
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2022 

Okrsková soutěž 

v požárním sportu  

4. místo 

Pálení čarodějnic a stavění májky 

Kácení májky a dětský den 

Otvírání studánky 



Otevírání studánky 

V sobotu 9. 4. 2022 jsme se sešli, jako každý rok, před Mateřskou školou a společně se vydali k památné lípě 

Hadí královně, kde děti probudily vílu ze zimního spánku a otevřely studánku. Víla měla připravené pro děti 

plno zábavných úkolů s jarní tématikou. Po splnění byly obdarovány jarní květinou, kterou pak vysadily 

v okolí památné lípy. Nakonec se všichni mohli občerstvit výborným čajem, nebo punčem a samozřejmě děti 

měly výběr ze sladkostí. Na podzim se u studánky opět sejdeme, abychom ji uložili k zimnímu spánku. Dě-

kujeme pořadatelům. 

 

 

 

 

 

 

 

Pálení čarodějnic a stavění májky 

Tradiční, letošní první venkovní akce pálení čarodějnic se konala 30. 4. 2022 před obecním úřadem v Dolní 

Moravici. Po dvouleté přestávce si návštěvníci mohli pochutnat na výborném grilovaném masíčku, domácím 

moučníku, děti si opekly špekáček. Počasí se vydařilo, všichni se dobře bavili a užili si krásné odpoledne až 

do nočních hodin. Děkujeme pořadatelům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kácení májky a dětský den 

V pátek 3.6.2022 se konal dětský den a kácení májky, kterou hasiči pokáceli před obecním úřadem. Dětský 

den se tentokrát nekonal ve fotbalovém areálu, ale na multifunkčním hřišti naproti Mateřské školy. Od 16 

hodin na děti čekal pestrý program v podání profesionálních klaunů Jožinky a Olinky. Klaunky byly prostě 

skvělé, pro děti si připravily plno her, tanečků a zábavných úkolů. Zpestření pro děti byla také projížďka na 

koních s doprovodem. Slunečné počasí, dobrá nálada a skvělé občerstvení, přispělo k hezky prožitému odpo-

ledni. Děkujeme pořadatelům. 

 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 20.4.2022 

  ZO   schválilo  

➢ smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky nazvané „Optimalizace odpadového hospodářství města 

Rýmařov a obcí ORP“ s Městem Rýmařov 

➢ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

v Dolní Moravici“ 

➢ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti SDH obce Dolní Moravice   

➢ darovací smlouvu a dohodu o zákazu zcizení s Městem Rýmařov (dárce) na pozemek parc.č.486/1, trvalý travní 

porost o výměře 1461 m2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova 

➢ darovací smlouvu č.BR/68/j/2022/HH pro Správu silnic MSK (obdarovaný) na pozemky parc.č.937/3, 937/4, 

1593/5 vše v k.ú. Dolní Moravice 

➢ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-8021858/VB/001 

Nová Ves –č.parc.161/2 NNK s ČEZ Distribuce,a.s. 

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

8022879/SOBS/1/2022/DOČ Horní Moravice – č.parc.377/1 NNK s ČEZ Distribuce, a.s. 

➢ dodatek č.2 ke smlouvě č.06411961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

ve věci plynofikace bytových domů HM 20-22 

➢ závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, spolu 

se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2021 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 31.12.2021 

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

spěvková organizace, Dolní Moravice č.7, PSČ 795 01, IČ 70988595, sestavenou k 31.12.2021 a rozdělení HV 

za rok 2021 tak jak byl navrženo 

➢ výsledek výběrového řízení na zakázku „Kamenný most, Dolní Moravice – stavební úpravy“ a podpis smlouvy 

s vítězným uchazečem 

        ZO   vzalo na vědomí 

➢ podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na výstavbu bytového domu 



➢ výsledek kontroly dotačního orgánu na rekonstrukci místních potravin 

➢ informaci starosty o odchytu a následném vypuštění do přírody rodinky jezevců 

 

Jak poznáte bankovky, které přestávají platit? 

Jednotlivé vzory bankovek se od těch nadále platných odlišují letopočtem zobrazeným na lícní straně a někte-

rými dalšími ochrannými prvky. 

Úplně nejjednodušším odlišovacím znakem končících a nadále platných bankovek je šířka vertikálního stříb-

řitého přerušovaného proužku. Stahované starší vzory mají tento proužek úzký a jeho barva se při naklopení 

nijak nemění. 

Novější vzory mají tento ochranný prvek širší a při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občané Dolní Moravice!  

K mnohým z Vás už pravděpodobně dorazila informace, že po šesti letech mezi Vámi, 

které mi utekly velmi rychle, mě pan biskup posílá do jiné farnosti. V průběhu července 

se budu stěhovat z Malé Morávky 

do Ostravy – Třebovic. Shodou 

okolností to vyšlo tak, že mou po-

slední nedělí v tomto krásném 

kraji bude 24. července, kdy je 

v kostele sv. Jakuba v Dolní Mo-

ravici v 9:30 plánována poutní mše svatá, po níž bude 

příležitost k rozloučení i občerstvení. 

Mým nástupcem je P. Ing. Mgr. Jan Slavík, dosavadní 

farář ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a ředitel tamějšího 

Diecézního střediska mládeže. 

