
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

4/2020 

Mikulášská nadílka v MŠ 

Krásné vánoční svátky 



Vážení spoluobčané,  
 

dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně pozdravil a pověděl pár hřejivých slov 

k blížícím se vánočním svátkům. 

 

Vždyť Vánoce jsou tím, co v nás vzbuzuje příjemné pocity a krásné vzpomínky na 

kouzelný čas těchto svátků. Právě tento vánoční čas v nás lidech probouzí ty lepší 

stránky, a proto se víc, než jindy snažíme být k sobě přátelštější, milí, ohleduplní 

a i víc nasloucháme jeden druhému. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat 

vánočního stromku a dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět spolu a 

všichni prožijeme krásné chvíle. 

 

Dovolte mi proto, abych Vám i já popřál z celého srdce krásné a veselé prožití 

vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem hodně dárků a splněných přání. A do 

přicházejícího nového roku Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, hodně osobních 

i pracovních úspěchů. 

 

Šťastné a lásky plné vánoční svátky.         Pavel Kopeček 

strosta obce   
 

 

Výpis ze 11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 14.10.2020 

 

11.1. ZO   schvaluje:  

 

1. smlouvu o bezúplatném převodu majetku pro JSDH obce od Hasičského záchranného sboru  

2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti 

JSDH  

3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Moravice se Sdružením obcí Rý-

mařovska na projekt Separace odpadů Rýmařovsko – 1.etapa 

4. smlouvu o výpůjčce a následném darování se Sdružením obcí Rýmařovska v rámci projektu Separace 

odpadů Rýmařovsko -1.etapa – pořízení nových nádob na separaci odpadu 

5. vyhlášení záměrů prodeje pozemků: v k.ú. Nová Ves u Rýmařova: 167/1, 999, 242/1, 243, 242/2, st.80, 

219/2, v k.ú. Dolní Moravice: 286, 841/2 

6. nákup části pozemku č.1538 v k.ú. Dolní Moravice  

7. RO č.8 

8. podání žádostí o dotace pro rok 2021 na záměr: Energeticky úsporná opatření místností 1. N. P. 

budovy obecního úřadu v Dolní Moravici a Nové dětské hřiště pro Dolní Moravici do podpro-

gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 z Ministerstva místního rozvoje, Modernizace veřej-

ného osvětlení do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021z MSK. 

9. aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce pod názvem: Plán rozvoje obce Dolní Mora-

vice 

11.2      ZO   bere na vědomí 

1. RO č. 7 

2. informace starosty obce o průběhu opravy zatečené budovy ZŠ, výměnu plynových kotlů v ZŠ a MŠ, 

ukončení opravy hasičské zbrojnice, probíhající opravu multifunkčního hřiště, výměnu 4 propustků, 

vyřízenou dotaci na opravu budovy potravin, 



3. zprávu vedoucího střediska správy silnic Ing. J. Kaly o dokončení první etapy komunikace přes naši 

obec a pokračující opravu v dalším roce 

11.3.     ZO revokuje 

1. bod 6.1.11   z usnesení ze dne 2.9.2019 

 

 

 

Výpis ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 10.12.2020 

ZO   schválilo:  

• OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-

žívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021 

pro TJ Sokol Dolní Moravice, z.s.   

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021 

pro Sportovní klub policie ČR Olomouc   

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021 

pro Římskokatolickou farnost Dolní Moravice   

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2021 

pro Diakonii ČCE Rýmařov   

• rozpočet Základní školy a mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace na 

rok 2021  

• rozpočet obce na rok 2021  

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

8027626/A s ENERGOROZVODY s.r.o. 

• smlouvu na projekční práce na rekonstrukci Švédského mostu s fa Studio-D Opava s.r.o. 

• vyhlášení záměrů prodeje pozemků: v k. ú. Nová Ves u Rýmařova: 15/3, 182/2, 84/3, 82, 81   

• prodej části pozemku č.286 v k. ú. Dolní Moravice,  

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

• prodej části pozemku č.841/2 v k. ú. Dolní Moravice 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce na zasedání schválilo zvýšení poplatku za svoz komunálních 

odpadů na 600,-Kč/1 osoba/rok/1 chata z důvodu narůstajících nákladů na svoz a 

třídění odpadů svozové společnosti Městské služby Rýmařov.  

