
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zpravodaj z Dolní Moravice 
2/2021 

Nový obecní elektrický pomocník 

Vážení občané, 

paní doktorka Věra Špicerová oznamuje 

všem svým pacientům, že již nebude 

dojíždět do ordinace v Dolní Moravici. 

Děkuje všem za pochopení. 

ZUZANA BÍNOVÁ, JATKA – MALÁ MORAVA 1, HANUŠOVICE 

Prodej čerstvého chlazeného masa – drůbežího, vepřového a hovězího. 

Dále i prodej domácích zabíjačkových specialit, jako například:  

• domácí salámy, domácí klobásy 

• uzená masa – různé druhy 

• tlačenka, prejty, jitrnice, jelita 

Prodej se uskuteční:   

• KDY: středa 14. 7. 2021 a pak každých 14 dní 

• KDE: na odstavném parkovišti naproti naší hospůdce v Dolní Moravici od 15:30 hod.  

u paneláků v Horní Moravici (Nová Ves) od 16:00 hod. 

(čas může být o pár minut zpožděný, z důvodu prodeje v ostatních vesnicích)  

Děkujeme za pochopení. 

Přijďte ochutnat a nakoupit za super ceny. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 



Zprávy z farnosti 

V rámci boje proti stoupající aktivitě červotočů v kostele sv. Jakuba tam v květnu 

tohoto roku proběhlo plánované plynování. Jedná se o speciální deratizační postup, 

při kterém se k vyhubení škůdců využívá jedovatý plyn, jímž se zaplní prostor, 

který je následně na několik dní uzavřen a potom odvětrán. Děkujeme obci Dolní 

Moravice za příspěvek na provedení této akce. Aby byl zásah co nejúčinnější, 

pravděpodobně budeme muset plynování v následujících dvou letech opakovat. 

V neděli 25. července 2021 v 10:00 bude v kostele sv. Jakuba poutní mše svatá, 

kterou bude sloužit německý novokněz P. Alexander Röse, jehož předkové žili 

v Dolní Moravici. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Pan 

Alexander vstoupil do katolického kláštera augustiniánských kanovníků a 26. 

června tohoto roku byl v katedrále v Regensburgu vysvěcen na kněze.  

V sobotu 31. července v 16:00 bude slavena poutní mše svatá v kapli sv. Anny 

v Nové Vsi. Předcházet bude procesí od rozhledny. 

Karel Rechtenberg, farář  

 
 

Kdo je ARTHUR? 

ARTHUR je mobilní osobní asistent, který informuje svého uživatele o zajímavostech, důležitých informacích 

a dění z okolí. 

ARTHUR je sociální síť, která pokrývá celou Českou republiku. Uživatele vstupují do služby, vkládají své 

fotografie, komentují, lajkují a dislajkují záznamy, a vytvářejí svůj vlastní obsah, který sdílí s přáteli.  

ARTHUR využívá nejmodernější technologie jako je například rozšířená realita a je zdarma ke stažení pro 

platformy Android a IOS. 

Jste na procházce a zaujal vás nějaký objekt? Stačí pozvednout mobilní telefon a Arthur zodpoví vaše otázky. 

Vstupujte do obsahu služby, zvěte své přátele na různé akce, nechte si od svých přátel doporučovat výlety a 

sdílejte své zážitky.  

Podnikáte výlety po ČR a trávíte svou dovolenou v ČR? Zjistěte v naší službě, co 

vás na místě čeká dřív, než tam vyrazíte. Narazili jste na nějakou zajímavost, 

kterou nemáme v naší databázi? Přidejte ji pod svým jménem. Nudíte se a nevíte, 

kam vyrazit? Vytipujte si nějakou aktivitu nebo výlet v naší databázi. 

 



 

Vyhlídková věž a dětské hřiště  

dominují rekreačnímu areálu v Nové Vsi. Přes 

nepříznivou situaci zapříčiněnou restrikcemi 

v důsledku pandemie, začíná areál znovu ožívat.  

