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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 21. června se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byly projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• pronájem obecního bytu o dispozici 3+1 v č.p. 80
Velká Morava zájemci na základě doporučení
komise,
v případě
odstoupení
zájemce
od uzavření nájemní smlouvy, bude nájem
postoupen dalšímu zájemci
•

prodej části p.p.č. 2164 v k.ú. Dolní Morava
(u Petra Klimeše) o výměře cca 166 m2 za cenu
150 Kč/m2 za podmínky předkupního práva
a práva zpětné koupě

•

záměr pronájmu části p.p.č. 2106 v k.ú. Dolní
Morava (mez nad Větrným vrchem) o výměře
50 m2 za cenu 100 Kč/ročně na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců

•

záměr pronájmu části p.p.č. 2126/3 v k.ú. Dolní
Morava (pod Moravankou) o výměře 330 m2
za zenu 330 Kč/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců

•

záměr směny části p.p.č. 5657/2 v k.ú. Velká
Morava (zbytková mez nad cestou, pod
plánovaným wellness) o výměře 989 m2 za p.p.č.
5149 v k.ú. Velká Morava (mez pod Maliníkem)
o výměře 987 m2

•

záměr změny směny více pozemků se
společností Sněžník, a.s. spočívající v záměně
směnované p.p.č. 5738 a části p.p.č. 5733
(u ČOV hotelu Prometheus) – celkově pozemky
o výměře 888 m2 za část p.p.č. 5676/1 v k.ú.
Velká Morava (stavební pozemek nad Alešem
Novákem) o výměře 888 m2

Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku zastupitelé projednali záměr
výstavby 4 rodinných domů na p.p.č. 5300 a 5302
v k.ú. Velká Morava společnosti D.A. Bydlení EU
nad penzionem Horal. Jedná se o obdélné přízemní
domy s podkrovím a částečným podsklepením
s orientací štítu shodně s okolní zástavbou. Zastupitelé mají připomínku ke vzhledu vystouplých částí
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domů a vikýřů, protože není dodržena okapová hrana, jako u okolních staveb. Dále doporučují zvětšit
přesahy střech. Jinak je stavba domů umožněna platným územním plánem.

Dále v tomto bloku byl probrán záměr výstavby rodinného domu na st.p.č. 12 v k.ú. Dolní Morava pana
Helána za Petrem Klimešem. Jedná se o obdélný přízemní dům s podkrovím a částečným podsklepením
s orientací štítu shodně s okolní zástavbou. Ke vzhledu stavby zastupitelé neměli připomínky. Stavba domu je umožněna platným územním plánem.

Projekty obce
V tomto bloku bylo schváleno:
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z Pardubického kraje z programu obnovy
venkova na úhradu ztráty provozu prodejny
potravin
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•

uzavření smlouvy o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry lesnictví na nákup
nového traktoru s vybavením

2) Finanční záležitosti
V tomto bloku bylo schváleno:
• účetní závěrka za rok 2020
•

závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy
z přezkumu hospodaření bez výhrad

•

financování cyklobusu na léto 2021

•

stanovení ceny vodného na rok 2021 dle
kalkulace na 25 Kč/m3 bez DPH

•

převod
volných
finančních
do investičních fondů

•

mimořádný investiční příspěvek na
sdružení obcí Orlicko ve výši 12 540 Kč

•

závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2020
včetně zprávy z přezkumu hospodaření

prostředků
rolbu

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 6. září
2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍM AREÁLU
V sobotu 5. června se ve sportovním areálu uskutečnil dětský den. Obec Dolní Morava zajistila obří
skluzavku a financování nákupu odměn pro děti,
místní hasiči se pak ujali pořádání soutěží, sportovní
klub zajistil obří nafukovací koule a sportovní areál
věnoval dětem sud bezové limonády. Po obědě se
sice honily mraky, ale sportovnímu areálu se úspěšně
vyhýbaly, ve 14 hodin tak akce mohla vypuknout.
Jednotlivé úkoly byl rozmístěny po fotbalovém hřišti
a za splnění každého úkolu dostali děti malou odmě-

