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ZDARMA

ISCAREX 2012
Tradiční závod v běhu do vrchu Cena firmy Iscarex Dolní Morava – Králický Sněžník
se konal v sobotu 17. srpna. Jako zázemí závodu pořadatelé tradičně zvolili sportovní
areál. Z důvodu dovybavení sportovního areálu herními prvky a také z důvodu menších
finančních možností byla celá akce poněkud oklestěna o doprovodný večerní kulturní
program. Z tohoto důvodu pořadatelé zorganizovali samotný závod a vyhlášení výsledků
s malou kulturní vložkou, o večerní program se pak postaraly Služby obce Dolní Morava,
které uspořádali taneční zábavu se skupinou Black & Black. Již 13. ročníku závodu
se zúčastnilo 294 běžců, přičemž jako nejrychlejší doběhl od obecního úřadu až na vrchol
Králického Sněžníku Jiří Homoláč z Kroměříže s časem 56:53.91, jako první žena
pak doběhla Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí v čase 1:10:03.93. Letošní ročník měl
statut Mistrovství České republiky v běhu do vrchu, výše uvedení jsou tedy také mistry
republiky ve svých kategoriích.

V srpnu své jubileum oslavili:
Ladislav Bednář
Rostislav Král
Ladislav Kubička
V září své jubileum oslaví:
Zdeněk Žaloudek
Libuše Vojtěchová
Václav Vrábel
GRATULUJEME !!!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí
24. září od 17:30
na obecním úřadě
Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání bude týden dopředu zveřejněn na úřední
desce obce Dolní Morava a na internetových stránkách obce.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6. 8. 2012
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Omluveni:

Ing. Michal Krupička
Eva Cehová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Petra Vrzala a pana Jaroslava Míku. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(5:0:0)
2

2. Schválení prodeje p.p.č. 5787/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 43 m – Tomáš a Hana
Kozlovi
2
Záměr prodeje p.p.č. 5787/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 43 m (u Bednářů) byl
vyvěšen na úřední desce od 16. 7. 2012 do 6. 8. 2012. Pan Milan Kořínek, který záměr
vyvolal, od zájmu o koupi ustoupil z důvodu prodeje nemovitosti, ke které je výše
uvedený pozemek přístupem. O pozemek však projevili zájem manželé Kozlovi, kteří
nemovitost od pana Kořínka zakoupili. Žádný další zájemce se nepřihlásil. Zastupitelstvo
2
obce tedy schválilo prodej pozemku o výměře 43 m manželům Kozlovým za cenu
2
27 950 Kč (650 Kč/m ). Kupující uhradí mimo kupní ceny také veškeré náklady spojené
s převodem.
(5:0:0)
2

