
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2020 

Vítání občánků 

Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice 

První školní den 



 

V roce 2019 jsme byli úspěšní v získání dotace na obnovu sochy Panny 

Marie Immaculáty. Restaurátorské práce byly ukončeny v červenci 

roku 2020 a jsme rádi, že je to v pořadí již čtvrtá kulturní památka, 

kterou se nám prostřednic-

tvím dotačních prostředků 

z Ministerstva zemědělství 

podařilo opravit. Poslední 

kulturní památka, která 

stále čeká na opravu, je 

Švédský most, a proto Za-

stupitelstvo obce na svém 

posledním zasedání uvol-

nilo finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace, která 

je potřebná pro podání žádosti o dotaci. 

 

V srpnu byla zahájena rekonstrukce multifunkčního hřiště před Mateřskou školou. Na tyto výdaje jsme dostali 

dotační prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré práce by měly být ukončeny, pokud nám bude 

přát počasí, koncem října.  

 

 

 

 

 

 

 

Začátkem září došlo v budovách Základní a Mateřské 

školy k výměně plynových kotlů, které byly z důvodu 

dlouhodobého používání v havarijním stavu. Tyto 

nutné náklady jsme platili z vlastních zdrojů obce a 

očekáváme, že nové kondenzační kotle budou znatelně 

úpornější než kotle stávající.  



z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 20.7.2020 

 

ZO   schválilo:  

1. Darovací smlouvu s MSK na přenosné měřící zařízení vč. příslušenství pro hasiče 

2. Rozpočtové opatření č.6 

3. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných 

výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v MSK spolu s přílohou č.1 (splátkový kalendář)  

ZO   bere na vědomí 

1. Rozpočtová opatření č.4, č.5 

2. Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2019 ve smyslu 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 Rý-

mařovska ze dne 20.3.2020 

3. Zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 20.5.2020 

4. Zprávu starosty obce o změně nájemce nebytových prostor v domě č.p.86 

5. Informaci o výběru nejvhodnější nabídky na obnovu multifunkčního hřiště 

6. Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č.BR/172/n/2020/TSÚ/Šv 

se Správou silnic MSK 

ZO   zamítá 

1. Cenovou nabídku na podepření kamenné klenby na Švédském mostě od fa SART – stavby a rekon-

strukce a.s. Šumperk  

 

Vítání občánků 

V pátek 9. 10. 2020 jsme pojali vítání občánku úplně jiným způsobem než doposud. Momentální koronavirová 

situace nás donutila, abychom improvizovali a rozhodli jsme se, že nové občanky navštívíme v jejich domo-

vech. Pan starosta P. Kopeček jménem obce Dolní Moravice přivítal nové občánky: Matěje K., Terezu R. a 

Kláru H., kterým předal dárečky od obce. Rodiče se podepsali do pamětní knihy. Návštěvy v rodinách byly 

velice příjemné a bylo to hezké dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historické okénko  

Dnešní nahlédnutí do historie se bude věnovat zaniklým názvům některých lokalit v Nové Vsi. 

Své putování začneme v jižní části Nové Vsi, do které přicházíme z Horní Moravice. Plocha vlevo od silnice 

později přeměněná na zemědělskou půdu se jmenovala „Die Steck“. Přes tuto oblast tekl „Seifenbach“ /Mý-

dlový potok/, který tekl podél“ Bräunelstein“ a vléval se do „Dorfbach“/Vesnického potoka/. 

„BRÄUNELSTEIN „/Braunelberg/- Hnědý Kámen / bylo označení pro skupinu skal, která se nacházela hned 

za usedlostí/č.p.51/, s hostincem. Majitelem byl pan Franz – Franz. V lokalitě „Bräunelstein“ se těžila přede-

vším železná ruda a kronika uvádí, že odtud vedla Uhelná /Uhlířská/ cesta směrem do vesnice Růžová / dnes 

již neexistuje/. Hostinec i budova zanikly, ale po majiteli zůstal název „FRANZ – FRANZ“, který dnes ozna-

čuje přírodní rezervaci, ve které se nachází podhorský smíšený les s nízko-jesenickým modřínem opadavým, 

jedlí bělokorou, klenem, bukem, smrkem a podzemním systémem štol, kde zimují netopýři. 

V místě dnešní autobusové zastávky, po pravé straně, byla dědičná rychta, ze které dnes zbyla pouze dřevěná 

stodola. Na levé straně se nacházela „BLEICHE“/Bělidla/ a „Brechhaus“ a „Schwingerei“/tírna, lámárna lnu/ 

budova dodnes slouží k hospodářským účelům/. 

