
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/2021 
Maškarní bál v MŠ 



z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 10. 3. 2021 

ZO   schválilo: 

- žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ: pozemek č. 

831 v k.ú. Horní Moravice a část pozemku č.94/5 v k.ú. Dolní Moravice 

- OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 

- rekonstrukci – modernizaci domu č.p.137 (obchod potravin)  

- aktualizaci strategického plánu rozvoje obce Dolní Moravice na roky 2021-2025 

- vyhlášení záměrů prodeje pozemků: 167/1, 245/1, 219/1, 998/1, 215/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, 

808/10 v k.ú. Horní Moravice 

- prodej části pozemku č. 219/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

- prodej pozemku č. 182/2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova, 

- prodej části pozemku č. 15/3 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

- prodej částí pozemků č. 84/3, 82 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,  

- prodej částí pozemků č. 81, 82, 84/3 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova,   

- záměr budoucího prodeje lokality „prameniště“ pozemky č.: 78/1, 76/1, 980/1, 84/3, 80, 81, 556/1, 

st.30 prodat jako jeden celek, k.ú. Nová Ves u Rýmařova 

- rozpočtové opatření č.1  

ZO   vzalo na vědomí  

- zprávu inventarizační komise za obec za rok 2020  

- zprávu inventarizační komise příspěvkové organizace za rok 2020  

- poděkování panu Holubářovi za respirátory pro důchodce 

- rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2021 

- výsledek výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení 

- komunikační strategii SOR na zpracování problematiky komunikace úřadu municipality s občanem 

(elektronická deska, internetové stránky obce, mobilní rozhlas) 

- zpracování studie optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu 

Rýmařovska 

ZO zamítlo 

- žádost na prodej pozemků č. 987, 107 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova 

- žádost na prodej pozemků č.  811/12, 170/2, 170/3 v k.ú. Horní Moravice 

- žádost na prodej pozemku č. 449 v k.ú. Horní Moravice 

- žádost na prodej části pozemků 81, 556/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova 

 

 

 



Veřejné osvětlení 

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 Zastupitelstvo obce podpořilo investici do 

modernizace veřejného osvětlení. Jedná se dodávku a montáž nových LED svítidel, která 

mají 3,5krát větší svítivost než svítidla stávající. Dále jsme podali žádost o dotaci na MSK 

a byli jsme opět úspěšní. Jsme moc rádi, že obec ušetří 50 % finančních nákladů a podstatně 

se zvýší bezpečnost našich občanů a návštěvníků obce. Konec této akce je naplánován na 

červen tohoto roku.  

Potraviny  

Dlouhodobým strategickým cílem Zastupitelstva obce je postupná 

modernizace veškerých nemovitostí v majetku obce. Na posledním 

zasedání Zastupitelstva obce byla schválena investice do kompletní 

rekonstrukce místních potravin. Dále chystáme žádost o poskytnutí 

dotačních prostředku na tuto opravu a doufáme, že budeme úspěšní. 

Během této rekonstrukce, bude prodejna přestěhována do místní 

obecní hospůdky, protože chceme, aby občané mohli tuto službu 

nadále využívat. Začátek akce plánujeme na květen tohoto roku. 

starosta obce 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

Už od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. 

Letošní sčítání lidu, domů a bytů bude začínat o půlnoci z  26. na 27. 

března 2021. 

Koho se sčítání týká? 

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 

na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby 

omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo  

osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s 

výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodobým pobytem do 90 dnů. 

Jak bude sčítání probíhat? 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021.  Do 9. dubna 

2021 bude mít každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 



www.scitani.cz. Vzor vyplněného formuláře je dostupný již dnes, veškeré informace si tak 

můžete připravit předem.   

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a 

odevzdat listinný formulář. Distribuci formuláře budou zajišťovat sčítací komisaři.  

Hygienická opatření 

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil Český statistický úřad ve spolupráci s Českou 

poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých 

dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. 

