
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavírání studánky 4/2021 

Radary v naší obci Mikulášská besídka 

v mateřské škole 

 



 

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 hlavně pevné 

zdraví, hodně štěstí a osobních i pracovních úspěchů. 

 

Šťastné a lásky plné vánoční svátky.         Pavel Kopeček 

strosta obce   
 

 

Radary v obci 

Zastupitelstvo obce za účelem zvýšení bezpečnosti našich občanů 

schválilo investici týkající se nákupu radarových měřičů rychlosti. 

Z tohoto důvodu obec na základě konzultace s odborníkem na 

bezpečnost dopravy v obcích zakoupila pět radarů s největším 

rozměrem informačního panelu a dosahem radarové hlavy až 300 m, 

což zaručuje dostatečně viditelné a brzké informování o aktuální 

rychlosti vozidla ještě před vjezdem do obce. Dva z radarů jsou navíc 

opatřeny následujícími funkcemi: schopnost zaznamenávat počet a 

rychlost vozidel v obou směrech, u řidičů nedodržujících 

předepsanou rychlost radar navíc zobrazí SPZ jejich vozidla. Zhruba 

po pěti měsících byla z těchto radarů vyhodnocena statistika všech 

doposud projíždějících vozidel naší obcí. Bylo zjištěno, že průměrně během 24 hodin projede úsekem ve 

směru Rýmařov – Malá Morávka a zpět (cesta přes Harachov) celkově 2000 vozidel a úsekem ve směru Horní 

Moravice – Nová Ves a zpět celkově 700 vozidel. Dále bylo k našemu příjemnému překvapení z naměřených 

statistických dat zjištěno, že celkově 70 % ze 

všech řidičů předepsanou rychlost při 

projíždění měřenými místy v již dříve 

zmíněných úsecích dodrželo. Na neustále se 

zvyšující provoz bylo tedy zareagováno 

logickým a racionálním způsobem 

a doufáme, že procento ukázněných řidičů 

bude pouze růst a že se tedy naši občané 

budou cítit v obci bezpečně.  

Pavel Kopeček, starosta obce 

 

 



Zavírání studánky  

V sobotu 30. 10. 2021 jsme se sešli u Mateřské školy, abychom v průvodu plných světýlek společně vyrazili 

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

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

přivolaly u lípy vílu (Hana Velebná) a společně zavřely studánku kouzelným klíčem a básničkou. Pro všechny 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 10.11.2021 

ZO   schválilo  

• smlouvu o právu provést stavbu se Správou silnic MSK ve věci stavby „Most ev.č.37020-3, Dolní 

Moravice“ 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Moravice č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

• žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst.1 písm.e) zákona č.503/2012 

Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: v k.ú. Dolní Moravice : část 788/8, část st.94/5, část 376, část 1640, 94/3, 54/4, 54/2, v k.ú. 

Nová Ves u Rýmařova : 151/8, část 154/3 

• aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce pod názvem: Plán rozvoje obce Dolní 

Moravice 

• podání žádostí o dotace pro rok 2022 na záměr: Energetická úsporná opatření místností 1.N.P. budovy 

obecního úřadu v Dolní Moravici z MSK a Nové hřiště pro Dolní Moravici z MMR 

• výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: stavební úpravy – kotelna BD č.p.20,21,22 v obci 

Dolní Moravice 

ZO   vzalo na vědomí 

• zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice v roce 2021 

• závěrečný účet za rok 2020 Sdružení obcí Rýmařovska 

• zprávu starosty o průběhu probíhající kontroly vyúčtování dotace na opravu budovy potravin 

• zprávu starosty ke „kotlíkovým dotacím“  

 



z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 8.12.2021 

ZO   schválilo: 

• Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Moravice č.3/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství včetně ceníku 

• pořízení Změny č.3 územního plánu Dolní Moravice zkráceným postupem dle ust.§ 55a zákona 

č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a z vlastního podnětu     

• smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek na Sdružené dodávky elektrické energie pro města, 

obce, jejich příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účasti – sdružení měst a obcí 

Rýmařovska 

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022 

pro Diakonii ČCE Rýmařov  

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022 

pro Římskokatolickou farnost Dolní  

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022 

pro TJ Sokol Dolní Moravice, z.s.  

• žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022 

pro Sportovní klub policie ČR Olomouc  

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

rok 2022   

• rozpočet obce na rok 2022  

• k zastupování obce na valných hromadách VaK a.s. Bruntál v roce 2022 místostarostu obce   

 

ZO   vzalo na vědomí  

• zprávu starosty o lyžařských běžeckých tratích na NV a poděkování panu P. Lolkovi za spolupráci 

• informaci starosty o přípravě energetických projektů  

• zprávu starosty o organizaci Silvestrovského běhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

děkuje všem občanům za 

přízeň v roce 2021 a přeje 

krásné prožití vánočních 

svátků, hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti v roce 2022. 
 

POTRAVINY DOLNÍ MORAVICE 

Vánoční provozní doba: 
 
23.12.                6:30-17:00 

24.12.                7:00-12:00   
25.12.                ZAVŘENO 

26.12.                ZAVŘENO 

27.12.                6:30-17:00   

28.12.                6:30-17:00 

29.12.                6:30-17:00 

30.12.                6:30-17:00 

31.12.                7:00-14:00                             
1.1.2022            ZAVŘENO 

2.1.2022            7:00-12:00 

 

Krásné prožití Vánočních svátků a vše 

nejlepší do roku 2022 

 



Jak dál s komunálními odpady? 

Komunální odpady ve městech a obcích, Dolní Moravici nevyjímaje, jsou věčné téma. V Dolní Moravici 

provádí svoz a likvidaci komunálních odpadů společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. 

Nádoby na směsný komunální odpad se svážejí jednou týdně. Pro občany, kterých bylo dle ČSÚ k 01.01.2021 

385, je instalováno 141 nádob o objemu 110 litrů. Podnikatelů je u nás 39 a mají 40 nádob o objemu 110 litrů 

a 2 kontejnery o objemu 1100 litrů. V obci je rovněž 156 rekreačních objektů. To vše má vliv na celkovou 

produkci odpadů. 

V Dolní Moravici se ročně vyprodukuje okolo 120 tun komunálního odpadu, 98 t připadá zhruba na obyvatele. 

Každý z nás, tedy vyprodukuje 254,55 kg komunálního odpadu. V Moravskoslezském kraji je průměrná 

produkce tohoto odpadu na 1 obyvatele 185 kg (rok 2019) a na celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 0 až 

1 000 obyvatel 227,9 kg na 1 obyvatele (rok 2019). Obec Dolní Moravice má ve srovnání s těmito hodnotami 

nadprůměrnou produkci tohoto odpadu, ale při přepočtu na 1 poplatníka (občan+chatař) a vzhledem ke krajské 

hodnotě průměrnou produkci. 

Separované komunální odpady jsou odpady vytříděné z komunálního odpadu a odevzdané do obecního 

systému sběru separovaného odpadu, případně do sběru, jehož provozovatel spolupracuje s obcí. Obecně lze 

říct, že papír a kovy (plechovky o nápojů a konzerv) téměř netřídíme, plastů a skla máme díky rekreantům 

nadprůměrnou produkci. Od 01.01.2020 bychom měli třídit použitý jedlý tuk a olej (příznivé dopady na stav 

kanalizace a účinnosti ČOV). V produkci chybí papír, což je hmotnostně významný odpad, který by navýšil 

obci produkci separovaného sběru a vylepšili bychom do budoucna potřebnou bilanci. 

Náklady na odpadové hospodářství každý rok stoupají a s nově schválenou legislativou budou rychlým 

tempem dále narůstat, i z důvodu zvyšování ceny zákonných poplatků za 1 tunu ukládání odpadů na skládku 

(viz tabulka). 