I při navýšení poplatku o 100,-Kč/1 osoba/rok/ 1 chata obec doplácí dalších cca 75,-Kč/1 

osobu/rok/ 1 chatu. 

Znění OZV je zveřejněno na stránkách obce. 

 



Zprávy z naší školy 
Pes záchranář 

Součástí naší výuky jsou různé programy, které přispívají k prevenci patolo-

gických jevů či se zaměřují na výuku prostřednictvím zážitkové pedagogiky. 

Mezi ně jsme letos zařadili program Pes záchranář, během kterého se žáci 

vzájemnou interakcí seznámili s prací záchranářského psa, s tím, jak se ke 

psům chovat, jak se případně chránit před útokem psa, dále s celkovou péčí 

o toto zvíře, a formou her a diskuze s novými poznatky.  

Celkovým pojetím jsme navázali na každoročně probírané téma „Osobní bezpečí.“ Žáci se nej-

prve seznámili s pejskem, s významem a náplní práce 

záchranářského psa a s nácvikem obranné pozice 

vkleče. Prostřednictvím situačních scének došlo 

k vzájemnému kontaktu dětí a psa – očichání, pohla-

zení, odbourání strachu z neznámého. Formou hry se 

učily, jak se chovat k cizímu psovi, kdy mohou psa po-

hladit a jak reagovat na agresivního psa. Při skupinové 

kooperativní činnosti, jako je třeba skládání puzzlí, 

procvičili žáci komunikační schopnosti a organizování práce. Vyzkoušeli si také překážkovou 

dráhu a v průběhu diskuze mohli dále prohlubovat své znalosti.  

Pro bázlivější děti bylo setkání velmi přínosné – seznámení se se psem a odbourání strachu. 

Žákům toto setkání přineslo silný emotivní zážitek (interakce se zvířetem, empatie, budování 

vzájemné důvěry a pozitivního vztahu ke zvířatům) a poznatky z oblasti canisterapie a záchra-

nářství. 
Tento program byl realizován v rámci školního projektu Cesta za poznáním, pod registračním číslem 

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

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

VZPoura úrazům  

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí školám velmi užitečný program zaměřený na prevenci 

úrazů. A rozhodně nejde o nějaké statické přednášky doplněné pracovními listy a omalovánkami, 

jak si možná mnozí vybavíme v paměti z dob minulých. VZP nasadila do boje skutečně efektivní 

prostředek – školy po celé republice navštěvují lidé, jimž se vážný úraz skutečně stal a nyní 

sdílí svůj životní příběh s dětmi a dospívajícími.  

V naší škole jsme tak začátkem října mohli osobně vyslechnout pana Zbyňka, který v mládí zů-

stal upoután na invalidní vozík po pádu ze střechy. Hned v úvodu svého vyprávění nás ujistil, že 

v následujících dvou hodinách, které nám věnuje, nebude žádná otázka tabu, děti se mohou beze 

studu ptát na cokoliv, co je o životě lidí s invalidním vozíkem zajímá. A protože vyprávění pana 

Zbyňka bylo skutečně poutavé, místy také dramatické, nakonec nám i ty dvě hodiny byly málo. 

Náš host nám přiblížil každodenní strasti v našem bariérovém světě, upozornil na detaily, kte-

rých my si v běžném provozu ani nevšimneme, ale pro něj mohou znamenat nepřekonatelnou 

překážku. Současně nám ale představil neuvěřitelné možnosti, které jim současná technika 

v kombinaci s pevnou vůlí a pílí umožňuje – děti nevěřícně sledovaly videoukázky z různých pa-

ralympijských sportovních disciplín a seznámily se i s možnostmi rozličných úprav automobilu 

pro invalidní řidiče.  Na řadě osudů jsme sledovali, že plnohodnotný život lze v dnešní společ-

nosti žít i bez zdravých nohou, ovšem vyžaduje to hodně odhodlání, dřiny a úprav prostředí.  



