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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

VELIKONOČNÍ JARMARK

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJKY

NOVOVESKÝ JARMARK + ANENSKÁ POUŤ 29. 7. 2017

DEN OBCE DOLNÍ MORAVICE 24. 6. 2017

Realizace oprav komunikací a mostů

Komunikace od hasičské zbrojnice po hostinec „u Chačíka“.

Parkoviště před hasičskou zbrojnicí.

Komunikace k Makovičkům

Komunikace od Riedlů k Hadí královně

Most u Makovičků

Most u Riedlů na Nové Vsi.

Most u Bršťáků.
Komunikace u panelových domů

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Moravice dne 27.4.2017
ZO s ch v á l i l o
• přijetí účelové neinvestiční dotace z MSK na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasič
• závěrečný účet obce Dolní Moravice za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad, spolu
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Moravice za rok 2016 a výsledků veřejnosprávní
kontroly poskytovaných finančních příspěvků neziskovým organizacím a PO ZŠ a MŠ Dolní Moravice bez výhrad
• účetní závěrku Obce Dolní Moravice, Dolní Moravice č.40, PSČ 795 01, IČ 00295957, sestavenou k 31.12.2016
• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dolní Moravice č.7, PSČ 795 01, IČ 70988595 sestavenou k 31.12.2016
• úpravu hranic katastrálního území mezi obcemi Václavov u Bruntálu a Dolní Moravice, navržené v rámci řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Václavov, a to dle předložené Dohody o
změně hranice katastrálního území a mapy se zákresem dotčeného území. Změna se dotýká katastrálního území
Horní Václavov (Obec Václavov u Bruntálu) a katastrálního území Dolní Moravice Dolní Moravice (Obec Dolní
Moravice)
• rozpočtové opatření č.2
• převod pozemků darovací smlouvou pro Správu silnic MSK Bruntál, parcely č. 1050/37, č.1138/4, č. 1656/1, č.
1656/11 vše v k. ú. Dolní Moravice, obec Dolní Moravice
• prodej pozemků č.176/1, 811/11, 811/3, 811/31, 449 v k.ú. Horní Moravice, výměra po geom. plánu
ZO v z a l o n a v ě d o m í
• zprávu Policie ČR Rýmařov o stavu na úseku kriminality v roce 2016 v katastrálním území obce Dolní Moravice
• informaci od starosty obce ve věci jednání s Pozemkovým úřadem ve věci možnosti bezúplatného převodu
pozemků, komunikací, vodojemu
• informaci starosty obce o budování hřiště u vyhlídkové věže od Lesů
• informaci starosty obce o elektronickém systému RUIAN
Kotlíkové dotace
Obyvatelé Moravskoslezského kraje dostanou příležitost využít dotace na výměnu kotlů. Od 5. září 2017 bude spuštěn
příjem žádostí o dotaci, finanční prostředky kraje jsou v objemu téměř 900 mil. Kč a zvládnou uspokojit více než 8 tis.
žadatelů.
Nahradit starý neekologický kotel můžete za významného finančního přispění díky dotaci, která může být až 150 tis. Kč.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu.
Požádat o dotaci si mohou fyzické osoby – vlastníci či spoluvlastníci rodinných a bytových domů (max. 3 bytové jednotky). Žádost o dotaci se podává elektronickou a zároveň listinnou formou, takto zvolený způsob zamezí několikahodinovým frontám před úřadem. Od 29. června 2017 bude možno si žádost v elektronické podobě předvyplnit a uložit,
odeslat žádost však bude možné až od okamžiku po zahájení příjmu žádostí, tj. od 5. září v 10:00 hod.
Stávající kotel je možné vyměnit za:
-

kotel pouze na biomasu (automaticky i s ručním přikládáním),
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický),
plynový kondenzační kotel,
tepelné čerpadlo.

