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Volby v naší obci. 

Před rekonstrukcí. 

Po rekonstrukci. 

Drakiáda 

 

Nové prostory obchodu. 



Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v naší obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památka zesnulých  

2. 11. 

Památka všech 

věrných zesnulých či 

vzpomínka na všechny 

věrné zesnulé, nebo 

lidově řečeno-dušičky, 

jsou svátkem, kdy se 

římsko-katolická 

církev modlí za 

zemřelé. Tradičně se v 

našich zemích 

navštěvují hřbitovy, 

pokládají se květiny a 

zapalují se svíce. 

Vzpomínky na zemřelé 

se drží ve všech 

koutech světa, ovšem v 

podstatně jiné formě 

než u nás. Nejznámější 

variantou tohoto 

svátku, který se 

postupně dostává i k 

nám je Halloween. 



DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!  

V posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorářů, sražených chodců a dopravních nehod. 

Spotřeba krve je proto mimořádně velká a zásoby se tenčí. Krevní centrum FN Ostrava je navíc 

jedním ze 7 krizových center v ČR, které mají za povinnost udržovat určité 

množství krve pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných 

událostí. 

Krevní centrum FN Ostrava proto žádá všechny zdravé dárce krve – přijďte 

co nejdříve k odběru! Pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.  

Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!  

Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo emailem krevni.centrum@fno.cz nebo 

online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou 

přijít bez objednání.  Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.  

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 

 

 

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 21.9.2021 

 ZO   schválilo  

• darovací smlouvu s MSK na osvětlovací soupravu v LED provedení vč. příslušenství  

• využití poradenské služby v oblasti lesnictví na téma „P4 – Diverzifikace aktivit lesních majetků a 

lesních   podniků“  

• nákup dalších 2 měřičů rychlosti  

• rozpočtové opatření č.6 

 ZO   vzalo na vědomí 

• zprávu starosty ve věci statistiky počtu vozidel a rychlostí vyhodnocených z nových radarů 

• zprávu starosty ve věci udržovacích prací na kamenném mostu (Švédský most) a čekání na vhodnou 

dotaci 

• sdělení Krajského úřadu k námitkám podjatosti ve věci záměru výstavby projektu s názvem – 

Apartmány Dolní Moravice 

• zprávu starosty o průběhu příprav návrhu změny územního plánu č.3 

• zprávu starosty o chystané oslavě výročí SDH 

• zprávu paní Vaculové o dění na Vyhlídkové věži během prázdnin 

• informaci starosty o výměně dveří na Vyhlídkové věži a elektrické přípojky, zvýšení kapacity v MŠ, 

chystaných kulturních akcí na příští rok 

ZO pověřuje  

• starostu obce zahájit – administrovat výběrové řízení na akci stavební úpravy – plynové kotelny na 

bytových domech Horní Moravice 20,21,22 

 

mailto:krevni.centrum@fno.cz
https://kceobj.fno.cz/
https://www.fno.cz/krevni-centrum


FOTBALOVÝ SERVIS DOLNÍ MORAVICE 

 
14. srpen 2021 Dolní Moravice – Vysoká – Pitárne 2:2 (1:2) 

 

21. srpen 2021 Staré Město – Dolní Moravice 0:2 (0:1) 

 

28. srpen 2020 Dolní Moravice – Velká Štáhle 1:2 

 

V sobotu 28. srpna 2021 odehrála Moravice třetí mistrovské utkání okresního přeboru bruntálského regionu a 

v místním derby s Velkou Štáhlí podlehla 1:2. 

 

V předchozích dvou utkáních Moravice remízovala na domácí půdě s Vysokou 2:2 a ve Starém Městě vyhrála 

2:3. Po tomto zdařilém vstupu moravického mužstva do podzimní sezóny očekávala moravická fotbalová 

veřejnost spíše zdařilejší výsledek než ztrátu tří bodů. 

