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Číslo: 5/2015

ZDARMA

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ V RESORTU – ATRAKCE PRO OBČANY ZDARMA
V sobotu 4. července proběhne v Resortu Dolní Morava den plný zážitků. V rámci tohoto
dne by měl být otevřen nový lesní zážitkový park, v areálu U Slona bude probíhat pestrý
program pro děti i dospělé v podobě soutěží, kreativních dílen, tanečních vystoupení
a večerního hudebního programu. Večerní hudební program pak obstará Cimbálová
muzika z Mistřína s primášem Ladislavem Švidroněm a U2 revival. V tento den budou mít
občané obce Dolní Morava vstup na všechny atrakce zdarma, tedy do nového lesního
zážitkového parku, Mamutíkova vodního parku, lanového parku a na dobrodružnou věž.
Zdarma také pro ně budou jízdy lanovou dráhou a na bobové dráze. Občané, kteří této
výhody chtějí využít, se budou muset na pokladnách prokázat občanským průkazem,
který prokazuje jejich trvalý pobyt v obci. Děti by měli přijít v doprovodu dospělé osoby,
pokud však ty větší přijdou samy, musí mít nějaký doklad, prokazující trvalý pobyt v obci,
například platný průkaz na slevu jízdného apod.

KRÁLICKÝ PAŘEZ
V sobotu 4. července
ve sportovním areálu
proběhne
tradiční
fotbalový turnaj. Akci
budou pořádat Služby
obce Dolní Morava
a místní
hasiči.
Organizaci sportovní
části má na starosti
pan Vratislav Krobot,
proto ať se případné
týmy obrací na něj
(tel.: 777 769 770).
Po sportovním turnaji
bude
k dispozici
občerstvení
a reprodukovaná
hudba.
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DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍM AREÁLU
V sobotu 6. června mohly místní děti navštívit dětský den ve sportovním areálu, který
pořádali místní hasiči ve spolupráci s agenturou Mója. Přichystán byl den ve znamení
pirátů a pokladů. Děti byly rozděleny do 4 týmů, kdy každý měl jinou barvu. Aby se děti
rychle poznaly, dostaly na hlavu barevné pirátské šátky dle barvy jejich týmu. Týmy mezi
sebou soupeřily v různých disciplínách a nejlepší tým získal díl mapy k pokladu, který byl
ve sportovním areálu ukryt. Děti se utkaly v pirátském výcviku, ve skládání parníků,
v přetahování lana, ve zdolání překážkové dráhy a v souboji napodobujícím plavbu lodí,
kdy je překvapila také divoká bouře v podobě zavlažování fotbalového hřiště, což
ve výsledku díky parnému počasí děti velmi ocenily. Po získání všech dílů mapy se týmy
spojily, aby mapu dohromady složily. Následně dle ní našly v pódiu ukrytý poklad plný
čokoládových zlaťáků. Za odměnu do vlastnoručně ozdobené mošny dostaly děti drobné
dárky, společně si zazpívaly, hasiči je povozili v hasičském autě, opekly si špekáček,
zchladily se nanukem a pitný režim dodržovaly malinovkou od hasičů.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, konané dne 25. 5. 2015
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Rostislav Král
Ladislav Bednář
Eva Cehová
Radek Vrábel (od bodu 3)
Vladimír Vyskočil

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – paní Evu Cehovou a pana Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Opětovné projednání záměru zástavby „Louka pod Větrným vrchem“ (Runták)
Po připomínkách obce byla architektem záměru panem Blažkem dodána nová situace
předpokládaného rozmístění plánovaných objektů, ze které vyplývá požadované
rozložení hlavních objektů (obdélný půdorys, sedlová střecha). Jelikož nebyly dodány
další výkresy vzhledu objektů, byl v tomto bodě pouze odsouhlasen záměr využití území
pro výstavbu ubytovací kapacity, která se bude pravděpodobně sestávat
z 9 samostatných menších objektů sloužících pro ubytování a ze 2 hlavních objektů
zázemí. Na vydání vyjádření pro územní řízení vyžaduje zastupitelstvo obce doplnit
projektovou dokumentaci, ze které bude patrné, jak bude nová zástavba vypadat.