Informace o způsobilosti výdajů, seznam výrobků a technologií podporovaných v dotačním programu, přílohy k žádosti,
vyúčtování dotace a dokonce i nejčastější dotazy najdete na webové adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. Pomoc se
žádostí o dotaci vám mohou i pracovníci Sdružení obcí Rýmařovska, kteří mají kancelář na náměstí Míru 2 v Rýmařově
(vchod mezi lékárnou a poštou). Telefonní kontakt do kanceláře je 554 254 308 (309). V kanceláři vám bude poskytnuta
brožura, kterou je nutné si prostudovat před úplným začátkem samotné výměny kotle.
Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí Rýmařovska

OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY
V sobotu 1. 4. 2017 jsme opět společně
probudili vílu (Lucie Svobodová), aby
otevřela studánku u Hadí královny. Počasí bylo krásně sluníčkové. S vílou se
opět setkáme zase na podzim až budeme zavírat studánku.

Plánované akce v naší obci:
24. 6. Dny obce Dolní Moravice – fotbalový areál
29. 7. IV. Novoveský jarmark a Anenská
pouť – Vyhlídková věž Nová Ves
29. 7. Fotbalový turnaj starých gard –
fotbalové hřiště

Vážení občané Dolní Moravice!
V pátek 9. června během Noci kostelů necelá stovka návštěvníků zavítala do našeho farního kostela sv. Jakuba prohlédnout si místa, která nejsou běžně přístupná, poslechnout si koncert flétnového souboru „Ensemble Flauto Dolce“ z Olomouce či podívat se na stínové divadlo.

Bylo to den po pohřbu Patera Antonína Kupky,
který zemřel ve středu 31. května. Mezi 25 farností,
které během svého života spravoval, patřila také
Dolní Moravice, kam dojížděl z Malé Morávky.
Bylo to jeho první samostatné kněžské místo, působil zde v letech 1970–1976. Zasloužil se o
opravu farního kostela sv. Jakuba, při které pomáhali občané Dolní Moravice i brigádníci z mnoha míst Moravy. Byla
obnovena střecha a fasáda, věž byla pokryta mědí. Uvnitř kostela byla
provedena nová elektrická instalace, celková výmalba a zřízení obětního stolu s příslušenstvím. V rámci brigád na kostele také bylo postaveno lešení k místní škole, kde byly vyměněny okna a obnovena fasáda. Pater Antonín za svého života opravil neuvěřitelně mnoho kostelů a kaplí, při jeho působení v Luhačovicích byl dokonce postaven
nový kostel. Kromě toho vynikal poctivostí a pravdivostí křesťanského života. V roce 2010 papež Benedikt XVI. ocenil
jeho záslužnou kněžskou službu udělením čestného titulu monsignor. Pohřební obřady se konaly 8. června 2017 ve Zlíně
a v Luhačovicích, kde bylo jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na tamějším hřbitově.
V týdnu od 10. do 16. července bude v našich farnostech 15 mladých, kteří pocházejí z různých míst, ale spojuje je to,
že se ve Středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí během dvouletého kurzu animátorů připravují na vedení skupin mládeže. Ve výše zmíněném týdnu budou vykonávat brigády v našich kostelích.
Kromě toho chtějí nabídnout ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ. V Dolní Moravici to bude v pondělí 10. července
2017 od 9:00 do 12:00 na hřišti (v případě deště v sále obecního úřadu).
Zájemci se mohou těšit na střelbu z luku, skupinovou chůzi v lyžích, procházku v megakalhotech pro tři, interaktivní,
zábavné hry nejen pro nejmenší a mnoho dalšího. Vstup volný. Občerstvení zajištěno. Organizátoři budou moc rádi, když
se přijdete s nimi pobavit.
Tentýž den budou mladí u laviček za Domovem odpočinku ve stáří od 13:30 zpívat seniorům (a s nimi) lidové písně.
V 15:00 bude v kapli domova následovat mše svatá, jako každé pondělí, v tento den však neobvykle s kytarovým doprovodem a nižším věkovým průměrem účastníků.
V neděli 23. července bude pouť ve farním kostele sv. Jakuba. Mši svatou v 9:30 bude sloužit rýmařovský pan farář a
bruntálský děkan P. Mgr. ICLic. František Zehnal, ThD. Následovat bude občerstvení a žehnání aut.
V sobotu 29. července v 16:00 bude slavena poutní mše svatá v kostele sv. Anny v Nové Vsi. Předcházet bude procesí od
rozhledny ke kostelu.
Karel Rechtenberg, farář

