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Investice v naší obci v roce 2018
Na tento rok naplánovalo ZO (Zastupitelstvo obce) mnoho investičních akcí, které budou financovány z vlastních zdrojů rozpočtu obce, ale také z prostředků národních a evropských
dotací, ve kterých jsme byli úspěšnými žadateli.

Zlepšení funkčního stavu zeleně
Tato akce je financována z dotačních prostředků a ukončení plánujeme do konce měsíce července. Jedná se o vybudování okrasné zeleně, mokřadu, dále pak opravu chodníku a rekonstrukci trávníku u obecního úřadu a naproti kyselce.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Předmětem této akce je restaurování kulturní památky (pilíř Nejsvětější Trojice), na kterou
jsme obdrželi taktéž dotační prostředky. Konec veškerých prací,
včetně zpětného osazení památky, plánujeme na konec září.

Vytvoření místa pasivního odpočinku
Opět jsme byli úspěšnými žadateli a obdrželi jsme dotační
prostředky na výstavbu altánu (odpočívadla) u památného
stromu lípy velkolisté (Hadí královna). Montáž altánu včetně stavebních úprav bude dokončena do
konce října.

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MŠ
V měsíci lednu jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci pobytových prostor v 1 a 2 NP.
Mateřské školy. V této žádosti jsme byli úspěšní, a tak v průběhu letních prázdninách dojde
ke kompletní rekonstrukci jídelny, schodiště, chodbového prostoru, ložnice a kanceláře, ze
které vznikne nová místnost pro účely družiny. Doufáme, že se tato oprava stihne do konce
srpna. Dále Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo uvolnění finančních
prostředků na dofinancování mezd a rozhodlo, že Mateřská škola od 1. září bude pro naše děti
otevřena od 6.30 hod do 16.00 hod.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
V tomto roce jsme opět využili možnosti podat žádost o dotaci na opravu
kulturní památky a povedlo se nám získat finanční prostředky na opravu
památky (socha sv. Jana Nepomuckého), která se nachází na místě při výjezdu z obce ve směru na Malou Štáhli u dvou památných stromu (lípy velkolisté). Restaurátorské práce by měly započít v průběhu měsíce října.

Jak nezabloudit na Rýmařovsku
Žadatelem o poskytnutí dotace na tento projekt bylo Sdružení obcí Rýmařovska, které uspělo v získání dotace. Jedná se o dodávku nových informačních směrovek, fotopanelů a propagačního materiálu ve všech obcích.
V naší obci dojde k výměně stávajících informačních sloupů v celkovém
počtu 20 ks, na kterých bude umístěno 130 ks směrovek. Realizace výměny
proběhne od května do června.

Rekonstrukce chodníků před obecním úřadem
Díky nově vybudované zeleni ZO schválilo
z obecního rozpočtu uvolnění finančních
prostředků na opravu stávajících chodníků
před obecním úřadem. Rekonstrukce začne, jakmile budou příznivé klimatické
podmínky.

3. etapa opravy místních komunikací
Letos opět budeme pokračovat s rekonstrukcí místních komunikací, ale
tentokrát v místní části Nové Vsi.
V plánu máme opravit celou jednosměrnou komunikaci včetně odvedení balastních vod a vjezd, na který
se napojuje místní komunikace
k běžeckým tratím.

Nákup nové komunální techniky
Naše obec využila výborné nabídky koupě nového
traktoru značky NEW HOLLAND od majitele Hamříkové stáje (P. Smital) a na svém posledním zasedání ZO schválilo koupi nového traktoru a prodej
stávajícího. Opět dojde ke zkvalitnění komunální
techniky v majetku obce.

Dětské hřiště v areálu MŠ
Ke konci roku 2017 jsme podali další žádost o poskytnutí dotace na realizaci
nového dětského hřiště v areálu Mateřské školy. V průběhu měsíce dubna
bychom měli dostat vyjádření z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), zda
jsme byli úspěšnými žadateli. Doufáme, že budeme úspěšní. Pokud by se
akce realizovala, tak instalace jednotlivých prvků je naplánovaná do
konce září.

Rekonstrukce komunikace III třídy Dolní Moravice – Nová Ves v majetku Moravskoslezského kraje
Na poslední jednání se Správou silnic MSK nám bylo přislíbeno, že v tomto roce se provádí
veškerá projektová dokumentace, která je potřebná pro rekonstrukci celé komunikace. Samotná oprava se uskuteční v roce 2019. Budeme doufat, že rekonstrukce v roce 2019 proběhne, protože komunikace je v havarijním stavu.

Starosta v. r.

