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Číslo: 6/2016

ZDARMA

VYSOKÁ NÁVŠTĚVNOST OBCE – PROBLÉM NEBO PŘÍNOS?
Vážení spoluobčané,
jistě všichni silně vnímáte situaci, která v obci nastala v důsledku vysoké návštěvnosti
Resortu Dolní Morava. Musíme si přiznat, že takto vysokou návštěvnost nikdo nečekal,
a to jak zástupci obce, tak i sám investor Resortu. Na jednu stranu je dobře, že k nám
návštěvníci jezdí, jsou zde pracovní a podnikatelské možnosti, na druhou stranu jich
v posledním období je poněkud moc a způsobuje to různorodé potíže. Když se však
porozhlédneme i mimo Dolní Moravu, musíme si uvědomit, že české hory v letošním
létě zaznamenávají ve všech horských střediscích rekordní návštěvnosti, a to i bez
výstavby novinek, jakou je u nás Stezka v oblacích. Jistě že velká část lidí za touto
novinkou nyní do obce přijíždí, ale i bez této stezky by do obce v letošním roce určitě
dorazilo daleko více návštěvníků. Je to dáno situací ve světě i okolních státech a Čechům
se nyní Čechy jeví jako bezpečná destinace, tak v ní hledají různé cíle a plošně si vybrali
horská střediska, mezi které Dolní Morava bezesporu patří.
Mnozí z vás jistě kroky, kterými se postupně Dolní Morava stala vyhledávaným
horským střediskem odsuzují. Je nutné si však uvědomit, že potenciál Dolní Moravy
pro turistický ruch je znám již dlouho. Asi málo z vás vidělo rozvojové plány obce
z minulého režimu, dle kterých se počítalo s velkým lyžařským areálem až na horu
Podbělka, se skokanskými můstky pod Klepáčem, se sídlištěm u kostela,.... K naplnění
těchto plánů nedošlo, nebyla vhodná doba, dostatek peněz,... Pouze zde bylo
vybudováno menší lyžařské středisko v 80. letech. Po revoluci se začaly rodit další nové
plány, jak z tohoto malého již zastaralého střediska vytvořit něco nového, odpovídajícího
novým trendům. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno již mnoho studií a záměrů a dle toho se
postupně vyvíjela i územně plánovací dokumentace obce. Územní plán obce byl schválen
již v roce 2001, v roce 2006 byl změnou č. 1 kompletně přepracován a v podstatě dle této
změny se v obci dodnes staví. K větším investicím v obci pořád nedocházelo a původní
lyžařské středisko stále víceméně chátralo. V roce 2009 do střediska vstoupil nový
investor, pan Jiří Rulíšek, který po dohodě spolupráce s obcí začal do střediska investovat
nemalé prostředky, aby z něho vytvořil moderní resort s celoročním provozem. Mnohým
se může zdát výše investic a rozvoj střediska příliš dynamický a megalomanský. Je to věcí
názoru a pouze čas ukáže vhodnost těchto kroků. Je však nutné si uvědomit, že celý
proces rozvoje je poměrně dlouhodobý, neboť jak bylo uvedeno, územní plán platný
dodnes byl schválen v roce 2006 a k naplňování zastavitelných ploch dochází postupně.
Územní plán byl doplněn pár změnami, protože ne vše lze ideálně naplánovat dopředu.
Ve změně č. 2 z roku 2008 došlo pouze k úpravě regulativů stávající plochy areálu
U Slona, aby zde mohla být vybudována na stávající ploše sjezdové tratě i bobová dráha.
Změna č. 3 z roku 2009 se týkala řešení koncepce odkanalizování obce, změna č. 4 z roku
