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Slavnostní otevření
Vyhlídkové věže

Pálení čarodějnic

Turnaj ve futsalu

Velikonoční jarmark

Vymaluj si!

MUDr. Špicerová - naposledy bude
ordinovat dne 24. 6. 2014. V období
letních prázdnin bude ordinace v naší
obci zavřená. Rozpis ordinačních
hodin bude zveřejněn později na
vývěskách i na internetových
stránkách obce Dolní Moravice.

Akce v naší obci:
2. 8. 2014 – Fotbalový turnaj
20. 9. 2014 – „Moravické vinobraní“

Otvírání studánek
V sobotu 22. 3. 2014 jsme společně s jarní vílou (Jana Kopečková)
otevřeli studánku u Hadí královny
(památná lípa). Počasí nám přálo, byl
krásný slunný den, tak jsme s veselou
náladou po zimním spánku přivítali
jaro.

Velikonoční jarmark
Ve středu 16. 4. 2014 pořádala poprvé MŠ a ZŠ velikonoční jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí, ale také jejich
rodičů a přátel školy s velikonoční tématikou. Po dobu konání jarmarku si mohly děti pod dohledem dospělých
nazdobit perníčky, uplést pomlázku, nebo vytvořit velikonoční dekoraci. Také zde byly dvě dámy, které předvedly
krásné ruční paličkování.

Stavění májky a pálení čarodějnic
Ve středu dne 30. 4. 2014 jsme opět začali sezónu
venkovních akcí. Jako každý rok se pálení čarodějnic
setkalo s velikým ohlasem jak u místních, tak i u
přespolních lidiček. Bohaté občerstvení, skvělá hudba a
vynikající nálada panovala po celou dobu této již první
tradiční jarní akce.

Den matek
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 proběhla besídka k svátku matek, kde děti z MŠ a ZŠ Dolní Moravice předvedly svým
maminkám, babičkám, tetám a samozřejmě i ostatním přihlížejícím spoustu básniček, písniček a tanečků na toto téma.

Dětský den a kácení májky
V pátek 30. 5. 2014 proběhl Dětský den v duchu dopravního hřiště. Hasiči úspěšně skáceli májku a poté se děti mohly
bavit. Z důvodu nepříznivého počasí se dětičky přesunuly do sálu obecního úřadu, kde si mohly vyzkoušet své znalosti
v dopravním provozu elektrických autíček, koloběžek a semaforů.

Maškarní pro dospělé
V sobotu 31. 5. 2014 se opět předvedli dospělí, jakou
mají fantazii a smysl pro humor. Přišli se pobavit baletky,
kovbojové, sládek, písař, indiánka, pavouk a mnoho
dalších. Za nejlepší masku se vyhodnotili naši hráči v
hokeji. Dobrá nálada panovala po celou dobu veselí,
které skončilo kolem druhé hodiny ranní.

Jahodové Mojito
Pro přípravu dobrého nealkoholického
jahodového Mojita potřebujeme 3 cl
limetkové šťávy, 6 lístků máty, střik sodové
vody, 1 lžičku třtinového cukru, hrst drceného
ledu a dvě lžíce jahod.
Jahody omyjeme a nakrájíme na malé kousky.
Do sklenice nalijeme limetkovou šťávu,
přidáme třtinový cukr a lístky máty. Vše
společně rozmačkáme a poté přidáme
nakrájené jahody. Stříkneme sodu a přidáme
trochu ledu. Ingredience promícháme a nápoj
podáváme. Nesmíme zapomenout přidat
brčko. Místo jahod je možné použít i maliny.

Něco pro zdraví:
Mezi oblíbené nápoje, které dokážou příjemně osvěžit a navíc jsou
zdravé, patří tzv. smoothies. Jsou namíchány z čerstvého ovoce nebo
zeleniny, jsou tedy hustší než klasické džusy (neobsahují téměř vodu) a
může se do nich přidat také cukr, drcený led, jogurt, mražené ovoce
nebo med. Smoothies mohou obsahovat i kousky čokolády, oříšků,
ovesných vloček a spousty dalších chutných přísad. Některé smoothies
nápoje mohou mít konzistenci mléčného koktejlu.
Jahodové smoothie
Skvělé jahodové smoothie si připravíme z 2,5 hrnku očištěných jahod, 1
hrnku bílého jogurtu, půlky hrnku jahodové šťávy, 1 větší oloupané
broskve a několika kostek ledu. V případě, že nemáme jahodovou šťávu,
můžeme místo bílého jogurtu použít jogurt jahodový. Jahody společně s
dužinou broskve a jogurtem vložíme do mixéru, přidáme několik kostek
ledu a nakonec přilijeme jahodovou šťávu. Chvíli mixujeme, nalijeme do
vysokých sklenic a ihned podáváme.

