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24. 3. Otvírání studánek

30. 4. Stavění májky a pálení
čarodějnic

Rozšíření obecního sálu

Dětský den
16. 6. Slavnost“Dny obce“

Turnaj v malé kopané

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 2. 1. 2012
ZO s ch v á l i l o
- v případě úspěšnosti projektu "Rekreační areál Nová Ves" v roce 2012 finanční závazek na zajištění
dofinancování a profinancování projektu dle přílohy
- prodej pozemku č. 1528, a část 445/1 k. ú. Dolní Moravice, výměra po geom. plánu, cena dle
cenového návrhu
- prodej pozemku č. 308/2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, výměra 457 m2, cena dle cenového návrhu
obce
- prodej části pozemku č.38/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, výměra po geom. plánu, cena dle
cenového návrhu obce

Vánoční besídka
Děti z mateřské a základní školy v Dolní Moravici se společně s rodiči i ostatními návštěvníky besídky,
podělili o předvánoční náladu. Zhlédli jsme spoustu básníček, tanečků a také narození Ježíška v podání
dětí ze základní školy. Nakonec děti obdarovaly své blízké dárečky, které vlastnoručně vyrobily.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 29. 12. 2011 se konal v sále obecního úřadu každoroční turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se 20
soutěžících. V kategorii žen zvítězila slečna Olga Valová z Dolní Moravice a v kategorii mužů pán Miroslav
Glacner z Břidličné, který má chatu na Nové Vsi. Nálada byla skvělá, a proto se všichni těšíme na další ročník
tohoto turnaje.

Silvestrovský běh
Loňský rok jsme opět zakončili silvestrovským během „Moravická desítka“, konal se 29. ročník.
Zúčastnilo se 72 závodníku, kteří opět zkusili svou fyzičku na náročné trase tohoto závodu. Starosta Pavel
Kopeček nakonec této akce pozval všechny na příští jubilejní 30. ročník tohoto závodu.

Karneval SVĚT NARUBY aneb: Kdyby byli malí velcí a velcí zase malí
Dne 24. února před začátkem jarních prázdnin uspořádala Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice spolu
se Školskou radou a Obcí Dolní Moravice karneval, na kterém si děti mohly vyzkoušet, jaké by to bylo být
dospělými. Sešly se krásné masky, např. nevěsta s ženichem, zahradník, kuchař, tanečnice, policistky, zdravotníci a
další. Musíme pochválit maminky, snažily se při výrobě tematických masek, které ještě mohou děti využít. Jako již
několikátý rok budeme ve stejném tématu pokračovat i při oslavě Dětského dne. Polepšit by se do té doby mohli
dospělí, kteří jen v malé míře zatím využili možnosti vrátit se do dětských let, kromě pracovnic školy se nám
v maskách představila jen copatá školačka paní Tomečková, Pipi Dlouhá Punčocha slečna Soustružníková a
pupkatý puberťák pan Šumbera.
Vyhodnocené masky byly odměněny sladkostí i upomínkovým hrníčkem, všechny děti v maskách obdrženy pěkný
vrhací kruh. Všichni, kteří si zakoupili štěstíčko si domů odnášeli pěkné menší i hodnotnější dárky, hlavní cena byl
dort věnovaný p. Dobošovou. K dobré náladě přispělo i občerstvení, výborné koláčky od p. Riedlové.
Bavili jsme se všichni dobře, letos snad naposledy v poněkud stísněném prostoru zasedací místnosti obecního
úřadu, příští rok už by měl být dokončen projekt přístavby, na kterou Obec získala dotaci. Děkujeme všem
účastníkům, pomocníkům i sponzorům a těšíme se na další spolupráci k radosti našich dětí.
Helena Rewajová

Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali o 61.043 Kč víc než v roce 2011. Celkem jste darovali částku
1 206.401Kč. Vypovídá to o Vaší velké štědrosti, dobrotě a lásce. Výtěžek využijeme efektivně pro naši
činnost, tak, aby přinesla co největší užitek.
Děkujeme Vám všem štědrým dárcům, kteří jste králům – koledníkům otevřeli svá obydlí a vstřícně
jste je přijali. Děkujeme také našim koledníkům, kteří se vydali na cestu k Vašim domovům a pomohli
nám uskutečnit letošní sbírku, dále všem asistentům, kteří se starali o jejich zázemí a o průběh sbírky
v daném místě. web: www.odry.charita.cz
Výsledky některých obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2012:
Břidličná
Lomnice
Rýžoviště

36 589,9 157,10 458,-

Dětřichov
Rýmařov
Malá Morávka

9 678,18 956,17 238,-

Dolní Moravice
Karlova Studánka
Světlá Hora

14 489,6 138,14 120,-

Na odstavném parkovišti u obce
Malá Morávka, slouží od 18. 1.
2012 motoristům nová čerpací
stanice pohonných hmot. Provozní
doba: pondělí – neděle od 6.00 do
21.00 hodin