nu a razítko do kartičky. Za všechna razítka pak děti
obdržely bezovou limonádu. Pro zpestření pak děti
mohli okusit obří nafukovací skluzavku, souboj
v nafukovacích koulích či hasičský útok a k prodeji
byla i cukrová vata. V průběhu odpoledne sice nakonec trochu sprchlo, což však dětem nevzalo nic
na radosti a v zábavě pokračovaly. Celou akci navštívili okolo 60 dětí a věříme, že si ji všichni užili, všem
pořadatelům děkujeme za organizaci.
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KONCERT SKUPINY JAMARON V KOSTELE

Poslední červnový víkend byl věnován pouti. V pátek
začala koncertem v kostele sv. Aloise o který se postarala rocková kapela Jamaron v užším složení 3 sourozenců, po kterých je kapela pojmenována – JAkub,
MARie a ONdřej. Bubeníka a dalšího kytaristu nechali
doma. Jednalo se o akustičtější pojetí. Na koncert
dorazilo okolo 70 lidí, k dispozici byly koláčky od paní
Pavelkové z Králík a hlavně dobrá nálada. Věříme, že
po delší kulturní pauze si všichni přítomní koncert
užili.

RESORT DOLNÍ MORAVA PŘIPRAVIL PRO OBČANY DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
Stejně jako v minulých letech, i tentokrát měli občané
Dolní Moravy jedinečnou možnost vyzkoušet si,
u příležitosti každoroční poutě, atrakce Horského
resortu Dolní Morava na vlastní kůži zdarma.
V sobotu 26. června 2021 byly k vyzvednutí
v prostoru před Mamutíkovým vodním parkem
v obecním stánku karty s volnými vstupy na vybrané
atrakce. Mezi těmi ani tentokrát nechyběla ta největší turistická lákadla, jako je výjezd lanovkou vzhůru,
výstup na Stezku v oblacích včetně jízdy na tobogánu,
sjezd Mamutí horskou dráhou nebo vstup do Mamutíkových zážitkových parků, jízda na tubingu či
na bobové dráze U Slona.
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Volné vstupy na tyto unikátní zážitky nejsou jediný
benefit, který resort občanům obce nabízí. Pravidelně
poskytuje místním lyžařům sezónní skipasy s výraznou slevou a stejně tak dlouhodobě podporuje zdejší
sportovní klub. Kromě finanční podpory od společnosti SNĚŽNÍK a. s. do začátku jeho fungování se mohou jeho členové těšit ze zvýhodněných vstupenek
do lanového parku či na lezeckou stěnu v létě nebo
zlevněných skipasů v zimě. V loňském roce společnost provozující resort s potěšením kývla na žádost
o přispění k činnosti SDH Dolní Morava finančním
darem na pořízení nového sportovního čerpadla.
Resort DM
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POUTNÍ MŠE SE SVĚCENÍM HASIČSKÝCH VOZŮ
Na neděli dopoledne byla naplánována pouťová mše
v kostele sv. Aloise, na kterou dorazilo přes 30 poutníků. Po mši se počet poutníků rozšířil o místní hasiče, kteří po naleštění vozidel převlékli pracovní oblečení do slušivých uniforem a vyrazilo se k obecnímu
úřadu, kde pan farář Artur Górka požehnal novým

hasičským vozům – zakoupenému dopravnímu automobilu Volkswagen Crafter a přeřazené cisterně Tatra 815 6x6. Po žehnání všichni přítomní poseděli
před obecním úřadem a pochutnali si na občerstvení,
které přichystali sami příchozí poutníci.
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DIVADLO PRO DĚTI VE SPORTOVNÍM AREÁLU
Nedělní pouťové odpoledne patřilo dětem ve sportovním areálu, kde ve 14 hodin začalo divadelní představení divadla Koráb Sindibádova dobrodružství. Na
tuto závěrečnou akci bohužel dorazilo jen 12 dětí a
stejné množství dospělých, o to více si ji však užili.

