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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 20. června se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• směna mezi Obcí Dolní Morava a LČR na více
pozemků s doplatkem ve výši 41 236 Kč (staré
lesní cesty za pozemky u obecního úřadu)
• schválení směny p.p.č. 507/12 o výměře 5 m2
za p.p.č. 507/11 o výměře 12 m2 v k.ú. Dolní
Morava s doplatkem 1 050 Kč (narovnání cesty
u bývalé mlékárny)
• schválení prodeje p.p.č. 2015 v k.ú. Horní Morava
o výměře 99 m2 s předkupním právem pro obec
za prodejní cenu a s podmínkou zřízení věcného
břemene pro možné vedení sítí (pruh staré cesty)
• pronájem části p.p.č. 5482 v k.ú. Velká Morava
(pod novostavbou manželů Kholových) za účelem
umístění mobilní sportovní prodejny
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na kabelové vedení vysokého napětí přes p.p.č.
5562, 5563, 5588/4, 5628/1, 5628/8, 5657/2,
5657/11, 5661/1, 5692/3, 5692/7 v k.ú. Velká
Morava (přeložka vysokého napětí od Slona
k Vistě)
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na kabelové vedení nn přes p.p.č. 5371/2, 5367/1
v k.ú. Velká Morava (přípojka k novostavbě chat
za kostelem)
Zastupitelstvo obce v rámci tohoto bloku
projednalo také opakovanou žádost o odkoupení

p.p.č. 5113 v k.ú. Velká Morava, a to od vlastníka
sousední st.p.č. 24/2. Zastupitelé shledali, že je
možný odprodej pouze části tohoto pozemku a že
pro případné další využití žadatelky je zapotřebí
zahájit jednání i se sousedními vlastníky pozemků.
Po tomto projednání bude přistoupeno případně
k hlasování o záměru prodeje části tohoto
pozemku.
Finanční záležitosti
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• účetní závěrka za rok 2021 bez výhrad
• závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy
z přezkumu hospodaření obce bez výhrad
• uzavření
smlouvy
o
poskytnutí
dotace
od Pardubického kraje na pořízení kalového
čerpadla
• poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč na podporu
služeb pro nedoslýchavé (Audiohelp)
• poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč na restaurování
sbírkových předmětů (VHK Erika)
Projekty obce
V rámci tohoto bloku bylo projednáno:
• podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů
• možnost pořízení elektromobilu z dotačních
prostředků
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 5. září
2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

ORGANIZACE PARKOVÁNÍ A KARTIČKY PRO RESIDENTY
Vzhledem
k
organizování
parkování
zaměstnanci Resortu Dolní Morava v závěru
obce, kdy dochází k navádění návštěvníků
na volná
parkoviště,
může
docházet
k nepříjemným situacím, kdy tito zaměstnanci
v dobré víře zamezení parkování neukázněných
návštěvníků, mohou směřovat i na tato parkoviště
místní občany či chataře, jelikož je v množství aut
nerozpoznají. K omezení těchto situací Obec Dolní
Morava vydává pro residenty rozpoznávací kartičku
do vozu, která je z dálky viditelná a umožní plynulý
průjezd kolem organizátorů parkování. Tyto kartičky
jsou k dispozici na obecním úřadě.
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Dále k organizaci parkování uvádíme,
na základě nepříjemné dopravní situace vzniklé
v pátek 17. června a v sobotu 18. června, že
tato situace vznikla v důsledku prodlouženého
víkendu v Polsku a souhry několika náhod. Pro
zamezení opakování této situace byla ze strany
Resortu Dolní Morava přijata opatření, nicméně nelze
vyloučit, že během prázdnin může dojít k dopravním
špičkám, což je závislé na mnoha okolnostech
i náhodách. Zaměstnanci Resortu budou činit vše, aby
se podobná situace neopakovala. Veškerá organizace
jejich návštěvníků je však plně v jejich kompetenci.
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POUŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
Oproti plánům v kalendáři došlo k několika změnám
v programu.
Namísto
původně
plánovaného
pátečního koncertu v kostele se uskutečnila
ve sportovním areálu Pouťová zábava s kapelou
Stresor. Na tu dorazila řada místních občanů i pár
přespolních. Lidí bylo tak akorát, i když mohlo dorazit
o trochu více. Atmosféra zábavy byla v pohodovém
duchu a oproti Pálení čarodějnic byly příjemné
teploty i ve večerních hodinách. Kdo měl hlad, mohl

využít stánku SDH Dolní Morava, kteří si zde
přivydělali na svou činnost.