 

Česká republika se zavázala Evropské unii splnit nové cíle recyklace komunálního odpadu do roku 

2025, kdy bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Do roku 2030 

se podíl zvýší na 60 % a do roku 2035 na 65 %, proto bude potřeba celý odpadový systém obce změnit, 

abychom těchto cílů dosáhli. Obec, která těchto cílů v rámci své působnosti nebude plnit, bude 

pokutována za neplnění těchto cílů.  

Naše obec zaostává v třídění odpadů, poměrně velká část odpadu, který bychom mohli vytřídit, zůstává 

v nádobách směsného opadu. Obec proto musí najít důvody, proč tomu tak je a pokusit se to změnit. Proto 

si nechala zpracovat Studii optimalizace nakládání s odpady, která posuzuje současnou situaci a stanovuje 

rámec dalších kroků v odpadovém hospodářství. Analýza je zaměřena na všechny odpady vznikající v naší 

obci, zvláště pak na odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání v závislosti 

na nové odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat množství odpadů 

směsných.  



Ze studie optimalizace odpadů vyšly náměty, které by měly vést ke zvyšování recyklace odpadů v Dolní 

Moravici. Jakým směrem a jakými opatřeními se obec vydá, bude na rozhodnutí zastupitelů.  

Pokud se chceme chovat ohleduplně k přírodě a vlastně sami k sobě a naši dětem, budeme muset všichni 

změnit své myšlení a přístup k této problematice. 

Jaké možnosti třídění u nás v Dolní Moravici máme?  

Třídit můžeme: 

• plasty společně s nápojovými kartony do žlutých nádob (zvonů),  

• sklo do zelených nádob (zvonů),  

• papír do modrých nádob (kontejnery 1100 l), nebo přímo na recyklační dvůr, stejně jako  

• kovy (drobný kovový odpad, plechovky od nápojů a potravin),  

• použitý a slitý jedlý olej a tuk (tuto povinnost má obec nově od 01.01.2020),  

• v obci je také kontejner na textil (viz. leták) 

• kdo ještě nemá, může získat kompostér na biologicky rozložitelný odpad  

• v neposlední řadě máme recyklační dvůr pro ostatní druhy odpadů apod.  

Třídění má svá pravidla, aby nedocházelo k znehodnocování obsahu nádob na separovaný sběr. Pokud 

budeme do kontejnerů házet i to, co do něj nepatří, bude třídění ztrácet smysl.  

Nejenže s vytříděním těchto nepatřičných odpadů jsou spojeny vyšší náklady, hlavní problém spočívá v jejich 

následném využití, protože nová legislativa silně tlačí na utlumení skládkování – legislativa směřuje odpady 

primárně k recyklaci a opětovnému využití (proto jsou nyní kladeny nové a vyšší požadavky na třídící linky). 

Co nejde opětovně využít, může být (zase ale jen v určité míře) využito energeticky. I zde však mají firmy 

zabývající se výrobou alternativních paliv své požadavky, a kdy jsou linky nuceny tzv. výmět ještě přetřídit 

podle jejich požadavků. Při provozu třídící linky tak vznikají další náklady, kdy tyto nové činnosti a následná 

přeprava, včetně ceny, kterou musí linky za předání výmětu odběrateli zaplatit, představují několikrát vyšší 

náklady, než doposud stálo uložení výmětu na skládku a tudíž to povede k dalšímu navyšování ceny za 

převzetí, kterou platí obec. 

Správným roztříděním odpadů již na začátku procesu nakládání s odpady nám pomůžete vyhovět přísným 

legislativním podmínkám.  

Odpady, které nepatří na třídící linku, protože jsou nevhodné k materiálové recyklaci, pouze navyšují 

výmět z třídění. 

