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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 U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 4.12.2017
ZO s ch v á l i l o
- OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- rozpočet Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice,
- rozpočet obce na rok 2018
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021
- vyhlášení záměrů prodeje pozemků: v k.ú. Dolní Moravice: 54/15 v k.ú. Horní Moravice: 24, 811/6, v k.ú. Nová
Ves u Rýmařova: 252, 163/1, 563/9
ZO v z a l o n a v ě d o m í
- informaci o projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Dolní Moravice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
- absenci námitek podaných k návrhu Změny č.2 Územního plánu Dolní Moravice
- zpracování žádostí na dotace na rok 2018
- informaci starosty obce o půlnočním ohňostroji 31.12.2017
- posudek statika na Švédský most
- zprávu České školní inspekce z naši PO
ZO o v ě ř i l o
- na základě ustanovení § 54 odst. 2) stavebního zákona, že návrh Změny č.2 Územního plánu Dolní Moravice
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
ZO v y d á v á
- podle ustanovení § 6 odst.5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst.4 a §54 odst.2 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změnu č.2 Územního plánu Dolní Moravice
ZO z a m í t l o
- žádost Studia STA – multimediální agentury o.p.s. na příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018
- žádost Slezské diakonie Bruntál na finanční dar z rozpočtu obce 2017

Zavírání studánek
V sobotu 28. 10. 2017 se sešlo v hojném počtu plno lidiček u památné
lípy, aby uložili vílu k zimnímu spánku a zároveň zavřeli studánku u
Hadí královny. Průvod šel od Mateřské školy, doprovázen světýlky a
lampióny. Směřoval k památné lípě Hadí královně, kde děti s vílami
(Lucie Svobodová, Kristýna Stojaspalová) společnými silami zavřely
studánku a uložily ji k zimnímu spánku. Kdo měl chuť, si mohl dát dětský punč na zahřátí. V březnu se sejdeme u Hadí královny, abychom
probudili víly a odemkli studánku.

Vítání nových občánků obce
V pátek 24. 11. 2017 jsme slavnostně přivítali nové občánky společně s
jejich rodinami v sále obecního úřadu. Přivítali jsme Elišku Julii Pastyříkovou, Silvii Pališkovou, Radka Jaroše, Viktorii Kubjatovou a Agátu
Kutlakovou. Pro tuto příležitost si děti ze Základní školy v Dolní Moravici připravily malé vystoupení. Kromě povzbudivých slov si rodiče ze
slavnostní akce odnesli pro své děti i krásné dárečky a maminky kytičku.

Vyhlídková věž
Běh do schodů na naší Vyhlídkové věži je nejvýznamnější podzimní
akcí. Letošního, již IV. ročníku, se zúčastnilo 27 závodníků. Neúčast
rekordmana pana Baštrnáka pomohla k vítězství jednomu z jeho tradičních soupeřů Michalovi Dočkálkovi z Rýmařova. Ze všech žen a
dívek obsadila krásné druhé místo paní Lucie Vinohradníková
z Dolní Moravice. Stejně tak v kategorii hasičů obsadil druhé místo
pan Jan Ondruch, který reprezentoval SDH Dolní Moravice. Nejstarším účastníkem byl pan František Dostál z Dolní Moravice,
který zdolal všech 160 schodů za 1minutu a 45 s.
První adventní neděli jsme zahájili poslechem vánočních písní a zapálením první svíčky na adventním věnci. Návštěvníci se mohli seznámit
s vánočními tradicemi, ochutnali vánoční punč a sladkosti od paní Fabiánové, prohlédli a někteří si i zakoupili výrobky keramického kroužku
dětí ze ZŠ a MŠ Dolní Moravice. Také další adventní neděle budou ve
znamení příjemné vánoční atmosféry a děti mohou, jako každý rok, zdobit věž vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Poslední adventní neděle,
která letos připadá na 24. 12., bude opět věnována dětem, které si mohou
přijít zazpívat koledy a vyzdobit věž svými obrázky.