Vydařená reprezentace naší obce
Na Velikonoční neděli 20. 4. 2014, brzy ráno odjela skupinka mladých
sportovců, vyznávajících a hrajících zejména futsal, reprezentovat naší obec na
turnaj „O velikonočního beránka“ do Zbýšova u Brna. Tento, na okrese Brnovenkov, tradiční turnaj pořádá mužstvo D. C. Zbýšov, kolem pořadatele Karla
Baláže.
Základ mužstva tvořili vesměs hráči dříve hrající v mužstvu pod názvem „Steak
House“, který se v Dolní Moravici vytvořil kolem zakladatelky Radmily
Dobošové. Bohužel před odjezdem na turnaj se hodně hráčů, i ze základní
sestavy, omluvilo z účasti na této akci. Nakonec nemohli odjet, Josef Tomeček, Jan Kopeček, Pavel Kopeček ml. Neúčast
velké opory, tj. brankáře Ondřeje Kubjáta, se podařila přímluvou u babičky, odvrátit až na poslední chvíli. Ukázalo se, že
účast Ondřeje, na postu brankáře, byla jedním z rozhodujících faktorů pozdějšího úspěchu. Sestava, která nakonec
odjela, tvořili tito hráči: Jan Ondruch, Josef Kubját, Adam Vajdík, Ondřej Kubját, Radmila Dobošová, Miloslav Káfoněk a
náhradní brankářka Adéla Ondruchová. Manažersky se ještě podařilo zajistit, přímo
v místě konání turnaje, mladého hráče jako potencionální posilu pro náš tým.
Jednalo se o Víta Šauera, 17i letého hráče velké kopané z Oslavan u Brna. Po dohodě
v týmu došlo před prvním zápasem ke změně názvu a do turnaje jsme se přihlásili
jako „Sever Dolní Moravice“.Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, rozdělených do dvou
skupin po 4 týmech. Ze základních skupin postupoval každý. Dále se mužstva utkala
do kříže, tedy 1.sk.A proti 4.sk.B.; 2.sk.A proti 3.sk.B, atd. Již při losování jsme měli
smůlu a do skupiny nám byl nalosován největší favorit turnaje, v sestavě s několika
hráči z krajského přeboru, ale i s jedním reprezentantem ČR do 19i let ve velké
kopané. S tímto soupeřem jsme sehráli hned první utkání. Jako perličku ještě dodám, že naše náhradní brankářka byla
požádána, zda by mohla chytat za pořadatelský tým. A Adéle nechybělo sebevědomí a na nabídku kývla.
Naše výsledky v sk. „B“: Sever Dolní Moravice x Rogallo Zbýšov 0:2; x Alkatraz Rapotice 1:1; x Tequilla Zbýšov 2:1
V základní skupině jsme se umístili na velmi krásném a nečekaném 2. místě. Stejně tak se vedlo pořadatelům v brance
s Adélou Ondruchovou. My jsme v prvním vyřazovacím kole narazili na třetího ze sk.A, dlouholetého účastníka krajského
přeboru jižní Moravy ve futsalu, Remos Oslavany a s výsledkem 3:1 v náš prospěch, jsme postoupili do semifinále, tedy
mezi poslední 4 mužstva v turnaji. Domácí pořadatelé s naší brankářkou již tolik štěstí neměli a prohráli o postup
s Tequillou Zbýšov 1:2. My jsme v semifinále narazili na vítěze skupiny „A“, tým Mickey Zbýšov. A naše semifinále
dopadlo: Sever Dolní Moravice – Mickey Zbýšov 2:1. A obrovské překvapení bylo tady, opravdu to nikdo nečekal, ale
byli jsme ve finále! Kdo nás tedy čekal ve finále? Očekávaný a předpokládaný soupeř, prostě opět jsme se potkali
s Rogallem Zbýšov, se kterým jsme hráli první zápas ve skupině. I to svědčí o tom, že jsme měli opravdu silnější základní
skupinu. A takto jsme dopadli. FINÁLE: Sever Dolní Moravice – Rogallo Zbýšov 0:3.
Pořadí prvních čtyř v turnaji: 1. Rogallo Zbýšov, 2. Sever Dolní Moravice, 3. Mickey Zbýšov, 4. Tequilla Zbýšov
Tento kolektivní úspěch, podtrhlo navíc i několik individuálních ocenění, se kterými před turnajem nikdo moc nepočítal.
Výčet můžeme začít tím, že celý turnaj bojoval o titul nejlepšího střelce hráč Adam Vajdík, nakonec mu v tabulce střelců
patřilo velmi pěkné 2. místo, když vstřelil celkem 5 branek. Perličkou, ale zároveň i faktickým ohodnocením velké
odvahy, bylo udělení titulu NEJLEPŠÍHO BRANKÁŘE turnaje naší Adély Ondruchové, o tom, že Aduš chytala opravdu
dobře svědčí fakt, že pořadatelé požádali naši náhradní brankářku, jestli by nemohla přijet chytat i příští rok na další
ročník turnaje. Toto pozvání mimo jiné platí i pro celý náš úspěšný tým. V úplném závěru bych chtěl dokončit výčet
úspěchů, nejlepším hráčem celého turnaje byl pořadateli vyhlášen reprezentant naší obce: ADAM VAJDÍK.
Blahopřejeme! Tímto bych chtěl ještě jednou všem zúčastněným poděkovat za předvedené, velmi kvalitní výkony.
Příjemně překvapil Jan Ondruch, ale nad všemi se musí vyzvednout super výkony čtveřice hráčů: brankář Ondřej Kubját,
v poli Adam Vajdík, Josef Kubját a posila v týmu Vítek Šauer. Kluci a holky, díky.
M. K.

