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Zavírání studánek

Běh do schodů na Vyhlídkové věži

Vánoční jarmark

Mikuláš v naší obci

Krásné vánoční svátky.

Výsledky voleb 2018 v naší obci
ZASTUPITELSTVO OBCE
Pavel KOPEČEK

starosta

Milan VALA

místostarosta

Mgr. Jan VINOHRADNÍK

člen zastupitelstva

Vladimír RŮŽIČKA

člen zastupitelstva

Lubomír SVOBODA

člen zastupitelstva

Mgr. Lucie VINOHRADNÍKOVÁ

člen zastupitelstva

Jana HLADKÁ

člen zastupitelstva

Daniela LIŠKOVÁ

člen zastupitelstva

PhDr. Jitka VACULOVÁ

člen zastupitelstva

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 31. 10. 2018
ZO z v o l i l o
podle § 84 odst.2 písm. p) zákona č.128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků
- starostu obce Dolní Moravice pana: Pavla Kopečka
- místostarostu obce Dolní Moravice pana: Milana Valu
ZO s ch v á l i l o
- rozpočtové opatření č.9
- starostu obce Pavla Kopečka k zastupování v orgánech Sdružení obcí Rýmařovska, v orgánech
RÝMAŘOVSKA,o.p.s. a její organizační složky MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně pozdravil a pověděl pár hřejivých slov k blížícím se vánočním 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 hodně štěstí, pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Šťastné a lásky plné vánoční svátky.

Pavel Kopeček
strosta obce

Vážení občané Dolní Moravice,
dovolte, abych Vás pozval k adventnímu a vánočnímu dění v našich kostelích:
Adventní koncerty (vstupné dobrovolné):
- sobota 15. prosince v 17:00 v Andělské Hoře (Pěvecký sbor města Vrbna p. P.)
- neděle 16. prosince v 18:00 v Malé Morávce (Pěvecký sbor Bernardini z Břidličné)
Pondělí 24. prosince – Štědrý den
„Betlémské světlo“ bude možné vyzvednout v kostelích v odpoledních hodinách:
- 14:00 – 14:30 – Dolní Moravice, Rudná p. P., Andělská Hora, M. Morávka,
- 14:30 – 16:00 – Světlá Hora (možnost poslechu varhan a podívání se na betlém)
- 15:00 - 15:30 – Dětřichovice (včetně zpívání koled)
„Půlnoční mše svatá“
Úterý 25. prosince – Slavnost Narození Páně
- 20:00 – Dolní Moravice
- 9:00 – mše svatá v Malé Morávce
- 22:00 – Malá Morávka
- 11:00 – mše svatá ve Světlé Hoře
- 24:00 – Andělská Hora
Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
- 9:30 – mše svatá v Rudné p. P.
Sobota 29. prosince
- 16:00 – v Dolní Moravici mše v předvečer
zítřejšího svátku

Pátek 28. prosince
- 17:00 – v Dětřichovich mše svatá s žehnáním vína

Neděle 30. prosince - Svátek sv. Rodiny (při mších žehnání manželům)
- 8:00 - Malá Morávka
Pondělí 31. prosince (po mších adorace s poděkováním za uplynulý
- 9:45 - Andělská Hora
rok)
- 11:15 - Rudná p. P.
- 15:00 – Světlá Hora
-

17:00 – Dolní Moravice

Úterý 1. ledna 2019 – Nový rok a slavnost Matky Boží, Panny Marie
- 9:00 – Andělská Hora
- 10:30 – Malá Morávka
Ve všech našich kostelích bude možná prohlídka betlémů vždy před mšemi a po nich během celé vánoční doby, tj. od
Štědrého dne odpoledne do neděle 13. ledna 2019.
Začátkem ledna můžete opět očekávat koledníky charitní Tříkrálové sbírky.
V pátek 18. ledna se uskuteční Farní ples v tělocvičně základní školy v Malé Morávce. Stejně jako v minulých letech,
i letos bude hrát Reflex – Rock (www.reflex-rock.cz). Vstupenky (250,- Kč, včetně večeře) bude možno zakoupit po
bohoslužbách v kostele, v Malé Morávce na faře (554 273 110, 605 577 831), na obecním úřadě nebo v Charitě sv.
Martina (naproti obecnímu úřadu). V Dolní Moravici v obchodě.
Přeji Vám všem poklidné prožití adventu a požehnané Vánoce.
Karel Rechtenberg, farář

POTRAVINY DOLNÍ MORAVICE
Eva Baštrnáková

Vánoční provozní doba:
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

7:00-15:00
7:00-12:00
7:00-12:00
ZAVŘENO
7:00-12:00

27.-28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2019

6:30-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00
7:00-15:00
ZAVŘENO

Přijímáme objednávky na pečivo do 19.12. 2018
Krásné prožití Vánočních svátků
a spoustu krásných chvil.