Jako „ALB“ byl označován příkrý svah nad č.p. 8. Dnes jsou tam pastviny. 

V zatáčce nad bývalým obchodem se nacházel „BIMMELERHÜGEL“/Zvoniční kopec/. Jméno bylo odvo-

zeno od hodin a zvonku, který byl na domě č.p.38, který v letech 1812–1840 sloužil jako škola. Zkratka podél 

potoka vedle domovního čísla 38 se nazývala „SIEBENSPRÜNGE“/Sedm skoků/. Ještě v osmdesátých le-

tech minulého století se tato zkratka používala. Dnes nový majitel jedné z chalup zakoupil část pozemku a 

průchod není možný. 

„OCHSENWIESE“/Volská louka/ - plocha okolo požární nádrže. 

„WETTERLOCH“/Bouřlivá jáma/ se nazývá studánka jižně od domu č.p.17. Kronika uvádí, že na tomto 

místě býval strom. Při bouřce byl zasažen bleskem a vyvrátil se. Ze vzniklé díry vytryskl pramen čisté vody, 

který zásoboval vodou Vesnický potok. I v době největšího sucha sloužila studánka obyvatelům horní části 

obce. Studánka je tam dodnes a najdete ji, když v poslední zatáčce odbočíte ze silnice vlevo/pokud stoupáte k 

dnešní rozhledně/ mezi chalupy a chaty.  

Úsek silnice podél vyhořelého Pruského domu, dnes louky vpravo za č.p.19, se nazýval „TRIEB“ /podle 

vyhánění dobytka na pastvu/. 

V severní části obce tvořil vnější hranici „Mühlwasser“/Mlýnský potok/. Vytékal ze starých štol na Soukenné 

a pokračoval podél „HÜTTENSTEIG“/Hutnické stezky/ k „SAUERMÜHLE“/Sauerovu mlýnu/. Označení 

lokality Sauerův mlýn se zachovalo i po požáru mlýna. Potok pak dále protékal pod názvem „Notter-

flüsein“/Hadí potok/ úseky lesa, který býval po částech mýcen a rozdělován mezi sedláky, jako díly zvané 

„HAASTÖCK“. Od těchto dílů políček a pastvin přes „Dittersberg“/Ditterův kopec/ a jeho výběžek Jánský 

kopec /dnes Novoveský vrch/ vedla cesta zpět do Nové Vsi. 

JOHANNES – Jánská skála – na louce na Ditterově kopci se tyčila skála, která vypadala jako kazatelna. Na 

ní stála, v lidské velikost, plechová socha sv. Jana Nepomuckého. Místo bylo oblíbeným dostaveníčkem mla-

dých i starých obyvatel a shromaždištěm důležitých obecních akcí. Skála, ale nyní již bez sochy, se nachází 

asi 2OOm za dnešní Vyhlídkovou věží. Možná bychom mohli v návaznosti na historii pojmenovat naši věž 

Johanka nebo Jana. 

„SCHUSTERSTEIN“/Ševcovský kámen/ je označení skály na severozápadní hranici obce. Leží již v katastru 

Karlova. Podle pověsti byl jistý švec odsouzen svým lidem provozovat v jeskyňce pod skálou své řemeslo tak 

dlouho, až jeho vous 3x obrostl kolem stolu. 

„KREUZWEG“/Křížová cesta/ - dříve, než byla vybudována silnice, vedla tato cesta kolem kříže u Dittri-

chova domu/č.p.19/ a mezi domy č. 20, 24 a 23 k lesu. 

Vedle všeobecně užívaných místních názvů lokalit, existovala ještě řada označení, která měla význam jen pro 

tehdejší majitele.  

J. Vaculová  



Zprávy ze školy 

Loučení se školním rokem  

Jako každý rok, tak i letos nastal čas se rozloučit s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí 

do první třídy základní školy. Jelikož nám počasí nepřálo, dopolední program pro všechny děti 

probíhal ve třídě. Pro děti to bylo velké překvapení, 

když se najednou objevili dva klauni. Byly to vlastně dvě 

holky Bublinka a Pralinka. Tito dva krásní klauni prová-

zeli děti písničkami a různými soutěžemi. Děti dostaly 

za šikovnost a píli ve školce sladkou odměnu a diplom. 