V obci bude společenský sál
Obec Dolní Moravice získala dotaci na rozšíření stávajícího sálu na obecním úřadě. Celkové náklady na
rekonstrukci budou cca 7,100.000,- Kč. Stavební práce začnou na jaře tohoto roku a budou dokončeny do konce
února roku 2013. Už se všichni moc těšíme na nový společenský sál.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013
Dne 15. února se na naší Základní škole konal zápis budoucích prvňáčků. K zápisu se dostavilo celkem 6 dětí. Pro
naši školu se rozhodly i dvě maminky z Malé Štáhle, kde školu nemají a před dojížděním svých dětí do Rýmařova
zvolily raději naši vesnickou školičku. Z těchto přespolních dětí bylo zapsáno jedno, s druhou maminkou byl
projednán postup podání žádosti o odklad školní docházky, který se jeví pro dítě v současnosti vhodnější. Z šesti
dětí bylo tedy pět přijato k základnímu vzdělávání na naší škole. Paní učitelky si se všemi dětmi popovídaly,
vyzkoušely si je, prohlédly si, jak umí pěkně malovat a plnit zadané úkoly. Za odměnu dostaly všechny děti malé
dárečky vyrobené žáky ZŠ a uvítací list.
Milá Amálko, Eliško, Fanynko, Janinko, Simonko, už se na Vás moc těšíme, byly jste moc šikovné! Ještě trošku
procvičovat některé jazýčky, špetkové držení tužky, geometrické tvary, připravit aktovky a pouzdra a v září hurá
do školy!
Helena Rewajová

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. U rodin nad 3
členy domácnosti ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Dolní Moravice
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa .........................................................................................200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.......................100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu…150 Kč.

0požděně gratulujeme všem
ženám k MDŽ

Květiny, lásku
každičký den
přejeme Vám
ke Dni všech žen.

Kulturní akce:
24. 3. Otvírání studánek
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění májky
1. 6. Noc kostelů
2. 6. Dětský den
16. 6. Slavnosti „Den obce“

Krásné prožití velikonočních svátků
Veselého zajíčka,
ať je svižná metlička,
hodně pestrých vajíček
a zmalovaných zadniček.
Pro krásu, pro zdraví,
jak tradice vypráví.
Veselé Velikonoce přejeme Všem.

30. 6. Turnaj v malé kopané
Všechny akce budou upřesněny na vývěskách a na
internetových stránkách obce:
www.obecdolnimoravice.cz

1.května polibte své drahé
polovičky pod rozkvetlým stromem,
aby do roka neuschly.

22. 3. 2012 v 17.00 hodin bude 10 veřejné Zasedání zastupitelstva obce
Dolní Moravice.
Koná se v sále na obecním úřadě.
Soutěž pro občany Dolní Moravice
PRAVIDLA: řešení tajenky odevzdejte na obecním úřadu do
30. 3. 2012. Po té proběhne slosování správných řešení za
přítomnosti starosty a místostarosty obce. Vítěz obdrží
dárkový koš v hodnotě 300,- Kč. Výherce minulého losování
je slečna Kateřina Malíšková, které moc gratulujeme.

Alexander Sergejevič Puškin
V roce 1837 zemřel na následky ... (1. tajenka) zakladatel moderní ruské prózy Alexander Sergejevič Puškin (17991837), autor Borise Godunova a Evžena Oněgina, obě díla se stala i námětem na vytvoření opery. Román Evžen Oněgin je
stále považován za největší ... (2. tajenka) z celé historie ruské literatury a byl ve 20. století ruským spisovatelem
Vladimírem Nabokovem přeložen do angličtiny.