Pátý ročník běhu do schodů na Vyhlídkovou věž
27.10. se uskutečnil již pátý ročník běhu do schodů na Vyhlídkovou věž v Nové Vsi. Zúčastnilo se 35 závodníků, kteří
úspěšně zdolali všech 160 schodů. Po roční absenci se opět zúčastnil držitel rekordu Rudolf Baštrnák, který i tentokrát
zvítězil a to časem 27,6 s.
Mezi ženami, bez rozdílu kategorií, zvítězila Tereza Krečmerová z Rýmařova, časem 28,5 s. Druhé místo obsadila domácí Lucie Vinohradníková, časem 31,3 s.
Mezi hasiči, kteří běželi v plné výstroji a výzbroji /cca 16 kg/, zvítězil Karel
Gollinarsch z SDH Rýmařov, časem 37,0 s. Za SDH Dolní Moravice byl nejúspěšnější Jan Ondruch, který skončil na druhém místě, časem 42,0 s.
Nejmladší účastnicí byla 5tiletá Nikola Fojtová z Olomouce, která za doprovodu
rodičů zdolala 160 schodů za 96,0 s. Naopak nejstarší účastník, Václav Vilhem
z Nové Vsi vyběhl na VV za 46,0 s.
Podrobné výsledky najdete na stránkách obce.

Kavárna pro seniory
Po delší pauze navštívili naši Kavárnu pro seniory studenti Střední odborné školy v Rýmařově, obor kuchař –
číšník. Připravili pro nás ochutnávku vánočního punče, obložených chlebíčků a dalších dobrot. Zároveň nám
předvedli různé způsoby skládání ubrousků a zdobení perníčků. Obojí jsme si, pod dozorem studentů, hned
vyzkoušeli. V příjemné vánoční atmosféře jsme si popovídali o způsobu trávení vánočních svátků, vánoční
stravě a vánočních zvycích v dobách mládí našich seniorů a porovnávali je s dnešní dobou. Studenti i jejich
pedagogický doprovod přislíbili, že nás opět navštíví v průběhu příštího čtvrtletí.

FOT BALOVÝ SERVIS DOLNÍ MORAVICE
PODZIMNÍ ČÁST 2018 – OKRESNÍ PŘEBOR
-- DOHRÁNO -Posledním utkáním v sobotu 3. listopadu Dolní Moravice zakončila podzimní část ročníku 2018–2019 okresního přeboru. Výsledky třinácti soutěžních utkání byly střídavé.
Nové Heřminovy – Moravice
Staré Město – Moravice
Rudoltice-Moravice
Jindřichov-Moravice
Štáhle-Moravice
Moravice-Vysoká
Moravice-Stará Ves

Moravice – Široká Niva
Moravice-Zátor
Moravice-Lichnov
Moravice-Vrbno
Moravice-Světlá Hora
Brantice – Moravice

0:2
0:1
3:3
6:3
3:1
2:3
1:5

5:1
5:3
2:2
5:1
2:3
1:7

Vyhraných utkání 6, remízy 2 a prohraných zápasů 5.
Na hřišti soupeřů vyhrála D. Moravice 3x. V domácím prostředí také 3x. Z pěti proher neuspěla na domácím hřišti 3x a
na hřišti soupeřů 2x.
Za značný neúspěch je nutné považovat 3 prohry doma, k nim se ještě přiřazuje 1 remíza na domácím hřišti.
Dolní Moravice měla k dispozici tyto hráče:
Rudolf Baštrnák, Lukáš Cetovský, Josef Kubját Petr Pohanka, Michal Vala, Alois Vajdík, Jaromír Pospíšil, Ondřej
Kopeček, Martin Bureš, Zdeněk Jandel, Josef Tomeček, Adam Vajdík, Jakub Sekanina, Pavel Dočkálek, Michal
Schwarz, Pavel Kopeček, Petr Kováč, Lumír Pohaněl, David Kopeček – což je 17 hráčů. Ti vykazují průměrný věk
mužstva 29 roků. Tento průměr byl příznivě ovlivněn několika mladými hráči jako je Kubját, Ondřej Kopeček, Martin
Bureš, Zdeněk Jandel, Adam Vajdík, Jakub Sekanina, Pavel Kopeček a Josef Tomeček.
Umístění ve středu tabulky je ze statistického pohledu docela uspokojivé. Když se však zaměříme na některá neúspěšná
utkání, zjistíme, že jejich průběh měl značné výkyvy ze strany moravických hráčů. Bylo by proto vhodné, dokonce se
to jeví jako nutnost, nedostatky odstranit. Ke zlepšení by měl přispět i příchod několika mladých hráčů. Je však nutno
brát úvahu, že jsou to hráči zatím jen talentovaní se zkušenostmi z vyšších soutěží, ale ne hotoví borci, kteří hned budou
ti, co D. Moravici vytáhnou do předních míst. Zapracování do mužstva chce svůj čas. Nadcházející zimní příprava bude
pro mužstvo hodně důležitá a jsme přesvědčeni, že do jarní sezony dojde ke zlepšení výkonu všech hráčů, samozřejmě
i ke stmelení kolektivu. Už se všichni moc těšíme na skvělé výkony našich fotbalistů.
Tabulka umístění

KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Z
Světlá Hora
Staré Město
Jindřichov "A"
Slezské Rudoltice
Velká Štáhle
Vysoká - Pitárne
Brantice
Dolní Moravice
Vrbno p. Prad.
Stará Ves
Široká Niva
Lichnov
Zátor
Nové Heřminovy

V
13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13

R
9
8
7
6
7
7
7
6
6
5
4
3
2
0

P
3
1
4
4
1
1
0
2
2
2
3
1
0
2

S
1
4
2
3
4
5
6
5
5
5
6
9
11
11

B
41:24:00
54:25:00
44:22:00
39:24:00
32:22:00
40:38:00
27:33:00
39:31:00
40:37:00
29:20:00
18:28
19:51
21:56
6:38

P+
30
25
25
22
22
22
21
20
20
17
15
10
6
2

Vánoční jarmark
V sobotu 1. 12. 2018 jsme společně mohli, poprvé v tomto roce, nasát vánoční atmosféru na tradičním Vánočním
jarmarku, který se konal v sále obecního úřadu. Opět přišlo mnoho lidiček ochutnat výborný punč, připomenout
si lidové tradice v podobě odlévání olova a pouštění lodiček z ořechových skořápek. Děti si mohly vytvořit vánoční ozdoby. Bohatý výběr v sortimentu od prodávajících stánkařů zaujal snad každého. Mezi 17 a 18 hodinou
se rozsvítil obecní vánoční strom a děti si společně s rodiči vypustily lampiony štěstí na které si napsaly svá přání
pro Ježíška. Děkujeme všem, co se podíleli na této akci včetně bohatého občerstvení a krásné vánoční hudby
v podobě pěveckého sboru Variace.

Mikuláš v naší obci
Ve středu 5. 12. 2018 byl den kdy
Mikuláš s andělem a čerty obdarovávali děti, ale taky naše seniory
v Domově odpočinku ve staří
v Dolní Moravici. Místní hasiči se
opět ujali tohoto nelehkého úkolu,
náročného jak na čas, tak i na fyzickou výdrž.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům za přízeň v roce
2018 a přeje krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2019.

Ze školních lavic
Projektové dny
Každoročně věnujeme ve zkráceném týdnu, kdy probíhají podzimní prázdniny, čas projektovému vyučování. Zaměřujeme se na
témata spojená s volbou budoucího povolání, regionálními prvky
či zdravým životním stylem. Pro letošní školní rok jsme zvolili
téma blízké našemu regionu a to „Textilnictví v našem kraji.“
Ve středu 31. října jsme se s žáky ZŠ vydali do Muzea Rýmařov
na prohlídku stálé expozice „Dějiny textilnictví na Rýmařovsku,“
která se nachází v budově textilky HEDVA ČESKÝ BROKÁT na
Opavské ulici. K vidění zde byly kravaty vyrobené v průběhu existence továrny včetně vzorníků i původního vybavení jedné z prodejen. K naší lítosti jsme bohužel neměli možnost vidět průmyslový tkalcovský stav, jelikož výrobní prostory nejsou z bezpečnostních důvodů přístupné veřejnosti. Ve čtvrtek náš projekt pokračoval v duchu pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel.“ Během
dopoledne se žáci dozvěděli informace nejen o tradici pěstování
lnu v našem regionu a způsobu o jeho zpracování, ale také o dalších
materiálech určených pro textilní výrobu. Vyzkoušeli si len nalámat, vyčesat a vyrobit jednoduchou přízi. Celý projekt jsme završili v pátek výrobou vlastního kusu tkaniny, kdy si děti zkusily vyrobit jednoduchou osnovu z provázku a pomocí obvazu utkaly malou
dečku.