Slavnostního pasování předškoláků se klauni zhostili 

skvěle, dětem popřáli hodně štěstí a pro vzpomínku ze 

školky děti dostaly dárečky a pamětní list. Dětem 

se program moc líbil, věřím, že se budou těšit na příští 

návštěvu Pralinky a Bublinky. 

 

 

Zahájení školního roku v mateřské škole 

Čas krásných dní a dovolené plné sluníčka se pomalu ale jistě přiblížil ke svému konci a my jsme 

se opět setkali v novém školním roce. Přivítali jsme se se všemi dětmi a především nováčky, se 

kterými jsme se viděli úplně poprvé. Moc jsme si první den užili. V krásně barevné třídě jsme 

první den hráli hry, při kterých jsme se hodně nasmáli. Na dětech již bylo vidět, jak moc se 

těšily na nové kamarády, ale i na hračky a hry.  

Přeji nám všem, aby se nám společná práce dařila a chodili jsme do naší školičky hlavně s úsmě-

vem a rádi. Věřím, že v letošním roce zažijeme společně spoustu legrace a příjemných zážitků. 

 

Projektový den „Ježek jablka nežere“ 

V rámci projektu jsme s dětmi navštívili středisko volného 

času v Bruntále, kde jsme se přišli dozvědět více o ježcích. 

Paní Rozprýmová, která se o ježky a další savce stará, nás 

přivítala společně se psí kamarádkou, která se dětem moc 

líbila. Program byl pro děti velice pestrý. Povídání o životě 

ježků bylo zají-

mavé a poučné, děti se dozvěděly, čím se ježek živí, 

kde žije a co vlastně dělá v zimě. Děti se blíže se-

známily s ježkem západním, mohly si osahat bod-

linky ježka bělobřichého. Ukázka a osobní setkání 

ostatních savců byly pro děti nezastupitelným zá-

žitkem.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

 



Hola, hola, škola volá 

Zahájení školního roku v základní škole se letos neslo v duchu velkého tajemna. Po náročné jarní 

výuce a organizačně komplikovaném návratu do školních lavic jsme ani na konci prázdnin nevě-

děli, jakým způsobem bude výuka na našich školách v letošním školním roce probíhat. Ostatně 

jednotlivá nařízení se stále průběžně mění 

ruku v ruce s probíhající epidemií a my na ně 

budeme muset pružně reagovat. 

Přes všechny překážky jsme se snažili za-

chovat slavnostní okamžik prvního školního 

dne v takové podobě, jak jsme činili dopo-

sud. Přivítali jsme celkem 14 žáků v prvním 

až pátém ročníku, z toho tři nové žáčky (dva 

chlapce a jednu dívku) v prvním ročníku. Jak 

už víte, vzdělávání v naší škole probíhá ve 

dvou smíšených třídách. Tento systém jsme 

zavedli v minulém školním roce a jsme moc rádi, že díky reformě školství můžeme výuku dělit 

ve větším rozsahu, což přispívá vyšší kvalitě vzdělání. Po jarním uzavření škol je naším velkým 

přáním, aby škola byla opět místem každodenního setkávání a vzdělávání.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Ovečky ve škole 

Hned druhý týden v září jsme se s dětmi ze základní školy pustili do oblíbených projektových 

aktivit. V předtuše postupného omezování školních i mimoškolních akcí jsme využili prvního mož-

ného termínu a pozvali si do školy ovečky – tedy alespoň tu nejpodstatnější část z oveček. 

V prvním projektovém dni letošního roku jsme se totiž věnovali získávání a zpracování vlny.  

Ve vyučování nás navštívili manželé Křenkovi ze Stránského, 

kteří se už řadu let věnují chovu ovcí a tradičním farmářským 

řemeslům. Během svého zážitkového programu nás seznámili 

s historií chovu národního plemene Valašská ovce a mož-

nostmi využití vlny v minulosti i v současných podmínkách. Vi-

děli jsme ukázky postupného zpracování této tradiční suro-

viny, mohli srovnat kvalitu vlny v různých fázích procesu od 

stříhání až po kvalitní tkanou vlnu. Děti se seznámily s mož-

ností přírodního barvení a různými způsoby následného využití. Hlavní částí programu samozře-

jmě bylo aktivní zapojení dětí do práce s vlnou. Všichni si tak vyzkoušeli metody plstění, předení 

a tkaní. Naše třída se proměnila v dílnu plnou tradičních nástrojů, kolovrátků, tkalcovských 

stavů a hlavně vlny v různých fázích zpracování. Každý žáček si upředl a utkal svůj vlastní vý-

robek, kterým se mohl pochlubit doma. Děti si díky této zkušenosti uvědomily, kolik lidské práce 

se skrývá například za jednou vlněnou šálou – od ovečky na pastvě až po hebký kousek textilu 

vede skutečně dlouhá cesta.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 
 



 

 

 

OBČANÉ NEZAPOMEŇTE!!!!  

Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky (komunální odpad, pronájem, poplatek za 

psa), ať tak učíní nejpozději do konce října 2020. 

Tyto polatky můžete platit na účet obce: 9829771/0100 a do zprávy přijemce uveďte své jméno a za jaký 

poplatek je platba, nebo hotově na obecním úřadě v úřední dny ( pondělí a středa od 7:00-8:00 a 12:00-16:00 

hod. – tyto hodiny jsou omezené nouzovým stavem)  

Poplatek za komunální odpad 

Sazba poplatku na osobu činí 500,- Kč příslušného kalendářního roku. 

Poplatek ze psů 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

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

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

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

 

PODNIKATELÉ NEZAPOMEŇTE!!!! 

Upozorňujeme podnikatelé, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky (komunální odpad, ubytovací 

poplatky), ať tak učíní nejpozději do konce října 2020. 

Tyto polatky můžete platit na účet obce: 9829771/0100 a do zprávy přijemce uveďte své jméno a za jaký 

poplatek je platba, nebo hotově na obecním úřadě úřední dny ( pondělí a středa od 7:00-8:00 a 12:00-16:00 

hod. – tyto hodiny jsou omezené nouzovým stavem) 

 

Okresní přebor muži podzim 2020 TJ Sokol Dolní Moravice 

FOTBALOVÝ SERVIS DOLNÍ MORAVICE  

17.  SRPEN 2020 Stará Ves – Moravice 4:3 
 

V sobotu 15. srpna 2020 se rozjela po půlroční přestávce, zaviněné koronavirem, okresní fotbalová soutěž, 

konkrétně podzimní část okresního přeboru bruntálského regionu, ročníku 2020–2021, ve kterém spolu s Mo-

ravicí hraje Stará Ves, Vysoká, Horní Benešov, Velká Štáhle, Lomnice, Rudoltice, Široká Niva, Osoblaha, 

Vrbno, Staré Město, Světlá Hora, Lichnov a Brantice. 

Před zahájením soutěže došlo ke změnám ve vedení moravického mužstva. Funkci trenéra na vlastní žádost 

ukončil Lumír Pohaněl a na jeho místo byl jmenován Vojtěch Šlesingr, který mužstvo převzal v letní přípravě. 

Nynější složení vedení mužstva je:  

vedoucí mužstva Milan Vala st.,   trenér Vojtěch Šlesingr,  asistent trenéra Tomáš Kopeček. 

Samotné mužstvo bylo doplněno mladými hráči. Z Rýmařova přišli brankář Zdeněk Vilímek, hráči Jiří Orel, 

Petr Vachuta a zapojil se opět do mužstva Daniel Kopeček, který v něm již působil. Moravice má v současné 

době v kádru pro podzimní část hráče: Lukáš Cetkovský, Petr Pohanka, Michal Vala, Alois Vajdík, Ondřej 

Kopeček, Martin Bureš, Zdeněk Jandel, Adam Vajdík, Pavel Kopeček, Jiří Ujfaluši, Václav Vaněrek, Petr 



Vachuta, Zdeněk Vilímek, Jiří Orel, Milan Vala, Michal Schwarz. Po letní přestávce se dosud nezapojili Jakub 

Sekanina, Petr Adamec, Tomáš Sitař a Jaromír Pospíšil. 

První mistrovské utkání podzimní části ročníku 2020–2021 odehrála Moravice v sobotu 15. srpna ve Staré 

