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Silvestrovský běh

Dětský karneval

III. Reprezentační ples

Velikonoční jarmark

Josefovská zábava

Otevírání studánek

Velikonoce na Vyhlídkové věži

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 30. 3. 2016
ZO s ch v á l i l o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o
zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Základní škole a Mateřské škole Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace, převod z
rezervního fondu
prodej:dvouosý 9t návěs kontejnerový traktorový, SPZ T001602, rok výroby 1989
prodej: stodoly bez č. p. a č. e. na p. č. st. 108/1, bez pozemku, v k. ú. Nová Ves u Rýmařova
vyhlášení záměru prodeje pozemku: 976, 39/2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova
prodej pozemku č.1570/2 v k. ú. Dolní Moravice, výměra po geom. plánu,
prodej pozemku č. 1045 o výměře 213 m2 a č.425/4 o výměře 112 m2 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova,
prodej pozemku č. 131 o výměře 786 m2 a část č.811/16 v k. ú. Horní Moravice, výměra po geometrickém plánu,
prodej pozemku č.555/1 výměra dle geometrického plánu, v k. ú. Nová Ves u Rýmařova
prodej pozemku č. st. 241 o výměře 28 m2, pozemky č.563/11 o výměře 493 m2 a č. 555/3 o výměře 9 m2
rozpočtové opatření č. 1 (změny nad rámec rozpočtu a uvnitř rozpočtu)
ZO v z a l o n a v ě d o m í

informaci o finančním daru od "německých rodáků" na pomník padlých v 1. sv. válce a pokračování
jeho rekonstrukce
informaci o chystané výstavbě dětského hřiště na Nové Vsi od lesů ČR
informaci o opravách obecních cest
informaci Policie o stavu kriminality na území naší obce

Vážení občané,
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo finanční prostředky na opravu části
místních komunikací. Oprava se bude týkat těchto komunikací: u RD typu Okál, od RD č. p. 30 (Psotovi) k RD č. p. 133 (Záhorovi), od RD č. p. 17 (Nekovářovi) k RD č. p. 20 (Bršťákovi) a od RD č. p. 7 (Lónovi) k RD č. p. 51 (Mosní). Způsob opravy výše uvedených komunikaci bude proveden penetračním
nástřikem včetně vyrovnání podkladu a stavební práce by měly být dokončeny do konce května.
Stavební firma, provádějící tuto zakázku, nabízí našim občanům, kteří bydlí poblíž těchto komunikací,
případnou opravu vjezdu nebo parkovišť v jejich vlastnictví za zvýhodněnou cenu (nebudou účtovány
přejezdy techniky a doprava materiálů).
Případní zájemci se mohou nahlásit na obecní úřad nebo starostovi obce.
Pavel Kopeček
starosta obce
Jarní očista organizmu, redukce váhy
Na vyčištění, ale i redukci váhy je vhodná polévka
ze sedmi druhů zeleniny, která se konzumuje tří až pěti dní. Uvaříme ve vodě mrkev, zelí, cibuli, česnek,
petržel, celer, květák (nebo jiný oblíbený druh), jemně osolíme mořskou solí a kápneme jednu lžičku
panenského olivového oleje.“ Tuto polévku a tři a půl litru pramenité neperlivé vody pojídáme během
této doby, délka závisí na výdrži jednotlivce.
Dobrou službu nám učiní i jablečný ocet, nejlépe v bio kvalitě. Tento prastarý prostředek představuje
jednoduchou metodu, jak omládnout, zhubnout, snížit vysoký tlak, zbavit se toxinů, zlepšit kožní choroby a celkově se zregenerovat.“ Po dobu třech týdnů si každé ráno nalačno a večer před spaním vypít
sklenici neperlivé vody, do níž přidáme jednu polévkovou lžíci právě jablečného octu.

XXXIII. ročník Silvestrovského běhu
Poslední den v roce 2015 mnozí z nás prožili sportovně a zúčastnili se aktivně nebo pasivně tradičního Silvestrovského běhu na Novou Ves. Účast byla
opět hojná a závodu se zúčastnilo zatím nejvíc sportovců v počtu 114. Tato
akce je velmi oblíbená a láká sportovce všech kategorií. Už teď se těšíme na
další ročník tohoto závodu.

III. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce Dolní Moravice
Rok 2016 jsme zahájili krásnou akcí konanou obcí společně se ZŠ, MŠ Dolní Moravice. Opět přišla
spousta lidiček, která ví, že tato akce nikdy nezklame a že se zde bude dobře bavit. Nádherně vyzdobený sál, bohatá tombola, vynikající občerstvení, krásné vystoupení taneční skupiny a dobrá kapela,
zaručili zábavu na úrovni.

Josefovská zábava

V sobotu 19. března má jmeniny Josef a my jsme mohli společně oslavit toto hezké jméno na tradiční
Josefovské zábavě konanou obcí a hasiči Dolní Moravice. Místní hasiči si krásně vyzdobili sál, aby přivítali účastníky této oblíbené akce. Opět hrála známá kapela Bledule, která zaručila skvělou hudbu.
Návštěvníci této akce se velmi dobře bavili, o tom svědčí i to, že se zábava protáhla až do páté hodiny
ranní.

Otevírání studánek
V pátek 25. března proběhlo setkání s jarní vílou (Jana Kopečková), která společně s dětmi probudila
jaro a otevřela naši studánku u památné lípy Hadí královny.

V naší obci Dolní Moravice se
vybralo na veřejné

Společenské akce v naší obci:
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění májky
Dětský den a kácení májky
25. 6. Slavnosti „Den obce“
Termíny akcí budou upřesněny na vývěskách a
webových stránkách obce.

Tříkrálové sbírce 18 202,- Kč.
Výtěžek sbírky rozdělí Charita
pro lidi v akutní krizi, vybavení
pro terénní paliativní péči apod.
Děkujeme těm, co přispěli.

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

Den Matek 10. 5.
Den matek je velmi krásný
svátek, který je rozšířen po
celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou
květnou neděli. Začal se slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové.

Mezinárodní den rodiny 15. 5.
Mezinárodní den rodiny je velice významným
dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým
prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli
bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a
nenahraditelný pocit, který by nám v tento den
měl být připomenut a vryt do paměti protože jak
někteří mohou zapomenou není samozřejmostí.

Den hasičů 4. 5.
Den hasičů, všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den
vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá
právě na 4. května, který je dnem sv. Floriána,
který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům.

Činnost Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice
Vánoční besídka
V závěru loňského roku jsme se sešli v sále OÚ, abychom si společně s rodiči a dalšími příbuznými
zpříjemnili nadcházející vánoční čas. V úvodu zahrály děti
z dramatického kroužku Vánoční pohádku, potom děti z MŠ
pod vedením paní uč. Larišové předvedly pásmo básniček,
písniček a tanečků. Program pokračoval vystoupením dětí
z kroužku flétniček a společným pásmem básniček a písniček
v podání všech žáků ZŠ. Na závěr jsme se rozloučili s paní
učitelkou Larišovou, která odešla do důchodu, a poděkovali
jsme jí za její celoživotní práci s dětmi. Děti podarovaly své
rodiče vlastnoručně vyrobenými dárečky, s kterými jim pomáhaly paní učitelky.
III. reprezentační ples ZŠ, MŠ a Obce Dolní Moravice
V lednu jsme společně s Obcí Dolní Moravice uskutečnili už III. reprezentační ples. Velké poděkování
patří především všem sponzorům, bez nichž bychom tuto krásnou akci nemohli zorganizovat. Děkujeme i všem, kteří tuto akci podpořili svou přítomností a přispěli tak k příjemné atmosféře.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Uběhl pouhý týden a my jsme se už 5. února těšili na zápis prvňáčků do naší školy. Vše jsme důkladně
přichystali. Co všechno musel takový budoucí prvňák absolvovat? Povídání o sobě a rodině, poznávání
barev, orientaci v prostoru, číselnou řadu do 10, ukázat,
že už teď zná některá písmena aj. A po náročné zkoušce si
mohl vyzkoušet svou obratnost v tělocvičně, kde byla připravena překážková dráha. Všechno dopadlo na jedničku
a my budeme mít od září jednoho šikovného prvňáka Oliverka.
Dětský karneval
Další společná akce školy a Obce proběhla 27. února, kdy
k nám přijeli Jinálek, Jája a Pája a pomohli nám vytvořit
program plný her, tance a soutěží.

