáda 

K našim již tradičním akcím, o kterých se každoročně zmiňujeme ve zpravodaji, patří podzimní 

drakiáda, při které se vracíme spolu s dětmi do dětských let.  Jsme 

moc rádi, že účast rodičů i prarodičů bývá vždy hojná, vždyť kdo by 

si rád neužil té úžasné podívané na nebe poseté barevnými draky. 

Těžko posoudit, zda mají větší radost děti nebo dospělí, každopádně 

naši draci jsou na moravické obloze nepřehlédnutelní a projíždějící ři-

diče upoutávají už zdálky. V posledních letech máme také štěstí na slunečné počasí, jenž navo-

zuje pohodovou atmosféru, kterou si ještě zpříjemníme opékáním špekáčků. Děti si pohrají na 

zrekonstruované zahradě mateřské školy a rodiče navazují kontakty 

 

Cesta za kulturou 

V úterý 22. 10. se vydali naši předškoláci z MŠ společně s žáky prvního a druhého ročníku do 

Městského divadla v Rýmařově, aby zde zhlédli přestavení „Pošťácká pohádka,“ Nejednalo se o 

klasické divadlo, ale o scénické čtení, což je kombinace čteného a hraného textu s použitím 

jednoduchých rekvizit. Cílem je vtáhnout děti do děje a namotivovat je k četbě knih. Také co 

se týče délky takového představení, jde o kratší formu – 45 minut, vhodnou právě pro nejmenší 

diváky, kteří neudrží dlouho pozornost. Ošizeni nebyli ani starší žáci 3. až 5. ročníku, kteří si 

na své divadlo museli počkat do dalšího dne. A protože mají ve svém vzdělávacím programu 

anglický jazyk, mohli si vyzkoušet své jazykové znalosti při představení  pohádky Lazy goat 

(Líná koza), jež herci odehráli zčásti v anglickém a zčásti v českém jazyce tak, aby ani méně 

zdatným žákům neuniklo nic důležitého z děje.  

 

Dopravní hřiště 

V rámci preventivních aktivit zařazujeme každoročně do výuky několik preventivních programů, 

jejichž součástí je také dopravní výchova. Znovu jsme si po třech letech objednali mobilní do-

pravní hřiště, na kterém se učili zvládat různé dopravní situace školáci i děti z mateřské školy. 

V běžné výuce se žáci zaměřují především 

na znalost dopravních značek, význam svě-

telných signalizačních zařízení, dovednost 

správně přecházet silnici – tu ostatně pro-

cvičujeme denně při přesunech na jednot-

livé budovy. Orientaci v dopravě a doved-

nost správně zareagovat v každé situaci 

ale musíme stále procvičovat. Zatímco 

v reálném životě si děti vyzkouší hlavně 

roli chodce či řidiče jízdního kola, při výuce na mobilním dopravním hřišti mohly usednout také 

za volanty aut a motorek nebo si vyzkoušet roli policisty. Za porušení dopravních předpisů do-

stali řidiči i chodci pokutu ve formě razítka na ruku, a že jich nebylo málo.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 



 

 
22.11.2019 

 

ČEZ pomůže v Moravskoslezském kraji rozsvítit 45 stromečků 
 

Energetici se rozhodli navázat na úspěšný projekt z minulých let a přispějí 45 městům a obcím v kraji 

na rozsvícení vánočních stromečků. Podpoří hlavně obce v okolí Elektrárny Dětmarovice nebo ty, kde 

provozují veřejné osvětlení či jiné projekty, a také například Nošovice nebo Žabeň, na jejichž kata-

strech stojí velké rozvodny ČEZ Distribuce. Většina obcí peníze využije na zpestření adventního pro-

gramu nebo novou vánoční výzdobu. 

Mezi obce a města ČEZ v kraji rozdělí bezmála milion korun. „Na každou obec vychází 20 až 30 tisíc korun, 

což se může zdát jako symbolický příspěvek, ale z reakcí starostů víme, že jim to před koncem roku s přípravou 

vánočního programu hodně pomůže,“ upřesnil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. 

„Celoročně naplňujeme různými aktivitami v regionech jednu z priorit naší strategie udržitelného rozvoje – 

Být dobrým partnerem a sousedem měst a obcí, kde podnikáme. Adventní setkání u vánočního stromu, kdy si 

sousedé mohou užít slavnostní atmosféru, pobavit se, popřát si hezké svátky, do této koncepce přirozeně za-

padá. Proto jsme se i letos rozhodli pokračovat ve stejném loňském duchu. Rozsvícením vánočních stromů na 

venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat všem zákazníkům, kteří nám zachovávají přízeň,“ řekla Mi-

chaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. 

