ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Květen 2011

Číslo: 4/2011

ZDARMA

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
V sobotu 23. února se konala tradiční Velikonoční zábava pořádaná ČČK Dolní Morava.
Zábava proběhla v poklidném duchu s menším počtem účastníků, což je zajisté velká
škoda, protože ti co nedorazili přišli o kvalitní občerstvení, bohatou tombolu a velkou
zábavu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. dubna se konalo Pálení čarodějnic ve Sportovním areálu, které pořádalo
místní sdružení dobrovolných hasičů. Této tradiční akce se zúčastnilo mnoho místních
občanů i návštěvníků obce. K dobré náladě přispěla oblíbená kapela Herrgott a jako
zpestření mohli nejen děti využít pouťový kolotoč.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne ve středu
23. května od 17:30
Zasedání je veřejné a může se ho
kdokoliv zúčastnit. Program zasedání
bude týden předem vyvěšen na
úřední desce a na internetových
stránkách obce.

LETNÍ TÁBOR U KONÍ
pro děti ve věku 9 - 16 let s hlavním
zaměřením na výuku jízdy a všeho co ke
koním patří. Výuka probíhá na klidných, a
zkušených koních pod dohledem
licencovaného cvičitele. Celodenní
program včetně her, výletu, soutěží,
koupání, ....
Ubytování a strava v domě.
více info na : 606 170 450
www.jklipka.estranky.cz
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27. 4. 2011
Přítomni:

Ladislav Janočko
Bc. Richard Novák
Aleš Novák
Eva Cehová
Ing. Michal Krupička
Jaroslav Míka

Omluveni:

Petr Vrzal

Hosté:

