
 

 

 

 

  

1/2023 Silvestrovský běh 
 

VIII. reprezentační ples MŠ, ZŠ a obce 
 

I. Moravický ples  
 

Dětský karneval 
 



 

 

 

39. ročník Silvestrovského běhu „Moravická desítka“  

 

Poslední den v roce se naší obce opět zmocnila sportovní horečka, neboť 

se konal již tradiční krosový závod, který přilákal úctyhodných 90 

účastníků. Po dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií, 

měli sportovci opět příležitost ukázat své schopnosti a předvést svá 

celoroční tréninková úsilí. 

Na startovní čáře se sešli závodníci všech věkových kategorií a 

neúprosný terén byl připraven na to, aby prověřil jejich zdatnost. Aby 

toho nebylo málo, počasí se rozhodlo zkomplikovat věci tím, že nabídlo 

rozmarné podmínky, včetně deště a chladu. 

Celkovým vítězem v hlavní kategorii a nejrychlejším závodníkem se 

stal Petr Czilling, narozený roku 1990 a startující pod číslem 64. S neuvěřitelným výkonem uběhl celou trať 

o délce 10 600 metrů za pouhých 44 minut a 19 sekund. 

Musíme poděkovat všem účastníkům, kteří se rozhodli vstát z postele a vydat se do obtížného terénu. Zároveň 

bychom chtěli vyjádřit svou vděčnost všem, kteří přispěli ke zvládnutí této sportovní události. A tak zůstává 

jen dodat, že to byl další úspěšný ročník a těšíme se na příští rok, kdy se sportovní nadšenci opět sejdou na 

startovní čáře. 

 

VIII. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce Dolní 

Moravice 
 

Obec Dolní Moravice začala společenskou sezónu 

velkolepě! Letošní ples ZŠ, MŠ a obce jako každý rok 

nabídl bohatou tombolu, vynikající občerstvení a skvělou 

náladu. Krásné vystoupení děvčat La Alma del flamenco 

a skupiny La Nanita rovněž přispělo k velmi příjemné 

atmosféře. Ples se protáhl až do brzkých ranních hodin a novinkou byl také foto koutek, který si získal oblibu 

mezi hosty. Organizátoři touto cestou děkují všem, kteří přispěli do tomboly a podíleli se na skvělé atmosféře. 

Lístky na ples byly vyprodány velmi rychle a kvůli velkému zájmu se obec rozhodla uspořádat i druhý ples. 

 
 

I. Moravický ples  

  

Za pořadatele Hospoda Moravice s.r.o. a obec Dolní Moravice, 

velice děkujeme za účast všem návštěvníkům 1. Moravického plesu, 

který úspěšně proběhl 3.března v prostorách 

Obecního úřadu. Ples byl zcela vyprodán a 

návštěvníci se skvěle bavili. Touto cestou chceme poděkovat děvčatům N. Pohanělové a R. 

Vašíčkové za krásné taneční vystoupení a všem co se podíleli na přípravě plesu. Už teď se 

těšíme se na další ročník, který by měl proběhnou již v nově opraveném sále Obecní Hospody 

pod Lipami. Tímto Vás zároveň do naší Obecní hospody srdečně zveme k posezení. V 

nabídce máme tři druhy piva, alkoholické i nealkoholické nápoje, studená i teplá jídla. 

Provoz bude v březnu probíhat v již zaběhlých časech – čtvrtek se zákuskem 16:00 -20:00, 

pátek a sobota 16:00 - 23:00. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v naší obci: 

• Červen Dětský den 

• 24.6. Den obce 765 výročí  

Všechny akce budou upřesněny na 

vývěskách a internetových stránkách obce. 

 

Letní čas v roce 2023 začne 

platit v noci 26. března. Hodiny 

se posunou o hodinu vpřed z 2:00 

na 3:00.  



 

 

 

 

OKRESNÍ PŘEBOR 2023 T.J. Sokol Dolní Moravice z.s. 