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2010 se týkala přesunu plochy pro zemědělskou činnost pana Krále, změna č. 5 z roku
2012 se týkala úpravy koridoru sjezdových tratí, protože ve změně č. 1 byly vymezeny
v nesouladu s terénní konfigurací a v této změně také byla vymezena plocha pro
rozhlednu na Slamníku, která nakonec nebyla realizována. Poslední schválená změna č. 6
z roku 2014 umožnila vystavět dnes tolik diskutabilní Stezku v oblacích a sjezdovou trať
Malý Slon. Dále ještě umožňuje vystavět visutou lávku přes Mlýnické údolí, ale tento
záměr v tuto chvíli není investorem v plánu realizovat. Také se již od roku 2014
projednává změna č. 7, ve které je vymezena plocha pro výstavbu welness vedle hotelu
Vista, propojovací sjezdovka od Slaměnky po konečnou lanové dráhy U Slona a bobová
dráha mezi svahy A a B, která zamezí naopak realizaci záměru výstavby již schválené
sjezdové tratě C, která byla vymezena ve změně č. 1. Jak je vidět, vývoj územního plánu
je problematický a hlavně dlouhodobý proces. Poslední změna se projednává již 2 roky,
během této doby se k ní vyjadřují dotčené orgány i veřejnost, kteří mohou podávat
k záměrům námitky a připomínky. V současné době, již od roku 2011 se také projednává
nový územní plán. Tento územní plán oproti stávajícímu stavu vymezuje minimum
nových rozvojových ploch a přesouvá plochu původně vymezeného golfového hřiště
do jiné lokality. Spíše se jedná o to, aby byl dán do souladu s novým stavebním zákonem,
což obec musí učinit do roku 2020.
Je vidět, že vývoj obce je dlouhodobý proces, napříč volebními obdobími, kdy se
zde vystřídalo několik zastupitelstev, několik starostů. Dnes je rozvoj obce směrem
k turistickému ruchu již nastartovaný. Současné zastupitelstvo neschválilo pořízení žádné
nové změny územního plánu a ani to nemá v plánu. Snahou zastupitelstva již není
dynamický rozvoj obce, ale spíše stabilizace stávajícího stavu. Dle platného územního
plánu lze postavit v obci ještě řadu staveb, tudíž ještě může být realizována poměrně
velká výstavba. Vypustit tyto zastavitelné plochy sice zastupitelstvo obce má
v pravomoci, avšak za cenu rizika žalob a mnohamilionových náhrad vlastníkům
pozemků, kteří zde doposud mohou stavět.
Pokud se vrátím ke stávající situaci v obci, velké dopravní zátěži, parkování
na loukách, dopravním komplikacím, proběhla 13. července koordinační schůzka se
zástupci společnosti Sněžník, a.s., policie ČR a hejtmanem Pardubického kraje Martinem
Netolickým. Byla probírána okamžitá opatření a budoucí opatření k omezení negativních
důsledků vysoké návštěvnosti obce. Jak dnes již jistě vidíte, policie ČR je díky výsledkům
jednání v obci daleko více vidět, snaží se o dodržování plynulosti dopravy i bezpečnosti
provozu. Probíhá namátkové měření rychlosti, došlo i k odebrání řidičského oprávnění
za velmi rychlou jízdu obcí nad 90 km/h. Také došlo k vytvoření větších informačních
tabulí a zintenzivnění regulování vozidel návštěvníků, takže se kolony tvoří již spíše
výjimečně. Co však více všechny zajímá, jak se vše bude řešit dále. Bylo navrženo, aby
