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23. 6. 2018 DEN OBCE

Volby do zastupitelstva obce
Dolní Moravice
ve dnech 5. a 6. 10. 2018

!!!! POZOR ZMĚNA !!!
Potraviny Dolní Moravice
(od 1.10. do 31.12.)
sobota 7:00- 15:00
neděle 7:00- 12:00
!!!! POZOR ZMĚNA !!!

V tomto čísle Moravického zpravodaje je fotodokumentace souhrnu
práce Zastupitelstva obce Dolní Moravice od roku 2014 do roku 2018.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží konec volebního období 2014-2018, a proto mi dovolte, abych shrnul práci zastupitelů a zaměstnanců obce za poslední čtyři roky.
Zastupitelstvo obce pracovalo v tomto složení: Pavel Kopeček, Milan Vala, PhDr. Jitka Vaculová,
Vladimír Růžička, Lubomír Svoboda, Mgr. Jan Vinohradník, Soňa Ondrušíková, Daniela Lišková a
Ladislav Velebný.
Garáže u ZŠ 2014

Přístavba garáže VPP 2014

Rekonstrukce zastávek 2014

Vyhlídková věž Nová Ves 2013–2014

Kuchyně na obecním úřadě 2014

Podlaha hasičské zbrojnice 2015

Úprava okolí a rekonstrukce pomníku padlých v 1. světové válce 2014–2016

2015

2016

Rekonstrukce sociálního zařízení včetně chodby, šatny a počítačové učebny ZŠ 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 2016

Zateplení bytových domů č. p. 20, 21, 22 včetně rekonstrukce příjezdové komunikace a sklepních prostor
2014-2016

Oprava stropů včetně zateplení na obecním úřadě 2016

Zateplení panelových domů č.p. 1,2 včetně vybudování chodníků a nového sběrného místa na třídění odpadu. Rekonstrukce a výmalba vnitřních prostor budov 2015-2017

Nové sběrné nádoby a kontejnery včetně kompostérů 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení a kabin – fotbalový areál 2015

Oprava místních komunikací 2016–2018

Oprava mostů 2017

Veřejná zeleň před obecním úřadem a u pilíře Nejsvětější trojice 2017–2018

Technika obce 2014–2018
Traktor 2018
Traktor 2014

Nosič na kontejnery 2015

Malotraktor včetně příslušenství 2016

Štěpkovač, travní sekačka 2017

Rekonstrukce chodníků a parkoviště před obecním úřadem 2018

Nový informační systém 2018

Restaurování pilíře Nejsvětější trojice 2018

Rekonstrukce vnitřních prostor v 1 NP a jídelny MŠ 2018

Nové dětské hřiště v MŠ 2018

Odpočívadlo u Hadí královny 2018

Pavel Kopeček
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce Dolní Moravice
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ č. 1 a č. 2 a jejich seznam:
č.1

č.2

Milan Vala

Pavel Kopeček

Lubomír Svoboda

Mgr. Jan Vinohradník

Vladimír Růžička

PhDr. Jitka Vaculová

Jana Hladká

Daniela Lišková

Jiří Malíšek

Eva Záhorová

Karel Záhora

Soňa Ondrušíková

David Kopeček

Bc. Eva Kopáčková

Mojmír Bezděk

Dagmar Langerová

Mgr. Olga Valová

Mgr. Lucie Vinohradníková

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 22. 8. 2018
ZO s ch v á l i l o
-

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti JSDH kategorie JPO II
smlouvu o bezúplatném převodu majetku od HZS MSK na radiostanice
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-8020652/VB/2 na podzemní kabelové vedení NN na
pozemku č.808/10 v k.ú. HM
řád veřejného pohřebiště obce Dolní Moravice na parcele č.395 v k.ú. Dolní Moravice
rozpočtové opatření č.7
převod pozemku darovací smlouvou pro Správu silnic MSK Bruntál, parcela č.1656/7 v k.ú. Dolní Moravice,
obec Dolní Moravice
prodej části pozemku č.827/2 v k.ú. Horní Moravice,
prodej části pozemků č.827/1, 827/2 v k.ú. Horní Moravice,
prodej části pozemků č.811/6, 31, 33/1 v k.ú. Horní Moravice,

ZO v z a l o
-

na vědomí

rozpočtové opatření č.6
návrh závěrečného účtu SOR za rok 2017
průběh všech stavebních akcí (dotačních titulů) v letošním roce