Divadlo bylo výborné a užili si jej děti i dospělí. Pro
pohodovou atmosféru bylo vybráno místo na fotbalovém hřišti, kde děti mohly sledovat představení
z trávníku a přichystaných de, z lehátek či z laviček a
před slunečními paprsky byly chráněny slunečníky.

ZÁZEMÍ PRO HASIČE
V hasičské zbrojnici byly dokončeny šatny s hygienickým zázemím pro místní hasiče. Po delší době tak
bude mít hasičárna plnohodnotné zázemí, hasiči se
na zásah nebudou muset převlékat přímo v garáži
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a každý má vytvořeno své místo k převlékání. Nyní
ještě zbývá doplnit zásahové obleky pro ty, kteří své
nemají a akceschopnost našich hasičů pak bude opět
o dost lepší.
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ZAHÁJENA VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U ČERMÁKŮ
Společnost Sněžník, a.s. plní své závazky vyplývající
ze smlouvy o spolupráci a staví nové parkoviště
pod Čermákovými. Parkoviště by mělo být dokončeno na podzim tohoto roku a bude mít kapacitu 205
parkovacích míst. Bude opatřeno vjezdovou závorou
z důvodu propojení s centrálním navigačním systémem pro parkování, který se nyní projektuje. Na parkovišti bude zřízena ve spolupráci se společností EON
také nabíjecí stanice na elektromobily. Povrch parko-

viště by měl být kombinovaný – asfaltový beton
a vsakovací dlažba.

TAJEMNÁ MÍSTA OBCE
Pěchotní srub K-S4 „U Cesty“
Králická pevnostní oblast – soustava opevnění budovaného v letech 1935 – 1938 jako obrana proti nepřátelskému Německu je obecné známá, propagovány
jsou hlavně zpřístupněné objekty, kdy k naší obci je
nejbližší pěchotní srub K-S5 „U Potoka“, nachází se
však na území obce Malá Morava. Na území naší obce
se nacházejí 3 pěchotní sruby, o kterých postupně
napíšeme více. Nejjižněji je v háječku uprostřed luk
schován pěchotní srub K-S4 „U Cesty“. Tento srub je z
těch našich nejvíce dochovaný, i když je dost poničen
hlavně z vnějšku. Srub je zajímavý svým lomeným
uspořádáním z důvodu umístění na svahu – je tak
rozdělen na 3 výškové úrovně, mezi kterými se nachází pár schodů, proto když jej budete uvnitř procházet, budete mít pocit, že pořád chodíte po schodech, jelikož srub má navíc 2 patra. Srub je zajímavý
tím, že se v něm za mobilizace v roce 1938 jako jednoho z mála střílelo a to při konfliktu s místními členy
Freikorpsu. Po Mnichovu byl srub vyklizen, ale ne
dokonale, proto se v něm daly dlouho nalézt zbytky
původního vybavení, především vzduchotechniky. Po
záboru pohraničí byl srub ostřelován německou armádou především z týlu, což je dodnes jednoznačně
patrné. Cílem tohoto ostřelování byla příprava na
útok na podobné pevnosti ve Francii. Tohoto ostřelování se údajně zúčastnil i sám Adolf Hitler. Na srubu
po válce zůstaly zachovány všechny ocelové prvky,
v 50.tých letech však dorazil národní podnik Kovošrot, který oba ocelové zvony roztrhal a odvezl
k dalšímu využití. Při tomto došlo k dalšímu poškození
objektu. Dochovány však zůstaly střílny hlavních
zbraní, což je určitá rarita. Srub je dnes kompletně
vyklizený. O vyklizení se postarala po roce 2000 míst-