Novinky ze školy v Dolní Moravici
Mistrovství malotřídních škol
V letošním školním roce se díky nepovinnému lyžařskému výcviku rozšířily řady lyžařů
v naší škole. Jsme tomu moc rádi, protože se můžeme aktivněji účastnit Mistrovství malotřídních škol ve sjezdovém lyžování, které každoročně pořádá ZŠ Malá Morávka. Přestože jsme nevyhráli žádnou z hlavních cen, velice si vážíme bojovnosti a odhodlání našich dětí podat co nejlepší výkon.

Zápis do 1. ročníku
Ve středu 19. dubna jsme v naší základní škole přichystali zápis žáků do 1. ročníku. Oproti rokům předchozím
se termín zápisu přesunul z ledna do dubna, což mělo zmenšit počet odkladů školní docházky, které se stávají
čím dál častějším jevem. K nám do školy zamířily celkem tři děti se svými rodiči, během zápisu ukázaly, že
jsou na školní docházku připravené a my se už teď těšíme, až v září přivítáme ve školních lavicích tři nové
prvňáčky.

Velikonoce
Muzeum v Rýmařově pro nás v tomto školním roce připravilo hned několik akcí, poslední
z nich byl Velikonoční Workshop. Děti si vyzkoušely dvě techniky výzdoby kraslic pod odborným vedením – voskování a postupné překrývání barvami a vyškrabávání. Práce se
nám moc líbila, všechny děti si odnesly krásné vlastnoručně vyzdobené kraslice.
Tím však naše velikonoční tvorba nekončí, v úterý 11. dubna jsme opět uspořádali společně s obecním úřadem v prostorách školy Velikonoční jarmark. Děti se svými rodiči, prarodiči, ale i další lidé z obce si mohli zakoupit výrobky spojené s touto tématikou nebo si
vyrobit svůj vlastní věnec či uplést pomlázku. V naší kavárně si pak mohli při kávě nebo čaji odpočinout a
osladit si život zákuskem.

Zápis do MŠ
Pro zápis do mateřských škol byl
letos poprvé celostátně určen
jednotný termín v období od 2. do
16. května. V naší mateřské škole
proběhl zápis 2. května, nově se
zapsalo zatím jen jedno dítě, rádi však přijmeme děti i z okolních obcí, pro které už nebylo v jejich spádových
školách místo.

Bazén
V prvním pololetí školního roku si pět nejpilnějších dětí vybojovalo bazén za odměnu. Své školní povinnosti
si plnily téměř na sto procent a odměna byla právem zasloužená. Vzhledem k nemocnosti účastníků i paní
učitelek a dlouhodobě panujícímu zimnímu počasí jsme si i letos museli počkat na vyzvednutí odměny až do
května. A kdože patří mezi nejsvědomitější žáky? Oliverek, Nikolka, Natálka, Dája a Eliška.

Den matek
Ve středu 17. května jsme se všichni sešli v sále obecního úřadu, abychom
popřáli našim maminkám i babičkám ke Dni matek. Celé vystoupení zahájily
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelek Jany Bulíčkové Štěrbové a
Dagmar Kopečkové, zazpívaly písničky, přednesly básně a zatančily společný
tanec „Červený šátečku.“ Za krásné vystoupení byly odměněny potleskem,
předaly vyrobené dárky a mohly spokojeně usednout ke svým maminkám.

V programu pokračovali velcí školáci navštěvující dramatický kroužek.
Úvodní písní „Večerníček“ naladili diváky na pásmo veršovaných pohádek
Františka Hrubína (Perníková chaloupka, Otesánek, Smolíček a jeskyňky, Kuřátko a obilí, Červená Karkulka), - zpracování bylo velmi blízké scénickému
čtení, děti upoutalo zejména maňáskové divadlo (Pohádka o veliké řepě).
Poté pokračovali pásmem básniček věnovaným maminkám i tatínkům, flétnovým vystoupením a po závěrečné písni „Hallelujah“ předali maminkám
vlastnoručně pečené muffiny a papírové kytičky.