Cílem besedy byla prevence úrazů míchy mladých lidí, proto nám pan Zbyněk převyprávěl kon-

krétní příběhy několika přátel, kterým život změnila jediná vteřina. Jak zdůrazňoval, u dětí a 

dospívajících jde často o naprosto zbytečnou hloupost a hazard se zdravím. Frajeřinky, které 

často nevyjdou. Vidět a slyšet skutečné příběhy je opravdu silný zážitek, proto ještě jednou 

děkujeme všem lidem, kteří se po těžkém úrazu a následné rehabilitaci zapojili do tohoto pre-

ventivního programu a na svých invalidních vozících navštěvují školy, kde sdílí svou zkušenost 

s těmi, kteří ještě mají šanci si své zdraví uchránit.   

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Mikulášský rej s nadílkou 

Letošní návštěva Mikuláše a čerta proběhla trochu netradičně, ale i přesto si tento den děti 

užily. V pátek 4. 12. 2020 se v naší mateřské škole už od rána začali scházet malí čertící a 

čertice. Mikulášský rej tak mohl začít. S dětmi jsme si vytvořili pohádkové peklo, kde jsme 

vařili pekelný guláš, odříkávali kouzelná zaklínadla. Malí čer-

tíci tancovali na pohádkové písničky kolem kotle, obouvali 

Luciferovo kopyto, házeli jsme brambory do pekelného 

hrnce, proběhla čertí bitva s papírovými uhlíky. Při povalo-

vání u pekelného ohně jsme najednou zaslechli řinčení ře-

tězů a hlasité blekotání čertů. V očích dětí se rázem objevil 

strach, napětí a občas i slzičky, ale útěchu našly v náručí 

paní učitelky, která čerta nechala stát raději za dveřmi. 

Děti byly statečné, přednesly krásné básničky, zpívaly mikulášské písničky. Některé děti, které 

přes rok zlobily, musely slíbit, že už budou hodné. Čert nakonec musel odejít s nepořízenou. 

Mikuláš potom všem dětem nadělil balíčky s ovocem a sladkostmi.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Rok 2020 se nesmazatelně vryje do paměti nám všem. Co se týče distanční výuky v ZŠ, tak do 

ní se v jarním i podzimním období připojili všichni žáci, přestože ne všichni mají stejné podmínky 

(vybavení přístroji). Z hlediska samotného procesu výuky se jednalo o nesmírně náročné období 

jak pro učitele, tak pro rodiče. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům za 

pomoc při výuce (zvláště u menších dětí) a vstřícnost. Poděkování patří také všem paním učitel-

kám, ať už v mateřské škole, kde byly vystaveny zvýšenému riziku možné nákazy, tak i v zá-

kladní škole, kdy zvládly náročnou distanční či dokonce kombinovanou výuku – rozvrh připomínal 

doslova kočkopsa. Toto období bylo a je náročné také pro nepedagogické zaměstnance, kteří 

musí zvýšenou měrou zajišťovat hygienické prostředí – neustále dezinfikovat vše, čeho se mohl 

kdokoli dotknout.   

A ještě jedno poděkování všem, kteří nám pomáhají: paní Baštrnákové za mikulášské balíčky 

pro všechny děti navštěvující naši školu, paní Babčákové za korálky do MŠ, panu Psotovi a panu 

starostovi za pomoc při přepravě dětí na akce či lyžování v hodinách tělocviku. 

Všem čtenářům přeji za kolektiv zaměstnanců školy krásné prožití vánoč-

ních svátků a lepší nový rok 2021.           

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 
 



Léto a podzim na Vyhlídkové věži v Nové Vsi 

Po jarním uzavření věže, v důsledku koronavirových opatření, jsme otevřeli naši 

věž pro turisty až od 1. července. Během prázdninových měsíců navštívilo Vy-

hlídkovou věž 6 712 turistů jak z Čech a Moravy, tak i ze Slovenska, Polska, Ně-

mecka a Velké Británie. Jejich zápisy do naší knihy vyjadřují obdiv k jesenické 

přírodě a díky obci za „konečně užitečnou věž, se zajímavými výstavkami a soci-

álním zázemím“. Velmi často se pochvalně zmiňují o dětském hřišti, které je ne-

daleko věže.  

