3/2017

Den obce

Fotbalový turnaj starých
gard
Moravické vinobraní

Anenská pouť a Novoveský jarmark

28. 10. IV. ročník běhu do schodů
Vyhlídková věž

Rekonstrukce pilíře Nejsvětější Trojice – (financováno z dotací)

Realizace zlepšení funkčního stavu zeleně u obecního
úřadu a pilíře Nejsvětější Trojice (financováno z dotací)

Zhotovení podkladu pod nádoby na odpad u panelových domů
č. 1 a 2 (financováno z vlastních zdrojů)

Oprava venkovního a vnitřního nátěru autobusových čekáren (financováno z vlastních zdrojů)

Pořízení štěpkovače a 100 ks kompostérů (financováno z dotací)

Rekonstrukce chodníků a přístupové cesty
k prádelně – panelové domy č. 1. a 2.
(financováno z vlastních zdrojů)

Nákup nové sekačky (financováno z vlastních
zdrojů)

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 27. 7. 2017
ZO s ch v á l i l o

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

přijetí dotace na dodávku kompostérů a štěpkovače přes Sdružení obcí Rýmařovska
přijetí finančních prostředků (dotace) ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: Zlepšení funkčního
stavu zeleně obce Dolní Moravice, okres Bruntál
přijetí dotace "Jak nezabloudit na Rýmařovsku" (na informační směrovky) přes Sdružení obcí Rýmařovska
převod pozemků darovací smlouvou od Správy silnic MSK, části pozemků č.1560/3, 1560/5 v k. ú. Dolní Moravice
smlouvu o zřízení věcného břemene č.BR/26/e/2016/HH s Moravskoslezským krajem Správou silnic MSK ve
věci vodovodu a optického kabelu – Nová Ves
žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č.565 ze dne 17.5.2006, část G, bod 5 na parcely
v k.ú. Dolní Moravice: st.264, st.292, 1494/1, část 797, část 829/2, 1523, 1529, část 1002/1, 1640, 1641, v k.ú.
Horní Moravice: 308/4, část 768/3, část 808/3, v k.ú. Nová Ves u Rýmařova část 418/1, 970, 1010/2. Dále ZO
souhlasí u pronajatého majetku s převzetím závazku – nájemní smlouvy, se Státním pozemkovým úřadem
žádost nájemce o přímý prodej majetku dle zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č.565 ze dne 17.5.2006 na parcely v k.ú. Dolní Moravice: st.94/5, část 1011, část 1042, v k.ú. Horní Moravice: část 808/3, v k.ú. Nová Ves u Rýmařova: část 410/1,
část 420, se Státním pozemkovým úřadem
žádost o povolení trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Nová Ves u Rýmařova ve věci
parkoviště a přístupového chodníku ve Sportovně rekreačním centru – Nová Ves, p.č. 615/28 o výměře 470 m2,
p.č.615/29 o výměře 14 m2,
rozpočtové opatření č.4
prodej části pozemků č.1462/1, 1050/36 v k.ú. Dolní Moravice, výměra po geom. plánu
prodej pozemku č.46/1 v k.ú. Dolní Moravice o výměře 197 m2
prodej části pozemku č.1570/2 v k.ú. Dolní Moravice
vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 35/2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
ZO v z a l o n a v ě d o m í
rozpočtové opatření č.3
závěrečný účet SOR za rok 2016 ve smyslu §39, odst.6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění, a bere na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrad dle Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 1.3.2017. Dále bere na vědomí zprávu
kontrolní komise ze dne 15.2.2017 týkající se kontroly hospodaření za rok 2016.
informaci starosty obce o opravě mostů, zábradlí, chodníků, cest...

