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VELIKONOČNÍ JARMARK

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

DEN DĚTÍ

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 24. 5. 2018
ZO s ch v á l i l o
• smlouvu o poskytování služeb nebo prací s Hasičským záchranným sborem MSK
• závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez
výhrad, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2017 a
výsledků veřejnosprávní kontroly poskytovaných finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO
ZŠ a MŠ Dolní Moravice bez výhrad
• účetní závěrku Obce Dolní Moravice, Dolní Moravice č.40, PSČ 795 01 IČ 00295957, sestavenou k
31.12.2017
• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dolní Moravice č.7, PSČ 795 01, IČ 70988595 sestavenou k 31.12.2017
• rozpočtové opatření č.5
• nákup části pozemku č. 430/1 v k. ú. Nová Ves u Rýmařova
• vyhlášení záměru na prodej pozemků: č.812, 808/4, 808/5, 827/2, 827/1 v k. ú. Horní Moravice,
č.1590 v k. ú. Dolní Moravice
• prodej části pozemku č.66/1 v k. ú. Horní Moravice
• prodej části pozemku č.54/15 v k. ú. Dolní Moravice
ZO v z a l o na v ě d o m í
• rozpočtové opatření č.4
• volby do zastupitelstva obce dne 5.-6.10.2018
• - smlouvu se Silnicemi MSK na bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci hlavní komunikace
• Den obce 23.6.2018
ZO z a m í t l o
• záměr prodeje pozemku č.1050/203 v k. ú. Dolní Moravice
MUDr. Špicerová přes prázdniny v Dolní Moravici neordinuje.
V Rýmařově se ordinuje beze změn, pouze ordinační doba v úterý zkrácená do 15:00 hod. tel.:554 213
253
Pondělí

6:30 - 7:30 odběry,7:30 - 9:30 akutní pacienti bez objednání,
9:30 - 13:00 pouze objednaní pacienti

Úterý

7:30 - 8:00 odběry, 8:00 - 11:00 pouze objednaní pacienti,
13:00 - 15:00 akutní pacienti bez objednání

Středa

6:30 - 7:30 odběry, 7:30 - 9:30 akutní pacienti bez objednání,
9:30 - 13:00 pouze objednaní pacienti

Čtvrtek

8:00 - 10:00 akutní pacienti bez objednání, 10:00 - 11:00 pouze objednaní pacienti

Pátek

6:30 - 7:30 odběry, 7:30 - 9:30 akutní pacienti bez objednávání,
9:30 - 11:00 pouze objednaní pacienti

Změna pouze v době od 30. 7. do 3. 8. 2018, zastupuje MUDr. Servus tel.: 554 211 965
•

Pondělí

8:00 - 11:30

•

Úterý

12:00 - 18:00

•

Středa

8:00 - 11:30

•

Čtvrtek

8:00 - 10:30 13:00 - 15:00

•

Pátek

8:00 - 11:30

Otevírání studánky
V sobotu 8. 4. 2018 jsme se jako každý rok sešli před Mateřskou školou a společně se vydali k památné
lípě Hadí královně, kde děti probudily vílu ze zimního spánku a společně otevřely studánku. Na podzim
se u studánky opět sejdeme, abychom ji uložili k zimnímu spánku.

Pálení čarodějnic a stavění májky
V pondělí 30. 4. 2018 se konala už tradiční akce, která je velice oblíbená. Počasí nám moc nepřálo, ale
přesto se sešlo mnoho čarodějnic a čarodějů. Průvod se vydal od Mateřské školy k obecnímu úřadu, kde
hasiči společnými silami postavili májku a mohla začít zábava. Děti si opekly špekáčky, upálily čarodějnici, kterou si samy vyrobily, dováděly při diskotéce, no prostě paráda. Návštěvníci si mohli pochutnat
na grilované kýtě, steaku anebo domácím moučníku, který jim připravily místní hasičky. Panovala skvělá
nálada až do brzkých ranních hodin.

