
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Dolní Moravice 
3/2022 

Den obce a 130. výročí založení SDH Dolní Moravice 



Den obce a 130. výročí založení SDH Dolní Moravice 

V sobotu 2. 7. 2022 se po delší odmlce konala velkolepá sláva obce ve spojení s kulatým výročím založení 

sboru místních dobrovolných hasičů. Program byl zahájen průvodem hasičů, který začínal u hasičské zbroj-

nice a končil ve fotbalovém areálu, který byl centrem dění těchto oslav. Pokračovalo se stručným shrnutím 

historie hasičského sboru v obci a poděkováním hasičům v podobě předání pamětních diplomů a medailí. Dále 

následoval již program, který se skládal z úžasného vystoupení dětí z místní základní školy, ty předvedly krás-

nou hudební pohádku a rýmovanou scénku, ve které byl postupně zmíněn každý náš hasič. Dále přišli na scénu 

skoro originální Karel Gott v podání skupiny Karel Gott revival Morava a Olympic revival Band, kteří se 

postarali o skvělou atmosféru a krásnou hudbu. V doprovodném programu si návštěvníci mohli prohlédnout 

hasičskou techniku a vybavení, děti měly o zábavu postaráno v podobě nafukovacích atrakcí a malování na 

obličej. Večerní diskotéku měl na starost DJ Boris. Vrcholem těchto oslav byla novinka v podobě velkolepého 

ohňostroje doprovázeného skvělou hudbou. Dobrá nálada, krásné počasí a vynikající občerstvení a program 

byly zárukou skvěle prožitého sobotního dne. Zúčastněným a hlavně lidem, kteří se podíleli na přípravě celých 

slavnostní, bychom touto cestou chtěli poděkovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky voleb 2022 v naší obci v počtu hlasů u jednotlivých kandidátů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO OBCE    

Výpočet dle Zákona č.491/2001 Sb. § 45 

Pavel KOPEČEK               starosta 

Milan VALA                                            místostarosta 

Mgr. Jan VINOHRADNÍK                   člen zastupitelstva 

Vladimír RŮŽIČKA                               člen zastupitelstva 

PhDr. Jitka VACULOVÁ                     člen zastupitelstva 

Mgr. Lucie VINOHRADNÍKOVÁ   člen zastupitelstva 

Daniela LIŠKOVÁ                               člen zastupitelstva  

Mgr. Hana VELEBNÁ                                    člen zastupitelstva 

Ing. Nikola POHANĚLOVÁ                           člen zastupitelstva 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU 64, Bruntál  

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022 

Hlasy pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle získaného počtu platných hlasů: 

1. Ladislav Václavec   19 804 hlasů    2. Pavla Löwenthalová   4 367 hlasů 

3. Miroslava Hustáková  3 057 hlasů    4. Luděk Šarman   2 510 hlasů 

5. Ladislav Šupina   2 437 hlasů    6. Antonín Staněk    

1 471 hlasů  
Děkujeme všem voličům za účast ve volbách. 

Volební strana č. 1 - ČSSD a ne-

závislí 

1. Nikola Pohanělová  45  

2. Tomáš Hrabal   38  

3. Hana Velebná   46 

4. Lumír Pohaněl   33  

5. Lucie Babčáková   40 

 6. Eva Baštrnáková   45 

 7. František Brdička   35 

 8. Marie Velebná   31  

9. Filip Stojaspal   33 

 

Volební strana č. 2 - Sdružení nezá-

vislých kandidátů č. 1 

1. Pavel Kopeček   144  

2. Jan Vinohradník   132  

3. Jitka Vaculová   108  

4. Daniela Lišková   84  

5. Lucie Vinohradníková  93 

 6. Eva Kopáčková   67  

7. Jana Skotnicová   51  

8. Soňa Ondrušíková   65  

9. Eva Záhorová   72 

 

Volební strana č. 3 - Sdružení nezá-

vislých kandidátů č. 2 

1. Milan Vala    105  

2. Lubomír Svoboda   74 

3. Vladimír Růžička   83 

4. Olga Cetkovská  65  

5. Jana Hladká    24  

6. Jiří Malíšek    16  

7. Mojmír Bezděk   31  

8. David Kopeček   38  

9. Karel Záhora   51 



……z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 19.10.2022 

 ZO   zvolilo  

podle § 84 odst.2 písm. p) Zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a do-

plňků 

- starostu obce Dolní Moravice pana: Pavla Kopečka  

- místostarostu obce Dolní Moravice pana: Milana Valu 

 ZO   schválilo  

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Moravice pro Sdružení obcí Rýmařov-

ska na realizaci projektu „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska, Dolní Moravice – Velká Štáhle“     

- smlouvu o bezúplatném převodu majetku od Hasičského záchranného sboru MSK    

- smlouvu o poskytnutí poradenské služby s fa Foresta SG a.s. na poskytnutí poradenské služby na téma P6 

– kontrolní mechanismy pro vlastníka lesa při obhospodařování jeho majetku 

- rozpočtové opatření č.9 

- pravomoc starostovi obce ke sjednávání podmínek k uzavírání smluv o dílo a pravomoc starostovi obce 

(příkazce) k provádění rozpočtových opatření  

- navýšení závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěv-

ková organizace na rok 2022 na nákup keramické pece 

 ZO   vzalo na vědomí 

- rozpočtová opatření č.7,8 

- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice dne 6.10.2022 

- informaci starosty o plánovaných akcích na nové volební období  

    

OBČANÉ NEZAPOMEŇTE!!!!  

Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky (komunální odpad, pronájem, poplatek za 

psa), ať tak učíní nejpozději do konce roku 2022. 

Tyto polatky můžete platit na účet obce: 9829771/0100 a do zprávy přijemce uveďte své jméno a za jaký 

poplatek je platba, nebo hotově na obecním úřadě v úřední dny  

Poplatek za komunální odpad 

Sazba poplatku na osobu činí 600,- Kč příslušného kalendářního roku. 