Stejně jako v loňském roce i letos jsme navázali na obnovenou tradici Anenské 

pouti. Po stručném připomenutí historických událostí se procesí poutníků, pod 

vedením pana faráře, vydalo k místní kapli sv. Anny. 

Podzimní vlna pandemie znovu omezila provoz na Vyhlídkové věži. Přesto se tu 

v září až listopadu vystřídalo 1 272 návštěvníků.  

V prosinci jsme uspořádali tradiční adventní neděle, ale bohužel opět se potýkáme s různými omezeními, a 

tak je návštěvnost minimální. 

V současné době je přízemí věže věnováno tradici Českých Vánoc.  Zároveň jsou tu ale vystaveny také 

kresby dětí, které tu děti namalovaly a vyvěsily v průběhu prázdninových měsíců. 

 V prvním patře si zájemci mohou rozšířit své znalosti o dolování v oblasti Soukenné a Franz – Franz. Najdou 

zde i informace o památných stromech v obci Dolní Moravice. 

Ve druhém patře je stálá výstavka na téma „Jesenická příroda“. Kromě stručných písemných informací 

jsou tu i zajímavé obrázky rostlin a živočichů a také informace o Evropsky významných lokalitách. Nachází 

se tu i stručné informace o Slezsku. 

Ve třetím patře v současné době připravujeme výstavku o historii lyžování. Předpokládáme, že bude dokon-

čena v průběhu ledna a o jarních prázdninách už si ji můžete přijít prohlédnout. 

J. Vaculová 

 

Vážení občané,  

jelikož v době uzávěrky zpravodaje stále není jasné, jaká opatření budou platit pro letošní 

vánoční bohoslužby a kolik se nás bude moci sejít (či vůbec), zatím nejsem schopen nic 

říci ani o bohoslužbách v kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici. Bude to zveřejněno až 

v předvánočním týdnu na vývěskách u kostela a u obchodu a také na webo-

vých stránkách farnosti (www.farnost-malamoravka.cz). 

Zatím mohu sdělit jen to, že na Štědrý den ve čtvrtek 24. prosince od 

14:00 do 14:30 bude možné vyzvednout si z kostela „betlémské světlo“. 

Vstup do kostela bude možný jen v roušce. 

Mezi spoustou moudrých i nemoudrých řečí jsem nedávno zaslechl podnětnou myšlenku, že 

když před námi Pán Bůh zavře nějaké dveře, tak nám jistě otevře jiné. Je pravděpodobné, že letošní Vánoce 

nebudeme moci ve všem prožít tak, jak bychom chtěli a jak jsme zvyklí. Přeji nám proto odvahu vstoupit do 

slavení Ježíšova narození jinými „dveřmi“. 

Karel Rechtenberg, farář  

 

 



Vážení spoluobčané Dolní Moravice,    

dovolte mi poděkovat Vám, občanům místního obchůdku Potraviny v Dolní Moravici, za projevenou ochotu, 

štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se letos konala při příležitosti Mezi-

národního dne za vymýcení chudoby ve dnech 19. - 23.10. 2020. 

Velmi si vážím toho, že jste se do sbírky potravin i v této nelehké době zapojili. S naší pomocí je možné 

realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, 

ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

Společně se SOŠ Bruntál, jsme přispěli celkem 140 kg potravin, které byly předány organizaci EUROTO-

PIA.CZ, o.p.s. v Bruntále. Jedná se o neziskovou organizaci, která se zabývá sociálně aktivizační službou 

Spolu – pro rodiny s dětmi. V rámci spolupráce pomáhá rodinám s dětmi komplexně, ve všech směrech a 

oblastech života. 

Děkuji za každý malý příspěvek, který dohromady se všemi, udělal velkou věc. 