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 25.9.2017
ZO s ch v á l i l o, např.:
• poskytnutí půjčky Sdružení obcí Rýmařovska k předfinancování projektu "Jak nezabloudit na Rýmařovsku"
schvaluje Smlouvu o půjčce
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Moravice Sdružení obcí Rýmařovska k dofinancování projektu "Jak nezabloudit na Rýmařovsku " se Sdružením obcí Rýmařovska
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Moravice na projekt: "Domácí kompostéry
a štěpkovač pro Rýmařovsko" se Sdružením obcí Rýmařovska
• smlouvu o výpůjčce a následném darování na 100 ks kompostérů se Sdružením obcí Rýmařovska
• příkazní smlouvu s fa Tvorba krajiny s.r.o. na akci "Realizace LBC*DM11"
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č.IP-12-8020753/V/2, Horní Moravice
• koupi části pozemku 1267/1 v k.ú. Dolní Moravice
• vyhlášení záměru prodeje pozemku č.811/6, 31 v k.ú. Horní Moravice

• prodej části pozemku č.176/1 a část pozemku č.811/11 v k.ú. Horní Moravice
• prodej pozemku č.st.35/2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
• rozpočtové opatření č.6
ZO v z a l o n a v ě d o m í, např.:
• informaci starosty obce o realizaci stavby "Zlepšení funkčního stavu zeleně obce Dolní Moravice"
• informaci starosty obce o sdělení k žádostem o převodu majetku státu od Státního pozemkového úřadu
• informaci starosty obce o probíhající rekonstrukci pilíře Nejsvětější trojice
• informaci o proběhlém předběžném auditu z MSK
• informaci starosty obce o vyřizování dotace na pasivní odpočívadlo u Hadí královny a na další nádoby na třídění odpadu
• poděkování starosty pracovníkům obce za stavební úpravy kolem paneláků včetně kaskád na odpadové nádoby
... ZO projednalo spoustu dalších záležitostí naší obce a občanů....

Vyhlídková věž v létě
Centrem letních akcí na naší Vyhlídkové věži v Nové Vsi byla již tradičně
Anenská pouť a s ní spojený Novoveský jarmark. Náhodní turisté i pravidelní návštěvníci této akce si prohlédli, a někteří i zakoupili, výrobky dětí
z keramického kroužku při ZŠ v Dolní Moravici, voňavá mýdla nebo výrobky
z levandule. Domácí koláče a cukroví, které podle kroniky nesměly chybět na
žádné pouti, byly i tentokrát pochoutkou pro všechny mlsné jazýčky. Jako
každý rok i letos jsme si vyslechli zajímavosti z historie a poté se vydalo procesí, pod vedením pana faráře Rechtenberga, k místí kapli svaté Anny, kde
proběhla slavnostní mše. / Fotodokumentaci celé akce lze vidět na stránkách obce./
Během dvou prázdninových měsíců navštívilo naši věž 7 600 turistů, kteří nejen
že si chválili krásné pohledy do všech světových stran, ale byli příjemně překvapeni
i informačními výstavkami
v jednotlivých podlažích věže.
Poměrně velký zájem byl i o
informace z historie Nové Vsi,
především u skupin turistů a
žáků škol v přírodě, kteří navštěvovali Vyhlídkovou věž v květnu a v červnu. U dětí se s největším ohlasem setkala expozice hasičů, která se nachází hned
v přízemí.
V podzimním období chystáme již IV. Ročník běhu do schodů,
který se uskuteční v sobotu 28.10.2017 od 10.00 hodin. Zveme
tímto nejen sportovní fanoušky, ale i občany naší obce, aby přišli
podpořit závodníky a zároveň si vyzkoušeli svou kondici výšlapem
věž.
Jitka Vaculová

Další akce v naší obci:
28. 10. – běh do schodů na Vyhlídkové věži, Nová Ves
28. 10. - Zavírání studánky 18:00 hod.
2. 12. – Vánoční jarmark a rozsvícení ván. stromu 14:00 hod.
Upřesnění všech akcí bude na vývěskách a webových stránkách
obce.

Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život snad už ani nedokážeme představit.
Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou
cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento
dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či rozprodání na
náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letošního roku do
konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském
kraji. V posledních pěti letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce
2012 jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo.
Krádeže vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy
stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje
žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování oplocený pozemek,
garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší
pohyb lidí, a které je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým
systémem.
• Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené.
• I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.
• Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace, mobilní telefony), které by mohly
upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná nabídka vozidel na
trhu má již řadu těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě. Jedná se například o imobilizér,
který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru nebyl vložen originální klíč nebo dálkové ovládání centrálního
zamykání s plovoucím kódem. Každý majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími
systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí
nespočet elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy, které dokáží s přesností
několika metrů určit, kde se vozidlo momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu
na okna vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená
finanční výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového vozidla. Pro případ
odcizení je možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu nabízí.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto
místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu
obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o
odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako negativní a
nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky, která po zjištění všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
vrchní inspektor nprap. Mgr. Darina Knižátková