Poplatek ze psů 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) Za prvního psa…200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……300,- Kč 

b) Za prvního psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem příjmu…100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele…...150,- Kč 



Zprávy ze školy 

Vystoupení školáků k oslavám SDH 

U příležitosti oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Moravici jsme se školáky přispěli 

k programu vlastním „dárečkem“ pro hasiče. Děti hasičům poděkovaly za jejich obětavou službu prostřednic-

tvím dvou vystoupení – první byl taneční muzikál 

plný ohně, pekla a čertů z pohádky Čert a Káča, 

druhá část byla naše autorská veršovaná Óda na 

dobráky, ve které se s jistou dávkou vtipu a odleh-

čení mohl každý z našich hasičů najít. Jsme rádi, že 

naši dospělí hrdinové projevili smysl pro humor a 

z hlediště se ozýval pobavený smích. Na konci našeho představení děti sklidily obrovský aplaus, což pro ně 

byl velmi hezký okamžik a to nejhezčí poděkování za předchozí dlouhé přípravy. Vzhledem k velkému ohlasu 

a k mnohým prosbám o sdílení připojujeme k článku také celý text Ódy na dobráky. Videozáznam našeho 

divadelního provedení můžete najít na stránkách youtube uživatele Obecňák DM.  

ÓDA NA DOBRÁKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Vedle školy mojí 

hasičárna stojí. 

Když sedíme v lavici 

první středu v měsíci 

hluší naše dětská ouška 

pravidelná sirén zkouška. 

Má to i své výhody! 

Ta minuta pohody! 

Přeruší se čeština, 

zkouška sirén začíná! 

Pak zas ale učíme se. 

Učitelka testy nese. 

Přednáší nám se zápalem, 

až to chytlo všude kolem! 

Z hlavy se nám dnes už kouří. 

Někdo volá: Hoří! Hoří! 

Dým zahlédl hasič Horák. 

Chlapi, hoří nám tu barák! 

Hasiči to nemaj těžký, 

k zásahu dnes můžou pěšky.  

Tak natáhnout hadice 

rovnou ze své zbrojnice. 

 

3. 

Kopeček to kropí zdola. 

Nesmí shořet naše škola! 

Instinkt velí Heiderovi, 

nejdřív hasit podkroví. 

A jak známe Kutlaka, 

ani ten se nefláká. 

Natahuje hadice 

až do první lavice. 

Pak zoufale zakřičí: 

Voda na to nestačí! 

A tak zkouší s Kurusem 

dusit plamen ubrusem. 

Pak napadne Najdeka: 

Pomohla by nám deka! 

Mlátí oheň textilem 

i Tomeček s Přikrylem.  

 

Už je po všem, je to v klidu, 

uhasili celou třídu! 

Ještě pošlou Ondrucha, 

ať ji vytře dosucha. 

 

 

 

2. 

Seběhli se všichni hnedle 

zachránit tu školu vedle. 

Vítáme ty hrdiny: 

Hurá! Konec češtiny! 

Velebný jde v jejich čele, 

dostal funkci velitele. 

Za ním všichni dobráci 

zajistí nám legraci. 

Od čeho ten požár vznik? 

ptá se hasič Soustružník. 

Našim dětem to tak pálí, 

až z toho je požár školy. 

Tak začíná operace 

všech hasičů z Moravice. 

Nejdřív pošlou Svobodu, 

ať doběhne pro vodu. 

Uhlík volá: Hoši! Nu! 

Chtělo by to plošinu! 

Už zdvihají nahoru 

Malíška a Záhoru. 

S kýblem drží Babčáka, 

ať to shora pocáká. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový školní rok v ZŠ a MŠ 

Po letním odpočinku se většina dětí i učitelů těší na návrat do tříd, do kolektivu přátel a na nové zážitky. Po 

minulých letech, kdy jsme zažívali dlouhou nucenou izolaci bez kamarádů, si této obvyklé samozřejmosti 

mnohem více vážíme. Radostné vítání všech dospělých i dětí první školní den to znovu potvrdilo. 

Školní rok 2022/2023 jsme v naší základní škole zahájili jako obvykle ve slavností náladě, za přítomnosti čtyř 

nových prvňáčků a jejich rodičů. Naše sestava letos čítá celkem 19 dětí rozdělených do dvou tříd – v jedné se 

spolu vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé žáci 3. – 5. ročníku. Početní převahu letos mají chlapci v poměru 

11:8, ovšem do dalších let už se nám chystá v mateřské škole posila děvčat. První školní den jsme se snažili 

malým prvňáčkům co nejvíce zpříjemnit, po přivítání dostali malé dárečky a prostřednictvím her se seznámili 

s novými spolužáky. Stačilo několik dní a nováčci splynuli s ostřílenými mazáky v jeden skvělý kolektiv, se 

kterým se určitě bude zase celý rok dobře pracovat. Tým dospělých se nezměnil, v základní škole budou i 

letos působit tři učitelky a školní asistentka.  

V mateřské škole budou děti vzdělávat opět dvě paní učitelky, kterým se pro tento školní rok sešlo patnáct 

dětí. I tady letos přibyli čtyři nováčci, kteří přes počáteční slzičky, jež k adaptačnímu období zpravidla patří, 

našli nové kamarády a už se plně zapojují do her a předškolního vzdělávání. Spolu potom stráví ještě řadu 

následujících let nejen ve školce, ale i později ve školních lavicích, tato kamarádství často vydrží až do do-

spělosti. Je krásné sledovat jejich vývoj už od prvních setkání. Všem přejeme krásný školní rok 2022/23 ve 

společnosti usměvavých spolužáků i učitelek! 

          Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

 

4. 

Už zas doutná pedagožka! 

Prý to byla skvělá vložka 

do hodiny češtiny. 

Sloh – popiš své hrdiny! 

A tak všichni promočení 

hledáme v tom poučení. 

Před námi je život celý, 

co prý bychom dělat chtěli?! 

Vyučit se vím už v čem! 

TAKY CHCI BÝT HASIČEM!!! 

 



Setkání malotřídních škol a turnaj v Mölkky 

V úterý 13. 9. se v Rudné pod Pradědem sešli učitelé a žáci 3. až 5. ročníků čtyř spřátelených škol (Rudná pod 

Pradědem, Karlova Studánka, Malá Morávka a Dolní Moravice), aby změřili své síly ve hře Mölkky. Hlavním 

cílem celé akce není samotný turnaj a dosažení dobrých výsledků, jak by se mohlo zdát, ale právě setkání a 

vzájemné poznávání. Oproti letům minu-

lým jsme museli přistoupit k výběru roč-

níků, které se akce zúčastní, jelikož cel-

kový počet žáků na všech školách značně 

vzrostl. Volba padla na starší žáky třetího 

až pátého ročníku, kteří se reprezentace 

zhostili na výbornou. V závěru akce byl 

oceněno vždy první místo v každém roč-

níku. Nás velmi potěšil výkon Vítka Vino-

hradníka, který byl nejen vítězem žáků 5. 

ročníku, ale také absolutním vítězem celého turnaje. Za zmínku stojí také krásné umístění Šimona Cetkov-

ského, který byl ve své kategorii žáků 4. ročníku na krásném druhém místě a v celkovém pořadí obsadil třetí 

příčku. V hodnocení škol jsme nakonec získali 2. místo. 