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování 

doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné 

pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,  minimalizace doby kontaktu). Z tohoto 

důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů a občané budou mít možnost 

obrátit se na infolinku na telefonním čísle 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat 

zdarma v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat přímo na 

poště.   

Kontaktní místa 

Kontaktními místy Sčítání 2021 jsou vybrané pobočky České pošty, s.p. a všechny krajské 

správy Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 

místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.  

Na Rýmařovsku jsou to: 

Česká pošta, s.p., pobočka Rýmařov, náměstí Míru 7, tel.: 954  279 501 

Česká pošta, s.p., pobočka Břidličná, Nábřežní 452, tel.: 954  279 351 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 

s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečeny informační systémy.  

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 

nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 

veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a 

v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. 

 . 

 

 

 

 

  

https://www.scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_1_domacnost_vzor.pdf


Zprávy ze školy 

Předvánoční čas v mateřské škole 

Předvánoční čas jsme si s dětmi zpříjemnili posloucháním vánočních koled, vyprávěním vánočních 

příběhů, tvořením přáníček a v neposlední řadě se děti seznámily s různými vánočními tradicemi. Jednou 

z krásných tradic, kterou si děti mohly vyzkoušet, bylo 

pečení perníčků. Válení těsta a následné vykrajování 

krásných motivů se dětem moc povedlo. Než se nám 

všechno v troubě upeklo, zazpívali jsme si koledy, 

zatančili tanečky a především jsme se těšili na 

ochutnávku. Zavládla tu neobyčejná nálada. Všude se 

linula nádherná vůně. Děti se tak naučily něco nového a 

navíc, vlastnoručně upečené perníčky jsou přece nejlepší. 

Vánoční besídka se nesla v duchu vánočního klidu a pohody. Děti si z domu donesly vánoční cukroví, které 

doma s rodiči napekly. Společně jsme se těšili na ten kouzelný okamžik, kdy do školky zavítá Ježíšek. 

Rozkrajování jablíčka, zdobení vánoční svíčky a rozbalování dárečků bylo pro děti tím nejkrásnějším 

zážitkem. Ve školce jsme tak všichni prožili příjemný předvánoční týden a podařilo se nám vytvořit tu 

správnou sváteční atmosféru.  

 

Maškarní bál ve školce 

Ve čtvrtek 25. února 2021 se děti do školky moc těšily, 

neboť přišly oblečeni do karnevalových kostýmů. V naší 

mateřské škole jsme měli týdenní téma „Co děláme celý 

den „. Děti se tak seznamovaly s různými profesemi. 

V tomto duchu byl uspořádán i dopolední karneval. 

Do masek se převlékly i paní učitelky. Každý si představil 

svou masku a seznámil nás, co potřebuje ke své práci. Ve 

školce jsme tak viděli krásné zdravotní sestřičky, paní 

doktorku, letušku, kuchtíky, dřevorubce, zpěvačku, 

baletku, paní policistky. Hry byly speciálně připraveny k tématu. Někdy se zdá, že si děti jen tak hrají, ale 

i při hře se toho spoustu naučí. Dětičky si tak vyzkoušely, jak se číšník nebo kuchař při práci pořádně 

naběhá. Speciální kolochodkou jezdily jako řidiči po připravené trase. Švadlenky navlékaly korálky, 

tanečníci nám krásně zatancovali do rytmu veselých písniček, policisté řídili dopravu pomocí barev. 

Děti prožily karnevalový den aktivně, odcházely domů plny dojmů a zážitků. Bylo to zábavné a veselé 

dopoledne. Touto cestou chceme poděkovat rodičům za čas, který si našli pro přípravu kostýmů. Šťastné a 

spokojené děti byly určitě jejich odměnou. 

Jana Bulíčková Štěrbová, učitelka MŠ 



Bezpečná vánoční besídka 

Během posledního roku jsme byli nuceni zrušit 

naprostou většinu našich oblíbených školních akcí. 