Chci Vás pozvat také na letošní anenskou pouť v Nové 

Vsi v sobotu 30. července, letos mimořádnou tím, že si 

připomínáme 100 let existence kaple sv. Anny. Pozvání 

na poutní mši svatou v 16:00 přijal pan děkan P. Mgr. 

ICLic. František Zehnal, Th.D. z Rýmařova. V 15:30 

vyjde procesí od rozhledny do kaple. 

Přeji Vám krásné léto. Kdybychom se už neviděli, tak 

také krásný podzim, zimu a jaro. A v dalších letech po-

dobně.  

Karel Rechtenberg, farář  



Zprávy ze školy 

Prostřednictvím zpravodaje pravidelně informujeme o akcích, které naše škola pořádá nebo se jich účastní. Po 

dvouleté pauze se život školáků (malých i velkých) vrátil do téměř stejné atmosféry, která zde panovala před 

nástupem epidemie. S vervou jsme se pustili do vzdělávání a do pořádání již tradičních či nových aktivit. Bylo 

jich tolik, že věnovat každé z nich prostor v tisku by vydalo na samostatnou knihu, proto jsme pro Vás vybrali 

jen ty nejzajímavější či úplně nové.  

Zoo Olomouc 

V rámci projektu jsme s dětmi navštívili zoologickou zahradu v Olomouci na Svatém Kopečku, kde jsme 

se přišli dozvědět více o zvířátkách. Program byl velice pestrý a samotné setkání se zvířetem bylo pro malé 

návštěvníky velkým zážitkem. Průvodce nám blíže ukázal ježka bělobřichého neboli afrického. V průběhu 

programu jsme se dozvěděli, čím se ježek živí, jaký je jeho původ, kde všude žije a co vlastně dělá v zimě. 

Děti si následně mohly ježka osahat a na vlastní kůži zjistit, že bodlinky jsou opravdu ostré, viděly, jaký má 

ježek čumáček a oči, a mohly slyšet, jak při jídle mlaská. Osvojily si poznatky o samotném životním cyklu 

ježka. V prostorné zahradě si poté zahrály na ježky, skládaly a přiřazovaly obrázky, rozvíjely svou fantazii a 

představivost. Při plnění úkolů spolu živě ko-

munikovaly a vzájemně se obohacovaly o po-

znatky. Jedním ze záměrů bylo vytvářet 

kladný vztah ke zvířátkům od útlého věku, 

vést děti ke spolupráci a toleranci druhých. 

Součástí návštěvy byla rovněž prohlídka 

vnitřní expozice, kde jsme měli možnost vidět 

a dotykem vyzkoušet různé exponáty, které 

nám průvodce nabídl, jednalo se zejména o 

kabátky některých zvířat. Naskytla se nám 

také možnost osahat si bodliny dikobraza a 

porovnat je s bodlinami ježka, zjistit, jak je 

pevná vaječná skořápka nebo čí lebka je 

nejtvrdší. V závěrečné soutěži se děti utkaly o 

titul největšího odborníka, když se snažily poznat co nejvíce exponátů a původních zvířecích majitelů. Napl-

nili jsme jeden z důležitých a námi vytýčených cílů, a to vnímat tvora všemi smysly. Z návštěvy jsme odchá-

zeli především plní zážitků a nových poznatků.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

(Akce se uskutečnila v rámci projektu „Cesta za poznáním II, reg. číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428, OP VVV.) 

Den Země užitečně 

K letošnímu Dni Země jsme se postavili 

opět prakticky a stejně jako vloni jsme 

se pustili do úklidu v okolí Moravice. 

Tentokrát jsme se vydali směrem na se-

ver a podél silnic, remízků a rybníku 

jsme posbírali vše, co do přírody ne-

patří. A že byl náš „lov“ úspěšný nás 

v tomto případě ani moc netěšilo, raději 



bychom přišli s prázdnou a s vědomím, že lidé se ke své matičce Zemi chovají zodpovědně. Bohužel jsme 

však i letos naplnili všechny pytle, které jsme byli schopni unést. Z užitečně stráveného dne si děti odnesly 

předsevzetí, že ony rozhodně svůj odpad vždy donesou až k nejbližšímu koši či popelnici. Jinak by se totiž 

mohlo stát, že ten jejich sáček či krabičku by mohly najít ještě i jejich vlastní budoucí děti při nějakém dalším 

Dni Země třeba v roce 2040… A takový nepořádek tady svým dětem rozhodně nechtějí nechat. 

Olympijský víceboj 

Na konci dubna pořádala Základní škola Rýmařov okresní kolo Olympijského víceboje. Po vynucené dvouleté 

pauze bylo pozitivní opět vidět tolik sportujících dětí na jednom atletickém stadionu. Své nejlepší sportovce 

vyslalo do soutěžního klání celkem osm základních škol z okresu Bruntál. Naprosto převládaly starší děti 

z druhého stupně, bohužel soupeřů pro naše malé žáčky ročníků 2008–2011 přijelo velmi málo. O to více jsme 

na ně pyšní, že našli motivaci a bojovali ve všech pěti disciplínách se stejným nasazením, jako by šlo o nomi-

naci na opravdovou olympiádu. A díky nim byla naše maličká škola opravdu vidět! Záštitu nad touto celore-

publikovou akcí drží známí medailisté z Olympijských her, našeho okresního kola se již tradičně účastní troj-

skokanka Šárka Kašpárková. Z jejích rukou si tak převzali medaile a diplomy i naši moravičtí reprezentanti – 

Vítek Vinohradník, Eva Holubová a Sandra Kubjátová. Každý ve své kategorii stál „na bedně“! Všem třem 

ještě jednou děkujeme a gratulujeme! 