Velikonoční jarmark
Jednou z akcí posledních dní byl 22. března jarmark
v budově základní školy. Na návštěvníky zde čekala spousta výrobků s velikonoční tematikou (keramika, zdobená
vajíčka atd.), ukázka paličkování, zdobení kraslic a také
dílny, kdy si mohl každý návštěvník vyrobit dekoraci podle
svých představ nebo uplést pomlázku. K příjemné atmosféře přispěla také školní kavárna se spoustou dobrot
k zakousnutí.

Horolezecká stěna a návštěva knihovny
Ve středu 23. března jsme se vydali zdolat horolezeckou stěnu v SVČ Rýmařov. Celkem 14 dětí si vyzkoušelo svou sílu, obratnost a vůli překonat strach. Musím říct, že máme moc šikovné děti, nikdo se
nebál a většina z nich vylezla až úplně nahoru. Znaveni, ale spokojeni jsme se přesunuli do Městské
knihovny, kde nám paní knihovnice vysvětlila uspořádání knih, jejich vyhledávání a další možnosti
využívání knihovny.

V nadcházejících měsících chystáme:
• Dopravní hřiště – celá škola
• Kino Bruntál – Kouzelná planeta – cestopis pro děti (ZŠ)
• Den Země – jarní úklid
• Ukázka dravců – celá škola, akce se koná v Malé Morávce
• Besídka k svátku matek
• Zápis do MŠ
• Den dětí
• Projekt malotřídních škol – setkání pracovníků
• Atletika – pořádá ZŠ Malá Morávka
• Florbalový turnaj malotřídek – pořádá ZŠ a MŠ Dolní Moravice
• Orientační běh – ZŠ a MŠ Karlova Studánka
• Vyhodnocení sluníčkové soutěže – spaní ve škole
• Školní výlet
• Vystoupení dětí na Dni obce
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při pořádání akcí (příprava občerstvení, sálu, věnování vlastních
výrobků) a budeme i nadále rádi za každou pomoc, kterou nám přispějete.
Za celý kolektiv zaměstnanců školy Dagmar Kučerová

Oznámení
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina rodičů uvítá otevření 5. ročníku na naší
škole, proto v příštím školním roce 2016/2017 bude pro žáky základní školy otevřen 5. ročník.
Dagmar Kučerová – ředitelka školy