3. Žádost o odkoupení p.p.č. 5794 v k.ú. Velká Morava o výměře 271 m – Hana Kozlová
Na obecní úřad byla doručena žádost paní Hany Kozlové z Mistrovic o koupi p.p.č. 5794
2
v k.ú. Velká Morava o výměře 271 m (nad Bednářovými). Paní Kozlová je majitelka
sousedního pozemku p.č. 5795, který má přes výše uvedený pozemek přístup.
V minulosti již o koupi tohoto pozemku žádala předchozí majitelka pozemku. Prodej však
byl zamítnut z důvodu, že se jedná o pozemek, který tvoří krajnici místní komunikace
a který bude využit při rekonstrukci této místní komunikace. Z tohoto důvodu byl prodej
zamítnut i nyní. Přístup na pozemek bude mít paní Kozlová nadále přes pozemek obce,
i když není veden v katastru nemovitostí jako místní komunikace, nýbrž jako zeleň.
(5:0:0)
4. Prodej p.p.č. 64/2 a části p.p.č. 640/1 v k.ú. Horní Morava – Škarkovi
Záměr prodeje p.p.č. 64/2 a části p.p.č. 640/1 v k.ú. Horní Morava byl vyvěšen
od 16. 7. 2012 do 6. 8. 2012 na úřední desce. Žádný další zájemce o koupi se nepřihlásil.
2
Manželé Škarkovi, kteří záměr prodeje vyvolali, za nabízenou cenu (650 Kč/m ) zájem
o koupi nemají. Z tohoto důvodu nebude schvalován prodej výše uvedených parcel,
zastupitelstvo obce bere situaci na vědomí.
(5:0:0)
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6. Předložení schváleného Závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko, jehož je Obec
Dolní Morava členem. V závěrečném účtu je shrnuto hospodaření sdružení (výdaje
pro rok 2011 byly 6 275 048,67 Kč, přípěvek Obce Dolní Morava pak byl 8 167 Kč), které
je schodkové o 194 610,26 Kč.
(5:0:0)
7. Žádost o převod p.p.č. 5139 v k.ú. Velká Morava do vlastnictví pana Rostislava
Zatloukala
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Rostislava Zatloukala – stavebníka rodinného
domu na p.p.č. 5139 a st.p.č. 265 v k.ú. Velká Morava, které jsou ve vlastnictví obce
a na tyto pozemky má pan Zatloukal sepsánu smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Smlouva
kupní má být dle této smlouvy sepsána po kolaudaci rodinného domu. Z důvodu potřeby
dofinancování výstavby rodinného domu, který je prakticky před dokončením, potřebuje
mít kvůli ručení pro úvěr pan Zatloukal přepsány pozemky již do svého vlastnictví. O toto
bylo zastupitelstvo v minulosti již požádáno, ale nebylo mu v této věci vyhověno.
Po projednání bylo řečeno, že podmínky kolaudace a přihlášení trvalého pobytu
minimálně jedné osoby, které jsou požadovány ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní,
musí být v kupní smlouvě zachovány, potom zastupitelstvo obce vzhledem k situaci
nevidí s převodem pozemků problém, avšak nebude takto postupovat ve všech
případech – tj. každý podobný případ bude řešen individuálně. Kupní cena byla v plné
výši formou zálohy dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní již uhrazena.
(5:0:0)
8. Schválení záměru výstavby dřevníku na p.p.č. 5838 v k.ú. Velká Morava – Najmanovi
Na obecní úřad byla doručena dokumentace k záměru výstavy dřevníku na p.p.č. 5838
v k.ú. Velká Morava. Jedná se o přízemní dřevostavbu se sedlovou střechou
o půdorysných rozměrech 4,5 x 5,5 m. Záměr není v rozporu s územním plánem obce
Dolní Morava. K záměru bylo řečeno, že orientace objektu není vzhledem ke stávajícím
objektům úplně ideální, ale vzhledem k charakteru objektu nebude vyžadována změna
v umístění a zastupitelstvo obce tedy záměr dle předložené dokumentace schválilo.
(5:0:0)
9. Žádost o pronájem p.p.č. 2142, 2196, 2201 v k.ú. Dolní Morava – ZEOS, s.r.o.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost společnosti ZEOS, s.r.o. ohledně pronájmu
pozemků ve vlastnictví obce, které chce využívat k zemědělské činnosti. Jedná
se o p.p.č. 2142, 2196, 2201 v k.ú. Dolní Morava. Část těchto pozemků připadla
do vlastnictví obce pozemkovou úpravou, jedná se o pozemky v prostoru starého
vodojemu. Vhledem k tomu, že se jedná o pozemky blízko vodních zdrojů, musí být
terénním šetřením prověřena možnost jejich užívání pro zemědělské účely.
Zastupitelstvo obce tedy pověřuje starostu obce terénním šetřením ohledně možnosti
pronájmu výše uvedených parcel k zemědělské činnosti vzhledem k ochraně vodního
zdroje.
(5:0:0)
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10. Prodej dřeva z obecních lesů – Mlýnice
Na zasedání zastupitelstva obce byla projednána možnost prodeje palivového dřeva,
které je vytěženo z obecních lesů a je uskladněno podél účelové komunikace v Mlýnici.
Po diskuzi byla stanovena cena na 500 Kč/prm, přičemž k dispozici je cca 20 rpm.