Při odstraňování staré podlahy našli munici
17. července 2017
DOLNÍ MORAVICE | Bruntálští policisté přijali oznámení o nálezu munice. Po příjezdu na místo zjistili, že majitelé v obci
Dolní Moravice při opravě nemovitosti na půdě pod starou podlahou nalezli střelivo. „Jednalo se o 10 ks ostrého střeliva
do pušky značky Mannlicher ráže 8x50R, které bylo ve dvou zásobnících a pět nábojů ráže 7,62x54R do pušky značky
Mosin. Celková délka nábojnice byla 77 mm. Střelivo si převzal přivolaný policejní pyrotechnik k likvidaci,“ informovala
mluvčí bruntálské policie Pavla Jroušková.
(dům č. 95 naproti pomníku padlých v I. svět. válce)

Novinky ze školy v Dolní Moravici
Školní výlet
Ve čtvrtek 22. června jsme se vydali s dětmi MŠ i ZŠ a některými rodiči na školní výlet. Nejprve jsme navštívili
ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, kterou není nutné blíže představovat, jelikož je častým cílem školních
i rodinných výletů. Vybrali jsme si krásný letní den jako stvořený pro klidnou a ničím nerušenou procházku.
Po klidném začátku dne jsme však potřebovali dětem do žil
vlít trochu adrenalinu a vybít energii, proto jsme pokračovali návštěvou zábavního centra Krokodýlek v Olomouci.
Centrum plné atrakcí jako jsou skákací hrady, klouzačky,
průlezky, trampolíny atd., bylo vybudováno z bývalé továrny na okraji Olomouce. Jelikož byl běžný pracovní den,
dalo by se říci, že areál byl k dispozici pouze dětem z naší
školy. Děti si mohly atrakcí plně užívat celé dvě hodiny, při
odchodu bylo vidět, že jsou spokojené, možná i natěšené,
až centrum navštíví se svými rodiči a sourozenci. Můžeme
všem doporučit, zvláště je-li venku nepříznivé počasí. Jen
je třeba se den dopředu objednat.
Ilustrační foto
Den obce
Jako každoročně se děti a žáci naší školy prezentují svým vystoupením na Dni obce. Většinou jde o nějaký
tanec, pásmo básní a písní. Tentokrát jsme své vystoupení pojali trochu jinak. Měli jsme poslední příležitost
vystoupit s našimi žáky 5. ročníku a využít přítomnosti většího množství šikovných zpěváků –
nejen z řad páťáků. Rozhodli jsme se nastudovat operetku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
„Červená Karkulka.“ Všichni zpěváci v hlavních
rolích se svého úkolu zhostili na výbornou, doufáme, že tím jejich pěvecký projev neskončí a
budou dále rozvíjet svůj talent. Také děti ve
sboru se snažily, seč jim síly stačily, patří jim pochvala. Tréma byla veliká, ale všichni to zvládli. Jen malé připomenutí, kdo ztvárnil jednotlivé role: Karkulka
– Františka Rychlíková, babička – Amálie Vinohradníková, holub – Jan Vinohradník, vlk – Veronika Kopečková,
myslivec – Sára Ester Stojaspalová. Děkujeme touto cestou rodičům za pomoc při výrobě masek.
Závěr školního roku bývá velmi vypjatý. Děti se snaží ještě rychle dohnat zameškané učivo a spravit si známky.
V kalendáři se hromadí jedna akce za druhou, jelikož počasí nám konečně umožňuje pobývat více v přírodě,
pozorovat ji a také více sportovat. Snažíme se splnit poslední disciplíny v OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů atd. Trénink byl v loňském roce intenzivní a také se dostavily krásné výsledky např. v atletice.
Atletika
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, tak by se dala nazvat loňská příprava žáků pod vedením paní učitelky Holubové na královnu sportu – atletiku. Lehkoatletický trojboj připravila ZŠ Malá Morávka pro další tři okolní
malotřídní školy v rámci naší spolupráce v pondělí 26. června 2017. Chlapci i dívky soutěžili v rámci trojboje
ve dvou kategoriích mladší (1. a 2. ročník) a starší žáci/žákyně (3. – 5. ročník) v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, běh na 50 m a skok do dálky. Samostatnou disciplínou byl běh na 800 m (rozděleno opět
na dívky a chlapce), hodnotil se také celkový sportovní úspěch školy.

