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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

....z 12. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 30.11.2016
ZO s ch v á l i l o
OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
 vyhlášení záměru prodeje pozemků: 215, 31/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova, vyhlášení záměru směny
pozemků se Správou silnic MSK
 prodej části pozemku č.1570/22 v k. ú. Dolní Moravice
 rozpočet Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace na rok
2017
 žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku - veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2017
pro Sportovní klub policie ČR Olomouc
 žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku - veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2017
pro Diakonii ČCE Rýmařov
 žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku - veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2017
pro TJ Sokol z. s. Dolní Moravice
 rozpočet na rok 2017 dle odvětvového členění (paragrafů):
příjem:
7,554.100,-Kč
výdej:
7,811.100,-Kč
financování:
- 257.000,-Kč
 rozpočtový výhled na rok 2018, 2019, 2010
 rozpočtové opatření č.4
 podání žádostí na dotace na rok 2017


ZO v z a l o n a v ě d o m í







vyhlášení inventarizace k 31. 12. 2016
závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2015
rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2017
zprávu starosty obce o jednání z Pozemkovým úřadem ve věci převodů pozemků
poděkování starosty dělníkům z Úřadu práce (VPP) dále poděkování organizátorům za kulturní,
sportovní a společenské akce
informaci starosty obce o půlnočním ohňostroji 31. 12. 2016

MORAVICKÉ VINOBRANÍ
Tentokrát Moravické vinobraní bylo pojato trochu jinak než doposud. V sobotu
24. 10. 2016 se začalo už ve 13 hodin, protože jsme měli nachystané nejenom
kvalitní znojemské víno pro dospěláky, ale taky mnoho atrakcí pro naše dětičky.
Návštěvníci opět mohli ochutnat kvalitní burčák anebo excelentní slámové víno.
Bohaté občerstvení, skvělá nálada, krásné počasí zajistili nádherné sobotní
odpoledne. Ujistili jsme se v tom, že jiné pojetí vinobraní se vyplatilo, takže se
těšíme na další rok.

TŘETÍ ROČNÍK BĚHU DO SCHODŮ NA VYHLÍDKOVOU VĚŽ
29. 10. 2016 se uskutečnil již třetí ročník běhu do schodů na VV v Nové
Vsi. Zúčastnilo se 45 závodníků, kteří úspěšně zdolali všech 160
schodů. Vítězství obhájil Rudolf Baštrnák v novém rekordu 24,6s.
Mezi hasiči, kteří běželi v plné výstroji a výzbroji /cca 16 kg/, zvítězil
Václav Vlásek z SDH Janovice, který časem 32s vytvořil nový rekord.
Podrobné výsledky najdete na stránkách obce.

ADVENT NA VYHLÍDKOVÉ VĚŽI V NOVÉ VSI
Zapálením první svíčky na adventním věnci zahajujeme v neděli 27.11.
tradiční adventní období na naší Vyhlídkové věži. Po celé toto období mohou děti i dospělí přispět k vánoční
výzdobě naší věže. Papírové ozdoby si mohou vyzvednout nebo sami vyrobit v našem informačním centru, nebo
si je přinést s sebou a dle svého uvážení umístit v prostoru věže.
V přízemí se mohou všichni návštěvníci seznámit se zajímavostmi křesťanských Vánoc, ochutnat vánoční punč a
prohlédnout si ukázky vánoční výzdoby.
Vůně punče a zvuk vánočních písní budou návštěvníky provázet při výstupu
na vyhlídkovou plošinu i zpět. Na Štědrý den 24.12. od 11.00 do 15.00 bude
Vyhlídková věž již tradičně patřit především dětem. Obrázky s vánoční
tématikou si mohou přinést z domova nebo namalovat přímo na věži a pak si
je mohou vystavit ve druhém patře věže. U vánočního stromečku v přízemí,
si mohou děti i dospělí zazpívat koledy a pod stromečkem si pak vyzvednout
příjemné překvapení.
Ve 21.30 si mohou zájemci jako každoročně poslechnout Rybovu Českou mši
vánoční a ve 22.00 hodin zakončíme náš program výstupem na vyhlídkovou
plošinu věže.
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí užít příjemnou atmosféru adventního
období.

Vyhlídková věž
bude uzavřena
ve dnech:
25. 12. 2016
31. 12. 2016
1. 1. 2017
Děkujeme za pochopení.

ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Je tady podzim, opět jako každý rok vyšel průvod od mateřské školky, aby účastníci společnými silami zavřeli
studánku u památné lípy Hadí královny. Víla léta (Lucie Svobodová) a víla podzimu (Hana Velebná) s dětmi řekly
zaklínadlo a studánku zamkly kouzelným klíčem na zimu, znovu se sejdou na jaře, aby jí opět otevřeli.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 5. 11. 2016
Slavnostního přivítání se zúčastnilo pět nejmenších občánků obce se svými rodiči, prarodiči, sourozenci
a v doprovodu blízkých přátel.
Po srdečném projevu pana starosty, ve kterém nechybělo přání všeho nejlepšího do začínajících životů,
představila členka sboru pro občanské záležitosti Radmila Dobošová nové občánky a to: Samuela
Najdeka, Emu Cetkovskou, Ester Pohanělovou, Matyáše Doboše a Vanesu Babčákovou. Následoval
podpis rodičů do pamětní knihy, předání kytiček maminkám a dárečky pro miminka na památku tohoto
slavnostního okamžiku.
Zpestření malé slavnosti obstaraly děti ze Základní školy v Dolní Moravici, které za doprovodu paní
ředitelky Kučerové vystoupily s básničkami, písničkami a hrou na flétnu.

VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 26. 11. 2016 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, ozdobit trička podle své fantazie, nebo zhotovit malé dárečky z ovčí vlny. Novinkou byli živí
kapři v kádi. 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.

„MORAVICKÁ DESÍTKA“
XXXIV. ročník silvestrovského běhu „Moravická desítka“
Den konání: 31. 12. 2016
Místo konání: obec Dolní Moravice
Prezentace závodníků: od 9:00 hod. v sále Obecního úřadu Start závodu: 10:00 hod. od Obecního úřadu
Pořadatel: TJ Sokol Dolní Moravice + Obecní úřad v Dolní Moravici
Zodpovědná osoba: starosta obce Dolní Moravice Pavel Kopeček (tel.:733 706 126)
Tradiční silvestrovský běh „Moravická desítka“ je náročný krosový závod, který se běží za každého počasí
s výškovým převýšením od (620m - 827m) v hlavní kategorii
Jednotlivé kategorie:
Muži do 40 ti let
10600 m
Ženy
10600 m
Muži nad 40 let
10600 m
Ženy
2000 m
Muži nad 50 let
10600 m
Dorostenci 14-16 let
3000 m
Muži nad 60 let
10600 m
Dorostenky 14-16 let
3000 m
Děti 12-14 let
2000 m
Děti 6-8 let
200
m
Děti 10-12 let
1000 m
Kategorie příchozích
3000 m
Děti 8-10 let
500
m
Děti do 6 ti let
200
m
Startovné: od 18 ti let 30,- Kč
Občerstvení zajištěno.
Děti mladší 8 let mohou běžet v doprovodu svých rodičů.
Srdečně zvou pořadatelé.

od 19. 12. do 31. 12. 2016

Provozní doba
Sběrného dvora
přes Vánoční svátky
od 24. 12. 2016 až
1. 1. 2017

od 7:00 do 12:00 hodin

bude uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.

Pracovní doba na

obecním úřadě
v Dolní Moravici

TOPENÍ A KOMÍNY
S topnou sezónou číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i
malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění
komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Ke konci listopadu tohoto roku hasiči na okrese Bruntál evidují téměř 20 požárů komínových těles. Majitelé, kteří
neprokázali hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, si vysloužili blokovou pokutu v přestupkovém řízení a
zákaz užívání komínového tělesa do provedení revize odbornou osobou – revizním technikem komínů.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých
byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší
spaliny od všech připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním,
měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy
reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu
za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň
držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné
kapalné

Výkon
připojeného
Činnost
spotřebiče paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

čištění
cesty

spalinové

kontrola
cesty

spalinové

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola 2 x za rok
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním
roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou
linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to
možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu
a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující
osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat
návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a
vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Text, foto: Ing. Antonín Ušela - pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