 

Drakiáda 

Zatím poslední akcí, kterou jsme 

pořádali, je každoroční drakiáda, 

které se zúčastnili nejen děti z naší 

školy, ale také jejich rodiče a pra-

rodiče, kteří nám při této akci vždy 

aktivně pomáhají. Často to proto na 

stráni za mateřskou školou vypadá 

jako akce pro dospělé, kteří se mo-

hou pod zástěrkou pomoci svým 

dětem opět vrátit do bezstarostných 

dětských let a užít si podzimních radovánek. Všem rodičům moc děkuji za velkou pomoc, odměnou nám všem 

je radost v očích dětí. Kromě hlavní aktivity pouštění draků je akce pojata především jako komunitní setkávání 

školy a rodin. Vždy se jedná o příjemné setkání, během něhož se navzájem poznáváme a sbližujeme a ani 

tentokrát tomu nebylo jinak Krásné slunečné odpoledne jsme úspěšně zakončili na zahradě mateřské školy 

společným opékáním špekáčků, ochutnávkou buchet s kávou či čajem. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 



Léto na Vyhlídkové věži v Nové Vsi 

Období letních prázdnin má již tradičně nejvíce návštěvníků z celého roku. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 

naši věž navštívili nejen domácí turisté, ale i řada turistů ze zahraničních zemí /Německo, Polsko, Velká Bri-

tánie, Austrálie/. Všichni oceňují krásnou přírodu a pohledy 

do okolní krajiny. Pro děti však zůstává největší atrakcí neda-

leké hřiště.  

Anenská pouť byla také letos hlavní událostí. Tradiční pro-

gram byl obohacen hudebním vystoupením paní Dity Veselé. 

Její hudba byla skutečným „balzámem na duši“ a těšíme se na 

další její vystoupení nejen na Vyhlídkové věži, ale i v kapli 

sv.Anny. 

Nejstarší návštěvník naší věže byl z Břidličné. 11.8. si svůj 

výstup daroval k 88 narozeninám. Pokud mu zdraví bude 

sloužit, slíbil, že se objeví i příští rok. 

Od roku 2020 vybíráme 

na věži vstupné, a protože 

děti platí až od 7 let, počty návštěvníků jsou oproti předchozím letům nižší 

/neplatící nejsou evidováni/.  

V roce 2020 jsme, díky koronavirovým opatřením, otevírali až v červenci 

a do konce roku navštívilo věž 8297 platících turistů. V roce 2021 jsme 

taktéž měli zavřeno, tentokrát od února do dubna /včetně/, přesto věž na-

vštívilo 10141 platících turistů.  V letošním roce máme otevřeno prozatím 

celý rok, ale návštěvníků ubylo. K 30.9. vystoupalo na věž 7299 turistů.  

Vzhledem k současné energetické krizi, rozhodlo zastupitelstvo obce, že 

Vyhlídková věž bude v zimním období uzavřena, protože vytápění pomocí 

přímotopů by bylo příliš nákladné. Zájemci si budou moci dohodnout po 

telefonu pouze výstup /WC i dětský koutek bude uzavřen/. 

Od letošního října do prosince je věž také přístupná pouze po telefonické domluvě, ale bez omezení.  Pravi-

delný provoz věže je plánován od května příštího roku.  

J.Vaculová 

OTVÍRÁME HOSPŮDKU!!!!! 

Vážení spoluobčané a návštěvníci obce. 

Oznamujeme, že naše firma Hospoda Moravice s.r.o. uspěla ve 

výběrovém řízení na provozovatele obecní Hospody pod Lipami.  

Tímto Vás všechny srdečně zveme na pivko, kávu a něco dobrého k zakousnutí. 

Otevřeme v pátek 4.listopadu v 15 hodin. V listopadu plánujeme provoz pátek-sobota a každý 

druhý týden ve čtvrtek zkrácený odpolední provoz jako kavárnu se zákuskem.  

Otevírací dobu na další období aktuálně upřesníme na vývěsce před hospodou. 

Na Vaši návštěvu se těší provozovatelé Záhora, Riedl, Kutlák a Orság.  

 



Drazí přátelé,  

poprvé vás takto mohu ve vašem zpravodaji oslovit jako nový farář Dolní 

Moravice (sídlící na Malé Morávce). Jmenuji se Jan Slavík, je mi 41 let a 

pocházím z Ostravy. V létě jsem změnil své kněžské působiště a vystřídal 

o. Karla, který zde působil 6 let a kterému bych rád poděkoval za jeho po-

ctivou kněžskou i lidskou službu.  

První měsíce jsou časem zabydlování a rozkoukávání se. Jsem rád, že jsem 

kromě kostela a sousedského Domova důchodců mohl poznat obecní úřad 

v čele s panem starostou a taky se na chvíli zastavit u vás na fotbale, který 

mám moc rád. Věřím, že se budeme potkávat a poznávat na různých akcích, i když se přiznám – je pro mě 

novinkou takto být aspoň z části mezi lidmi v 5 obcích, které mám jako farář na starost.  

Co se týče plánů – rád bych navázal na práci o. Karla a v našem kostele v Dolní Moravici dotáhl opravu 

interiéru – nové elektřiny a osvětlení (v závislosti na finančních možnostech farnosti a obce). Také jsme s pa-

nem starostou předběžně mluvili o plánu opravy schodů, které ke kostelu vedou.  

Budu se těšit na setkání s vámi, nejen v kostele, ale na jakékoliv akci – pokud to čas dovolí. Nebojte se také 

na mne obrátit v případě duchovní, ale i jiné pomoci.    

Přeji krásné podzimní dny a vyprošuji všechno dobré.  

o. Jan Slavík, farář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se slaví Památka zesnulých ve světě? 

Nejprve se na Svátek zesnulých podíváme do Evropy. V tento den u našich sousedů v Polsku nechávají otevřená 

okna a dveře, aby uvítali duše zemřelých. Během Dušiček se u vchodů na hřbitovy prodávají také speciální sladkosti. 