 

Moravice měla sice výhodu domácího prostředí, ale nedokázala ji využít. Neproměňováním gólových 

příležitostí se domácí připravili o vítězství i v situaci, kdy od třicáté páté minuty hrál soupeř jen o deseti 

hráčích díky druhé žluté kartě. První gól padl už ve čtvrté minutě, kdy hosté vedli 0:1 po kopu z rohu. V 

šedesáté minutě se Moravici naskytla šance vyrovnat stav utkání, ale Vaněrek pokutový kop nařízený 

rozhodčím proti hostujícímu mužstvu, neproměnil. Naopak to byli hosté, kteří v šedesáté čtvrté minutě z 

penalty zvýšili své vedení na 0:2. Sedmdesátá druhá minuta přece jen přinesla Moravici snížení kontaktním 

gólem na 1:2, když Vaněrek překonal Lesáka v brance soupeře. 

 

Moravice hrála v sestavě: Ondřej Kubját – Orel, Jan Kopeček (Pohanka), Pavel Kopeček, Ondřej Kopeček – 

Vachuta (Krejčí), Adam Vajdík, Tomeček, Michal Vala – Dan Kopeček, Vaněrek. 

 

Trenér: Tomáš Kopeček.     Utkání řídil rozhodčí Ondruška. 

 

Branky: 

4. minuta soupeř 0:1  64. minuta soupeř 0:2 z pokutového kopu  71. minuta Vaněrek 1:2 

 

J. Zoth 

4. září 2021 16:30 Osoblaha – Dolní Moravice 3:2 (2:2) 

11. září 2021 Dolní Moravice – Slezské Rudoltice 2:2  
 

V sobotu 11. září odehrála Moravice na svém hřišti další mistrovské utkání okresního přeboru, když hostila 

Slezské Rudoltice. 

 

Ani v tomto pátém podzimním utkání nebodovala Moravice naplno a na domácím hřišti přenechala body 

Slezským Rudolticím. Moravice v tomto utkání vedla dvakrát. Poprvé hned ve 4. minutě, kdy vstřelil soupeři 

branku Vachuta s výsledkem 1:0. Hosté vyrovnali brankou ve 21. minutě. Podruhé se dostala opět do vedení 

Moravice v 52. minutě zápasu zásluhou Vaněrka, který otočil skóre na 2:1. Hosté pak prohrávali až od 88. 

minuty! Bohužel těsně před koncem zápasu si Moravice své vítězství nechala vzít a Slezské Rudoltice 

vyrovnaly na 2:2. 

 

Po pěti odehraných kolech a ziskem pěti bodů lze konstatovat, že moravickým fotbalistům se nepodařilo udržet 

dobré výkony z podzimu 2020. Z pěti utkání vytěžila Moravice pouze jedno vítězství, dvě remízy a stejný 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/2c01ecef-ff3a-4807-8ceb-41a9b92c86ad
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/c73fbf34-154b-4694-8e40-66d074fad8df
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/21b3e195-7cf9-4429-bc7b-6e1d06cedde3


počet proher. To není možno považovat za dobrý vstup do nového soutěžního ročníku. Značná absence hráčů 

ve dvou posledních utkáních jistě do velké míry ovlivnila výkon mužstva a tím i neuspokojivé výsledky. 

Vždyť chyběli hráči základní sestavy. Není to však možné brát jako omluvu neuspokojivých výsledků. Je to 

k zamyšlení hráčů nad svými výkony na hřišti, ale možná i těch, kteří chyběli, jestli nebylo možné svou absenci 

zmírnit. 

 

Moravice odehrála utkání v sestavě: Polášek – Orel, Pavel Kopeček, Kubját, Ujfaluši (Beier) –Vachuta, Adam 

Vajdík, Michal Vala, Ondřej Kopeček – Krejčí (Alois Vajdík), Vaněrek. 

 

Trenér: Tomáš Kopeček    Utkání řídil rozhodčí Birdač. 