Orientační běh Karlova Studánka
Každoročně pořádají spřátelené okolní malotřídní školy společné
akce, při kterých změříme své síly. Škola v Karlově Studánce pro
nás připravila orientační běh, který byl pro nás částečnou přípravou na náš dvoudenní orientační běh, jenž nás čeká v závěru
školního roku. Děti dostaly do rukou mapy, byly jim vysvětleny
značky, k naší smůle však nedostaly do rukou buzoly, které napomáhají v orientaci v neznámém prostředí. I přes tento handicap
se děti nakonec v prostředí Karlovy Studánky zorientovaly a nikdo se neztratil. Zároveň jsme poznali krásnou přírodu a užili si
zdravý pobyt na čistém vzduchu.

Den dětí
V sobotu 3. června jsme společně s Hasiči přichystali k svátku
Dne dětí odpolední program na fotbalovém hřišti. Tentokrát
jsme zvolili téma „Indiánské léto“ a přizpůsobili danému tématu
kostýmy i úkoly. Děti převlečené za indiány a kovboje plnily na
celkem devíti stanovištích následující úkoly: poznávání kořisti
hmatem, lov ryb oštěpem, střelba z luku, hledání pokladu
v temné jeskyni, výroba indiánské čelenky, rýžování zlata, výroba
náhrdelníku ze zubů ulovených zvířat, lov lasem a jízda na koni
přes překážky. Ty odvážnější ještě mohly vyzkoušet jízdu na laně,
kterou připravili Hasiči. Za každé splnění úkolu čekala na děti sladká odměna, po splnění všech dostaly ještě
pitíčko, Tatranku a kdo měl chuť, mohl si nad ohněm vlastnoručně opéct špekáček. Hasiči pak měli připravený
ještě další program pro děti, nejvíce však děti zaujalo dovádění v pěně. Nejeden kostým tak skončil svou
možná slibně nastartovanou éru a rodiče si
museli své mokré a zablácené dítě mezi desítkami dalších podobně vypadajících dětí
vypátrat. Myslím, že si to děti náramně
užily. Přestože se akce konala v době, kdy
o různé programy v okolí nebyla nouze,
účast byla překvapivě veliká. Moc děkuji
všem, kteří se na přípravě i realizaci akce
podíleli (dospělým i dětem na stanovištích)
a budu doufat, že příští rok najdeme ve vašich řadách nové nadšence, kteří nám opět
rádi pomohou.

Florbal
Jednou z čerstvých událostí je každoroční Florbalový turnaj malotřídních škol, který pořádá naše škola. Ve středu 14. června jsme se sešli
už podesáté, abychom změřili své síly se soupeři z Malé Morávky a
Karlovy Studánky. Děti se utkaly ve vzájemných soubojích družstev
mladších žáků (1. až 3. ročníku) a starších žáků (3. až 5. ročníku). Naši
závodníci měli slušně natrénováno a na utkání byla radost se podívat.
Zkrátka – bili jsme se jako lvi, soupeři však nebyli žádná béčka, a tak
jsme po urputném boji obsadili opět třetí příčku. Všem soutěžícím
patří pochvala a fanouškům poděkování za hlasberoucí podporu. Konečné výsledky
1. místo: ZŠ Malá Morávka
2. místo: ZŠ a MŠ Karlova Studánka
3. místo: ZŠ a MŠ Dolní Moravice
Mgr. Dagmar Kučerová – ředitelka školy