(5:0:0)
11. Záměr výstavby dřevníku s pergolou na p.p.č. 216/5, 210/3 v k.ú. Dolní Morava –
Sochorovi
Na obecní úřad byla doručená žádost o vyjádření k záměru výstavby skladu s pergolou
na p.p.č. 216/5, 210/3. Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou o půdorysných
rozměrech 5 x 6 m umístěnou jihovýchodně od stávajícího rodinného domu. Záměr není
v rozporu s územně plánovací dokumentací obce. Po prostudování dokumentace nebyly
vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo se stavbou dle předložené dokumentace
souhlasí.
(5:0:0)
12. Rozpočtová změna č. 1/2012
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2012, která řeší úpravu
rozpočtování některých položek. Jedná se o převod 300 000 Kč ve prospěch obecní firmy
Služby obce Dolní Morava. Tyto finanční prostředky jsou pro zajištění jejího fungování.
Dále se jedná o doplatek za zpracování digitálního povodňového plánu ve výši 40 000 Kč,
navýšení výdajů pro služby cestovního ruchu o 50 000 Kč, ze kterých je hrazena úprava
běžeckých tratí a vyznačení nových cyklotras v okolí obce Dolní Morava, navýšení výdajů
u cestovního ruchu na investiční příspěvek ve prospěch Sdružení obcí Orlicko na naučnou
stezku betonová hranice o 20 000 Kč, navýšení výdajů na nákup materiálu o 11 000 Kč
na barvu na nátěr střechy obchodu a navýšení výdajů na záležitosti kultury o 15 000 Kč
na příspěvky pro novorozence. Výše uvedené zvýšení výdajů bude hrazeno převodem
nevyčerpaných naplánovaných výdajů na projekt Vybavenost cestovního ruchu.
Rozpočtová změna také pojednává o příjmu dotace z úřadu práce na veřejně prospěšně
pracovníky ve výši 150 000 Kč a zároveň se zvyšují výdaje o shodnou částku, ze které jsou
veřejně prospěšní pracovníci vypláceni.
(5:0:0)
13. Záměr výstavby apres-ski a přístavby Chaty U Slona, žádost o souhlas s uzavřením
sloučené veřejnoprávní smlouvy na uvedené stavby, Sněžník, a.s.
Na obecní úřad byla doručena žádost společnosti Sněžník, a.s. o vyjádření a souhlas
s uzavřením sloučené veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení staveb - přístavba
Chaty U Slona a výstavba apres-ski v lokalitě U Slona na p.p.č. 5601 v k.ú. Velká Morava.
Tyto záměry vycházejí ze zkušebního provozu, kdy bylo zjištěno, že současná kapacita
občerstvovacích zařízení vzhledem ke kumulaci návštěvníků v této lokalitě není
dostatečná. Přístavba Chaty U slona spočívá v zastřešení stávající terasy před chatou
přístavbou s plochou střechou a proskleným obvodovým pláštěm o půdorysných
rozměrech 12,65 x 5,02 m. Výstavba apres-ski pak představuje prosklenou přízemní
novostavbu o půdorysném tvaru čočky zastřešenou stanovou střechou s falcovaným
plechem tmavě šedé barvy jako střešní krytinou. Záměr výstavby není v rozporu
s územním plánem obce. K předloženému záměru byla vyvolána diskuze o vzhledu staveb
4
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v lokalitě U Slona, kdy dochází ke kumulaci různých typů staveb a přístaveb na poměrně
malý prostor. V poslední době se obec snaží po nových stavebnících o dodržování
určitých zásad zástavby, aby nově vznikající stavby již více nenarušovaly ráz sídla.
Předložené záměry pak znamenají znehodnocení čisté štítové plochy u chaty U slona,
která tradičně u zdejších staveb dominuje. Dále vzhledem k blízkosti výstavby apres-ski
k Chatě U Slona, které svým netypickým půdorysným uspořádáním a zastřešením
ukončeným lucernou, nevypovídá o souladu staveb příliš mnoho. Toto vše v kontrastu
čistě technických staveb trafostanice a zázemí bobové dráhy působí velmi nesourodě.
Po diskuzi na toto téma bylo přistoupeno k hlasování a zastupitelstvo obce záměr výše
uvedených staveb dle předložené dokumentace schválilo.
(4:1:0, proti Richard Novák)
14. Záměr výstavby ČOV – Ivana Procházková, souhlas s uzavřením smlouvy o právu
provést stavbu
Na obecní úřad byla doručena žádost o vyjádření na výstavbu ČOV a kanalizace
k rodinnému domu na p.p.č. 5576 v k.ú. Velká Morava (nad polesím). V této žádosti je
také žádáno o souhlas na právo provést stavbu kanalizace přes p.p.č. 5579 v k.ú. Velká
Morava, která je ve vlastnictví Obce Dolní Morava. Ke stavbě ČOV a kanalizace
dle předložené dokumentace nebyly podány připomínky a zastupitelstvo záměr stavby
schválilo. K předložené smlouvě o právu provést stavbu také nebyly vzneseny připomínky
a zastupitelstvo obce ji též schválilo. Po dostavbě kanalizace k ČOV je požadováno zřízení
věcného břemene na vedení kanalizace přes pozemek obce.
(5:0:0)