 

Branky: 

4. min Vachuta 1:0  21. min soupeř 1:1  52. min Vaněrek 2:1  88. min soupeř 2:2 

 

Jindřich Zoth 

18. září 2021 Brantice – Dolní Moravice 0:0 

 

Sobota 18. byla hracím dnem v pořadí již šestého mistrovského utkání, které Moravice odehrála v podzimní 

části okresního přeboru. 

 

Moravičtí fotbalisté letos na podzim sbírají body velmi těžce. Tuto sobotu dokázali na hřišti v Branticích uhrát 

výsledkem 0:0 remízu a odvézt si jeden bod. U moravického mužstva stále přetrvává značná absence 

klíčových hráčů týmu na utkáních. 

 

Moravice hrála v sestavě: O. Kubját – Ujfaluši, Orel, P. Kopeček, O. Kopeček – Vachuta, Adam Vajdík, 

Tomeček, Dan Kopeček – Kašpárek (Jandel), Krejčí (Stojaspal). 

 

Trenér: Tomáš Kopeček.  Utkání řídil rozhodčí Eftimiadis. 

 

Jindřich Zoth 

25. září 2021 Dolní Moravice – Široká Niva 4:1 

Mistrovské utkání hrané v sobotu 25. září 2021 mezi domácí Moravicí a hostující Širokou Nivou přineslo 

moravickým fotbalistům tři body, které získali vítězstvím nad hosty 4:1. 

Moravice zahájila utkání rychlým nástupem, kterým získala vedení nad Širokou Nivou už ve druhé minutě, 

kdy vstřelil první branku Michal Vala. Následoval ho Vaněrek, který dal branku druhou hned v páté minutě a 

tuto sekvenci dovršil opět Michal Vala třetím gólem v 8. minutě zápasu. Moravice tak vedla 3:0. 

Hosté snížili vedení Moravice na 3:1 po rozehraném rohovém kopu ve 32. minutě. V závěru prvního poločasu, 

ve 45. minutě, Vachuta dává čtvrtý gól Moravice a upravuje stav na 4:1, který už zůstal až do konce zápasu. 

V 66. minutě měla Moravice příležitost zvýšit skóre. Pokutový kop nařízený rozhodčím ale brankář Široké 

Nivy vykryl. Moravice měla po celou dobu utkání převahu, díky které si vypracovala další šance na vstřelení 

gólu. Nedařilo se je ale využít. Domácí mužstvo v dalším průběhu utkání upustilo od kombinační hry po zemi 

a praktikovalo dlouhé nakopávání míče na své útočníky a tyto míče soupeř úspěšně kryl. 

Branky: 

2. min. Michal Vala 1:0  5. min. Vaněrek 2:0  8. min. Michal Vala 3:0 



32. min. soupeř 3:1   45. min. Vachuta 4:1 

Sestava Moravice: Kubját – Orel (Jandel), J. Kopeček, P. Kopeček (Baier), O. Kopeček – Vachuta, Adam 

Vajdík, Tomeček, Alois Vajdík (Kašpárek) – Michal Vala (Stojaspal), Vaněrek (Krejčí). 

Trenér: Tomáš Kopeček  Rozhodčí: Zatloukal 

 

Jindřich Zoth 

2. říjen 2021 Lichnov – Dolní Moravice 1:2 (0:1)  

9. říjen 2021 Dolní Moravice – Vrbno p. Prad. 3:0 (2:0)  

16. říjen 2021 Světlá Hora – Dolní Moravice 3:0 

23. říjen 2021 Dolní Moravice – Lomnice (zápas se nehrál) 

30. říjen 2021 14:00 hod. Horní Benešov – Dolní Moravice 

6. listopad 2021 14:00 hod. Dolní Moravice – Stará Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

OBECNÍ BYTY 

v pátek 12. 11. 2021 

bude chodit kominík  

fa Kominictví – Šembera  

Tel.: 732 289 845 

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

V sobotu 13. 11. 2021  

bude probíhat   

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

pro veřejnost 

fa Kominictví – Šembera 

zájemci se mohou objednat na tel.: 732 289 845 

Zasílejte pouze SMS  

kde uvedete jméno a adresu. 