Co nového na Vyhlídkové věži v Nové Vsi?
Štědrovečerní výstup na Vyhlídkovou věž a následný poslech mše J. J. Ryby
ukončily velmi úspěšný rok 2015. Co nás vede k takovému závěru? Především statistické údaje, které nás informují, že v roce 2015 navštívilo naši věž
20 519 turistů. Jen v prosinci vzrostla návštěvnost oproti loňskému roku
skoro o 500 lidí. Zápisy v návštěvní knize vyjadřují poděkování za „jednu
z nejkrásnějších rozhleden v Česku“, přičemž oceňují nejen konstrukci rozhledny a výhled, ale i informace o historii, turistickém ruchu a zázemí, které
jim rozhledna poskytuje.
Řada návštěvníků se k nám proto ráda vrací jak na „tradiční“ akce, které se
jim u nás líbily/Anenská pouť, běh do schodů, adventní program/, tak i
v očekávání, co nového jsme pro ně připravili.
První jarní akcí letošního roku byly opět „Velikonoční tradice“, kterým tentokrát přálo i počasí a tak se zde vystřídalo během soboty a
neděle 642 návštěvníků. Velký ohlas mělo jak malování vajíček, za
pečlivého dozoru paní Fabiánové, tak i informace o některých tradičních velikonočních pokrmech, včetně jejich ochutnávky.
Ve druhé polovině dubna chystáme
informativní výstavku s názvem
„Evropsky významné lokality“, která nám přiblíží 13 těchto lokalit, nacházejících se na území CHKO Jeseníky. Zároveň zde nalezneme i informace o hraničních kamenech a další zajímavosti.
Hlavní „letní událostí“ bude Anenská pouť, která se uskuteční v sobotu
30. 7. 2016.
TJ SOKOL Dolní Moravice 2016
17. kolo - Sobota 26. 3. 2016 15:00 Dolní Moravice - Otice 0:1
Branky: 59. Tesař Daniel
Rozhodčí: Šimeček Michal - Kubín Ondřej, Barčík Antonín.
74 diváků tráva
18. kolo - Sobota 2. 4. 2016 15:30 Město Albrechtice - Dolní Moravice 3:1
Branky: 21. Fiebrich Tomáš, 58. Burda Jaroslav, 87. Burda Jaroslav - 60. Vaněrek Václav
Rozhodčí: Bartek Libor - Poledník Radek, Chlebovský Bohumír.
50 diváků tráva
19. kolo - Sobota 9. 4. 2016 15:30 Dolní Moravice - Velké Hoštice 2:2
branky: 1. Doležel Radek, 80. Pohaněl Lumír - 41. Pluschke Marcel, 84. Pluschke Marcel
Rozhodčí: Šafařík Pavel - Kotala Filip, Muroň Antonín.
50 diváků tráva
20. kolo - Neděle 17. 4. 2016 16:00 Strahovice - Dolní Moravice
Rozhodčí: Sciskala Vladimír - Zelník Karel, Porubek Václav. Delegát: Urban Jan.
21. kolo - Sobota 23. 4. 2016 16:00 Dolní Moravice - Světlá Hora
22. kolo - Neděle 1. 5. 2016 10:00 Zlatníky - Dolní Moravice
23. kolo - Sobota 7. 5. 2016 16:30 Dolní Moravice – Úvalno
24. kolo - Sobota 14. 5. 2016 17:00 Velké Heraltice - Dolní Moravice
25. kolo - Sobota 21. 5. 2016 17:00 Chomýž - Dolní Moravice
26. kolo - Sobota 28. 5. 2016 17:00 Dolní Moravice - Chuchelná
14. kolo - Neděle 5. 6. 2016 17:00 Štěpánkovice - Dolní Moravice
15. kolo - Sobota 11. 6. 2016 17:00 Dolní Moravice – Žimrovice
16. kolo - Neděle 19. 6. 2016 17:00 SO Bruntál.B - Dolní Moravice

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea v II. čtvrtletí roku 2016.

Trmal Jan

82 let

Sedláček Miroslav

77 let

Šober Vojtěch

72 let

Bršťák Jan

68 let

Cenková Jana

68 let

Klár Antonín

67 let

Langer Jan

63 let

Bršťák František

62 let

Vymětalová Jaroslava

60 let

Koščová Dagmar

60 let

Svobodová Miluše

89 let

Erbenová Blanka

86 let

Mihailová Štefanie

85 let

Baláž Rudolf

72 let

Riedel Adolf

71 let

Bartoš Jiří

70 let

Psota Karel

69 let

Vávrová Ludmila

69 let

Gruber Otto

66 let

Rakšányiová Dagmar

65 let

Košč Vítězslav

65 let

Vajdík Alois

64 let

Lipka Jan

61 let

Dworoková Oldřiška

61 let

Novák Alois

91 let

Hladká Anna

84 let

Kubátová Božena

83 let

Petrů Jiří

77 let

Császár František

76 let

Vondráková Drahomíra

64 let

Bršťáková Olga

63let

Pavelková Eliška

63 let

Gruberová Jarmila

63 let

Záhorová Marie

61 let

Noví občánci:

Rozloučili jsme se:

Samuel Najdek

DM 135

Ema Cetkovská

DM 66

Ester Pohanělová

DM 107

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Marie Soustružníková DM 55

MUDr. Věra Špicerová
bude ordinovat v Dolní
Moravici
vždy po předem ohlášeném termínu, který bude
zveřejňován v místním
obchodě a na internetových stránkách obce.
http://www.obecdolnimo
ravice.estranky.cz/
Děkujeme za pochopení.