FOTBALOVÝ SERVIS
DOLNÍ MORAVICE – OKRESNÍ PŘEBOR – PODZIM 2017 – JARO 2018
7. 4. 2018 MORAVICE – STARÉ MĚSTO 0 : 4
Po dvou odložených jarních kolech, kdy pro nepříznivé počasí musela být odložena utkání Moravice se Světlou Horou
a Vrbnem, bylo v sobotu 7. dubna odehráno mistrovské utkání jarní části okresního přeboru ročníku 2018.
Moravice hostila Staré Město, kterému podlehla 0 : 4. Hosté jsou po podzimní části na 4. místě tabulky.
Moravice hrála v sestavě:
Polášek – Kubját (55. Czorniak), Pohanka, Bureš, Ondřej Kopeček (70. David Kopeček) –Daniel Kopeček (80. Matějíček), Schwarz, Vala, Cetkovský (80. Pohaněl) – Skřivánek(46. Horňák), Doležel.
Utkání řídil rozhodčí Barčík.
Branky:
15. min. 0 : 1; 41. min. 0 : 2 = pokutový kop; 61. min. 0 : 3; 71. min. 0 : 4.
Moravice měla příležitostí ke vstřelení branky hned několik: 3. min. hlavička Dana Kopečka jde nad břevno, v 10. min.
střílí hlavou Vala. Ve 13. min. Skřivánek v 16 střílí těsně vedle tyče. Ve 22. min. se Doležel ocitá v 16, ale netrefuje
branku. Ten samý hráč ve střelecké pozici – míč jde nad branku. Největší šanci má ve 46. minutě Horňák, který se ocitl
sám před soupeřovým brankářem a z „malého vápna“ trefuje břevno. Stále platící pravidlo ve fotbale „nedáš – dostaneš“
si v tomto utkání vybralo svou daň a Moravice doplatila na své nevyužité šance ještě dvěma góly ve své síti.
Soupeř měl tři šance ze hry a ty využil na 100%. Čtvrtý gól přidal z penalty. Na obdržených brankách není obrana
domácích úplně bez chyby a když k tomu přidáme neproměňování šancí, výsledek není udivující. Moravickým útočníkům chyběla při zakončování rozvaha. Jako pozitivum je snaha hráčů o kombinační hru. Negativem je zranění Kubjáta.
14. 4. 2018 TŘEMEŠNÁ – MORAVICE 5 : 3

V sobotu 14. dubna odehrála Moravice své druhé mistrovské utkání na hřišti v Třemešné. Výsledek 5:3 byl sice
úrodný na branky, ale vyšel nepříznivě pro Moravici.
Začátek utkání i průběh prvního poločasu nenasvědčoval dosaženému výsledku. Zvrat utkání na stranu domácích přinesl až druhý poločas, a to hned od začátku, kdy Moravice během osmi minut inkasovala 3 góly. Domácí tím získali
vedení 4:2 i převahu ve hře. Ta přinesla v 79. minutě zvýšení z druhého pokutového kopu, nařízeného proti Moravici,
na 5:2. V závěru utkání Moravice snižuje pro ni nepříznivý výsledek na konečných 5:3.
Branky:
14.min. 0 : 1 Doležel otevírá skóre utkání
16.min. 1 : 1 domácí vyrovnávají
17.min. 1 : 2 Dan Kopeček zvyšuje, Moravice se opět ujímá vedení
46.min. 2 : 2 domácí vyrovnávají z pokutového kopu
50.min. 3 : 2 domácí zvyšují a ujímají se vedení
54.min. 4 : 2 domácí zvyšují náskok
79.min. 5 : 2 domácí zvyšují pokutovým kopem
81.min. 5 : 3 Horňák snižuje na rozdíl dvou branek
Moravice hrála v sestavě:
Polášek – Cetkovský (84. Jandel), Pohanka, Bureš, Ondřej Kopeček – Škodák, Schwarz, Vala (34. Ščudla), Dan Kopeček – Doležel, Horňák.
Utkání řídil rozhodčí: Macík.
Moravické čekání na jarní body se tak prodlužuje k dalšímu utkání, kdy Moravice hostí na svém hřišti v sobotu 21.
dubna v 16 hodin Nové Heřminovy.
21. 4. 2018 MORAVICE – NOVÉ HEŘMINOVY 3 : 4

