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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 21. března se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku byl projednán záměr výstavby
rodinného domu paní Mátlové na p.p.č. 5532/6
v k.ú. Velká Morava (k Výsluní), ke kterému nebyly
podány připomínky, záměr je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací obce

Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
•
prodej p.p.č. 588/4 v k.ú. Dolní Morava
o výměře 100 m2 u Kostúrů
•
směna části p.p.č. 5649/5 za část p.p.č.
5649/4 v k.ú. Velká Morava (narovnání
pozemků parkoviště u Čermáků)
•
směna části p.p.č. 5223/2, st. 45 a 5224
za část p.p.č. 1114, 1113/1,2,3 a 1494 v k.ú.
Velká Morava (narovnání pozemků místní
komunikace)
Projekty obce
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
•
dodavatel nového traktoru s příslušenstvím
na základě proběhlého výběrového řízení dle
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to
společnost Agrotec, a.s.
•
nákup a instalace 2 měřičů rychlosti včetně
instalace

Finanční záležitosti
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
•
upravený rozpočet na rok 2022 po formálních
úpravách počítající s příjmy a výdaji ve výši
41 232 000 Kč
•
dotační program na nová okna a větrání
u hlavní silnice pro rok 2022
Informace a diskuze
V rámci tohoto bloku byli zastupitelé informováni
o přezkumu výběrového řízení na nového pachtýře
sportovního areálu a projednával se způsob poskytování darů občanům na údržbu nemovitostí na další
období.

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 25. dubna
2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.
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SPORTOVNÍ KLUB A KONEC ZIMNÍ SEZÓNY
V sobotu 19. března se konaly na sjezdovce U Slona
závody v obřím slalomu pro členy Sportovního klubu
Dolní Morava. Závod absolvovalo přesně čtyřicet členů SK DÉEM v šesti kategoriích. A jak závod dopadl?
Cílovou fotobuňkou projelo přesně čtyřicet VÍTĚZŮ!!!
Po závodě se děti přesunuly do prostoru Penzionu
Jiřinka, kde proběhlo vyhlášení vítězů a opékání špekáčků. O ceny pro závodníky se postaraly rodiče ma-

lých závodníků i spříznění sponzoři, za což děkujeme.
Dále poděkování patří Lence a Martinu Huňkovým
za postavení trati a technické zázemí při závodech
v obřím slalomu a Penzionu Jiřinka za poskytnutí zázemí po ukončení závodů i všem ostatním, co se
o hladký průběh ukončení zimních tréninků formou
závodu zasloužili.
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ZIMNÍ SEZÓNA 2021/2022
Skončila nám zima a přichází jaro. Lze tak hodnotit
uplynulé období. Po loňské covidové sezóně, kdy se
nám nerozjely vleky, byla ta letošní plná očekávání.
Co se týká sněhu, nebyla tato zimní sezóna zas tak
špatná. Začátek sezóny byl na sníh bohatý, takže nám
úprava běžeckých stop i provoz Resortu Dolní Morava
odstartovaly již na začátku prosince. Bohužel většina
sněhu nevydržela ani do Vánoc, proto by se provozovatelé sjezdovek bez umělého zasněžování neobešli.
Po částečné oblevě tak za pomoci umělého zasněžování mohl rozjet vlek na sezónu i Větrný vrch, a to 26.
prosince. Bohužel v tu dobu obleva pokračovala natolik, že musela být přerušena úprava běžeckých stop
a na krátko přerušil provoz i níže položený Větrný
vrch. Díky mrazům a umělému zasněžování však mohl
obnovit provoz, což se netýkalo běžeckých stop, které
si musely počkat na větší množství přírodního sněhu,
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který napadl až ke konci ledna, kdy se na chvíli vrátila
pořádná zima. Netrvala však dlouho a postupnými
teplejšími dny sněhová pokrývka odtávala a nová již
nebyla tak vydatná. I tak co se sněhu týká, lze hodnotit tuto sezónu velmi dobře. Konec zimní sezóny byl
navíc nádherný, relativní dostatek sněhové pokrývky
a azurové počasí. Zimní sezónu nakonec areál Větrný
vrch ukončil koncem jarních prázdnin 20. března, Resort Dolní Morava a úprava běžeckých stop pokračovaly o týden déle, pak počasí a nízká návštěvnost
zimní sezónu definitivně ukončily.
Co se týká návštěvnosti obce, tak po loňském roce
byla celkem vysoká, ve srovnání s minulostí spíše
průměrná. Oproti letním špičkám se to však srovnat
nedá. Každopádně zimní návštěvnost mimo covidové
období je poslední roky celkem stabilizovaná a nedochází v ní k velkým výkyvům.
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SETKÁNÍ S OBČANY
V pátek 24. března se na sále obecního úřadu uskutečnilo setkání s občany. Po delší pauze způsobené
koronavirovými omezeními se bohužel sešlo velmi
málo místních. Sál byl vybaven novými stoly a židlemi
nakoupenými v rámci projektu „Vybavení na kulturní
a společenské akce“, na který byla získána 85% dotace. V průběhu večera to bylo asi 15 občanů, kterým
byly detailně představeny plánované investice obce
včetně jejich připravenosti, vazeb a možných termínů
realizace. Dále byli přítomní seznámeni s letošními
investicemi společnosti Sněžník, a.s. a s plánem otevření visuté lávky. Dále občané se starostou diskutovali aktuální témata týkající se rozvoje obce, provozu
služeb a výběru místních poplatků. Pro přítomné bylo
přichystáno bohaté občerstvení a o přítomné se postaraly pracovnice obecního úřadu.