Další akce v naší obci:
21. 12. 2017 – Vánoční besídka ZŠ a MŠ
31. 12. 2017 – Silvestrovský běh
2. 2. 2018 – ples ZŠ, MŠ a obce
10. 3. 2018 – dětský karneval
16. 3. 2018 – Josefovská zábava
Pranostiky:
Prosinec: V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Leden: V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Únor: V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Březen: Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Výsledky hlasování v Dolní Moravici ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR
Z celkového počtu 331 voličů volilo 195 voličů.
ANO 2011: 63 hlasů
ČSSD: 41 hlasů
KSČM: 21 hlasů
Svoboda a přímá dem.: 20 hlasů
Česká pirátská str.: 17 hlasů
ODS: 11 hlasů
KDU-ČSL: 8 hlasů
Starostové a nezávislí: 6 hlasů

Volba prezidenta ČR
Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12. - 13. ledna 2018.

TOP 09: 4 hlasy

Druhé kolo prezidentských voleb tak připadá na 26. - 27. ledna 2018. Podle

Radostné Česko: 2 hlasy

zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Svobodní: 1 hlas

Jak se volí prezident ČR

Strana Práv Občanů: 1 hlas

V případě Volby prezidenta České republiky si volič ve volební místnosti za
zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chce podpořit.

Provozní doba
Sběrného dvora
přes Vánoční svátky
od 23. 12. 2017 až 1. 1.
2018
bude uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Přímá volba prezidenta ČR je
tajná. 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 12. 1. 2018 (26. 1. 2018) tel: 554 273 316.

Vážení občané Dolní Moravice,
dovolte, abych Vás informoval o vánočním dění v našich kostelích, které po letošním krátkém adventu přichází poněkud rychle.
Chcete-li, aby na vašem štědrovečerním stole hořelo „Betlémské světlo“, můžete si pro něj s
lucerničkou přijít do kostela sv. Jakuba na Štědrý den v neděli 24. prosince od 14:00 do 14:30.
Dále vás do kostela v Dolní Moravici mohu pozvat na mši svatou v úterý 26. prosince
v 9:30. Až do 11:00 pak bude kostel otevřen k prohlídce betléma. A v neděli 31. prosince
v 16:00 zde bude adorace – modlitba spojená s poděkováním Pánu Bohu za uplynulý rok.
Půlnoční mše svaté 24. prosince letos budou pouze v okolních kostelích: ve 20:00 ve Václavově u Bruntálu,
ve 22:00 v Rudné pod Pradědem a ve 24:00 ve Světlé Hoře. Ještě předtím, ve 14:30 bude v Malé Morávce
krátká bohoslužbička se zpíváním koled zvláště pro děti. O slavnosti Narození Páně, v pondělí 25. prosince
budou mše svaté v 9:00 v Andělské Hoře a v 11:00 v Malé Morávce.
V pátek 19. ledna 2018 se v kulturním sále ve Václavově u Bruntálu uskuteční VII. farní ples. Vstupenky jsou
k dostání po bohoslužbách v jednotlivých farnostech, na faře v Malé Morávce (554 273 110), na obecním
úřadě ve Václavově u Bruntálu a také v potravinách v Dolní Moravici. Cena je stejně jako v minulých letech
200,- Kč (při zakoupení do 15. ledna s večeří).
Přeji Vám pokojný závěr adventu a krásné vánoční dny.
Karel Rechtenberg, farář
Vánoční jarmark
Blížící se vánoční čas jsme zahájili v sobotu 2. 12. 2017 tradičním Vánočním jarmarkem. Tuto akci navštívilo velké množství návštěvníků, jak
z naší obce, tak i z blízkého a dalekého okolí. Byla zde velká škála výrobků z keramiky, pedigu, vlny, vosku a jiných materiálů. Děti si mohly
pouštět lodičky ze skořápek, odlít olovo, nebo se podívat na malé rybičky.
Bohaté občerstvení v podobě výborného punče, zákusků pro mlsné jazýčky, ale také něco pro „masožravce“. Děti si napsaly na balónky štěstí
svá přání pro ježíška, které pak s rodiči pustily. Na bezpečnost dohlíželi
místní hasiči. Celou akci doprovázela hudební skupina Variace, která se na konci odebrala ven před obecní
vánoční strom a ten byl rozsvícen za doprovodu jejich písní.