Vsi s výsledkem 4:3 pro domácí. Utkání, ve kterém padlo sedm branek, mělo dobrou úroveň a svědčí o útoč-

ném pojetí od obou soupeřů. V prvním poločase byli úspěšnější domácí. V desáté a dvacáté minutě skórovali 

a vedli 2:0. Moravice v této části utkání tak trochu „tahala za kratší konec provazu“. I když hned v úvodu se 

po rohovém kopu mohla ujmout vedení. Po přestávce se moravické mužstvo vrátilo na hřiště se třemi změnami 

v sestavě. Střídající hráči přinesli do hry oživení a odhodlání upravit nepříznivý stav pro Moravici. Také hned 

ve čtyřicáté šesté minutě Michal Vala snižuje na 2:1. Vyrovnání bylo „na spadnutí“, když se v třiašedesáté 

minutě dostal do šance Vaněrek, ale neproměnil ji. V sedmdesáté třetí minutě útočnou akci domácích mora-

vická obrana nedokázala zastavit a Stará Ves zvyšuje na 3:1. Dvě minuty nato Bureš snižuje na 3:2. Stará Ves 

se začíná bát o výsledek. Vyrovnání měli na kopačkách moravický Michal Vala a Vaněrek, oba však své šance 

neproměnili. A podle pravidla „nedáš – dostaneš“, domácím v osmdesáté druhé minutě moravická obrana 

dovolila se střelecky prosadit a zvýšit na 4:2. V osmdesáté šesté minutě Vaněrek ještě stačí snížit na 4:3. V 

úplném závěru dvě minuty před koncem má Michal Vala šanci vyrovnat, vyšla však naprázdno. 

Jak padaly branky: 

10. min.  Stará Ves 1:0  20. min. Stará Ves 2:0  46. min. Michal Vala 2:1 

75. min. Stará Ves 3:1  77. min. Bureš  3:2  82. min. Stará Ves 4:2 

83. min. Vaněrek 4:3 

Sestava Moravice:  

Vilímek – Pavel Kopeček (46. Ujfaluši), Pohanka, Orel, Ondřej Kopeček (76. Jandel) – Cetkovský (46. 

Alois Vajdík), Schwarz, Bureš, Daniel Kopeček (46. Adam Vajdík) – Michal Vala, Vaněrek. Trenér: Voj-

těch Šlesingr   

Utkání řídil rozhodčí Mikulčák. 

22. SRPEN 2020 Dolní Moravice – Vysoká 5:1 

 
Druhé mistrovské utkání OP hrála Moravice v sobotu 22. srpna 2020 na domácím hřišti, hostila Vysokou, nad 

kterou zvítězila výrazným výsledkem. Úvodní branka padla už ve čtvrté minutě z kopačky Vaněrka. V šest-

nácté minutě hosté vyrovnali z pokutového kopu na 1:1. Moravický výkon je pak poznamenán nevýraznou 

hrou, což umožňovalo soupeři být aktivnější a hru vyrovnat. Domácí se tak „trápili“ až do čtyřicáté třetí mi-

nuty, kdy Vaněrek dává druhý gól, Moravice se tak dostává do vedení 2:1 a do přestávky ještě ve čtyřicáté 

čtvrté minutě Michal Vala svým gólem zvyšuje náskok na 3:1. V druhém poločase se Moravice vymanila z 

křečovité hry z první půle a začala diktovat vývoj utkání. To se projevilo dalšími brankami v síti hostů. V 

sedmdesáté páté minutě Michal Vala zvyšuje na 4:1 a v samotném závěru utkání, minutu před koncem Seka-

nina upravuje svým gólem na konečných 5:1. 

 

Sestava Moravice: Vilímek – Cetkovský, Pohanka, Orel (65. Milan Vala, 80. Ujfaluši), Ondřej Kopeček 

(46. Sekanina) – Vachuta (80. Jandel) Schwarz, Bureš, Alois Vajdík (30. Adam Vajdík), Michal Vala – Va-

něrek. Trenér: Vojtěch Šlesingr 

 

Branky: 

4. min. Vaněrek 1:1  16. min. Hosté 1:1 z pokutového kopu  43. min. Vaněrek 2:1 

44. min. Michal Vala 3:1 75. min. Michal Vala 4:1    89. min. Sekanina 5:1 

 

Utkání řídil rozhodčí Sedlák. 

 

29. SRPEN 2020 Horní Benešov – Moravice 1:4 
V sobotu 29. srpna 2020 odehrála Moravice další mistrovské utkání okresního přeboru bruntálského regionu 

a vyhrála v Horním Benešově 1:4. Přivezla si tak tři body. 



 

Moravice se ujala hned v úvodu utkání vedení 0:1 brankou Dana Kopečka, který skóroval ve třetí minutě. 