V Rumunsku pojali svátek více komerčně, a kromě tradičních zvyků tu narazíte i na halloweenskou výpravu po sto-

pách skutečného Drákuly. 

Ortodoxní křesťané v Srbsku, Bulharsku a dalších zemích uctívají své mrtvé nejen v době Dušiček, ale i při dal-

ších příležitostech. Většinou se tak koná v sobotu v souvislosti s Ježíšovým spočinutím v hrobě. 

Opravdu velkolepé oslavy v souvislosti s Dušičkami však zažijete v Mexiku. Zdejší Dia de Muertos (Den mrtvých) 

je nejoblíbenější svátek Mexičanů a slaví se od večera 31. října až do 2. listopadu, tedy celé dva dny. 

Společenství věřících z Dolní Moravice Vás všechny srdečně zve na 

společnou vzpomínku na naše zemřelé, 

ŽEHNÁNÍ HROBŮ 

 A  

MŠI SVATOU ZA ZEMŘELÉ. 

 V sobotu 5.11. 2022 

- v 17 hod. – mše sv. za zemřelé z obce Dolní Moravice  

- po mši sv. žehnání hrobů 

„Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a 

věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11, 25-26) 

 



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

 

2. kolo 13. 8. 2022 Osoblaha – Dolní Moravice 2: 5 

V sobotu 13. srpna zahájil okresní přebor bruntálského regionu fotbalový ročník 2022–2023 podzimní částí 

2022. V okresním přeboru bude mít Moravice za soupeře Osoblahu, Velkou Štáhli, Karlovice, Horní Benešov, 

Rudoltice, Horní Město, Světlou Horu, Chomýž, Vrbno, Vysokou, Staré Město, Brantice a Starou Ves. No-

váčci v OP jsou Karlovice a Horní Město, kteří postoupili ze třetí třídy a Chomýž, která sestoupila z krajské 

1. B třídy. 

Do nadcházející soutěže vstupuje Moravice s těmito hráči: Ondřej Kubját, Pavel Kopeček, Jiří Orel, Jan Ko-

peček, Ondřej Kopeček, Petr Vachuta, Adam Vajdík, Josef Tomeček, Jakub Sekanina, Michal Vala, Václav 

Vaněrek, Daniel Kopeček, Alois Vajdík, Zdeněk Jandel, Lukáš Cetkovský, Jiří Ujfaluši, Tomáš Sitař, Richard 

Kašpárek, Jakub Krejčí, Jan Volánek, Jan Langer, Jan Anděl, Filip Stojaspal, Jan Kladníček. Do mužstva přišli 

noví hráči: Jan Anděl a Jan Kladníček. Vedoucím mužstva je Milan Vala st., trenérem Lumír Pohaněl. 

Moravice vstoupila do nového ročníku úspěšně, když v sobotu 13. srpna vyhrála v Osoblaze 2:5 a odvezla si 

tři body. Hned na začátku utkání v rozmezí devíti minut domácím nastřílela tři góly ve 2., 4. a 11. minutě, a 

to jí dalo uklidnění do dalšího průběhu utkání. Domácí sice ve 28. minutě z pokutového kopu snížili moravické 

vedení na 1:3, ale Moravice na to odpověděla gólem ve 42. minutě na 1:4 a tak skončil i první poločas. Ten 

druhý přinesl po jednom gólu na obou stranách. V 51. minutě domácí skórují a snižují pro ně nepříznivý stav 

na 2:4. V 72. minutě přichází ke slovu Moravice a dává pátý gól a konečný výsledek utkání Osoblaha – Mo-

ravice je 2:5. Ve hře moravického mužstva byla znát určitá nerozehranost po letní přestávce. To je daň letního 

krátkého přípravného období. 

 

Sestava Moravice: Sitař – Orel (Langer), J. Kopeček, O. Kopeček, Ujfaluši (Cetkovský) – Vachuta, Al. 

Vajdík, Anděl, Ad. Vajdík, Mich. Vala – Sekanina (Dan. Kopeček). 

Trenér: Lumír Pohaněl. 

Branky: 2. min. - Vachuta – pokutový kop, 4. min. – Vachuta, 11. min. – Sekanina, 28. min. - soupeř, poku-

tový kop, 42. min. – Sekanina, 51. min. – soupeř, 72. min. - Vala 

Utkání řídil rozhodčí Ivan Polách. 

 

3. kolo 20. 8. 2022 Dolní Moravice – Velká Štáhle 1:1 

 

Sobotní derby hrané 20. srpna v Moravici naznačovalo již od začátku, že hosté z Velké Štáhle mají v úmyslu 

být v tomto duelu úspěšní. Útočné akce domácí Moravice byly o něco četnější než útočení hostů, ale domácím 

jako by „zvlhnul střelný prach“ a jejich snaha skórovat vždy končila na nepřesnosti střelců nebo výborně 

chytajícím brankáři hostujícího celku. Až ve 45. minutě se domácím naskytla příležitost jít do vedení. Za 

nedovolený zákrok v pokutovém území hostujícího mužstva nařídil rozhodčí pokutový kop proti Velké Štáhli. 

Moravický exekutor penalty ji však neproměnil. Moravice tak svou šanci jít do kabiny s jednobrankovým 

vedením neuskutečnila. 

Druhý poločas hosté zvýšili svoji herní aktivitu a ve středu hřiště skvěle čelili moravické snaze získat vedení 

míče. Velká Štáhle svými přesnými a rychlejšími přihrávkami v této slabší pasáži moravické hry korunovala 

své snažení gólem vstřeleným v 67. minutě a ujala se vedení 0:1. Moravice se poté vymanila ze svého útlumu 

a aktivní útočnou hrou se snažila o zvrat ve vývoji utkání. Měla k tomu dvě velké příležitosti. V 71–a 73. 

minutě, kdy se domácí útočníci ocitají sami před štáhelským brankářem, jen se jim nepodařilo zakončení. 

Jeden z posledních útoků Moravice a Michal Vala v 91. minutě vyrovnává na konečných 1:1. V oboustranně 

vyrovnaném utkání mohla být Moravice šťastnějším celkem, kdyby jednu ze dvou „gólovek“ využila.  

https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1508/osoblaha-2022.pdf
https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1510/velka-stahle-22.pdf


Moravice odehrála utkání ve sestavě: Sitař – O. Kopeček (Volánek), Vaněrek, J. Kopeček, Cetkovský (Uj-

faluši) – Vachuta, Ad. Vajdík, Anděl, Michal Vala, Kladníček – Sekanina. Trenér Lumír Pohaněl. Utkání řídil 

rozhodčí Sedlák. 