 V loňském roce byla věž otevřena od července do 

konce prosince. Novinkou bylo zavedení vstupného 

ve výši 20,-Kč pro dospělé a 10,- Kč pro seniory a 

děti od 7 do 15 let. Za uvedený půl rok vystoupalo 

na rozhlednu 9126 osob, z toho 8 303 platících. Již tradiční akcí byla Anenská pouť a Adventní neděle.  

 V letošním roce bylo otevřeno v lednu a po uzavření jsme znovu otevřeli v květnu. Od 3.7. do 31.8. bude 

věž otevřena vždy od středy do neděle od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Ve třetím podlaží věže je 

nově instalována výstavka věnovaná historii lyží a lyžování a také skokům na lyžích na Rýmařovsku. 

 Již tradiční letní akcí je Anenská pouť, která se bude konat v sobotu 31.7. V rámci příprav si připomeňme 

některé zajímavosti: POUTI jsou slavnosti dvojího druhu: 

1/ pobožné hromadné návštěvy posvátných míst. Jejich cílem býval a dosud je slavný kostel nebo klášter /např. 

Stará Boleslav, Velehrad nebo Říp/. Lidé se tam při velké mši modlí za vyslyšení svých proseb nebo děkují 

za jejich splnění. V minulosti se chodilo na pouti většinou pěšky, často na velkou vzdálenost. Poutníci si sebou 

nesli jídlo na cestu, během putování zpívali nábožné písně, zastavovali se u kostelíků a božích muk v polích. 

Nezapomínalo se ani na ty, kteří zůstali doma. Po návratu poutníků dostávali požehnané svaté obrázky, 

růžence a další upomínky. 

2/ slavnosti na památku světce, kterému je zasvěcený místní kostel. Tyto jsou určené pro místní obyvatele a 

lidi z blízkého okolí. Konají se neděli poté, kdy má dotyčný světec podle kalendáře svůj svátek. Jsou zároveň 

veselicí, spojenou s hodováním, ke kterému se schází široké příbuzenstvo i známí. Účast na slavnostní mši je 

součást pouti, ale to hlavní následuje až po ní – oběd překračující veškerá pravidla o zdravé výživě, dobré pití 

a odpoledne nejrůznější atrakce pro děti – houpačky, kolotoče, střelnice, autodromy…. Dospělí i mládež to 

roztáčejí odpoledne i večer na parketě v hospodě nebo pod širým nebem.  

 Obyvatelé Nové Vsi se před více jak 300 lety rozhodli, že budou slavit svátek sv. Anny jako den díkuvzdání 

za to, že přežili morovou epidemii. V tento den se nepracovalo a lidé chodili procesím na mši do kaple 

V Lipkách. Po postavení kaple v Nové Vsi, v roce 1922, se pro občany, kteří se nemohli zúčastnit procesí 

konala mše zde. V roce 2014, po otevření Vyhlídkové věže, jsme navázali na tuto tradici, i když ve skromnější 

formě než naši předchůdci. Děti si mohou pohrát na hřišti u věže, rodiče vystoupat na věž a po malém 

občerstvení v podobě domácích koláčů a sladkostí se zájemci mohou vydat od věže, pod vedením pana faráře, 

ke kapli sv. Anny kde se koná slavnostní mše. 



Zprávy ze školy 

Rej čarodějnic 

Celý týden se nesl v čarodějnickém duchu. Děti se 

hravou formou seznámily s tradicí pálení čarodějnic. 

Hrály hry plné kouzel a čarování, malovaly čarodějnice, 

učily se zaklínadla, zpívaly písničky a poslouchaly 

tajemné pohádky ze světa ježibab a čarodějnic. 