PLASTY: 

• odpady s obsahem chlóru ve svém složení – především PVC (odpadní trubky, plastová okna, 

montážní lišty el. kabelů, nafukovací hračky, bazény, linolea a další) 

• silnostěnné trubky 

• polystyren se zbytky barev, lepidel, omítky 

• plasty v kombinaci s jiným materiálem (většinou kovem – sušáky, židle, hračky …) 

• tvrdé plasty, které se při zlomení tříští na kousky 

• silně znečištěné plasty (od bláta, olejů, stavebních hmot, jídla …) 

• polykarbonát 

• sklolaminát 

• pryžové odpady 

• krycí plachty 

• textilie a jiné materiály, které nejsou z plastu 

 



PAPÍR: 

• vrstvené, lepené trubky od koberců a jiných podlahových krytin, od obalových materiálů 

• voskovaný papír, samolepky 

• silně znečištěný papír 

• odpady, které nejsou z papíru 

 

SKLO: 

• lepené, vrstvené sklo (nejčastěji z automobilů) 

• varné sklo (varné konvice, nádobí z varného skla 

• ditherm skla s těsnícími rámečky 

• drátosklo 

• zrcadla 

• keramika (květináče, porcelánové, kameninové nádobí, vázy, obkladačky a další) 

• jiné odpady, které nejsou ze skla 

 

Do žádných kontejnerů ani do nádob na směsný komunální nepatří stavební a demoliční odpad, 

zbytkový odpad ze staveb ani obalové materiály vzniklé při stavbách.  Nejedná se o komunální odpad 

a tento druh odpadu je třeba likvidovat samostatně přímo u toho, kdo má na likvidaci takových odpadů 

povolení (skládka, velká odpadová centra, stavební firmy, které si zajistily povolení pro nakládání 

s takovým odpadem a pořídili si k tomu potřebnou technologii)!!!!  

Informací a rad, jak třídit odpad je na internetu mnoho, velmi dobře zpracované jsou stránky např. 

www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz 

Ing. Irena Orságová, jednatelka Městské služby Rýmařov, s.r.o. 

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Studie Jan Prejda, Městské služby Rýmařov, s.r.o., internet 

 

 FOTBALOVÝ SERVIS DOLNÍ MORAVICE 

30. října 2021 Horní Benešov – Moravice 4:5 

Po herním půstu zapříčiněným Lomnicí, která nepřijela v sobotu 23. 10. 2021 do Moravice na mistrovské 

utkání, jelo moravické mužstvo v sobotu 30. října do Horního Benešova. 

Utkání mělo pro Moravici dva rozdílné poločasy. První vyhráli domácí poměrem 3:2. Druhý poločas vzalo 

moravické mužstvo osud utkání do svých rukou. Zavelel k tomu v 54. minutě Vaněrek svým gólem na 3:3. 

Poté Vachuta dostal Moravici do vedení gólem na 3:4 a v 65. minutě Adam Vajdík přidal další branku a 

upravil skóre na 3:5. Soupeř už jen stačil náskok Moravice snížit v 79. minutě na 4:5. Moravice v tomto, na 

branky bohatém, utkání dokázala udržet jednobrankové vedení až do závěrečného hvizdu rozhodčího a 

přivezla si z Horního Benešova tři body. 

Sestava Moravice: Kubját – Orel, Jan Kopeček, Pavel Kopeček, Ondřej Kopeček – Vachuta, Adam Vajdík, 

Michal Vala, Ujfaluši (Jandel) – Vaněrek (Kašpárek), Sekanina. 

Trenér: Tomáš Kopeček.   Utkání řídil rozhodčí Laryš.  

Branky: 

14. min. Adam Vajdík 0:1  17. min. Soupeř 1:1  25. min. Soupeř 2:1 

37. min. Soupeř 3:1   44. min. Vachuta 3:2  54. min. Vaněrek 3:3 

56. min. Vachuta 4:3   65. min. Adam Vajdík 3:5 79. min. Soupeř 4:5 

J. Zoth 

http://www.ekokom.cz/
http://www.jaktridit.cz/


6. listopad 2021 Moravice – Stará Ves 2:1 

 

Sobota 6. listopadu byla hracím dnem posledního kola podzimní části okresního přeboru. Los určil domácí 

Moravici za soupeře lídra podzimu z prvního místa tabulky – Starou Ves. Utkání mělo ještě jednu zvláštnost. 