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 22.3.2018
ZO s ch v á l i l o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přijetí investiční dotace z MSK v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" na projekt obce Dolní Moravice "Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MŠ v
Dolní Moravici"
prodloužení provozní doby v Mateřské škole do 16.00 hod. od 1.9.2018
společnou spolupráci obcí SOR v rámci GDPR
nákup traktoru NEW HOLLAND
prodej obecního traktoru ZETOR 7245
vyhlášení záměru na převod pozemků darovací smlouvou pro Správu silnic MSK: 741/1, 748/2, 749 v k.ú.
Horní Moravice, vyhlášení záměru na prodej pozemků: 66/1 k.ú. Horní Moravice
koupi pozemku č.st. 123/2 o výměře 4743 m2 v k.ú. Dolní Moravice
prodej části pozemku č.54/15 v k.ú. Dolní Moravice
prodej části pozemku č.163/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
prodej části pozemku č.252 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
prodej pozemku č. 24 v k.ú. Horní Moravice
prodej pozemku č. 563/9 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
rozpočtové opatření č.3

Informace o výdeji kompostéru
Obec Dolní Moravice získala dotaci na 100 ks
kompostérů.
Podmínky této dotace umožňují občanům, kteří
již mají jeden kompostér, dostat i druhý, ti co nemají žádný, mohou získat až dva kusy.
Případní zájemci si vyzvednou kompostér na
obecním úřadě.

Zábavný pořad Cestou necestou skvělého herce, vypravěče, baviče a zpěváka Miroslava Donutila proložený jeho oblíbenými písničkami, které rovněž nazpíval na CD. Vypráví Miroslav Donutil
Večer se bude věnovat tématům 1. Na cestách, 2. Na lovu 3. Kamarádi,
blízcí a známí. Cena vstupenek: 460 Kč, 410 Kč a 360 Kč. Pořádá agentura
ŽIDEK.
Městské divadlo Bruntál 16.4.2018 19:00 hod.

XXXV. ročník silvestrovského běhu „Moravická desítka“
Jako každý rok jsme se rozloučili s posledním dnem v roce sportovně. Opět se sešlo mnoho nadšenců, co chtějí
ukázat své sportovní zapálení v našem náročném krosovém běhu. Tato akce je velice oblíbená v širokém okolí,
protože rok od roku se jí účastní více lidiček. V půlkulatém jubilejním ročníku zvítězil s nejlepším časem 43:26
minut na 10 600 m pan Bohumil Švajda. Zúčastnilo se 124 účastníků, zatím nejvíce v historii závodu. Za to jsme
moc rádi a doufáme že sportovců bude přibývat.

V. reprezentační ples ZŠ, MŠ a obce Dolní Moravice
V pátek 2. 2. 2018 proběhl tradiční ples Základní a Mateřské školy s obcí, který byl opět excelentní. Dobrá
nálada, skvělá hudba v režii dívčí skupiny La Lanita z Opavy, bohatá tombola, vynikající občerstvení, krásné
vystoupení dvou mladíků HYBRIDS CREW (několikanásobní mistři ČR, mistři Evropy, více mistři světa, finalisté
Talentmánie), kteří ukázali své umění tance Electric boogie a zároveň něco málo naučili i ostatní. Děkujeme
všem, co se podíleli na přípravě plesu i těm co přispěli do tomboly. Už teď se těšíme na další ročník.

Josefovská zábava
V pátek 16. 3. 2018 proběhla tradiční zábava v režii pořadatelů dobrovolných hasičů a obce Dolní
Moravice. Dobrá nálada panovala po celo dobu akce, skvělá hudba, vynikající občerstvení, které
zajistili místní hasičky, bohatá tombola, tohle vše mohli zažít návštěvníci Josefovské zábavy. Už teď
se těšíme na příští rok.

Jizerská 50
7 000 závodníků, tři desítky národností, jedinečná atmosféra, to vše a mnohem více je
jeden závod Jizerská 50.
Členové oddílu TJ Dolní Moravice: J. Najdek, R. Kaláb, R. Najdek, P. Latka se zúčastnili
51.ročníku závodu Jizerská 50 konaný 16. – 18. 2. 2018
Vynikající 7. místo z 82 účastníků ve své kategorii Najdek Jan (n. 1947)čas 03:46:55
Jesenická 70
Již 30. ročník závodu se uskutečnil v neděli 11. 3. 2018. Letos byla velká změna a to
taková, že závod měl start a cíl na lyžařském stadiónu na Nové Vsi a ne na Skřítku jako
v posledních letech. Závodu se zúčastnilo cca 180 závodníků.
Závodu se zúčastnili borci i za TJ Dolní Moravice a to:
Muži do 50 let: 15. místo Najdek Robert 40 km 03:29:21
Muži nad 60 let: 8. místo Kaláb Radoslav 40 km 04:18:46