došlo k úpravě stávající hlavní komunikace, aby zde provoz byl bezpečnější a plynulejší
(možnost rozšíření, odbočovací pruhy,…), vytvoření pokračování obousměrné hlavní
komunikace do prostoru k hotelu Vista, kde vzniká jakési centrum návštěvnosti
a do budoucna by zde mohly vzniknout parkovací domy. Původně bylo uvažováno
o vytvoření až 800 parkovacích míst v tomto prostoru, což však po diskuzi s investorem
bylo změněno na daleko menší počet, kdy v počátku by zde vzniklo pro stabilizaci
parkovacích míst 150 – 200 stání na provizorní odstavné ploše, která do budoucna bude
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nahrazena parkovacím domem pro cca 300 automobilů. Dle současné návštěvnosti je
však jasné, že toto je zdaleka nevyhovující počet, avšak málokdo z občanů i ubytovaných
si přeje, aby v obci jezdil nadměrný počet osobních automobilů. Proto bylo s investorem
dohodnuto, že se bude hledat řešení odstavování při naplnění kapacit na parkovištích
v obci parkování před obcí s kyvadlovou dopravou. Jako možnost zajímavé kyvadlové
dopravy se hejtman ujal myšlenky vytvořit z Červeného Potoka do obce úzkokolejku,
která by jistě pro návštěvníky byla atraktivnější, než např. autobusy. Do jaké míry je tato
myšlenka utopie prověří čas a ochota kraje se touto myšlenkou zabývat. Dalším
opatřením, které by v obci jistě mělo vzniknout je oddělení provozu pěších a cyklistů
od hlavní komunikace, k čemuž se nabízí paralelní cyklotrasa po celé délce obce.
Myšlenka cyklotrasy je zde již delší dobu, jsou vedeny vyjednávání o odkoupení či směně
pozemků, a to v trase první etapy od prodejny potravin do areálu U Slona. V důsledku
zvýšené návštěvnosti v letošním roce začaly být vedeny jednání o pokračování této
cyklotrasy od obchodu do Červeného Potoka. S některými vlastníky pozemků se daří
dohodnout, jiní však své pozemky nechtějí pro tento účel poskytnout. Problémem není
cena, ale spíše vůle vlastníků pozemky pro účel cyklotrasy poskytnout, protože nemají
kladný vztah k návštěvníkům obce. Je potřeba si však uvědomit, že chceme řešit již
vzniklý stav a potřebujeme i nápomocnou ruku v ochotě řešit tyto problémy. Cyklotrasa
bude sloužit pro bezpečnost všech – návštěvníků i místních občanů.
Pokud vše shrnu, je jasné, že řada z vás situaci v obci odsuzuje, protože zde
turistický ruch nikdy nechtěli nebo jej nechtěli v takové míře. Někteří si stav naopak více
méně chválí, protože díky turistickému ruchu mají možnost podnikat, být zaměstnaní. Je
jisté, že stávající stav není ideální a je potřeba jej společnými silami vyřešit. Po vyřešení
nejožehavějších problémů Dolní Morava bude horským střediskem, to jí už nelze vzít,
neboť, jak bylo uvedeno, jedná se dlouhodobou záležitost, kterou dnes již nelze zvrátit.
Proto je už jen na nás, jak se ke vzniklé situaci postavíme, buď na ní budeme nadávat,
nebo budeme společně řešit, aby se nám tu žilo i v horském středisku dobře, aby nám
přibývali občané, protože to je pro obec největší přínos, a to jak finanční, tak i kulturní
a sociální.
Richard Novák
starosta obce