Ing. Jiří Kubík
Ing. Milan Jokl

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Michala Krupičku a pana Aleše Nováka. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(6:0:0)
2. Schválení pořízení nového územního plánu obce
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o uplatňování současného územního plánu
obce Dolní Morava včetně jeho změn, kterou vypracoval odbor územního plánování
v Králíkách. Dle této zprávy je patrné, že v současné době nastává potřeba vypracování
nové územně plánovací dokumentace, která bude v souladu s novým stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb. Jinak by roku 2015 pozbyl platnosti současný územní plán obce
a obec by tak byla bez územního plánu, což by znamenalo, že by výstavba mohla probíhat
pouze v zastavěném území obce, avšak bez jakýchkoliv funkčních a prostorových
regulací, tj. že by zde nebyla stanovena žádná pravidla pro budoucí zástavbu. Aby se tak
nestalo a byl možný i rozvoj obce mimo současné zastavěné území, je potřeba pořídit
nový územní plán. V tomto novém dokumentu bude oproti stávajícímu přesněji
definováno využití jednotlivých funkčních ploch včetně regulací, tj. určitých pravidel pro
zástavbu (například tvary budov či střech, podlažnost objektů, poměr v jakém lze danou
parcelu zastavět ap.). Protože se v naší obci nachází více typů chráněných území, bude
projednávání zdlouhavé a celý proces až do vydání nového územního plánu bude trvat
přibližně 3 roky. Zájmem obce není rozšiřovat masivně plochy zastavitelných území mimo
současné zastavěné území, spíše se bude jednat o upřesnění současného stavu
s minimálním dalším rozvojem mimo zastavěné území. Většímu rozvoji zamezí také zde
vyhlášená Ptačí oblasti Králický Sněžník. Do projednávání budou zapojeni všichni, kdo
budou mít k tomuto zájem, tedy občané, majitelé pozemků a případní investoři. V první
řadě bude proveden výběr zpracovatele nového územního plánu, který bude uskutečněn
pravděpodobně na dalším zasedání zastupitelstva. Dále již budou ve spolupráci se
zpracovatelem vyzváni zájemci k podání podnětu ke změně funkčního využití území, o
čemž budou všichni veřejně informováni. Podněty bude přijímat obecní úřad, a to po
dobu kdy bude zpracovatel vypracovávat průzkumy a rozbory. Přibližně na podzim
tohoto roku bude příjem podnětů ukončen. O přesném datu budou opět všichni veřejně
informováni, poté již nebude možnost dávat podněty k novému územnímu plánu.
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Z nasbíraných údajů se sestaví zadání územního plánu a v následujícím roce bude
vypracován jeho návrh, který bude následně veřejně projednáván. Zastupitelstvo obce
pořízení nového územního plánu schválilo.
(6:0:0)
3. Určení pověřeného zastupitele pro projednávání územního plánu obce
V souvislosti s předchozím bodem byl vybrán pověřený zastupitel, který bude řešit
záležitosti týkající se projednávání nového územního plánu obce. Tím byl určen
místostarosta Richard Novák.
(5:0:1, zdržel se Richard Novák)
4. Určení pověřené osoby zajišťující přípravu výběru zpracovatele územně plánovací
dokumentace
V souvislosti s pořízením nového územního plánu obce byla vybrána pověřená osoba,
která zajistí přípravu výběru zpracovatele. Výběr zpracovatele bude probíhat oslovením
min. 3 subjektů s oprávněním zpracovávat územně plánovací dokumentaci. Budou
sestavena kritéria pro hodnocení výběru zpracovatele, jimiž nebude pouze cena, ale také
především reference, aby byl nový územní plán kvalitní a jeho úpravy poté cenově
nepřevyšovaly jeho vlastní pořízení. Jako pověřená osoba byl vybrán místostarosta
Richard Novák. Zadávací podmínky budou vypracovány ve spolupráci s odborem
územního plánování v Králíkách, tak aby bylo možno získat v budoucnu na pořízení
územního plánu grant z Pardubického kraje. Vlastní výběr zpracovatele provede
zastupitelstvo obce.
(5:0:1, zdržel se Richard Novák)
5. Ekonomické vyhodnocení nákladů pořízení a provozu kanalizace a čistírny odpadních
vod v obci
Zastupitelstvu obce byla prezentována studie ekonomické náročnosti výstavby kanalizace
s čistírnou odpadních vod a následného provozu tohoto zařízení, kterou vypracovala
firma Aquapron s. r. o. na podnět pana starosty. Studie hodnotila současnou variantu
tlakové kanalizace, na kterou má obec územní rozhodnutí a variantu novou, kterou
navrhla oslovená firma, u které se jedná o kombinaci tlakové a gravitační kanalizace. Co
se týká nákladů pořizovacích, vychází lépe varianta tlakové kanalizace, avšak co se týká
nákladů na údržbu a obnovu, je na tom lépe kanalizace navrhovaná s kombinací.
V současné době se bude vedení obce zabývat otázkou řešení odkanalizování obce a také
jaký by měl být zvolen systém, který bude optimální z hlediska pořízení, údržby a obnovy.
Investice do kanalizace v obci bude pravděpodobně největší, jakou kdy obec měla.
Vzhledem k náročnosti (cca 55 mil. Kč na pořízení kanalizace s ČOV) nebude moci hradit