ní mládež a nyní ho v uklizeném a osekaném stavu
udržuje parta nadšenců z Olomouce, která zřídila i
webové stránky srubu ks4.cz Srub samotný i jeho
bezprostřední okolí nabízí spoustu tajemných zákoutí,
která nutí k prozkoumání. Vzhledem k údržbě okolí
srubu se nebudete muset protloukat zarostlým porostem. O převod srubu z majetku Ministerstva obrany nyní usiluje Obec. Cílem není zřídit další muzeum,
kterých je v okolí již dostatek, ale zachovat srub
v dochované podobě a interaktivní formou přiblížit
jeho původní stav a vývoj. Toto místo určitě stojí za
procházku i projížďku na kole. K bunkru vede polní
cesta, takže přístup není problém, bez kvalitní svítilny
se však do srubu nevypravujte. Kopaná studna uvnitř
objektu je zakryta betonovým poklopem a na hlavním
schodišti se nachází provizorní dřevěné zábradlí, i tak
uvnitř dbejte zvýšené opatrnosti.
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ÚRYVKY Z KRONIKY – OBECNÝ ÚVOD PSANÝ V ROCE 1950
Zahrady
Pro drsné podnebí hlavně ve vyšších polohách věnuje
se zahradnictví menší pozornost. V malých domácích
zahrádkách pěstuje se zelí, brukev, kapusta, červená
řepa, salát, cibule. Výborně se tu daří květáku, jenž
miluje chladnější počasí, nasycené vlhkými parami.
Okurky uzrají jen ve výjimečně teplém roce. I zahradní jahody tu dobře uzrají.
Ovocnářství
Ovocnářství se věnuje poměrně malá péče. Na chráněných místech uzrají i ušlechtilejší odrůdy jablek,
hrušní a třešní. Švestky uzrají na zvlášť chráněných
místech, v teplém létě. Málokdo vysazuje ovocné
stromky, někteří občané proto, že se domnívají, že při
eventuálním odchodu z obce by sázeli pro druhé.
Les
Hlavní díl lesa tvoří smrk (85 %), buk (7 %), jedle
(3 %), bříza (2 %), bor (1 %), modřín (1 %), jeřáb (1 %).
Pěstuje se racionálně vysoký les. Holoseče jsou vysazovány mladými stromky ze školek. V lese jsou veliké
spousty borůvčí, malin, místy ostružiny. Brusinky rostou až na nejvyšších kopcích.
Zvěř
V našich lesích žije jelen, srnec, muflon. Dle sdělení
hajného Zd. Balatky zdržuje se u nás rysice s 2 mladými (R. 1950). Liška je tu hojná i jezevec je tu u nás.
Zajíců a koroptví je málo. Tetřev, jeřábek, káně lesní,
káně rousná a severská, ostříž, poštolka a ořešník
jsou u nás četné. Z drobného ptactva je tu pěnice
horská, konipas horský, lednáček vedle běžných druhů našich ptáků. V zimních měsících je ozdobou hýl.
V řece Moravě a jejích přítocích nalézáme pstruhy,
z nichž někteří dorůstají značné váhy. Z plazů vedle
slepýše a užovky jsou četné zmije. Každým rokem
jsou hlášeny zabité, hlavně brigádníky ve Mlýnici.
Množství hmyzu (motýlů, brouků) doplňují bohatou
říši zvěře.
Rostlinstvo
Ze vzácnějších rostlin zdejšího kraje zaslouží zmínky
masožravá rosnička (drosera), koniklec, lýkovec. Vyskytuje se tu mech, fialový kámen, vonící po fialkách.
Obec
Obec se táhne v délce 7 km od jihu k severu.
Majitelé domů
Hospodářské usedlosti mají 1, 2 (vzácně) výminky.
Domy mají tito majitelé:
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Dům
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
80
40
72
34
38
36
100
42
43
41

Majitel
Václav Hruška, od r. 1948 Vlad. Vostrý
Josef Balšánek
Vladimír Sůva
Josef Kinšt
Jan Feranec
Rudolf Maléř
Rudolf Válek
Oldřich Medek
Jan Šilbert
Jan Kašpar (přistěhoval se v r. 1948)
obecní
zbor
František Novák
Josef Bílený – odstěhoval se v roce 1948
Václav Bouzek
Adolf Marčík
Michal Obert
Emil Tomášek
Josef Machovič
Ladislav Rutar
František Bobalík
Augustin Grežo
Josef Paulovič
Pavel Bílený
Jan Balčík
Václav Šavel (odešel r. 1949)
Kašpar Gurin
Státní polesí
Josef Dejdar
Josef Lang (odešel r. 1950)
Silvestr Franžík – odešel i jeho syn, jenž na
statku hospodařil r. 1950
obecní dům
Kamila Buchtová
Jan Fiala
Karel Abel
národní škola
fara
obecní dům (v něm SNB)
Pavel Košutek