 

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a4795ab9-7aff-4288-ba68-1df536b79f32
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/eeb98b57-395f-440d-adba-06279bcc361c
http://www.google.cz/imgres?q=komin%C3%ADk&start=275&hl=cs&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_csCZ373CZ380&biw=1647&bih=874&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DpchHXWF1JGPnM:&imgrefurl=http://oudalesice.cz/index.php/2-uncategorised/49-nabidka-firmy-profi-kominictvi&docid=efWy2Ancn5FcYM&imgurl=http://oudalesice.cz/images/obrazky/kominik.jpg&w=300&h=416&ei=ZVFQUKzHFcvjtQa1n4DwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1197&vpy=155&dur=106&hovh=264&hovw=191&tx=90&ty=133&sig=100548776467705727689&page=8&tbnh=183&tbnw=132&ndsp=41&ved=1t:429,r:22,s:275,i:74
http://www.google.cz/imgres?q=komin%C3%ADk&start=71&hl=cs&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_csCZ373CZ380&biw=1647&bih=874&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VDZqhNEm0j88qM:&imgrefurl=http://www.magnetyx.cz/51-drevene-dekorace-drevene-magnetky-magnetka-kominik.html&docid=wNoS7aY0xzuyOM&imgurl=http://www.magnetyx.cz/125-large/drevene-dekorace-drevene-magnetky-magnetka-kominik.jpg&w=300&h=300&ei=xVBQUMLUH8THswbDt4HwDg&zoom=1&iact=rc&dur=218&sig=100548776467705727689&page=3&tbnh=154&tbnw=169&ndsp=42&ved=1t:429,r:16,s:71,i:55&tx=120&ty=66


Co dělat v případě ukončení činnosti dodavatele energií  
 

Několik dodavatelů elektřiny a plynu oznámilo v říjnu ukončení své činnosti. Povinnost 

dodávat plyn či elektřinu jejich zákazníkům má tzv. dodavatel poslední instance, který 

chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Dodavatelem 

poslední instance elektrické energie pro severní Moravu (tj. i pro území Rýmařovska) 

je ČEZ Prodej, a. s., dodávku plynu zajistí Innogy Energie, s. r. o. 

Nastupují okamžitě a energie od nich lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si 

mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. 

Spotřebitelé v tuto chvíli nemusejí nic dělat, nemusejí nikam volat nebo chodit na pobočky. Jejich 

dodavatel poslední instance se jim ozve sám. Dostanou od něj poštou základní informace a oznámení o 

ceně, za kterou jim bude energie dodávat. 

Cena, za kterou bude dodavatel poslední instance energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však 

pevnými pravidly. Mohou se do ní promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním 

zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, 

kde dodavatelé energie nakupují. 

Do šesti měsíců od převzetí dodavatelem poslední instance je potřeba uzavřít novou smlouvu s novým 

dodavatelem, kterého si zákazník sám vybere. Je velmi pravděpodobné, že současnou situaci, kdy stovky 

tisíc lidí budou v příštích měsících hledat nového dodavatele, zneužijí nejrůznější neseriózní subjekty (tzv. 

energošmejdi). Dejte si proto pozor na podezřele výhodné nabídky, urychlené jednání po telefonu nebo 

podomní prodejce. Nevybírejte nového dodavatele pouze podle ceny, ale i na základě jeho spolehlivosti a 

referencí. 