Den obce 23. 6. 2018
Opět nastal den, kdy jsme se mohli všichni dobře pobavit. Obec pro
místní i přespolní občany připravila bohatý program. Slavnost jako
každý rok zahájily děti ze Základní školy Dolní Moravice. Zazněla
spousta básniček, písniček a předvedly i taneční kreaci z filmu Pomáda. Poté vystoupil Karel Gott revival v podání Josefa Boudy s doprovodem Radka Vernera. Vynikající zpěv vystřídal nám už známí borec, který ovládá bič, Ladislav Gin Šín.
Následovala další show s kouzelníkem, komikem a bavičem Richardem Nedvědem, který do svého vystoupení
zapojil i diváky. Poslední z interpretů, co vystoupili, byla snad všem známá dvojce Těžkej pokondr. Návštěvníci se mohli zúčastnit i bohoslužby v místním kostele sv. Jakuba st., kterou vedl náš pán farář Karel Rechtenberk. Pro děti bylo připravena spousta zábavy ve formě skákajícího hradu, kolotočů, malování na obličej,
vše zdarma. Po celou dobu akce bylo bohaté občerstvení. Tentokrát to bylo kulaté výročí naší obce a to 760
let vzniku, při té příležitosti jsme nechali vyrobit upomínkové předměty se znakem naší obce, které si mohli
návštěvníci zakoupit. I když nám moc počasí nepřálo, můžeme říci že jsme se všichni dobře bavili, a tak to
má být.

Zpátky do školních lavic
První zvonění
Doba odpočinku, dlouhého vyspávání a lenošení je dávno pryč a všem dětem školou povinným začal po prázdninách zase pravidelný denní režim. Na první školní den se vždy nejvíc těší ti, kteří usednou do školních lavic
poprvé, a ani letos tomu nebylo jinak. Školní rok jsme zahájili v pondělí 3. září a své první zvonění slyšelo
hned 7 nových žáků. Tak početný ročník jsme už dlouho neměli a velmi nás to těší. Naše malá škola má v
novém školním roce celkem 18 žáků v rozpětí od prvního do pátého ročníku. V mateřské škole pak paní
učitelky přivítaly celkem 16 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Zásluhou zřizovatele se prostředí školy neustále modernizuje a zvelebuje a my jsme za to moc rádi. Během
prázdnin došlo ke stavebním úpravám uvnitř budovy mateřské školy, kromě nových podlah, opravených stěn
a barevných nátěrů máme nově k dispozici místnost pro školní klub. Díky Operačnímu programu Zaměstnanost a Obci, která se do tohoto programu zapojila, mohou rodiče školáků využívat delší provozní dobu školního klubu, který volně navazuje na provoz školní družiny. Dohled nad žáky je tak zajištěn do 16:00 hodin od
pondělí do čtvrtka a v pátek do 14:30 hodin.
Současně nás Obec podpořila také v prodloužení provozní doby mateřské školy do 16:00 hodin, vycházíme
tak vstříc zejména pracujícím rodičům vyzvednout bez zbytečného shonu včas své děti. Ke zdravému rozvoji
dětí přispějí nové herní prvky na zahradě mateřské školy, jejichž instalace a konečná úprava proběhla v měsíci
září.

Nejbližší akce
Drakiáda 27. 9. 2018
Divadlo O statečném kováři Mikešovi 8. 10. 2018
Projektové dny na téma Textilnictví v našem kraji 31. 10. – 2. 11. 2018
Dagmar Kučerová – ředitelka školy

Vyhlídková věž
V červnu letošního roku jsme vstoupili do pátého roku od otevření Vyhlídkové věže. Těší
nás, že zájem o naši věž neustále roste, o čemž svědčí nejen počty návštěvníků, ale i zápisy
v návštěvní knize. Ukazuje se, že řada návštěvníků se k nám vrací na určité akce, které se na
Vyhlídkové věži pořádají a také v očekávání nových informací, výstavek a zajímavé výzdoby
Vyhlídkové věže, která se mění podle ročních období.
Zápisy návštěvníků Vyhlídkové věže oceňují nejen krásný výhled, ale také její čistotu a vstřícnost při poskytování informací, které jim podává obsluha VV. Za toto letní období, kdy stoupla
návštěvnost o 500 osob oproti minulým prázdninám, patří proto dík paní Stojaspalové, která
v současné době na Vyhlídkové věži pracuje.
Nejvýznamnější akcí uplynulého období byl již IV. ročník Anenské pouti. Také letos jsme
se snažili postupovat podle toho, jak tuto událost líčí „Kronika Nové Vsi“. Občerstvení, zvláště domácí koláče i zákusky,
které tradičně připravují paní Riedlová Renata, Dobošová Radka a Fabiánová Jaroslava, i čerstvé borůvkové koláče paní
Stojaspalové, zpříjemnily pobyt nejen náhodným turistům, ale i těm, kteří čekali na zahájení procesí. Po stručném připomenutí historie se zájemci odebrali, pod vedením pana faráře Rechtenberka, do kaple sv. Anny, kde se konala slavnostní mše. V tento den navštívilo VV více jak 300 lidí. Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na úspěšném
zvládnutí celé akce a těšíme se na další spolupráci.
A co nového pro návštěvníky chystáme?
Na říjen připravujeme zajímavé informace věnované stému výročí vzniku republiky, které zveřejníme na nástěnkách
v přízemí.
V sobotu 27. října se uskuteční již pátý ročník „Běhu do schodů o pohár starosty obce“ .
V prosinci, jako každý rok, si můžete vychutnat adventní pohodu v rámci adventních nedělí na VV.