 

15. kolo 25. 3. 2023  15:00 Dolní Moravice – Osoblaha 

16. kolo   1. 4. 2023  15:30  Velká Štáhle – Dolní Moravice 

17. kolo   8. 4. 2023  15:30  Dolní Moravice – Karlovice 

18. kolo 15. 4. 2023  16:00  Horní Benešov – Dolní Moravice 

19. kolo 22. 4. 2023  16:00  Dolní Moravice – Slezské Rudoltice 

20. kolo 29. 4. 2023  16:30  Horní Město – Dolní Moravice 

21. kolo   6. 5. 2023  16:30  Dolní Moravice – Světlá Hora 

22. kolo 13. 5. 2023  16:30  Chomýž– Dolní Moravice 

23. kolo 20. 5. 2023  16:30  Dolní Moravice – Vrbno p. Prad. 

24. kolo 27. 5. 2023  17:00  Vysoká – Pitárne – Dolní Moravice 

25. kolo   3. 6. 2023  17:00  Staré Město – Dolní Moravice  

26. kolo 10. 6. 2023  17:00  Dolní Moravice -  Stará Ves 

14. kolo 17. 6. 2023  17:00  Brantice– Dolní Moravice 

 

TJ Sokol – oddíl lyžování 
 

Jizerská 50 12. 2. 2023 

 

Jizerská padesátka je nejslavnější a nejznámější český závod v běhu 

na lyžích. Muži jej jezdí už od roku 1968, ženy pak od roku 1991. 

Kromě domácích borců se na startu vždy sejde také světová špička. 

Členové oddílu TJ Sokol Dolní Moravice se samozřejmě také 

zúčastnili 56 ročníku Jizerské 50 v této sestavě: 

Borci Jan Najdek, Robert Najdek, Radoslav Kaláb se zúčastnili na 

25 km a Bronislav Ondrušek na 50 km. 

Jan Najdek se umístil ve své kategorii 75+ na 1. místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  
Kontejner na jedlé oleje je umístěn u sběrného dvora Horní Moravice č.p. 68, 

kde je volně přístupný. 



 

 

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 

Sezóna zimních sportů ve škole 

Krátká, ale vydařená, byla letošní zima ve výuce tělesné výchovy. Přestože sníh nám byl nadělen sotva 

na měsíc, stihli jsme ochutnat všechny zimní sporty podle plánu. Stačilo pečlivě sledovat předpověď počasí a 

přizpůsobit se daným podmínkám. Tímto moc děkuji rodičům za spolupráci a ochotu připravovat děti na 

tělocvik podle instrukcí na poslední chvíli.  

Díky této flexibilitě jsme s dětmi zvládli brusle, běžky, sjezdovky i bobování. Leden byl skoupý na 

sníh, proto jsme ho využili k bruslení na rýmařovském zimním stadionu. Dlouho to vypadalo, že si s bruslemi 

budeme muset vystačit a další sportovní aktivity nám letošní zima neumožní. Ale dočkali jsme se! Původně 

plánovaný lednový výcvik sjezdového lyžování jsme po dohodě s rodiči odložili na později – toto rozhodnutí 

se vyplatilo a zájemci o sjezdové lyžování se tak v únoru mohli zdokonalovat pod vedením instruktorů na 

bohatě zasněžených sjezdovkách. Pětidenní výcvik probíhal v odpoledních hodinách v Karlově pod Pradědem 

a účast na něm byla dobrovolná. Z velké části nám při jeho organizaci pomohli manželé Soustružníkovi a paní 

Hana Velebná, kterým patří velký dík.  