Minutu před přestávkou, ve čtyřicáté čtvrté minutě, zvyšuje vedení Moravice na 0:2 Vaněrek a Moravice tak 

odchází do kabiny v poločase s dvou-brankovým vedením. V druhém poločase se dostávají ke slovu domácí, 

když v šedesáté čtvrté minutě snižují na 1:2. Moravice na to odpovídá v šedesáté deváté minutě brankou 

Vaněrka a zvyšuje vedení na 1:3. Skóre utkání uzavírá v osmdesáté minutě Pohanka, když dává čtvrtý gól a 

upravuje na konečných 1:4 pro Moravici. 

 

Sestava Moravice: Vilímek – Orel, Pavel Kopeček, Pohanka, Cetkovský – Vachuta, Adam Vajdík, Michal 

Vala, Sekanina – Dan Kopeček, Vaněrek. Trenér: V. Šlesingr 

 

Branky: 

3. min. Dan Kopeček 0:1  44. min. Vaněrek 0:2   64. min. Horní Benešov 1:2 

69. min. Vaněrek 1:3   80. min. Pohanka 1:4 

 

Utkání řídil: V. Mikulčák 
 

5. ZÁŘÍ 2020 Moravice – Velká Štáhle 3:1 

 
Sobota 5. září byla hracím dnem, ve kterém Moravice na vlastním hříšti odehrála mistrovské utkání okresního 

přeboru proti mužstvu Velké Štáhle s vítězným výsledkem a ziskem tří bodů. Moravice má tak na kontě již 9 

bodů. Utkání mělo charakter derby a Moravice měla znatelnou převahu. Při využití dalších gólových příleži-

tostí, hlavně v druhém poločase, které moravičtí útočníci „spálili“, mohlo být konečné skóre 3:1 daleko vyšší. 

Přesto první branka utkání nepadla od domácích, jak se po úvodní části, kdy Moravice „tlačila“ soupeře, če-

kalo, ale dali ji hosté v desáté minutě z pokutového kopu a vedli 0:1. 

Moravické mužstvo, jako už v předešlých utkánjích, dokázalo nepříznivý stav zvýšeným úsilím zvrátit na 2:1 

ve svůj prospěch, když ve třicáté čtvrté minutě Michal Vala vyrovnal na 1:1 a ve čtyřiačtyřicáté hosté odvraceli 

moravickou útočnou akci a při ní si dali vlastní branku, pak vedla Moravice 2:1 do konce prvního poločasu.  

 

Druhý poločas se odehrává v režii Moravice. Ve čtyřicáté osmé minutě Dan Kopeček zvyšuje na 3:1. Domácí 

mají v průběhu druhé části utkání ještě několik „tutovek“ ke skórování, při nichž se dostali moravičtí hráči do 

bezprostřední blízkosti štáhelské branky, ale tváří v tvář brankáři je „spálili“. Objektivně je třeba říci, že gól-

man hostí byl vynikající a některé „vychytal“. 

 

Sestava Moravice: 

Vilímek – Orel (70. Jandel), P. Kopeček (46. Schwarz), Pohanka (30. Alois Vajdík, 78. Vaněrek), Cetkov-

ský – Vachuta (55. Ondřej Kopeček), Bureš, Adam Vajdík, Sekanina – Dan Kopeček (78. Ujfaluši), Michal 

Vala. Trenér: Vojtěch Šlesingr 

 

Branky: 

10. min. Hosté z pokutového kopu 0:1 34. min. Michal Vala 1:1 44. min. Hosté vlastní 2:1 

48. min. Dan Kopeček 3:1 

Utkání řídil rozhodčí Dostál. 

12. ZÁŘÍ 2020 Lomnice – Moravice 0:3 

 
V sobotu 12. září hrála Moravice mistrovské utkání okresního přeboru v Lomnici a vítězstvím 0:3 si odvezla 

z hřiště domácích tři body. Pro Moravici je to již čtvrtá výhra v řadě a zisk dvanácti bodů v tabulce po pěti 

odehraných utkáních. 

 

Hned v úvodu utkání ve čtvrté minutě se Moravice ujala vedení gólem Sekaniny. Těsně před koncem prvního 

poločasu ve čtyřicáté čtvrté minutě zvyšuje Vaněrek vedení Moravice na 0:2. Pak, v druhém poločase, Seka-

nina ve čtyřiáté osmé minutě zvyšuje náskok Moravice na 0:3. Tento stav se ještě v průběhu druhé půle utkání 

mohl změnit v náš prospěch, ale v padesáté minutě Michal Vala neproměnil pokutový kop proti domácím. 

Naopak Lomnice v závěru utkání měla příležitost ke vstřelení gólu z pokutového kopu, který neproměnila. 