TURISTICKÝ VLÁČEK LEO EXPRESS
Od května 2022 spojí Dolní Moravu, Králíky a Hedeč silniční
turistický vláček. Zajistí mnohem
lepší spojení mezi jednotlivými
turistickými cíli, neboť zastaví
mimo několika běžných zastávek
na Dolní Moravě také u Visty
a U Slona, na Hedeči přímo
u kláštera a v Králíkách kromě
vlakového a autobusového nádraží také u Vojenského muzea.
V Králíkách a Červeném Potoce
budou zajištěny návaznosti
na vlaky Leo Express, takže se
turisté dostanou veřejnou dopravou prakticky odkudkoliv z republiky až do cíle.
Vláček mohou turisté využít jak pro dopravu mezi
jednotlivými místy, tak jako okružní vyhlídkovou jízdu. Bude možné přepravit také jízdní kola, takže se
můžete nechat vyvézt nahoru na Hedeč a odtud podnikat cyklovýlety, aniž byste museli šlapat do velkých
kopců. Vláček umožňuje i přepravu dětských kočárků,
je proto obzvláště vhodný pro rodinné výlety s menšími i většími dětmi.
Vláček bude v provozu v květnu, červnu a září o víkendech a přes letní prázdniny každý den. Cena jíz-

denky se bude v závislosti na délce trasy pohybovat
od 50 do 100 Kč. Bližší informace a přesný jízdní řád
bude zveřejněn v systému IDOS, na stránkách obce
a na www.le.cz/orlicko.
Pro zajištění ještě lepšího spojení pro turisty budou
navíc spěšné vlaky Ústí nad Orlicí – Hanušovice přes
letní prázdniny v provozu každý den. Tím se výrazně
zjednoduší cestování na Králicko z Olomoucka a Jeseníků.
Držitelé slevové karty SněžníkPass budou mít na jízdné 20% slevu.
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OTEVŘENÍ VISUTÉ LÁVKY

