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POZOR!!! nové webové stránky obce 

https://obecdolnimoravice.cz/ 



Zavírání studánky  

V sobotu 29. 10. 2022 jsme se sešli u Mateřské školy a v průvodu 

plných světýlek společně vyrazili k památné lípě Hadí královně, 

kde je naše studánka. Počasí nám přálo, a proto už z daleka šlo vidět 

nespočet lampionků, které nenesly děti, ale i dospělí, kteří se zapo-

jili do této oblíbené akce. Děti přivolaly vílu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční jarmark 

Po dvouleté přestávce, se v sobotu 26.11.2022 konal Vánoční jar-

mark. Návštěvníci si mohli vybrat z velké nabídky zboží, které nabí-

zeli prodejci. Byly nachystány dílničky nejen pro děti, ale také dospělí 

si mohli vyrobit vánoční dekorace. Vynikající punč a domácí zákusky 

jsou již samozřejmostí jako i tradiční odlévání olova a pouštění lodi-

ček ze skořápky ořechů. Novinkou vánočního jarmarku byla možnost 

si pořídit fotečku s vánoční tématikou. Nakonec akce se návštěvníci 

přesunuli ven, kde si společně pustili balonky, na kterých měly svá 

přání pod stromeček adresovány Ježíškovi. V doprovodu pěvecké 

skupiny Variace, se rozsvítil obecní vánoční strom. Děkujeme pořa-

datelům za skvělou práci a příští rok se opět sejdeme. 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš v obci 

5. prosince 2022 se opět sešli dobrovolní hasiči z Dolní Moravice, aby 

potěšili děti i dospělé v podobě Mikulášů, andělů a pekelných čertů. V od-

poledních hodinách celá skupina zamířila do místního Domova pro seni-

ory, kde je s nadšením přivítali senioři. Měli velkou radost z nadílky, kte-

rou byli obdarováni. Poté se Mikuláši se svými družinami, rozešli do do-

movů k dětem po celé vesnici, a podle zásluh nadělovali. Tato akce skvěle 

dopadla a proto velké díky místním hasičům, že svůj volný čas věnují 

dobré věci. 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  
 
dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně pozdravil a pověděl pár hřejivých slov k blížícím se vá-

nočním 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 

starosta obce   
 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje 

všem občanům za přízeň v roce 2022 

a přeje krásné prožití vánočních 

svátků, hodně zdraví, štěstí a spoko-

jenosti v roce 2023. 
 



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

 

HODNOCENÍ ROČNÍKU 2022–2023 – PODZIMNÍ ČÁST 

Působení Moravice v podzimní části okresního přeboru bruntálského regionu úspěšně navázalo na 

minulou sezonu 2021–2022. Dokazují to následné výsledky. 

Podzim 2022 – výsledky utkání: 

Výsledek:   Body:   Body celkem: 

Osoblaha – Moravice        2:5        3    3 

Moravice – Velká Štáhle        1:1        1    4 

Karlovice – Moravice        6:3        0    4 

Moravice – Horní Benešov        8:0        3   7 

Rudoltice – Moravice        3:2        0    7 

Moravice – Horní Město        6:0        3    10 

Světlá Hora – Moravice        0:1        3    13 

Moravice – Chomýž         6:1        3    16 

Vrbno – Moravice         1:1        1    17 

Moravice – Vysoká         6:0        3    20 

Moravice – Staré Město        5:0        3    23 

Stará Ves – Moravice        1:1        1    24 

Moravice – Brantice        10:0        3    27 

 

Pořadí Moravice v tabulce: 

4. místo, 8 vyhraných utkání, 3 remízy, 2 prohry, skóre 55–15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V podzimní části soutěžního ročníku 2022–2023 měla Moravice tyto hráče: 

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, Tomáš Sitař, Richard Kašpárek, Jakub Krejčí, Jan Volánek, 

Jan Langer, Jan Anděl, Jan Kladníček, Sebastian Kraus, Filip Stojaspal. 

Realizační tým: 

vedoucí mužstva:  Milan Vala st.  

trenér:    Lumír Pohaněl 

asistent trenéra:  Oldřich Sekanina. 