270 LET ODTRHNUTÍ KLADSKA OD ČECH
Vážení čtenáři,
dlouho jsem přemýšlel, jak nazvat dnešní díl, protože rok 1938 velmi změnil osudy lidí
v našem regionu. Mám rád dějiny, studuji je a Mnichovskou smlouvou se
zabývám už delší čas. Přesto stále nemůžu docela pochopit, jak jeden člověk ovlivní davy
lidí natolik, že ho následují a v jeho jméně jdou zabíjet. Po celé generace tady přece spolu
žili své obyčejné a hodnotné životy Češi, Moravané, Němci i ostatní národnosti, navzájem
si pomáhali a respektovali se. Vždy hájili svoje statky a když vypukla válka, hrdě bojovali
na České straně, i při napadení Saskem, Bavorskem a Pruskem.
Začátky Mnichovské smlouvy
V létě roku 1932 přednesl Adolf Hitler v Mnichově svůj pohled na budoucí osud
Československa takto: „Blok osmdesáti či sta miliónů Němců osídlující homogenní území!
Mým prvním úkolem bude tento blok vytvořit. Tím se staneme nejen neporazitelnými,
ale získáme i jednou provždy významnou převahu nade všemi evropskými národy.
Jakmile toho dosáhneme, bude všechno ostatní relativně jednoduché. Rakousko
do tohoto bloku patří. To je samozřejmě pravda. Ale do tohoto bloku patří i Čechy,
Morava a východní část Polska sahající až po určitou strategickou hranici … Českou pánev
a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy
vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Přidělíme jim rezervace s novými federativními
5
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státy. Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit
husitskobolševický agitační blok."
Nikdo nechtěl válku
Naproti tomu Francie, hlavní spojenec Československa, neměla zájem o další krvavý
konflikt s Německem, pokud by vítězství nebylo předem dostatečně pojištěno
spojenectvím s dalšími velmocemi, především Velkou Británii a SSSR. Podstatnou
slabinou těchto záměrů bylo, že vláda Velké Británie v té době považovala za hlavní
nebezpečí pro Britské impérium Sovětský svaz
Německé nároky vůči Československu pak byly před světovou veřejností vysvětlovány
jako částečná náprava Versailleského systému, který nastavil Německu příliš tvrdé
podmínky po první světové válce, a také naplnění přirozeného práva na sebeurčení
pro etnické Němce v Československu. Skutečnost, že nacisté sami ve své zemi utlačují
národnostní a náboženské menšiny a navíc že neplní sliby (nároky vůči Československu,
stejně jako anexe Rakouska byly dříve kategoricky popřeny), byla přitom záměrně
přehlížena. Důsledkem toho všeho bylo, že západní velmoci, na jejichž pomoc při obraně
proti německé agresi československá vláda nejvíce spoléhala, měly spíše snahu se
s nacisty dohodnout, a to i za cenu obětování Československa.
Pomohl nám Sovětský svaz
Sovětský svaz se ve spojenecké smlouvě mezi Československem, Francii a SSSR zavázal,
že pomůže Československu v případě, že Československu pomůže Francie.
Přesun Rudé armády do Československa by ale musel směřovat přes území Polska
či Rumunska. Přechod přes Polsko by byl zcela nemožný, protože Polsko samo bylo
zainteresováno v anexi českého Těšínska, navíc vztahy mezi Polskem a SSSR byly
od konce první světové války velmi napjaté (vzhledem k územním sporům a častým
střetům).
Co nevíte
Němečtí generálové v čele s Ludwigem Beckem byli podle některých zdrojů připraveni
v případě napadení Československa a vypuknutí války s Anglií a Francií zatknout Adolfa
Hitlera.
Mnichovská dohoda
Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla
dojednána 29. září 1938 v Mnichově, ve všech jazykových verzích pak byla podepsána
po půlnoci, tj. 30. září 1938. Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie),
Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) –
se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané
Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání
samotnému nebyli přizváni.
Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina
a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním
z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky
ústupků, appeasementu.
6
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Československá vláda přijala podmínky a začala vyklízet území, které poté obsadila
německá armáda. I zde na Králicku se našli vojáci, kteří neuposlechli. Jejich svědomí
a čest jim to nedovolili.
Zpracoval Petr Mahel
Tento rok chceme trochu přiblížit historii v našem regionu, jak se změnil za 270 let.
Kdo má zájem, může se připojit a spolupracovat s námi.
Na tomto projektu se podílí zpravodaje:
Zpravodaj obce Dolní Morava
Zlatý roh
Devítka

