ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
prosinec 2018

Číslo: 11/2018

ZDARMA

NOVÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Obec Dolní Morava bude postupně přecházet na nový systém nakládání s tříděným
i komunálním odpadem. V současné době platí místní občané poplatek dle vyhlášky
za osobu, chataři za nemovitost a podnikatelé za popelnici. Tento rozdílný přístup
vyvolává samozřejmě rozdílné ceny vztažené k dané jednotce a lze říci, že není úplně
spravedlivý. Obec bude proto přecházet na systém – kolik vyprodukuješ komunálního
odpadu – tolik zaplatíš. Na tento systém bude přistoupeno od roku 2020. Pro rok 2019
tedy platí stávající systém s poplatky pro občany a chataře a smluvními cenami
pro podnikatele.
Novinka v roce 2019 bude v oblasti tříděného odpadu. Od 1. ledna 2019 bude zrušen
každotýdenní systém pytlového svozu plastů, namísto toho bude zaveden svoz tříděného
odpadu dům od domu každý sudý čtvrtek. Každá domácnost s občany s trvalým
pobytem si může zdarma vyzvednout odpadovou nádobu o objemu 240 l na tříděný
odpad na obecním úřadě. Tyto nádoby budou k dispozici ke konci roku a zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě. Podnikatelé si nádoby na tříděný odpad budou muset
pořídit sami. Do jednotné nádoby bude možné třídit tento odpad:
• plastové obaly (láhve, pytlíky, igelity,…)
• polystyren
• nápojové kartony
• hliníková víčka (např. od jogurtů)
• hliníkové plechovky
• papír
Tyto druhy lze dávat do jedné nádoby, protože vždy jdou
na třídící linku v Králíkách, kde je přetřídí na požadované
komodity. Jen plastové obaly se třídí na 11 druhů
komodit! Tříděný odpad nesmí být znečištěn především
stavební činností či pohonnými hmotami a technickými
oleji. Není nutné však vymývat kelímky od jogurtů
či láhev od stolního oleje.
Slevy nasbírané za svoz plastů v letošním roce budou v příštím roce od poplatků
odečteny. Za nový svoz tříděného odpadu již nebudou poskytovány žádné slevy v roce
2020, protože pak již nebudou placeny poplatky na osobu, ale za množství komunálního
odpadu. Ušetříte tedy tím, čím více se v roce 2019 naučíte třídit odpad. Pokud vytřídíte
plast, papír, sklo (to jediné budete muset vynášet do sběrných míst po obci)
a kompostovatelný odpad do kompostérů, které jste od obce také obdrželi, budete dávat
do komunálního odpadu opravdu minimum.
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TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Komunální odpad bude svážen poslední týden v roce
ve čtvrtek 27. prosince, protože ve středu 26. je vánoční
svátek. Od ledna do poloviny března budou probíhat svozy
každý týden, od půlky března opět každou sudou středu.

OBJEDNÁVKY VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO PODNIKATELE
Podnikatelé si musí jako každý rok objednat počet a velikost
odpadových nádob na rok 2019. Své objednávky učiňte
na obecním úřadě či e-mailu ucetni@obecdolnimorava.cz
nejpozději do 20. prosince. V lednu obdržíte samolepky
na odpadové nádoby. Neoznačené nádoby nebudou
vyváženy!!! V případě pozdní objednávky bude účtován
manipulační poplatek 300 Kč.
Ceny pro rok 2019 jsou stejné jako v minulých letech:

velikost nádoby
120 l (klasická popelnice)
240 l (vetší nádoba)
1100 l (kontejner)

celoroční
1 500 Kč (1 815 Kč s DPH)
2 500 Kč (3 025 Kč s DPH)
11 500 Kč (13 915 Kč s DPH)

sezónní
leden – březen
červenec - srpen
900 Kč (1 089 Kč s DPH)
1 500 Kč (1 815 Kč s DPH)
6 500 Kč (7 865 Kč s DPH)

HLEDÁME REDAKTORY ZPRAVODAJE
Pro novou tvář zpravodaje hledáme
redaktory, kteří jsou ochotni psát články
do zpravodaje. Články se mohou týkat
událostí v obci, sportu, historie obce,
geografie či přírody. Můžou být vedeny také
rubriky pro děti, pro zahrádkáře apod.
Redaktoři budou za své články odměněni.
Pojďte nám pomoci s novým zpravodajem!
Informujte se na obecním úřadě či e-mailu
starosta@obecdolnimorava.cz.