 

Sestava Moravice: Vilímek – Cetkovský (Orel), Pavel Kopeček, Bureš, Ondřej Kopeček (Jandel), Schwarz, 

Alois Vajdík (Vachuta), Adam Vajdík, Michal Vala – Sekanina (Ujfaluši), Dan Kopeček (Vaněrek). 

 

Trenér: Vojtěch Šlesingr    Utkání řídil rozhodčí M. Birdač. 

 

Hráčský kádr Moravice se stabilizoval. Má nyní tyto hráče: 

číslo   jméno     věk:   jméno    věk 

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

31   Vilímek Zdeněk   19    Vala Milan    36 

2   Vala Michal    33    Schwarz Michal   44 

3   Bureš Martin    25    Pospíšil Jaromír   30 

4   Pohanka Petr    36    Adamec Petr    24 

5   Ujfaluši Jiří    20    Sitař Tomáš    28 

6   Kopeček Ondřej   19 

7   Kopeček Pavel   22 

8   Cetkovský Lukáš   39 

9   Vajdík Adam    22 

10   Orel Jiří    20 

11   Vaněrek Václav   25 

12   Sekanina Jakub   19 

13   Jandel Zdeněk   22 

14   Vachuta Petr    19 

15  Kopeček Daniel   21 

16   Vajdík Alois    31 

 

26. ZÁŘÍ 2020 Široká Niva – Moravice 1:1 
 

V sobotu 26. září hrála Moravice mistrovské utkání okresního přeboru na hřišti v Široké Nivě. Výsledkem 

utkání byla remíza 1:1. 

Moravice v průběhu zápasu vedla 0:1 gólem z pokutového kopu, který proměnil Alois Vajdík. Měla v utkání 

převahu, ale neproměňování gólových šancí vedlo k tomu, že vedení nezvýšila. Nakonec domácí z přímého 

trestného kopu vyrovnali na 1:1 a tento stav udrželi až do konce zápasu, i když Moravice zvyšovala svůj tlak 

ve snaze docílit zvratu ve svůj prospěch. 

Sestava Moravice: Vilímek – Cetkovský, Vaněrek, P. Kopeček, O. Kopeček (Orel) – Alois Vajdík, Michal 

Vala (Vachuta), Adam Vajdík, Schwarz – Dan Kopeček (Stojaspan), Sekanina. 

Branky: Moravice 0:1 Vajdík z pokutového kopu 

Široká Niva 1:1 z trestného kopu.       Trenér: Vojtěch Šlesingr. 

3.ŘÍJNA 2020 Moravice – Osoblaha 3:2 

 

V sobotu 3. října sehrála Moravice mistrovské utkání okresního přeboru. Hostila na svém hřišti mužstvo Osob-

lahy a vítězstvím 3:2 si zajistila další tři body v tabulce, kterých má nyní 17. 

Hosté byli velmi houževnatým soupeřem. Vynikali dobrým pohybem, což činilo moravickým hráčům potíže 

při uplatňování kombinační hry. Skóre otevřel ve třetí minutě Pohanka po rohovém kopu Moravice na 1:0. V 

osmnácté minutě uniká Sekanina osoblažské obraně a zvyšuje na 2:0. V závěru prvního poločasu se nechala 

Moravice soupeřem zatlačit na vlastní polovinu, kdy se hostům dařilo udržet míč v blízkosti moravické „šest-

náctky“ a své úsilí Osoblaha korunovala ve čtyřicáté páté minutě gólem. Tím snížili moravický dvoubrankový 

náskok na rozdíl jedné branky – 2:1. 

 

Na začátku druhého poločasu hosté ve své hře pokračovali a Moravice si nechala dost vnutit silový styl hry 

soupeře, na který nenacházela způsob, jak jej přehrát. Snaha hostů přinesla v padesáté první minutě vyrovnání 

na 2:2. Moravice už po třech minutách odpovídá gólem, když Sekanina v padesáté čtvrté minutě podruhé 



skóruje a Moravici posílá do vedení 3:2. Zbytek utkání se střídají akce na obou stranách, ale výsledek se 

nemění. 

Moravice má několik příležitostí ke vstřelení branky ve chvíli, kdy se Michal Vala a Sekanina dostávají do 

„vyložených“ gólových šancí, které se jim bohužel nepodařilo proměnit. 

Sestava Moravice: Vilímek – Cetkovský, Pohanka, P. Kopeček (Orel), O. Kopeček (Ujfaluši) –Vachuta, 

Adam Vajdík, Michal Vala, Schwarz – Sekanina, Vaněrek (D. Kopeček). 