V mateřské škole jsme alespoň uspořádali svoji malou 

oslavu čarodějnic. Během dopoledne si čarodějky 

stihly zatancovat, zasoutěžit, uspořádat módní 

přehlídku, zkoušely čarovat a létat na koštěti, 

nakreslily a vybarvily svoji čarodějnici. Zkrátka vše, co 

k tomuto dni patří. Dokonce si mohly vylovit sladkou žížalku z kouzelného košíku, prolézaly 

pavučinou. Nakonec si malé čarodějky vyzkoušely uvařit kouzelný lektvar, který bublal a hrál 

všemi barvami. 

Čarodějnický den se zkrátka vydařil se vším všudy.  

Ovečky v mateřské škole – projekt se zvířátky 

Ve čtvrtek se na zahradě mateřské školy bylo na co dívat. Manželé Křenkovi nám přivezli ukázat 

ovečky a povědět nám o nich něco víc. Děti si mohly 

ovečky pohladit a nakrmit, hledaly tak na zahradě 

listy pampelišek a ovečky dětem ukázaly, že jim 

z naší zahrady moc chutnalo. Ovečky, po vydatné 

svačince chtěly odpočívat, a proto si děti měly čas 

vyrobit svou ovečku z huňaté vlny. Paní Křenková 

ukázala dětem, jak se na malém tkalcovském stavu 

tká malý kobereček. Všechny děti si tuto činnost 

vyzkoušely, výsledek byl úžasný, bylo vidět, že máme 

ve školce moc šikovné dětičky. Aktivity se dětem moc 

líbily, bylo to moc pěkné dopoledne, a ještě se k tomu děti dozvěděly spoustu nových poznatků 

ze světa zvířátek. (Financováno z projektu Cesta za poznáním, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940) 

Výlet s našimi nejmenšími 

Školní rok nám uběhl jako voda, a i ti nejmenší si zasloužili odměnu za šikovnost a píli ve školce. 

Ve čtvrtek jsme se vydali s batůžky na Novou Ves. Po příjezdu si děti užily krásné hřiště, na 

kterém si mohly pod dozorem p. uč. zařádit. Nenechali 

jsme si ujít návštěvu rozhledny, kde jsme obdivovali 

krásný výhled po okolí. Děkujeme paní Vaculové, která 

nás mile přivítala a provedla nás po věži. Děti tak 

mohly vidět staré předměty, které se dnes už 

nepoužívají, např.  nádobí, starý šicí stroj, a další 

uchované krásné památky. Výlet jsme si užili a moc se 

nám líbil. 

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 



Den dětí v MŠ 

Ve školce jsme ve čtvrtek 3.6.2021 slavili Den dětí. Všechny děti se pochopitelně nemohly 

dočkat, a proto jsme neotáleli, a hned po dopolední 

svačince jsme se odebrali na zahradu školky. Tam již 

byla přichystána jednotlivá stanoviště, na kterých na 

nás čekaly různé soutěže a hry. Děti si vyzkoušely 

například lov rybiček nebo skok v pytli, a jelikož zvládly 

všechny úkoly na jedničku, zasloužily si sladkou odměnu. 

Den jsme si všichni moc užili a těšíme se na další 

dobrodružství, která nás ve školce čekají.  

Dagmar Kopečková, učitelka MŠ 

Den Země užitečně 

Kolem data jarní rovnodennosti se vyspělými zeměmi šíří akce věnované osvětě a diskusi ohledně 

možných dopadů lidského chování na změnu klimatu na planetu Zemi. Den Země vznikl původně 

v USA jako ekologicky laděný svátek, v devadesátých letech se k řadě takto aktivních zemí 

přidala i Česká republika. Každoročně tak v dubnu řada škol 

vyráží do přírody či na ekologicky zaměřené semináře, aby 

své žáky vzdělávala a připomínala každému jednotlivci osobní 

zodpovědnost za budoucnost planety. My jsme se letos 

s našimi žáky rozhodli přiložit ruku k dílu prakticky – po 

dlouhém „domácím vězení“ s online výukou nám vycházka do 

přírody přišla náramně vhod. Vybaveni pytli na odpad a 

pracovními rukavicemi jsme se vydali polní cestou kolem 

jezírek směrem na Malou Štáhli. Obsah pytlů byl při našem 

návratu rozmanitý – od plastových lahví a papírů přes textil 

až po kusy zemědělské techniky… Cestou jsme se kromě 

odpadků snažili vnímat i proměny jarní přírody, rozpoznávat ptáky lovící v polích, hledat hnízda 

na stromech nebo se orientovat v lese pomocí lišejníku a mravenišť.  Vraceli jsme se s dobrý 

pocitem z užitečné práce a předsevzetím, že nejen během Dne Země se budeme chovat 

k přírodě zodpovědně.  