Lehkoatletický trojboj
mladší žáci: 2. místo – Holub Ivan, 1. místo – Langer Jakub
mladší žákyně: 2. místo – Křepelková Nikola
starší žákyně: 1. místo – Vinohradníková Amálie

Celkové pořadí škol:
1. místo: ZŠ a MŠ Dolní Moravice
2. místo: ZŠ Malá Morávka
3. místo: ZŠ a MŠ Karlova Studánka
4. místo: ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem

Běh na 800 m
dívky: 1. místo – Vinohradníková Amálie
chlapci: 3. místo – Langer Jakub, 2. místo – Vinohradník Jan
Poprvé v historii se náš tým dostal na nejvyšší příčku, přerušili jsme tak sérii tradičních 3. míst a děti se z toho
právem radovaly.
Spaní ve škole
Po vyčerpávajících atletických závodech bylo třeba také trochu odpočívat. A protože máme školu všichni moc
rádi, tak jsme si odpočinek užívali v ní. Opět 10 dětí, které si své povinnosti během druhého pololetí řádně
plnily, mohlo strávit za odměnu noc ve škole. Boj to byl velký, protože konkurence vzrostla na 17 uchazečů a to už je skutečně zasloužená odměna. Tradičně jsme hráli míčové hry na multifunkčním hřišti, po večeři jsme zhlédli pohádku a po setmění si premiérově vyzkoušeli stezku odvahy. Víc než strachu jsme si všichni užili
hodně legrace, zvláště večer před usnutím, kdy některé děti ukázaly, jak výborní jsou baviči. Paní učitelka nám pak na dobrou noc
řekla pohádku, při níž se nám krásně usínalo. No, a ráno zase do
školy. Už se těším, doufám, že i děti, zase na červen.
Orientační běh
Úplně poslední chystanou akcí v minulém školním roce byl orientační běh. Stejně jako na podzim nám paní učitelka Holubová připravila trasu na Nové Vsi, bylo to trochu hektické, neboť dvoudenní akce se nám stáhla do jediného dne a to z důvodu předpovědi špatného počasí. Nasadili jsme do akce téměř všechny zaměstnance (kontrolní stanoviště) a v neuvěřitelném čase dokázali
nachystat trasu (E. Holubová) včetně realizace závodu. Předpověď
meteorologům vyšla přesně, ale my už jsme měli dávno vyhráno.
Děkuji, týme!!!
Zahájení školního roku
V pondělí 4. září se opět otevřely dveře naší školy všem dětem i žákům. Mateřskou školu bude v letošním školním roce
navštěvovat celkem 13 dětí, z toho tři děti s povinným předškolním vzděláváním. V základní škole usedlo do lavic celkem 14 dětí od 1. do 5. ročníku. Složení pedagogického
sboru i správních zaměstnanců zůstává stejné jako v loňském roce, přesto pro úplnost informace přestavím všechny
zaměstnance. V mateřské škole se budou dětem věnovat
paní Jana Bulíčková Štěrbová a Dagmar Kopečková, v základní škole pak Eva Holubová, Dagmar Kučerová a naše školní asistentka Lenka Božáková. O blaho našich
bříšek se postará paní Radmila Dobošová a o čistotu a pořádek paní Jana Hladká.
Mgr. Dagmar Kučerová – ředitelka školy
Navštivte naše stránky www.skoladolnimoravice.cz