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. září od 17:00 na sále
obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Mimo běžných záležitostí
budou prezentovány výstupy řešení situace v obci v důsledku její zvýšené návštěvnosti.
Přesný program bude uveden týden před zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce
obecního úřadu, a to jak fyzické, tak i internetové.

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Proběhne ve středu 14. září od 8 do 13 hodin v budově Městského
úřadu Králíky, ulice Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné poradenství
a provedeny drobné opravy sluchadel.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 27. 6. 2016
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil

Omluveni:

Rostislav Král
Eva Cehová

Hosté:

Jaroslav Míka

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Janočku a pana Radka Vrábela.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(5:0:0)
2. Záměr změny stavby před dokončením – novostavba rodinného domu na p.p.č. 5785
v k.ú. Velká Morava (Bednářovi)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr změny stavby
před dokončením – novostavba rodinného domu
na p.p.č. 5785 v k.ú. Velká Morava. Jedná se
o nový rodinný dům s garážemi vedle stávajícího
domu pana Bednáře. Původní projekt počítal
pouze s tím, že dům bude sloužit jako
hospodářské stavení ke stávajícímu rodinnému
domu. Úprava projektu počítá s vytvořením
bytové jednotky v podkroví tohoto domu.
(5:0:0)
3. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 2135 v k.ú. Dolní Morava (Ivana Urbášková)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby
chaty paní Ivany Urbáškové na p.p.č. 2135 v k.ú.
Dolní Morava. Jedná se o pozemek vedle
penzionu Moravanka, který je dle územního
plánu obce určen k zástavbě stavbou pro
rodinnou rekreaci. Stavba bude podsklepená,
přízemní s podkrovím a sedlovou střechou
o celkových půdorysných rozměrech 10,45 x 15
metrů
s převažující
nadzemní
částí
o půdorysných rozměrech 9 x 12,05 metrů.
Vzhled a orientace stavby odpovídá současné prostorové kompozici sídla, v dokumentaci
však nebyly předloženy výšky objektu, proto zastupitelstvo obce požaduje dodržení výšky
hřebene nad nejnižší místo upraveného terénu u domu na 9 metrů, jako je tomu
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u podobných staveb v okolí. Dále je požadováno dodržení sklonu střechy mezi 35 – 45°,
povrchové úpravy omítek v bílé či pastelových barvách, nátěrů dřevěných prvků
v přírodních odstínech a barvy střešní krytiny v černošedém, černém či tmavě hnědém
provedení.
(5:0:0)
4. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 2134 v k.ú. Dolní Morava (ERGO FINANCIAL GROUP)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby
chaty na p.p.č. 2134 v k.ú. Dolní Morava. Jedná
se o pozemek vedle penzionu Moravanka,
který je dle územního plánu obce určen
k zástavbě stavbou pro rodinnou rekreaci.
Stavba
bude
podsklepená,
přízemní
s podkrovím a sedlovou střechou o celkových
půdorysných rozměrech 13 x 19 metrů
s převažující nadzemní částí o půdorysných
rozměrech 10 x 15 metrů. Vzhled a orientace
stavby odpovídá současné prostorové kompozici sídla, v dokumentaci však nebyly
předloženy výšky objektu, proto zastupitelstvo obce požaduje dodržení výšky hřebene
nad nejnižší místo upraveného terénu u domu na 9 metrů, jako je tomu u podobných
staveb v okolí. Dále je požadováno dodržení sklonu střechy mezi 35 – 45°, povrchové
úpravy omítek v bílé či pastelových barvách, nátěrů dřevěných prvků v přírodních
odstínech a barvy střešní krytiny v černošedém, černém či tmavě hnědém provedení.
(5:0:0)
5. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 20 v k.ú. Dolní Morava (ERGO FINANCIAL GROUP)
Zastupitelstvo obce neschválilo výstavbu chaty na st.p.č. 20 v k.ú. Dolní Morava, jelikož
stavba má být umístěna na hranici s obecním pozemkem p. č. 2126 v k.ú. Dolní Morava.
(5:0:0)
6. Žádost o odkoupení části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava (ERGO FINANCIAL GROUP)
2