Den dětí pro školáky 

Letošní Den dětí jsme kvůli stále přetrvávajícím protikoronavirovým opatřením nemohli pojmout 

tradičně velkou akcí na fotbalovém hřišti, avšak přejít bez povšimnutí datum prvního června 

jsme také nechtěli. Den jsme si společně zpříjemnili poznáváním okolí – nejprve z výšky věže 

rozhledny na Nové Vsi, poté pěší vycházkou kolem lesa zpět do Moravice. Počasí nám dokonale 

přálo, proto jsme se mohli cestou kochat krásnými výhledy. Samozřejmě jsme děti na jejich 

svátek nejprve nechali dostatečně vyřádit na atraktivním novoveském hřišti a před odchodem 

je občerstvili dobrotami, které nám opět věnovala ze svého obchodu paní Baštrnáková. Tento 

sladký poklad ukrytý v dřevěné truhle si však musely děti v okolí rozhledny samy najít. Paní 

Baštrnákové za dárky moc děkujeme! 

 



S cizincem jen anglicky 

Naše škola se ke konci školního roku jako jedna z prvních zapojila do vznikajícího projektu na 

podporu výuky cizích jazyků v základních školách. Díky Místní akční skupině Rýmařovsko jsme 

mohli ve škole vyzkoušet první tři lekce angličtiny s rodilou mluvčí. Paní lektorka se v první 

hodině s dětmi hravou formou seznámila a v dalších dnech se věnovala tématům, která ve škole 

běžně probíráme. Děti však byly odkázány pouze na své znalosti angličtiny a řeč těla. Všichni 

po počátečním ostychu ožili, ztratili zábrany a zjistili, že se umí domluvit i „rukama nohama“. A 

to bylo hlavním cílem těchto návštěv. I při minimální slovní zásobě a nulových zkušenostech 

v komunikací s cizincem se naše děti s paní lektorkou výborně pobavily – přitom si ani 

neuvědomovaly, kolik nového se při tom naučily. Bude-li možnost pokračovat v těchto lekcích i 

příští rok, určitě ji využijeme. Paní Maike děkujeme za její čas a výborné vedení hodin 

angličtiny. Doufáme, že se po prázdninách znovu ve škole setkáme. 

Praděd za odměnu 

Koncem školního roku vždy uzavíráme nejen známky, 

ale také celoroční motivační program. Žáci, kteří si 

průběžně poctivě plní úkoly, nezapomínají pomůcky 

(nebo alespoň ne moc často) a nemají ani žádná 

výchovná napomenutí, se mohou v červnu těšit na 

zajímavý výlet. Oblíbenou odměnou býval například 

zábavní park Krokodýlek v Olomouci nebo návštěva 

bazénu. Letos jsme kvůli nejisté situaci kolem 

koronaviru raději vsadili na jistotu – vstup do přírody 

určitě omezen nebude. Jeden slunečný červnový den 

jsme tak mohli se skupinkou dětí strávit na Pradědu – výjezd výtahem na rozhlednu ve věži byl 

pro ně zážitkem. Počasí nám dopřálo krásné výhledy, příjemným překvapením také bylo 

minimální množství dalších turistů – věž vysílače jsme měli sami pro sebe. Vycházku z Ovčárny 

na Praděd a zpět děti hravě zvládly, pro některé to byla jejich první cesta na vrchol. Nejen 

kvůli tomuto výletu určitě stojí za to si během roku hlídat pomůcky a povinnosti. Na příště 

určitě připravíme další atraktivní cíl – odměnu za celoroční práci.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Projekt Ze života hadů 

Vzhledem k tématu plazi probíranému ve výuce a zájmu dětí o toto téma, jsme 7.6. zrealizovali 

projektové vyučování o hadech.   