Sportovní setkávání malotřídních škol 

Ke konci školního roku jsme se s našimi žáky vždy těšili na tradiční setkávání 

s podobnými malotřídními školami z okolí. Letos jsme po dvou vynechaných 

ročnících opět byli pozváni do Karlovy Studánky na orientační běh a do Malé 

Morávky na atletický trojboj. V samém závěru školního roku budeme naopak 

hostit tři malotřídní školy v Dolní Moravici při turnaji ve florbalu. Sportovní 

zápolení dětí je při těchto akcích prostředkem, nikoli cílem našeho setkávání. 

Hlavní myšlenkou je umožnit dětem z malých škol kontakt a sdílení s dětmi 

z podobných vzdělávacích podmínek, ujištění, že malá škola není hendikep – 

mnohdy spíše naopak. Při přechodu na „velkou“ školu jsou pak děti rády, že 

díky těmto společným akcím už některé nové spolužáky znají. Dlouhodobě 

takto spolupracujeme se školami z Malé Morávky, Rudné pod Pradědem a Karlovy Studánky.  

Sportovní charakter našich setkávání s sebou samozřejmě nese i soutěživost, možnost zazávodit si ve větším 

kolektivu, přináší první zkušenosti ze soutěží, opravdových vítězství i proher. Vždy se ale nesou v přátelské 

atmosféře a při vyhlašování výsledků se upřímně tleská všem. Pro učitele je pak krásné a dojemné vidět v dět-

ských očích tu hrdost na svou školu, když se při volání na stupně vítězů ozve „Základní škola Dolní Mora-

vice!“  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Lesní výprava 

Ve středu 15. 6. 2022 se 

děti, za odměnu v rámci 

školního motivačního 

programu, vydaly na 

lesní výpravu. Jejich 

hlavním úkolem bylo si 

připravit a uvařit stravu 

na celý den. Po dlouhém 

plánování jídelníčku i 

programu, shánění 



receptů a psaní seznamu potravin a dalších potřebných věcí, nastal konečně den, kdy bylo všechno zařízeno a 

mohli jsme radostně a plni očekávání vyrazit. 

Naším cílem byla „indiánská osada“ v lese. Cestou se nám za zpěvu veselých písní pěkně šlapalo a brzy jsme 

byli v cíli. Děti byly předem rozděleny na tři týmy, každý dle svého receptu připravoval stravu, A tak jsme 

měli k svačině rohlík s výbornou rybí pomazánkou, paprikou a rajčetem, k obědu vynikající buřt guláš a na 

závěr úžasný dezert Jahoda – Lahoda. 

Kromě vaření děti poznávaly stromy, rostliny, zjišťovaly polohu na mapě, malovaly na kamínky, stavěly věže 

z kamenů, jezdily na koni… Celý den jsme si krásně užili, nikomu se nechtělo domů a slíbili jsme si, že na 

příští výpravu půjdeme co nejdříve. 

Miroslava Jarošová, učitelka ZŠ 

Školní výlet 

25. května nás se školou čekal výlet. Počasí nám moc nepřálo. Bylo zataženo a pršelo. Ale měli jsme s sebou 

pláštěnky a deštníky. Paní učitelky nás počítaly, když jsme šli do autobusu, pak nás čekala dlouhá cesta. Jeli 

jsme až do Červenky u Litovle. Dojeli jsme, stále pršelo, tak jsme se šli schovat do restaurace. Restaurace 

patřila k Doubravskému dvoru, prodávali tam svoje výrobky. Před námi byla na prohlídce školka, takže jsme 

chvílí čekali. Mezitím jsme si kupovali 

skoro všichni jejich domácí zmrzlinu. 

Byla výborná! Ale měli tam i jiné dobré 

zboží, například: sýry, jogurty, kera-

mické výrobky, domácí kofolu, do-

konce i náušnice. Konečně jsme se do-

stali na řadu. Sice pršelo, ale těšili jsme 

se. Paní nás prováděla a říkala zajímavé 

věci o životě krav a péči o ně. „Krávy 

jsou inteligentní,“ říká paní. To je věc, 

kterou jsme nevěděla. Mohli jsme si je i pohladit. Pak jsme se přesunuli k telátkům. Byla roztomilá, měla 

takové malé boudičky, malou nádobu na mléko a přes dudlík ho pila. Jak jsme si je prohlédli, šli jsme dělat 

krmnou směs pro krávy. Vzali jsme si lopaty a kolečka. Potom jsme směs nasypali kravám. Asi jim to chut-

nalo. Paní nám ukázala, kde krávy dojí. Poté jsme šli znovu do té restaurace a něco málo jsme si koupili. Moc 

se nám tam líbilo. Přijeďte taky, ale když neprší, bude to lepší.  