Letní přestávka, i když krátká, posloužila hráčům k odpočinku od každotýdenních utkání a k přípravě 

na podzimní část nového ročníku okresního přeboru 2022–2023. Dobré konstatování bylo před zahá-

jením nového soutěžního ročníku to, že z mužstva neodešel žádný hráč. Moravice tak ve svém kádru 

měla k dispozici 25 hráčů. K tomu lze přičíst další pozitivum, a to je věkový průměr stáří hráčů, který 

je 24,5 let. Moravice tak disponuje věkově mladým mužstvem. Práce se získáváním mladých perspek-

tivních hráčů se moravickému fotbalovému vedení vyplatila. Mužstvo neopustila ani střelecká síla. Ta 

se naopak ještě zvýšila. Jestliže za celý uplynulý ročník 2021–2022 nastřílelo soupeřům 70 gólů, tak 

v podzimní části současného ročníku už jich má na svém kontě 55, což činí 4,23 gólu na zápas. Obdr-

želo 15 branek, to je 1,15 branky na utkání. 

V podzimní části bylo odehráno 13 utkání. 

Účast hráčů utkáních byla následná: 

Počet odehraných utkání – jméno hráče: 

12 - Vachuta, Michal Vala, Adam Vajdík  11 - O. Kopeček, Sekanina, Ujfaluši, Kladníček 

10 - Orel, Vaněrek, Sitař, Krejčí   9  - J. Kopeček, Anděl 

8   - Kraus      7  - Kubját, Cetkovský, Langer 

6   -  Al. Vajdík, Kašpárek, Volánek   5 - Tomeček, Dan. Kopeček 

2  -  Stojaspal      1 - Jandel 

Střelci branek: 

Sekanina  -   13    Kraus   -   3 

Mich. Vala -   11    Vaněrek  -   3 

Adam Vajdík  -   6    Dan. Kopeček -   3 

Krejčí   -   5    Sitař   -   1 

Vachuta  -  4    Kladníček  -   1 

Anděl   -   4    Tomeček  -   1 

 

Historie podzimních utkání: 

Moravice zahájila prvním utkáním v Osoblaze 13. srpna 2022 a odvezla si tři body za výhru 2:5. Hned 

na začátku utkání v rozmezí devíti minut domácím nastřílela tři góly, a to ji dalo uklidnění do dalšího 

průběhu zápasu. Domácí pak z pokutového kopu snížili na 1:3. Moravice na to odpověděla dalším 



gólem na 1:4 ještě v prvním poločase. Druhý poločas přinesl po jednom gólu na obou stranách a ko-

nečný výsledek byl 2:5. V moravické hře byla patrná její nerozehranost po krátké letní přestávce. 

Druhé utkání hrané v sobotu 20. srpna 2022 bylo derby mezi Moravicí a Velkou Štáhlí, kdy Štáhle 

naznačovala, že má v úmyslu být v tomto duelu úspěšná. Snaha Moravice skórovat skončila vždy na 

výborně chytajícím brankáři hostujícího celku. Velká Štáhle korunovala své úsilí v druhém poločase 

gólem a vedla 0:1. Moravice se snažila svou zlepšenou aktivní hrou o zvrat ve vývoji utkání. Měla k 

tomu dvě velké příležitosti. A to z penalty, kterou ale štáhelský brankář kryl a jednou „gólovku“ ze 

hry. Moravice vyrovnává až v nastaveném čase na 1:1. 

Ke třetímu utkání zajíždí Moravice v sobotu 27. srpna 2022 do Karlovic, nováčka soutěže. Nezachytila 

v úvodu nástup domácích a během několika minut inkasovala dva góly. Moravice oplácí dvěma bran-

kami a vyrovnává ještě v prvním poločase na 2:2. Pak se Karlovice ujímají opět vedení gólem na 3:2 

a Moravice oplácí a vyrovnává na 3:3. Domácí se ještě do přestávky opět ujímají vedení 4:3. Po pře-

stávce dalším gólem zvyšují své vedení na 5:3 a poslední brankou v závěru utkání upravují výsledek 

Karlovice – Moravice na 6:3. Nestabilní výkon Moravice v defenzívě nabídl Karlovicím toto výrazné 

vítězství. Že šlo jen o chvilkové zaváhání dokázalo moravické mužstvo hned v následujícím utkání. 