Branky: 67. min. – soupeř, 91. min. - Michal Vala 

 

4. kolo 27. 8. 2022 Karlovice – Dolní Moravice 6:3 

V sobotu 27. srpna hrála Moravice třetí mistrák okresního přeboru v Karlovicích, které se, poněkolika sezó-

nách v nižší třídě, vrátily do okresního přeboru. A v utkání s Moravicí si jako nováček vedly nadmíru dobře.  

Moravice nezachytila v úvodu nástup domácích do utkání a v rozmezí dvou minut (6. a 7.) inkasovala dva 

góly. Pak brankami Vachuty ve 13. minutě a Anděla v 16. minutě vyrovnává na 2:2. Ve 20. minutě se domácí 

Karlovice třetím gólem ujímají vedení 3:2. Moravice oplácí gólem Adama Vajdíka a ve 39. minutě a vyrov-

nává na 3:3. Tím vystřílela svůj „střelný prach“. V dalším průběhu utkání už skórovali jen domácí, kteří se 

ujali opět vedení ve 41. minutě vstřelením branky do moravické brány a upravili skóre na 4:3.  

V 61. minutě své vedení dalším gólem zvyšují na 5:3 a v 85. minutě poslední brankou mění konečný stav na 

6:3. Nestabilní výkon Moravice v tomto utkání, hlavně v defenzivě, nabídl domácím Karlovicím tak výrazné 

vítězství. Zda to bylo jen chvilkové zaváhání, nebo podcenění kvality soupeře nebo sestupná tendence výkon-

nosti mužstva, což by byl závažnější problém, si už Moravice zanalyzuje sama. A odpověď si na to musí najít 

hráči sami u sebe. Mohou nám ji poskytnout částečně už v příštím utkání, a to doma s Horním Benešovem.  

Moravice odehrála utkání v sestavě: Sitař – Orel, Tomeček, J. Kopeček, Volánek, (Kašpárek, Krejčí) – 

Vachuta, Anděl, Ad. Vajdík, Kladníček (Ujfaluši) – Michal Vala, Sekanina. 

Střelci: Vachuta, Anděl, Ad. Vajdík.   Trenér: Lumír Pohaněl, Utkání řídil: J. Zabloudil. 

Branky: 6. min. - soupeř 1:0, 7. min. - soupeř 2:0, 13. min. - Vachuta 2:1, 16. min. - Anděl 2:2, 20. min. - 

soupeř 3:2, 39. min. - Ad. Vajdík 3:3, 41. min. - soupeř 4:3, 61. min. - soupeř 5:3, 85. min. - soupeř 6:3 

5. kolo 3. 9. 2022 Dolní Moravice – Horní Benešov 8:0 

Branky: Anděl Jan – pokutový 25 min., Sekanina Jakub 26 min., Anděl Jan 61 min., Sekanina Jakub 71 

min., Krejčí Jakub 74 min., Kraus Sebastian  75 min., Vajdik Adam 76 min., Vala Michal 85 min. 

Utkání řídil: Sedlák Ladislav 

6. kolo 10. 9. 2022 Slezské Rudoltice – Dolní Moravice 3:2 

V sobotu 10. září hrála Moravice mistrovské utkání v Rudolticích. Tentokrát se jí nepovedlo vyhrát, jako na 

jaře minulého ročníku, kdy si z Rudoltic odvezla tři body. V tomto zápase brali body domácí. Nutno po-

dotknout, že za přispění smůly na straně Moravice, která vlastním gólem umožnila domácímu mužstvu dostat 

se do vedení v 18. minutě zápasu. Touto jedinou brankou skončil první poločas. 

Ve druhé půli utkání, v 56. minutě, vyrovnává Michal Vala na 1:1 a po dalších deseti minutách dostává Sitař 

svým gólem Moravici do vedení na 1:2. To však Moravici dlouho nevydrželo. Domácí Rudoltice v 72. minutě 

vyrovnávají na 2:2 a 76. minuta jim přináší vedení 3:2. A to zůstává až do konce utkání. Jaro s příznivým 

výsledkem pro Moravici se neopakovalo. To se někdy ve fotbale stává, že ten, kdo dá více gólů, než soupeř, 

nemusí nutně vyhrát. 

Moravice hrála v sestavě: Kubját – Orel, Jan Kopeček (Ujfaluši), Vaněrek, Ondřej Kopeček – Vachuta, 

Anděl, Adam Vajdík, Kladníček (Sitař) – Krejčí (Kraus), Michal Vala. 

https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1513/karlovice-22.pdf
https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1518/rudoltice-2022.pdf


Branky: 18. minuta - O. Kopeček 1:0 vlastní, 56. minuta – Mich. Vala 1:1, 66. minuta – Sitař 1:2, 72. mi-

nuta – soupeř 2:2, 76. minuta – soupeř 3:2 

Trenér: Lumír Pohaněl  Utkání řídil rozhodčí Dostál. 

7. kolo 17. 9. 2022 Dolní Moravice – Horní Město 6:0 

V sobotu 17. září Moravice na svém hřišti hostila Horní Město, nováčka soutěže, který do okresního přeboru 

postoupil z třetí třídy. Kvalita soupeře nedosahuje na to, aby ohrozila záměr Moravice v tomto utkání bodovat. 

Ohrozit tento záměr mohlo příliš velké sebevědomí a z toho pramenící případné podcenění soupeře. Obojí 

však moravičtí hráči nepřipustili. Po celé utkání měli převahu a jejich herní aktivita jim umožnila odehrát 

většinu zápasu na polovině soupeře a v blízkosti jeho branky. Kvalita soupeře, při vší úctě k němu, nebyla tak 

dobrá, aby svou hrou ohrozil vývoj utkání v neprospěch domácího mužstva, které po celé utkání mělo jeho 

průběh ve své režii. Nasvědčuje tomu i sled branek, kdy skórovala jen Moravice. 

Branky: 9. min. Mich. Vala 1:0, 21. min. Sekanina 2:0, 29. min. Sekanina 3:0, 53. min. Vaněrek 4:0, 74. 

min. Ad. Vajdík 5:0, 81. min. Kraus 6:0 

Příznivě se vyvíjející průběh utkání ve prospěch domácího mužstva dal možnost trenérovi Moravice všem 

šestnácti nominovaným hráčům nastoupit do zápasu. 