Seznam společností, které ukončili v říjnu 2021 svou činnost: 

• Bohemia Energy a další firmy ze skupiny Bohemia Energy entity (X Energie, s.r.o., Europe Easy 

Energy a.s., Energie ČS, a.s., COMFORT ENERGY s.r.o., BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.) 

oznámili ukončení dodávek elektřiny od 14. 10. 2021, zemního plynu od 17. 10. 2021. 

• Firma Kolibřík Energie oznámila ukončení dodávek elektřiny a plynu od 19. října 2021. 

• Společnost A-PLUS Energie obchodní oznámila ukončení dodávek elektřiny a plynu od 22. října 

2021. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, společně s Energetickým regulačním úřadem, vyzývá zákazníky těchto 

společností, aby nadále neplatili zálohové platby a zrušili si případné trvalé příkazy. 

Původní dodavatel má povinnost poslat zákazníkům konečné vyúčtování. Pokud nezadáte samoodečet 

elektřiny nebo plynu, distributor provede odečet tzv. odhadem.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo pro dotazy speciální informační linku na telefonním čísle 1212, 

která je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin. Pro obsluhu zákazníků dodavatele poslední 

instance připravil ČEZ Prodej a.s. speciální linku 800 111 300. Pro velké 

odběratele zřídila Hospodářská komora ČR kontaktní, podpůrnou a informační 

adresu podpora@komora.cz. Odpovědi na časté dotazy naleznete na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

 

http://www.aplusenergie.cz/
mailto:podpora@komora.cz
https://bit.ly/dotazy-zakaznici
https://bit.ly/dotazy-zakaznici


Léto na Vyhlídkové věži v Nové Vsi 

 

Podobně jako v loňském roce i letos byla naše věž uzavřena v důsledku 

koronavirových opatření, a to od ledna do konce dubna. Provoz jsme 

zahájili až od1.května. Během prázdninových měsíců navštívilo 

Vyhlídkovou věž 6 881 platících turistů jak z Čech a Moravy, tak i ze 

Slovenska, Polska, Německa a Velké Británie. Spolu s nimi vystoupilo 

na věž i 3723 neplatících osob /děti do 7 let/. Vysoká návštěvnost je 

spojena i s návštěvou dětského hřiště, které se těší velké oblibě. 

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

Anenské pouti. Po stručném připomenutí historických událostí se 

v přízemí věže konalo hudební vystoupení, v rámci, kterého paní Dita 

Veselá zahrála a zazpívala několik skladeb.  Přítomní nejen poslouchali, 

ale také se zapojili do zpěvu.  Poté se procesí poutníků, pod vedením 

pana faráře, vydalo k místní kapli sv. Anny. 

A co nás letos ještě čeká?  

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemické situaci se, stejně jako v loňském roce, nebude konat „Běh do 

schodů o pohár starosty obce“. 

V listopadu bude věž otevřena pro zájemce pouze po předchozí telefonické domluvě. 

V prosinci připravujeme již tradiční advent.  Tentokrát ale budeme místo nedělí mít 

adventní soboty, vždy od 10.00 do 14.00 hodin. Vůně punče, domácí zákusky, vánoční 

písně a pro děti možnost výroby vánočních ozdob a výzdoby. A počínaje sobotou 4.12. 

od 17.00 hodin pak mohou zájemci navštívit kapli sv. Anny, kde se budou konat 

koncerty reprodukované hudby. /Program bude zveřejněn na Vyhlídkové věži/.  

Program:  

4.12. 17:00 -18:00 hod. 

Velké sbory známých oper /Gounot – Sbor vojáků, Bizet – Sbor 

pašeráků, Wagner – Svatební sbor, Weber – Sbor lovců…/ 

11.12. 17:00-18:00 hod. 

Vivaldi, Saint- Saens, Chopin, Grieg, Bach, Borodin, Brahms 

18.12. 17:00-18:00 

Smatana, Dvořák, Janáček, Martinů – P. Šporcl – housle, P. Jiříkovský – 

klavír 

25.12. 16:00-17:00 hod. 