Sandra Kubjátová, žákyně 5. ročníku 

(Akce se uskutečnila v rámci projektu „Cesta za poznáním II, reg. číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019428, OP VVV.)  

Muzikohraní 

Některé ze zajímavých akcí pro nás také po-

řádá MAS Rýmařovsko ve spolupráci s růz-

nými organizacemi jako jsou Hrací centrum 

v Hradci nad Moravicí či ZUŠ Rýmařov. 

Právě druhá zmiňovaná organizace připra-

vila pro školy hudebně vzdělávací program, 

a to napříč všemi stupni vzdělávání od nej-

menších dětí v mateřské škole až po žáky 

druhého stupně základních škol. V měsíci 

květnu k nám do mateřské školy tedy už po-

druhé zavítal pan učitel Karel Cvrk, který vyučuje na ZUŠ Rýmařov kytaru, housle a rytmické nástroje, a 



připravil si pro děti a žáky aktivní hodinu muzikohraní. Všichni zúčastnění včetně paní učitelek zasedli za 

bubny djembe (džembe) a pustili se do rytmického bubnování. Hodili jsme stranou všechny zábrany a v zápalu 

různých rytmů jsme se najednou ocitli v Africe. Největším zážitkem byla imitace bouřky, u níž nechyběl ani 

respekt budící hrom. V závěru setkání jsme si mohli vyzkoušet další rytmické nástroje a nadšení z nich bylo 

znát v každé vteřině. Není divu, že po této akci se mezi dětmi našli další zapálení zájemci o studium hudebního 

oboru na základní umělecké škole. Jestli měla akce přilákat nové hudebníky, tak svůj cíl bezpochyby splnila.    

Zápis do MŠ a ZŠ 

V pátek 29. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. K naší velké radosti mohl zápis po dvou letech 

proběhnout opět s účastí dětí, které mohly hrdě ukázat, co všechno se doposud naučily. Ačkoliv se to nezdá, 

zápis je velkým zážitkem a mezníkem v jejich životě. Jak by ne, vždyť po prázdninách už z nich budou oprav-

doví školáci. Už se na Vás těšíme, Emičko, Esterko, Samíku a Patriku. V návaznosti na zápis v základní škole 

proběhl zápis také do mateřské školy. V daném termínu přišli rodiče zapsat dvě děti. Jelikož máme v MŠ stále 

ještě volná místa, umožnili jsme zapsání také dalším dětem mimo Dolní Moravici. V září by tedy měly nově 

nastoupit celkem 4 děti, na něž už čekají starší kamarádi. 

Vážení čtenáři, dovolte mi popřát Vám za zaměstnance školy krásné slunné léto plné pohody a odpočinku, ať 

už aktivního či pasivního, zkrátka, jak to každému nejlépe vyhovuje. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

 

 

 

OKRESNÍ PŘEBOR 2022 T.J. Sokol Dolní Moravice z.s. 

 

26.3.2022 Moravice – Horní Benešov 0:0 

V sobotu 26. března se opět rozjela fotbalová soutěž okresního přeboru Bruntál jarní částí ročníku 2021-2022. Los 

Moravici, pro úvodní utkání jara, určil za soupeře Horní Benešov. Hosté na podzim 2021 s Moravicí ztratili na domácím 

hřišti všechny tři body, a tak se na moravickém hřišti snažili uspět lépe. Také se o to v prvním poločase pokoušeli. 

Moravici se v první půli utkání nedařila hra tak, jak by chtěla. Bylo znát, po zimní přestávce, nerozehranost mužstva 

zapříčiněnou ze značné části nevyřešeným problémem s neobsazeným postem trenéra. Což se nakonec odrazilo nega-

tivně v organizaci zimní přípravy mužstva, která tím byla nedostatečná. Vedení moravického fotbalu se nakonec poda-

řilo, po onemocnění Tomáše Kopečka, přejme mu všichni fotbaloví lidé Moravice úspěšné uzdravení, že se „fotbalových 

sirotků“ - moravických hráčů, ujal pro jarní část soutěže Lumír Pohaněl. Stabilní obsazení trenérského postu je v sou-

časné době v jednání již s konkrétním adeptem a pokud dopadne úspěšně, mělo by moravické mužstvo mít do budoucna 

o trenéra postaráno. 

Pro působení v jarní části soutěže má Moravice k dispozici dostatečný počet hráčů. Jsou to: Ondřej Kubját, Jiří Orel, 

Pavel Kopeček, Jan Kopeček, Ondřej Kopeček, Petr Vachuta, Adam Vajdík, Josef Tomeček, Jakub Sekanina, Michal 

Vala, Václav Vaněrek, Daniel Kopeček, Alois Vajdík, Zdeněk Jandel, Lukáš Cetkovský, Jiří Ujfaluši, Petr Pohanka, 

Tomáš Sitař, Richard Kašpárek, Jakub Krejčí, Jan Volánek, Filip Stojaspal. Je to mladé mužstvo, jehož věkový průměr 

činí 24 roků. Moravice z podzimní části nahospodařila 24 bodů a nyní, po bezbrankové remíze, k nim přidala první bod 

jara 2022. Doufejme, že s přibývajícími zápasy budou přibývat i body. 