Další změnou byly vstupy na atrakce Resortu Dolní
Morava pro místní občany, které nebyly vydávány
pouze v sobotu, jako v minulých letech, ale po celý
pouťový týden mimo víkend, kdy v Resortu je spousta
turistů. Místní tak mohli využít více dnů pro návštěvu
či zvolit takový den, který jim časově nejvíce
vyhovoval. Tato změna byla vnímána velmi pozitivně,
což se odrazilo i na počtu vydaných karet se vstupy,
jež obdrželo rovných 130 místních občanů, což je
skoro dvojnásobek oproti předchozímu roku. Mimo
novinku v podobě visutého mostu místní opět okoukli
stálice v Resortu, které si nejvíce užili místní děti.
Nedělní program zůstal zachován, dopoledne se
uskutečnila poutní mše, které se bohužel
nezúčastnilo mnoho lidí, avšak atmosféra včetně
posezení před kostelem byla velmi příjemná.
Zejména nejmenší ocenili degustaci koláčů od všech
hospodyněk, které dorazily. Odpoledne program
pokračoval pohádkou „O Sněhurce a sedmi
trpaslících“ ve sportovním areálu. O pohádku se
postaral Kamil Koula, známý především z filmu Třetí

skoba pro kocoura jako hlavní postava mladého
horolezce Kocoura. Herci asistovala kolegyně. Divadlo
bylo zábavné, pobavili se děti i dospělí. Letos dorazilo
přibližně 15 dětí a jednou tolik dospělých, bylo pro ně
nachystáno drobné občerstvení včetně pouťových
koláčků a pro děti po představení bylo nachystáno
malování s pouťovými odměnami. Přítomní si
odpoledne užili a po programu využili zázemí
sportovního areálu.
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DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK JE ZA NÁMI
Ano, je to tak, ani jsme se nenadáli a další školní rok
je u konce. Posledně jsme se s vámi dělili o dění v naší
školce na začátku května, dnes tedy navážeme
a shrneme vám, co jsme společně prožili v květnu
a v červnu. A že jsme se nenudili … 
Hned druhý květnový den jsme se vydali do Králík
do ZUŠ, kde nám žáci a učitelé představili hudební
nástroje, které se zde vyučují. 4. května jsme zahájili
plavecký kurz v Zábřehu. Každou středu až do konce
června tak děti jezdily plavat a řádit ve vodě. Za své
výkony pak děti dostaly „Mokré vysvědčení“. 19. 5.
se starší děti zúčastnily sportovních her v Králíkách.
V silné konkurenci místních mateřských škol, jsme
získali krásné 3. místo. Samozřejmě nemohla chybět
odměna – osvěžující zmrzlina. V sobotu 21. 5. jsme
s dětmi vystoupili na Střelnici na Festivalu spolků, kde
děti předvedly nacvičené pásmo básní a písní na téma „Les“. V pondělí 23. 5. jsme se vydali na exkurzi
do kravína v Králíkách, i odtud si děti odnesly mnoho
zážitků a dojmů, ale také zajímavé informace a dárečky v podobě přívěsků traktorů a zde vyrobených jogurtů. Poslední květnový den navštívila naší MŠ paní
doktorka z firmy Prima Vizus, aby za souhlasu rodičů
vyšetřila zrak u dětí a popřípadě tak včas zachytila
oční vadu. V tomto měsíci jsme se také stihli vyfotografovat, abychom měli památku na své kamarády
z MŠ. Během května a června nás také navštívili hasiči
a policisté z Králík a RZS (sanitka) z Červené Vody.
Všichni moc ochotně a přátelsky dětem názorně ukázali a předvedli svou techniku a vybavení, děti měly
možnost si spoustu věcí samy vyzkoušet a otestovat,
pro děti to byly opravdu silné zážitky. Nechybělo ani
preventivní připomenutí opatrnosti a bezpečnosti
nejen o prázdninách. Všem moc děkujeme za jejich
úžasný přístup a ochotu.
V pátek 17. 6. jsme se již tradičně – oficiálně rozloučili
s našimi předškoláky. Za přítomnosti zástupců města
Králíky – pana starosty Ing. V. Kubína, pana místostarosty A. Vyšohlída a zástupce Dolní Moravy pana starosty Ing. arch. R. Nováka jsme společně pasovali
a šerpovali naše školáky. Všechny děti měly na toto
odpoledne připravené vystoupení na téma les. Rodičům tímto děkujeme za přípravu krásných kostýmů.
Před opravdu velkým publikem tak děti zarecitovaly,
zazpívaly, zatančily, předvedly, co se naučily
z anglického jazyka. Až do podvečerních hodin pak
následovalo společné posezení s rodiči a přáteli školy.
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Nechybělo výborné bohaté občerstvení, za které děkujeme především rodičům. Zpestřením tohoto odpoledne a podvečera byly nejen připravené soutěže pro
děti a jejich rodiče, ale také stánek Fruit bike, kde
měli všichni přítomní možnost vlastními silami si
na kole ušlapat – rozmixovat ovocný nápoj zvolený
dle své chuti a svého výběru. Tato akce byla ukončena opékáním buřtů. Pro starší děti však akce pokračovala dále, kdo chtěl, mohl zůstat tento den ve školce i spát. Byl to bezva večer, plný zábavy, muziky
a také překvapení – každý si vypustil svůj balonek se
vzkazem. Uvidíme, kam až balonky doletí, a zda balonky někdo najde a ozve se nám zpět, jako se nám to
podařilo již pár let zpátky. Tablo s našimi předškoláky
najdete již tradičně ve výloze v obuvi na podloubí
v Králíkách.
V pondělí 20. 6. bylo na zahradě MŠ sportovní klání
našich „Mrňousků“, všichni byli moc šikovní a silní,
za své sportovní výkony si zasloužili nejen medaili, ale
také něco na zub. Hned druhý den jsme všichni vyrazili hledat ztracený poklad. Cesta byla nelehká, ale
nakonec jsme to všichni zvládli a poklad – plný překvapení jsme našli. Ve čtvrtek 23. 6. jsme opět vyrazili do Králík na vystoupení „Tančíme pro radost“.
Než jsme jeli zpět do MŠ, stihli jsme ještě exkurzi
v areálu Služby města Králíky, kde jsme si s dětmi
společně vše prohlédli a názorně si zopakovali třídění
odpadu. V pátek 24. 6. k nám na zahradu MŠ zavítali
manželé Podolští se svými sovami. Velmi poutavě
nám sdělili mnoho zajímavých informací a ukázali
nám různé druhy sov. Mnohem více jich však mají
ve svém „Království sov“, kam zavítáme příští školní
rok, už teď se moc těšíme. Tento den jsme také ještě
stihli udělat vyhodnocení projektu „Cvičíme se zvířát-
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ky“, děti dostaly diplomy a medaile a malé dárečky.
Poslední akcí v tomto školním roce byl náš celodenní
výlet. V úterý 28. 6. jsme se autobusem vydali
do Bludova do Pradědova muzea. Výlet to byl opravdu skvělý, panovala bezva nálada a všichni jsme si ho
moc užili.
Zážitků máme za tento školní rok nespočetně, tak teď
už hurá na prázdniny… vstříc dalším dobrodružstvím!!!
Pokud máte zájem, fotky ze všech akcí najdete na
našich webových stránkách www.mscervenypotok.cz

