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místopis

Obec Moravičany leží v rovině Mohelnické brázdy v místech, kde říčka Třebůvka
protékající obcí ústí do řeky
Moravy. Průměrná nadmořská výška je 243 m n. m.
Obec je obklopena obdělávanými poli, ze severovýchodu
k ní přiléhají listnaté doubravy, které jsou součástí CHKO
Litovelské Pomoraví. V severní části katastru je rozlehlé
Moravičanské jezero vzniklé
zatopením bývalé štěrkovny,
dnes chráněné jako přírodní
rezervace.
Obec má liniovou náves
s domy seřazenými vedle
sebe po obou stranách silnice.
Spolu s další zástavbou tvoří
obec 370 rodinných domů
s 1299 obyvateli. Od roku
1976 jsou součástí Moravičan
sousední osady Doubravice
se 138 obyvateli a Mitrovice
s 56 obyvateli.
Dobrou dopravní dostupnost
Moravičanům zajišťuje blízko
vedoucí rychlostní komunikace R35 z Mohelnice na Olomouc a také železniční trať z
Prahy do Ostravy, na níž mají
Moravičany zastávku.

historie

Území obce Moravičany,
která odvozuje svůj název
od řeky Moravy, patří díky
své poloze k dlouho osídleným oblastem. Bohaté vykopávky odkryly stopy po dávných pohřebištích a osadách.
První písemná zmínka o obci
se objevila roku 1249, kdy ves
náležela pod hrad Bouzov.
Ve století 14. přešla do majetku řádu kartuziánů, v němž
setrvala až do 18. století.
Na začátku 19. století se obec
vymanila z vrchnostenské
správy a stala se samosprávnou obcí. V tomto století
došlo k rozvoji vybavenosti
obce, přibyla budova školy,
železný silniční most přes
Třebůvku, železniční zastávka, dobrovolný hasičský sbor.
Rozvoj obce pokračoval i
v následujících letech 20. století, otevřela se sokolovna, Lidový dům a budova nádraží.
Před válkou byla zavedena
elektřina. Během války zůstaly Moravičany v Protektorátu
Čechy a Morava.
Přes měnící se formy vlastnictví funguje v obci dodnes
zemědělské družstvo a výrobní továrna.

turistika
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Obcí vede modře značená turistická trasa, která směrem
na Úsov prochází krásnou
přírodou Litovelského Pomoraví. Pěknou procházku nabízí také okolí moravičanského
jezera, které je významnou
ornitologickou lokalitou. Jsou
tu vhodné podmínky k rybolovu, koupání je zde na vlastní nebezpečí.
Moravičany mají také svoji tradiční turistickou akci.
Dálkový pochod Memoriál
Ambrože a Kruše, který se
koná každoročně na začátku
května.
Nenáročný rovinný terén láká
cyklisty. Obec leží na trase č.
6036 vedoucí z Bouzova a
Loštic a na trase č. 51 vedoucí od Mohelnice, procházející
lesy Litovelského Pomoraví a
dál do Litovle. Odpočinout si
a osvěžit se mohou turisté ve
dvou hospůdkách s venkovním posezením.
Moravičany znají také vodáci,
kteří se plaví po řece Moravě,
kdy právě úsek vedoucí kolem
obce patří k těm klidnějším.
Z historických památek je
zajímavostí kostel sv. Jiří z
konce 15. st., barokní sloup
z r. 1703 na návsi, barokní
sousoší P. Marie či několik
zrekonstruovaných kapliček.
V Doubravici na návsi stojí za
vidění pumpa Jáji a Páji.
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život v obci

Zejména díky své poloze a
pokrokovému vedení jsou
Moravičany příjemným místem pro život. Svědčí o tom
i mnoho mladých rodin žijících ve vesnici. Pro děti jsou
otevřeny dvě třídy mateřské
školy i malá soukromá školka. Moderně vybavená škola
nabízí dětem zvládnutí prvního stupně vzdělání v klidném
prostředí menšího kolektivu.
Ke sportu a kultuře lze v obci
využít sokolovnu, fotbalové hřiště se zázemím, dětské
hřiště s herními prvky, multifunkční hřiště a kulturní dům
v Doubravici.
Bohatá je nabídka společenských akcí. Plesy na začátku
roku počínaje, v průběhu
roku pokračujíc zvanými divadelními
představeními,
vystoupením pro maminky,
setkáním seniorů, Moravičanskými hody, Moravičanským vinobraním a konče
před Vánoci rozsvěcením
stromečku a mikulášskou nadílkou pro děti.
Zajímavé akce pořádá místní
knihovna, TJ Sokol, fotbalový klub Tatran a kynologický
klub. Svoji úlohu v obci plní
dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů. Moravičanské
okrašlovací spolek v budově
bývalé fary vybudoval Komunitní centrum Beseda.
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