V sobotu 21. dubna odehrála Moravice své třetí jarní mistrovské utkání. Na domácím hřišti hostila Nove Heřminovy a
prohrála 3 : 4.
Moravice odehrála toto utkání v sestavě:
Polášek – Cetkovský, Pohanka, David Kopeček, Ondřej kopeček (75. Czorniak) – Dan Kopeček, Schwarz, Škodák,
Baštrnák (60. Kováč) – Doležel, Ščudla (46. Vala).
Branky za Moravici:
Dan. Kopeček, Doležel, Polášek
Utkání řídil rozhodčí: Jedlička.
Průběh utkání:

12.min. 0 : 1 – ztráta míče u záložníků a hosté jdou do otevřené moravické obrany.
20.min. 1 : 1 – Dan. Kopeček vyrovnává.
41.min. 2 : 1 – Doležel získává Moravici vedení.
51.min. 2 : 2 – chyba moravické obrany a hosté vyrovnávají.
68.min 2 : 3 – obrana Moravice při tlaku soupeře brání nedovoleným způsobem, hosté z nařízeného pokutového kopu
získávají vedení.
75.min. 3 : 3 – za faul na moravického útočníka v „šestnáctce“ rozhodčí nařídil „penaltu“ a Polášek vyrovnává.
77.min. 3 : 4 – přes moravického krajního obránce se do střelecké pozice dostává útočník hostů a dostává je do vedení.
Utkání plné zvratů, ve kterém se Moravice svými chybami ve hře a hlavně nevyužitím brankových příležitostí (Doležel, Baštrnák, Dan. Kopeček) opět připravila o zisk bodu.
K příštímu utkání jede Moravice v sobotu 28. 4. do Staré Vsi.
05. 05. 2018 MORAVICE – ŠIROKÁ NIVA 2 : 1
Po nevydařeném utkání ve Staré Vsi odehrála Moravice další, v pořadí již páté, mistrovské utkání. Hrála v sobotu 5.
května na domácím hřišti. Soupeřem byla Široká Niva a Moravice vyhrála 2 :1, po poločase 2 : 0.
Sestava Moravice:
Polášek – Bureš, Škodák, David Kopeček (70. Czorniak), Ondřej Kopeček – Horňák, Pospíšil, Baštrnák (75. Pohaněl)
– Dan. Kopeček, Doležel (85. Matějíček), Vala.
Branky:
8. min. 1 : 0 Vala; 15.min. 2 : 0 Dan Kopeček; 54.min. 2 : 1 hosté
Další gólové šance byly ještě i v prvním poločase – ve 27. minutě Doležel nastřeluje tyč soupeřovy branky a ve 30.
minutě jde míč z Baštrnákovy kopačky těsně vedle branky. To bylo vše, co Moravice z tlaku první půli vytěžila.
V 54. minutě se hostům podařilo snížit na 2 : 1 a z utkání se stává drama se snahou hostí vyrovnat a úsilím domácí
Moravice udržet vedení, což se jí nakonec podařilo.
Moravice měla několik dalších šancí na zvýšení skóre, ale Doležel, Pohaněl ani Vala je nedokázali využít. Moravice
praktikovala v prvním poločase hru se třemi hráči v záložní řadě a třemi útočníky.
Tento herní systém byl úspěšný v prvním poločase, ve druhém poločase již bohužel nedovolily ubývající síly pokračovat v nasazení z poločasu prvního.
08. 05. 2018 MORAVICE – SVĚTLÁ HORA 6 : 0