Motivací nám byla v úvodu projektového dne pověst Hadí královna, 

vztahující se k památnému stromu v obci. Prostřednictvím kvízu ANO – 

NE jsme zjišťovali dosavadní znalosti žáků k tématu. Při besedě 

s chovatelem jsme pak zhlédli prezentaci s novými informacemi a 

následnou praktickou ukázkou živých hadů a jejich mláďat. Měli jsme 

možnost živého kontaktu s celkem třemi exempláři krajty královské. 

Možná byste se divili, že se nenašel ani jeden žák, který by si živého 

hada alespoň nepohladil. Většina žáků byla ještě daleko odvážnější a 

hady chovala jako zkušení chovatelé. Výstupem z celého projektu jsou 



výtvarné práce žáků z keramické hlíny. Z těchto výtvorů jsme vytvořili výstavu, která bude k 

vidění u památného stromu během letních prázdnin jako prezentace naší základní školy.  
(Financováno z projektu Cesta za poznáním, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940) 

Zápis do MŠ a ZŠ 

Už druhým rokem probíhají zápisy netradičně bez přítomnosti dětí, což je samozřejmě velká 

škoda, protože pro děti je to vždy velká událost. Zápisy tedy proběhly pouze formálně. K naší 

velké radosti se k základnímu vzdělávání přihlásili dva noví žáci, celkem bude v ZŠ zapsáno 17 

žáků a do mateřské školy se zapsaly nově 4 děti, v příštím školním roce tak budeme mít celkem 

19 dětí. Všechny potřebné informace o zahájení školního roku rodičům sdělíme ke konci 

prázdnin, informace budou také zveřejněny na dveřích obou budov školy a webových stránkách 

www.skoladolnimoravice.cz.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Přejeme Vám krásné prázdniny plné zážitků a věříme, že 

v příštím školním roce se už budeme setkávat osobně na 

školních nebo obecních akcích. 

zaměstnanci školy 

 

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY! 

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru! 

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a 

s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.  

Darováním krve zachráníte život. Děkujeme! 

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let a pro darování krve musí být zdraví. Zda je 

dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém 

středisku. Den před odběrem by měl zájemce o darování nejcennější tekutiny hodně pít, nejíst tučná jídla, 

nepít alkohol a ráno může lehce posnídat. 

Každý, kdo daruje krev nebo plazmu v AGEL Transfúzní službě a.s., má nárok na celou řadu výhod. Kromě 

pracovního volna s náhradou mzdy 

dárce získá proplacené jízdné, 

lékařské vyšetření, vitaminy od své 

zdravotní pojišťovny, občerstvení a 

odpočet ze základu daně z příjmu, a to 

za každý odběr 3000 Kč. 

Odběrové místo se nachází v přízemí 

Nemocnice AGEL Podhorská 

v Bruntálu a objednat se k odběru 

můžete na tel. čísle 800 300 900 nebo 

přes objednávkový systém: 

bruntal.odbery.agel.cz.   

   

http://www.skoladolnimoravice.cz/


z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 24.6.2021 

15.1. ZO   schvaluje  

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

8020826/1/SOBS/2021/DOČ Nová Ves – č.parc.430/7 NNK s ČEZ Distribuce, a.s. 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8027912/3 

s ČEZ Distribuce, a.s. 

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

8020835/A/2 s Energorozvody s.r.o. 

- závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, 

spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2020 a výsledků 

veřejnosprávní kontroly poskytovaných finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO ZŠ a MŠ 

Dolní Moravice bez výhrad 

- účetní závěrku Obce Dolní Moravice, Dolní Moravice č.40, PSČ 795 01, IČ 00295957, sestavenou 

k 31.12.2020 

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

příspěvková organizace, Dolní Moravice č.7, PSČ 795 01, IČ 70988595, sestavenou k 31.12.2020 a 

rozdělení HV za rok 2020 tak jak bylo navrženo 

- že změna č.3 Územního plánu Dolní Moravice bude pořizována zkráceným postupem dle §55a zákona 

č.183/2006 Sb. a z vlastního podnětu (Úhrady spojené s pořízením změny hradí obec). Obsah změny 

bude dán přílohou č.1 tohoto usnesení. 

- pana Pavla Kopečka, starostu, jako určeného zastupitele pro pořízení změny č.3 Územního plánu Dolní 

Moravice 

- darovací smlouvu s MSK na elektrocentrálu  

- rozpočtové opatření č.5 

15.2      ZO   bere na vědomí 

- rozpočtové opatření č.4 

- záznam jednání na stavební akci – rekonstrukce mostu přes Moravický potok, silnice III/37020 

- petici ve věci nesouhlasu se záměrem výstavby projektu s názvem – Apartmány Dolní Moravice 

- zprávu starosty o průběhu prací opravě budovy potravin 

- zprávu starosty o dokončení akce modernizace veřejného osvětlení 

- zprávu starosty k výměně topného systému na bytovkách HM 20-22 

- zprávu starosty o cyklostezce 

- smlouvu o poskytnutí právních služeb od fa: KVB s.r.o. 

15.3.    ZO p o v ě ř u j e  

- Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování, aby v souladu s ust. §6 odst.1 

písm. c) pořizoval Změnu č.3 Územního plánu Dolní Moravice 

15.4.    ZO ruší 

- výběrové řízení na odkoupení obecních pozemků v obci Dolní Moravice: části pozemků č. 78/1, 76/1, 

980/1, 84/3, 80, 81, 556/1 a celá č.st-30 v celkové výměře 5312 m2 vše v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, 

prodej jako jeden celek  

15.5.   ZO   z a m í t á 

- žádost na prodej pozemku č.22/6 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova 



Bezpečnost dětí o letních prázdninách 

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, 

na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, 

posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli 

zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad, 

jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.  

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas 

• Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam jít nesmí. 

• Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu. 

• Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, 

kdo na ně bude zvonit. 

• Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu. 

• Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma. 

• Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo 

podívat se třeba na štěňátko. 

• Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při 

venkovních hrách. 

Bezpečné sportování a koupání 

• Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při sportování. 

• Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, 

chráničů loktů, zápěstí a kolen. 

• Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků 

pro lepší viditelnost. 

• Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru. 

• Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, 

hráze. 

• V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly. 

• Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je 

voda příliš studená. 

• Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat 

bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu. 

Čas strávený u počítače 

• Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, 

plánujte dětem venkovní pohybové aktivity. 

• Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní 

fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, 

vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy. 

• Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – 

nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, 

kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou. 

• Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné 

dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.  

 



 

 

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

v III. čtvrtletí roku 2021.  

Klimeš Vítězslav, Skotnicová Dáša, Baštrnáková Anna, Vláčil Ladislav, Baštrnák Rudolf, 

Hladká Jana, Kopeček Antonín, Makovičková Věra, Krejčí Radoslav, Magdziaková Marie, 

Makovička Zdeněk, Křepelková Jarmila, Magdziaková Marie, Riedlová Alenka, Velebná 

Marie, Káfoňková Marie, Vilhelm Václav, Vaculová Jitka, Bršťáková Zdeňka, Petřeková 

Miloslava, Hejsková Olga, Žákovčíková Anna, Herbatsch Pavel, Mlčůchová Marie. 

 

 

 

 

Rozloučili jsme se: 

Fajnorová Anna  DM 46 

Křemenáková Božena DM 25 

 

 

 

 

 

Noví občánci: 

Valová Gabriela  DM 

 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU 