TJ Sokol Dolní Moravice Okresní přebor
12. 8. 2017 DOLNÍ MORAVICE – RÝMAŘOV B

1:3

Prvním mistrovským utkáním v sobotu 12. srpna zahájila Moravice podzimní část okresního přeboru ročníku 2017–
2018. Účastníky v ní budou Rýmařov B, Světlá Hora, která sestoupla z krajské I. B třídy, Vrbno, Staré Město, Třemešná,
Nové Heřmínovy, Stará Ves, Široká Niva, Velká Štáhle – postoupila z III. třídy okresu, Vysoká, Rudoltice, Jindřivhov
a Břidličná B.
V zahajovacím utkání byl soupeřem Moravice Rýmařov B posílený o několik hráčů „áčka“ a tak kvalita soupeře byla
nad síly domácího mužstva a výsledek 1:3 pro hosty odpovídá poměru sil na hřišti. I když Moravici nelze upřít snahu
po celé utkání. V první řadě moravický brankář zlikvidoval několik „tutovek“ Rýmařova a i domácí měli gólové šance,
ale nedokázali je využít. Ta největší byla v 17. minutě, kdy se Doležel ocitl sám v 16, ale jeho střela šla těsně mimo tyč.
Moravice odehrála utkání v sestavě: Polášek – Kubját, Tomáš Kopeček (70. min. Ondřej Kopeček), Bureš, Cetkovský – Baštrnák (52. min. Kováč), Schwarz, Pospíšil (60. min. Ščudla), Vala – Pohaněl (46. min. Daniel Kopeček), Doležel.
Branky:
•
•
•
•

25.min. 0:1 – Rýmařov se ujímá vedení.
50.min. 0:2 – Rýmařov zvyšuje.
65.min. 0:3 – Rýmařov dává další gól.
68.min. 1:3 – Doležel dává jediný gól Moravice.

U soupeře byla znát rozehranost v důsledku kvalitní letní přípravy. Což se o moravickém mužstvu říci nedá, neboť
mělo letní přípravu poznamenanou nedostatečným počtem tréninků s malou účastí na nich a bylo prakticky bez přípravných utkání.
V novém ročníku došlo v moravickém mužstvu k několika změnám. Z kádru odešli Lesák a Zapletal, údajně do Olypmie
Bruntál a také Vaněrek, který šel pracovat do Irska. Do mužstva se po zranění zatím nemohou zapojit Vajdík a Skřivánek. Do Moravice přišli Ščudla z Břidličné, Daniel Kopeček, Pospíšil, Kováč, Ondřej Kopeček a Bureš z Rýmařova.
V současnosti má Moravice tyto hráče: Rudolf Baštrnák, Lukáš Cetkovský, Jakub Czorniak, Radek Doležel, Tomáš
Kopeček, Daniel Kopeček, Josef Kubját, Petr Polášek, Petr Pohanka, Lumír Pohaněl, Michal Schwarz, Ondřej Skřivánek, Michal Vala, Alois Vajdík, Jaromír Pospíšil, Miroslav Ščudla, Petr Kováč, Ondřej Kopeček, Martin Bureš.
J. Zoth

3. kolo 19. 8. 2017 SVĚTLÁ HORA – DOLNÍ MORAVICE

2:0

V sobotu 19. 08. 2017 odehrála Moravice své druhé mistrovské utkání na hřišti Světlé Hory s výsledkem 2:0 pro domácí.
Sestava Moravice: Polášek – Bureš, Pohanka, T. Kopeček (65. Kadula), Czorniak (46.Blažej) – Kubját, Schwarz,
Vala, Kováč (65. O. Kopeček) – D. Kopeček, Ščudla(60. Pohaněl).
Utkání řídil: rozhodčí Sedlák.
Branky:
• 30. min. 1:0 domácí útočník prošel přes tři moravické obránce
• 47. min. 2:0 našemu obránci odskočil míč a domácí útočník jej získal.
Vývoj utkání byl takový, že domácí byli o něco lepší v pohybu a aktivnější na míči. Měli však špatnou koncovku a jejich
střely měly nepřesnou mušku. To bylo štěstím pro hosty z Moravice, kteří se ke střele dostali sporadicky, jen z větší
vzdálenosti a neohrozili tak domácího brankáře. Navíc se útočníkům nedařily přesné finální přihrávky. Nepřesnost a
otálení s přihrávkou, stará to bolest moravického mužstva, byla i ve středové řadě.
Takže Moravice tak trochu po celé utkání tahala za kratší konec. Chybělo jí větší úsilí zvrátit vývoj utkání. V závěru
hráčům docházely síly, čemuž se při současné neurovnané účasti hráčů na přípravě v tréninku nelze divit. Bude na
samotných hráčích tento nedobrý stav svým přístupem k trénování zlepšit a tím i herní projev mužstva.
Moravice si přece zaslouží předvádět dobrý fotbal s dobrými výsledky.
J. Zoth
4. kolo 26. 8. 2017 DOLNÍ MORAVICE – VRBNO POD PRADĚDEM
3:1
V sobotu 26. 08. 2017 odehrála Moravice třetí mistrovské utkání na domácím hřišti. Hosté byli z Vrbna pod Pradědem. Moravice vyhrála 3:1.
Sestava Moravice: Polášek – Czorniak, Pohanka, T. Kopeček, Bureš – D. Kopeček, Vala, Pospíšil, Cetkovský – Doležel, Ščudla.
Utkání řídil: rozhodčí Jedlička.
Branky:
• 36. min. 0:1 hosté z trestného kopu