V úterý 8. května hrála Moravice další zápas, tentokrát proti Světlé Hoře.
Sestava Moravice:
Polášek – Bureš, Škodák, David Kopeček (60. Czorniak), Ondřej Kopeček (70. Matějíček) – Dan Kopeček, Schwarz,
Pospíšil (63. Pohaněl), Baštrnák (60. Horňák) – Doležel, Vala (51. Ščudla).
Rozhodčí: Jedlička
Branky:
23.min. 1 : 0 - Doležel z pokutového kopu; 33.min. 2 : 0 – Vala ze hry; 35.min. 3 : 0 – Doležel z trestného kopu;
40.min. 4 : 0 – Doležel ze hry; 60.min. 5 : 0 – Dan Kopeček ze hry; 70.min. 6 : 0 - Ščudla ze hry.
Prvních 10 minut se Moravici hra moc nedařila, hráčům chyběl pohyb. Přesto měl Vala šanci skórovat, když se ocitl v
tělesné blízkosti branky hostí, ale nedokázal do ní míč dostat. Poté se ve střelecké pozici ocitá Doležel a jeho střela
však jde nad břevno. Tentýž hráč dvě minuty nato z bezprostřední blízkosti opět střílí nad soupeřovu branku. Další
průběh utkání je ze strany domácích poznamenán podstatným zlepšením hry. Když v třiadvacáté minutě hráč hostí
rukou zabrání proniknout vystřelenému míči v „16“ do branky, je z toho pokutový kop pro domácí a vyloučení hráče
hostí, kteří tak dále utkání odehrají o deseti hráčích. Moravice pokutový kop zužitkuje ve vedoucí branku. Zlepšená
aktivita a úsilí domácího mužstva v dalším průběhu utkání přináší náskok o další branky, první poločas končí 4 : 0 pro
Moravici.
V druhé polovině utkání domácí přidají k vítězství ještě 2 branky.

19. 05. 2018 MORAVICE – VYSOKÁ 1 : 2
V sobotu 19. května odehrála Moravice na domácím hřišti mistrovské utkání, ve kterém prohrála s Vysokou 1 : 2.
Sestava Moravice:
Polášek – Czorniak, Bureš, David Kopeček, Ondřej Kopeček (85. Matějíček) – Horňák (46. Ščudla), Schwarz, Pospíšil, Vala – Doležel, Pohaněl.
Utkání řídil rozhodčí Jedlička.
Branky:; 21.min. 0 : 1 hosté; 70.min. 1 : 1 Vala; 85.min. 1 : 2 hosté
Moravici se nedaří získat potřebné body k udržení se v OP. Zbývá odehrát 6 utkání, ze kterých je potřeba získat alespoň 6 bodů. Nebude to proti soupeřům – jako je V. Štáhle, Rudoltice, Vrbno, Jindřichov, Rýmařov B a Břidličná B,
lehké. Bude záležet na odhodlání a vůli hráčů dotáhnout soutěž do zdárného konce.

26. 05. 2018 MORAVICE – RUDOLTICE 4 : 2

V sobotu 26. května odehrála Moravice mistrovské utkání na domácím hřišti a po poločase 2 : 2 zvítězila nad Rudolticemi 4 : 2. Moravice tím získala další potřebné body pro setrvání v okresním přeboru.
Sestava Moravice:
Polášek – Bureš, David Kopeček, Kováč, Ondřej Kopeček – Daniel Kopeček (50. Matějíček), Schwarz, Pospíšil, Horňák – Pohaněl (60. Kutlák), Tomáš Kopeček.
Utkání řídil rozhodčí Muroň. Nutno poznamenat, že s přehledem.
Moravici chyběli někteří hráči ze základní sestavy, jako Vala, Doležel, Ščudla, Pohanka,Cetkovský, Kubját. Ale hráči
přítomní na hřišti odvedli pracovitý a bojovný výkon a vítězství si zasloužili. Hned v úvodu utkání se Moravice ujala
vedení, když Horňák pronikl za soupeřovu obranu a brankáři nedal šanci. Takže Moravice již v 5. minutě vedla 1 : 0.
Ve 14. minutě se tentýž hráč dostává do podobné střelecké situace, proměňuje ji a Moravice zvyšuje náskok na 2 : 0.
Minutu na to soupeř z prostoru levého křídla táhlým míčem ke vzdálenější tyči snižuje na 2 : 1. Čtyřiadvacátá minuta
přináší vyrovnání, když v souboji o míč s útočníkem hostí není náš obránce úspěšný a hosté dávají druhý gól na 2 : 2.
V druhém poločase je hra vyrovnaná. Až v 78. minutě proniká Schwarz za soupeřovu obranu a jeho gólem se Moravice ujímá vedení 3 : 2. Zbytek utkání je snaha soupeře o vyrovnání proti úsilí domácích udržet vedení. Po faulu na
pronikajícího moravického útočníka v „16“ nařídil rozhodčí penaltu, ale po dohadování s hosty ji odvolal. Úplně v
závěru – v 89. minutě zápasu moravický útočník Kutlák dezorientoval svým pohybem soupeřova obránce a ten míč při
obranném zákroku nasměřoval do vlastní branky.
Je to cenné vítězství nad soupeřem z 2. místa tabulky.
Jindřich Zoth