Vánoční písně a koledy 

 

24.12. je možný výstup na věž, jako každý rok, po předchozí telefonické 

domluvě. 

Závěrem ještě jedno pozvání, a to na NOVOROČNÍ KONCERT 

reprodukované hudby, který se bude konat 1. ledna 2022 od 16.00-17:00 

hodin v kapli sv. Anny. Program: B. Smetana – LIBUŠE, předehra a Libušino proroctví /zazní historická 

nahrávka z r.1949/. 

J. Vaculová 



Zprávy ze školy 

V závěru školního roku 2020/2021 jsme se zaměřili na projektové vyučování, které je běžně 

součástí výuky na všech stupních škol. Jelikož tento způsob výuky bývá často finančně 

náročnější, využili jsme rádi možnosti financování z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, v rámci kterého máme vytvořený projekt „Cesta za poznáním,“ s reg. číslem 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011940. Ráda bych zmínila úplně posední akci 

pořádanou pod hlavičkou tohoto projektu, který jsme ukončili k datu 30. 6. 2021 a tou je… 

Lesní pedagogika  

V pátek 25. 6. jsme se vydali na Františkovu chatu v revíru Mnichov (Lesní správa Vrbno pod 

Pradědem). V úvodu akce došlo v rámci práce v kruhu k představení dětí i lesníků a 

k následnému rozdělení do tří skupin podle tematického zaměření: Veverky (1.- 2. ročník), 

Jezevci (3. ročník), Lišky (4. – 5. ročník).  

Skupina Veverek se zaměřila na lesní zvířata a myslivost. Zábavnou formou si děti zopakovaly 

správné způsoby chování v lese, seznámily se se zvířaty typickými pro české lesy, jejich 

životem, rozpoznávaly stopy zvířat. Okrajově se zaměřily na některé stromy v lese a při 

závěrečném tvoření stihly postavit domečky pro skřítky.  

Skupina Jezevců se zabývala tématem Stromy v lese, žáci se 

seznámili s dřevinami typickými pro české lesy s ukázkou listů 

a jehlic, v lese potom vyhledávali stromy podle této ukázky. 

Získali základní informace o dřevině, jak roste les a vytvořili 

karty s nalepenými listy a nákres vývoje stromu. 

Na skupinu Lišek čekalo téma Život a vývoj kůrovce. Žáci měli 

možnost vidět přímo na místě způsob, jak lesníci vyhledávají 

napadené stromy, čím se takový strom vyznačuje a následně 

na vytěžených stromech odkryli kůru a kůrovce tak mohli 

spatřit pouhým okem. Z projektu si odvezli nejen nové 

poznatky, ale také vlastnoručně vytvořený plakát o vývoji 

kůrovce s kůrou napadených stromů, kde byly jasně vidět 

snubní komůrka, mateční i larvové chodby. 

Na závěr se všechny skupiny opět setkaly v kruhu a poskytly si vzájemně informace o 

probraných tématech. Během projektu si žáci připomněli, jak je pro náš život příroda důležitá 

a že člověk musí přírodu chránit, aby nedocházelo k poškozování našeho přirozeného životního 

prostředí.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Zahájení školního roku v mateřské škole 

Čas dovolené plné sluníčka se pomalu ale jistě přiblížil ke svému konci a my jsme se opět setkali 

v novém školním roce. V naší mateřské škole jsme přivítali nové kamarády a přejeme jim, aby si 

dny v naší školičce užívali bez slziček a s úsměvem na tváři, a aby se těšili a byli spokojení.  

V krásně vyzdobené třídě jsme se první den pozdravili se všemi 17 dětmi, hráli jsme si a povídali. 

Děti dostaly na uvítanou malý dáreček a sladkost. Bylo vidět, jak moc se všichni těšili na nové 

kamarády, hračky a hry.  



Teď už jen závěrem, ať se nám společná práce daří a chodíme do naší školičky hlavně rádi 

a s dobrou náladou. Těším se na mnoho hezkých chvil a spoustu společných zážitků. 