(5:1:0, proti Vladimír Vyskočil)
3. Prodejna potravin – zájem o možnost využití prostor
Starosta informoval zastupitele o zájmu pana Pokorného z Křivé Vody o pronájem
nevyužitých skladovacích prostor v prodejně potravin. Za pronájem by byl ochoten platit
cca 8 – 10 000 Kč měsíčně, avšak musela by se provést dispoziční úprava objektu tak,
aby byl zachován stávající provoz prodejny potravin a vstup do skladovacích prostor byl
oddělen. Dále projevil pan Pokorný zájem o provozování malé provozovny cukrárny
v tomto objektu. K tomuto starosta sdělil, že by se na úpravy a celkovou rekonstrukci
obchodu daly získat dotační prostředky z Pardubického kraje, proto navrhuje, aby byla
vypracována nejprve studie možného využití, které by vyhovovalo obou nájemcům
a na základě ní po odsouhlasení zastupitelstvem by byl proveden projekt a obec by
zažádala na podzim letošního roku o dotaci z Pardubického kraje. K tomuto se vznesla
diskuze o možném rozložení prostor, avšak bylo konstatováno, že se vše nechá na návrh
vyplývající ze studie, který následně bude věcně diskutován. Zastupitelé tedy schválili
vypracování studie na zlepšení využití prostor prodejny potravin dle výše uvedeného.
(7:0:0)
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4. Řešení dopravní situace v obci
Starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání s Dopravním inspektorátem
Policie ČR, Lesy ČR a zástupci Resortu Dolní Morava. Cílem jednání bylo prodiskutovat
dopravní situaci v obci.
Prvním tématem bylo možné označení místních komunikací obytnými zónami. Aby tyto
komunikace mohli být označeny tímto značením, musí si obyvatelé při těchto
komunikacích uvědomit, že nesmí překročit rychlost 20 km/h, že nesmí na komunikaci
parkovat a že by se museli na komunikace instalovat prvky zpomalující dopravu
(zpomalovací prahy, polštáře, …). Pan Kaplan z dopravního inspektorátu raději navrhoval
umístit zde zóny 30, kde platí omezení rychlosti na 30 km/h, nemusí se instalovat
zpomalovací prvky a parkovat se případně na komunikacích může. Jelikož toto značení by
omezovalo především obyvatele žijící při místní komunikaci, shodlo se zastupitelstvo
obce na tom, že budou postupně svoláni na veřejnou schůzi občané žijící při jednotlivých
místních komunikacích, aby se k této problematice vyjádřili.
Dalším tématem bylo umístění zákazové značky na Horní Moravu. Z důvodu zvyšující se
návštěvnosti obce nastává v letním období daleko více průjezdů touto místní částí, kde
komunikace není dostatečně kapacitní. Starosta původně navrhoval umístění značky
průjezd zakázán, pan Kaplan z dopravního inspektorátu navrhoval umístění zákazu vjezdu
motorových vozidel mimo povolení obecního úřadu. K tomuto se vznesla
na zastupitelstvu diskuze. Bylo řečeno, že se každopádně musí při této komunikaci
vytvořit nové výhybny, které pak zjednoduší průjezd vozidel touto částí. Zákaz vjezdu byl
některými zastupiteli kritizován, protože to znamená zbytečné omezení a zvýšenou zátěž
pro úřad. Starosta na toto reagoval, že povolenky se dříve vydávaly v daleko větší míře
a také to úřad stíhal zajistit. Také poukazoval na nebezpečí nadměrného používání
komunikace, v případě že nebude průjezd přes tuto místní část omezen. Po diskuzi se
zastupitelé shodli, že dopravní situace zůstane na Horní Moravě stávající, jen budou
doplněny zmíněné výhybny.