Bylo místním derby a plné očekávání z obou stran. Moravici, jako už v několika předchozích utkáních, vyšel 

začátek zápasu. Dvěma rychlými góly Dana Kopečka a Michala Valy v 5. a 7. minutě překvapila soupeře 

natolik, že celý první poločas nedokázal a měl dost problémy čelit moravické aktivní hře. 

Hned v úvodu utkání, ve 2. minutě, se zranil jeden z pilířů domácí obrany – střední obránce Jan Kopeček. 

Jeho post zaujal Vaněrek a velmi úspěšně. Rychlé dva góly v síti soupeře přinesly Moravici uklidnění a Staré 

Vsi zvýšenou nervozitu po celé utkání, což její hráči vyjadřovali někdy nespokojeností s verdikty rozhodčího 

a nečistou hrou. Hosté vyrovnali hru až po penaltě v 51. minutě, ve které snížili na 2:1. Snažili se zvýšeným 

úsilím o vyrovnání, ale Moravice dobře bránila a oplácela rychlými útoky po stranách hřiště vedenými 

Vachutou a Sekaninou. 

V závěru ubývající fyzické síly moravických hráčů umožňovaly soupeři víc držet hru blíž k moravické bance, 

ale ke skórování nedala Moravice hostům žádnou příležitost. Tři body z derby zůstaly doma. 

Moravice odehrála utkání v sestavě: Kubját – Orel, Pavel Kopeček (Kašpárek), Vaněrek, Ondřej Kopeček – 

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

Branky: 

5. min. Dan Kopeček 1:0  7. min. Michal Vala 2:0 51. min. Soupeř 2:1 z penalty 

Trenér: Tomáš Kopeček  Utkání řídil: rozhodčí Laryš. 

J. Zoth 

Tabulka Okresní přebor muži 

KLUB   Z V R P S B P+ P- 

1. Stará Ves  13 10 1 2 48:21 31 0 0 

2. Vrbno p. Prad.  13 9 0 4 40:20 27 0 0 

3. Lichnov  12 7 3 2 46:17 24 0 0 

4. Vysoká – Pitárne 13 7 3 3 34:23 24 0 0 

5. Dolní Moravice 13 7 3 3 28:19 24 0 0 

6. Světlá Hora  13 7 2 4 31:21 23 0 0 

7. Velká Štáhle  13 6 2 5 31:27 20 0 0 

8. Slezské Rudoltice 13 5 2 6 34:32 17 0 0 

9. Staré Město  12 5 1 6 22:22 16 0 0 

10. Brantice  13 4 4 5 26:31 16 0 0 

11. Horní Benešov 13 4 1 8 24:35 13 0 0 

12. Osoblaha  13 4 0 9 32:55 12 0 0 

13. Široká Niva  13 1 4 8 20:35 7 0 0 

14. Lomnice  13 0 2 11 12:70 2 0 0 



Moravická desítka – virtuální běh 

Z důvodu nepříznivé koronavirové situace se TJ Sokol a obec Dolní Moravice rozhodli, zorganizovat místo 

klasického závodu, závod virtuální. Snad se Vám tato varianta závodu bude líbit a těšíme se na Vaši účast. 