Hlavním bodem našeho zimního 

programu je už řadu let běžecké 

lyžování. Letos jsme si sice museli 

vystačit pouze s únorovým sněhem, ale 

zato jsme měli strojově upravené stopy 

přímo z centra obce do nádherné okolní 

krajiny. Po několika letech jsme tak 

nemuseli řešit problémy spojené 

s dopravou dětí a lyží na Novou Ves, ani 

jsme se nemuseli zdržovat vyšlapáváním 

vlastních stop v okolí školy. Pan Lolek 

nám připravil dokonalé tratě, které přímo 

zvaly do běžkařského ráje. Kvalita a 

množství sněhu byly ideální, takže únor nakonec zahojil zklamání z lednového bláta. A když s koncem února 

odplavaly i běžecké stopy, rychle jsme poslední zbytky sněhu využili k zaslouženým radovánkám na saních. 

Přestože by se tomu ještě koncem ledna nechtělo věřit, nakonec hodnotíme zimní sezónu jako zdařilou a 

intenzivně prožitou. Dětem na ni zůstanou krásné vzpomínky a pozitivní zkušenosti, na které mohou později 

samy navázat. A to je hlavním cílem těchto školních sportovních aktivit.  

Karneval s Ponožkožrouty 

Nejen dospělým v březnu vrcholí plesová sezóna. Také děti mají v tomto období své slavnostní bály, 

na které se dlouho těší a připravují. Zatímco od rodičů se na jejich večerní tancovačky vyžaduje dodržování 

společenského „dresscodu“, děti se nenechávají svazovat žádnými konvencemi a fantazii se meze nekladou. 

Naopak – cení se co nejoriginálnější outfit! A tak se i v Moravici druhou březnovou sobotu sešla ta nejméně 

pravděpodobná skupina postav – bok po boku tancoval malý fotbalista Messi s Medúzou, Mořská panna 

proháněla po parketu obří Krabičku popcornu a Klaun roztáčel v kole Kocoura v botách.  



 

 

 

Mezi skotačícími bytostmi se mírumilovně 

bavily i Tygřice s Myší a Pávicí. Nálada byla výborná 

a všem přítomným Princeznám bylo jasné, že v této 

skvělé partě jim od zeleného Draka nehrozí žádné 

nebezpečí. Všichni místní Supermanové si tak mohli 

užít volno – nebylo potřeba nikoho zachraňovat. 

Však si taky naši Kovbojové nechali kolty pěkně 

schované za pasem – a pokud bylo slyšet střelbu, 

bylo to jen z praskajících nafukovacích balónků při 

závěrečném reji.  

Tuto roztodivnou bandu roztančila dvojice 

moderátorek ze SVČ Rýmařov, která nám do sálu Obecního úřadu přivezla úlovky tajemných Ponožkožroutů. 

Společně se snažili přijít na kloub záhadě lichých ponožek, která už dlouho trápí moravické domácnosti. Ale 

ani superschopnosti našich karnevalových postaviček nedokázaly Ponožkožrouty zastavit – proto je 

pravděpodobné, že Vám dál budou řádit v prádelníku. Hlídejte si své ponožky! Až zase nebudete moci najít 

druhou do páru, zkuste zavolat naši karnevalovou partu vyšetřovatelů! 

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli k uskutečnění společného plesu školy a 

Obce finančně nebo darem do tomboly. Moc si také vážíme pomoci rodičů, kteří přispívají 

k zajištění akcí školy, a to zejména paní Riedlové, paní Baštrnákové, paní Kopáčkové a 

manželům Zeťákovým. 

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Zápisy do 1. ročníku základního školy a pro přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhnou podle zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění. 

 



 

 

 

Zápis do ZŠ a kritéria pro přijímání k plnění povinné školní docházky 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanovuje 

následující kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024. 

1) K základnímu vzdělávání je zapsáno dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dosáhne věku 6 let. 