OVOV
Malá, ale zato velmi úspěšná výprava reprezentovala naši školu na okresním
kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v Rýmařově. Dne 5.
května se na sportovišti tamní základní školy utkali žáci z jedenácti škol okresu
Bruntál v pěti různých disciplínách, které měly prověřit jejich sportovní všestrannost. Za účasti olympijské
vítězky Šárky Kašpárkové soutěžily dvě stovky dětí narozených v ročnících 2002–2007 v těchto disciplínách:
trojskok z místa, kliky, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo a volitelně buď běh na 1000 m nebo dvouminutový driblink.
Naši základní školu přijela reprezentovat pouze tři děvčata – ze zúčastněných škol jsme
byli jednoznačně nejmenším týmem. O to více jsme na sebe upozornili díky dvěma skvělým umístěním! Velká gratulace patří vítězce kategorie děvčat ročníku 2005 Amálce Vinohradníkové, která si svými výkony zajistila přímý postup do krajského kola. Výborná
byla také Romana Riedlová, která mezi děvčaty ročníku 2007 vybojovala krásné třetí
místo. Ani naše třetí zástupkyně Františka Rychlíková se neztratila a umístila se na pěkné
příčce. Amálka Vinohradníková naši malou školu dokonale zviditelnila i na krajském kole
v Havířově, kde v obrovské konkurenci dosáhla na skvělé třetí místo! Všem třem děvčatům gratulujeme k pěkným výsledkům a také děkujeme paní Lucii Vinohradníkové za přípravu Amálky před
okresním i krajským kolem.

Olympijský diplom
V letošním školním roce jsme se s dětmi poprvé zapojili do celorepublikového projektu Olympijského víceboje, který v sobě zahrnuje dva ucelené projekty – Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a Olympijský diplom. Skvělé výkony našich tří reprezentantek v OVOV popisujeme v předchozím článku. Program
Olympijský diplom poskytuje žákům analýzu jejich fyzických předpokladů a na základě jejich pohybového
typu (vytrvalostní, rychlostní, silový) jim doporučuje vhodné sporty. V průběhu školního roku tak všichni naši
žáci plnili 8 různorodých disciplín a jejich výsledky jsme průběžně zaznamenávali do celorepublikové databáze. Metodika hodnocení je založená na porovnání výsledků dítěte s vrstevníky a vypočítává skóre pro daný
pohybový typ. Disciplíny je možné v průběhu roku opakovat a sledovat tak postupné zlepšování. Na konci
školního roku proběhlo celorepublikové vyhodnocení a všichni účastníci jsou odměněni diplomem, drobnou
věcnou cenou, a hlavně analýzou jejich fyzických předpokladů, která může rodičům pomoci nasměrovat dítě
k tomu správnému sportu. Programu se určitě budeme věnovat i v dalších letech a budeme sledovat postupné zlepšování výkonů v jednotlivých disciplínách.
Mgr. Eva Holubová – třídní učitelka