Vánoce jsme si ale tak úplně vzít nenechali. Přestože 

platila poměrně přísná protiepidemická opatření, 

nevzdali jsme se školní tradice a uspořádali jsme si 

třídní vánoční besídku. Samozřejmě předvánoční 

program nemohl proběhnout se vším všudy tak, jak 

jsme byli dlouhé roky zvyklí. Bohužel jsme se museli vzdát slavnostního odpoledne s rodiči, kde jsme 

s dětmi každoročně představili vánoční vystoupení. Ovšem básničky a koledy jsme si přesto ve škole tajně 

nacvičili, poslední den školy roku 2020 jsme se slavnostně oblékli a pro rodiče a blízké tento program 

nahráli na video a rozeslali jako vánoční překvapení. Takto jsme mohli bezpečně zprostředkovat alespoň 

část oblíbeného pásma. Pod stromečkem ve třídě nás jako každý rok čekala kupa dárků, které si kamarádi 

vzájemně předávali, stoly se prohýbaly pod talířky se vzorky domácího cukroví, které laskaví rodiče poslali 

k ochutnávce. Na učení tento den nikdo ani nepomyslel. Slavnostní náladu ve třídě nijak nezastřely ani 

roušky, na které jsme si už zvykli a ani tento den jsme je neodložili. Popřáli jsme si krásné svátky a doufali, 

že v lednu se zase sejdeme ve škole. To jsme ještě netušili, že starší děti se do školy nedostanou nejméně 

do března… Proto jsme rádi, že jsme si alespoň tento předvánoční den opravdu užili, vždyť byl na dlouhou 

dobu poslední, kdy jsme byli všichni pohromadě.  

Eva Vraspírová, učitelka ZŠ 

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ  

– budou také na stránkách školy www.skoladolnimoravice.cz a na dveřích obou budov 

 
Zápis do ZŠ a kritéria pro přijímání k plnění povinné školní docházky 

Vzhledem ke stávajícím mimořádným opatřením proběhne pouze formální část zápisů bez přítomnosti dětí 

ve škole (předání dokumentů nezbytných k přijetí). Termín jsme rozložili do delšího časového úseku a to 

od 12. 4. do 23. 4. 2021.   

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanoví 

následující kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. 

1. K základnímu vzdělávání je zapsáno dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhne věku 6 let. 

2. Do 1. ročníku základního vzdělávání se přednostně přijímají: 

http://www.skoladolnimoravice.cz/


a) děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy (Dolní Moravice) 

b) děti, kterým byl v minulém školním roce odložen začátek plnění povinné školní docházky na další 

rok 

c) děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy 

✓ jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává  

✓ podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším) a to nejvýše do naplnění kapacity 

školy 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné podat také žádost o odklad a doložit 

doporučení příslušného školského zařízení a rovněž doporučení odborného lékaře nebo klinického 

psychologa, uveďte tuto informaci v e-mailu. 

Seznam dokumentů: Žádost o přijetí, dotazník pro rodiče, souhlas se zpracováním osobních údajů, 

registrační číslo, rodný list dítěte 

 

Zápis do MŠ a kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání 

Vzhledem ke stávajícím mimořádným opatřením proběhne pouze formální část zápisů bez přítomnosti dětí 

ve škole (předání dokumentů nezbytných k přijetí). Termín jsme rozložili do delšího časového úseku a to 

od 3. 5. do 14. 5. 2021.   