Výminek

44
45
46, 47
48
49
50
51

14
52
53
54
37
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66, 67
68
69
70, 71

zbor

Čísla 29, 33, 77, 78, 81, 82, 85, 84, 75, 87, 88, 90, 91,
92, 39 náležejí Státnímu polesí.
Počet obyvatel
Stav obyvatelstva naší obce je poměrně stálý a nedosahuje ani 300 (pozn.: myšlena pouze Velká Morava,
která tehdy byla samostatnou obcí). V roce 1950
v měsíci srpnu bylo napočítáno 262 obyvatel, z toho
159 Čechů a 105 Slováků.
Zaměstnání
U nás je 24 rodin zemědělských, 27 dělnických, 6 hajných, 4 SNB, 1 ředitel školy, 1 učitelka, 1 farář a 4
povolání jiná.
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ PŘÍRODY
violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica)
Při
prázdninovém
výletu na Králický
Sněžník si nad hranící lesa určitě všimnete nápadné violky
žluté s 2,5–4 cm
velkými květy. Jedná
se o její poddruh
sudetská, který jak
název napovídá se
vyskytuje
téměř
výhradně v Sude-

tech. Roste na vysokohorských loukách a pastvinách.
Vyskytuje se výhradně ve vyšších horských oblastech,
u nás původně v Krkonoších, Hrubém Jeseníku
a na Králickém Sněžníku. Druhotně i v Orlických horách a Beskydech, kde byla nejspíše vysazena. Kvete
od června do září. Je to takzvaný subendemit, neboli
druh vázaný na určité území, který se však v menším
množství nachází i na území jiném. Kromě Sudet se
tak nachází i v Tatrách a východních Alpách. I když
na Králickém Sněžníku je poměrně hojná, obecně je
zařazena na červeném seznamu jako silně ohrožený
druh.

PRÁZDNINY JSOU TU!!!
Školní rok nám utekl jako voda, i když nás letos opět
potrápil COVID-19 a s ním spojená omezení a uzavření MŠ, dovoluji si říci, že jsme si ho v rámci možností
užili a splnili své plány a cíle.
Stihli jsme i mnoho akcí a zážitků, o kterých jsme se
s vámi již podělili v dřívějších příspěvcích. Dnes bychom rádi shrnuli poslední dva měsíce před prázdninami. A že toho nebylo málo…
Vydali jsme se na exkurzi do místního kravína na Červeném Potoce, závody a netradičními disciplínami
jsme ukončili celoroční projekt „Cvičíme se zvířátky
5“. Jedno krásné pondělí jsme vyrazili na celodenní
školní výlet za zvířátky do Horní Lipové do Fauna parku. Moc se nám tu líbilo, samozřejmě nechyběl ani
řízek, ani zmrzlina. V rámci prevence bezpečnosti nás
na zahradě MŠ navštívily Složky záchranného bezpečnostního systému – Policie ČR a Hasiči ČR z Králík.
Obětavě dětem ukázali a předvedli svou techniku
a vybavení a také zodpověděli zvídavé dotazy dětí.
V úterý 22. 6. odpoledne jsme se společně s rodiči