Zpět k průběhu utkání. Již druhý poločas naznačoval zlepšení ve hře Moravice. Dařila se spolupráce Vachuta – Tomeček 

– Sekanina na pravé straně při zakládání útočných akcí a dařilo se i náběhům Valy, Dana Kopečka a Vachuty za soupe-

řovu obranu, které přinesly minimálně tři gólové příležitosti. Zakončovatelé je ale nedokázali využít ke vstřelení ani 

jedné branky. A soupeři z Horního Benešova, kterému v druhém poločase viditelně docházely síly tak, že jeho ojedinělé 



protiútoky moravická obrana bez větších problémů vyřešila, nabídla Moravice možnost odvézt si tak bod za remízu. 

Moravice odehrála utkání v sestavě: Kubját – Orel, Pavel Kopeček, Jan Kopeček (Sekanina), Ondřej Kopeček (Valánek) 

– Vachuta (Krejčí), Tomeček, Adam Vajdík, Michal Vala – Vaněrek, Cetkovský (Dan Kopeček). A na lavičce byli ještě 

k dispozici Ujfaluši, Jandel, Kašpárek a Stojaspal. 

V 15. minutě se zranil Jan Kopeček. Na jeho místo trenér Lumír Pohaněl zařadil z útoku Vaněrka a na místo něj nastoupil 

Sekanina. 

Utkání řídil rozhodčí Kratochvíl.  

9.4.2022 Moravice – Staré Město 3:3 

V sobotu, 9. dubna, sehrála Moravice své druhé mistrovské utkání okresního přeboru, když hostila na svém hřišti muž-

stvo Starého Města. Podzimní utkání, mezi hosty ze Starého Města a Moravicí, hrané na hřišti dnešních hostů, dopadlo 

3:2 ve prospěch Moravice. Ta si tenkrát odvezla tři body. Mohlo se tedy očekávat, že Staré Město udělá vše pro odčinění 

podzimní porážky, i když na straně Moravice stála výhoda domácího prostředí. 

Úvod utkání však nasvědčoval tomu, že to budou domácí, kteří mají zápas ve své režii. Už ve 12. minutě se ujali totiž 

vedení gólem vstřeleným Michalem Valou. A také hra Moravice je znatelně lepší než hra hostů. V závěru prvního 

poločasu však u domácích ve hře přichází slabší pasáž, která umožní hostům aktivnější hru a výsledkem je vyrovnání 

na 1:1. K tomu došlo ve 42. minutě, z trestného kopu těsně před hranicí „šestnáctky“, kdy se soupeřův útočník trefil do 

horního rohu moravické branky. 

Po přestávce, v 59. minutě, zahrává Moravice volný kop a centrovaný míč do „šestnáctky“ soupeře doráží Vachuta 

přímo do branky Starého Města a Moravice tak vede 2:1. V dalším průběhu utkání přichází v 70. - 80. minutě na domácí 

mužstvo druhá slabší etapa ve hře a hosté vyrovnávají na 2:2. A překvapením a zvratům v utkání ještě nebyl konec. V 

81. minutě totiž soupeřovu střelu na domácí branku tečoval Vaněrek a ve snaze ji odvrátit zasáhl bohužel míč tak, že 

zapadl do moravické branky a tím se hosté ujali vedení 2:3. Ještě byly nejméně dvě „tutovky“ na vstřelení gólu hostům, 

když se v bezprostřední blízkosti soupeřovy branky, kdy už jedinou překážkou byl jen brankář, nepovedlo skórovat 

Ujfalušimu ani Jandelovi. Už se zdálo, že si hosté odvezou tři body. Ale v 87. minutě Vachuta vyrovnal na 3:3. Dobře 

se orientoval v soupeřově „šestnáctce“. Jeden bod zůstává doma. Fotbal prostě nemá logiku. 

Moravice hrála v sestavě: Sitař – Orel, Pavel Kopeček, Vaněrek, Volánek, (Ondřej Kopeček) – Vachuta, Tomeček, 

Adam Vajdík, Michal Vala, (Alois Vajdík) – Cetkovský, Krejčí (Kašpárek, Jandel, Ujfaluši). Trenér: Lumír Pohaněl. 

Branky:  

12. min. – Vala  42. min. – soupeř  59. min. – Vachuta  75. min. - soupeř 

83. min. – soupeř 87. min. - Vachuta 

Rozhodčím utkání byl Štepaňuk.  

16.4.2022 Velká Štáhle – Dolní Moravice 0:5 

 
Derby jara je za námi a dopadlo nad očekávání dobře pro Moravici. Ze štáhelského hřiště, kde v sobotu 16. 

dubna hrála, si odvezla nejen tři body, ale do branky domácích se trefila pětkrát a domácím nedovolila dát ani 

jeden gól. Moravice svou aktivní hrou, kdy ve středu hřiště operovalo pět záložníků, krajní hráči této řady, 

Vachuta a Vala, svou rychlostí doplňovali Sekaninu na hrotu útoku, dostávali moravické mužstvo do gólových 

šancí, které dokázalo využít. Taktika Moravice, pokrytí středního prostoru hřiště dostatkem hráčů a následně 

i více hráčů v přechodu do útoku, se ukázala být úspěšnou a domácím nedovolila větší aktivitu k ohrožení 

branky hostujícího mužstva. 