Zastupitelstvo obce zamítlo odprodej části p.p.č. 2126 o výměře 1200 m v k.ú. Dolní
Morava, jelikož tento pozemek byl již přislíben do pronájmu pro účely vybudování
drivingu uvažovaného golfového hřiště.
(5:0:0)
7. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ
Starosta obce předložil zastupitelům možnost požádat před změnou zákona o Státním
pozemkovém úřadu žádost o bezúplatný převod pozemků v obci, které vlastní Státní
pozemkový úřad a které jsou dle platné územně plánovací dokumentace určeny
k zastavění stavbou pro bydlení. Po změně zákona již toto nebude možné. Jedná se
o soubor pozemků rozmístěných různě po obci. Po prostudování pozemků, o které může
obec žádat, schválilo zastupitelstvo obce podat žádost o bezúplatný převod všech
možných pozemků v obci a pověřilo starostu obce podáním žádosti.
(5:0:0)
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8. Rozpočtová změna č. 1/2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016 spočívající v zaúčtování
dotace od Pardubického kraje ve výši 130 000 Kč na Program obnovy venkova, která
bude využita na výstavbu nového veřejného osvětlení u rekonstruované komunikace
od Nováků po novou zástavbu na začátku obce.
(5:0:0)
9. Závěrečný účet obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy z přezkumu
hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad . Závěrečný účet byl vyvěšen od 11. 6. 2015
do 21. 6. 2016 na úřední desce obecního úřadu a nikdo k němu nepodal žádné
připomínky.
(5:0:0)
10. Informace z činnosti obce a diskuze
Starosta informoval o jednání se starostou města Žamberk o možnosti uzavření
veřejnoprávní smlouvy na vykonávání služeb městské policie v obci za účelem řešení
dopravních záležitostí (regulace dopravy, špatné parkování). Městská policie v Žamberku
v současné době nedisponuje dostatečným počtem zaměstnanců a vozidel, aby mohla
tuto službu poskytnout. Zastupitelstvo obce tedy pověřilo starostu obce o jednání
s nadřízenými orgány ve smyslu posílení úlohy státní policie v obci.
Dále byly probírány akce, kdy v letošním roce neproběhl dětský den ani den
matek. Starosta informoval o záměru červeného kříže uspořádat zájezd pro děti na konci
prázdnin a o setkání seniorů, které obec plánuje na podzim letošního roku.
Starosta také informoval zastupitele obce o možnosti navýšení příjmů obce
z cestovního ruchu formou zvýšení daně z nemovitosti. Daň z nemovitosti může být
navýšena až 5-ti násobně, avšak pro všechny nemovitosti. Jelikož principem má být
zvýšení příjmů z cestovního ruchu (od vlastníků chat a penzionů), bude navýšení daně
u rodinných domů místních občanů řešeno zpětně darem obce těmto občanům, tak aby
na tom nebyl hůře než nyní. Toto zvýšení by znamenalo navýšení ročních příjmů až 3 mil.
Kč, které lze investovat do potřebné infrastruktury a služeb, které budou sloužit všem
(občanům i návštěvníkům obce). Zastupitelstvo obce tuto možnost uvítalo a pověřilo
starostu obce sestavením vyhlášky upravující koeficient daně z nemovitosti.
Dále byl diskutován další rozvoj resortu dle platné územně plánovací
dokumentace či dokončované změny č. 7 územního plánu, která obsahuje možnost
vybudování welness centra u hotelu Vista, bobové dráhy od Marcelky ke Slaměnce
a propojovací sjezdovky od Slaměnky ke konečné lanové dráhy u Slona. Bylo řečeno, že je
nutné podmínit vybudování bobové dráhy dalšími parkovacími místy, a to i v případě
welnessu, které musí obsahovat odpovídající počet parkování pro návštěvníky. Také byla
probírána možnost výstavby záchytného parkoviště před obcí, aby nebyla obec
přetěžována provozem automobilů.
Nakonec byl diskutován špatný technický stav mostu mezi penzionem Krčma
a Sportovním areálem, který je nutno projednat s firmou stavějící lesní cestu v Mlýnici
a s lesy ČR, kdy provoz jejich vozidel uvedl most do takto špatného stavu. Starosta
informoval o objednané mostní prohlídce, která určí další postup prací.
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUP. OBCE, KONANÉ DNE 11. 7. 2016
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Ladislav Bednář
Radek Vrábel
Rostislav Král
Eva Cehová