2) Do 1. ročníku základního vzdělávání se přednostně přijímají: 

a) děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy (Dolní Moravice), a to i děti ci-

zinci s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině 

b) děti, kterým byl v minulém školním roce odložen začátek plnění povinné školní docházky na další 

rok 

c) děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy 

✓ jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává  

✓ podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším), a to nejvýše do naplnění kapacity 

školy 

Pro odklad povinné školní docházky je nutné podat také žádost o odklad a doložit doporučení 1)školského 

pedagogického zařízení a 2)doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 

Zápis do MŠ a kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanovuje 

následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: 

1) děti s místem trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje, a to i děti cizinci s dočasnou ochranou 

v souvislosti s válkou na Ukrajině 

✓ které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a předškolní vzdělá-

vání je pro ně povinné 

✓ které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku postupně až k dětem, 

které dostáhnou před začátkem školního roku nejméně druhého roku věku 

2) děti s místem trvalého pobytu mimo obec, která mateřskou školu zřizuje 

✓ jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává 

✓ podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším), a to nejvýše do naplnění kapacity školy 

VYMALUJ SI!!!  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

V Dolní Moravici proběhla Tříkrálová sbírka.  

Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce. 

 

Vážení spoluobčané,  

první lednové dny již neodmyslitelně patří k Tříkrálové sbírce 

pořádané Charitou Česká republika. Že neodmyslitelně patří 

k těmto dnům, dokazuje fakt, že nás provází už dlouhých 22 let a je stále úspěšnější. V Dolní Moravici se letos 

díky štědrosti dárců podařilo charitním koledníkům nashromáždit neuvěřitelnou částku 27 183,- Kč., která 

pomůže potřebným a podpoří charitní dílo.  

 

OBČANÉ NEZAPOMEŇTE!!!!  

Poplatek za komunální odpad 

Sazba poplatku na osobu činí 600,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného 

roku. U rodin nad 3 členy domácnosti ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a do 30. 9. 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 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem 

 

Přímá volba prezidenta ČR 

 

Ve všech obcí Rýmařovska zvítězil Andreje Babiše, kromě Malé Moravky a 

Dolní Moravice, kde zvítězil Petr Pavel z důvodu vysokého počtu turistů. Jak 

hlasovali voliči v obcích Rýmařovska je uvedeno v tabulce. Kompletní 

výsledky najdete na webových stránkách www.volby.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

ve II. čtvrtletí roku 2023. 

Latková Libuše, Bršťák Jan, Bezděková Jarmila, Cenková Jana, Velebný Ladislav st., Vymětalová Jaroslava, 

Sedláček Miroslav, Langer Jan, Vidlářová Ludmila, Bršťák František, Uhlíková Růžena, Klár Antonín, Psota 

Karel, Bešíková Irena, Straková Věra, Rakšanyiová Dagmar, Baláž Rudolf, Gruber Otto, Skotnica 

Ladislav str., Riedel Adolf, Vajdík Alois, Dworoková Oldřiška, Vondráková Drahomíra, 

Bršťáková Olga, Bezděk Mojmír, Hladká Anna, Pavelková Eliška, Záhorová Marie, Gruberová 

Jarmila, Petrů Jiří. 

     

Rozloučili jsme se: 

Uhlík Zdeněk  HM 1 

Štěpaníková Ludmila  DM 25 

 

1. května polibte své drahé polo-

vičky pod rozkvetlým stromem, 

aby do roka neuschly. 

 

14. 5. SVÁTEK MATEK 
 

18. 6. DEN OTCŮ 
Historie 

Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora 

Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž 

se o ni a další čtyři sourozence staral 

její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne 

otců se konala v americkém 

městečku Spokane ve státě Washington 19. 

června 1910, v den narozenin Sonořina otce. 

První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, 

popularita svátku ale rychle rostla. 

V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu 

Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně 

Dnem otců. 

 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU 

Místní potravin v Dolní Moravici 

 

Velikonoční otevírací doba 

 

PÁTEK 7.4.       7:00-15:00 

SOBOTA 8.4.      7:00-15:00 

NEDĚLE 9.4.       7:00-12:00 

PONDĚLÍ 10.4.     ZAVŘENO 
 

Květnová otevírací doba 

 

1.5. a 8.5. ZAVŘENO 

 

Od středy 1. 3. 2023 u nás funguje nově 

BALÍKOVNA, pošlete si Váš balíček 

k nám na prodejnu. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vdova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spokane
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1910
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