Výsledek utkání nakonec vyjadřuje poměr sil a dění na hřišti. Dvoubrankové vedení z prvního poločasu hosty 

uklidnilo do té míry, že svou hru mohli v druhé polovině utkání korunovat ještě třemi brankami, na kterých 

se v celém utkání podíleli Michal Vala ve 28., 59. a 73. minutě, Tomeček ve 43. minutě a Sekanina v 60. 

minutě. 

Sestava Moravice: Kubját – Ujfaluši, P. Kopeček, Vaněrek, Orel (Krejčí) – Vachuta, Al. Vajdík, Tomeček, 

Ad. Vajdík, Michal Vala (Jandel, Stojaspal) – Sekanina (Kašpárek). Trenér: Lumír Pohaněl 

Utkání řídil rozhodčí Macík. 



23.4.2022 Dolní Moravice – Osoblaha 6:0  

Rozhodčí: Macík František – Matějiček Jan. STŘELCI za DM: 23. Vachuta Petr, 42. Rác Adam (vl.), 51. 

Vachuta Petr, 71. Vajdik Adam, 87. Vala Michal, 90. Vajdik Adam 

30.4.2022 Slezské Rudoltice – Dolní Moravice 0:5 

Série vítězných utkání pokračuje. Sobota 30. dubna byla hracím dnem, kdy Moravice odehrála další, v pořadí již páté, 

mistrovské utkání na hřišti Rudoltic a již třetí za sebou, kdy zvítězila výrazným brankovým rozdílem a sama v těchto 

zápasech neinkasovala žádnou branku. V Rudolticích po bezbrankovém prvním poločase nastřílela v druhé půli utkání 

domácímu celku v rozmezí třiceti minut pět branek, přičemž domácím nedovolila vůbec skórovat. Střelecky se tentokrát 

prosadil Sekanina, z jehož kopaček si míč našel místo v brance Rudoltic třikrát. K jeho třem brankám přidali každý po 

jednom gólu ještě Tomeček a Krejčí. I když Moravice nastoupila k utkání bez několika hráčů základní sestavy, má v 

současnosti dostatečný počet hráčů, kteří je dokážou nahradit a jak naznačuje výsledek utkání, svou roli zvládli dobře. 

Sestava Moravice: Sitař – Orel, P. Kopeček, Kubját, O. Kopeček – (Ujfaluši) – Vachuta, Tomeček, Ad. Vajdík, Krejčí 

– (Kašpárek) – Sekanina, Jandel – (Stojaspal). Trenér: Alois Vajdík 

Utkání řídil rozhodčí Dostál. 

Branky: 

47. min. 1:0 – Sekanina  49. min. 2:0 – Tomeček  54. min. 3:0 – Sekanina 

70. min. 4:0 – Sekanina  75. min. 5:0 – Krejčí 

7.5.2022 Dolní Moravice – Brantice 8:2 

Vítězné tažení Moravice mělo v sobotu 7. května 2022 pokračování, když hostila na svém hřišti Brantice a zvítězila 

vysokým brankovým rozdílem. Radost z tohoto vítězství však tentokrát přestřel smutek. Na začátku minulého týdne z 

tohoto světa odešel do fotbalového nebe jeden ze zakladatelů moravického fotbalu, Antonín Kopeček. Jméno Kopeček 

je navždy spjato s fotbalem v Moravici, ať už jde o jeho vlastní osobu, nebo jeho syny a vnuky, kteří v Antonínem 

započatém díle pokračují. Čest jeho památce. 

Utkání samotné mělo jednoznačný průběh. Moravice hned v první minutě skórovala a vedla brankou jejíž autorem byl 

Vaněrek. Stav 1:0 se hostům dařilo udržet až do 18. minuty, kdy Adam Vajdík zvýšil svým gólem vedení Moravice na 

2:0. Tentýž hráč ve 40. minutě zvyšuje moravické vedení na 3:0. Sekaninův gól ve 44. minutě ukončuje první poločas 

s výsledkem 4:0. 

Ve 48. minutě přichází ke slovu soupeř a dává svou první branku do moravické sítě. A snižuje tak na 4:1. Moravice v 

této pasáži hry trochu polevila. Hostům ale chyběly síly k tomu, aby své ojedinělé útočné akce dokázali využít ke skó-

rování. Byla to Moravice, která v 59. minutě Vaněrkem upravuje stav na 5:1, v 69. minutě Krejčím na 6:1 a v 72. minutě 

Tomečkem na 7:1 pro Moravici. Zmenšená koncentrace moravického mužstva, což je při tak vysokém vedení pochopi-

telné, dovolí hostům ještě jednou skórovat a snížit výsledek na 7:2. Sekanina pak upravuje konečný verdikt na 8:2 v 80. 

minutě utkání. 