•
•
•

64. min. 1:1 Pospíšil vyrovnává
78. min. 2:1 Doležel zvyšuje a Moravice se ujímá vedení
86. min. 3:1 Vala.
Od začátku Moravice vyvíjela aktivní hrou tlak na soupeře se snahou brzy vstřelit gól. Již v 5. minutě Vala z 20 metrů
střílí těsně nad soupeřovu branku. Další vystřelené míče v 15. minutě Valou, Doleželem a D. Kopečkem se odrážejí od
obránců, brankáře a tyče. V dalších minutách střílí Ščudla, i ten je neúspěšný. V 18. minutě dostává míč za obranu
Doležel, ale i ten střílí těsně vedle tyče. V 36. minutě hosté provádí trestný kop a ujímají se vedení. Poněkud to zmrazilo
aktivní hru Moravice, jejíž hráči začali hrát nepřesně. Naopak Vrbno začalo být aktivnější a převzalo iniciativu. To
trvalo až do konce prvního poločasu. V druhé půli Moravice očividně přidala ve všech směrech. Zlepšila pohyb, kombinaci a přihrávky. V 64. minutě vyrovnala skóre na 1:1. Její úsilí se stupňovalo, soupeř tlaku domácích neodolal a
nakonec v 78. a 86. minutě inkasoval dva góly. V 70. minutě musel ze hry odstoupit pro zranění D. Kopeček.
Moravice tak svým zlepšeným výkonem v tomto utkání, hlavně jeho druhém poločase, uhrála první tři body podzimu.
J. Zoth

5. kolo 2. 9. 2017 Staré Město – Dolní Moravice 6:3
6. kolo 9. 9. 2017 DOLNÍ MORAVICE – TŘEMEŠNÁ 8:1
V sobotu 9. září odehrála Moravice na domácím hřišti v pořadí páté mistrovské utkání. Soupeřem byla Třemešná. Utkání skončilo 8:1 pro domácí, když v poločase vedla Moravice už 5:1.
Moravice odehrála utkání v sestavě: Polášek – Czorniak, Pohanka, T. Kopeček, Kubját –Horňák (46. min. Schwarz), Vala, Kováč (60. min. D. Kopeček), Cetkovský – Doležel, Ščudla.
Utkání řídil: rozhodčí Jedlička.
Branky:
• Vala 4 v 1., 34., 56. a 75. minutě
• Doležel 3 ve 30., 38. a 83. minutě
• Cetkovský ve 24. minutě.
Hosté skórovali ve 26. minutě z pokutového kopu. Moravičtí hráči, po nezdařeném utkání ve Starém Městě minulou
sobotu, kde prohráli 6:1 ve velmi oslabené sestavě, kdy chybělo několik hráčů ze základu, chtěli napravit tento nelichotivý výsledek a hned od začátku hosty zatlačili na jejich polovinu hřiště. Vyjma 15. až 25. minuty, kdy hosté po vstřelené
jediné brance, kterou dosáhli z pokutového kopu a na 10 minut vyrovnali hru, ovládli průběh celého utkání moravičtí
fotbalisté o čemž také nasvědčuje počet vstřelených branek.
J. Zoth