veškeré finanční prostředky z vlastního rozpočtu, proto se předpokládá budování
kanalizace pouze v případě podpory z možných dotačních titulů. Dotační fondy Evropské
unie by měli být ukončeny rokem 2013 a není dále jasné, zda z dalších dotačních titulů,
především státních, bude možno získat dotaci v potřebné výši. Kdyby bylo totiž
rozhodnuto, že se přikloníme k jiné než v současné době schválené variantě, s největší
pravděpodobností by realizace nemohla probíhat před rokem 2013, protože by to
znamenalo řadu úkonů, které by trvaly poměrně dlouhou dobu. Touto otázkou se
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zastupitelstvo bude na dalších jednáních zabývat, předpokládá se také účast veřejnosti.
Vypracovaná studie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování. Kdokoliv, kdo bude
mít zájem, může do studie, která obsahuje mimo jiné také situaci nově navržené
varianty, nahlédnout na obecním úřadě. O dalším vývoji této problematiky budeme
občany prostřednictvím zpravodaje informovat. Zastupitelstvo obce bere výše uvedené
skutečnosti na vědomí a pověřuje starostu obce dalšími kroky pro získání podkladů pro
rozhodnutí této věci.
(6:0:0)
6. Schválení záměru směny pozemku p.č. 5728 za část pozemku p.č. 5748, vše v k.ú.
Velká Morava – pozemky v lokalitě pod Horskou službou
Na minulém jednání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 byl schválen prodej části
2
pozemkové parcely č. 5748 v k.ú. Velká Morava o výměře přibližně 170 m panu
Vratislavu Krobotovi a dále byl také schválen záměr směny pozemkové parcely č. 5728
v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví pana Vratislava Krobota za část pozemkové parcely č.
5748 v k.ú. Velká Morava ve vlastnictví obce o shodné výměře, která přiléhá k již
zmiňované části, u které byl schválen prodej. Směna a prodej byly schvalovány zvlášť
v důsledku požádání v různou dobu a vyplynuly z vývoje záměru výstavby rekreačních
objektů na pozemku pana Krobota. Bylo by však vhodné tyto kroky sjednotit, tak aby
nemusely být sepsány 2 smlouvy, do jedné směny, přičemž za navýšení plochy by
zájemce zaplatil za podmínek, jaké byly stanoveny při prodeji. Aby toto bylo právně
jednodušší, bude záměr směny vypsán až po oddělení části pozemku p.č. 5748
geometrickým plánem na náklady žadatele. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem
směny pozemku p.č. 5728 za část pozemku p.č. 5748, vše v k.ú. Velká Morava, přičemž
2
2
v rámci směny bude směněno za 205 m cca 375 m a to tak, že zájemce doplatí za
2
navýšenou plochu min. 650 Kč/m . Zájemce dále uhradí náklady za geometrický plán,
sepsání směnné smlouvy, kolek za vklad do katastru nemovitostí a případné další úkony
související se směnou.
(6:0:0)
7. Schválení pronájmu části pozemkové parcely č. 5533 v k.ú Velká Morava – nad
střediskem
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr pronájmu části pozemkové
parcely č. 5533 v k.ú Velká Morava. Záměr pronájmu byl vystaven po dobu 15ti dnů na
úřední desce a žádný další zájemce se nepřihlásil. V záměru byla vyznačena plocha
2
112 m , která je předmětem pronájmu. Protože se však na části pozemku se nachází
2
užívaná komunikace, bude pronajata pouze část o výměře 50 m . Žadatel uhradí veškeré
úkony související s pronájmem. Pronájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Pozemek bude řádně udržován a nebude pronajat třetí osobě. Pronájem činí
2
1 Kč/m /rok, celkem tedy 50Kč/rok za předmětnou část pozemku.
(6:0:0)
8. Žádost o koupi pozemkové parcely č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava – u Čermáků
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Čermákových o koupi pozemkové parcely
č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava, který je ve vlastnictví obce. Záměrem žadatele je dorovnat
4
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si svou vlastní zahradu. Zastupitelstvo se záměrem prodeje souhlasí. Vzhledem k faktu, že
se jedná o pozemek v zastavitelném území obce a je v územním plánu vymezen pro
funkci veřejné vybavenosti – výstavba parkoviště, avšak do budoucna by neměl být
2
problém ho přeměnit na jiné funkční využití, byla cena stanovena na min. 80 Kč/m . Aby
nemohlo dojít ke spekulativnímu prodeji pozemku, bude v případě sepsání kupní
smlouvy v ní stanoveno, že obec bude mít na tento pozemek předkupní právo za cenu, za
kterou bude pozemek budoucímu vlastníkovi prodán, navyšovanou o míru inflace.
2
V případě nedodržení podmínek smlouvy bude stanovena pokuta ve výši 1000 Kč/m
předmětného pozemku. Zájemce uhradí veškeré úkony související s prodejem pozemku
(sepsání kupní smlouvy, daň z nemovitosti, kolek za vklad do katastru nemovitostí ap.).
Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce, pokud se nepřihlásí žádný další
zájemce, bude přistoupeno k prodeji žadateli.
(5:0:1, zdržel se Ladislav Janočko)
9. Souhlas s dělením pozemkové parcely č. 171/9 v k.ú. Dolní Morava – nad Valevilem