Zápis pro přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvkové organizace stanoví 

následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají: 

1) děti s místem trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje,  

✓ které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a předškolní 

vzdělávání je pro ně povinné 

✓ které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku postupně až 

k dětem, které dostáhnou před začátkem školního roku nejméně druhého roku věku 

2) děti s místem trvalého pobytu mimo obec, která mateřskou školu zřizuje 

✓ jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává 

✓ podle data narození (od nejstarších dětí k nejmladším) 

Seznam dokumentů: Žádost o přijetí, dotazník pro rodiče s potvrzením lékaře o očkování, registrační číslo, 

rodný list dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů 



Pro provedení zápisů kontaktujte ředitelku školy mailem na adrese: 

reditelka@skoladolnimoravice.cz nebo zs.dolni.moravice@seznam.cz, následně Vám budou zaslány 

všechny nezbytné dokumenty, přiděleno registrační číslo s dalšími instrukcemi pro správné vyplnění a 

domluven termín předání dokumentů. Pokud nemáte možnost tisku, napište tuto informaci do e-mailu a 

určitě najdeme společné řešení.  

Dagmar Kučerová, ředitelka školy 

Vymaluj si!!  
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Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina letos proběhla bez koledníků. 

Děkujeme!  

Známe obsah všech pokladniček umístěných na úřadech, v kostelích, 

v obchodech a na dalších veřejných místech! Dárci byli opět štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat 

seniorům a dlouhodobě nemocným. Do 60 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové 

výši 176 932 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu. K výnosu z pokladniček je potřeba přičíst 

průběžný výsledek online koledy, který k 24.2.2021 činí 9 690 Kč. 

V Dolní Moravici se vykoledovalo 11 870,- Kč 

Stále – až do konce dubna 2021 - je možno zúčastnit se koledy online, přispět na tříkrálový účet a podpořit 

tak dobrou věc. Číslo účtu Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, VS pro Charitu sv. Martina: 77708020. 

Výsledky ohledně výnosu v jednotlivých obcích najdete na webových stránkách 

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/.  

Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme 

všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, kdo letos 

Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem. Díky patří také pracovníkům 

obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi 

Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou 

částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet.  

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65 % 

z celkové sumy 176 932 Kč, tedy 115 006 Kč na rozšíření provozu pečovatelské služby. Výnos sbírky 

použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně. Dalších 15 % využije 

ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10 % pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a 

Moldavsku), 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky.   

 

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, 

jste KINGOVÉ!  

Kateřina Babišová,  

koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita sv. Martina 

  

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/


 

 

 

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá životní jubilea 

ve II. čtvrtletí roku 2021. 

Latková Libuše, Bršťák Jan, Bezděková Jarmila, Cenková Jana, Velebný Ladislav st., 

Vymětalová Jaroslava, Sedláček Miroslav, Langer Jan, Vidlářová Ludmila, Bršťák 

František, Uhlíková Růžena, Klár Antonín, Psota Karel, Bartoš Jiří, Rakšanyiová Dagmar, Baláž Rudolf, 

Gruber Otto, Skotnica Ladislav str., Riedel Adolf, Vajdík Alois, Dworoková Oldřiška, Vondráková 

Drahomíra, Bršťáková Olga, Bezděk Mojmír, Hladká Anna, Pavelková Eliška, Záhorová Marie, Gruberová 

Jarmila, Petrů Jiří. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

1. května polibte své drahé 

polovičky pod rozkvetlým 

stromem, aby do roka neuschly. 

 

Letní čas v roce 2021 začne 

platit v noci 28. března. Hodiny 

se posunou o hodinu vpřed z 2:00 

na 3:00.  

Velikonoční otevírací doba potravin v Dolní Moravici 

PÁTEK  2.4.       7:00-12:00 

SOBOTA 3.4.      7:00-12:00 

NEDĚLE 4.4.       7:00-12:00 

PONDĚLÍ 5.4.     ZAVŘENO 

Přijímáme objednávky na pečivo. 

Pevná linka zrušena a nové tel. číslo 704 180 394 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE 

Rozloučili jsme se: 

Najdeková Irena DM 135 

Francová Eva HM 9 

ZPRAVODAJ NEPROCHÁZÍ JAZYKOVOU ÚPRAVOU 

Noví občánci: 

Štěpaník Viktoria  HM 

Laluko Lila   DM 

Ondruch Jan DM 