A tím byl zápas Moravice – Horní Benešov, hraný v sobotu 3. září 2022. Důkaz přišel už v průběhu 

prvního poločasu. Moravice svou aktivní útočnou hrou byla od začátku stálým hostem na půlce Hor-

ního Benešova a v blízkosti jeho branky. Dávala jasně najevo svůj úmysl dnešním vítězstvím odčinit 

„průšvih“ z Karlovic. Výsledkem byly dva góly v brance soupeře v prvním poločase. I druhý se odehrál 

v režii Moravice. Ta dalšími šesti góly v síti Horního Benešova upravuje celkový stav na 8:0 pro 

Moravici, krutý výsledek pro hosty. Zápas přinesl ještě dva pozoruhodné momenty. V prvním šlo o 

zařazení mladého talentovaného hráče Krause do hry, který se uvedl aktivní a důraznou hrou. Druhý 

okamžik by se dal zařadit do televizní sportovní zprávy „Palec nahoru“, kdy Krejčí vstřelil gól „patič-

kou“. Počínaje tímto utkáním se do realizačního týmu mužstva zapojil Oldřich Sekanina. 

V sobotu 10. září hrála Moravice v Rudolticích. Tentokrát se jí nevedlo jako na jaře, kdy si z Rudoltic 

odvezla tři body. V tomto zápase brali body domácí. A to za přispění smůly na straně Moravice, která 

vlastním gólem umožnila domácím dostat se do vedení 1:0. V průběhu druhého poločasu Moravice 

vyrovnává na 1:1 a v dalších minutách se dostává do vedení 1:2. Ne však na dlouho. Domácí Rudoltice 

vyrovnávají na 2:2 a pak se ještě dalším gólem dostavají do vedení 3:2 a to je konečný stav. 

Sobota 17. září 2022 přináší utkání Moravice – Horní Město, které je nováčkem soutěže. Kvalita sou-

peře nedosahuje na to, aby ohrozilo záměr Moravice v tomto utkání bodovat. Ta měla po celé utkání 

převahu a odehrála ho většinou na polovině soupeře a v blízkosti jeho branky. Nasvědčuje tomu šest 

gólů. Utkání Moravice – Horní Město tak skončilo 6:0. 

V sobotu 24. září 2022 očekává moravické mužstvo soupeř prahnoucí v tomto duelu po úspěchu, a 

sice Světlá Hora. Na jaře v Moravici totiž prohrála 6:0. Obava Moravice, že Světlá Hora bude hrát 

urputně o dosažení tří bodů, ale i snaha moravických hráčů v tomto zápase nepropadnout, byly asi 

příčinou nervózního projevu obou mužstev po celé utkání. Přineslo hodně soubojů o míč a méně fot-

balového kumštu. V druhé polovině zápasu se Moravice ujímá vedení 0:1 a tento stav udrží až do 

konce utkání. Moravice si ze Světlé Hory odváží tři body. 

V sobotním fotbalovém utkání 1. října 2022 hrála Moravice doma s Chomýží. Hosté mají herní zku-

šenosti z krajské soutěže a netají se úmyslem se do ní vrátit. Na druhé straně Moravice, která v 



domácím prostředí na podzim ještě neprohrála. Po, na góly hubeném, vítězství ve Světlé Hoře, se 

moravické mužstvo domácím fanouškům odvděčilo výhrou nad Chomýží 6:1. Ta byla viditelně zasko-

čena vývojem utkání hned od začátku hry, kdy inkasovala dva góly za sebou. Zřetelně aktivnější Mo-

ravice nedovolila soupeři vážněji ohrozit svou branku zachycováním jeho útočných akcí už ve středu 

hřiště. Hosté nedokázali skórovat ani z rozhodčím problematicky nařízené penalty. Moravický brankář 

ji kryl. Značná převaha Moravice, podložená vynikajícím výkonem, bojovností a důrazem, vedla k 

vítězství 6:1. 

V sobotu 8. října 2022 hrála Moravice další utkáni ve Vrbně. Obě mužstva produkují hru dobré úrovně, 

což předvedla i v tomto utkání. Bylo vyrovnané a Moravice šla do vedení 0:1 před koncem prvního 

poločasu. V druhé půli zápasu byli úspěšnější střelecky domácí a vyrovnávají na 1:1. V dalším průběhu 

utkání bylo znát velké herní úsilí na obou stranách – vrbenské i moravické. Oběma se však stav utkání 

nepodařilo změnit, a tak výsledek zůstal 1:1. 

Sobota 15. října 2022 byla hracím dnem utkání Moravice – Vysoká, které skončilo 6:0. Bylo to už 

čtvrté utkání, kdy Moravice svému soupeři nastřílela půl tuctu branek. První půle zápasu skončila sta-

vem 2:0 pro domácí. Více se moravičtí fotbalisté prosadili po přestávce, když dalšími čtyřmi góly do 

sítě Vysoké dosáhli konečného vítězství 6:0. Pro moravického kanonýra Sekaninu to byl jeden z dal-

ších zápasů, kdy dal tři góly. 