KALENDÁŘE PRO OBČANY
Všechny domácnosti v obci v období Vánoc obdrží zdarma týdenní
kalendář s fotografiemi z obce s uvedenými akcemi v obci, termíny svozů
odpadů apod. Doufáme, že se vám nadílka od obce bude líbit.
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SEZÓNÍ PERMANENTKY PRO MÍSTNÍ SE SLEVOU
Pro místní občany jsme i letos dojednali slevy
ze sezónních permanentek, a to ve výši 30%. Tato
sleva bude poskytnuta každému občanovi, který
vlastní tzv. RESORT CARD. Pokud ji nevlastníte,
můžete si ji pořídit za 100 Kč po registraci
na webu http://www.dolnimorava.cz/resort-card
a následném vyzvednutí na pokladně v resortu.
Pokud nemáte přístup k internetu, zastavte
se na obecním úřadě, s registrací karty vám
pomůžeme. Pokud již kartu vlastníte, stačí zajít
na kteroukoliv pokladnu v resortu společně s občanským průkazem pro ověření trvalého
pobytu v obci. Děti do 15-ti let ať si vezmou žákovský průkaz na slevu jízdného, pokud
nevlastní občanský průkaz. Po ověření totožnosti vám na tuto kartu bude nahrán
zlevněný skipas.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 1. prosince se uskutečnilo na sále
obecního úřadu setkání seniorů. Dorazilo
17 účastníků, o které se postarali mimo starosty
také členové spolku pro občanské záležitosti.
O zábavu se postarala hudební kapela Pětka,
kterou
svým
kulturním
předvánočním
programem doplnili děti z Mateřské školy
Červený potok. Došlo také na tradiční promítání
fotografií a poznávací soutěž s odměnami
pro nejúspěšnější. Protože během odpoledne
všem vyhládlo, byl přichystán výborný raut
z Penzionu Horal. Setkání se neslo v příjemném
duchu a náladě a došlo i na rozsvícení
vánočního stromu. Ve večerních hodinách byly
senioři rozvezeni do svých domovů mikrobusem
pana Bedřicha Tomana.

PODĚKOVÁNÍ OD SENIORŮ
Zúčastnění senioři tímto děkují panu starostovi
Richardu
Novákovi
a
členům
spolku
pro občanské záležitosti Ireně Tykvové, Editě
Novotné a Jaroslavu Míkovi za příjemné
odpoledne i večer, za příjemnou obsluhu
i dobrou organizaci celé akce, na které jsme
se dobře pobavili a náležitě jsme si ji užili. Příští
rok doufáme ve větší účast. ☺
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 26. 11. 2018
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Petr Vrzal
Karel Adamec
Ladislav Janočko
Josef Klimeš
Lucie Krupičková

Omluveni:
Hosté:

Rostislav Král
Jaroslav Míka
Gabriela Papijáková
Eva Cehová
Jiří Háděl
Marek Kupec