Moravice odehrála s těmito hráči: Sitař – Orel, Pavel Kopeček, Kubját, Ujfaluši (Jandel) – Vachuta, Adam Vajdík, 

Tomeček, Michal Vala (Langer, Kašpárek) – Sekanina, Vaněrek (Krejčí, Stojaspal). Trenér: Lumír Pohaněl 

Branky: 

1. min. – Vaněrek 18. min. - Adam Vajdík  40. min. - Adam Vajdík  44. min. - Sekanina 

48. min. – soupeř 51. min. – Vaněrek  69. min. – Krejčí  72. min. - Tomeček 

74. min. – soupeř 80. min. - Sekanina 

Utkání řídil rozhodčí: Mikulčák. 

21.5.2022 Dolní Moravice – Lichnov 3:1 

Rozhodčí: Polách Ivan – Matějiček Jan. STŘELCI za DM: 26. Tomeček Josef, 43. Sekanina Jakub, 61. Sekanina Ja-

kub - 44.  

28.5.2022 Vrbno p. Pradědem – Dolní Moravice 7:0 

Moravické mužstvo si po nedůstojném výkonu s Vrbnem, kdy prohrálo 7:0, samo na sobě vyzkoušelo pocity soupeřů, 

kteří v předchozích utkáních s Moravicí prohrávali značným brankovým rozdílem. 



Sestava Moravice: Sitař – Kašpárek, Kubját, Ondřej Kopeček, Langr – Vachuta, Adam Vajdík, Krejčí, Vaněrek – Jandel, 

Stojaspal (Pavel Kopeček). Trenér: Lumír Pohaněl 

Rozhodčí: Dostál 

Branky: 9., 13., 19., 22., 42., 47. a 60. min. - soupeř.  

4.6.2022 Dolní Moravice – Světlá Hora 6:0 

V sobotu 4. června odehrála Moravice doma mistrovské utkání se Světlou Horou. A je nutno konstatovat, že náprava 

„úletu“ z Vrbna se jí v plné míře povedla. Že chtějí moravičtí hráči odčinit nedobrý výsledek z minulého utkání, bylo 

zřejmé od první minuty zápasu. 

První branka do soupeřovy sítě padla už po čtyřech minutách hry a jejím autorem byl Michal Vala. To byl úvod ke 

znatelné převaze domácího mužstva po celý první poločas, který se odehrál většinou na polovině Světlé Hory. Ta se 

snažila ohrozit moravickou branku jen ojedinělými útoky. Příležitost ke skórování ji však moravická obrana nedala. 

Hosté drželi stav 1:0, kterým Moravice vedla, do třicáté druhé minuty, kdy se střelecky opět prosadil Michal Vala a 

zvyšuje vedení Moravice na 2:0. A o pět minut nato, ve třicáté sedmé minutě, střílí svou třetí branku opět Michal Vala 

a zvyšuje Moravici vedení na 3:0. Ještě před koncem poločasu se k němu ve čtyřicáté první minutě přidává Sekanina a 

střílí čtvrtou branku Tou upravuje moravické vedení na 4:0.  

Od začátku druhého poločasu přichází na domácí útlum: To umožní hostům být aktivnější a až do závěrečných patnácti 

minut odehrát utkání většinou na polovině Moravice. Ta jim ale zaskórovat nedovolila. Deset minut před koncem pře-

konají domácí fotbalisté svůj útlum. Zavelí k tomu Sekanina, který v osmdesáté první minutě svým druhým gólem a v 

osmdesáté druhé minutě svým třetím gólem, upravuje stav na konečných 6:0. 

Branky: 

4. min. - Michal Vala  32. min. - Michal Vala  37. min. - Michal Vala 

41. min. – Sekanina  81. min. – Sekanina  82. min. - Sekanina 

Sestava Moravice: Sitař – Orel (Volánek), Vaněrek, Pavel Kopeček, Ondřej Kopeček (Langr) – Vachuta – Adam 

Vajdík, Tomeček, Michal Vala – Dan Kopeček (Krejčí), Sekanina (Stojaspal). Trenér: Lumír Pohaněl 

Rozhodčí: Macík 

K dalšímu utkání zajíždí Moravice ve středu 8. června do Vysoké. Utkání se Světlou Horou bylo posledním vystoupením 

moravických fotbalistů před vlastními fanoušky na domácím hřišti v jarní části soutěže. 

Ještě zbývá odehrát již zmíněné utkání ve Vysoké, pak v sobotu 11. června v 17 hodin v Lomnici a v sobotu 18. června 

v 17 hodin derby ve Staré Vsi, jako poslední zápas jara. Všechna tři utkání odehraje Moravice na hřišti soupeřů. 

 

8.6.2022 Vysoká – Pitárne – Dolní Moravice 3:1 

 

Ve středu 8. června hrála Moravice odložené utkání z 2. dubna ve Vysoké. V prvním poločase podala Moravice výkon 

pod své možnosti i přes to však soupeř dokázal vstřelit jen jednu branku ve 21. minutě a šel do vedení 1:0. 

V druhém poločase v 56. minutě druhým gólem domácí Vysoká zvyšuje své vedení na 2:0. Minutu nato, v 57. minutě, 

Moravice Vaněrkem snižuje vedení domácích na 2:1. Tento stav zůstává nezměněn až do 89. minuty, kdy soupeř zvyšuje 

své vedení na 3:1. To v době, kdy Moravice od 86. minuty hraje bez dvou vyloučených hráčů, kteří dostali červenou 

kartu. 