TJ Sokol Dolní Moravice Okresní přebor
3. kolo 20.8. 2016
Dolní Moravice – Břidličná „B“ 3:0 (1:0) Branky za DM: Vaněrek V., Vajdík A., Vala Michal
4. kolo 27. 8. 2016
Staré Město – Dolní Moravice 5:2 (1:1) Branky za DM: Vala Michal 2x
5. kolo 3. 9. 2016
Dolní Moravice – Vysoká – Pitárne 2:0 (0:0) Branky za DM: Doležel R. 2x
6. kolo 10. 9. 2016
Zátor – Dolní Moravice 2:5 (2:1) Branky za DM: Vala Michal 2x, Pohaněl L., Vaněrek V., Pohanka P.
7. kolo 17. 9. 2016
Dolní Moravice – Rýmařov „B“ 4:0 (1:0) Branky za DM: Baštrnák R., Vaněrek V. 3x
8. kolo 24. 9. 2016
Široká Niva – Dolní Moravice 2:1 (0:1) Branky za DM: Vaněrek V.
2. kolo 28. 9. 2016
Horní Benešov – Dolní Moravice 1:2 (0:2) Branky za DM: Vaněrek V. 2x
9. kolo 1. 10. 2016
Dolní Moravice – Vrbno p. Prad. 4:0 (0:0) Branky za DM: Moják K., Schwarz M., Pohanka P., Doležel R.
10. kolo 8. 10. 2016
Jindřichov „A“ – Dolní Moravice 4:2 (2:2) Branky za DM: Vaněrek V. 2x
11. kolo 15. 10. 2016
Dolní Moravice – Holčovice 6:1 (2:0) Branky za DM: Polášek P., Schwarz M. 2x, Lesák J., Zapletal R. 2x
12. kolo 22. 10. 2016
Dolní Moravice – Třemešná 3:1 (2:0) Branky za DM: Vaněrek V., Skřivanek O., Polášek P.
13. kolo 29. 10. 2016
Slezské Rudoltice – Dolní Moravice 1:2 (1:1) Branky za DM: Vaněrek V. 2x
1.kolo 5. 11. 2016
Dolní Moravice Stará Ves 2:1 (0:0) Branky za DM: Doležel R., Vala Michal
16. kolo 26. 3. 2017
Břidličná „B“ – Dolní Moravice 3:1 (1:0) Branky za DM: Vaněrek V.
17. kolo 1. 4. 2017
Dolní Moravice – Staré Město 0:3 (0:2) Branky za DM: 0
18. kolo 8. 4. 2017
Vysoká – Pitárne – Dolní Moravice 1:3 (1:2) Branky za DM: Doležel R. 2x, Vaněrek V.
19. kolo 15. 4. 2017
Dolní Moravice – Zátor 2:0 (1:0) Branky za DM: Skřivanek O., Cetkovský L.
20. kolo 1. 5. 2017
Rýmařov „B“ – Dolní Moravice 3:1 (0:1) Branky za DM: Vala Michal
22. kolo 6. 5. 2017
Vrbno p. Prad. – Dolní Moravice 5:1 (1:1) Branky za DM: Vala Michal
23. kolo 13. 5. 2017
Dolní Moravice – Jindřichov „A“ 4:2 (2:1) Branky za DM: Pohaněl L., Vaněrek V., Zapletal R., Blažej D.
24. kolo 20. 5. 2017
Holčovice – Dolní Moravice 0:6 (0:4) Branky za DM: Schwarz M., Pohaněl L., Vala Michal 2x, Vaněrek V., Blažej D.
21. kolo 24. 5. 2017
Dolní Moravice – Široká Niva 0:0
25. kolo 27. 5. 2017
Třemešná – Dolní Moravice 1:2 (1:1) Branky za DM: Vala Michal, Zapletal R.
26. kolo 3. 6. 2017
Dolní Moravice – Slezské Rudoltice 3:2 (1:2) Branky za DM: Zapletal R., Vala Michal 2x
15. kolo 10. 6. 2017
Dolní Moravice – Horní Benešov 3:3 (2:2) Branky za DM: Cetkovský L., Zapletal R., Doležel R.
14. kolo 17. 6. 2017
Stará Ves – Dolní Moravice 2:2 (2:2) Branky za DM: Vala Michal, Doležel R.

Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody do dalších let občanům, kteří slaví svá
životní jubilea v III. čtvrtletí roku 2017
Větr Jaromír

90 let

Moudrá Gabriela

88 let

Vláčil Ladislav

70 let

Klimeš Vítězslav

68 let

Kopeček Antonín

67 let

Morávková Helena

64 let

Štrof Jaroslav

62 let

Skotnicová Daša

61 let

Baštrnáková Anna

60 let

Krajčová Ludmila

82 let

Riedlová Alenka

74 let

Petrů Maria

71 let

Makovičková Věra

70 let

Magdziaková Marie

69 let

Makovička Zdeněk

66 let

Křepelková Jarmila

63 let

Velebná Marie

61 let

Fajnorová Anna

92 let

Doseděl Jaroslav

89 let

Lašák Pavel

90 let

Hejsková Olga

88 let

Ondrová Jolana

85 let

Mlčůchová Marie

79 let

Francová Eva

74 let

Vaculová Jitka

66 let

Žákovčíková Anna

63 let

Herbatsch Pavel

61 let

PŘES LETNÍ
PRÁZDNINY
MUDr. ŠPICEROVÁ
V DOLNÍ MORAVICI
NEORDINUJE

Rozloučili jsme se:
Ludmila Krajčová

DM 25

Milada Kováříková

DM 102

Noví občánci:
Viktorie Kubjatová

DM 144

Služba pro občany
Místní potraviny (p. Eva Baštrnáková) nabízí službu pro občany v podobě přebírání balíků – dobírek (od
Č. pošty, PPL ,…)
Zájemci si mohou tuto službu domluvit vždy předem v aktuální den převzetí.

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