Soutěž 

Vánoční soutěž se Skupinou ČEZ bude probíhat až do 15. prosince na facebookové stránce Skupina ČEZ. 

Energetici vyhlásí každý den jednoho vítěze, který získá poukaz na vánoční strom v hodnotě 1000 Kč a k tomu 

vánoční světýlka. 

https://www.facebook.com/SkupinaCEZ/ 

Pro příznivce charitního sportování: ceny od Jágra i Strýcové 

Vánoční radost uděláme také příznivcům činnosti Nadace ČEZ a zejména aplikace EPP - Pomáhej pohybem. 

Už popáté totiž odstartuje oblíbená série soutěží Adventní kalendář. Mezi cenami jsou cenné sportovní suve-

nýry, které věnoval například Jaromír Jágr nebo Barbora Strýcová, ale také sportovní pomůcky. Zájemci si o 

ně mohou zasoutěžit od 1. 12. až do Štědrého dne na Facebooku EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ.  

https://www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/ 

Podpořené obce a města v kraji 

Karvinsko:  Dětmarovice, Doubrava, Dolní Lutyně, Orlová, Bohumín, Petřvald, Havířov, Albrech-

tice, Petrovice u Karviné, Český Těšín 

Frýdecko-Místecko: Jablunkov, Nošovice, Bukovec, Horní Lomná, Ropice, Bílá, Třinec, Frýdlant nad Os-

travicí, Palkovice, Dobratice, Čeladná, Žabeň 

Opavsko:  Hrabyně, Budišovice, Hlučín, Markvartovice, Kozmice, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, 

Kravaře, Vítkov, Velké Heraltice, Větřkovice 

Bruntálsko:  Horní Životice, Město Albrechtice, Krnov, Karlova Studánka, Rýmařov, Široká Niva, 

Dolní Moravice, Dívčí Hrad 

Novojičínsko:  Fulnek, Příbor, Tichá 

Ostravsko:   Klimkovice 

 

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

https://www.facebook.com/SkupinaCEZ/
https://www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/
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8. kolo 21. 9. 2019 Vrbno p. Prad. – DM 1: 2 

V sobotu 21. září sehrála Moravice mistrovské utkání okresního přeboru na hřišti ve Vrbně s místním Soko-

lem. Moravici sice chybělo několik hráčů základního kádru, jejichž absence byla způsobena zraněním nebo 

zaneprázdněním, ale hráči, kteří je nahradili, svým úsilím a bojovností dokázali nad soupeřem v jeho domácím 

prostředí zvítězit a po zásluze si odvezli tři body.  

Skoro po celé utkání měla Moravice mírnou převahu. Už v úvodu se v 10. minutě před brankou domácích 

ocitl sám, nikým nebráněný Ujfaluši. Nezkušenost mladého hráče však způsobila, že branku z bezprostřední 

blízkosti přestřelil. Nedlouho nato, ve 14. minutě se v podobné situaci ocitá Vaněrek, ale jeho střelu kryje 

brankář. Přesto to byli domácí, kteří ve 38. minutě skórovali po zaváhání Moravické obrany. Trenérem Mo-

ravice provedené změny ve 2. poločase přispěly ke zlepšení hry moravického mužstva a v 50. minutě Vaněrek 

vyrovnal na 1:1. Moravice se ujala vedení 1:2 v 66. minutě, kdy Kutlák přidal druhý gól.  

V 79. minutě mohl Pospíšil pojistit vedení Moravice třetí brankou z pokutového kopu proti domácím. Vrben-

ský brankář však jeho penaltu kryl. Vrbno se v závěru utkání snaží vyrovnat, což Moravice naštěstí nedopus-

tila. Sama mohla skórovat z gólových šancí Pospíšila a Al. Vajdíka. Oba však zaváhali, a tak obrana Vrbna v 

čele s brankářem stačila jejich šance zmařit.  

Sestava Moravice: Dočkálek – Jandel (46. Kutlák), Milan Vala, Bureš, Ondřej Kopeček – Vala Michal, 

Schwarz, Alois Vajdík, Pospíšil – Ujfaluši, Vaněrek.  

Trenér: Pohaněl  Utkání řídil rozhodčí Tchatschik. 