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Josefa Klimeše a pana Karla Adamce. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(6:0:0)
2. Provoz a investice ve sportovním areálu
Starosta informoval zastupitele o situaci ohledně pachtu Sportovního areálu. Připomněl
podmínky pachtu za kterých byl pacht schválen, kdy po prvním roce pachtu bude
pachtovné zvýšeno na základě dohody např. na výši 10 % ze zisku. V prvním roce činilo
pachtovné 555 Kč/měsíčně. Následně připomněl povinnost pachtýře udržovat
prostranství areálu na základě pachtovní smlouvy. Dále uvedl, že pachtýř
se ve zkušebním roce osvědčil, sportovní areál je více navštěvován, avšak pro celoroční
provoz by bylo potřeba provést investici týkající se rozšíření prostor o společenskou
místnost a vytvoření ústředního topení, protože nyní je sportovní areál vytápěn
neekonomickými přímotopy. Také uvedl, že pachtýř bude více kontrolován, co se týká
údržby prostranství daných pachtovní smlouvou. Následně byla vedena diskuze
o potřebnosti investice do sportovního areálu a s tím souvisejícím zvýšením pachtu.
Po diskuzi bylo shledáno, že uvedené investice jsou potřebné a pacht bude zvýšen
na částku 3000 Kč měsíčně od doby provedení investice. Dále byl řešen pohyb psů
po sportovním areálu, kdy bylo shledáno, že volné pobíhání psů v areálu bude zakázáno
a vstup se psy na dětské hřiště bude zakázán úplně. Z tohoto důvodu pro oddělení
prostoru bude na dětském hřišti vystavěn plot. Dále starosta informoval o občasných
stížnostech na hluk v letním období, když v areálu probíhají večerní akce. K tomuto
se vyjádřili i přítomní místní občané, které hluk obtěžuje. Bylo řečeno, že by se v areálu
již neměly konat soukromé akce a počet veřejných akcí s hudební produkcí po 22 hodině
by se měl omezit. Následně se zastupitelstvo shodlo na přiměřené míře 4 hudebních akcí
za rok, protože je také ve veřejném zájmu, aby se v obci konaly kulturní akce. Tyto akce
musí být nahlášeny dopředu, zastupitelstvo jejich konání musí schválit a jejich konání
musí být zakotveno v místní vyhlášce, která bude zveřejněna na úřední desce.
(6:0:0)
3. Provoz skibusu v zimní sezóně 2018/2019
Místostarosta informoval o provozu skibusu v zimní sezóně 2018/2019. Uvedl, že svolal
podnikatele, kteří v obci ubytovávají, na organizační schůzku týkající se skibusu, přičemž
schůzky se jich zúčastnilo jen zhruba 15. Záměrem bylo, aby v období od 26.12. 2018
do 17. 3. 2019 fungoval v obci skibus dle předloženého jízdního řádu, na který by přispěla
4
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i obec polovinou nákladů na jeho provoz. Na další polovinu by se složili ubytovatelé
v obci, náklady vycházely přibližně na 350 Kč/lůžko, aby se každý podílel stejnou
poměrnou částí dle velikosti své ubytovací kapacity. Skibus by poté zajišťoval dopravu
ubytovaných hostů na trase Konečná – U Slona – Moravská Krčma – Větrný vrch –
Moravanka. Z důvodu malého zájmu místních podnikatelů nebude původní záměr
realizován a bude se řešit skibus v menší míře, a to pouze tam, kde je to nejvíce žádané.
To znamená trasu Větrný vrch – konečná, kdy skibus bude zastavovat pouze u těch
ubytovatelů, kteří na jeho provoz přispějí. Sněžník a.s. přislíbil také pomoc s dopravou
v rámci provozu svého dopravního prostředku. Bylo řečeno, že provoz skibusu bude ještě
upřesňován na základě dohody s podnikateli, kteří o jeho provoz mají zájem.
Zastupitelstvo vzalo uvedené informace na vědomí.
4. Nákup vybavení na zimní údržbu
V tomto bodě se řešila efektivnost zimní údržby v obci, kdy do současné doby jeden
traktor vyhrnoval sníh a druhý traktor prováděl posyp. Protože tento způsob
je neekonomický byla navržena varianta pořízení čelní naklápěcí šípové radlice na traktor