V médiích a na sociálních sítích stále více rezonuje
visutá lávka, kterou nyní dokončuje společnost Sněžník, a.s. Její otevření pro veřejnost je plánováno
na polovinu května, přesný termín bude závislý
na počasí a postupu dokončovacích prací. Po otevření
lze očekávat zvýšenou návštěvnost obce. Resort Dolní
Morava se však snaží koordinovat
pohyb návštěvníků tak, aby byl
minimalizován vznik možných
návštěvnických špiček. Vstupenka
na lávku bude k zakoupení mimo
pokladny na internetových stránkách resortu. Každá vstupenka
bude
mít
časové
rozmezí
pro vstup na lávku, která má omezenou kapacitu návštěvníků.
V případě naplnění možné denní
kapacity již nebudou vstupenky
v daný den k prodeji. Vlastní provoz visuté lávky bude bezobslužný, tj. nebude zde obsluha, ale
pouze ježkový turniket, který bude vpouštět na lávku a hlídat její
omezenou kapacitu.
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I s ohledem na koordinaci návštěvníků mohou vznikat
návštěvnické špičky, což se v obci projeví zvýšenou
dopravou. Navíc v prostoru hotelu Vista budou probíhat stavební práce, proto zde nebude možné parkovat. Parkovací místa tak budou na parkovištích podél hlavní silnice. Směřování návštěvníků na parkoviště bude zajišťovat nová informační tabule, která bude do spuštění
provozu instalována na parkovišti
u Vendy a dále pracovníci organizace parkování. V případě naplnění všech parkovacích ploch v obci
budou návštěvníci směřování
na záchytné odstavné plochy. Organizace parkování je v režimu
společnosti Sněžník, která provozuje všechny hlavní atraktivity
v obci a tato společnost za tuto
organizaci také zodpovídá. Obec
Dolní Morava nemá pravomoci
ovlivnit dopravu na hlavní silnici
III. třídy, která je veřejnou komunikací. Snahou Obce je však usměrnit koordinaci parkování
v rámci Resortu a komunikovat
možná opatření jak s Resortem,
tak Policií ČR.
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ÚRYVKY Z KRONIKY 1947
Další nesplněné plány obce
Na schůzi MNV v listopadu 1947 se projednávaly tři
velmi důležité věci, k jejichž realizaci bohužel nedošlo.
Byl předložen návrh na řádnou a sjízdnou cestu
ve Velké Moravě od čís. 1–20, vedenou na okresní
silnici. Cesty je nezbytně třeba, poněvadž domy čís.
1–20 nemají řádné cesty.
V téže schůzi byl projednáván návrh na zřízení vodovodu. Každoročně se vyskytovaly případy tyfu. Těmto
onemocněním by se dalo zabránit jedině zřízením
řádného vodovodu. Konečně byl podán návrh na vybudování kulturního domu. Jeví se naléhavá potřeba
kult. domu, v němž by byla tělocvična, divadelní sál,
kino, hostinec.
Všechny tyto tak potřebné a důležité věci pro naši
obec nebyly uskutečněny ani v letech následujících.
Výše ob. dávek
Dávka z úředního výkonu odhlasována obecní radou
na 10 Kčs.
Dávka ze psů byla 50 Kč.
Z 1 obývací místnosti – dávka z bytu – byla 25 Kčs,
od 26. května 1947 byla zvýšena na 50 Kčs.
Dávka z nápojů je 10 %.
Dávka z obecní elektrárny – obecní paušál pro zemědělce stanoven na 60 Kčs, u bezzemků na 40 Kčs.
Z motoru u zemědělců se platí 400 Kčs ročně.

Rok sucha
Rok 1947 byl rokem tak mimořádného sucha, jakého
nebylo pamětníka. Náš kraj, případně naše obec, ležící v pásmu, kde jsou veliké roční srážky, i když utrpěl
suchem značně, byl přece jen uchráněn aspoň malými srážkami od velké katastrofy neúrody, která postihla vnitrozemí.
I přes občasné srážky (ve vnitrozemí nepršelo někde
několik měsíců) byla úroda v naší obci daleko a daleko za svým normálním průměrem. V roce 1947 sklidilo se v naší obci o 40 % méně než v normálním roce.
A tak hrozil hlad. Ministerský předseda Klement Gottwald se obrátil s prosbou o dodávky obilí ke generalissimu J. V. Stalinovi.
Sovětský svaz nám dodal 600 000 tun obilí, z toho
400 000 tun obilí chlebového a 200 000 tun obilí
krmného.
Tak byla zásluhou Sovětského svazu zažehnána bída,
která hrozila všemu lidu naší republiky.
Odměny v MNV
V roce 1947 dostal předseda MNV za svou celoroční
práci 3 600 Kčs, pokladník (Al. Knobnoch, resp. fin.
stráže) 1 200 Kč, za kancelářské práce Jan Fiala, resp.
fin. stráže 12 000 Kčs. Obecní posel obdržel 300 Kčs.

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ PŘÍRODY
sasanka hajní (Anemone nemorosa)
Zpočátku jara naše listnaté háje pokryje bílá pokrývka
sasanek hajních, jednoho z prvních poslů jara. Jedná
se o vytrvalou bylinu z čeledi pryskyřníkovitých kvetoucí dle počasí u nás zpravidla v průběhu dubna.
Charakteristický je pro ni plazivý oddenek. Roste
v listnatých lesích, kde
je dostatek světla,
vysoká vlhkost a silná
vrstva humusu. V České republice se sasanka vyskytuje prakticky
všude. Od nížin do
podhorských oblastí
hojně, v horských polohách roztroušeně až