PRVNÍ BLEŠÍ TRH V KRÁLÍKÁCH BUDE 15. ZÁŘÍ 2012
V Králíkách se chystá První bleší trh, na kterém mohou nejrůznější předměty změnit své
majitele. Městská knihovna v Králíkách ve spolupráci s Mateřským centrem EMMA vás
zvou v sobotu 15. září do budovy gymnázia na Velkém náměstí a v případě příznivého
počasí i na prostranství před touto budovou.
Od 7:30 hodin můžou přicházet ti, kdo budou své přebytečné věci nabízet, aby si je
vystavili na lavicích a stolech, které jim zapůjčíme. Každý prodávající při vstupu zaplatí
poplatek 20,- Kč a bude stručně seznámen s pravidly blešího trhu. Věk prodávajících není
stanoven, nabízet můžou malí i velcí.
Úderem 8:30 bude zahájen prodej. Až do 12:00 nás určitě čeká příjemné vybírání,
smlouvání o cenách, obdivování pokladů, které desítky let ležely na půdách... Těšíme se,
že strávíme společně pěkné dopoledne, kdy spojíme příjemné s užitečným.
Prodejní místa si mohou obsadit např. i spolky, kluby aj. a výtěžek z prodeje předmětů
využít pro svou další činnost.
Pracovnice knihovny nabízejí navíc službu těm občanům, kteří by chtěli na bleším trhu
své věci nabízet, ale z nejrůznějších důvodů se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci jim
zájemci mohou donést do knihovny, zaplatit účastnický poplatek 20,- Kč a stanovit
si cenu, za kterou je chtějí prodat.
Bleší trh bude ukončen ve 12: 00.
Výtěžek z akce - tzn. poplatky vybrané od prodávajících účastníků, použije Městská
knihovna v Králíkách na akce podporující čtenářství dětí. Pořídí za ně malé odměny
pro účastníky čtenářských soutěží, Noci s Andersenem v roce 2013 apod.
Do 15. září máte ještě čas projít dům, probrat se krabicemi a řešit otázku:
potřebuji, či nepotřebuji?
Zbavit se vazeb na předměty není jednoduché. Ale věřte, že věci, které u vás doma už jen
zahálejí, mohou mít pro druhé obrovskou cenu
Těšíme se na setkání s vámi na Prvním bleším trhu.
Pracovnice Městské knihovny v Králíkách a maminky z Mateřského centra EMMA
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VÍČKA PRO LUCINKU
Ahoj přátelé, jsem maminka Lucinky Švecové a chtěla bych Vám o ní něco napsat...
Lucinka je z dvojčat, má ještě o minutu starší sestru Adélku. Je to veliká bojovnice, už při
porodu se to prokázalo, kdy si vybojovala život a za to jsem ji nesmírně vděčná. Nevzdala
to ani později, když jí život visel na vlásku. Na tak malinkou holčičku si toho protrpěla
až moc. Tímto bych Vás chtěla poprosit o sběr víček z pet lahví, abych s ní mohla odjet
do lázní v Klimkovicích, kde mají speciální obleček, který by ji měl stimulovat v jejím
dalším snažení. Pomozte nám prosím Lucku rozhýbat. Moc Vám děkuju a sbírání zdar!
Lucinka Švecová se narodila 28. 4. 2011 paní Janě Petráková a panu Pavlu Ševcovi
z Hlušovic císařským řezem s vážnými zdravotními komplikacemi. Její příběh jste mohli
zaznamenat v televizním zpravodajství. Vývoj Lucinky je opožděný, po psychické stránce
odpovídá tříměsíčnímu novorozenci, po fyzické pak osmiměsíčnímu. S jejím hendikepem
se snaží rodiče bojovat, cvičí s ní ap. Oba rodiče věří, že je možné udělat ještě víc. Chtějí
zkusit lázeňskou léčbu se speciálním oblečkem, který zvyšuje terapeutický účinek
neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako
jsou sezení, stoje, chůze. Čtyřtýdenní pobyt v lázních v Klímkovicích s uvedenou terapií
přijde na 87 tisíc korun. Protože rodina nemá dostatečné prostředky na pokrytí léčby a
paní Petráková se dozvěděla o možnosti získat prostředky prostřednictvím sběru víček
z PET lahví, začala je sbírat, poprosila známé a tato zpráva se šíří dál. Můžete také pomoci
v naší obci,

sběrné místo víček z PET lahví je umístěno v prodejně potravin.
První svoz víček proběhne 14. prosince, proto neváhejte víčka co máte doma donést!

PRODEJ DŘEVA

VOLBY 2012

Z obecních lesů za cenu

Dne 12. a 13. října se budou konat volby
do krajských zastupitelstev. V rámci
těchto voleb je zřizována okrsková
volební komise. Pokud by měl někdo
zájem být v této komisi, může svůj
zájem ohlásit na obecním úřadě.
Po delegování členů volebními stranami
budou zájemcům nabídnuta volná místa
v komisi. Účast v komisi je odměněna.

500 Kč/prostorový metr
Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě.
K dispozici je cca 20
prostorových metrů.

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. 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,
mistostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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