VODOROVNĚ: A. Těsný (obecně); milenec (zastarale); uhličitan sodný. - B. 1. tajenka. - C. Mřížové dveře; zdobený
vojenský kabát; nenasycený uhlovodík; prkenné stropy (nářečně). - D. Snad; sportovní člun s pádly; syn panovníka;
citoslovce zabručení. - E. Solmizační slabika; kouřovod; básník (knižně); příkré svahy. - F. Tatarský náčelník; bahenní
pták; kus suché větve (nářečně). - G. Dělo; zbabělec; kanály; citoslovce posměchu. - H. Přítel Amila; pravoslavný obraz;
sloužící; mužský hlas. - I. Anglická zkratka pro lineární integrovaný obvod; psota; kladná elektroda; český spisovatel. - J.
2. tajenka. - K. Druh egyptské bavlny; tištěné slovesné dílo; anglicky "cesta".
SVISLE: 1. Africký stepní rys. - 2. Opět; Drávid. - 3. Hmyzožravci (básnicky); mořská ryba; 999 římskými číslicemi. - 4.
Kříženec jedno- a dvouhrbého velblouda; cimbál; stovky. - 5. Starší vztažné zájmeno; zakončení motlitby; ruská řeka. - 6.
Drobná mince; téměř. - 7. Záporně nabitý atom; darebák (expresivně). - 8. Stará délková jednotka; rouška; iniciály
herečky Naskové. - 9. Druh pepře; okovy; spojka. - 10. Zkratka Národního shromáždění; druh palmy; zmrzlé bílé vločky. 11. Vonná bylina; části věty. - 12. Vlněné tkaniny; studie (zastarale). - 13. Správní jednotka; velká kupa slámy; a sice. 14. Ruská řeka; lovecký pes; číslovka. - 15. Citoslovce podivu; popruhy (nářečně); přechod přes řeku. - 16. Vidina; kus
látky k čištění. - 17. Enzym štěpící škrob.
Pomůcka: Ilek, LIC, road.

ve ČTVRTEK od 14.30 do 16.30 hod
v restauraci STEAK HAUS v Dolní Moravici
zveme všechny seniory k posezení při dobré kávě a k diskusi k nejrůznějším tématům našeho života,
k poslechu hudby i k tanci
program jednotlivých setkání bude průběžně upřesňován, očekáváme i vaše návrhy. Plánované téma není
závazné, můžeme i jen tak povídat….,můžete se zastavit kdykoliv v uvedeném časovém rozmezí a stejně tak i
kdykoliv odejít.

Program na BŘEZEN až ČERVEN 2012
15.3. diskuse na téma postavení seniorů v naší společnosti
29.3. budeme hosty žáků SŠ Rýmařov, kteří pro nás připraví ochutnávku velikonočních specialit
12.4. povídáme si na téma co nového v naší obci a nejbližším okolí
26.4. budeme hosty žáků SŠ Rýmařov, kteří pro nás připraví ochutnávky a recepty
10.5. zavzpomínáme si na „slavné májové dny“
24.5. diskutujeme o aktuálních událostech v naší společnosti
7.6. posloucháme a zpíváme „dechovku a lidovky“
21.6. politika očima seniorů – zveme všechny k diskusi
28.6. výletem na chatu Na Vyhlídce již tradičně ukončíme naše „pololetí“

RYCHLÉ JIDÁŠKY

JAK NA TO:

Suroviny:

Těsto rozválíme o síle 3 mm. Plát
posypeme stejnoměrně skořicí
smíchanou s cukrem a rozinkami. Těsto
stočíme do rolády, nakrájíme na kolečka
široká asi 2 cm.

1 bal. listového těsta
1 lžíce ml. skořice
4 lžíce pís. cukru
1 vanil. cukr
50 g rozinek
vejce a med na potření

Přeneseme na plech pokrytý alobalem a
potřeme vejcem. Upečeme v hodně
vyhřáté troubě dozlatova. Ještě horké
jidáše potřeme zahřátým medem.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody občanům, kteří slaví svá životní jubilea ve II.
čtvrtletí roku 2012.

-Bršťák Jan

64 let

-Vondráková Drahomíra

60 let

-Cenková Jana

64 let

-Lašáková Alžběta

64 let

-Šober Vojtěch

68 let

-Václavík Jan

62 let

-Sedláček Miroslav

73 let

-Psota Karel

65 let

-Trmal Jan

78 let

-Petrů Jiří

73 let

-Koštialová Šarlota

82 let

-Hanušová Anna

86 let

-Švejdiková Kateřina

82 let

-Novák Alois

87 let

-Lašák Ondřej

84 let

-Hladká Anna

80 let

-Svobodová Miluše

85 let

-Hviždík Milan

62 let

-Spěvák Oldřich

61 let

-Rakšanyiová Dagmar

61 let

-Klár Antonín

63 let

-Vávrová Ludmila

65 let

-Langer Antonín

66 let

-Záhora Ivan

60 let

-Baláž Rudolf

68 let

-Cábová Marie

85 let

-Gruber Otto

62 let

-Velebná Anna

80 let

-Bartoš Jiří

66 let

-Vajdik Alois

60 let

-Riedel Adolf

67 let

-Jirava Emil

82 let

Pozor změna času!!!
Dnem 25. března končí
zimní čas.
V tento den o druhé hodině
ranního času se posunou hodiny
na třetí hodinu ranní letního
času.
ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Rozloučili jsme se:
Šober Jan

DM 95

Mosný Jaroslav

HM 51

Březinová Ludmila DM 25

MUDr. Špicerová
ordinuje v Dolní
Moravici 20. 3. 2012.
Případné změny budou
na vývěskách nebo na
internetových
stránkách obce