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE
Za krásami podzimu
V pátek 22. září jsme se s žáky vydali na pěší výlet, a jelikož právě začínal podzim, nazvali jsme
jej příhodně „Za krásami podzimu.“ Počasí nám bohužel příliš nepřálo, byla zima a mokro a podzim nám tak ukázal svou méně přívětivou tvář.
My jsme se však nenechali odradit a směle se
vydali poznávat přírodu ve všech jejích podobách. Autobusem jsme vyjeli na Novou Rudnou a
odtud šli podle mapy ke škole v Malé Morávce.
Děti ve smíšených skupinách žáků čtyř škol
(Malá Morávka, Rudná pod Pradědem, Karlova
Studánka a Dolní Moravice) plnily cestou různé
úkoly – na poznávání, znalosti, dovednosti, hledání atd. Cestou nám některé skupinky zmizely
z trasy, brzy však jejich členové pochopili svůj omyl při orientaci, neboť cesta dále nevedla.
Šťastně jsme se tedy všichni shledali u jednoho ze stanovišť, nastalo malé zdržení oproti plánu,
nakonec jsme ale stihli vše dokončit včas a celou poznávací hru vyhodnotit. Tento krásný program pro nás vymysleli a zrealizovali manželé Balášovi pod záštitou školy v Rudné pod Pradědem.
Rudná tak přidala další společnou aktivitu pro naše spřátelené malotřídní školy.
Dravci a drakiáda
S příchodem podzimu jako by se roztrhl pytel s novými aktivitami, protože ve středu 27. 9. nás
čekaly hned dvě akce a v pátek další. Ale abychom nepředbíhali, vezmeme to pěkně popořádku.
Středeční dopoledne si naše děti (MŠ i ZŠ) užily ve společnosti dravých ptáků. Sokolníci nám
přivezli na ukázku např. orla, jestřába, různé druhy sov, z nichž některé si mohly děti i pohladit.
Komu z nás dospělých se to kdy podařilo? A protože u dětského publika je velmi těžké udržet
pozornost, celé povídání o životě těchto živočichů provázela legrace a zábava. My jsme v zábavě
pokračovali také odpoledne, protože jsme společně s rodiči dětí vyrazili na kopec za MŠ a vypustili ke krásnému modrému nebi naše
neposedné draky. Téměř všichni draci
si letos zalétali a udělali radost svým
majitelům. Asi hodinu jsme si vychutnávali tu krásnou podívanou, než na nás
přišla únava a hlad. Vydařené odpoledne jsme zakončili společným posezením a opékáním špekáčků.
S angličtinou do přírody
Hned v pátek čekal děti další pěší výlet, tentokrát byla hlavním tématem angličtina. I když se
angličtinu u nás ve škole učí žáci až od třetího ročníku, zapojily se do výuky i mladší děti. Paní
učitelka s paní asistentkou připravily pro děti úkoly, děti se během pátečního dopoledne naučily
nová anglická slovíčka, osvěžily si přírodovědné znalosti a navíc strávily celou výuku na čerstvém
vzduchu v krásné přírodě.

Projektové dny
V měsíci říjnu, v době před podzimními prázdninami, se věnujeme už třetím rokem vždy nějakému projektu. Tentokrát jsme jej nazvali „Od zrna po chléb aneb Jak se peče chléb“ a byl
určen žákům naší základní školy.
První den projektu jsme se zaměřili na sbírání znalostí o druzích obilí, práci na poli (setí, žně), zpracování na další produkty až po samotnou výrobu
pečiva a jeho dopravu ke spotřebiteli. Na pracovních listech žáci vyluštili suroviny potřebné k výrobě chlebového těsta, v zašifrované zprávě objevili druhy mouky a nechyběly ani češtinářské úkoly
k pohádce O pilné slepičce.
Druhý den jsme se vydali plni očekávání autobusem do Rýmařova na exkurzi Rýmařovské pekárny.
Byli jsme velice mile přivítáni a pan majitel nás provedl během hodiny celým výrobním procesem.
Po návratu jsme společně připravili do domácí pekárny ingredience k výrobě těsta.
Třetí den ráno jsme sledovali, jak se připravené těsto hněte, kyne a peče se. To však chvíli trvá
a my jsme samozřejmě nezaháleli. Děti modelovaly různé druhy pečiva z vyrobené plastelíny a
moc se jim to povedlo. Za odměnu jsme zhlédli pohádku a v závěru celého třídenního projektu
konečně ochutnali náš domácí chléb, který byl mimochodem výborný.
Hravá věda
Ve spolupráci s MAS Rýmařov (Místní akční skupina) jsme pro děti v MŠ i ZŠ uspořádali program Hravá věda. Ve čtvrtek 2. listopadu navštívil naši školu
pan Radek Chajda, který dětem osvětlil některé fyzikální
jevy prostřednictvím pokusů. Jednou z dalších akcí, které
pro nás MAS Rýmařov tento školní rok chystá je Den deskových her, na který se už teď všichni moc těšíme a těšíme
se také na další spolupráci.
Zpíváme si o zimě
S našimi spřátelenými malotřídními školami pořádáme spoustu akcí, většinou jsou zaměřené
sportovně, proto jsme si letos řekli, že dáme prostor i dětem s hudebním nadáním. Společně
jsme 30. listopadu uspořádali první ročník pěvecké soutěže ve škole v Malé Morávce. Velkým
překvapením byla dobrá připravenost malých zpěváčků, kteří nasadili hned v prvním ročníku
laťku velmi vysoko. Naši školu reprezentovali: v 1. kategorii žáků 1. a 2. ročníku Kačka Psotová,
ve 2. kategorii žáků 3. až 5. ročníku Veronika Kopečková, Sára Stojaspalová a Honzík Vinohradník a ve 3. kategorii smíšených duet Veronika Kopečková se Sárou Stojaspalovou.
A jak jsme dopadli? Ve 2. kategorii obsadila Veronika Kopečková 3. místo a Sára Stojaspalová
2. místo. Tyto dvě šikovné zpěvačky vybojovaly ještě 2. místo v kategorii duet.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte při akcích, za podporu a čas,
který nám věnujete. Úplně všem pak přejeme krásný a úspěšný nový rok 2018.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Moravice Dagmar Kučerová, ředitelka školy

Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra
Vánoce a konec roku patří u hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto mají
hasiči spoustu práce s požáry a nehodami, na kterých se podílí lidská neopatrnost
či neznalost. Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku
a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte několik
rad a varování od Hasičského záchranného sboru ČR.
V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo
zazděné trámy v komínech. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak
každý rok množí případy vznícení potravin při vaření.
S vánočními svátky a koncem roku je neodmyslitelně spojeno používání svíček nebo prskavek. Musíme si však uvědomit, že naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály (koberce, čalounění, záclony), které
snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální
škody.
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok
dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty
po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být
umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do
průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle
přenese na nábytek a zařízení bytu.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich
hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel
bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. Pod stálou kontrolou musí být i hořící vonná
aromalampa. V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou
sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
Z hlediska vánočních svátků jsou rizikovou skupinou starší spoluobčané. Ti dodržují vánoční zvyky, ale často na
hořící svíčky zapomínají, nechají je bez dozoru. Je třeba dávat pozor také na zvířata nebo neposedné děti, které mohou
svíčku převrhnout.
Bezkonkurenčním symbolem Vánoc je již tradičně ozdobený vánoční stromek. V současné době požáry vánočních
stromků již díky používání elektrických svíček téměř vymizely. Ale i u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty. Hasiči evidují i případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i elektrické svíčky zapálily stromek. V podobném
případě je nezbytné okamžitě dané elektrické zařízení odpojit od zdroje. A pamatujte, zařízení, které může být pod
elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou (a ani pěnovým hasicím přístrojem)!!!
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s vlastním topením a nedbalosti v péči o komíny. Měli bychom vědět, jak topidla správně instalovat a obsluhovat, jak správně zapalovat topidla na
tuhá paliva, jak nakládat s žhavým popelem apod. Rozhodně bychom neměli zapomínat na pravidelnou revizi topidel a
komínů. Více informací naleznete na http://www.hzscr.cz/clanek/provoz-kominu-kourovodu-a-spotrebicu-paliv.aspx.
Jak se chovat na přelomu roku při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?
V období přechodu roku požáry vznikají častěji než v období Vánoc. Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky: tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard či raket.
Bohužel vážná zranění často s trvalými následky způsobuje každý rok neopatrná manipulace s touto pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, neschválená pyrotechnika.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:
Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý
při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných
aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou
bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Konec roku je spojen i s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. dalších drog. V takovém případě bychom se
zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku
zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty
způsobit.
Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí
být uskladněna mimo dosah dětí.
Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - např. petard a dělobuchů, které jinak z hlediska hoření neznamenají velké riziko. V případě nevhodného
odpálení však mohou poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají
mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména
psychiky.
Jestliže o Vánocích by si měli dávat pozor zejména starší spoluobčané, rizikovou skupinou na konci roku je mládež.
Ta s oblibou využívá příležitosti oslav a zábavní pyrotechnikou se baví v masovém měřítku. Ovšem i ti dříve narození
se leckdy chovají nezodpovědně a posilněni alkoholem například s chutí odpalují velmi účinnou zábavní pyrotechniku
vyšších tříd nebezpečnosti.
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžeme se
pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a
menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími
textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném
případě bychom ale neměli nepřeceňovat své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. V každém případě pomocí linky 150 nebo 112 zavolejte hasiče, kteří
na místo dorazí za několik minut a dokáží Vám profesionálně pomoci.
Text: Ing. Antonín Ušela