Svíčkárna Olomouc
V úterý 20. listopadu jsme společně se staršími dětmi naší mateřské školy a žáky ZŠ Malá Morávka navštívili svíčkárnu v Olomouci.
Hlavním úkolem bylo vytvořit krásné dárky pro naše blízké, což se
nám určitě všem povedlo, děti si vyzkoušely dvě techniky zdobení
svíček a … více však prozradit nemůžeme, jelikož jde o překvapení.
Kromě práce nás uvnitř čekalo zpestření v podobě dvou papoušků
Ara, kteří se volně pohybovali po celém prostoru svíčkárny, občas
nám přelétli nad hlavami, a přestože byli přátelští a zvyklí na přítomnost cizích lidí, vzbuzovali v nás patřičný respekt.

Podzimní soutěž
Barevný podzim upoutá snad každého z nás. Příroda zkrátka umí všemožná kouzla a v každém ročním období ukazuje, jak je nádherná. Děti
si samozřejmě také všímají pestrosti barev v přírodě, chtěli jsme kousek té krásy přenést také k nám do školy, proto jsme po dvou letech
opět vyhlásili soutěž „O nejkrásnější podzimní list.“ Zúčastnilo se jí
12 z celkem 18 školáků. Nebylo vůbec snadné vybrat nejhezčí, některé
věci se prostě hodnotit nedají, proto cena byla stejná pro všechny
účastníky a tři ohodnocení dostali už jen malou sladkost jako bonus.

Mikuláš
Zatím poslední akcí byla návštěva Mikuláše a čerta v naší mateřské škole. Ve středu 5. prosince se sešly
děti ZŠ i MŠ a netrpělivě i se strachem očekávaly příchod sv. Mikuláše a čerta. Obavy, jestli nám po
jejich návštěvě zůstanou ve škole všechny děti, jsme měli veliké, ale k našemu překvapení si čert neodnesl nikoho. Ti největší zlobivci šli sice pro balíček se strachem, ale slíbili Mikulášovi, že se polepší, no
uvidíme… Všechny děti zazpívaly písničku či zarecitovaly básničku a dostaly od Mikuláše balíček dobrot.

Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte
při akcích, za podporu a čas, který nám věnujete.
Úplně všem pak přejeme krásný a úspěšný nový rok 2019.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Moravice Dagmar Kučerová, ředitelka školy

Zavírání studánek
V sobotu 27. 10. 2018 jsme se jako každý rok sešli v hojném počtu před mateřskou školou, od které šel
průvod plný světýlek k lípě jménem Hadí královna. Děti společně s vílou (Lucii Svobodovou) zamkly naši
studánku a uložily ji k zimnímu spánku. Na památku dostaly od víly malou sladkost, pak se všichni mohli
občerstvit punčem v nově vybudovaném altánku u památné lípy. V březnu se opět sejdeme u Hadí královny, abychom probudili vílu a odemkli studánku.

MUDr. Špicerová bude
ordinovat v Dolní Moravici
15. 1. 2019

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří
slaví svá životní jubilea ve I. čtvrtletí roku 2019.
Horák Pavel, Strouhal Josef, Uhlík Zdeněk, Cenek Bořivoj, Riedl František, Křepelka
Milan, Přikrylová Růžena, Klimešová Alena, Přikryl Antonín, Antes Ivo, Jurtíková Svatava, Najdeková Eva, Čikl Jaroslav, Hladký František, Horáček Karel, Korman Jan, Strougal Jaroslav,
Najdek Josef, Kavka Josef, Bršťák Ondřej, Žákovčík Josef, Ondrušíková Jaroslava, Najdeková Irena.

Noví občánci:
Cetkovská Rozálie

Rozloučili jsme se:
Doseděl Jaroslav
Marková Hana

Další akce v naší obci:
20.12.2018 – Vánoční besídka MŠ, ZŠ
31. 12. 2018– Silvestrovský běh
1. 2. 2019- VI. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce
23. 2. 2019 – karneval ZŠ, MŠ
22. 3. 2019 – Josefovská zábava

od 21. 12. do 31. 12. 2018

Vyhlídková věž na
Nové Vsi
bude uzavřena
dne
31. 12. 2018

od 7:00 do 12:00 hodin

Děkujeme za pochopení.

Pracovní doba na

Obecním úřadě
v Dolní Moravici

Děkujeme za pochopení.
ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

Obec Dolní Moravice Vás srdečně
zve na půlnoční, silvestrovský ohňostroj, který se bude konat před
Mateřskou školou u víceúčelového
hřiště, kde společně přivítáme nový
rok 2019.

Provozní doba
Sběrného dvora
přes Vánoční svátky
od 22. 12. 2018 až 1. 1.
2019
bude uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