 

Strašidelný zámek 

Máme konec října a v tento čas se nám blíží čas 

dušiček. V anglosaských zemí se spíše slaví lidový 

svátek Halloween, který připadá na 31. října, tedy 

den před křesťanským svátkem “ Všech svatých“. Na 

základě oslovení společnosti MAS RYMAŘOVSKO, 

o.p.s. a paní kastelánky zámku Janovice jsme byli 

požádáni o vytvoření výzdoby na téma „Strašidelný 

zámek“. Výrobky našich dětí můžete vidět při 

prohlídce zámku dne 30. 10. 2021, na kterou se 

můžete vypravit v pohádkovém kostýmu nebo si vzít s sebou lucerničku či lampionek.  

S dětmi jsme vyráběli malé pavoučky, netopýry, krásnou pavučinu, dýně a nosatou čarodějnici, 

kterou si děti pojmenovaly pohádkovým jménem Elvíra. Strašidelné tvoření se dětem moc líbilo, 

zpívali jsme pohádkové písničky a vyprávěli si strašidelné pohádky.  

Přeji Vám krásnou podívanou a nezapomenutelný zážitek z prohlídky.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Zahájení školního roku 2021/2022 

Základní škola v Dolní Moravici dne 1. září 2021 slavnostně zahájila školní rok 2021/2022 

přivítáním dětí po letních prázdninách. Zvláštní 

pozornosti se dostalo především dvěma prvňáčkům, 

kteří přišli v doprovodu rodičů a usedli do školních 

lavic úplně poprvé. Starší děti je přivítaly písničkou 

a paní učitelka Eva Vraspírová je slavnostně pasovala 

na školáky. 

V tomto školním roce navštěvuje základní školu 

v naší obci celkem 17 dětí. Výuka probíhá ve dvou 

třídách a školáky vyučují tři učitelky a školní 

asistentka. Je zajištěn provoz školní družiny, včetně 

zájmových kroužků: flétničky, angličtina, deskové hry a výtvarný kroužek. 

Přejeme dětem spoustu školních úspěchů, kamarádů a krásných zážitků, ale hlavně školní rok 

strávený ve zdraví a ve školních lavicích.  

Miroslava Jarošová, učitelka ZŠ 

Výuka mimo školu naučně i zábavně – Kaple V Lipkách a Hedva Český brokát 

Na počátku podzimu jsme s našimi žáky podnikli dva naučné výjezdy do Rýmařova. Vzdělávání 

mimo školu jsme svěřili odborníkům, kteří nás provedli historií důležitých okamžiků našeho 

kraje. První den jsme navštívili Kapli V Lipkách, kterou jsme díky Městskému muzeu Rýmařov 



měli se zasvěceným výkladem o dějinách osídlování Rýmařova. Po hodině strávené zkoumáním 

detailů fresek uvnitř kaple jsme zjistili, že venku se roztrhaly mraky a modré nebe nás vylákalo 

do Zahrady Hedvy, kde jsme ještě stihli protáhnout těla na posilovacích strojích a hřišti.  

Druhý týden jsme zopakovali výjezd do Rýmařova, 

tentokrát na pozvání Městského muzea a Hedvy 

Český brokát. Dějinami textilnictví v našem 

regionu nás provedl sám zakladatel firmy Franz 

Schiel a jeho choť v atraktivním podání 

rýmařovských ochotníků. Co je osnova, útek, a jak 

se vlastně tká, se děti dozvěděly a hlavně samy 

vyzkoušely u opravdového tkalcovského stavu. 