Sestava Moravice: Kubját – Orel, J. Kopeček, Vaněrek, O. Kopeček (Volánek, Langr) – Vachuta, Ad. 

Vajdík, Tomeček, Mich. Vala (Krejčí, Kraus) – Sekanina, Kladníček (Stojaspal). 

Trenér: Lumír Pohaněl  Rozhodčí: František Macík 

8. kolo 24. 9. 2022 Světlá Hora – Dolní Moravice 0:1 

Polovina podzimní části ročníku 2022–2023 je za námi. Své sedmé utkání v ní odehrála Moravice v sobotu 

24. září ve Světlé Hoře. Soupeř v minulém soutěžním ročníku, na jaře, prohrál v |Moravici 6:0. V letošním 

ročníku, na podzim, je někde na spodu tabulky, což podle umístění v minulých soutěžních ročnících je nemilá 

skutečnost. 

Moravické mužstvo na hřišti Světlé Hory očekává soupeře prahnoucího po úspěchu v tomto duelu. Mohl by 

totiž domácímu mužstvu u fanoušků napravit reputaci z neúspěšného působení v minulém ročníku a bohužel 

ani v letošním se mu rovněž nedaří. Obava Moravice, že Světlá Hora bude hrát urputně o dosažení dobrého 

výsledku a zisku tří bodů, ale i snaha moravických hráčů v tomto zápase nepropadnout, byly asi příčinou 

nervózního herního projevu obou mužstev po celé utkání. Proto asi přineslo hodně soubojů o míč a méně 

fotbalového kumštu. Takový byl průběh prvního poločasu a skončil bez branek. 

 

V druhé půli utkání tomu nebylo jinak. Jen v 66. minutě uniká Sekanina a přihrává před branku nabíhajícímu 

Krejčímu a ten míč usměrňuje do branky Světlé Hory a Moravice se ujímá vedení 0:1. Tento stav vydrží až 

do konce zápasu. Ve zbývajících minutách utkání má Světlá Hora snahu zvrátit skóre v její prospěch a Mora-

vice naopak chce své vedení udržet, což se jí nakonec podařilo a odvezla si ze Světlé Hory tři body. 

 

Sestava Moravice: Kubját – Orel, Vaněrek, J. Kopeček, O. Kopeček (Volánek) – Vachuta, Kladníček, Al. 

Vajdík, Mich. Vala, (Kraus, Langer) – Sekanina, Sitař, (Krejčí). 

 

Branky: 66. min. - Krejčí 0:1   Trenér: Lumír Pohaněl 

 

9. kolo 1. 10. 2022 Dolní Moravice – Chomýž 6:1 

Sobota 1. října byla chladným podzimním dnem a bylo třeba už odložit letní oblečení a sáhnout po něčem 

teplejším. Tak to i pojali fanoušci, když se vypravili na sobotní fotbalové utkání v Moravici, která doma hostila 

lídra okresního přeboru – Chomýž. Ta do okresního přeboru sestoupila z krajské 1. B třídy. Přítomní diváci 

https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1528/horni-mesto-22.pdf
https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1529/svetla-hora-2022.pdf
https://obecdolnimoravice.estranky.cz/file/1531/chomyz-2022.pdf


však nemuseli litovat, že opustili teplo svých domovů a přišli fandit. Očekávalo se, že utkání bude oboustranně 

vyrovnanou partií. Hosté s herními zkušenostmi z vyšší soutěže a netající se úmyslem se do ní opět vrátit 

versus Moravice, která v domácím prostředí na podzim ještě neprohrála. Po hubeném vítězství 0:1 ve Světlé 

Hoře se moravické mužstvo domácím fanouškům, odvděčilo výhrou nad Chomýží 6:1. Mužstvo Chomýže 

bylo viditelně zaskočeno vývojem utkání hned od začátku, když inkasovala gól hned po prvních útočných 

akcích domácí Moravice. Viditelně aktivnější Moravice nedovolila soupeři rozvinout jeho útočné akce, které 

by mohly vážněji ohrozit moravickou branku. Hosté i přes zkušenosti z účinkování ve vyšší soutěži nestačili 

na důraznost a rychlost Moravice. Hráči Moravice zachycovali útočnou aktivitu Chomýže už ve středu hřiště 

a sami, po získání míče, hned přecházeli do protiútoku. A že se jim to dařilo dosvědčilo i narůstající skóre v 

jejich prospěch, které do konce prvního poločasu bylo 4:0. Hosté nedokázali v prvním poločase skórovat ani 

z rozhodčím problematicky nařízeného pokutového kopu. Domácí brankář Kubját penaltu kryl. 

Nejslabším mužem, co do podaného výkonu, byl na hřišti rozhodčí. Kouskováním hry kazil její plynulost. 

Hosté při zjištění skutečnosti, že jejich výkon na Moravici nestačí, se začali uchylovat k hrubé hře v osobních 

soubojích. Ku podivu všech nacházela hrubost některých hostujících hráčů u rozhodčího pochopení. Jak jinak 

si vysvětlit jeho sporné verdikty při posuzování nečisté hry v osobních soubojích, kde ze strany soupeře byla 

znatelná snaha k vyprovokování domácích hráčů k nějaké potyčce. 

Moravice do druhého poločasu nastoupila s vedením 4:0 a odhodláním svou úspěšnou hru dotáhnout až do 

konce. Musela při tom čelit udivujícím rozhodnutím rozhodčího při posuzování faulů. Ve 49. minutě se soupeř 

v moravické „šestnáctce“ dostal k odvrácenému míči a využil tuto možnost ke snížení pro něj nepříznivého 

stavu na 4:1. Druhý poločas probíhal opět za značné převahy Moravice, která jako odpověď na gól vstřelený 

soupeřem přidala své další dva v 50. a 73. minutě utkání. Jeden gól si vstřelila Chomýž jako vlastní, kdy její 

obránce, pod tlakem ze strany moravického útočníka, chybně přihrál svému brankáři a míč skončil v brance 

Chomýže. I když hostům muselo s přibývajícím časem v druhé půli utkání být jasné, že v něm nebudou bo-

dovat, přesto se někteří jejich hráči s tím nedokázali vyrovnat a v hrubostech pokračovali a podařilo se jim 

vyprovokovat potyčku. Tu rozhodčí řešil červenou kartou pro domácí i hosty. Z celkového pohledu bylo utkání 

pro domácí Moravici příjemným zjištěním. Její vynikající výkon podložený bojovností a důrazem v osobních 

soubojích o míč a taky změnami hráčů na některých postech vedla k vítězství. To také ovlivnila rychlost 

moravických, které hosté nedokázali úspěšně čelit. 