Střípky z naší školy
Vystoupení v Domově odpočinku ve stáří
V úterý 12. prosince opět navštívily
děti z naší školy Domov odpočinku
ve stáří, kde svým programem zpříjemnily pobyt zdejším obyvatelům
a navodily příjemnou vánoční atmosféru. Vystoupení se skládalo ze
dvou částí, z nichž v první vystoupily děti z MŠ se svým pásmem pod
vedením paní učitelky Jany Bulíčkové Štěrbové, na ně pak zpěvem koled za doprovodu kytary navázali školáci ze ZŠ s paní učitelkou Evou Holubovou. Byla to malá generální zkouška před chystaným vystoupením pro rodiče.
Besídky pro rodiče
Tentokrát jsme vánoční besídku rozdělili na dvě nezávislá vystoupení. V úterý 19. prosince si sváteční
atmosféru užili rodiče a prarodiče dětí z MŠ. Téma
vystoupení však nebylo ryze vánoční, nýbrž pekelné.
Rodiče se rázem ocitli v tmavém pekle mezi samými
čertíky, ale roztomilými čertíky, kteří znali spoustu
básniček, písniček a také zatančili ďábelský tanec.
Díky krásným kulisám, s nimiž si paní učitelky z MŠ
skutečně vyhrály, si besídku plně užili nejen rodiče,
ale také účinkující děti. Školáci si nachystali své vystoupení na čtvrtek 21. prosince. Uvedli se známou pohádkou „O Smolíčkovi“ a následně předvedli, jak ovládají hru na flétnu, zpěv či recitaci. Tradičně pak v závěru předali rodičům přáníčka a dárečky, které vlastnoručně vyrobili.
Vánoční posezení u stromečku
V pátek 22. prosince, poslední den před vánočními prázdninami, jsme si už tradičně uspořádali
společné posezení u vánočního stromu. Povídali jsme si o vánočních zvycích, zazpívali koledy,
ochutnali z domova donesené cukroví od šikovných maminek, které stihly napéct, a nakonec si
rozdali dárky. Velcí školáci našli pod stromkem hlavně hry, které rozvíjí postřeh, logiku, prostorovou představivost, a děti z MŠ hračky (auta, garáže, vybavení kuchyňky), stolní hry, nebo
puzzle. A Vánoce tak mohly začít.
Deskové hry
MAS Rýmařovsko (Místní akční skupina) pro nás už podruhé připravila deskové hry. Ne náhodou
jsme si vybrali termín 31. ledna, ten den totiž připadl na vysvědčení a nám se líbil nápad oslavit
tuto událost nevšedně. Ve školní tělocvičně v Malé Morávce si mohli učitelé, předškoláci z MŠ
a děti ze základní školy vyzkoušet spoustu neznámých her. Dalo by se říci, že jsme měli prostor
téměř sami pro sebe, jen my a Malá Morávka. A aby nezůstalo jen u nezávazného zkoušení,

připravili pro nás pořadatelé závod čtyř družstev, v nichž byly děti z obou škol promíchány. To
byl teprve ten správný adrenalin. Už teď se těšíme na
další společnou akci.
Vysvědčení
Jak už bylo předesláno, deskové hry se konaly také na
oslavu důležitého dne, neboť na školáky čekalo pololetní vysvědčení. Nám se naskytla možnost předat dětem vysvědčení prostřednictvím maskota projektů
MAS a tím byla moudrá sova. Společné fotky můžete najít na našich webových stránkách uvedených pod články.
Ples
Hned v pátek 2. února nás čekala další důležitá akce, kterou
pořádala naše škola společně s Obecním úřadem Dolní Moravice. Už popáté jsme se sešli v obecním sále, abychom se společně pobavili tancem, k němuž nám hrála skupina LA NANITA
z Opavy, nechybělo ani taneční vystoupení – Electric boogie –
zapojeni do programu byli i diváci, mezi nimiž se našli skvělí
tanečníci. Zájem o vstupenky byl opět veliký a prodej proběhl
snad v rekordním čase. Děkujeme moc všem, kteří přispěli do
bohaté tomboly, a snad se za rok na VI. reprezentačním plese opět setkáme.
Kouzelná planeta
Žáci základní školy vyrazili v pondělí 5. března do kina v Bruntále na cestopisný film s besedou.
Na toto představení jezdíme touto dobou již tradičně a vždy se na něj děti těší. Tento rok
jsme si z nabídky vybrali cestopis Záhadná a drsná Namibie. Děti se v průběhu promítání dozvěděly také podrobnosti k nebezpečným scénám a další příběhy, které nebyly zachyceny kamerami. V závěru celého programu si zopakovaly nové poznatky v kvízu a některé si odnesly drobné
ceny. Příští rok bychom se mohli takto podívat na Floridu a
Havaj.
Karneval
V sobotu 10. března se kolem 15. hodiny zaplnil obecní sál
dětmi a jejich rodiči či prarodiči a začal pravý karnevalový
rej. Od samého začátku bylo jasné, že najít tři nejkrásnější a nejoriginálnější masky bude velký problém, protože
rok od roku se kvalita v tomto směru zvyšuje. Porota složená ze zaměstnanců školy nakonec
rozhodla, že ocení Bouřkový mrak, Pipi dlouhou punčochu a Černošku. Dvouhodinový program
pro nás připravila agentura Klaun family z Olomouce, děti si užily spousty her, bublinkové sprchy
a každé si nakonec odneslo domů zvířátko z balónku dle vlastního přání.
Dagmar Kučerová – ředitelka školy
Fotografie k jednotlivým akcím najdete na našem webu www.skoladolnimoravice.cz