Klub dobré pohody 2015

Kavárna pro seniory 2014

Kavárna pro seniory
Po prázdninách – 13. 9. 2018 jsme opět zahájili pravidelné 14di denní setkávání seniorů. V současné době se
těchto setkávání zúčastňují pouze obyvatelé Domova pokojného stáří, ačkoli v uplynulých letech byla poměrně vysoká účast i seniorů z Dolní Moravice. Chtěla bych touto cestou pozvat naše seniory, aby se zapojili
do diskusních i relaxačních programů a navázali nové kontakty s našimi spoluobčany z“ Domova“ a podle
možnosti i pomohli s přípravou těchto programů. V rámci prosincového programu/6.12./ k nám po delší době
opět zavítají studenti ze SŠ v Rýmařově a připraví zajímavé ochutnávky i vánoční recepty.

KAVÁRNA PRO SENIORY
ve ČTVRTEK od 14.30 do 16.00 v jídelně Domova odpočinku ve stáří
zveme všechny seniory k posezení při dobré kávě a k diskusi k nejrůznějším tématům

našeho života

program na září až prosinec 2018:
13. 9. Co přineslo léto? - Popovídáme si o novinkách v naší obci i ve společnosti
27. 9. Volby a volební systémy v naší republice – informace, a seznámíme se s kandidáty do zastupitelstva naší obce
11.10. První republika – mýty a skutečnost
25. 10. 100 let vzniku naší republiky – zajímavosti z historie
8.11. 17.listopad očima Lenky Procházkové –diskuse nad článkem
22. 11. Vlastenectví – diskuse
6.12. Adventní čas – zazpíváme si koledy a budeme hosty žáků SŠ Rýmařov
20.12. České Vánoce – zvyky, pověry, tradice……
Za zastupitelstvo obce vás zve J. Vaculová

TJ Sokol Dolní Moravice podzim 2018
Odehrané zápasy:
2. KOLO 11. 8. 2018 Nové Heřminovy – Dolní Moravice 0: 2
3. KOLO 18. 8. 2018 Dolní Moravice – Široká Niva 5:1
4. KOLO 25. 8. 2018 Staré Město – Dolní Moravice 0:1
5. KOLO 1. 9. 2018 Dolní Moravice – Zátor 5:3
6. KOLO 8. 9. 2018 Slezské Rudoltice – Dolní Moravice 3:3
7. KOLO 15. 9. 2018 Dolní Moravice – Lichnov 2:2
8. KOLO 22. 9. 2018 Jindřichov „A“ – Dolní Moravice 6: 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. KOLO 29. 9. 2018 15:30 hod. Dolní Moravice – Vrbno p. Pradědem
10. KOLO 6. 10. 2018 15:00 hod. Velká Štáhle – Dolní Moravice
11. KOLO 13. 10. 2018 15:00 hod. Dolní Moravice – Světlá Hora
12. KOLO 20. 10. 2018 14:30 hod. Dolní Moravice – Vysoká – Pitárne
13. KOLO 27. 10. 2018 14:30 hod. Brantice – Dolní Moravice
1. KOLO 3. 11. 2018 14:00 hod. Dolní Moravice – Stará Ves

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea ve IV. čtvrtletí roku 2018.
Kozáková Anastazie, Babčák František, Baštrňák Karol, Riedlová Marie,
Pavlová Zuzana, Kocerová Ludmila, Kopečková Jiřina, Dworok Eduard,
Biras Rudolf, Kučera Zdeněk, Najdek Jan, Pechová Antonie, Magdziak
Milan, Antesová Marie, Kučerová Ilonka, Václavíková Berta, Vala Milan,
Langerová Dagmar, Dostál František, Kubjátová Ludmila, Soustružník
Jaroslav, Dohnalová Jiřina, Grobarčíková Eva, Odehnal Jiří, Vychodilová Alžběta, Psotová
Elfrieda

Modlitba za zemřelé a žehnání hrobů
V Dolní Moravici

Noví občánci:

sobota 3. listopadu 2018
v 16:00 na hřbitově

Mahovská Ema
Baštrnák Kryštof

ZIMNÍ ČAS
28. října 2018
z 3:00 na 2:00 hod.

(v případě nepřízně počasí v kostele)
společná modlitba za zemřelé a žehnání hrobů,
zvláště těch, u kterých bude někdo stát a bude
si to přát.
V 16:00 bude následovat mše svatá v kostele
Římskokatolická farnost Dolní Moravice
Malá Morávka 31, rkf.dolnimoravice@doo.cz, 554
273 110

MUDr. Špicerová bude
ordinovat v Dolní Moravici
16. 10. 2018
Volby do zastupitelstva obce Dolní Moravice

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

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hod. do 22:00
hod. a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hod.
ve volební místnosti v sále Obecního úřadu v Dolní
Moravici. Sebou platný doklad totožnosti.
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 5.10.2018 tel:
554 273 316.