   

9. kolo 28. 9. 2019 15:30 DM – Slezské Rudoltice 4:1 

V sobotu 28. září hrála Moravice další mistrovské utkání okresního přeboru. Na svém hřišti přivítala Rudol-

tice. Ještě před zahájením utkání musel být vyřešen problém řízení zápasu, protože se nedostavil delegovaný 

rozhodčí. Došlo k dohodě mezi soupeři a utkání řídil laik – Tomáš Kopeček.  

Moravice se už v úvodu utkání ujímá vedení brankou ve 2. minutě vstřelenou Michalem Valou. Domácím se 

daří hra po stranách hřiště, kde na jednom kraji záložní řady uplatňuje svoji rychlost Adam Vajdík a na druhém 

Michal Vala. Těží z toho celé mužstvo. Ve 22. minutě zvyšuje Adam Vajdík na 2:0 a Moravice má neustále 

převahu nad Rudolticemi. Ve středové řadě se vede Lojzovi Vajdíkovi. V obranné čtveřici, která soupeři moc 

nedovoluje, vyniká už po několik utkání Bureš svou bezchybnou hrou. 36. minuta přináší gól z kopačky 

Adama Vajdíka a Moravice jde do kabiny za stavu 3:0.  

V začátku druhého poločasu přichází útlum moravické hry. Hosté z Rudoltic využívají této situace svou vy-

rovnanější hrou a zatlačí domácí Moravici do defenzivy, z čehož vytěží branku a snížení na 3:1. Tím Mora-

vický útlum končí a Vaněrek svým gólem v 69. minutě upravuje skóre na konečných 4:1 pro Moravici a 

domácí opět přebírají herní iniciativu až do konce utkání.  

Branky: Michal Vala ve 2. minutě, Adam Vajdík ve 22. a 36. minutě, Vaněrek v 69. minutě.  

Sestava Moravice: Dočkálek – Jandel (Bajer), Bureš, Pohanka, Cetkovský (Ujfaluši) – Adam Vajdík, Pavel 

Kopeček, Alois Vajdík, Michal Vala – Adamec (Kutlák), Vaněrek.  

Trenér L. Pohaněl.  

 

10. kolo 5. 10. 2019 15:00 Brantice – DM 2:1 

   

11. kolo 12. 10. 2019 15:00 DM – FK Krnov "B" 1:3 

V sobotu 12. října odehrála Moravice na domácím hřišti mistrovské utkání proti Krnovu B. Hosté jsou na 

předním místě tabulky. Začátek utkání patřil Moravici, která častěji svou útočnou hrou ohrožovala branku 

Krnova a po 27. minutách hry se ujala vedení 1:0, které však domácím vydrželo jen 2 minuty.  



Hosté mají rychlé a nebezpečné útoky a po jednom z nich ve 29. minutě vyrovnávají na 1:1. Od této chvíle je 

utkání vyrovnané, útoky a příležitosti ke skórování se střídají na obou stranách. Hostům se využívání šanci 

dařilo víc, než Moravici a v 35. minutě přidávají druhou branku a ujímají se vedení 1:2.  

Úvod do druhého poločasu se Krnovu vydařil lépe než Moravici a ve 47. minutě zvyšují na 1:3. Moravice si 

vypracovala v dalším průběhu hry několik slibných příležitostí ke skórování, tu největší měl Michal Vala, 

když se ocitl sám před brankářem Krnova, ale ten jeho pronikání kryl. Po vyrovnané hře byli hosté z Krnova 

úspěšnější a odvezli si tři body.  

Sestava Moravice: Dočkálek – Kubját (Jandel), Pohanka, Bureš, Ondřej Kopeček – Adam Vajdík, Alois 

Vajdík, Michal Vala, Ujfaluši (Sekanina) – Vaněrek, Cetkovský (Bajer).  

Utkání řídil rozhodčí Mikulčák.  

Branky: 27. min. - Sekanina – 1:0 29. min. - hosté – 1:1 35. min. - hosté – 1:2 47. min. - hosté – 1:3  

 

12. kolo 19. 10. 2019 14:00 DM – Staré Město 2:2 

   

13. kolo 26. 10. 2019 14:00 Lichnov – DM 5:1 

V sobotu 26. října hrála Moravice v Lichnově mistrovské utkání v sestavě: Dočkálek (Pospíšil) – Kubját (Jan-

del), Pohanka (Adamec), Bureš, Ondřej Kopeček (Ujfaluši) – Adam Vajdík, Pavel Kopeček, Alois Vajdík 

(Cetkovský), Sekanina – Michal Vala, Vaněrek.  