Omluveni:

Vladimír Vyskočil

Hosté:

Jaroslav Míka

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Ladislava Bednáře a pana Rostislava Krále.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Záměr směny a prodeje části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava (ERGO FINANCIAL
GROUP, s.r.o.)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny a prodeje části p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní
2
Morava. Jedná se o směnu cca 20 m obecní parcely č. 2126 za části p.p.č. 2134 a st.
parcely č. 20 v k.ú. Dolní Morava (u penzionu Moravanka) o shodné výměře. Důvodem
směny je možnost vybudování obecní komunikace k obecnímu pozemku p.č. 2126.
K tomuto pozemku je pozemkově vyřešen přístup přes p.p.č. 2137, která však v místě
napojení na p.p.č. 2126 je značně svažitá a přístupová komunikace by zde byla reálně jen
velmi obtížně proveditelná. Z tohoto důvodu byla navržena směna tak, aby mohl být
vybudován reálný přístup na pozemek. Tento přístup se zavázal vybudovat pan Brůna
z firmy ERGO FINANCIAL GROUP, s.r.o., která vlastní okolní pozemky a chce na nich
postavit chatu k rodinné rekreaci. Dále by tato firma ještě mimo hlavní chaty chtěla
postavit přízemní chatu o půdorysných rozměrech 6 x 9 metrů na st. p .č. 20. Výstavbu
této chatky zastupitelstvo obce neschválilo na minulém zasedání zastupitelstva obce
z důvodu, že byla umisťována na hranici pozemku obce. Proto současně se směnou bylo
požádáno o odprodání pruhu o šíři 3 metry kolem st.p.č. 20, aby zde uvedená chatka
2
2
mohla být vystavěna. Jedná se o dokoupení cca 50 m ke směňovaným 20 m . Tato
výměra již nekoliduje se záměrem výstavby drivingu možného golfového hřiště. Panem
2
Brůnou byla navržena cena za dokupované části na 840 Kč/m . Vlastní prodej a směna
budou uskutečněny až v roce 2017 z důvodu, že současný nájemce p.p.č. 2126 pobírá na
tento pozemek dotace na zemědělskou činnost a vyjmutí směňované a prodávané části
může uskutečnit až na přelomu roku. Navrhovatel směny a kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem (daň z nabytí nemovitých věcí, kolek na vklad do katastru
nemovitostí, geometrický plán atd.)
(6:0:0)
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3. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 20 v k.ú. Dolní Morava (ERGO FINANCIAL GROUP,
s.r.o.)

Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby chaty na st.p.č. 20 v k.ú. Dolní Morava,
která se nachází u penzionu Moravanka. Jedná se o přízemní stavbu s podkrovím
o půdorysných rozměrech 6 x 9 metrů. Stavba je zastřešena sedlovou střechou. Vzhled
stavby odpovídá současné prostorové kompozici sídla. Je požadováno dodržení sklonu
střechy mezi 35 – 45°, povrchové úpravy omítek v bílé či pastelových barvách, nátěrů
dřevěných prvků v přírodních odstínech a barvy střešní krytiny v černošedém, černém či
tmavě hnědém provedení.
(6:0:0)
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku NN přes p.p.č.
5590 v k.ú. Velká Morava (Eliška Škorpilová)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na přípojku nízkého napětí přes obecní p.p.č. 5590 v k.ú. Velká Morava. Jedná
se o přípojku k plánované chatě paní Elišky Škorpilové. V obecním pozemku je již
přípojka k jiným chatám provedena, z této přípojky bude pouze provedena odbočka
k pozemku paní Škorpilové. Za zřízení věcného břemene bude obci vyplacena náhrada
ve výši 1000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
5. Nabídka kulturní akce (TS Produktion)
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku kulturní akce společnosti TS Produktion
na promítání letního kina v obci. Jednalo by se o film Tři bratři a náklady na promítání by
hradila obec a činily by 7 950 Kč. Jelikož v obci již letní kino každoročně provozuje
společnost Sněžník, a.s. a návštěvnost tohoto kina není velká, zastupitelstvo obce
neschválilo přijmutí této nabídky.
(6:0:0)
6. Řešení dopravní situace v obci v důsledku zvýšené návštěvnosti
Hlavním bodem mimořádného zastupitelstva bylo projednání dopravní situace v obci
v důsledku zvýšené návštěvnosti Resortu Dolní Morava. Byla diskutována situace kolem
5. července, kdy nastala mimořádná dopravní situace v důsledku nájezdu mnoha
automobilů do obce, ve které se tak začala tvořit kolona, která kolem poledne
kulminovala. Důvodem bylo nedostatečně efektivní navigování návštěvníků na dočasně
zřízené parkoviště na loukách resortu. Bylo řečeno, že vozidla neparkují jen na pozemcích
resortu, že v místě parkování vozidel chybí WC a odpadkové koše. Činnost osob z resortu
regulujících dopravu není dostatečná, protože se vesměs jedná o velmi mladé lidi a chybí
8
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zde podpora policie, která by jejich úlohu zvýraznila. Dále v obci není dostatečné
dopravní značení upozorňující na parkovací plochy a na zákaz stání mimo tyto plochy
(zóna zákaz stání je vymezena pouze na zimní měsíce). Starosta informoval zastupitele
o plánované schůzce s představiteli společnosti Sněžník, a.s., policie ČR a hejtmanem
Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce tedy pověřilo starostu obce předáním
uvedených podnětů k vyřešení a také si stanovilo teze dalšího budoucího řešení celé
situace v obci. Bylo shledáno, že v obci je určitá parkovací kapacita, kterou lze drobně
navýšit, nikoliv však na počet vozidel parkujících na dočasném parkovišti na loukách. Při
vyšší návštěvnosti obce by se po naplnění parkovacích kapacit měl vjezd do obce omezit
pouze na občany obce a ubytované, zbytek návštěvníků by měl parkovat na odstavné
ploše před obcí, kteří by se případně do resortu dostávali kyvadlovou dopravou, aby
obyvatelé i návštěvníci obce nebyli přetěžováni nadměrnou dopravou. Z tohoto důvodu
bylo řečeno, že nová zástavba v prostoru hotelu Vista by měla obsahovat parkovací
plochy pouze pro ubytované hosty. Pro denní návštěvníky by zde mělo vzniknout
maximálně 400 parkovacích míst.
(6:0:0)