Utkání hrané v Moravici, v sobotu 22. října 2022, kdy bylo soupeřem hostující Staré Město, se stalo 

také úspěšným pro Moravici. Dvěma góly v prvním poločase si Moravice udělala dobrý nástup do 

druhé části hry. V té hrála ze začátku v útlumu. Gól v sedmdesáté minutě, vstřelený soupeřem, nastar-

toval Moravici k aktivnější hře a vrátila se k výkonu z první půle zápasu. Dovedla tak utkání do dob-

rého konce s výsledkem 5:0 pro Moravici. 

V sobotu 29. října 2022 se odehrálo derby Stará Ves – Moravice s výsledkem 1:1. Jako vždy bylo 

utkání velice napjaté. Tentokrát to byli domácí, kteří se už v úvodu utkání ujali vedení 1:0. Moravice 

tento stav vyrovnala ještě v prvním poločase na 1:1. Útočné akce se střídaly na obou stranách. O něco 

více u domácího mužstva, kde však útočníci při střelbě z gólových šancí nebyli úspěšní. Snaha obou 

mužstev v druhém poločase dát gól a dostat se do vedení, byla veliká. Více se o to snažili domácí, ale 

moravická obrana odolávala skvěle a gólovky vychytal moravický brankář Tomáš Sitař. Ten svým 

vynikajícím výkonem podržel tým. Ani Moravice nepolevila v dalším průběhu utkání ve svém úsilí 

dostat se do vedení. Využívala k tomu Sekaninu, s jehož rychlostí měli domácí obránci nemalé pro-

blémy a museli při bránění použít i nedovolenou hru. Vzájemné derby obou soupeřů nese vždy značnou 

nervozitu. Ta si za oběť vybrala vyloučení jednoho hráče domácích i hostů. V závěru utkání má Mo-

ravice velkou šanci získat vedení, když se její útočník ocitá sám před domácím brankářem, ale šanci 

neproměňuje. Utkání tak končí remízou. 

Poslední zápas podzimu hraje Moravice v sobotu 5. listopadu 2022 doma a hostí Brantice. Dopřála si 

v něm střelecké hody. Vyhrála vysokým brankovým rozdílem 10:0. Podle výsledků to byl soupeř, 

který neměl být pro Moravici překážkou nasbírat poslední tři body podzimu. A Moravice uskutečnila 

svůj záměr dokonale. Od začátku až do konce utkání kralovala na hřišti ona. Na hostujícím mužstvu 

bylo sympatické, že hrálo, na co mělo. To nestačilo na výkon Moravice, ale Brantice se neuchylovaly 

k nečisté hře. Přijaly prostě skutečnost, že Moravice je nad jejich síly. 

V závěru hodnocení minulého ročníku bylo vyjádřeno, že věkově mladé mužstvo Moravice má bu-

doucnost a vyhlídky na dobré výsledky. To vše se potvrdilo v podzimní části současného ročníku. 



Závěrem se patří poděkovat všem hráčům, vedoucímu mužstva Milanu Valovi, trenérům Lumíru Po-

hanělovi a Oldřichovi Sekaninovi, celému vedení moravického fotbalu, všem, kteří se o fotbal v Mo-

ravici starají, podporují ho ekonomicky i svou přízní a i těm, kteří chodí fandit. Moravický fotbal má 

za sebou úspěšný podzim. Přejme si všichni, kteří v něm působíme, aby jaro bylo také tak dobré, jako 

byl podzim. Svět není v současnosti zrovna v dobré formě. Přesto, nebo právě proto, si do roku 2023 

přejme především zdraví, životní a sportovní úspěchy. 

Za vedení moravického fotbalu       Jindřich Zoth 

 

 

…… z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 12.12.2022 

ZO   schválilo (např.):  

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

8024894 Dol. Moravice, Nov. Ves, č.p.st.196, kNN s ČEZ Distribuce,a.s. 

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s VaK Bruntál a.s. – prodlou-

žení vodovodního řádu Nová Ves u Rýmařova 

• smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s Městem Rýmařov na hlasové a datové 

služby  

• změnu č.2 výzvy programu bezúročných půjček na výměnu kotlů v Dolní Moravici  

• žádost o poskytnutí podpory z prostředků modernizačního fondu na instalaci nové fotovoltaické 

elektrárny na veřejné budově MŠ z MŽP a žádost o připojení výroby elektřiny k distribuční sou-

stavě z napěťové hladiny nízkého napětí s ČEZ Distribucí 

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

2023 pro Sportovní klub policie ČR Olomouc  

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

2023 pro Římskokatolickou farnost Dolní Moravice  

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

2023 pro Diakonii ČCE  

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

2023 pro TJ Sokol Dolní Moravice, z.s.  