MIKULÁŠ V NAŠI OBCI
5. prosince 2017 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, a podle zásluh nadělovali.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům za přízeň v roce
2017 a přeje krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2018.

Udělej si sám….

Rychlý svícínek na čajovou svíčku
Materiál a pomůcky:
raznice s motivem vločky, lepidlo, zelený
papír, nůžky, zbytek čtvrtky, červené knoflíčky, čajová svíčka
Ze zbytku čtvrtky nebo kartonu si vystřihněte
kolečko o průměru přibližně 8 cm.
Pomocí raznice – vločky si ze zeleného papíru
vyděrujte spoustu vloček. Opravdu netuším,
kolik jich je :-)
Vločky přilepte na vnější část vystřiženého
kruhu (pod svíčkou být nemusí), ozdobte svícínek několika knoflíčky a zapalte svíčku. Můžete samo sebou experimentovat s barvami a
tvary.

Budete potřebovat:
zavařovací sklenice, list tvrdšího papíru, nůžky, černou lihovou fixu nebo
popisovač na sklo (použít můžete i černou barvu na sklo nebo temperu),
sníh ve spreji, kuchyňskou sůl, čajové svíčky
•

1. Dobře očistěte a odmastěte především zvenku.
2. Teď se zamyslete nad motivem, který chcete na svícnech mít.
3. Tu vytvoříte tak, že si do ruky vezmete list tvrdšího papíru a obmotáte ho
okolo zavařovací sklenice, abyste zjistili, na jak velkou část papíru budete
kreslit.
4. Nyní se pusťte do kreslení motivu, který budete na svícnech chtít mít.
Stačí silnější fixou nakreslit jen obrysy.
5. Hotovou šablonu pak vložte do sklenice, přitiskněte na stěny a pusťte se
do obkreslování na vnější stranu zavařovačky. Obtáhněte jen obrysy, pak
šablonu vytáhněte a motiv vybarvěte. Záleží jen na vás, zda to uděláte nesmazatelnou fixou nebo třeba temperami. Nechte dobře zaschnout.
6. Nyní si do ruky vezměte sníh ve spreji a opatrně sklenici zvenku kolem
dokola postříkejte. Postupujte tak, že na hrdlo nanesete největší vrstvu a pak
budete směrem dolů ubírat do ztracena. Skončete těsně nad namalovaným
motivem.
7. Nakonec do sklenice nasypejte asi centimetrovou vrstvu kuchyňské soli,
která zabrání přenosu tepla z hořící svíčky, a tak případnému zničení nábytku. Na ni umístěte čajovou svíčku, kterou pak zapálíte třeba hořící špejlí.

Společenská rubrika
Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea v I. čtvrtletí roku 2018.

Marková Hana

89 let

Strouhal Josef

79 let

Uhlík Zdeněk

60 let

Cenek Bořivoj

70 let

Riedl František

69 let

Najdeková Irena

63 let

Křepelka Milan

62 let

Přikrylová Růžena

66 let

Klimešová Alena

70 let

Přikryl Antonín

65 let

Antes Ivo

71 let

Jurtíková Svatava

87 let

Najdeková Eva

65 let

Ondrušíková Jaroslava 73 let

Hladký František

62 let

Horáček Karel

74 let

Korman Jan

71 let

Najdek Josef

68 let

Kavka Josef

84 let

Bršťák Ondřej

61 let

Žákovčík Josef

70 let

Rozloučili jsme se:
Bajcarová Drahoslava

DM 143

Vyhlídková věž
bude uzavřena
dne
31. 12. 2017
Děkujeme za pochopení.
Pracovní doba na

Obecním úřadě
v Dolní Moravici
od 22. 12. do 31. 12. 2017
od 7:00 do 12:00 hodin
Děkujeme za pochopení.
ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

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
2018.