S úctou Hana Velebná 

 

 

POTRAVINY DOLNÍ MORAVICE 

  Vánoční provozní doba:  

23.12.                6:30-17:00 

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

25.12.                 ZAVŘENO 

26.12.                 ZAVŘENO                   a vše nejlepší do roku 2021    

27.12.                7:00-12:00   

28.12.                6:30-17:00 

29.12.                6:30-17:00    Možnost objednání pečiva. 
30.12.                6:30-17:00  

31.12.                7:00-14:00                           

1. 1.2021            ZAVŘENO  Najdete nás i na Facebooku Potraviny Dolní Moravice 

Další kulturní a sportovní akce 

v naší obci z důvodu mimořád-

ného opatření proti rozšíření 

nákazy koronavirem v ČR se 

ruší. 

• Silvestrovský běh 

• Silvestrovský ohňostroj 

Případné změny budou na vývěs-

kách a webových stránkách obce. 

Děkujeme za pochopení. 

za Váš příspěvek do potravinové sbírky, která se konala v roce 2020

při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.

Vašim příspěvkem pomáháte EUROTOPII. CZ Bruntál podpořit lidi v nouzi.

Naše organizace byla podpořena dotacemi
z Ministerstva zemědělství, rozpočtů statutárního

města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Ve výši: 140 Kg



FOTBALOVÝ SERVIS DOLNÍ MORAVICE  

PODZIMNÍ ČÁST ROČNÍKU 2020–2021 - Okresní přebor 

DOHRÁNO 

 

Když se po půlroční přestávce, zaviněné koronavirem, rozjela podzimní část okresního přeboru bruntálského 

regionu, celá moravická fotbalová veřejnost z toho měla radost. Nejvíc to potěšilo hráče a funkcionáře. Nikdo 

si tenkrát nepřipouštěl, že by to zase mohlo být jinak. A bylo! 10. října se odehrálo deváté kolo podzimu a 

přišla koronavirová „stopka“ znovu. Zbývalo odehrát čtyři kola. Ještě nikdy v minulých sezónách na tom 

nebyla Moravice v podzimní části tak dobře jako letos. Po devíti odehraných mistrovských utkáních má 20 

bodů, což v minulých ročnících nedokázala uhrát za celou podzimní část soutěže. 

 

Připomenu historii předčasně ukončeného fotbalového podzimu. Moravice nastoupila do mistrovské soutěže 

se změnami ve vedení mužstva. Funkci trenéra po odcházejícím Pohanělovi převzal Vojtěch Šlesinger. Muž-

stvo pak působilo pod jeho vedením. Jeho asistentem se stal Tomáš Kopeček a ve funkci vedoucího mužstva 

zůstal Milan Vala starší. Samotný kádr mužstva se podařilo doplnit několika mladými hráči, kteří přišli z 

Rýmařova nebo se vrátili k mužstvu po delší přestávce.  

 

V podzimní soutěži se tak v Moravici zapojili tito hráči: Lukáš CETKOVSKÝ, Petr POHANKA, Michal 

VALA, Alois VAJDÍK, Jaromír POSPÍŠIL, Ondřej KOPEČEK, Martin BUREŠ, Zdeněk JANDEL, Adam 

VAJDÍK, Jakub SEKANINA, Pavel KOPEČEK, Jiří UJFALUŠI, Václav VANĚREK, Milan VALA ml., Da-

niel KOPEČEK, Petr VACHUTA, Zdeněk VILÍMEK, Jiří OREL, Michal SCHWARZ, Filip STOJASPAL.  

 

Celkem 20 hráčů, kteří odehráli následující počet utkání: 

Cetkovský  8   Kopeček P.  7 

Pohanka  6   Ujfaluši  6 

Vala Michal  9   Vaněrek  9 

Vajdík Alois  6   Vala Michal ml. 1 

Pospíšil  1   Kopeček Dan  7  

Kopeček O.  7   Vachuta  7  

Bureš   5   Orel   9 

Jandel   5   Schwarz  8 

Vajdík Adam  9   Vilímek  9 

Sekanina  7   Stojaspal  1 

 

Moravice po neúplné podzimní části skončila v tabulce na 2. místě s 20 body. Soupeřům nastřílela 27 branek 

a sama jich dostala 14.  Z devíti utkání prohrála jen úvodní ve Staré Vsi a to těsně 4:3. Ve všech následujících 

osmi utkání vždy bodovala.  