KRÁLOVSTVÍ KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU POŘÁDÁ DĚTSKÝ DEN NA PODLESÍ
Milé děti,
prázdniny utíkají a jistě chodíte do lesa, a to buď na houby, lesní plody, nebo jen tak.
Určitě se v lese chováte tak, aby tam po vás nezbyla žádná nehezká „památka“.
Myslete na to, že v lese nejste sami, že tu žijí i zvířata, která jsou tu doma a potřebují
klid. Taky často a rád zajdu do lesa. Jednou jsem tam našel na pařezu sedět Podbělníka.
Byl velmi smutný. Stával tu prý strom, který pokáceli na výrobu papíru. A přitom se
mnoho pohozených papírů a papírků válí po lese tolik, že by je stačilo jen zrecyklovat.
Společně jsme si popovídali a já mu slíbil, že mu pomůžu. Na konci srpna, 27. 8. 2016
ve 14:00 hodin pořádám v Podlesí „Dětský den na ukončení prázdnin“. Jeho součástí
bude vedle různých soutěží a her i akce s názvem ZACHRAŇTE STROM NA KRÁLICKÉM
SNĚŽNÍKU. A o co půjde? Obracím se na všechny děti – sbírejte přes prázdniny starý papír
a ten přineste s sebou na náš Dětský den k ukončení prázdnin. Každý, kdo nějaký starý
papír přinese, dostane sešit z recyklovaného papíru a podle doneseného množství ještě
i penízky olšováčky, za něž si bude moci na onom Dětském dnu koupit vybrané zboží. Tou
nejhlavnější odměnou ale bude to, že pokud toho starého papíru přinesete společně
hodně, zachráníte jeden strom v Podbělníkově království a tím mu uděláte velikou
radost. A ještě když si ze starých věcí, které jsou na vyhození, ušijete oblek například
z papíru či plastu, tak mu uděláte druhou radost. První tři obleky budou ohodnoceny.
Váš Olšováček

Program dětského dne dne na Podlesí:
14:00
zahájeni
14:05 - 14:30
odevzdaní papíru
14:30
vyhlášení nejlepších šatů
15:00 - 17:00
hry a kvízy
17:00
hádání Markraběte, který vládl na Moravě ve 14. století
17:30
táborák
9
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ZÁJEZD PRO DĚTI DO PEKLA
Český červený kříž Dolní Morava
pořádá v sobotu 3. září zájezd pro
děti do Pekla Čertoviny u Hlinska.
Odjezd autobusu bude v 8:00
z konečné a postupně bude nabírat
na zastávkách všechny účastníky
zájezdu. Zájemci o zájezd se mohou
hlásit u paní Anny Kholové (osobně
či na telefonu 774 204 317 po 17.
hodině). Děti mají celý zájezd
zdarma, dospělý doprovod si platí
pouze vstupné.

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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