Krásné léto přejí děti a kolektiv MŠ Červený Potok

ÚRYVKY Z KRONIKY 1948
Ohlas únorových událostí v obci 4. III. 1948
Únorové události probíhaly v naší obci celkem klidně.
Nebylo vůbec zapotřebí v žádném případě zakročovat.
Předseda akčního výboru zvolen s. Václav Hruška. Ten
vyzval bývalého předsedu MNV Františka Nováka, aby
předal svůj úřad akčnímu výboru. Poněvadž Jan Fiala,
tajemník MNV, ručí za pořádek ve spisech MNV, přebírá akční výbor úřadovnu ve Velké Moravě. Pokladna
bude převzata později.
Z místního nár. výboru budou vyloučeni tito členové
na základě vyhlášky ministerstva vnitra z 25. února
1948 – Fr. Novák, Rud. Válek, Ol. Medek, Ad. Marčík,
Rud. Maléř, Arn. Paděra a náhradníci: Ad. Pelikán, Vl.
Huvar a M. Válková – všichni příslušníci strany národně socialistické.
Předsedou MNV navržen akčním výborem Josef Machovič, nar. 9. 1. 1909
místopředsedou – Jos. Paulovič
členové Václav Hruška, Jan Feranec st., Lad. Tranžík,
Pavel Bílený – všichni KSČ
Za vyloučené členy MNV jsou navrženi tito členové:
Kar. Šlof KSČ, Jos Balšánek soc. dem., Marie Svobodová soc. dem, Lad. Javořík ÚRD, Jan Balčík JSČZ, Václav
Bouzek – zahr. Vojsko
Náhradníci: za KSČ Mag. Bílená, Fr. Hruška, Jan Feranec, Jan Fojtík.
Za soc. dem.: Jiří Balšínek, Fr. Bobalíková, za URD Fr.
Válek, za JSČZ (Jednotný svaz čes. Zemědělců) Fr.
Bobalík.
Předseda bývalé strany nár. soc. bude uvědoměn
písemně, že z příkazu ZNV v Brně celá složka nár. soc.
strany ve Vel. Moravě se vylučuje z MNV, jednotliví
členové MNV jsou jednotlivých funkcí zbaveni jakož
i členství ve veškerých komisích.

