ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
prosinec 2016

Číslo: 10/2016

ZDARMA

POVINNÉ KONTROLY A REVIZE KOTLŮ
V minulém zpravodaji jsme chybně informovali o kontaktech na kvalifikované techniky
nejčastějších typů kotlů. Za to se velmi omlouváme, zde jsou upravené kontakty:
Kvalifikovaní technici na nejčastější typy kotlů v našem okolí jsou:
Viadrus:

Haas Vojtěch, Králíky, tel: 603 933 308

Dakon:

Vencl Miloš, Lichkov, tel: 777 064 516
Haas Vojtěch, Králíky, tel: 603 933 308
Moravec Stanislav, Lichkov, tel: 777 195 064

Benekov:

Moravec Stanislav, Lichkov, tel: 777 195 064

PRO OBČANY OBCE JSOU SEZÓNNÍ SKIPASY S 20% SLEVOU!
Možná jste při zkoumání cen Resortu Dolní Morava narazili na výrazně zlevněné sezónní
skipasy oproti loňskému roku. Obec Dolní Morava navíc vyjednala se společností
Sněžník, a.s. slevu pro místní občany na tyto sezónní skipasy ve výši 20 %. Místní občané
tak mají možnost si koupit sezónní skipas za cenu necelých 6 jednodenních skipasů! Tato
sleva bude poskytnuta každému občanovi, který vlastní tzv. RESORT CARD. Pokud ji
nevlastníte, můžete si ji pořídit za 100 Kč po registraci na webu
http://www.dolnimorava.cz/resort-card a následném vyzvednutí na pokladně v resortu.
Pokud nemáte přístup k internetu, zastavte se na obecním úřadě, s registrací karty vám
pomůžeme. Pokud již kartu vlastníte, stačí zajít na kteroukoliv pokladnu v resortu
společně s občanským průkazem pro ověření trvalého pobytu v obci. Děti do 15-ti let ať
si vezmou žákovský průkaz na slevu jízdného. Po ověření totožnosti Vám na tuto kartu
bude nahrán zlevněný skipas. A jaké že pro místní platí ceny?
dospělí
studenti
děti 6-15
plná cena
4 690 Kč
4 130 Kč
3 220 Kč
pro občany DM
3 752 Kč
3 304 Kč
2 576 Kč
Poznámka: Původní slevy na denní skipasy již poskytovány nebudou.

děti 0-6
50 Kč
50 Kč

BANKOMAT NA DOLNÍ MORAVĚ
Pokud budete potřebovat finanční hotovost, již nemusíte zajíždět do města Králíky.
Na chatě Marcelka je hned u prostoru komunikace před hotelem Vista umístěn nový
bankomat Moneta Money Bank. Na parkoviště u chaty Marcelka můžete vjet s vozidlem,
i když jsou zde umístěny závory. Při vjezdu vám ze sloupku závory vyjede lístek
s bezplatným výjezdem z parkoviště do 30 minut. Pokud stanovenou dobu nedodržíte,
bude vám naúčtována částka 1000 Kč, proto uvedenou dobu 30 minut raději dodržte.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 15. 12. 2016
Přítomni:

Omluveni:

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

Zapisovatel:

Edita Novotná

Hosté:

Jaroslav Míka
Ing. Jan Reichl, MBA
Petr Čuma

Rostislav Král

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.
(6:0:0)
2. Žádost o pronájem p.p.č. 5568 v k.ú. Velká Morava pro stánek se zmrzlinou (Reichl)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu části p.p.č. 5568 v k.ú. Velká Morava
2
o výměře cca 60 m za účelem umístění stánku se zmrzlinou. Výše pronájmu byla
stanovena na minimální částku 10 000 Kč bez DPH za rok. Pronájem je stanoven na dobu
určitou, a to na 10 let. Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu
po dobu min. 15-ti dnů, pokud se nepřihlásí žádný další zájemce, bude pozemek pronajat
žadateli, kterým je pan Reichl z Králík.
(6:0:0)
3. Pacht sportovního areálu
Na minulém zasedání zastupitelstva obce se projednával pacht sportovního areálu,
o který má zájem pouze pan Čuma. Ten však uvedl, že má výhrady k podmínkám pachtu,
kdy je pro něj nevhodné uzavřít pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
V žádosti uvedl, že s ohledem na předpokládanou investici z jeho strany, zejména pak
do vytvoření technického zázemí sportovního areálu pro udržitelný provoz, vnímá
uzavření pachtu při těchto podmínkách za vysoce rizikové. Jelikož se minulého zasedání
nemohl zúčastnit, bylo toto projednání odloženo na další zasedání, na které se pan Čuma
dostavil a sám přednesl svou představu o investicích a provozu sportovního areálu.
Pan Čuma by rád investoval do technického zázemí tábořiště a dále by chtěl zakoupit
vybavení pro pořádání táborů. Bylo řečeno, že do technického zázemí by měla spíše
investovat obec, případné vybavení by si měl pak pan Čuma pořídit sám. Výpovědní lhůta
3 měsíce byla shledána jako nepřiměřeně krátká. Zastupitelé také diskutovali o provozu
bufetu, kurtu a dětských herních prvků, kde by si představovali, aby pro místní občany
byl zachován veřejný přístup jako tomu bylo doposud. Na to pan Čuma reagoval, že
v tomto hodlá pokračovat, navíc hodlá provoz sportovního areálu oživit o pořádání
táborů, sportovních a kulturních akcí. Po diskuzi zastupitelstvo obce vzalo uvedené
informace na vědomí a s panem Čumou se dohodlo na tom, že sestaví plán investic a
2

prosinec 2016

provozu sportovního areálu a navrhne podmínky, za kterých by byl pacht akceptovatelný.
Toto pak bude projednáno na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce.
4. Žádost o pronájem p.p.č. 228/1, 236/1 a 649 v k.ú. Dolní Morava (Petr Grežo)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Petra Greža o pronájem p.p.č. 228/1, 236/1
a 649 v k.ú. Dolní Morava za účelem chovu koní. Starosta uvedl, že danou záležitost se
žadatelem již probíral a informoval ho o skutečnosti, že před uzavřením nové nájemní
smlouvy musí být na uvedených pozemcích odstraněn nepořádek a stávající boudy.
Pan Grežo by po odklizení stávajících nevhodných staveb rád umístil na pozemcích novou
stavbu pro ustájení koní. Toto se stalo předmětem diskuze a bylo shledáno, že v daném
místě je umístění stáje jako dočasné stavby problematické a že pozemky by tak měly
sloužit pouze k pastvě. Také bylo shledáno, že pozemky musí být od nepořádku
a stávajících staveb odklizeny do 31. 5. 2017. Pokud to nebude provedeno, uklidí
pozemky na vlastní náklady obec a tyto náklady pak bude požadovat po tom,
kdo nepořádek na pozemek umístil. Nakonec zastupitelstvo obce schválilo záměr
pronájmu uvedených pozemků k zemědělskému využití. Minimální výše nájemného bude
2
0,1 Kč za m . Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve 1. 7. 2017 po vyklizení pozemků
od nepořádku.
(5:0:1 zdržela se p. Cehová)
2

5. Prodej části p.p.č. 655/7 v k.ú. Horní Morava o výměře 71 m (manželé Pechovi)
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části p.p.č. 655/7 v k.ú. Horní Morava o výměře
2
71 m , která je dle geometrického plánu oddělena jako p.p.č. 655/8 v k.ú. Horní Morava,
2
manželům Pechovým. Prodejní cena je 650 Kč/m , prodej bude proveden na základě
odsouhlaseného geometrického plánu. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
a geometrický plán).
(6:0:0)
2

6. Prodej části p.p.č. 664 v k.ú. Horní Morava o výměře 138 m (Praus)
2
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemkové parcely č. 664 o výměře 138 m ,
která je oddělena z p.p.č. 664 dle geometrického plánu jako p.p.č. 664/2, panu Prausovi.
2
Prodejní cena pozemku je 650 Kč/m . Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
a geometrický plán).
(6:0:0)
2