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

na rok 2023   

• rozpočet obce na rok 2023 dle odvětvového členění (paragrafů):  

 -příjem  16,419.800, -Kč 

 -výdej  15,168.800, -Kč 

 -financování - 1,251.000, -Kč 

 ZO   vzalo na vědomí: 

• poděkování starosty obce zaměstnancům obce za vyčištění prostoru u rybníku na Nové Vsi a po-

chvalu za vánoční jarmark a mladým sportovcům za turnaj v kopané 



Zprávy ze školy 

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na jeden z nejkrásnějších 

svátků v roce – Vánoce. Tento předvánoční čas je v naší školce vyplněn rozmanitým a kouzelným 

programem.  

Čas čertů a Mikulášů 

Před příchodem těchto bytostí jsme si 

s dětmi vyzdobili třídu, některé děti 

se převlékly za čerty nebo andílky, zpí-

vali jsme čertí písničky, skotačili a tančili 

jako v pekle. Návštěva Mikuláše má být 

v radostném očekávání a k tomu nám na-

pomáhá společné povídání a hledání od-

povědí na otázky typu: „Kdo je vlastně 

anděl a kdo čert? Kde bydlí a co dělají? Kdo je Mikuláš a proč nás obdarovává?“ K této tématice čteme 

různé pohádky, aby se tak děti blíže seznámily s těmito bytostmi. 

 V den příchodu Mikuláše a čerta se oči některých dětí rozzářily v očekávání sladké odměny, zlobivé 

děti se začaly obávat. Hříšníci tak museli slíbit, že se pro příště polepší. Nakonec děti dostaly za krásné 

básničky a písničky balíčky plné sladkostí a ovoce. 

S dětmi jsme také navštívili svíčkárnu SoyCa 

v Olomouci. Děti si ozdobily vánoční svíčky, 

které namáčely v barevných polevách a ná-

sledně polévaly voskem. Dětem se moc líbilo 

naplnění lahviček koupelovou solí s esenciál-

ními oleji v různých barvách. Další aktivitou 

bylo vykrajování vánočního motivu z glyceri-

nového mýdla. Už teď se těšíme na příští ná-

vštěvu. 

Následující období v mateřské škole provází zpěv vánočních písní a koled, osvojování si básniček se 

zimní, mikulášskou a vánoční tématikou, seznamování dětí se zvyky a tradicemi, pečení cukroví, vy-

rábění vánočních dárečků a ozdob. 



Všichni si užijeme příjemnou a pohodovou chvíli ve třídě, před už tak velice očekávaným Štědrým 

dnem. Než se rozloučíme před vánočními svátky, navštíví děti ve školce Ježíšek.  

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 

Projektový den – voda 

Před podzimními prázdninami jsme ve škole jako obvykle pořádali projektový den. Vždy se snažíme 

zaměřit na jednu oblast života, se kterou jsme v každodenním kontaktu, přitom o ní většina z nás má 

jen velmi povrchní představy. Proto se školáky každý rok objevujeme zákulisí procesů, o nichž často 

ani my dospělí netušíme. Dříve jsme tak nahlédli např. do provozu pekárny a zkusili si upéct vlastní 

chléb, jindy jsme se učili příst len a tkát látku, dokonce jsme i ve sklárně zkoušeli foukat skleněné 

nádoby. 

Letos jsme si vybrali vodu a její koloběh života. Po teoretickém úvodu, naučném videu a povídání o 

vlastních zkušenostech s vodou jsme se vypravili do Rýmařova zjistit, kam vlastně po spláchnutí z na-

šich koupelen tato vzácná tekutina mizí. Průvodcem nám byl pracovník Městských služeb Rýmařov, 

který nás seznámil se způsobem 

čištění odpadních vod přímo v sa-

motném areálu ČOV. Byli jsme po-

učeni, co můžeme splachovat a co 

naopak do vodního odpadu nepatří. 

Na vlastní oči jsme viděli, kolik 

práce v čističce přidá například 

malý vlhčený ubrousek. Obdivo-

vali jsme důmyslný systém nádrží a 

čerpadel, díky kterému se znečiš-

těná voda může vrátit zpět do pří-

rody a být dál užitečná. Pracovní-

kům Městských služeb Rýmařov tímto děkujeme za další střípek do mozaiky poznání o našem světě.  