Posledním tématem byla dopravní situace od chaty U Slona, kolem hotelu Vista
ke konečné a zpět. V současné době je od chaty U slona k hotelu Vista jednosměrný
provoz. Od hotelu Vista k Prometheusu a na konečnou je provoz obousměrný. Navrhnuto
bylo zokruhování a zjednosměrnění celého úseku, tedy i úseku od hotelu Vista
na konečnou. Důvodem je neukázněnost řidičů především v zimním období
a neschopnost některých se pohybovat na horské komunikaci. V zimním období zde
docházelo k odstavování vozidel podél této komunikace, což znemožnilo obousměrné
užívání i odhrnování sněhu. Dále v zatáčce u Bednářů i přes veškerou snahu ji co nejvíce
udržovat posypem docházelo k časté kolizi vozidel, které se pak nemohly rozjet
a blokovaly komunikaci. V případě zjednosměrnění by se situace zjednodušila.
Po projednání se zástupci Lesů ČR a policií bylo vzhledem k provozu lesní techniky
navrženo, že zjednosměrnění by mělo být opačným směrem, tedy od konečné k hotelu
Vista a k chatě U Slona. Po diskuzi na zasedání zastupitelstva bylo shledáno,
že problematický se jeví výjezd od hotelu Prométheus, kdy v případě zjednosměrnění by
především v zimním období byl výjezd směrem k hotelu Vista problematický. Bylo
shledáno, že se zde jednoznačně musí osadit značky zákazu zastavení, avšak dopravní
situace z jednosměrkami zůstane stávající. Bylo také diskutováno, že by Sněžník, a.s měl
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v případě dalších investic uvažovat o rozšíření komunikace od chaty U Slona k hotelu
Vista, tak aby zde byl plný obousměrný provoz. Dále bylo řečeno, že značky zákazu
zastavení budou doplněny také u hlavní komunikace před chatou Terezka a že Sněžník,
a.s. plánuje na tuto zimní sezónu vybudovat v prostoru hospody U Vendy návěstidlo
informující návštěvníky o volných parkovištích.
Zastupitelé tedy situaci ohledně dopravní situace berou na vědomí a pověřují starostu
obce, aby byla provedena dohodnutá opatření v dopravě.
(7:0:0)
5. Informace o projektu meziobecní spolupráce
Starosta informoval zastupitele o proběhlém projektu meziobecní spolupráce, který
v rámci obce s rozšířenou působností Králíky probíhal. Projekt probíhal pod vedením
Svazu měst a obcí a jeho cílem bylo zanalizovat situaci ve školství, odpadovém
hospodářství, sociálních službách a ve volitelném tématu, kterým na Králicku bylo
zdravotnictví. Na základě analýz proběhly diskuze s odborníky v území na daná témata,
na základě kterých byly stanoveny problematické okruhy. Na setkání starostů Králicka 30.
dubna pak byla vybrána ta témata, která potřebujeme v území řešit nejvíce. Jedná se
o založení organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání, dále o společné
sdílení jednoho logopeda a psychologa v základních školách, o vytvoření společného
konceptu odpadového hospodářství a o motivační program pro lékaře. Tato témata
budou řešena v pokračování projektu, kdy bude řešena možnost realizace a financování
vybraných témat. Zastupitelstvo obce vzalo informaci o proběhlém projektu na vědomí.
(7:0:0)
6. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci pod bobovou dráhou
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje na veřejně přístupnou účelovou komunikaci pod bobovou dráhou. Výše dotace činí
1,5 mil. Kč. Předpokládaná hodnota investice do této komunikace jsou 3 mil. Kč. Rozdíl
mezi dotací a skutečnými náklady uhradí Sněžník, a.s.. Starosta informoval také
zastupitele, že v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto zakázku.
(7:0:0)
7. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření smlouvy poskytnutí dotace od Pardubického
kraje na pořízení územního plánu. Dotace ve výši 36 300 Kč měla být použita na další
etapu územního plánu. Investor golfového hřiště však přišel se skutečností, že současně
vymezená plocha v návrhu nového územního plánu pro navrhované golfové hřiště
nevyhovuje možnosti jeho realizace. Bylo mu tedy umožněno, aby dodal podklady
pro úpravu této plochy tak, aby zde případné golfové hřiště mohlo být umístěno.