7. kolo 16. 9. 2017 Nové Heřminovy – Dolní Moravice

2:1

V sobotu 16. září odehrála Moravice v pořadí šesté utkání na hřišti v Nových Heřminovech.
Sestava: Polášek – Czorniak, Bureš, T. Kopeček (25. min. Kutlák), Kubját – Cetkovský, Schwarz, Vala, Pohanka –
Horňák, D. Kopeček.
Branky:
• 75. min. 1:0 domácí se ujali vedení
• 84. min. 1:1 Vala vyrovnává
• 90. min. 2:1 domácí upravují výsledek ve svůj prospěch.
Moravice jela k utkání zase bez 6 ti hráčů základní sestavy. I takto oslabená ale hrála s domácím mužstvem Nových
Heřminov vyrovnanou hru. Dokonce skórovala, Pohanka centrovaný míč hlavou poslal pod břevno domácí branky, gól
však nebyl pro postavení mimo hru uznán. V dalším průběhu 1. poločasu měla Moravice ještě tři další šance ke vstřelení
branky, ale špatné finální řešení (Vala, Cetkovský) je zmařilo. V druhém poločase byl obraz hry stejný jako v první půli.
Na vedoucí gól domácích, 15 minut před koncem, se Moravice snažila vyrovnat hrou na tři útočníky. To se jí také v 84.
minutě povedlo a skórovala na 1:1. Nezvolila však taktiku k ubránění remízy, ale dále útočila vedená snahou dát ještě
druhý gól a získat vedení. A tady se ukázalo ono: „Kdo chce moc, nemá někdy nic.“ Stačilo možná jen trochu taktického
myšlení od hráčů a důsledným bráněním tak uhrát nerozhodný výsledek, když do konce utkání zbývalo pouhých 6
minut. Nové Heřminovy tak v 90. minutě využili příležitosti ke vstřelení vedoucí branky.
J. Zoth

8. kolo 23. 9. 2017 Dolní Moravice – Stará Ves 1:1
V sobotu 23. září se odehrálo již sedmé utkání, kdy na svém hřišti hostila Moravice vedoucí mužstvo z čela tabulky –
Starou Ves. Zápas byl o to zajímavější, že se jednalo o derby. Narazila na sebe mužstva Staré Vsi, která si dělá ambice
na postup do 1. B třídy a mužstvo Moravice, jenž má zkušenosti z působení v této soutěži.
Moravice nastoupila v sestavě: Polášek – Kubját, Bureš, T. Kopeček (55. min. Pohaněl), Cetkovský – Horňák (46. min.
Dan. Kopeček), Schwarz, Pospíšil, Vala – Doležel, Ščudla (70. min. Czorniak).
Branky:
• 29. min. Schwarz – Moravice se ujímá vedení 1:0
• 50. min. Pauler – osté vyrovnávají na konečných 1:1

Ve 29. minutě Schwarz za šestnáctkou získává brankářem hostí vyražený míč a jeho střela prošla shlukem hráčů až do
branky, díky čemuž Moravice dává svůj první gól utkání.
Obě mužstva hrála aktivně. Hosté s cílem vyrovnat a domácí případným druhým gólem si pojistit vedení. Do poločasu
však snaha obou mužstev vyzněla naprázdno. Do druhé půle utkání hosté nastoupili s evidentní potřebou vyrovnat skóre.
Což se jim také bohužel v 50. minutě podařilo, když z přímého kopu útočník hostů, Pauler, poslal míč kolem zdi k tyčce
a domácí brankář Poláček na něj nedosáhl.
Celé utkání bylo vyrovnané. Hosté byli o něco lepší v pohybu, ale nepřesní ve střelbě, Moravici se zase nevedlo bodovat
ze střeleckých příležitostí. Takže nerozhodný výsledek 1:1 odpovídá průběhu celého utkání.
J. Zoth

9. kolo 30. 9. 2017 Široká Niva – Dolní Moravice 1: 2
10. kolo 7. 10. 2017 15:00 Dolní Moravice – Velká Štáhle, 11. kolo 14. 10. 2017 15:00 Vysoká – Pitárne –
Dolní Moravice, 12. kolo 21. 10. 2017 14:00 Slezské Rudoltice – Dolní Moravice, 13. kolo 28. 10. 2017 14:00
Dolní Moravice – Jindřichov "A", 1. kolo 5. 11. 2017 14:00 Břidličná "B" - Dolní Moravice