 

„Moravická desítka“ - Virtuální závod 

XXXVIII. ročník silvestrovského běhu „Moravická desítka“ 

Den konání: 31. 12. 2021  Místo konání: obec Dolní Moravice  

Start závodu: od 9:00-15:00 hodin od Obecního úřadu 

Pořadatel: TJ Sokol Dolní Moravice + Obecní úřad v Dolní Moravici  

Zodpovědná osoba: starosta obce Dolní Moravice Pavel Kopeček (tel.:733 706 126) 

Organizační zajištění: členové TJ Sokol Dolní Moravice 

Tradiční silvestrovský běh „Moravická desítka“ je náročný krosový závod, který se běží za každého počasí 

s výškovým převýšením od (620 m–827 m) v hlavní kategorii 

Jednotlivé kategorie: 

 

 Muži do 40 ti let  10 600 m Muži nad 40 let          10 600 m 

            Muži nad 50 let          10 600 m Muži nad 60 let          10 600 m 

Trasa vede na Novou Ves, Vyhlídková věž a zpět 

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

         Ženy                           10 600 m 

Trasa vede na Novou Ves, Vyhlídková věž a zpět  

            Ženy do 50 ti let                     2 000  m Ženy nad 50 let  2 000 m 

Trasa vede kolem obecní hospůdky – barva ŽLUTÁ 

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

            Dorostenci 14-16 let   3000 m  Dorostenky 14-16 let  3000  m 

Trasa vede kolem hotelového komplexu Avalanche – barva ČERNÁ 

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

           Děti 12-14 let               2 000  m   

Trasa vede kolem obecní hospůdky – barva ŽLUTÁ            

Děti 10-12 let              1 000 m 

Trasa vede kolem hasičské zbrojnice a zadní cestou zpět – barva ZELENÁ 

           Děti 8-10 let                 500  m 

Trasa vede k mostu u p. Bršťáka /království/ a zpět – barva MODRÁ 

Děti 6–8 let                  200 m Děti do 6 ti let               200  m 

Trasa vede kolem kyselky – barva ČERVENÁ 



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

           Kategorie příchozích  3000  m 

Trasa vede kolem hotelového komplexu Avalanche – barva ČERNÁ 

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

Virtuální závody a výzvy fungují stejně jako jakýkoli jiný druh běhu a skutečně jej poběžíš. Virtuální je 

pouze tabulka výsledků, vše ostatní je reálné a je jen na tobě, jak zvládneš jednotlivé výzvy, které si odběhneš 

svým vlastním tempem. 

Jediné, co musíš udělat, jít běhat, změřit si svou aktivitu a zaslat důkaz, že máš splněno. 

Pro změření trasy můžeš využít sportovní hodinky nebo kteroukoli běžně dostupnou mobilní aplikaci, 

(čas a uběhnutou vzdálenost). Pak už stačí jen zadat výsledek, který zašleš na e-mail: 

sekretariat@obecdolnimoravice.cz 

 

 

VÁNOČNÍ PROGRAM V KOSTELE 

Vážení občané,  

dovolte, abych Vás o Vánocích pozval do kostela sv. Jakuba v Dolní Moravici.  

Na Štědrý den v pátek 24. prosince od 14:00 do 14:30 bude kostel otevřen pro zájemce 

o „betlémské světlo“. Letos zde bude také půlnoční mše svatá opravdu o půlnoci, tj. ve 

24:00. 

V pátek 31. prosince v 15:00 bude v kostele v Dolní Moravici mše 

svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání 

pro rok příští. Před mší a po mši bude možné prohlédnout si betlém.  

V kostele je nutné mít nasazen respirátor a dodržovat rozestupy. Pokud by z důvodu 

zpřísněných opatření muselo dojít ke změnám, bude to zveřejněno ve vývěsce u kostela a 

na webových stránkách farnosti www.farnost-malamoravka.cz (tam také lze nalézt 

program v našich dalších kostelích). 

V televizních zprávách jsem nedávno zaslechl, že jakýsi ekonom a někdo z lékařské komory se shodli na tom, 

že letošní Vánoce budou smutné. Pokud bychom však odhlédli od hlediska ekonomického a medicínského a 

přidrželi se rozměru náboženského, mohu Vám s radostí sdělit, že na důsledky toho, co křesťané o Vánocích 

slaví, současná třeba zhoršující se situace nemá žádný vliv. Paradoxně nám 

možná může pomoci k tomu, abychom nezůstali u pozlátka, ale šli k podstatě. 