Dne 5. března 1948 předána pokladna MNV Fr. Novákem a Al. Knoblauchem, pokladníkem MNV. Celkovou
sumu 57.615 Kč přebral nový předseda MNV Jos. Machovič.
Sestavení akč. výboru
Předseda akčního výboru ve Velké Moravě stal se
Václav Hruška, místostarostou St. Šlof. Členové další
byli: Jos. Paulovič, Jan Balčík, Jos. Machovič, Lad.
Javořík, Marie Svobodová.
Místo tajemníka MNV Jana Fialy nastoupil říd. Učitel
Ad. Svoboda, v zásobovací agendě mu pomáhala učit.
M. Svobodová.
Nový školský zákon
Dne 21. března 1948 vyšel nový školský zákon. Pojednává o základní úpravě jednotného školství. Tímto
zákonem byla přejmenována dosavadní škola obecná
na školu národní.
Tento školský zákon uvítán byl učitelstvem radostně.
Místo dosavadních 8 školních postupných ročníků je
na naší škole jen 5 postupných ročníků. Takže děti 6.,
7. a 8. post. ročníku přejdou na střední (bývalou měšťanskou) školu do Králík.
Současně i národní škola stává se školou politickou
a včleňuje se do národního úsilí s budování lidově
demokratického státu. Ve spolupráci s rodinou, se
sdružením rodičů a přítel školy (SRPŠ), s národními
výbory škola povede žactvo k činné účasti na budovatelském díle republiky.
Co bude nového v novém šk. roce 1948–49? Je to
podpůrné vyučování a sice doučovací skupiny. Jsou
zřízeny pro žáky, kteří se při vyučování opozdí
pro nemoc, delší nepřítomnost nebo jsou určeny
pro žáky s těžší chápavostí. Žák může navštěvovati 2
DS / doučovací skupiny.
Zřizují se i zájmové kroužky, 1 hod. týdně.
4
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ PŘÍRODY
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)
Při procházce po našich horských hřebenech můžete
v tuto chvíli narazit na poměrně nenápadnou drobnou bíle kvetoucí bylinu. Sedmikvítek roste především na horách, a to i na těch našich, můžeme ho
najít ve vzrostlejším smrkovém lese, na polostinných
vlhkých až mokrých horských loukách, na rašeliništích
a bažinách, někdy též jako podrost klečových porostů. Mimo les jej lze nalézt většinou nad hranicí lesa,
v nižších polohách je vzácný. Vyžaduje půdu humózní,
chudou na živiny, a hlavně s kyselou reakcí. Rostlina

je 5–15 cm vysoká, málokdy se rozmnožuje semeny,
spíše
oddenky
z původní hlízky, které následně samostatně zakoření. U nás je řazen mezi
vzácnější druhy vyžadující
pozornost. Na Slovensku je sedmikvítek evropský
z hlediska ohrožení zařazen k potenciálně zranitelným
druhům, chráněným druhem je ve Francii.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD REGIONEM ORLICKA PO TŘICÁTÉ ŠESTÉ
Závodníci kategorie junior a vybraní kadeti se opět
po roce setkají v Lanškrouně u příležitosti 36. ročníku
závodu Regionem Orlicka, který se uskuteční poslední
červencový víkend. Jedná se o prestižní sportovní akci
s mezinárodní účastí. V přehledu dosavadních vítězů
jsou jména jako Pavel Padrnos, Peter Lutenberger,
Leopold König, Peter Sagan, Josef Černý, Daniel Turek, Michal Schlégel, Lenard Kemna, Jakub Otruba,
Pavel Bittner, nebo poslední vítěz Matyas Kopecky.
Všichni jmenovaní se později prosadili v pelotonu
dospělých a dosáhli úspěchů v nejprestižnějších etapových závodech profesionální cyklistiky. O start
v letošním ročníku kromě českých účastníků projevily
zájem týmy z Německa, Rakouska, Slovenska, Belgie,
Nizozemí, Lucemburska a Itálie.
Program závodu:
Pátek 29. 7. 2022
16:00 hodin představení závodníků, zahájení závodu
na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně, v 17:00 hodin
start I. etapy "Výprachtické" – Silniční závod 75 km
na okruhu: Lanškroun, Nepomuky, Výprachtice, Heřmanice, Chudoba, Albrechtice, Lanškroun.
Sobota 30. 7. 2022 dopoledne
Je na programu II. etapa "Nepomucká" časovka jednotlivců na trati Lanškroun, Nepomuky a zpět. Start
v ulici Kralické u firmy DOTA. Jede se na uzavřené
trati pro veškerý provoz. Start: První závodník odstartuje v 9:00 hodin, cíl je naplánován na 11:30 hod.
Sobota 30. 7. 2022 odpoledne
Řazení závodníků a slavnostní start III. etapy se uskuteční v prostoru náměstí v Jablonném nad Orlicí
v 15:00 hodin. Po slavnostním startu se vyjede směr
Žamberk, Těchonín, Celné, Mladkov, Dolní Lipka, Krá5