Součástí těchto podkladů musí být posouzení vlivů na životní prostředí a především
na chřástala polního, což může být dodáno ke konci vegetačního období. Tudíž by se
grant, jenž má být využit do konce listopadu, nestihl vyčerpat. Protože tuto skutečnost
nevyvolala obec, ale investor golfu, zavázal se, že nám částku ve výši grantu na další
etapu územního plánu uhradí společně s dalšími případnými vícenáklady souvisejícími
s úpravou plochy pro golfové hřiště.
(7:0:0)
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8. Žádost Českého červeného kříže o příspěvek na pořízení knížky „Omalovánky první
pomoci“
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Českého červeného kříže o příspěvek na pořízení
knížky „Omalovánky první pomoci“. I když je tato publikace víceméně prospěšná,
příspěvek, který byl požadován, se jevil jako neadekvátní. Minimální požadovaný
příspěvek byl ve výši 6 490 Kč, za což by obec dostala 20 kusů omalovánek pro místní
děti. Jedna omalovánka by tak vyšla na 325 Kč. Je pravdou, že by pravděpodobně za tuto
částku bylo vydáno více kusů omalovánek, které by však byly s největší
pravděpodobností distribuovány jinde než u nás v obci, tudíž pro místní občany a děti by
to nemělo význam. Dále bylo vytýkáno, že dle ukázky omalovánek byly některé popisy
pro děti moc odborné (např. zlomenina bérce apod.).
(7:0:0)
9. Žádost o pacht části pozemku p.č. 2196 v k.ú. Dolní Morava (ZEOS, s.r.o. Prostřední
Lipka)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pachtu části pozemku p.č. 2196 v k.ú. Dolní Morava
o výměře 1,86 hektaru, o který požádala společnost ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka. Záměr
bude zveřejněn na úřední desce a kdokoliv se může o pacht přihlásit. Minimální cena
pachtu bude 1 860 Kč ročně.
(7:0:0)
10. Informace z činnosti obce a diskuze
Starosta informoval zastupitele o uhrazených závazcích některých subjektů, které
dlužily obci za nájem pozemků. Z dlužné částky jednoho subjektu ve výši 236 036 Kč bylo
již uhrazeno 225 848 Kč, zbývající částka bude v nejbližší době uhrazena.
Dále starosta informoval o česko-polském projektu pracovně nazývaném Singltreky
Glacencis. V rámci tohoto projektu by měly být vybudovány cyklistické stezky od Kladska
po Choceň. Obec by se mohla do tohoto projektu zapojit ve spolupráci s Králíky
a Mezilesím s obnovou polní cesty od křižovatky nad kravínem na Horní Lipku, dále
na horní konec Heřmanic, ke státní hranici a dále do polského Potočku a Hodkova. Dalším
možným navázáním by pak bylo obnovení polní cesty od uvedené křižovatky na Větrný
vrch a dále rekonstrukce místní komunikace k Moravance a obnova komunikace
od Moravanky k zastávce Tábor. Tímto by došlo propojení polského Jodlova, kde mají
vést polské cyklistické stezky, s Dolní Moravou, kde již první cyklistické stezky jsou
a plánuje se i jejich rozšíření. Zastupitelé shledali, že účast v tomto projektu by byla
vhodná, proto se starosta bude nadále zúčastňovat jednání ohledně tohoto projektu
a v případě jeho realizace bude jeho konkrétní podoba zastupitelům předložena.