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Petra Vahaly, který žádá o rozdělení
svého pozemku p.č. 171/9 v k.ú. Dolní Morava dle předloženého geometrického plánu.
Pozemek bude rozdělen do 6 parcel určených pro zástavbu menších chat a do přístupové
komunikace. K tomuto bylo řečeno, že by nemělo docházet k příliš husté zástavbě v obci
v následujících záměrech. Zastupitelstvo obce souhlasí s dělením pozemkové parcely.
Nově oddělené pozemky vzhledem ke své velikosti budou určeny pouze k zástavbě
menších objektů, k jejichž umístění a velikosti se bude zastupitelstvo vyjadřovat až při
předložení dokumentace pro územní řízení.
(6:0:0)
10. Souhlas se změnou stavby před dokončením – parkoviště U Slona
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník a. s. týkající se změny stavby
před dokončením, konkrétně parkoviště U Slona. Změna se týká rozšíření parkoviště do
prostor, kde byl původně plánován skald dřeva, avšak ze záměru jeho výstavby bylo
upuštěno. Touto změnou dojde k navýšení kapacity parkoviště, která je v této lokalitě
potřebná. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou stavby parkoviště U Slona dle
předložené dokumentace.
(6:0:0)
11. Žádost o koupi pozemkové parcely č. 5055 v k.ú. Velká Morava – nová zástavba
Míka, Lapčík, Marková
Zastupitelstvo obce zamítlo záměr prodeje pozemkové parcely č. 5055 v k.ú. Velká
Morava , v geometrickém plánu budoucího rozdělení označen jako č. 5055/4. O tento
pozemek měl zájem v minulosti pan Windsor, který ze záměru odkoupení odstoupil.
Novou žádost podala paní Marcela Přibylová z Těšan. Prodej této parcely byl řešen již na
březnovém zasedání zastupitelstva, kdy žádost podala společnost Sněžník a.s., ale prodej
byl zamítnut z důvodu, že v současné době není jasné odkanalizování této lokality a že by
právě tato parcela mohla sloužit pro případné umístění čistírny odpadních vod. Proto se
záměr prodeje parcely odkládá do doby, než bude jasný postup ohledně nakládání
s odpadními vodami nejen v této lokalitě.
(6:0:0)
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12. Žádost o umístění reklamního poutače na zastávku U Kapličky
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Vlastimila Maděry ohledně umístění
reklamního poutače na penzion U Dvou smrků na jižní stěnu zastávky U Kapličky. Bylo
přislíbeno, pokud bude žádosti vyhověno, že dojde k opravě rozbitého okna na náklady
žadatele. Zastupitelstvo obce s umístěním reklamního poutače souhlasí. Cena za umístění
reklamního panelu je stanovena v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích a činí 2
2
Kč/m /den. Pronájem bude uskutečněn na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Po odstranění reklamního panelu musí být uvedena stěna čekárny do původního stavu.
Nájemce upozorňujeme na skutečnost, že mimo svolení vlastníka objektu musí mít také
souhlasné stanovisko Policie ČR – odboru dopravy a souhlas se stavbou od příslušného
stavebního úřadu v Králíkách (ohlášení stavby).
(6:0:0)
13. Žádost o pronájem částí pozemků p. č. 5226, 5207, 5210, vše v k. ú. Velká Morava –
u starého obecního úřadu
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Tykvových o pronájem částí pozemků p. č.
5226, 5207, 5210, vše v k. ú. Velká Morava, které jsou poblíž obecního bytu, jenž mají
2
v nájmu. Uvedené části pozemků o přibližné výměře 350 m budou využívány jako
zahrada, budou ohrazeny mobilním plotem. Zastupitelstvo obce záměr pronájmu
schválilo. K tomuto bylo řečeno, že ze strany parkoviště bude plot před každou zimou
demontován, aby bylo možné hrnout sníh z parkoviště tak, aby nedošlo k poškození
2
plotu. Cena za pronájem byla stanovena min. na 1 Kč/m /rok. Záměr pronájmu bude
vyvěšen na úřední desce po dobu min. 15ti dnů. Pokud se nepřihlásí žádný další zájemce,
bude přistoupeno k pronájmu žadateli.
(6:0:0)
14. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
ochranu – nákup motorové pily
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
na požární ochranu , konkrétně na nákup motorové pily.
(6:0:0)
15. Souhlas s umístěním stavby pro potřebu územního souhlasu – Krupičkovi
Zastupitelstvo obce souhlasí s přestavbou rodinného domu manželů Krupičkových dle
předložené dokumentace. K tomuto bylo řečeno, že užité střešní vikýře jsou rušivým
architektonickým prvkem narušujícím ráz stavby. Užití střešních oken bylo šetrnější.
K dalšímu nemá zastupitelstvo výhrady.
(4:0:2, zdržel se Michal Krupička, Richard Novák)
16. Žádost o směnu pozemků p.č. 5801 a 5802 za část pozemku p.č. 5798, vše v k.ú.
Velká Morava – nad elektrárnou pana Langhanse
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Pospíšilových o směnu pozemků p.č. 5801
a 5802 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 5798 ve vlastnictví manželů
Pospíšilových, vše v k.ú. Velká Morava. Jedná se přístup k pozemkům jednotlivých
vlastníků, který však dělí pozemky žadatele na 2 části. Cílem žadatele je sjednotit své
6