7. Směna části pozemkové parcely č. 297/1 v k.ú. Horní Morava o výměře 1 841 m
za p.p.č 5597 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře (Věra Minaříková)
Zastupitelstvo obce schválilo směnu části pozemkové parcely č. 297/1 v k.ú. Horní
2
Morava o výměře 1 841m za p.p.č. 5597 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře. Směna
bude provedena na základě odsouhlaseného geometrického plánu provedeného dle
terénního průzkumu. Obec Dolní Morava jako navrhovatel směny uhradí veškeré náklady
spojené se směnou (poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých
věcí a geometrický plán).
(6:0:0)
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8. Žádost o neuplatnění předkupního práva na st.p.č. 206 v k.ú. Velká Morava
(Alena Čížková)
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o neuplatnění předkupního práva na st.p.č. 206
v k.ú. Velká Morava. Na tomto pozemku ve vlastnictví obce je umístěna čistírna
odpadních vod hotelu Prometheus, který se nyní prodává, obec má tak předkupní na tuto
čistírnu. Zastupitelstvo obce shledalo, že tato čistírna nemá pro obec větší uplatnění
a navíc je ve špatném technickém stavu.
(6:0:0)
9. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení přípojky nn přes p.p.č. 5801/3
a 5798/2 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5801/3 a 5798/2 v k.ú. Velká Morava, které jsou ve
vlastnictví obce. Za zřízení věcného břemen bude obci vyplacena náhrada ve výši
2 000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
10. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532 v k.ú. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
výstavby rodinného domu pana Bronislava
Khýra na p.p.č. 5532 v k.ú. Velká Morava.
Jedná se o rodinný domek ve stylu
roubenky s výškou 7,5 m, šířkou 8,5 m bez
terasy a délkou 12 m. Zastupitelstvo obce
požaduje dodržení průčelní čáry shodně se
sousední stavbou rodinného domu, jinak
stavba respektuje současnou prostorovou
kompozici obce.
(6:0:0)
11. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532/1 v k.. Velká Morava
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby rodinného domu pana Lukáše Prokopa
na p.p.č. 5532/1 v k.ú. Velká Morava. Jedná se o rodinný domek s výškou 8 m
a půdorysnými rozměry 8 x 12 m. Záměr stavby respektuje současnou prostorovou
kompozici obce.
(6:0:0)
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12. Smlouva o bezúplatném převodu varovného a vyrozumívacího systému
od Města Králíky
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu varovného
a vyrozumívacího systému od Města Králíky. Jedná se o převod rozhlasů a radarů v obci,
které byly pořízeny na základě společného projektu všech obcí na Králicku, jehož
garantem se stalo město Králíky a které na tento projekt získalo dotaci. Doplatek
spolufinancování dotace obec městu již uhradila v minulosti formou příspěvku.
(6:0:0)
13. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období
od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Účelem této smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti
obce Dolní Morava veřejnou linkovou autobusovou dopravou, a to nad rámec základní
dopravní obslužnosti zajišťované krajem. Jelikož toto spolufinancování bylo společné jak
ze strany obce, tak ze strany Města Králíky a společnosti Sněžník, a.s., která již stávající
spoje nehodlá finančně podporovat, bude po novém roce celá záležitost
spolufinancování spojů nad rámec běžných spojů řešena a následně dle využití těchto
spojů bude rozhodnuto o jejich následném provozu. Protože společnost Sněžník, a.s již
ani na toto přechodné období nebude nadstandardní spoje podporovat, bude
k 1. 1. 2017 zrušen spoj jedoucí ve 22:30 z Králík na Dolní Moravu a zpět. Na základě
uvedených informací se zastupitelstvo obce shodlo na podpoře stávajících spojů
prozatím pouze do 4. 3. 2017. kdy budou měněny jízdní řády. Do této doby bude
rozhodnuto o dalším postupu. Výše příspěvku na toto období bude přibližně 25 000 Kč.
(6:0:0)
14. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální
služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017.
Celkový příspěvek pro charitu, provozující tuto službu, v příštím roce bude 30 000 Kč, na
spolufinancování se podílí všechny obce na Králicku a skládají se na příspěvek v podílu dle
počtu obyvatel. Příspěvek naší obce tak bude činit necelých 1000 Kč.
(6:0:0)
15. Dotační možnosti – Ministerstvo pro místní rozvoj
Starosta obeznámil zastupitele s dotačními možnostmi Ministerstva pro místní rozvoj,
které vyhlásilo poměrně na poslední chvíli dotační program na podporu cestovního
ruchu. Starosta uvedl možné projekty, v případě kterých by obec mohla zažádat o dotaci.
První možností je „Sledování počtu návštěvníků obce“. V rámci tohoto projektu by byly
pořízeny automatické elektronické sčítače automobilů přijíždějících do obce i turistů
pohybujících se po místních turistických trasách. Tyto sčítače by obci daly přehled
pohybu automobilů i turistů a zároveň by tyto údaje sloužili jako podklad pro získání
dotací na investiční aktivity v obci i pro vytvoření dalších opatření souvisejících
s návštěvností obce. Výše dotace je 50%, náklady tohoto projektu osahujícího dva
5
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automobilové a dva turistické sčítače včetně příslušenství a vyhodnocovacího softwaru
jsou cca 300 000 Kč, obec by pak toto zařízení stálo 150 000 Kč. Pro informaci starosta
uvedl, že v letním období bylo v obci prováděno týdenní sčítání jedním automobilovým
sčítačem odbornou firmou a toto týdenní sčítání stálo 20 000 Kč.
Druhou možností je projekt obsahující pořízení turistického vláčku na ekologický pohon.
Tento vláček s kapacitou cca 30 lidí v provedení na zemní plyn, který by se dal čerpat
v Králíkách, by stál 5 mil. Kč. Dotace je opět 50%, náklady obce by tak činili 2,5 mil. Kč.
Vzhledem k enormní návštěvnosti v letním období by byl tento vláček návštěvníky jistě
hojně využíván. Sloužil by k přepravě od parkovacích ploch k lanové dráze i v rámci obce
k přepravě ubytovaných hostů. Návratnost investice byla po započítání nákladů
na provoz a obsluhu a výdělků z jízdného spočtena na 6 let. Bylo shledáno, že by tato
služba jistě byla žádoucí, ale do doby než bude efektivně vyřešeno parkování v obci by
mohl vláček často uvíznout v dopravních kolonách, hlavně u nájezdů na parkoviště. Obec
disponuje omezenými prostředky a investice do jiné potřebnější infrastruktury budou
jistě značné.
Po diskuzi bylo shledáno, že první projekt je vhodný a zastupitelé pověřili starostu obce
podáním žádosti o dotaci. V případě druhého projektu se zastupitelé shodli na jeho
odložení do doby, než bude vyřešena potřebnější infrastruktura v obci.
(6:0:0)
16. Žádost na uspořádání hromadné sportovní akce DOLNÍ MORAVA WINTER
SPARTAN SPRINT
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Kúkoly zastupujícího firmu ESR Enterprises
Czech s.r.o., na uspořádání hromadné sportovní akce DOLNÍ MORAVA WINTER SPARTAN
SPRINT, která se bude konat v lyžařském areálu Dolní Morava dne 14. 1. 2017. Jedná se
o terénní běh se vzdáleností 5 km+, kde závodníci zdolávají řadu překážek – plazení
pod ostnatým drátem, různé stěny, hod oštěpem a jiné. Zastupitelé konstatovali, že
největší problém v případě konání této akce bude parkování. Pan Kúkola v žádosti uvádí,
že již má zajištěnou spolupráci s horskou službou a policí ČR. Zastupitelstvo obce
s konáním akce předběžně souhlasí za předpokladu, že bude obci předloženo řešení
parkování pro 2000 aut v obci v den konání akce.
(5:1:0 proti konání akce Vyskočil)
17. Žádost o prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu
(Jaroslav Míka)
Zastupitelstvo obce na žádost pana Jaroslava Míky schválilo prodloužení termínu
pro předložení kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním stavby rodinného domu,
který je požadovaný na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 5055/5 v k.ú.
Velká Morava. Původní termín pro předložení výše uvedeného byl do konce roku, nový
prodloužený termín je do 31. 12. 2017. Důvodem prodloužení je skutečnost, že posun
termínu byl i u jiných kupujících v minulosti umožněn, pokud měli dům v pokročilé fázi