Světlo tím více vynikne v temnotě – třeba svíce na adventním věnci nebo světla 

vánočních stromečků. Rád bych Vám tedy popřál pravou vánoční radost ze 

Světla, které přišlo na svět. 

Karel Rechtenberg 

mailto:sekretariat@obecdolnimoravice.cz


  Zprávy ze školy 

Mikulášská besídka v mateřské škole 

Na Mikulášskou besídku se děti moc těšily, procvičovaly si básničky a písničky. Připravovali jsme 

výzdobu, tvořili tematické výrobky. Povídali jsme 

si, kdo to je Mikuláš, kdo ho doprovází. 

Již ráno děti přišly do mateřské školy v masce 

čertíka nebo andílka. S dětmi jsme se přivítali, 

zpívali jsme čertí písničky, tančili kolem 

pekelného ohně, vozili brambory v trakaři, vařili 

čertovský guláš, a spoustu dalších aktivit. 

Vzhledem k tomu, že jsme nechtěly děti 

vystrašit, pomyslný čert zůstal za dveřmi. Děti 

tak slíbily, že budou hodné. Přesto byli malí čertíci a andílek odměněni balíčky a kalendářem. I když 

se některé děti neubránily pláči, nakonec jsme si to moc užili.  

Touto cestou bychom rády poděkovaly paní Evě Baštrnákové za bohatou nadílku do mikulášského 

balíčku. 

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Běžkařská sezóna s dětmi zahájena 

Letos jsme mohli se zimními radovánkami začít opravdu brzy – sáňky jsme oprášili už na konci 

listopadu. Začátkem prosince jsme už v hodinách tělocviku dokonce stáli na běžkách. Pro prvňáčky 

to bylo poprvé v životě, ostatní 

oprašovali dovednosti z minulých 

let. Výuku běžeckého lyžování 

v naší škole nevedeme jako 

trénink budoucích závodníků, ale 

snažíme se vytvořit základy pro 

celoživotně pozitivní vztah 

k tomuto velmi zdravému pohybu 

v bílé stopě. Mnoho z nás si jistě pamatuje na své dětství, kdy kvůli špatné zkušenosti zanevřel na 

běžky a dlouhou dobu jim nechtěl dát další šanci. Našim žákům se snažíme hravou formou 

zprostředkovat to pozitivní, co lze s běžkami na nohou zažít ještě dříve, než ochutnají opravdovou 

stopu – hry s míčem, honičky, dokonce i „hokej“ nebo prvky akrobacie. Při těchto hrách děti 

zapomínají, že mají na nohou běžky, pohyb s lyžemi se pro ně stává přirozený. Potom se můžeme 

nenásilně přesunout do stopy, kde dalšími hrami získáváme styl, aby následné vycházky zimní 

krajinou nebyly trápením, ale radostí. Vyvrcholením naší školní běžkařské sezóny by měla být 

v únoru další „Expedice Skřítek“, při které většina dětí s úsměvem zvládá trasu ze Skřítku do 



Rýmařova. Snad nám počasí, koronavirus a naše forma dovolí tuto velmi zdařilou akci opět 

uskutečnit. Do té doby se na to budeme nenásilně připravovat nejen v hodinách tělocviku. 

Škola v čase adventním 

I přes zpřísněná opatření z důvodu 

koronaviru jsme děti nechtěli připravit o 

oblíbenou Mikulášskou nadílku. Sice 

k nám do školy tentokrát nezavítal Mikuláš 

osobně, ale balíčky s dobrotami nám do 

školy poslal. Ve třídě se jako každý rok 

konal čertovský a andělský rej a nebylo tak 

snadné poznat, kdo je skutečný celoživotní 

čertík, nebo kdo si na něj pro tento den jen 

hraje. Také andělů bylo najednou ve třídě více než obvykle. Všichni ale poslali Mikulášovi na dálku 

básničky, písničky a velké poděkování za balíčky. Jako každý rok naše velké „Děkujeme!“ 

vzkazujeme paní Baštrnákové z moravického obchodu, která Mikulášovi opět hodně pomáhala.  