 

Zde jsou výsledky jednotlivých utkání: 

 

Moravice – Vysoká   5:1 3body  Moravice – Široká Niva 1:1 1bod 

Moravice – Horní Benešov  4:1 3body  Moravice – Osoblaha  3:2 3body 

Moravice – Velká Štáhle  3:1 3body  Moravice – Vrbno  2:1 3body 

Moravice – Lomnice   3:0 3body 

Moravice – Rudoltice   3:3 1bod  

 



Celkem je to 6 vyhraných, 2 remízy a 1 prohrané utkání. Na lídra soutěže, Lichnov, ztrácí Moravice 4 body v 

tabulce. Mezi neodehranými zápasy jsou pro Moravici utkání se Starým Městem, Světlou Horou, Lichnovem 

a Branticemi. 

 

Na 27 vstřelených brankách se podíleli hráči: 

Vaněrek  6   Alois Vajdík  2 

Sekanina  5   Bureš   1 

Michal Vala  5   Pavel Kopeček 1 

Pohanka  2   Adam Vajdík  1 

Dan Kopeček  2   2 branky si dali soupeři vlastní. 

 

Z uvedených výsledků lze vyčíst, že letní změny, jak ve vedení, tak v doplnění hráčů, mužstvu prospěly a 

odrazily se do zlepšení výkonu mužstva. Bez nadsázky to lze přičíst novému trenérovi i novým mladým hrá-

čům, kteří do mužstva přišli. Myslím, že všem hráčům i funkcionářům moravického fotbalu za to patří podě-

kování od všech nás ostatních. 

 

Blíží se Vánoce a závěr roku 2020. Ten letošní byl dramatický pro nás všechny jak v běžném životě, tak i pro 

fotbal. Přeji nám všem hodně zdraví jak do závěru letošního roku, tak do roku příštího. 

 

Jindřich Zoth, fotbal Dolní Moravice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občané Dolní Moravice, 

kteří májí zájem o látkové 

roušky si mohou přijít na 

obecní úřad

Roušky 

jsou zdarma.

Sbor dobrovolných hasičů 

děkuje všem občanům za 

přízeň v roce 2020 a přeje 

krásné prožití vánočních 

svátků, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti v 

roce 2021. 
 



 

 

 

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

v I. čtvrtletí roku 2021. 

Čiklová Jana, Kolářová Bohumila, Horák Pavel, Strouhal Josef, Uhlík Zdeněk, Vršanský Miroslav, Tom-

ková Františka, Cenek Bořivoj, Riedl František, Přikrylová Růžena, Klimešová Alena, Přikryl Antonín, An-

tes Ivo, Jazudeková Anna, Najdeková Eva, Čikl Jaroslav, Korman Jan, Strougal Jaroslav, Ondrová Růžena, 

Najdek Josef, Soustružníková Olga, Kavka Josef, Bršťák Ondřej, Žákovčík Josef, Arabaszová Alena, Straka 

František, Najdeková Irena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se: 

 Mudříková Růžena DM 25 

Vyhlídková věž na 

Nové Vsi 

bude otevřena 

pouze na telefon 

od 21. 12. 2020 do 

31.1.2021 
Děkujeme za pochopení. 

 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 

Provozní doba  

Sběrného dvora  

přes Vánoční svátky  

od 26. 12. 2020  

až 2. 1. 2021  

bude uzavřen. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 Pracovní doba  

obecního úřadu  

v Dolní Moravici 

23.12. – 29.12.2020 

 7:00 – 11:00 hod. 

30.12. 2020 11:00- 15:00 hod. 

31.12.2020 zavřeno 

Děkujeme za pochopení. 

 