Branky: 3. min. Ad. Vajdík 1:0, 7. min. Ad. Vajdík 2:0, 20. min. Mich. Vala 3:0, 23. min. Sekanina 4:0,49. 

min. Soupeř 4:1,50. min. Sekanina 5:1, 73. min. Mich. Vala 6:1 

Sestava Moravice: Kubját – Cetovský, Vaněrek, O. Kopeček, J. Kopeček (Ujfaluši) – Vachuta, Tomeček, 

Anděl, Mich. Vala (Kladníček, Kašpárek) – Sekanina, Ad. Vajdík (Sitař, Dan. Kopeček). 

Trenér: Oldřich Sekanina   

10. kolo 8. 10. 2022 Vrbno p. Pradědem – Dolní Moravice 1: 1 

V sobotu 8. října hrála Moravice další mistrovské utkání podzimní části okresního přeboru. Za zápasem jela 

do Vrbna, jehož mužstvo je v současnosti na třetí příčce tabulky. Vzájemný duel mezi těmito soupeři vyhrálo 

v minulém ročníku Vrbno. Setkala se dvě mužstva, která v tabulce okresního přeboru sousedí. Vrbno na třetím 

a Moravice na čtvrtém místě. A obě mužstva produkují hru dobré úrovně, což předvedla i v sobotním utkání. 

Utkání bylo vyrovnané a Moravice šla do vedení těsně před závěrem prvního poločasu. Ve čtyřicáté čtvrté 

minutě Vaněrek ze standardní situace, trestného kopu, trefil přímo „šibenici“ vrbenské branky a skóre bylo 

1:0 pro Moravici. 



V druhém poločase byli střelecky úspěšní domácí, když v šedesáté první minutě dávají vyrovnávací gól na 

1:1. V dalším průběhu zápasu bylo znát velké herní úsilí na obou stranách, vrbenské i moravické, o to strhnout 

na sebe vítězství. Domácímu Vrbnu ani hostující Moravici se však nepodařilo svůj úmysl uskutečnit. Koneč-

ným výsledkem 1:1 si obě mužstva rozdělila po jednom bodu za remízu. Z pohledu Moravice jde o uspokojivý 

výsledek. Remíza docílená venku je vždy ceněna jako úspěch. O něco méně uspokojivý výsledek je to pro 

domácí Vrbno. 

Sestava Moravice: Kubját, Ujfaluši, Vaněrek, O. Kopeček, Ad. Vajdík, Tomeček, Anděl, Mich. Vala, Seka-

nina, Kraus, Kladníček (Volánek, Krejčí, Langer). 

Branky: 44. min. Vaněrek 0:1, 61. minuta soupeř 1:1 

Trenér: Oldřich Sekanina    Rozhodčí: Jiří Dostál 

11. kolo 15. 10. 2022 Dolní Moravice – Vysoká – Pitárne 

Sobota 15. října se počasím příznivým pro fotbal moc chlubit nemohla. Přichystala divákům fotbalového 

utkání, Moravice – Vysoká, sychravý čas. Pohodu divákům naservírovali až hráči domácího celku, kterým, i 

přes nepřízeň počasí, nenavlhl na kopačkách střelný prach a pokračovali ve své střelecké potenci. Soupeři 

nastříleli šest gólů aniž by přitom sami inkasovali. Bylo to už čtvrté utkání, kdy Moravice svému soupeři 

nadělila půl tuctu branek. 

V sobotním zápase se k dvoubrankovému vedení dopracovala Moravice v jedenácté minutě gólem Sekaniny, 

ke kterému v třicáté první minutě přidal svůj gól Vachuta a skóre bylo 2:0. Takto skončila první půle zápasu. 

Víc se domácí fotbalisté střelecky prosadili až v druhém poločase. Třetí branku v šedesáté sedmé minutě 

přidává na 3:0 Michal Vala. V osmdesáté minutě se Krejčí trefuje do branky Vysoké a zvyšuje na 4:0. Do 

konce zápasu chybí deset minut a během nich přichází ke 

slovu moravický kanonýr Jakub Sekanina, aby dvěma 

góly, v osmdesáté druhé a osmdesáté deváté minutě upra-

vil konečný výslede Moravice – Vysoká na 6:0. Pro 

střelce Jakuba Sekaninu to byly opět tři branky docílené 

v jednom utkání. Moravice po celý zápas určovala jeho 

vývoj ve svůj prospěch a tomu odpovídá i výsledek. 

Za Moravici utkání odehráli: Kubját – Ujfaluši, O. 

Kopeček, Orel, Cetkovský, (Langer) – Vachuta, Al. 

Vajdík, Kladníček, Kraus, (Ad. Vajdík, Krejčí) – Seka-

nina, Mich. Vala, (Stojaspal, Sitař). 

Branky: 11. min. Sekanina 1:0, 31. min. Vachuta 2:0, 

67. min. Mich. Vala 3:0, 80. min. Krejčí 4:0, 82. min. 

Sekanina 5:0, 89. min. Sekanina 6:0 

Trenér: Lumír Pohaněl,Rozhodčí: Miroslav Birdač 

12. kolo 22. 10. 2022 Dolní Moravice – Staré Město 

5:0 

13. kolo 29. 10. 2022 14:30 Stará Ves – Dolní Mora-

vice 

1. kolo 5. 11. 2022 14:00 Dolní Moravice – Brantice  
Jindřich Zoth 



V krnovské nemocnici očkují nejnovější vakcínou proti Covid-19 

Očkovací centrum Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov má k dispozici nejnovější vakcínu proti one-

mocnění Covid-19. Jedná se o vylepšenou očkovací látku Omicron BA4-5 společnosti Pfizer Comirnaty Ori-

ginal. „Tato nová vakcína je upravena tak, aby byla účinná nejen proti původní podobě onemocnění SARS-

CoV-2, ale i proti novým mutacím viru, které jsou mezi lidmi aktuálně nejrozšířenější (varianta omikron a její 

subvarianty). Je určena jako 3. nebo 4. dávka očkování pro osoby starší 12 let, zájemci o její aplikaci mohou 

přijít nejdříve 3 měsíce od podání předchozí dávky,“ uvedla vedoucí ústavní lékárny SZZ Krnov PharmDr. 

Kateřina Vašířová.  