Začátek utkání hraje Moravice rozpačitě. Domácí hrají důrazný a silový fotbal s dlouhými vysokými přihráv-

kami na své útočníky, kteří jsou v osobních soubojích důraznější a souboje často vyhrávají a ohrožují mora-

vickou branku. V 18. minutě obránci Moravice neubránili jeden z domácích útoků, situaci musel řešit mora-

vický brankář a jeho zákrok ohodnotil rozhodčí pokutovým kopem. Domácí se tak ujali vedení 1:0.  

Ve 30. minutě při útoku Lichnova končí míč, po střele z pravé strany do vzdálenější horní části moravické 

branky, v síti a Lichnov tak zvyšuje na 2:0. Ve 37. minutě kopou domácí trestný kop z 20 metrů, moravický 

brankář nereagoval na míč včas a Moravice tak prohrává 3:0. Ve 44. minutě má Lichnov opět výhodu trestného 

kopu. Centrovaný míč z 20 metrů do moravické „šestnáctky“ posílá hráč Lichnova hlavou za záda moravic-

kého brankáře a první poločas končí 4:0 pro domácí Lichnov.  

V 55. minutě střídá Pospíšil zraněného brankáře Moravice Dočkálka a v 60. minutě chytá penaltu domácích. 

Moravici se pak podaří několik útočných akcí do „šestnácty“ Lichnova, ale bez výsledku. Naopak Lichnov v 

70. minutě dává branku a mění skóre na 5:0. V 80. minutě se přece jen podaří jedna z moravických útočných 

akcí dotáhnout do úspěšného konce a Michal Vala snižuje na 5:1, což je už konečný stav utkání. Moravice v 

tomto utkání ve všech směrech tahala za kratší konec.  

Utkání řídil rozhodčí Macík. 

 

2 kolo 2. 11. 2019 14:00 Horní Benešov – DM 3:1 

   

1. kolo 9. 11. 2019 13:30 DM – Lomnice 6:4 

V sobotu 9. listopadu odehrála Moravice poslední utkání podzimu na domácím hřišti. Soupeřem bylo hostující 

mužstvo Lomnice, které je nováčkem okresního přeboru.  

Sestava Moravice: Dočkálek – Jandel (Cetkovský), Pavel Kopeček, Pohanka, Ujfaluši – Adam Vajdík, lois 

Vajdík, Bureš (Michal Vala), Pospíšil – Vaněrek, Sekanina (Adamec).  

Branky: Vaněrek 30., 40., 55. a 89. minuta Alois Vajdík 6. minuta Hosté 1., 72., 82. a 87. minuta.  

Další gólové šance měla Moravice v 8., 10. a 74. minutě díky Sekaninovi, které bohužel neproměnil a v 18. 

minutě neproměnil Bureš pokutový kop. 

Začátek utkání byl dramatický. Hosté hned z první útočné akce už v první minutě skórovali a ujali se vedení. 

Moravice se ale rychle vzpamatovala a v 6. minutě vyrovnává stav na 1:1. Natrvalo se usadila na polovině 

soupeře a svou převahu vyjádřila dalšími brankami, takže konec prvního poločasu vyzněl pro Moravici 4:1. 

Hosté už k úvodní brance žádnou další během prvního poločasu nepřidali.  



Naopak byla to Moravice, která v začátku druhé půlky utkání zvýšila na 4:1. Druhý poločas byl ovšem ze 

strany domácích pravým opakem prvního. Moravice přestala být aktivní, hráči byli oproti prvnímu poločasu 

pasivní a toho využili hosté, kteří i přes pro ně nepříznivý stav, nepřestávali ve snaze srovnat a snížit tak 

náskok Moravice. Ta „usnula na vavřínech“ uspokojená čtyřgólovým náskokem. Hostům ke snížení náskoku 

Moravice z 5:1 stačily tři brejkové útoky, které při nepozorně bránící obraně domácích proměnila Lomnice v 

góly a Moravice se musela obávat o výsledek utkání. Až v úplném závěru utkání přidala šestou branku na 

konečný stav 6:4. 