líky, Červený Potok, Dolní Morava, Horní Morava,
Horní Lipka, Králíky, Červená Voda, Moravský Karlov,
Bílá Voda, Moravský Karlov, Písařov, Bukovice, Štíty,
Lanškroun.
Neděle 1. 8. 2022
Start v 9:00 hodin na nám. J. M. Marků – IV. etapa –
silniční závod – okruh Nepomuky, Horní Čermná,
Dolní Čermná, Verměřovice. Letohrad, Žamberk, dále
směr Dlouhoňovice, Hejnice, České Libchavy, Rozsocha, dále Rviště, Libchavy, Ústí nad Orlicí, Andrlův
Chlum, směr Řetůvka, Řetová, Přívrat, Česká Třebová,
Skuhrov, Ostrov, Lanškroun. V cíli budeme závodníky
očekávat v 11:00 hodin.
Závod bude probíhat za běžného silničního provozu,
regulace dopravy bude prováděna příslušníky policie
ČR a pořadateli na křižovatkách a na motorkách.
Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podívané. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů.
Petr Bucháček, ředitel závodu

_______________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava červenec a srpen/2022 _______________________________
Policie České republiky nejen před odjezdem na letní dovolenou radí, jak si zabezpečit domy a byty před nenechavými osobami.
Nikdo z občanů nechce po zasloužené dovolené přijet do „vybíleného“ bytu. Pokud se budete řídit preventivními radami můžete
výrazně snížit riziko krádeží vloupáním.
Preventivní rady:
• Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
• Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí.
• Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
• Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout
všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále
ještě svou nedbalostí napomáhá.
• Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě
a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Všem přejeme příjemně strávenou letní dovolenou s ještě příjemnějším návratem domů.
Přeji krásný den por. Mgr. Lenka Vilímková,komisař

Informujeme, že pracovníci ČEZ Distribuce budou v termínu od 15. 7. 2022 do 28. 7. 2022 provádět
v naší obci pravidelné odečty elektroměrů.
Dovolujeme si vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu
bezpečnosti pracovníků Vás žádáme o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 10. 8. 2022 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na tel. číslech 602 697 729, 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
16.–17. 7. 2022
MUDr. Zdeňka Vebrová
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
23.–24. 7. 2022
MUDr. Eva Vítková
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
30.–31. 7. 2022
MUDr. Lenka Vlasatá
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
Dolní Čermná 222
6.–7. 8. 2022
MUDr. Martin Appl
465 393 266
Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
13.–14. 8. 2022
MUDr. Renata Beranová
465 324 829
20.–21. 8. 2022
MUDr. Aleš Bílý
Lanškroun, Pivovarské nám. 561
Lanškroun, Pivovarské nám. 561
465 324 829
27.–28. 8. 2022
MDDr. Aleš Bílý
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
3.–4. 9. 2022
MUDr. Stanislava Dunglová
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
10.–11. 9. 2022
MDDr. Tereza Faltusová
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
15., 22., 29. 7. / 5., 12., 19. 8.

21:00

Mamutíkovo noční dobrodružství

Mamutíkův park

16., 30. 7. / 20. 8.

21:00

Magic sky night

Stezka v oblacích

27. 8.

Rozloučení s létem

Resort DM

10.–11. 9.

Obecní zájezd – Pálavské vinobraní
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Chata Kalábových na konci Velké Moravy v roce 1974.

Stejná chata dnes.
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