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,- Kč /1 rok
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
Držitelem psa 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.
Poplatek je splatný nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10,- Kč.
Splatnost poplatku
Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 10 -ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,-Kč.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 10 -ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
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.
Oznámení:
Vážení občané, pokud máte zájem o zasílání informačních
emailů (o kulturních a společenských akcí, ordinace lékařky,
přerušení dodávky el. energie, zasedání Zastupitelstva obce, …)
pošlete svůj kontakt na: sekretariat@obecdolnimoravice.cz

Fotbal TJ Sokol Dolní Moravice
17. kolo so 31. 3. 2018 15:30 hod. Vrbno p. Pradědem – DM
18. kolo so 7. 4. 2018 15:30 hod. DM – Staré Město
19. kolo so 14. 4. 2018 16:00 hod. Třemešná – DM
20. kolo so 21. 4. 2018 16:00 hod. DM – Nové Heřminovy
21. kolo so 28. 4. 2018 16:30 hod. Stará Ves – DM
22. kolo so 5. 5. 2018 16:30 hod. DM – Široká Niva
23. kolo so 12. 5. 2018 16:30 hod. Velká Štáhle – DM
24. kolo so 19. 5. 2018 17:00 hod. DM – Vysoká – Pitárne
25. kolo so 26. 5. 2018 17:00 hod. DM – Rudoltice
26. kolo so 2. 6. 2018 17:00 hod. Jindřichov „A“ – DM
15. kolo ne 10. 6. 2018 16:30 hod. Rýmařov „B“ – DM
14. kolo so 16. 6. 2018 17:00 hod. DM – Břidličná „B

Povinnosti při pálení klestí – hasiči radí
Jaro se blíží a hasiči z okresu Bruntál by rádi upozornili na povinnosti související
s pálením porostů, klestí. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i
„zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např.
mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude
samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby
přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost
při pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými
vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení
odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné
také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na
volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. (hrozí sankce až do výše půl milionu Kč)
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ
KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou: emailu (od@hzsmsk.cz ) pevné linky (+420 950 739 814),
kde je potřeba uvést:
•
datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
•
uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),
•
jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme,
že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou
pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
Text: Ing. Antonín Ušela
V Dolní Moravici se v roce 2018 vybralo na veřejné Tříkrálové sbírce 16 608,- Kč. Výtěžek sbírky rozdělí Charita pro
lidi v akutní krizi, vybavení pro terénní paliativní péči apod.
Děkujeme všem, co přispěli.