Trenér: Vojtěch Šlesingr.       Utkání řídil rozhodčí Mikulčák. 

 

10.ŘÍJNA 2020 Vrbno p. Pradědem – Moravice 1:2 

 
V sobotu 10. října hrála Moravice ve Vrbně pod Pradědem další, v pořadí deváté, mistrovské utkání okres-

ního přeboru a vyhrála 1:2. Získala tak tři body v tabulce a zarovnala celkový bodový zisk na dvacítku. 

Moravice vedla od čtvrté minuty utkání, kdy si domácí dali, po útočné akci Moravice, vlastní gól. Bojovný a 

obětavý výkon moravických hráčů nedovolil domácímu Vrbnu po celý další průběh utkání vyrovnat. Nao-

pak – byla to Moravice, která v osmdesáté třetí minutě po útočné akci gólem vstřeleným Michalem Valou 

zvýšila vedení na 0:2. Až v devadesáté minutě se Vrbnu podařilo gólem z trestného kopu snížit na koneč-

ných 1:2. 

Sestava Moravice: Vilímek – Orel, Pohanka, Vaněrek, Cetkovský – Schwarz, Adam Vajdík, Michal Vala, 

Vachuta – Sekanina, Ujfaluši (Pohaněl). 

Trenér: Vojtěch Šlesingr.       Utkání řídil rozhodčí Eftimiadis. 

J. Zoth 

11. kolo sobota 17. 10. 2020 14:30  Dolní Moravice – Staré Město 

12. kolo sobota 24. 10. 2020 14:30  Světlá Hora – Dolní Moravice 

13. kolo sobota 31. 10. 2020 14:30  Dolní Moravice – Lichnov 

1. kolo sobota 7. 11. 2020 14:00  Dolní Moravice – Brantice 

 

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020 Výsledky hlasování v Dolní Moravici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

v IV. čtvrtletí roku 2020.  

Lišková Elvíra, Reichová Matilda, Lišková Olga, Lašáková Julie, 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, 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: 

Ladislav Ondra   DM 25 

Bršťák Jiří    DM 144 

Ilonka Kučerová   DM 22 

Svatava Jurtíková   DM 25 

Hájek Vratislav   DM 25 

Rydzyková Jaroslava DM 25 

 

Jan Trmal dlouholetý občan a kronikář DM  

Noví občánci: 

Rakšanyiová Tereza  HM 

Hviždíková Klára   HM 

ZIMNÍ ČAS 

25. října 2020  

z 3:00 na 2:00 hod. 

 

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. 

 

Další kulturní a sportovní akce v naší obci z dů-

vodu mimořádného opatření proti rozšíření ná-

kazy koronavirem v ČR se ruší. 

• Běh do schodů na Vyhlídkové věži, Nová Ves  

• Zavírání studánky  

• Vánoční jarmark  

Případné změny budou na vývěskách a webových 

stránkách obce. Děkujeme za pochopení. 

Dýně pomáhá v boji proti nachlazení i při hubnutí 

Dýně, to je nadmíru zdravá zelenina, která pomůže nejen s 

hubnutím, ale i s posílením imunity, a to se zvlášť v těchto 

dnech, kdy šly teploty prudce dolů, skvěle hodí. Dýně je bo-

hatou zásobárnou vitamínu A, který hraje zásadní roli v boji 

proti infekcím, při prevenci i podpůrné léčbě. Správné vstře-

bávání vitamínu A je dobré podporovat také dostatečným 

přísunem zinku. Dýně dále obsahuje kyselinu listovou, vita-

mín B – B3, vitamín E, tolik zdravé omega-3mastné kyse-

liny, z minerálních látek pak stojí za zmínku hlavně hořčík, 

vápník, železo, draslík, měď, selen, zinek a fosfor. Tak proč 

si dýni ve velkém nedopřát?  

Než začnete vařit z dýně 

Po nákupu nebo sběru nechte dýně nejméně 14 dní odpočí-

vat, případně i sebe, pokud jste s sebou táhli nějaký těžší 

kousek. Odpočinkem se zlepší chuťové i výživné vlastnosti 

dýně přeměnou části škrobů na cukry. V temnu a suchu vy-

drží neporušené dýně klidně i půl roku.  

 

https://slovnik.vareni.cz/zelenina/
https://slovnik.vareni.cz/kyseliny/