Zprávy ze školy
Velikonoční jarmark
V úterý 27. března 2018 prostory naší základní školy opět po roce ožily Velikonocemi.
Návštěvníci si mohli vyrobit velikonoční dekorace dle vlastní fantazie nebo si zakoupit
již hotové výrobky (připravili: keramický
kroužek dospělých, některé maminky). Paní
učitelky nachystaly pro děti výtvarnou
dílnu, a kdo měl chuť, mohl si nazdobit domácí perníčky nebo uplést pomlázku. K odpočinku a příjemnému setkání přispěla Velikonoční kavárna (ve třídě), kde mnozí návštěvníci zakotvili se svými známými či ratolestmi a při degustaci zákusků probrali starosti
všedního dne. Velikonoční jarmark se tak stává nejen kulturní akcí, ale především místem vzájemné komunikace a společného setkávání.
Zápis do 1. ročníku
V pátek 6. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní
školy. Děti čekalo hned několik úkolů: krátký rozhovor o
rodině, poznávání písmen, nápodoba psaní, číselná řada a
další. Všechny si vedly výborně, za odměnu se pak mohly
odreagovat v tělocvičně, kde jsme pro ně měli připravenou dráhu. Už teď se těšíme, až v září usedne do školních lavic celkem 6 prvňáčků.
Zápis do MŠ
V květnu pak proběhl zápis do mateřské školy, tentokrát trochu jinak než jsme zvyklí. Rodiče
se mohli ve čtvrtek 3. května v rámci Dne otevřených dveří přijít podívat se svými dětmi na
prostředí MŠ, pohrát si s hračkami a dětmi, seznámit se s paní učitelkou a zjistit, jak to ve
školce vlastně chodí. Vyzvedli si také potřebné dokumenty a o týden později pak přišli zapsat
své děti přímo do kanceláře ředitelky. K předškolnímu vzdělávání se nám přihlásily čtyři děti,
které začnou navštěvovat MŠ od září tohoto roku, další tři děti byly přijaty ještě v letošním
školním roce v měsíci květnu a červnu.
Hasiči
Jednou za dva roky probíhá ve školách preventivní program Hasík ( připravují profesionální
hasiči z Bruntálu), který děti seznamuje s rizikovým chováním a následky tohoto počínání. Je
to důležitý prvek ve vzdělávání dětí, zejména před nadcházejícími hlavními prázdninami. Každoročně děti prochází preventivními programy pro snížení rizik patologických jevů (šikana, kyberšikana aj.), tento program střídáme s besedami s policisty, kteří u nás byli v loňském roce.