Květen 2011

pozemky při zachování přístupu pro ostatní vlastníky. Po projednání nemá zastupitelstvo
k tomuto výhrady a záměr směny schválilo, protože bude zachován přístup i pro ostatní
vlastníky, dojde ke směně shodných ploch, žadatel uhradí veškeré úkony spojené se
směnou.
(6:0:0)
17. Provoz sportovního areálu
V tomto bodě bylo řešeno personální zajištění provozu sportovního areálu. O provoz
projevil zájem pan Vratislav Krobot, který by provozoval občerstvení a zajišťoval
pronájem sportovišť pro obec. K tomuto bylo řečeno, že v současné době bude na obci
pracovat více veřejně prospěšných pracovníků, než v dřívějších letech, proto se počítá
s jejich využitím při zajištění provozu sportovního areálu. Těmito silami bude zajišťován
provoz v předem určených provozních hodinách, budou zajišťovat údržbu sportovišť,
zajištění pronájmu a provozu občerstvení v areálu. Vzhledem k tomu, že by bylo náročné
pronajímat všechny prostory v areálu na různé akce z důvodu potřeby jejich vyklizení pro
potřeby pronajímatele, je nutné zachovat provoz občerstvení ve stálé režii obce, tedy
pokud kdokoliv bude chtít uspořádat jakoukoliv akci v areálu, může tak učinit za snížený
pronájem s tím, že prostory občerstvení zůstanou v provozu obce, přičemž veškeré
ostatní prostory areálu může využívat pro svou vlastní potřebu. Vzhledem k tomuto byly
projednány i případné ceny pronájmu sportovního areálu. Pronájem činí 2000 Kč/den
v případě pronájmu mimo sezónu, tedy v době, kdy nebude zajišťován stálý provoz
sportovního areálu obcí; a 1500 Kč/den v případě pronájmu v sezóně a stálého provozu
zajišťovaného obcí. K ceně je nutné připočítat DPH a spotřebované energie. Dále byly
stanoveny ceny za pronájem sportoviště, které jsou uvedeny níže. Zastupitelstvo obce
souhlasí s provozem sportovního areálu zajišťovaného veřejně prospěšnými pracovníky a
s cenami pronájmů celého sportovního areálu a jednotlivých sportovišť.
(6:0:0)