Zpívání se seniory 

Při posledním vystoupení našich žáků v moravickém domově pro seniory jsme si všimli, že řada babi-

ček s námi nenápadně prozpěvuju známé písničky. Zrodil se tak nápad znovu se s kytarou vrátit, ten-

tokrát však ne za účelem vystoupení, ale naopak – povzbudit uživatele a uživatelky služeb v domově 

ke společnému zpěvu. S dětmi jsme ve škole vybrali desítku lidových písní, které generace dnešních 

babiček a dědečků určitě znají, a připravili společné zpívání s kytarou v jídelně domova. Jakmile 



zazněly první tóny, potvrdilo se nám, že nápad to byl dobrý a výběr písní byl správný. Došlo i na 

písničky na přání a slib, že se s kytarou opět vrátíme – nejdříve s dalším vánočním vystoupením, poté 

opět i ke společnému zpěvu lidových písní. Z této „hudební výchovy“ v domově pro seniory jsme 

odcházeli dojatí všichni. Půlhodinka strávená zpěvem písní s babičkami měla pro nás všechny emoci-

onální význam a přesah i do osobních životů.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Mikulášská nadílka v základní škole 

Snad každý z nás zažil na vlastní kůži to krásné očekávání příchodu Mikuláše, který pro nás bude mít 

připravena slova chvály za všechno, co se nám v uplynulém roce podařilo a k tomu nějakou sladkou 

odměnu. Ale s tímto nadšením přichází současně strach, že s sebou přivede bytost, která ve všech budí 

respekt a v některých obavy, jak celé setkání dopadne. Protože každý má nějaký prohřešek a doufá, že 

nebyl až tak závažný, aby se o něm vědělo i 

tam dole v pekle. 

I k nám do školy letos zavítala vzácná ná-

vštěva, anděl a čert, aby si posvítili na malé 

hříšníky. Hlavně nejmladší žáčci očekávali ná-

vštěvu v obavách. Ty se ale záhy rozplynuly, 

neboť z obou postav vyzařovalo cosi uklidňu-

jícího, jako by nám připomínaly někoho blíz-

kého, známého. To je přeci známá věc, že čert 

si může na sebe vzít podobu člověka, či jeho 

hlas. Proto bych chtěla uvést, že podobnost 

s reálnými osobami byla čistě náhodná. Anděl předal všem dětem balíčky od Mikuláše, děti na oplátku 

zazpívaly písničku nebo zarecitovaly báseň. Čert dohlížel, aby mu neunikl žádný lump. 

Děkujeme za krásné zpestření pondělního dopoledne andělovi, čertovi, nebeskému pošťákovi za zpro-

středkování návštěvy a samotnému Mikuláši za balíčky s dobrotami. A úplně nejvíc paním Haně Ve-

lebné, Marii Velebné, Olince Soustružníkové a Evě Baštrnákové, která myslí na dobroty pro děti při 

každé akci. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Všem čtenářům přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků 

 a v novém roce hlavně zdraví. Děti a zaměstnanci školy.  

 



 

 

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

jubilea v I. čtvrtletí roku 2023. 

Čiklová Jana, Horák Pavel, Strouhal Josef, Uhlík Zdeněk, Heider Rudolf, Vršanský Miroslav, Cenek 

Bořivoj, Riedl František, Přikrylová Růžena, Přikryl Antonín, Antes Ivo, Jazudeková Anna, Najdeková 

Eva, Balounová Marta, Čikl Jaroslav, Strougal Jaroslav, Najdek Josef, Soustružníková Olga, Kavka 

Josef, Zavadský Alois, Bajcar Miroslav, Mahovský Aleš, Arabaszová Alena, Straka František, 

Harenčáková Ludmila. 

 

 

 

 

 

 

 

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                             

1.1.2023            ZAVŘENO 

Krásné prožití Vánočních svátků 

   a vše nejlepší do roku 2023 

 

 

Rozloučili jsme se: 

Kopečková Jiřina 121 DM  

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otvírací doba Vyhlídkové věže na Nové Vsi 

bude stejná i od ledna až do dubna 2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad  

v Dolní Moravici 

od 19.12. do 30.12.2022 

bude mít omezenou  

pracovní dobu 

7:00 - 11:00 hod. 

Děkujeme za pochopení. 

 