Case, který by nově nesl také sypač. Jedním traktorem by tedy bylo možné plužit i sypat.
Druhý traktor by byl vybaven zadní radlicí pro případnou výpomoc v době větší sněhové
nadílky. Byly představeny 2 varianty šípové naklápěcí radlice, a to výrobek firmy Simed
a SR-T1 2200. Po diskuzi zastupitelstvo souhlasilo s nákupem propracovanější sněhové
radlice Simed za pořizovací cenu 205 000 Kč včetně DPH.
(6:0:0)
5. Dar pro Míšu Čermáka na druhou ošetřovatelku
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru Michalovi Čermákovi ve výši 15 000 Kč.
Tento dar bude sloužit jako odměna pro druhou ošetřovatelku doprovázející Michala
do školy v Králíkách v tomto školním roce, protože vzhledem k narůstající váze Míši díky
dospívání již tuto práci nezvládne jen jedna ošetřovatelka, jako dříve.
(6:0:0)
6. Zvýšení nájmů v obecních bytech
2
Starosta informoval o současné výši nájmů v obecních bytech, která činí 24 Kč/m .
2
V okolních obcích je cena běžného obecního nájemného v rozmezí 35 – 60 Kč/m , proto
bylo navrženo, aby se současné nájemné navýšilo, a to o max. povolených 20%, aby se
postupně naše nájemné srovnávalo s okolními obcemi a pokrývalo náklady na budoucí
obnovu bytového fondu. Po diskuzi zastupitelstvo obce schválilo zvýšení nájmů
2
v obecních bytech na 28 Kč/m od 1. 1. 2019.
(6:0:0)
7. Rozpočtové provizorium na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019. Rozpočtové
provizorium bude platit do doby schválení řádného rozpočtu, jehož projednávání
se předpokládá v lednu dle výsledku hospodaření za rok 2018. V rozpočtovém
provizoriu se může čerpat max. 1/12 výdajů z předchozího roku v každém měsíci.
(6:0:0)
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8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (T. Šemro)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby
rodinného domu na p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek ke stavbě
rodinného domu. Záměr je v souladu s platným územním
plánem obce.
(6:0:0)
9. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5386 v k.ú.
Velká Morava (Alice Vávrová)
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo záměr
výstavby rodinného domu na p.p.č. 5386 v k.ú.
Velká Morava. Navržený rodinný dům byl sice
v souladu s územním plánem obce, avšak dům byl
velmi disproporční oproti okolní zástavbě, proto
zastupitelstvo obce požadovalo úpravu projektu
domu, aby respektoval okolní zástavbu
především velikostí objektu a jeho výškou.
Projekt byl upraven a má shodné proporce se sousedním objektem, proto již většina
zastupitelů k projektu neměla připomínky. Zároveň zastupitelstvo obce požaduje
přihlášení alespoň jedné osoby k trvalému bydlení na každou bytovou jednotku.
(5:0:1 zdržel se Klimeš)
10. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5564/8 v k.ú. Velká Morava (Onderka)
Zastupitelstvo obce projednalo záměr výstavby rodinného
domu na p.p.č. 5564/8 v k.ú. Velká Morava. Zastupitelstvo
obce nemá připomínek ke stavbě rodinného domu. Záměr
je v souladu s platným územním plánem obce. Zároveň
zastupitelstvo obce požaduje přihlášení alespoň jedné
osoby k trvalému bydlení na každou bytovou jednotku.
(6:0:0)
11. Schválení pachtu p.p.č. 5661/1 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo pacht p.p.č. 5661/1 v k.ú. Velká Morava panu Jiřímu
Grežovi. Původně byl záměr pachtu zveřejněn na dobu neurčitou. Záměr byl vyvěšen
od 25. 10. 2018 do 26. 11. 2018 a o pacht požádali dva zájemci (Jiří Grežo, Jaroslav Míka).
Po diskuzi byl zkrácen pacht na dobu jednoho roku, aby mohla doběhnout doba vázaná
na dotace pro zemědělce. V tomto případě pan Míka od zájmu pachtu ustoupil
a pozemek tak byl propachtován panu Jiřímu Grežovi. Po roce bude záměr pachtu