vzácně
nebo
chybí.
Ve vyšších (alpinských) polohách se však nachází
na území Hrubého Jeseníku, v oblasti Keprníku,
a na Králickém Sněžníku. Čerstvě utržená rostlina je
jedovatá, po usušení část jedovatosti zmizí. Dříve se
používala jako lék proti revmatismu a k léčbě puchýřů
a kožních problémů, vzhledem k nežádoucím účinkům se již pro tyto účely nepoužívá. V důsledku globálního oteplování k nám v posledních letech proniká
i její žlutá příbuzná teplomilnější sasanka pryskyřníkovitá.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OBCI
Pěchotní srub K-S4 „U Cesty“
V březovém hájku v lukách na začátku obce směrem
ke Sklenému se nachází pěchotní srub K-S4 „U cesty“.
Jedná se o objekt opevnění z období II. světové války.
Byl vybetonován ve dnech 19. až 25. dubna 1937,
letos tak uplyne 85 let od jeho betonáže. Objekt je
podobně velký jako známé muzeum K-S5 „U Potoka“,
zajímavý je však svým lomením vzhledem k umístění ve svahu. Mimo nadzemní a podzemní podlaží jsou také
schody mezi 3 výškovými úrovněmi
objektu. Objekt byl v období mobilizace v roce 1938 plně dokončen, osazen
2-mi pancéřovými zvony pro pozorování a pomocné postřelování, 2 protitankovými kanóny s těžkým kulometem, 2 kulometnými dvojčaty (2 spřažené těžké kulomety vz. 37) a několika
lehkými kulomety a puškami. Osádku
objektu tvořilo 34 mužů. Objekt byl
v období výstavby pravidelně hlídán
československými vojáky. Při těchto
hlídkách se jednou stal incident, kdy
jeden hlídkující postřelil velitel stráže
do ramene, když ukazoval zbraň dívce
z vesnice. Tento incident byl však před
důstojníky utajen. V období mobilizace
byly pořádány průzkumné a útočné akce některými
Němci proti československé obraně. Tak se stalo
i na konci září v případě pěchotního srubu K-S4, kdy
v noci při kontrole zajištění záterasů na četaře Rudolfa Halamu a velitele objektu někdo vystřelil z pušky.
Oba si lehli na zem a výstřel je minul, takové štěstí
však neměl návěstný strážný, kdy jedna rána mu prostřelila oděv a popálila na kůži. Další strážný se snažil
opětovat palbu z pancéřového zvonu, ale nábojnice
se vzpříčila v komoře a stala se nepoužitelnou. Následně bylo použito kulometné dvojče, ze kterého
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byla vypálena jedna dávka. Na tuto střelbu se připojili
i okolní objekty. Demonstrativní účinek střelby zahnal
německé záškodníky zpět. Byl to první a poslední výstřel z objektu, který musel být v důsledku Mnichovské dohody v říjnu opuštěn. Vybavení z objektu bylo
odvezeno, avšak oproti jiným objektům v okolí se
nedemontovala značná část vzduchotechniky. Po záboru pohraničí Německem byl srub zkušebně ostřelován.
Těchto zkoušek se údajně 5. prosince
1938 účastnil i sám Adolf Hitler. Postřelováním z kanónů ráže 88 mm byla poškozena týlová část objektu. Dále byly
aplikovány nálože na různých stěnách
i stropě objektu. Poškozeny byly i pancéřové zvony, levý byl dokonce vytržen,
ale ponechán. Po zbytek války již nebyl
srub poškozen, nedošlo k odvozu pancéřových prvků (zvonů či střílen), jako
v případě několika okolních objektů.
V 50. tých letech se však na srub vrhly
trhací oddíly národního podniku Kovošrot, které oba zvony zlikvidovaly. Zbytky vnitřního vybavení byly v dalších
letech vyrabovány. Srub až do roku
2004 chátral a byl zanášen i odpadky.
V této době jej však vyčistila skupina dobrovolníků
z řad místní mládeže. Srub následně zůstal vyčištěný,
avšak obrůstal dále vegetací, což se změnilo v roce
2018, kdy další skupina dobrovolníků odstranila náletové dřeviny a udržuje dodnes objekt v čistém stavu
bez působení vegetace. Pravidelně v době výročí všeobecné mobilizace na srubu probíhá vzpomínková
akce Světla nad bunkry a Obec Dolní Morava hodlá
objekt zabezpečit a zpřístupnit veřejnosti i za pomocí
moderních nástrojů (digitální průvodce s prvky virtuální reality).
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OBECNÍ ZÁJEZD STARKL
V sobotu 23. dubna se uskuteční obecní zájezd
do zahradního centra STARKL v Čáslavi.
Program zájezdu:
8:00 Nabírání občanů na zastávkách
10:30 Příjezd na Zámek Kačina
Možnost prohlídky zámku, zámeckého parku, muzea
venkova a možnost oběda v Hostinci na Huse
12:30–13:00
Přesun do zahradnického centra STRAKL v Čáslavi

16:00 Plánovaný odjezd ze zahradnického centra
18:30 Plánovaný návrat do obce
Občané obce mají dopravu autobusem zdarma, vstup
do zámku či muzea a stravné si hradí každý sám.
Do zahradnického centra a parku je vstup zdarma.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit do 20. dubna
do 17:00 na obecním úřadě (tel.: 465 634 122).