rozestavěnosti, což má i pan Míka.
(6:0:0)
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18. Rozpočtové provizorium na rok 2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2017 do konce měsíce
března. V tomto rozpočtovém provizoriu nesmí být náklady obce měsíčně vyšší než 1/12
rozpočtu v roce 2016. Řádný rozpočet pro rok 2017 bude předložen po novém roce,
kdy bude uzavřen rozpočet za rok 2016 a schválen bude do konce měsíce března.
(6:0:0)
19. Záměr rozšíření Mamutíkova vodního parku (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr rozšíření Mamutíkova vodního parku. V něm má být
umístěn nově domeček ve tvaru mamuta se skluzavkou. Výška mamuta bude v nejvyšším
místě téměř 12 metrů. Celý domeček bude vytvořen lehkou konstrukcí opláštěnou
smrkovými prkny tak, aby tvarem celý připomínal mamuta v nadživotní velikosti. Přístup
do domečku bude nohami mamuta. Uvnitř těla mamuta bude místnost pro interaktivní
hry dětí. Z mamutovy hlavy pak povede na zem nerezový tobogan. Součástí záměru
budou pěšiny a doplnění lavic na sezení, stojanů na kola a odpadkových košů.
(6:0:0)
20. Záměr rozšíření Pískového světa (Sněžník, a.s.)
Zastupitelstvo obce schválilo záměr rozšíření Pískového světa. Jedná se o místo, kde
v zimě funguje lyžařská školička pro děti. V tomto místě bude pro letní využití vystavěna
demontovatelná letní tubingová dráha, budou zde umístěny nafukovací trampolíny, klece
s morčaty, posezení a nové chodníčky.
(6:0:0)
21. Informace o projektu Kladsko – Orlicko – Sněžník
Starosta informoval o projektu Kladsko – Orlicko – Sněžník, v rámci něhož má být
na Králickém Sněžníku vybudována nová rozhledna Poláky, a kde českým partnerem byla
naše obec s projektem Návštěvnického centra na konečné na místě bývalého
informačního centra. Tento projekt měl být financován dotací z Evropské unie
na přeshraniční spolupráci. Žádost o dotaci byla podána v květnu tohoto roku. V říjnu byli
účastníci projektu vyzváni k opravám nedostatků, což bylo učiněno, avšak vedoucí polský
partner Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej nenahrál do systému žádosti o dotaci jednu
opravenou tabulku. Z tohoto důvodu byl projekt vyřazen z dalšího posuzování
pro nesplnění podmínek předložení všech povinných příloh. Všichni partneři projektu
tedy následně proti tomuto rozhodnutí podali odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj,
protože tato chyba nebyla závažného charakteru. Ministerstvo však neshledalo
pochybení na straně posuzujících úředníků a potvrdilo jejich rozhodnutí. Novou žádost
o dotaci mohou všichni partneři podat v příštím roce. Starosta na základě uvedených
skutečností a na základě událostí v letošním roce navrhnul, aby se obec tohoto
společného projektu účastnila namísto poměrně drahého (necelých 20 mil. Kč,
spoluúčast obce 3 mil. Kč, předpoklad další dotace od kraje) a ne dnes tolik potřebného
Návštěvnického centra s projektem parkoviště pod Klepáčem, které nákladově vychází
na necelé 3 mil. Kč a s 85% dotací tak obec bude stát přibližně 450 000 Kč. Zastupitelé
s navrženým postupem souhlasili, protože obec dnes potřebuje investovat do potřebnější
infrastruktury.
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FINANČNÍ GRAMOTNOST – HYPOTÉKY
Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti se blíže podíváme na hypotéky a úvěry - produkty,
které se týkají většiny z vás. V přehledných tabulkách uvidíte, jak moc je důležité zajímat
se o aktuální úrokové sazby, abyste svůj rodinný rozpočet nezatěžovali zbytečnými
výdaji. Těšíme se na vaše dotazy na adrese info@lukasmajvald.cz, popř. na telefonním
čísle 604 140 551.
Hypotéky a úvěry – neplaťte víc, než musíte!
Patříte k těm, kteří si v minulosti pořídili hypotéku nebo úvěr? V tom případě je nutné si
pohlídat, zda neplatíte víc, než je nutné. Úrokové sazby úvěrů a hypoték se totiž neustále
mění. Dobrá zpráva je, že momentálně směrem dolů. Co udělá s měsíční splátkou
a přeplatkem rozdíl zhruba dvou procent u hypotéky uzavřené na 30 let, ukazuje
následující tabulka:
Výše investice