Den dětí
Společně s Hasiči jsme opět na fotbalovém hřišti
v Dolní Moravici uspořádali oslavu Dne dětí. Tematicky se snažíme vždy přiblížit k nějaké významné
události (např. rok 2016: 700 let narození Karla IV.),
pro letošní akci jsme zvolili 100. výročí založení Československé republiky. Fotbalové hřiště se rozdělilo
na 14 krajů České republiky, ke každému kraji jsme
vybrali jednu činnosti typickou pro tuto oblast. Co se
na stanovištích odehrávalo? Děti stavěly hrady
z kostek, puzzle vlajky či mapu ČR, sázely a sbíraly
brambory, ty šikovnější je i oškrabaly, navlékaly korálky, házely míčkem na plechovky plzeňského piva, foukaly do balónků, malovaly hrozny, stříhaly po slepu cukrovinky, přenášely naběračkou vodu v gumácích, fáraly do dolu (zajistili hasiči),
jely slalom s kolečky uhlí, na dřevěném koni zdolávaly překážky Velké Pardubické a na Safari
rozpoznávaly zvířata hmatem. Po splnění úkolů čekala
na všechny sladká odměna a špekáček. Hasiči pak potěšili děti dalšími soutěžemi a hlavně výrobou pěny, ve
které se všechny děti pořádně vyřádily. Rok od roku
zaznamenáváme vyšší a vyšší účast místních i lidí z přilehlého okolí, přestože o akce v okolních obcích nebyla
o tomto víkendu nouze. Velký zájem nás samozřejmě
těší a dodává energii do další práce. Děkujeme všem,
kteří akci podpořili nejen svou účastí, ale také tematicky zvoleným oděvem v národních barvách.
Výstava na janovickém zámku
Městské muzeum Rýmařov a ZUŠ Rýmařov pořádají každým rokem společnou akci v areálu janovického zámku. Letošní projekt byl pojmenován „Květy a kytice,“ úkolem bylo
vytvořit pro výstavu jakékoli výtvarné práce s danou tematikou, s použitím různých materiálů. Tento rok se do
projektu poprvé výtvarně zapojila i naše škola. Slavnostní
zahájení proběhlo v sobotu 9. června, na programu bylo vystoupení hudebních těles ZUŠ, tanečního oboru i mateřských škol, avšak nepřízeň počasí umožnila realizovat jen
část chystaného programu a po prudké bouři byla akce odvolána. Škoda, mohlo to být příjemné zpestření sobotního
odpoledne. Výstava zůstává i nadále ke zhlédnutí v prostorách janovického zámku.

Florbal
Florbalové klání, které pro okolní malotřídky každoročně připravuje naše škola, jsme letos přesunuli z multifunkčního hřiště před MŠ Dolní Moravice do prostor tělocvičny ZŠ Malá Morávka.
Důvodem byla nepříznivá předpověď počasí na tento den, která se nakonec vyplnila, akce však
byla zachráněna. Odehráli jsme už XI. Florbalový turnaj a letos poprvé se v něm utkaly čtyři
školy. V tělocvičně vznikla výborná atmosféra, děti fandily svým hráčům i soupeřům,
byl to pořádný souboj plný emocí a napětí. O
vítězi jsme poměrně brzy neměli pochybnosti,
ale o dalších místech nebylo rozhodnuto až do
samého závěru. První příčku obsadila již tradičně ZŠ Malá Morávka, druhé místo patří ZŠ a MŠ Karlova Studánka a my jsme obhájili tradiční 3. místo. Jako čtvrtá skončila ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, která jakožto nováček přišla
nasbírat hlavně zkušenosti a příští rok se nám ukáže v plné síle.
Dagmar Kučerová, ředitelka školy
ZŠ Dolní Moravice opět úspěšná na OVOV
V květnu 2018 se žáci Základní školy Dolní Moravice zúčastnili okresního kola sportovní soutěže
OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, určené pro děti narozené od r. 2008. Po
loňských úspěších jsme si dělali tajné naděje, že i letos by našim dětem mohlo něco „cinknout“.
Konkurence však byla veliká a naše reprezentační výprava velmi skromná. Zatímco ostatní školy
přivážely svá družstva ke sportovnímu areálu plnými autobusy, za naši malou školu bojovaly
pouhé čtyři děti. Z tohoto důvodu jsme se účastnili pouze soutěží nejmladších jednotlivců, postavit školní družstvo je pro nás nemožné. Jsme také jedinou malotřídní školou na okrese,
která se této soutěže účastní.
O co méně jsme byli vidět při nástupu, o to více nás bylo vidět při vyhlašování výsledků. Naši
čtyři zástupci vybojovali ve svých kategoriích neuvěřitelná umístění – první, druhé, třetí a
čtvrté místo! V kategorii nejmladších kluků s přehledem zvítězil moravický Honzík Vinohradník, který tak navázal na loňské vítězství své sestry Amálky. Vedle Honzíka se na druhou příčku
stupňů vítězů postavil náš Ivan Holub, čímž si oba zajistili
postup do krajského kola. V kategorii nejmladších dívek si
bronz vybojovala Natálka Pohanělová. Tato trojice medailistů nám dává naději, že i příští rok budeme mít na OVOVu
svá želízka v ohni. Výborná letos byla i Romana Riedlová,
obhájkyně loňského bronzu. Po vydařeném závěrečném
běhu na 1000m se posunula o několik příček na výsledné
čtvrté místo.
Opakované úspěchy nám dávají motivaci do další práce a už teď můžeme slíbit, že i příští rok
naše malá škola vyšle své zástupce, aby zkusili trošku potrápit početnější soupeře. Organizátorům ze ZŠ Rýmařov děkujeme za příležitost účastnit se skvěle připravené sportovní akce.
Eva Holubová, třídní učitelka