Na příchod Vánoc se ve škole samozřejmě připravujeme už od prvního adventního týdne. Každý 

den si jeden z žáků vylosuje možnost rozepnout z adventního kalendáře jednu rukavičku a po 

splnění úkolu si z ní vzít malý dáreček. Podle ubývajících rukaviček tak děti sledují, jak se blíží naše 

vánoční besídka. Ani letos bohužel nemůžeme pozvat rodiče na oblíbené školní vystoupení, ale 

básničky i písničky se přesto učíme – děti vám tak mohou zpestřit svou recitací Štědrý večer doma 

u stromečku.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Projektové dny ve sportovním duchu 

I letos jsme na konci měsíce října připravili pro žáky naší základní 

školy projektové dny. Z původních dvou sportovně laděných dnů 

nám nakonec hrou různých okolností zůstal jen jeden. Původní 

plavání bohužel odpadlo, ale lezení na lezecké stěně v SVČ 

Rýmařov jsme si ujít nenechali. V pondělí 25. října jsme se s žáky 

vydali autobusovou linkou do Rýmařova. Už samotná cesta bývá pro 

děti zážitkem, vyvolává ve všech náznak počínajícího dobrodružství 

a dobrodružství to určitě bylo. V SVČ jsme strávili asi 2 hodiny 

protahováním a posilováním svalů, procvičováním rychlosti a 

mrštnosti. Téměř všichni žáci od 1. do 5. ročníku si vyzkoušeli roli 

horolezce na cvičné stěně, mnozí byli tak šikovní, že stěnu zdolali 

v celé její výšce a to i několikrát za sebou v různých úrovních. 



Všichni lezci byli samozřejmě po celou dobu jištěni pomocí lan. Nejstarší žákyně Kačka a Sany 

projevily své organizační schopnosti, když ve volném čase uspořádaly pro čekající spolužáky krátké 

závody na nízké lezecké stěně a toto klání zvládly vyhodnotit i s ovacemi na stupních vítězů. My 

učitelky jsme celou událost jen zpovzdálí sledovaly (jelikož jsme tou dobou jistily lezce) s myšlenkou, 

že nám tady možná vyrůstají naše mladší kolegyně. Na místě byla po celou dobu výborná 

atmosféra, na dětech bylo vidět nadšení z nově získaných dovedností, překonání strachu, 

překonání sebe sama – a to nás také nejvíc těšilo. Aktivita byla rovněž velmi přínosná pro 

hyperaktivní děti, které na stěně vybily přebytečnou energii. Odměnou po vyčerpávajícím dopoledni 

byla pak pro všechny návštěva blízkého supermarketu. Už teď se těšíme na další sportovní akci. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 

Všem čtenářům přeji za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 

Dolní Moravice krásné vánoční svátky, hodně zdraví a 

štěstí v novém roce 2022. 

 

Vymaluj  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

v I. čtvrtletí roku 2022. 

Čiklová Jana, Horák Pavel, Strouhal Josef, Uhlík Zdeněk, Vršanský Miroslav, Cenek Bořivoj, Riedl František, 

Přikrylová Růžena, Klimešová Alena, Přikryl Antonín, Antes Ivo, Jazudeková Anna, Najdeková Eva, 

Balounová Marta, Čikl Jaroslav, Korman Jan, Strougal Jaroslav, Ondrová Růžena, Najdek Josef, 

Soustružníková Olga, Kavka Josef, Žákovčík Josef, Arabaszová Alena, Straka František, Harenčáková 

Ludmila 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad  

v Dolní Moravici 

od 23.12. do 30.12.2021 

bude mít omezenou  

pracovní dobu 

31.12.2021 zavřeno 

Děkujeme za pochopení. 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 

Noví občánci: 

Fabriková Magdaléna DM 

Psotová Kristýna   DM 

 