předškolních dětí, a za přítomnosti pana starosty
Ing. Václava Kubína, slavnostně rozloučili s našimi 7mi předškoláky – letos vše na téma „Louka“. Děti měly připravené pásmo básní a písní, poté byly pasovány
a ošerpovány na školáky. Nechyběly ani dárečky
na památku na naši MŠ. Následovalo posezení
a drobné občerstvení v přátelském duchu. Poslední
akcí v tomto školním roce byla hudební pohádka
s paní Verčou Vičarovou, kterou si děti náramně užily
a vyskotačily se u ní.
Myslím si, že jsme toho stihli mnoho, budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů ve škole a ostatním
dětem a vám všem krásné léto plné bezva zážitků.
Kolektiv MŠ Červený Potok
Více fotografií z našich akcí najdete na našich webových stránkách www.mscervenypotok.cz a tablo našich předškoláků „Louka“ ve výloze v Obuvi na podloubí v Králíkách
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CYKLOBUS OKOLO KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU
V letošním roce podruhé vyjede o prázdninách cyklobus, který navíc nově pojede i z Králík, dále přes Dolní
Moravu – Malou Moravu – Staré Město pod Sněžníkem a zpět. Využít jej můžete k přepravě s kolem
i bez něj pro přejezd či přechod Králického Sněžníku

i pro návštěvu okolních zajímavých míst. Na financování cyklobusu se podílí uvedené obce, přes které
cyklobus projíždí. Jízdní řád cyklobusu dáváme formou přílohy k tomuto zpravodaji.

PRÁZDNINOVÁ PRODLOUŽENÁ
OTEVÍRACÍ DOBA V OBCHODĚ
Společnost Konzum se svými zaměstnanci pro nás
na prázdniny přichystali prodlouženou otevírací dobu
po celé prázdniny. Věříme, že rozšířeného provozu
využijete.

Obec Dolní Morava pořádá zájezd na Pálavské vinobraní do Mikulova
v sobotu 11. září. Odjezd bude v ranních hodinách a návrat v pozdních večerních hodinách. Obec hradí dopravu, vstupné si hradí každý sám. Na vinobraní se můžete těšit na bohatý kulturní program, degustaci vína i burčáku. Mimo kejklíře na zámku, krojovaného průvodu na náměstí můžete
poslechnout například No Name, Bena Christovao, Jelen a MIG 21. Celý
program najdete na www.palavske-vinobrani.cz/program
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u referentky Edity Novotné.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
24.–25. 7. 2021
MUDr. Aleš Bílý
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
31.7–1. 8. 2021
MDDr. Aleš Bílý
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
7.–8. 8. 2021
MUDr. Stanislava Dunglová
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
14.–15. 8. 2021
MDDr. Tereza Faltusová
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
21.–22. 8. 2021
MDDr. Michaela Hrdinová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
28.–29. 8. 2021
MUDr. Zuzana Jedličková
Bystřec 182
465 642 990
4.–5. 9. 2021
MUDr. Marie Johnová
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
11.–12. 9. 2021
MDDr. Aneta Junková
Žamberk, Školská 834
739 374 555
POZOR případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a internetové adrese
www.pardubickykraj.cz, v sekci: Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb.
Pokud máte problém po 11. hodině, tak v nemocnici v Pardubicích či Hradci Králové funguje nepřetržitá
služba na stomatologických odděleních.
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VZPOMÍNKA NA RODIČE
Dne 24. 7. uplyne 30 let od úmrtí mojí maminky
Anny Doležalové, dlouholeté ředitelky Mateřské
školky v Červeném Potoce a kronikářky místní kroniky. A 8. 11. uplyne 28 let od úmrtí mého tatínka
Bohumila Doležala, lesního technika místního polesí. Kdo jste je znal, věnujte jim s námi tichou
vzpomínku.
Blanka Látalová
dcera a ostatní příbuzní

Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 11. 8. 2021 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na MÚ Králíky, schopen poskytovat poradenství i v domácnostech občanů obce Dolní Morava. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně postižené, jejichž
dostavení se do poradny na MÚ je spojeno s obtížemi. Poskytování služeb v domácnostech není zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech
602 697 729 nebo 465 526 911.

Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři č. 107.
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

° který vyhorel
ˇ dum,
ˇ r. 1965.
Historický pohled na obec, uprostred

Podobný pohled dnes ze strechy
ˇ seníku,
°
stejný pohled kvuli vzrostlé zeleni není možný.
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