Moravice má v průběhu utkání několik gólových příležitostí. Kdyby z nich padesát procent využila ke skórování, mohl 

být výsledek utkání pro ni daleko příznivější. 

Sestava Moravice: Sitař – Orel, Volánek, Vaněrek, O. Kopeček – Vachuta, Ad. Vajdík, Michal Vala, Sekanina – Dan 

Kopeček (Stojaspal), Krejčí. Trenér: Lumír Pohaněl 

Utkání řídil rozhodčí Birdáč. 

Branky DM: Vaněrek 57. minuta. Soupeř 21., 56., 89. minuta. 



11.6.2022 Lomnice – Dolní Moravice 2:6 

 

V sobotu 11. června odehrála Moravice v Lomnici své předposlední mistrovské utkání jarní části okresního přeboru. 

Lomnice se dvěma získanými body je na konci tabulky. Moravice v tomto utkání byla postavena do role favorita, což 

potvrdila výsledkem. 

V prvním poločase Moravice „hledala“ svůj výkon. Svou hru a snahu o udávání vývoje utkání ve svůj prospěch, ale 

nedařilo se jí to. Svůj podíl na tom měla absence šesti hráčů základní sestavy. Přesto ještě v první půli Sekanina třemi 

brankami vstřelenými ve čtvrté, dvacáté čtvrté a čtyřicáté třetí minutě, dostal do vedení a Moravice vyhrála poločas 1:3. 

Lomnice skórovala jednou, a to ve třicáté první minutě. To přineslo moravickým hráčům klid pro druhý poločas. 

A moravickému mužstvu se začala dařit jeho hra. Vyjádřili to ještě třemi brankami. V padesáté třetí minutě Michal Vala 

na 1:4, Daniel Kopeček v padesáté šesté a sedmdesáté druhé minutě na 2:6. Soupeř skóroval podruhé v tomto utkání v 

osmdesáté šesté minutě. Vítězstvím v Lomnici získala 

Moravice body do tabulky na celkový počet 44. Trenér: L. Pohaněl 

Sestava Moravice: Sitař – Orel, Jan Kopeček, Pavel Kopeček, Ondřej Kopeček – Kašpárek, Cetkovský, Michal Vala, 

Langer – Dan Kopeček, Sekanina. 

18.6.202 Stará Ves – Dolní Moravice 1:4 

Rozhodčí: Minich Marian – Riedel Adolf. STŘELCI za DM: 19. Vaněrek Václav, 41. Kašpárek Richard, 43. Vajdik 

Adam, 63. Sekanina Jakub 

Dolní Moravice skončila na čtvrtém místě. 

Jindřich Zoth 

 



Dobrovolní hasiči z Bruntálska pomáhají „hasit“ nedostatek 

krevních zásob 

Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Tuto výzvu přijali naši dárci a mohli tak v pátek 27. května darovat tu 

nejcennější tekutinu společně s nimi u příležitosti 11. ročníku hromadného odběru dobrovolných hasičů okresu 

Bruntál. 

„Svůj dar krve u nás dnes úspěšně darovalo 14 hasičů, kteří jsou zároveň našimi pravidelnými dárci. Můžeme 

se tak na ně vždy spolehnout,“ sdělila Marcela Kučerková, referentka marketingu AGEL Transfúzní služby. 

Darovat krev může každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 

kilogramů. da 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Jiří Malíšek - 126 odběr 

Hasiči Dolní Moravice, 

cvičení - požár rozhledny Nová Ves 



 

 

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

v III. čtvrtletí roku 2022.  

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

Hladká Jana, Makovičková Věra, Krejčí Radoslav, Makovička Zdeněk, Křepelková Jar-

mila, Magdziaková Marie, Riedlová Alenka, Velebná Marie, Káfoňková Marie, Vilhelm 

Václav, Vaculová Jitka, Bršťáková Zdeňka, Petřeková Miloslava, Šrámková Marta, Hejsková 

Olga, Žákovčíková Anna, Herbatsch Pavel, Mlčůchová Marie. 

 

Rozloučili jsme se: 

Kopeček Antonín  DM 121 

Korman Jan   DM 55 

Birás Rudolf   DM 25 

Klimešová Alena  NV 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potraviny Dolní Moravice 

Vás zvou 20.8. 2022 od 10 hod. 

k místní hospůdce na tradiční 

borůvkové hody 

 

 Můžete se těšit na borůvkové dobroty, 

borůvkové pivo, víno, borůvkové mojito 

a další borůvkové speciality. 

Těšíme se na Vás. 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 

Poděkování  

Z celého srdce děkuji mé rodině, přátelům, 

známým a obecnímu úřadu za projevená bla-

hopřání a dary k mému životnímu jubileu. 

Anna Hladká 

Městská policie Rýmařov provádí zdarma fo-

renzní identifikační značení kol, motokol a elek-

trokoloběžek aplikací tzv. syntetické DNA. Dosud 

této možnosti využilo 167 majitelů. Pokud máte zá-

jem o značení svého kola, volejte na telefon 773 

774 270. 