MIKULÁŠ V NAŠI OBCI
5. prosince 2016 se opět sešli dobrovolní hasiči z Dolní Moravice, aby potěšili děti i dospělé v podobě Mikulášů,
andělů a pekelných čertů. Jako první navštívili místní Domov pro seniory, kde je s nadšením přivítali. Senioři měli
velkou radost z nadílky, kterou byli obdarováni. Poté se Mikuláši se svými družinami, rozešli do domovů k dětem
po celé vesnici.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem
občanům za přízeň v roce 2016 a přeje
krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Vážení občané Dolní Moravice!
Dovolte, abych Vám popřál krásný vánoční čas, kdy mnozí budeme žasnout nad Dítětem v jeslích. A do nového
roku Vám přeji schopnost žasnout nad věcmi velikými i zdánlivě samozřejmými.
Díky mnoha ochotným lidem se k nám i letos dostane světlo zapálené v Betlémě. Budete-li chtít, aby
také u Vašeho betléma či na štědrovečerním stole hořelo „betlémské světlo“, můžete si ho přijít
vyzvednout do kostela 24. prosince od 14:00 do 14:30.
Půlnoční mše svatá bude letos také v Dolní Moravici, a sice ve 20:00. Pokud se Vám tento čas zdá
málo půlnoční, můžete se vypravit na 24:00 do Andělské Hory. A kdo by chtěl něco mezi, tak ve 22:00 v Malé
Morávce. V neděli 25. prosince bude mše svatá v 9:30 ve Světlé Hoře, společná pro všechny farnosti, které
spravuji z Malé Morávky.
25. prosince od 14:00 do 15:00 bude možné navštívit kostel v Dolní Moravici, prohlédnout si betlém a
zazpívat si koledy s dětmi a kytarami.
V sobotu 7. ledna 2017 můžete v Dolní Moravici i v Nové Vsi očekávat koledníky tradiční charitní
Tříkrálové sbírky.
V pátek 20. ledna 2017 se v kulturním sále v Dolní Moravici uskuteční 6. farní ples. Vstupenky jsou k
dostání po bohoslužbách v jednotlivých farnostech, na faře v Malé Morávce (554 273 110), v Dolní Moravici na
obecním úřadě a v potravinách. Cena je stejně jako v loňském roce 200,- Kč (při zakoupení do 16. ledna je v ceně
i večeře).
Případné změny a další informace najdete na stránkách farnosti (www.farnost-malamoravka.cz) v sekci
„Ohlášky“.
Karel Rechtenberg, farář

Zprávy o dění v naší škole
Drakiáda
Na konci měsíce září jsme se opět vydali na kopec za
MŠ, abychom si užili podzimních radovánek v podobě
pouštění draků. Zpočátku se zdálo, že nám počasí
přeje, protože bylo slunečno a foukal vítr. Draci ihned
vzlétli k nebi a my jsme se kochali pohledem na tu
krásnou podívanou. V jeden okamžik však padli
téměř všichni draci k zemi, až na jednoho. Krásně se
na nás z výšky smál, po chvíli jsme změnili názor, ten
drak se nám všem vysmíval. Ale jak už to bývá, na
každého jednou dojde a tak i poslední drak padl
k zemi, po větru ani památky. Co naplat, přírodě
poručit neumíme. Ta půlhodina však stála za to, tolik
draků společně na obloze už dlouho nikdo neuvidí. Společné odpoledne jsme zakončili opékáním
špekáčků na školní zahradě, děti si odnesly sladkou odměnu a diplom a účast.
Školská rada
Ve čtvrtek 6. října se sešla školská rada za účelem zvolit členku rady zastupující základní školu, nového
předsedu a Výroční zprávu školy za rok 2015/2016. Školská rada nově navrženou členku, paní učitelku
Evu Holubovou, do svých řad přijala, členové navrhli předsedkyni, kterou se s plným počtem hlasů stala
opět paní Lucie Vinohradníková.
Kaple
V rámci výuky předmětů prvouky a vlastivědy jsme se v říjnu vydali na poznávací prohlídku kaple
V Lipkách. Žáci pátého ročníku se seznamovali s barokem a kaple pro ně byla nejlepší ukázkou tohoto
uměleckého slohu. Nejprve jsme absolvovali komentovanou prohlídku kaple a následně jsme se
přesunuli do rýmařovského muzea, kde pro nás měli přichystaný další vzdělávací program věnovaný
tématu baroka a historii města Rýmařova. Už teď se těšíme na další návštěvu muzea, která nás čeká
v lednu, podíváme se totiž do pohádky společně s Kašpárky z celého světa.
Orientační běh
Ten, kdo čte pravidelně články o dění v naší škole už ví, že se každoročně zúčastňujeme orientačního
běhu, který pořádá ZŠ a MŠ Karlova Studánka. Jde spíše o procházky přírodou spojené s naukou o
přírodě. Tentokráte tomu ale bylo jinak. Naše škola přichystala dva projektové dny (24. a 25. října) pro
žáky ZŠ zaměřené na skutečný orientační běh v přírodě. Paní učitelka E. Holubová, která sama tyto
závody běhá, připravila pro děti trasu v lesích na Nové Vsi. První den se děti učily pracovat s mapou a
buzolou, poznávat speciální značky a prošly si připravenou trasu. Druhý den absolvovaly závod, kde
musely nejen proběhnout správnou cestou, v co nejlepším čase, ale také dávat pozor na kontroly
vyznačené v mapě (písmena ukrytá v lese). Kdo nedokázal číst v mapě, mohl se snadno splést a zapsat
falešnou kontrolu a tím si přidal trestné minuty. Ukázalo se, kdo dokáže nejlépe propojit všechny
dovednosti. Uspět mohl i pomalejší běžec, pokud se v přírodě dobře orientoval. Počasí nám nepřálo,
v lese byla mlha, poprchávalo, ale navzdory tomu všemu se závod vydařil a všichni doběhli do cíle
v pořádku. A jak to všechno dopadlo?
kategorie 1. až 3. ročník.: 1. Jan Vinohradník, 2. Kristýna Sachrová, 3. Oliver Kutlak
kategorie 4. a 5. ročník.: 1. Amálie Vinohradníková, 2. Františka Rychlíková, 3. Daniel Smolen