na dobu neurčitou vyvěšen znovu.
(6:0:0)
12. Dohoda o dalším postupu týkající se majetkového vyrovnání mezi Obcí
a Sněžníkem, a.s.
Starosta informoval zastupitelstvo obce ohledně uzavření dohody o dalším postupu
týkající se majetkového vyrovnání mezi Obcí a Sněžníkem, a.s.. Toto majetkové vyrovnání
6
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se týká historických smluv uzavíraných v roce 2009, kdy se Obec zavázala společnosti
Sněžník, a.s. pronajmout parkoviště na konečné a prodat pozemek pod částí dnešního
hotelu Vista a společnost Sněžník a.s. se zavázala za toto plnění pro Obec vybudovat
komunikaci od parkoviště U Slona po hotel Vista a tuto komunikaci následně obci předat.
K předání a vzájemnému zápočtu hodnot mělo dojít dle smluv i jejich dodatků v roce
2022. V souvislosti s možným předáním této komunikace Pardubickému kraji, který
by ji následně rozšířil a převedl na komunikaci III. třídy je řešena výše uvedená dohoda,
aby k předání došlo již v roce 2019. K tomuto tématu se vznesla diskuze ohledně platby
DPH a daňového testu a o možnosti zkrácení nájmu parkoviště v souvislosti s předčasným
předáním. Po diskuzi bylo shledáno, že zastupitelé předloženou dohodu berou na vědomí
a pověřují starostu zjištěním více informací ohledně DPH a pronájmu parkoviště.
12. Schválení létajícího pořizovatele na nový územní plán
Starosta obeznámil nové zastupitelstvo ze situací ohledně nového územního plánu.
Uvedl, že v současné době se pořizuje nový územní plán, a tento proces trvá od září roku
2011. Důvodem jsou různé záměry v obci, ke kterým se musí vést tzv. dohadovací řízení,
protože k nim některé orgány státní správy vznesly zamítavé stanovisko. Tato dohadovací
řízení vede pro obec jako pořizovatel územního plánu Městský úřad Králíky,
kde je pro tuto funkci vyčleněn pouze jeden úředník, který má na starosti všechny obce
na Králicku a řeší i další úkony z hlediska územního plánování. Protože tato osoba
dle jejích slov nemá dostatečnou kapacitu na rychlejší vyřizování nového územního plánu
naší obce, navrhl starosta obce pořízení tzv. létajícího pořizovatele. V tomto případě
si pořizuje nový územní plán Obec sama, ale protože nemá žádnou odborně způsobilou
osobu, musí si ji pronajmout a zaplatit. Vzhledem k důležitosti potřebnosti tohoto
dokumentu bylo shledáno, že tato varianta je vhodná. Starosta navrhnul jako odborně
způsobilou osobu společnost, která územní plán zpracovává, protože ta má nejvíce
informací z území a nemusí se tedy zaškolovat. Cena za výkon funkce této osoby záleží
na tom, jaké skutečnosti a problémy k řešení se v době pořizování vyskytnou, avšak cena
nebude nižší než 100 000 Kč. Zastupitelstvo po diskuzi schválilo jako létajícího
pořizovatele společnost SURPMO, a.s. a stanovilo maximální limit 200 000 Kč na pořízení
územního plánu.
(6:0:0)
13. Nový systém nakládání s komunálním a tříděným odpadem
Starosta obce představil nový systém nakládání s komunálním odpadem, kdy by občané
i podnikatelé platili za skutečně vyvezený odpad a ne paušálně za občana či popelnici.
Tento systém je daleko spravedlivější a motivuje k většímu třídění odpadů. V souvislosti
s tím navrhnul, aby byl zaveden svoz tříděného odpadu od každé domácnosti
z odpadových nádob namísto pytlů. Uvedl, že rok 2019 by byl přechodný a byl by
ponechán systém stávajících plateb v případě komunálního odpadu, ale byl by zaveden
nový systém svozu tříděného odpadu, aby si na něj občané zvykli. Od dalšího roku by byl
změně i způsob plateb v případě komunálního odpadu. Zastupitelé se shodli na pořízení
150 kusů popelnic na tříděný odpad o objemu 240 l pro občany. Popelnice budou
nahrazovat stávající pytlový sběr plastů. Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení
7