Pomlázka
Pomlázka, (po)omlazení, vyrobené z mladých vrbových proutků, měla ženám předat
mládí a sílu těchto proutků. Pánové a chlapci by si měli plést z proutků pomlázku nebo
tzv. žílu a ženy by se měly nechat tímto proutkem vyšlehat, aby omládly a zkrásněly.
Pro každou ženu v minulých letech to byla čest a tzv. staré panny (ženy nad 25 svobodné a neprovdané) měly naději. Vajíčko jako odměna za omlazení znamená symbol
nového života, vzkříšení. Můžeme poučit muže, že správně se šlehá jen mašlemi a po
zádech nikoliv po hýždích, jak je u našich koledníků zvykem.
Vodovky a pastelka
Podobně nádherné kraslice mohou opravdu vyrobit i vaše děti – vše, co budou potřebovat, tedy vodové barvy, štětec a pastelky, najdou u sebe v pokojíčku. Nejdříve celé
vajíčko pokryjte první vrstvou vodovek, barvu více nařeďte vodou, aby byl odstín světlejší. Ještě než barva zaschne, zbavte štětec přebytečné vody a namalujte tmavší skvrny
jako podklad pro lístky nebo květinky. Ty po doschnutí domalujete pastelkami.
Dětská dekupáž
Vyzkoušejte s dětmi i populární ubrouskovou techniku. Potřebovat budete vyfouknutá
nebo polystyrenová vejce, lepidlo Herkules trochu naředěné vodou, štětec a ubrousky
s potiskem nebo vzorovaný hedvábný papír. Nechte děti, aby si vystříhaly nebo vytrhaly
dostatek drobnějších motivů z papíru (u ubrousků se používá jen vrchní potištěná
část). Na vajíčko natřené tenkou vrstvou lepidla pak budou postupně pokládat připravené papírky, každý kousek pěkně rozprostřou a opatrně uhladí štětcem s troškou lepidla. Hotový výtvor
můžete po zaschnutí přetřít ještě bezbarvým lakem.
nebo je před barvením omotejte gumičkami...
... děrovačkou si z papírů vyrobte hromadu puntíků a nalepte je...

Babiččina velikonoční nádivka
1/2 kg uzené maso, 10 ks vajec, 10 ks rohlík
1/2 kg vepřové maso, sůl, majoránka, ml. pepř, kopřiva, pažitka, petrželka
Vepřové a uzené maso uvaříme doměkka. Rohlíky nakrájíme na kostičky, pokropíme vývarem z masa, aby byly mírně nasáklé. Vmícháme žloutky, pepř,
sůl, pažitku, majoránku, petrželku a nakonec ušlehané bílky. Podle chuti můžeme přidat i čerstvé nasekané kopřivy.
Nádivku dáme do formy a pečeme 1/2–3/4 hodiny. Babiččinu velikonoční nádivku podáváme podle chuti.

1. května nezapomeňte políbit své drahé polovičky pod rozkvetlou třešní (nebo
břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do
roka uschne.
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
Pranostiky:
DUBEN - Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
KVĚTEN – Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
ČERVEN – Červen – li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Společenská rubrika
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea ve II. čtvrtletí roku 2018.
Latková Libuše

74 let

Bršťák Jan

70 let

Cenková Jana

70 let

Velebný Ladislav

61 let

Vymětalová Jaroslava

62 let

Sedláček Miroslav

79 let

Langer Jan

65 let

Bršťák František

64 let

Klár Antonín

69 let

Cinková Jana

87 let

Doseděl Jaroslav

88 let

Wankeová Květoslava

85 let

Erbenová Blanka

88 let

Psota Karel

71 let

Bartoš Jiří

72 let

Lipka Jan

63 let

Rakšanyiová Dagmar

67 let

Rydzyková Jaroslava

79 let

Baláž Rudolf

74 let

Gruber Otto

68 let

Skotnica Ladislav

61 let

Riedel Adolf

73 let

Vajdík Alois

66 let

Dworoková Oldřiška

63 let

Svobodová Miluše

91 let

Vondráková Drahomíra

66 let

Bršťáková Olga

65 let

Kubátová Božena

85 let

Hladká Anna

86 let

Novák Alois

93 let

Pavelková Eliška

65 let

Záhorová Marie

63 let

Gruberová Jarmila

65 let

Petrů Jiří

79 let

V Dolní Moravici
bude ordinovat
MUDr. Špicerová
v úterý
10. 4. 2018

Noví občánci:

Rozloučili jsme se:
Mihailová Štefanie

DM 25

Ondřej Cetkovský

DM 66

Kovářík Vratislav

DM 102

Patrik Doboš

DM 63

Petrů Maria

NV 62

OBCHOD DOLNÍ MORAVICE

Další akce v naší obci:

VELIKONOCE 2018

27. 3. Velikonoční jarmark

PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLĚ
PONDĚLÍ

7. 4.

30. 3. 7:00-12:00
31. 3. 7:00-12:00 13:00-17:00
1. 4.
7:00-12:00
2. 4.
ZAVŘENO

Přijímáme objednávky na pečivo.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE
ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

Otvírání studánek

30. 4. Stavění majky a pálení čarodějnic
2. 6.

Kácení májky a Den dětí

23. 6. Den obce
Všechny akce budou upřesněny na vývěskách a internetových stránkách obce.