„Moravické vinobraní“
V sobotu 23. září 2017 opět proběhla tradiční slavnost vína, která byla obohacena o výstavu automobilových
veteránů. Tentokrát nám nepřálo počasí, takže jsme se přesunuli do obecního sálu, kde návštěvníci mohli opět
ochutnat vynikající burčák a mnoho druhů vína. Tato akce je velice oblíbená, proto každým rokem navyšujeme
objednávku o desítky litrů burčáku a pokaždé nic nezbyde. Tak uvidíme příští rok, už teď se těšíme a snad
bude lepší počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o výdeji kompostéru

se konají v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 hod. do
22:00 hod. a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00
hod. ve volební místnosti v sále Obecního úřadu
v Dolní Moravici. Sebou platný doklad totožnosti.

Obec Dolní Moravice získala dotaci na 100 ks kompostérů.

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad, aby přišli členové volební komise s přenosnou volební schránkou
k němu domů. Tuto skutečnost musí nahlásit na
Obecní úřad nejpozději do pátku 20.10.2017 tel:
554 273 316.

Podmínky této dotace umožňují
občanům, kteří již mají jeden
kompostér, dostat i druhý.
Případní zájemci si mohou vyzvednout kompostér na Obecním
úřadě od 23. 10. 2017 dle otevíracích hodin.

Den obce
V sobotu 24. 6. 2017 odstartoval Den obce, který měl opět bohatý program. Děti ze Základní školy v Dolní
Moravici ukázaly, jak se naučily během roku hrát na kytaru, poté nám předvedly pěvecké vystoupení v pohádce o Červené karkulce. Následovalo vystoupení dechové kapely Podolanka z Rýmařova, Láďa Křížek
s Tanjou ukázali že jim to pořád dobře zpívá a Kroky Michala Davida revival to pěkně rozparádily. Opět
k nám zavítala spousta návštěvníků ze širokého okolí. Slunečné počasí, vynikající občerstvení, dobrá nálada,
atrakce zdarma pro děti, vystoupení všech účinkujících a večerní diskotéka ukončila náročný Den obce pro
pořadatelé, kteří mohou být spokojeni, že odvedli kvalitní práci. Příští rok se bude slavit 760 let obce Dolní
Moravice, tak se nechte překvapit co Vás čeká.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea v IV. čtvrtletí roku 2017
Lišková Olga

86 let

Ondruch Metoděj

85 let

Reichová Matilda

77 let

Bršťák Jiří

73 let

Lišková Elvíra

67 let

Lašáková Julie

85 let

Pavlová Zuzana

84 let

Kozáková Anastázie

81 let

Biras Rudolf

72 let

Kučera Zdeněk

71 let

Najdek Jan

70 let

Babčák František

69 let

Riedlová Marie

67 let

Kopečková Jiřina

67 let

Dworok Eduard

65 let

Kocerová Ludmila

63 let

Baštrnák Karol

62 let

Václavíková Berta

90 let

Kučerová Ilonka

81 let

Pechová Antonie

80 let

Vychodilová Alžběta

80 let

Dostál František

78 let

Psotová Elfrieda

75 let

Magdziak Milan

72 let

Kubjátová Ludmila

70 let

Dohnalová Jiřina

70 let

Antesová Marie

67 let

Grobarčíková Eva

67 let

Langerová Dagmar

64 let

Odehnal Jiří

64 let

Soustružník Jaroslav

60 let

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Potraviny Dolní Moravice
Změna otevírací doby

od 1. 10. 2017 - 30. 11. 2017

ZIMNÍ ČAS
29. října 2017
z 3:00 na 2:00 hod.

MUDr. Špicerová bude
ordinovat v Dolní Moravici
24. 10. 2017
Rozloučili jsme se:

Jirák František

DM 53

Sobota 7:00 – 15:00
Neděle 7:00 – 12:00
!!! POZOR ZMĚNA !!!
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

Noví občánci:

Agáta Kutlaková HM 60