Každý si mohl utkat několik řad naší společné 

„šály“. Expozice v bývalých továrních halách seznámila žáky zábavnou formou s okamžiky 

rozmachu textilnictví a s ním i celého regionu, stejně tak nevynechává ani těžké osudy lidí ve 

válečných letech. Tento program pro školy byl zdařilou formou aktivního učení, za což všem 

aktérům děkujeme. Pro odlehčení a zpříjemnění dne jsme ještě přijali pozvání SVČ do prostor 

chovatelského kroužku, kde děti pookřály při kontaktu s desítkami drobných zvířátek. Všichni 

měli možnost pochovat si nebo pohladit morčata, králíčky, agamu, želvu, myšky… Množství 

drobných zvířátek v SVČ nás překvapilo a děti pozitivně naladilo do dalších dnů, které opět 

budou trávit z velké časti ve školních lavicích.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Drakiáda 

Po téměř dvouleté odmlce způsobené restrikcemi jsme se rozhodli uspořádat společnou akci 

pro děti a jejich rodiče. Původní termín 7. října jsme z důvodu vysoké nemocnosti dětí museli 

zrušit a akci jsme přesunuli na středu 20. října. Ukázalo se, že tento tah se vyplatil, jelikož 

počasí bylo ukázkové pro pořádání 

venkovní akce. Objednali jsme si totiž 

krásný slunečný den v kombinaci 

s tolik potřebným větrem na slušnou 

přehlídku draků. Účast byla nad 

očekávání veliká, jde vidět, že po 

dlouhé pauze nám všem chybělo 

společné setkání a komunikace. Po asi 

třičtvrtěhodinovém krocení draků na 

modré obloze jsme se vrátili na 

zahradu mateřské školy, kde program pokračoval opékáním špekáčků a radostným dováděním 

dětí. Nezbývá než si přát, abychom takových akcí mohli uspořádat víc a vrátit se do běžného 

společenského života, tak jak ho známe z doby před pandemií.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 



 

 

 

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

v IV. čtvrtletí roku 2021.  

Lišková Elvíra, Weterová Svatava, Reichová Matilda, Lišková Olga, Lašáková Julie, 

Kozáková Anastázie, Štěpaníková Ludmila, Baštrnák Karol, Riedlová Marie, Pavlová Zuzana, 

Kocerová Ludmila, Kopečková Jiřina, Dworok Eduard, Biras Rudolf, Kučera Zdeněk, Najdek 

Jan, Pechová Antonie, Magdziak Milan, Antesová Marie, Vala Milan, Langerová Dagmar, Dostál 

František, Kubjátová Ludmila, Soustružník Jaroslav, Grobarčíková Eva, Odehnal Jiří, Král Jiří, 

Vychodilová Alžběta, Psotová Elfrieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Noví občánci: 

Hrabalová Beata   DM 

 

Rozloučili jsme se: 

Kolářová Bohumila  DM 25 

Bršťák Ondřej  DM 143 

Kúdela František  Dm 25 

Čada Miroslav  DM 104 

Dohnalová Jiřina  HM 1 

Václavíková Berta  DM 144 

 

Král Vladimír z Malé Morávky– dlouholetý 

správce lesů Dolní Moravice. 

ZIMNÍ ČAS 

31. října 2021  

z 3:00 na 2:00 hod. 

 

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. 

 

Dýňové placičky 

Z dýně lze připravit i skvělé placičky, které poslouží jako samostatný 

chod či jako příloha.  

Budete potřebovat: 

2 vrchovaté hrnky nastrouhané dýně hokaido, 1 lžíci hladké mouky, 1 

lžíci solamylu, 1 vejce, 50 mililitrů mléka, 1 hrst nasekané petrželky, 

sůl, pepř, olej 

Postup: 

Všechny ingredience kromě dýně a oleje smícháme na těstíčko, a 

nakonec k němu přimícháme nahrubo nastrouhanou dýni 

(neoloupanou). Z těstíčka tvoříme placičky, které smažíme na pánvi 

v rozpáleném oleji dozlatova z obou stran. Hotové dáme na papírovou 

utěrku, která nasaje přebytečný tuk.   

 