Vyhlídková věž
Naše Vyhlídková věž se stále těší zájmu mnoha turistů a návštěvníků obce. Již tradiční velikonoční akce
se opět velmi vydařila, za což patří dík především paní Fabiánové.
Nezvykle brzký nástup teplého počasí znamená i zvýšený zájem o výstup na věž. Návštěvníci oceňují
nejen krásné výhledy do okolí, ale i zajímavosti a informace, které jsou k dispozici uvnitř věže.
Jistě jste si všimli nových směrovek, které pomáhají turistům v orientaci při návštěvě místních zajímavostí. V této souvislosti již někteří ocenili, zvláště pěší turisté a cyklisté, že nemusí k naší Vyhlídkové věži po místní silnici, ale mohou využít bývalé hutnické stezky,
která je dovede jak na věž, tak také na Mravencovku. Místo úmorného
stoupání po asfaltu a vyhýbání se autům, si mohou užít příjemné lesní
ticho a pochutnat si na lesních jahodách nebo borůvkách.
Během letních prázdnin bude Vyhlídková věž otevřena každý den a
doufáme, že se přijdou podívat nejen „přespolní“, ale také „domácí“ –
z Horní i Dolní Moravice. Pro všechny připravujeme již pátý ročník
Anenské pouti, která se bude konat v sobotu 28.7.2018 a jako
každý rok i tentokrát půjde od věže procesí, pod vedením pana faráře, ke kapli sv. Anny v Nové Vsi, kde se bude konat mše.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea v III. čtvrtletí roku 2018.
Klimeš Vítězslav, Štorf Jaroslav, Skotnicová Dáša , Baštrnáková Anna, Vláčil Ladislav, Moudrá
Gabriela, Baštrnák Rudolf, Kopeček Antonín, Makovičková Věra, Makovička Zdeněk, Křepelková
Jarmila, Magdziaková Marie, Velebná Marie, Fajnorová Anna, Vaculová Jitka, Hejsková Olga,
Francová Eva, Doseděl Jaroslav, Žákovčíková Anna, Herbatsch Pavel, Mlčůchová Marie

Rozloučili jsme se:
Ondrová Jolana
Wankeová Květoslava

Noví občánci:
Mosná Gabriela

Obec Dolní Moravice
získala dotaci na 100 ks
kompostérů.

Lašák Pavel
Novák Alois

Podmínky této dotace

Cinková Jana

Další akce v naší obci:
28. 7. – Anenská pouť na Nové Vsi
29. 7. – Poutní mše sv. v Dolní Moravici
Všechny akce budou upřesněny na internetových stránkách a vývěskách
obce.

Informace o výdeji
kompostéru

umožňují občanům, kteří
již mají jeden komposVolby do zastupitelstev
obcí a zastupitelstev
městských
obvodů
a
městských částí ve statutárních městech se konají 5. a 6. října 2018

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

tér, dostat i druhý, ti co
nemají žádný, mohou získat až dva kusy.
Případní zájemci si vyzvednou kompostér na
obecním úřadě.