Soutěž „O nejkrásnější podzimní list“
Stejně jako v letech minulých i tento rok jsme si
nenechali ujít krásy podzimu a uspořádali jsme soutěž
„O nejkrásnější podzimní list.“ Podzimně zbarvené a
krásně vylisované listy doneslo celkem 7 dětí a v pátek
25. listopadu jsme na základě hlasování vybrali tři
vítěze. Tentokrát se na 3. místě umístila Natálka
Pohanělová, na 2. místě Veronika Kopečková a na místě
nejvyšším Sára Ester Stojaspalová. Za své snažení
dostaly všechny děti diplom a sladkou odměnu a
vítězové ještě malý dárek.
Mikuláš
A je tady advent, čas neskutečně rychle letí. První událostí této doby plné očekávání je příchod Mikuláše
a čerta. Děti naší školy se také dočkaly, Mikuláš a čert k nám zavítali dopoledne v úterý 6. prosince.
Všichni měli pro Mikuláše přichystanou básničku nebo
písničku, Mikuláš děti za jejich výkon odměnil
balíčkem plným dobrot a starším dětem přečetl jejich
prohřešky z Knihy hříchů. Paní učitelky měly spoustu
práce, jak ochránit některé hříšníky před hrozícím
peklem. Čert byl neposlušný a odhodlaný nějakého
toho uličníka peklu doručit. Děti však slíbily, že se
polepší a Mikuláš jim dal ještě šanci. Pro tento rok jsme
všechny děti uchránily,
nebylo to však vůbec
lehké.

Beseda s ochráncem přírody
V rámci různých akcí spřátelených málotřídních škol se účastníme
činností spojených s ochranou přírody a ekologií. Pomáhali jsme například obnovit starou alej vedoucí
ke kostelu v Malé Morávce, děti samy poznaly, jak je těžké zasadit strom, ale měly z vykonané práce
upřímnou radost. Jako odměna za tuto záslužnou činnost nám byla nabídnuta beseda s ochráncem
přírody panem Duhonským a my jsme jeho nabídku rádi přijali. Ve středu 7. prosince uskutečnil pro
žáky naší ZŠ povídání o přírodě v okolí jejich domova, o chráněných stromech v obci a živočiších.
Konečně se dozvěděli také něco o chráněných netopýrech, kteří obývají zdejší štoly a třeba některá
z témat napomohou vzbudit v dětech větší odpovědnost k přírodě a její ochraně.
V nejbližší době nás čeká vystoupení v Domě odpočinku ve stáří – 14. 12. 2016 a Vánoční besídka – 19.
12. 2016 ve 14:30 hod. v obecním sále, na kterou Vás všechny srdečně zveme.

S blížícím se závěrem roku mi dovolte poděkovat našim
zaměstnancům za výbornou práci a Vám, kteří nám pomáháte při
akcích, za podporu a čas, který nám věnujete. Úplně všem pak
přejeme krásný a úspěšný nový rok 2017.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Moravice Dagmar Kučerová - ředitelka školy

Něco pro šikovné ruce

Společenská rubrika
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům,
kteří slaví svá životní jubilea v I. čtvrtletí roku 2017
Marková Hana

88 let

Bajcarová Drahoslava

88 let

Volochová Anna

84 let

Koreníková Margita

81 let

Strouhal Josef

78 let

Cenek Bořivoj

69 let

Riedl František

68 let

Přikrylová Růžena

65 let

Křepelka Milan

61 let

Horáček Karel

73 let

Antes Ivo

70 let

Klimešová Alena

69 let

Přikryl Antonín

64 let

Najdeková Eva

64 let

Hladký František

61 let

Kavka Josef

82 let

Ondrušíková Jaroslava

72 let

Jirák František

71 let

Korman Jan

70 let

Žákovčík Josef

69 let

Najdek Josef

67 let

Najdeková Irena

62 let

Bršťák Ondřej

60 let

Noví občánci:
Matyáš Doboš

DM 63

Vanesa Babčáková

HM 1

Rozloučili jsme se:
Žédek František

DM

Koščová Dagmar
Strouhal Tomáš

DM 133
DM 25

Kuncová Milada

DM 25

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

Šťastné a veselé Vánoce,
bohatého Ježíška a
hodně zdraví, štěstí do
nového roku 2017
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
2017.