splátka při
splátka při
přeplatek při
přeplatek při
4% úroku
1,9% úroku
4% úroku
1,9% úroku
1 000 000
4 774
3 646
718 965
312 700
2 000 000
9 548
7 293
1 437 390
625 400
3 000 000
14 322
10 939
2 156 085
938 100
Jestliže máte tedy hypotéku s vyšší úrokovou sazbou, je pro vás podstatné datum konce
fixace. Od tohoto data se pak odvíjí možnost změny úrokové sazby. Před koncem doby
fixace zasílá banka klientům dopis s aktuální výší úrokové sazby. Na základě toho se
můžete rozhodnout zůstat buď u stávající banky, nebo přejít ke konkurenci.
U úvěrů je situace podobná. Jak se může v rámci 5-ti letého úvěru lišit výše měsíční
splátky a přeplatek u 18% a 8% úroku, ilustruje další tabulka:
Výše investice
100 000
200 000
300 000

splátka při
18% úroku
2 539
5 079
7 618

splátka při
8% úroku
2 028
4 055
6 083

přeplatek při
18% úroku
52 361
104 721
157 082

přeplatek při
8% úroku
21 658
43 317
64 975

V případě úvěru jste však odkázáni sami na sebe, jak se orientujete v nabídce úrokových
sazeb. Pokud narazíte na výhodnější úrokovou sazbu, lze přejít ke konkurenci, dohodnout
se ale dá i s vaší bankou.
Netroufáte-li si sami na vyjednávání s bankami, lze využít profesionálních služeb
hypotečních či úvěrových specialistů, kteří pro vás zařídí ty nejlepší podmínky.
Lukáš Majvald

SDĚLENÍ OBČANŮM ! ! !
Prosíme občany, aby pytle s plasty plnili co možná nejvíce. Děkujeme za pochopení.
Obec Dolní Morava
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TRADICE NITĚNÝCH KNOFLÍKŮ
Vážení rodáci,
v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet
opět identitu s prostředím, v němž žijí, a proto se vracejí k místním tradicím. Proto bych
ráda zmínila firmu (svého druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční
výroby v Podorlicku.
Firma A. S. Buttons s.r.o. s obchodní značkou Slesinger Thread Buttons se zabývá
v Jablonném nad Orlicí výrobou nitěných knoflíků, strojních i ručně šitých bezmála 95 let.
V roce 1921 Antonín Šlesinger zaměstnával desítky místních lidí, kteří tvořili knoflíky
ručně a doma. Dokonce i pánové se podíleli na výrobě. O 3 roky později pan Šlesinger
spoluzakládá dílnu na průmyslovou strojní výrobu, kde ve své době zaměstnával kolem
500 lidí.
Možná, že jste i Vy sami či Vaši předkové pracovali u této firmy a vytvářeli jste něco tak
krásného jako je právě onen zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí za zmínku, že tento
unikát dokázal v současné době oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu
designérů, módních návrhářů a světových umělců, kteří opět začínají nitěný knoflík
používat nejen na ložním povlečení, ale také na oděvy, kterým dodává luxusní vzhled.
Tradiční a lidová kultura však tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země,
proto bychom se rádi zhostili příležitosti a dali tak podmět ke vzniku vybudování muzea
nitěných knoflíků v Jablonném nad Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje Vás chceme oslovit
a zároveň požádat o pomoc jak toto bohatství zachovat. Myslíte-li si, že nám můžete
předat zajímavé informace z doby, kdy se tu začal nitěný knoflík vyrábět, prosím obraťte
se na nás. Naleznete-li doma historické prameny či staré fotografie, které by muzeum
mohli obohatit nebo objevíte-li textilie na kterých je původní knoflík dochován,
kontaktujte nás prosím na tel. čísle 733 709 511. Můžete nám tak pomoci uskutečnit
tento plán a podpořit tak tradiční řemeslo.
S poděkováním a přáním pěkného dne tým A.S. Buttons
( výroba nitěných knoflíků)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu starostovi Richardu Novákovi za uspořádání velmi pěkného
vzpomínkového, poučného i zábavného setkání seniorů dne 26. listopadu 2016.
Děkujeme také dětem z MŠ Červený Potok za pěkné vystoupení, dechovce Horalka
i obsluhujícímu personálu.
Doufáme, že se podobné akce budou konat i v budoucnu.
Za přítomné seniory Marie Vyskočilová, Zdenka Králová, Eva Klimešová

VÁNOČNÍ MŠE
Vánoční mše se v našem kostele sv. Aloise uskuteční na Štědrý den od 13 hodin.
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Obec Dolní Morava
přeje svým občanům
krásné prožití Vánoc
a klidný rok 2017.

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. Zpracovali Edita Novotná, Richard
Novák. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše přípěvky doručte na obecní úřad či
na e-mail starosta@obecdolnimorava.cz
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