 

4. kolo 23. 11. 2019 13:30 Vysoká – Pitárne – DM 3:1 

 

Výsledná tabulka 

1. FK Krnov „B“ 29 bodů  8. Brantice  18 bodů 

2. Světlá Hora  28 bodů  9. Slezské Rudoltice 17 bodů 

3. Staré Město  23 bodů  10. Horní Benešov 16 bodů 

4. Lichnov  21 bodů  11. Lomnice  15 bodů 

5. Dolní Moravice 19 bodů  12. Vrbno p. Praděd. 14 bodů 

6. Vysoká – Pitárne 19 bodů  13. Stará Ves  13 bodů 

7. Velká Štáhle  18 bodů  14. Široká Niva 12 bodů 

I u nás v obci máme skvělou tanečnici 

Do Centra Babylon v Liberci se od neděle 17. do 23. listopadu slétl 

celý svět, tedy rozhodně jeho taneční část. Liberec se stal hostujícím 

městem World Dance Championship 2019, což je otevřené mistrovství 

světa v různých tanečních formách i věkových kategoriích. Byla to vel-

kolepá podívaná s úžasnou atmosférou. Skvělá taneční vystoupení 

předvedlo na 3 tisíce tanečnic a tanečníků z více jak 180 tanečních škol 

z 22 zemí světa.  

Také Rýmařovsko zde mělo své zastoupení. Osm tanečnic, sedm cho-

reografií a šest titulů mistrů a vicemistrů – tomu se říká úspěch. Obrovská gratulace a poděkování za skvělou 

reprezentaci letí svěřenkyním Aleny Tomeškové z AT Dance ZUŠ Rýmařov – jmenovitě Týně Baslarové, Ivě 

Němcové, Natálii Pohanělové, Karolíně Knapkové, Kateřině Kohoutkové, Lucii Nebesové, Karolíně Hradi-

lové a Barboře Hřívové. Tanečního šampionátu se zúčastnily velké 

taneční školy, a přesto se výběr tanečního oboru Základní umělecké 

školy z Rýmařova dokázal prosadit a nejen to – bral kovy nejcennější!  

Natálka Pohanělová z Dolní Moravice se stala 1. vicemistryní 

(2.místo) v kategorii starší děti modern and contemporary dance. 

V sólovém tanci v obrovské konkurenci celkem 29 tanečnic se ve 

dvou vyřazovacích kolech probojovala až na stupně vítězů.  Také ve 

skupinovém tanci s názvem Písečná fantazie získala naše děvčata 

krásné druhé místo. Děkujeme Natálce i ostatním děvčatům ze ZUŠ 

Rýmařov za skvělou reprezentaci celého regionu. 

 

 

 

 

Další akce v naší obci: 

18.12.2019 – Vánoční besídka MŠ, ZŠ 

31. 12. 2019 – Silvestrovský běh 

31. 1. 2020 - VII. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce 

20. 3. 2020 – Josefovská zábava 

 



 

 

 

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

v I. čtvrtletí roku 2020. 

Čiklová Jana, Kolářová Bohumila, Horák Pavel, Strouhal Josef, Uhlík Zdeněk, Cenek Bořivoj, Riedl Franti-

šek, Přikrylová Růžena, Klimešová Alena, Přikryl Antonín, Antes Ivo, Jurtíková Svatava, Jazudeková Anna, 

Najdeková Eva, Čikl Jaroslav, Korman Jan, Strogal Jaroslav, Ondrová Růžena, Najdek Josef, Kavka Josef, 

Bršťák Ondřej, Žákovčík Josef, Straka František, Najdeková Irena. 

 

 

 

 

POTRAVINY DOLNÍ MORAVICE 

Eva Baštrnáková 

Vánoční provozní doba:    

23.12.                6:30-17:00 

24.12.                7:00-12:00  Krásné prožití Vánočních svátků 

25.12.                ZAVŘENO 

26.12.                7:00-12:00                   a spoustu krásných chvil.    

27.12.                6:30-17:00   

28.12.                7:00-15:00 

29.12.                7:00-12:00 

30.12.                6:30-17:00   Přijímáme objednávky na pečivo do 18. 12. 2019 

31.12.                7:00-14:00                  

1.1.2020            ZAVŘENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba na  

Obecním úřadě 

v Dolní Moravici 

od 23. 12. do 27. 12. 2019 

uzavřen z důvodu čerpání 

dovolené. 

Děkujeme za pochopení. 

Obec Dolní Moravice Vás srdečně 

zve na půlnoční, silvestrovský oh-

ňostroj, který se bude konat před 

Mateřskou školou u víceúčelového 

hřiště, kde společně přivítáme nový 

rok 2020. 

MUDr. Špicerová bude  

ordinovat v Dolní Moravici  

14. 1. 2020 

 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 