Podání nového očkovacího séra zvyšuje ochranný efekt dosavadního očkování, neslouží pro první ani druhou 

dávku očkování. „Vhodné je zejména pro seniory, osoby s chronickým onemocněním, klienty v zařízeních 

sociální péče, popř. pro zdravotníky a osoby pečující o nemocné a oslabené. V případě prodělaného onemoc-

nění covid-19 je možné aplikaci posilující dávky odložit o 3 měsíce od propuknutí nemoci či pozitivního PCR 

testu,“ sdělila MUDr. Marie Žaloudíková, vedoucí lékařka očkovacího týmu. 

Očkovací centrum SZZ Krnov se nachází u vstupu do nemocnice. V současné době je v provozu každý pátek 

od 7.00 do 10.00. V případě většího zájmu se provozní hodiny centra rozšíří. Očkovat se mohou nechat jak 

zájemci předem registrovaní přes Centrální rezervační systém (https://crs.uzis.cz/), tak předem neregistrované 

osoby.  
FOTO – očkovací centrum SZZ Krnov 1: Očkovací centrum SZZ Krnov se nachází v těsné blízkosti hlavního vchodu do nemocnice. Vedoucí 

lékařkou je Marie Žaloudíková.  

 

FOTO – očkovací centrum SZZ Krnov 2, : Vylepšenou očkovací látku Omicron BA4-5 společnosti Pfizer Comirnaty Original mají pro zájemce 

k dispozici v očkovacím centru krnovské nemocnice.  

 

 

Květa Urbánková 

Tisková mluvčí 

Tel. 703 450 287  

E-mail: urbankova.kveta@szzkrnov.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crs.uzis.cz/


ÚSKALÍ TOPNÉ SEZÓNY 

Letošní topná sezóna právě začíná a všichni víme a možná se i strachujeme, jak náročná bude. Nedo-

stupnost nebo vysoké ceny paliv jsou smutnou realitou a mohou vést k tomu, že mnohé donutí topit 

vším, co se dá spálit. Užívání tepelných spotřebičů má svá pravidla a jejich nedodržení by mohlo vést 

ke způsobení požáru, přičemž mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha topidel, 

manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či 

instalace topidla. Nesmí se však zapomínat ani na řádný stav komínů a kouřovodů, kterými jsou odvá-

děny ze spalovacího prostoru topidel zplodiny hoření. Rádi bychom Vám proto připomněli zásady bez-

pečného provozování tepelných spotřebičů, ať už jsou to elektrická topidla, plynové kotle či kotle na 

tuhá paliva. 

Podrobnosti používání tepelných spotřebičů a komínů a kouřovodů upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární 

ochraně.   

Konkrétně v § 42 „Tepelné spotřebiče“ takto:  

1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, zejména starší výroby, u kterých není 

k dispozici původní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, případně obsluhu) se postupuje 

podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. 

2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební kon-

strukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána 

technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků – například ČSN 06 

1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

3) Při používání tepelných spotřebičů na pevná paliva se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíra-

telných nádob.  

A v § 43, Komíny a kouřovody“ takto: 

1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpeč-

nost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a 

způsobem stanovených vyhláškou č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve 

vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 

Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, stanovuje způsob čištění, kontroly  

a revize spalinové cesty a také lhůty pro jednotlivé druhy paliv připojených spotřebičů.  

Výkon připo-

jeného spotře-

biče paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné Kapalné 

Plynné 
Celo-

roční 

provoz 

Sezónní 

provoz 

Celo-

roční 

provoz 

Sezónní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

Čištění spali-

nové cesty 

3 × za 

rok 

2 × za 

rok 
2 × za rok 1 × za rok 

1 × za 

rok 

Kontrola spali-

nové cesty 
1 × za rok 1 × za rok 

1 × za 

rok 

nad 50 kW 

Čištění a kon-

trola spalinové 

cesty 

2 × za rok 1 × za rok 
1 × za 

rok 

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.  

Pro zajištění bezpečného provozu tedy zjednodušeně platí desatero bezpečnostních zásad při použí-

vání topidel: 



1) Umístění topidla – podle druhu prostoru je nutno správně zvolit i druh topidla.  

2) Připojení topidla – pro správnou funkci je potřebné i jeho odborné připojení. 

3) Dostatečný přívod vzduchu – každé topidlo potřebuje je své správné funkci i dostatek spalovacího 

vzduchu. 

4) Odvod spalin – spaliny je třeba bezpečně odvést od topidla do volného prostoru-většinou komínu. 

Správné připojení odvodu spalin od topidla podléhá revizi komínu, popřípadě posouzení kouřové 

cesty. 

5) Používání předepsaného paliva – každé topidlo je používáno na určitý druh paliva, jeho používání 

je nutné dodržovat 

6) Dodržování bezpečnostních vzdáleností – každé topidlo by mělo mít výrobcem stanoveny bez-

pečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. 

7) Nehořlavé a izolační podložky – uplatňuje se zejména u topidel na tuhá paliva, problematiku řeší 

ČSN 06 1008  

8) Dodržování návodů k obsluze – ke každému topidlu dodává výrobce návod k obsluze, je třeba se 

seznámit a dodržovat stanovené zásady 

9) Používat schválená topidla – výrobce garantuje správnou a bezpečnou funkci, nejsou dovoleny 

žádné domácí úpravy 

10) Pravidelné čištění komínů – problematiku řeší vyhláška č. č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi 

spalinové cesty 

 

Přesto v případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komí-

nového tělesa. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo 

dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími 

dvířky nebo ze střechy do komína. Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho 

nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, jste, dle zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinni bezodkladně oznámit příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonáváte nebo v prostorách které 

vlastníte nebo užíváte.  

Pokud dojde k požáru, snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, 

teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbliž-

šímu okolí. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na známou tísňovou linku 

150 nebo 112. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a 

komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí 

váš majetek před požáry. 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme úspěšnou topnou sezónu.  

nprap. Ing. Eva Holá 

HZS MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

v IV. čtvrtletí roku 2022.  

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

Zapletalová Milada, Kozáková Anastázie, Rollerová Marie, Štěpaníková Ludmila, Baštrnák 

Karol, Riedlová Marie, Kocerová Ludmila, Kopečková Jiřina, Dworok Eduard, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 

ZIMNÍ ČAS 

30. října 2022  

z 3:00 na 2:00 hod. 

 

Rozloučili jsme se: 

Slováková Veronika  DM 25 

Pavlů Jana   HM 71 