Starosta také informoval zastupitele o probíhajících jednáních s vlastníky pozemků
pro plánovanou cyklostezku v obci. Nejvíce je rozjednán první úsek cyklostezky
od zastávky Tábor po chatu Terezka, kdy s většinou vlastníků je domlouvána případná
směna pozemků u hlavní komunikace za jiné. S jedním vlastníkem, který zde má
postavenou malou vodní elektrárnu, došlo k dohodě, že by souhlasil s umístěním
cyklostezky na svých pozemcích za předpokladu, že dojde k přesunu vzdouvacího zařízení
malé vodní elektrárny. Toto vyvolává další jednání především s Povodím Moravy ohledně
úprav koryta řeky v tomto prostoru.
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Dále byli zastupitelé informováni o možnosti získání dotace na vybudování ekocentra.
S touto myšlenkou přišli zástupci společnosti Mója, která pořádala například
ve sportovním areálu program pro děti v rámci pálení čarodějnic. Pro tento účel by se
dala využít správní budova sportovního areálu, která by byla přestavěna, aby zde vznikla
ubytovací kapacita pro děti. Výsledkem by bylo, že by sportovní areál byl daleko lépe
využíván, avšak nadále by byl veřejnosti přístupný. Protože obec nemá zájem toto
ekocentrum sama provozovat, byl by provoz na základě nájmu nově vzniklých prostor
přenechán společnosti Mója. Společnost Mója navrhovala kapacitu 2 tříd, což je cca 50
dětí + učitelé, tedy přibližně 60 lůžek. K tomuto se vznesla diskuze o potřebnosti tohoto
zařízení. Na jednu stranu bylo shledáno, že by byl sportovní areál lépe využíván,
na druhou stranu bylo zmíněno, že hrozí riziko, že Mója v průběhu provozu zjistí
nerentabilitu a od provozu odstoupí. Tudíž provoz spadne pod obec, která by zařízení
buď sama musela provozovat, nebo by měla poměrně velké nevyužité prostory.
K tomuto bylo také řečeno, že by se pravděpodobně vždy našel někdo, kdo by toto
zařízení provozoval. Dále byla diskutována navržená kapacita, která se většině jevila jako
moc velká. Bylo také řečeno, že by bylo možná vhodnější postavit pro tento účel novou
budovu, než přestavovat stávající. V případě pozdějšího nevyužití pro potřeby ekocentra
by se samostatná budova dala daleko lépe adaptovat na jiné využití, například na byty. Ty
by z důvodu různých akcí ve sportovním areálu umístěny být nemohly. Po diskuzi bylo
většinou zastupitelů shledáno, že by se maximálně měla správní budova upravit tak, aby
zde vznikl byt správce a pár míst pro případné ubytování, toto využití však nepodporují,
proto starosta nebude již nadále pokračovat na přípravných pracích tohoto možného
projektu.
Následně byli ještě zastupitelé informováni o setkání podnikatelů, které proběhlo
ve stejný týden jako zasedání zastupitelstva a o přeložce vodovodního řádu v prostoru
výstavby domu Slunečník na konečné, kdy přeložka je provedena v trochu odlišné trase
od projektu, aby nedocházelo k zavzdušňování potrubí.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 22. června od 17:30 na obecním
úřadě. Program zasedání bude zveřejněn týden před konáním zastupitelstva na úřední
desce a na internetových stránkách obce. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Od července do konce srpna bude probíhat svoz
komunálního odpadu každý týden ve středu. Ve středu
1. července tedy již svoz proběhne. Poslední svoz
v týdnovém intervalu proběhne 2. září. Od tohoto data
pak budou svozy opět pouze každých 14 dní.
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SDH Dolní Morava a Služby obce Dolní Morava pořádají

V sobotu 20. června ve Sportovním areálu Dolní Morava
od 11:00 proběhne fotbalový turnaj Prapařez
pro hráče nad 40 let nebo nad 100 kg, případné týmy (6+1), které by se chtěly turnaje
zúčastnit, ať volají na tel.: 605 299 960

od 20:00 proběhne Pouťová zábava, o hudbu se postará Gremlins rock, vstupné
na zábavu činí 40 Kč
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 120 ks, je
dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je k dispozici po vydání
v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval Richard Novák,
stostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše přípěvky
doručte na obecní úřad či na uvedený e-mail.
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