Ceník pronájmů Sportovní areál
Fotbalové hřiště
½ dne (do 25 osob)
1 den (do 25 osob)
1 den (nad 25 osob – turnaje)

200 Kč
350 Kč
1000 Kč

Víceúčelové hřiště
1 hodina
sezónní permanentka
zapůjčení rakety s míčky

Pronájem sportovišť pro potřeby soustředění
1 den smíšeně (4 hodiny fotbalové hřiště + 4 hodiny víceúčelové hřiště)
1 týden smíšeně (6x4 hodiny fotbalové hřiště + 4x2 hodiny víceúčelové hřiště)
1 týden fotbal (12x4 hodiny fotbalové hřiště)
Pronájem celého Sportovního areálu
1 den mimo sezónu (celý sportovní areál)
1 den v sezóně (mimo provoz občerstvení)
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80 Kč
400 Kč
20 Kč
300 Kč
1000 Kč
1200 Kč

2000 Kč bez DPH + energie
1500 Kč bez DPH + energie
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18. Různé informace
V tomto bodě informoval místostarosta ohledně žádosti o dotaci u SZIF na vypracování
preventivního hodnocení ochrany krajinného rázu obce Dolní Morava a okolí, kdy obec
s touto žádostí neuspěla z důvodu, že se nejedná o přímou souvislost s kulturními
památkami. V současné době ochrana krajinného rázu není chápána jako určující kulturní
hodnota dané lokality.
Místostarosta dále informoval ohledně situace u vlastnictví části místní komunikace do
lokality Větrný vrch, jejíž část leží na pozemcích manželů Sochorových. Ti v minulosti
žádali o směnu za jiný pozemek, čímž by se situace vyřešila, získali by tak hodnotnější
pozemek za současný svažitý pozemek, na němž se nachází místní komunikace. Když
tento pozemek nabývali, nabývali ho již z vědomím, že se na něm tato místní komunikace
nachází. Protože se jedná o veřejnou komunikaci zpřístupňující pozemky dalších
vlastníků, nemůže jeho majitel užívání zamezit. Problém pouze nastává v případě
obnovení komunikace, kdy by s ní musel majitel souhlasit. Na obnovu v tomto případě
nelze žádat prostředky z dotačních titulů. Protože komunikace zpřístupňuje téměř
výhradně objekty s využitím pro podnikání, není prioritním zájmem obce tuto komunikaci
obnovovat. Proto tedy situace zůstane ve stavu, v jakém byla doposud. V případě že by
byl zájem ze strany podnikajících subjektů komunikaci obnovit, budou muset tuto situaci
řešit právě s vlastníkem části této komunikace.
Dále byla předána informace o možném pořízení leteckých panoramatických snímků
obce. Nasnímkování obce by stálo 8 500 Kč bez DPH, v této ceně by bylo více
panoramatických pohledů, z nichž jeden by byl zpracován formou velkoformátové
fotografie. Za dalších 5000 Kč bez DPH by byla předána veškerá práva na nakládání
s těmito fotografiemi a byly by poskytnuty v elektronické podobě. Pro obec není nikterak
důležité tyto snímky pořizovat, pokud by však byl zájem ze strany občanů a podnikajících
subjektů, kdy by přispěly na pořízení těchto fotografií s tím, že by je pak mohli užívat pro
vlastní potřebu či propagaci svých zařízení, mohou se ohlásit na obecním úřadě.
V případě dostatečného zájmu by byly obcí fotografie pořízeny a dále poskytnuty.

V květnu své jubileum oslaví:
Anežka Balková
Julie Dolečková
Jiří Rulíšek
GRATULUJEME !!!
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky; obec.dolnimorava@tiscali.cz.
Náklad měsíčníku je 100 ks, je dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je
k dispozici po vydání v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval
Richard Novák, novakrichard@centrum.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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