... z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 20.5.2014
ZO s ch v á l i l o
- závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2013 a souhlasí s celo ročním hospodařením obce bez výhrad, spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2013 a výsledků veřejnosprávní kontroly
poskytovaných finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO ZŠ a MŠ Dolní Moravice bez výhrad
- účetní závěrku Obce Dolní Moravice, Dolní Moravice č. 40, PSČ 795 01, IČ 00295957, sestavenou k 31. 12. 2013
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková
organizace, Dolní Moravice č. 7. PSČ 795 01, IČ 70988595 sestavenou k 31. 12. 2013
- přijetí účelových neinvestičních dotací z MSK na zabezpečení akce- schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
pro rok 2014
- smlouvu o výpůjčce a následném darování uzavřena se Sdružením obcí Rýmařovska na 1 ks velkoobjemového
kontejneru na biologický odpad
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8010309/5 D. Moravice, příp. vNN s ČEZ Distribuce a.s.
- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.OS201420003223 s EKO-KOM, a.s. včetně dodatku
- vyhlášení záměru prodeje hasičské Tatry T2-148P
- snížení ceny pronájmu nebytových prostor (potraviny)
- prodej části pozemku č.308/3, č.922/2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova,
- prodej pozemku č.130/2 o výměře 218 m2, č.130/1 o výměře 550 m2 v k. ú. Horní Moravice
- vyhlášení záměru prodeje pozemku č.464/4, 22/6 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova
- rozpočtové opatření č. 2 (změny nad rámec rozpočtu a uvnitř rozpočtu)


Zastupitelstvo obce se rozhodlo na základě velice přijatelné cenové nabídky, která vznikla z výběrového řízení,
opravit část místních komunikaci ve výměře cca 2 000m2. V těchto opravách bychom chtěli i nadále pokračovat,
protože stav našich místních komunikací není příliš v dobrém stavu.



V měsíci květnu proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Nové Vsi, kde se
veškerá svítidla osadila led žárovkami a tím pádem dojde k podstatné úspoře elektrické energie.
Tuto výměnu plánujeme ještě letos provést v katastru Dolní a Horní Moravice.



Jelikož je sociální zařízení v naší ZŠ v žalostném stavu, podali jsme na začátku roku žádost o
dotaci z MSK, ve které jsme byli úspěšní, a proto v měsíci červenci a srpnu proběhne
rekonstrukce sociálních zařízení v naší ZŠ. Naše děti a celý učitelský sbor se mohou
těšit na důstojné sociální zázemí.



Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo o uvolnění finančních prostředků na
pořízení veškeré administrativy nutné k podání žádosti o dotaci na zateplení
panelových domů č. 1 a č. 2 v Horní Moravici.

Soutěž pro občany Dolní Moravice – Pravidla: řešení tajenky odevzdejte na obecním
úřadě, nebo můžete poslat na email: sekretariat@obecdolnimoravice.cz do 5. 9. 2014. Po té
proběhne vylosování správných řešení. Vítěz obdrží dárkový koš v hodnotě 300,- Kč. Výherce
z minulého losování je paní Libuše Trmalová, které gratulujeme.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá životní jubilea
v III. čtvrtletí roku 2014.
Morávková Helena

61 let

Kopeček Antonín

64 let

Mlčuchová Marie

76 let

Ondrová Jolana

82 let

Doseděl Jaroslav

86 let

Strouhal Tomáš

87 let

Štrbačková Marie

87 let

Fajnorová Anna

89 let

Křepelková Jarmila

60 let

Makovička Zdeněk

63 let

Magdziaková Marie

66 let

Makovičková Věra

67 let

Vláčil Ladislav

67 let

Francová Eva

71 let

Kavková Jiřina

72 let

Soustružníková Marie

80 let

Vaculová Jitka

63 let

Klimeš Vítězslav

65 let

Petrů Maria

68 let

Riedlová Alenka

71 let

.
Rozloučili jsme se:
Velebná Anna

DM 143

Tichá Alžběta

DM 4

Langer Antonín

HM 58

MASÁŽE
DOPŘEJTE SI CHVILKU RELAXACE




relaxační masáže
baňkování,….
možnost docházky do domu

Tel.: 736 250 468
Dolní Moravice 63
Radmila Dobošová ml

.

Noví občánci:

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Tadeáš Riedl

HM 24

Beata Velebná

HM 55