8

____________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava duben/2022 __________________________________

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

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
dne 13. 4. 2022 /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.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
15. 4. 2022
MUDr. Stanislava Dunglová
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
16.–17. 4. 2022
MDDr. Tereza Faltusová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
18. 4. 2022
MDDr. Michaela Hrdinová
Bystřec 182
465 642 990
23.–24. 4. 2022
MUDr. Zuzana Jedličková
30. 4.–1. 5. 2022 MUDr. Lenka Vlasatá
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
7.–8. 5. 2022
MUDr. Klára Nováková
Letohrad, Šedivská 498
605 598 958
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/Lékařská pohotovostní služba.
Pokud máte problém po 11. hodině, tak v nemocnici v Pardubicích či Hradci Králové funguje nepřetržitá
služba na stomatologických odděleních.

KALENDÁŘ AKCÍ
23. dubna

OBECNÍ ZÁJEZD – STARKL

30. dubna 19:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC S KAPELOU STRESOR
* Velikonoční zábava se z organizačních důvodů nekoná.

Sportovní areál

PÁLENÍ ČARODĚJNIC S ROCKOVOU KAPELOU STRESOR
SOBOTA 30. DUBNA 2022 V 19:00
Pálení čarodějnic s rockovou kapelou STRESOR. Hrají ty
nejlepší český rockový songy od skupin Kabát, Harlej,
Alkehol a Škwor! Skvělý zvuk a světla.
• Zapálení ohně v 19:00
• Kapela STRESOR začne ve 20:00
• Občerstvení zajištěno
• Vstupné: dospělý 120 Kč / děti do 15-ti let zdarma
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____________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava duben/2022 __________________________________

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Blíží se termín pro výměnu nevyhovujících kotlů.
Od 1. září roku 2024 (aktuálně prodlouženo
z původního roku 2022) se nesmí topit v kotlích I. a II.
emisní třídy a za používání těchto kotlů po tomto

datu hrozí pokuty. Kdo tak ještě neučinil, měl by výměnu provést co nejdříve. Stále na výměnu kotle můžete získat dotační prostředky, letos nově pro nízkopříjmové domácnosti s lepšími podmínkami.

DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
V případě nízkopříjmových domácností (důchod nebo
nízký příjem) můžete získat až 95% dotaci! Strop poskytnuté dotace je:
• pro tepelné čerpadlo 180 000 Kč
• pro kotel na dřevo či pelety 130 000 Kč

• žadatel pobírá dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení
• průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč
tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc

Za nízkopříjmové domácnosti jsou považovány, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
• všichni v dané domácnosti pobírají starobní
nebo invalidní důchod

Tento dotační program bude spuštěn během měsíce
května. Více informací naleznete
na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE
Pokud spadáte do domácnosti s normálním či vyšším
příjmem, můžete využít dotaci z programu Nové zelené úsporám. Zde dostanete až 50% dotaci
s maximálním limitem poskytnuté dotace:
• tepelné čerpadlo 80 000–140 000 Kč dle typu
• kotel na dřevo 80 000 Kč

• kotel na pelety 100 000 Kč
Více informací naleznete na www.sfzp.cz/dotace-apujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ reku
ˇ Moravu.
Školka na procházce v 60. letech na starém mosteˇ pres
°
Dum vlevo sloužil jako pekárna.

Stejné místo dnes. Na místeˇ starého mostu je mostek pro peší,
ˇ pro automobily
ˇ most vpravo. Do dnešních dnu° se dochoval statek se stodolou
slouží novejší
za bývalou pekárnou.
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava je měsíční periodický tisk územního samosprávného celku Obce Dolní
Morava. Vydává a tiskne Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad zpravodaje je 200 ks
a je dodáván zdarma do domácností obce Dolní Morava. Je k dispozici v elektronické podobě
na www.obecdolnimorava.cz/zpravodaj. Redakce: Ing. arch. Richard Novák, Edita Novotná, Mgr. Lucie
Nováková (sazba). Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše příspěvky doručte na Obecní úřad nebo na email zpravodaj@obecdolnimorava.cz. Uzávěrka je vždy 25. den měsíce.