prosinec 2018

každotýdenního systému pytlového svozu plastů, namísto toho bude zaveden svoz
tříděného odpadu dům od domu každý sudý čtvrtek od 1. ledna 2019.
(6:0:0)
14. Příkazní smlouva s odbornou osobou na provozování vodovodu
Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že krajský úřad nyní striktně požaduje
dodržení Vodního zákona, kdy odborně způsobilá osoba na provozování vodovodu v obci
s vodovodem do 5 000 osob musí mít minimálně maturitní vzdělání v daném oboru.
V naší obci provozoval tuto činnost bývalý místostarosta pan Janočko, který však již
odborně způsobilou osobu vykonávat nechce a také nesplňuje výše uvedené požadavky.
Byla tedy oslovena paní Plháková, která výše uvedené požadavky splňuje a má zájem
tuto činnost vykonávat za stejných cenových podmínek, jako pan Janočko. Tato činnost
by byla vykonávána na tzv. příkazní smlouvu. Odborně způsobilá osoba je pouze
zodpovědná za provoz vodovodu a nevykonává jeho údržbu. Zastupitelstvo obce
po diskuzi schválilo uzavření příkazní smlouvy s odborně způsobilou osobou
na provozování vodovodu s paní Plhákovou.
(6:0:0)
15. Diskuze
V rámci diskuze informoval místostarosta zastupitele o dohodě s dopravcem
a Pardubickým krajem, že od změny jízdních řádů bude ranní spoj zajíždět až ke žluté
základní škole. Protože se jedná o požadavek obce nad rámec běžné dopravní
obslužnosti, bude pravděpodobně požadovat Pardubický kraj po obci částečnou úhradu
nákladů na zajíždění autobusu z autobusového nádraží ke žluté škole. Dále v rámci
diskuze byly řešeny pozemky potřebné pro vedení cyklostezky a to především pozemky
paní Evy Cehové.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 21. ledna od 17:00. Zasedání
zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden před konáním na úřední
desce obecního úřadu. Místem konání je budova obecního úřadu.

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 5. prosince 2018 (středa) a dále pak 16. ledna 2019 od 8 do 12
hodin v budově Městského úřadu Králíky, ulice Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři
č. 107. V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny
drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky,
baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé
kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného
prodeje.
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STAŇ SE DOBROVOLNÝM HASIČEM!
Máš
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konce
prosince
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dobrovolných
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Dolní
Morava
hledá do
bude probíhat opis domovních vodoměrů. Opis bude zpravidla
svého
týmu
nové
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máš zájem
stát se ojedním
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Karel
Adamec,
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volej
737
838
910
nebo
napiš
na
s touto osobou při provádění měření.
mistostarosta@obecdolnimorava.cz

MIKULÁŠ NA VĚTRÁKU
8. 12. 2018 od 15 hodin
Odpolední hry a nadílka pro Vaše děti.
Večer s živou kapelou a posezení pro
dospělé. Více info na 777 666 609.

ZIMNÍ KONCERTY NA VĚTRÁKU
Folková kapela Neřež
15. 2. 2019 od 21 hodin
Fly Tomorrow
27. 12. 2018 od 20 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

MŠE V KOSTELE SV. ALOISE

Sportovní areál Dolní Morava pořádá v sobotu
29. prosince od 20:00 hodin v sále obecního
úřadu předsilvestrovskou taneční zábavu
s kapelou Kaťáci ze Šumperka. Vstupné činí 60 Kč
a občerstvení je zajištěno. !!!Tombola!!!

Vánoční mše: 24. 12. - od 12:30
25. 12. - od 8:00
Mše svatá: 31. 12. - od 8:00
Novoroční mše: 1. 1. - od 8:00
Mše na Tři krále: 6. 1. - od 8:00

Všichni jste zváni!!!

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
Sportovní areál Dolní Morava pořádá v pondělí
31. prosince ve Sportovním areálu Dolní Morava
od 20:00 hodin silvestrovskou diskotéku. Přijďte
oslavit Silvestra na areál s venkovním posezením
pod pergolou o teplo se postará několik
plynových hřibů a spousta horkých nápojů k jídlu
kotlíkový guláš a další dobroty. O zábavu se
postará DJ s písničkami na přání pro všechny.
Všichni jste zváni!!!
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Požehnané svátky, vánoční a
radostný Rok 2019 přeje
Farnost Hanušovice
prosinec 2018

Obec Dolní Morava přeje svým občanům klidné
prožití Vánoc a všechno dobré do nového roku

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 200 ks, je
dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je k dispozici po vydání
v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracovali Edita Novotná, Richard
Novák. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše příspěvky doručte na obecní úřad
či na e-maily starosta@obecdolnimorava.cz a nebo na referentka.dm@gmail.com.
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