ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
duben 2017

Číslo: 3/2017

ZDARMA

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Mnozí z Vás se ptají, jak to vypadá s kompostéry, které by mohly být pořízeny z dotačních
prostředků Operačního programu životní prostředí prostřednictvím Sdružení obcí
Orlicko. Jak už to bývá, posuzování žádostí může být dlouhodobý proces. Sdružení obcí
Orlicko v minulém roce o kompostéry do celého Orlicka zažádalo, žádost prošla
kontrolou všech požadovaných náležitostí a prošla dále k posuzování výběrovou komisí.
Toto posouzení doposud neproběhlo. Dle našich informací by zasedání výběrové komise
mělo proběhnout 20. 4. 2017 a rozhodnutí řídícího orgánu by pak mělo být 10. 5. 2017.
Po tomto datu bychom měli vědět, jestli naše společná žádost uspěla či nikoliv a jakmile
budeme mít další informace, zveřejníme je ve zpravodaji.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Někteří z Vás uvažují o pořízení nového kotle prostřednictvím oblíbených kotlíkových
dotací a ptají se, kdy to opět bude možné. Již proběhly 2. výzvy na tento typ dotací
prostřednictvím Pardubického kraje, který finance získává z dotací od Ministerstva
životního prostředí (MŽP), které určuje, za jakých podmínek budou peníze poskytnuty
dále. Tyto 2. výzvy byly z první vlny financí z MŽP. Bude poskytnuta druhá vlna financí,
avšak s odlišnými pravidly, proto očekávejte změny oproti dosavadním podmínkám
poskytnutí dotace. Již nebude potřeba provádět mikrotechnická opatření (těsnění oken,
výměna dveří apod.), nebude potřeba služeb energetického specialisty a nebude nutné
dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. Nebude však již možné žádat o kotle
pouze na uhlí, ale pouze kotle na biomasu nebo uhlí a biomasu (např. peletky).
Níže uvádíme předpokládané výše dotací pro jednotlivé typy kotlů:
• u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých
výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
• u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího
projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
• u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické
osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
• u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů
dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč
Další výzva tzv. kotlíkových dotací je plánována na podzim tohoto roku. O její vyhlášení a
přesných podmínkách Vás budeme včas informovat.

1

duben 2017

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 3. 4. 2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Rostislav Král

Zapisovatelka:
Hosté:

Edita Novotná
Ing. Jiří Rulíšek
Ing. Leoš Vančura, MBA
Ing. Zdeněk Minařík
Blanka Stejskalová
Karla Wirglerova
Marek Kupec
Kateřina Bartošová

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 Vladimíra Vyskočila.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Nová komunikace U Slona – Vista – konečná
V tomto bodě se opět projednávala možnost zlepšení dopravní obslužnosti v závěru
obce. Starosta uvedl, že se v současné době řeší možnost zokruhování dopravy v závěru
obce k prostoru hotelu Vista, kdy toto zokruhování by vzhledem k významu komunikace
mohl budovat Pardubický kraj. Obec v současné době vlastní komunikaci od konečné
k Bednářům a údržba tohoto malého úseku stojí obec nemalé úsilí i finanční prostředky.
Na konci roku 2022 připadne obci i komunikace od Slona k Vistě a obec tak bude mít ve
správě toto frekventované území. Pro obec by tedy bylo vhodnější, aby toto území bylo
obsluhováno krajskou komunikací, protože frekvence dopravy na těchto komunikacích
neodpovídá kategorii místní komunikace. Pardubický kraj je ochotný vybudovat v tomto
území dopravní propojení, avšak je potřeba mu předat majetkoprávně vypořádaný
koridor pro vedení této komunikace. Ani stávající zokruhování není majetkoprávně
vypořádáno. Některé pozemky komunikace jsou Lesů ČR, některé Sněžníku, a.s.
a případná rekonstrukce komunikace na parametry krajské komunikace s vytvořením
přilehlého chodníku by znamenala další pozemkový zábor do pozemků sousedních
vlastníků.
Na zasedání zastupitelstva se dostavil i pan Rulíšek, předseda představenstva společnosti
Sněžník, a.s., který vyzdvihl význam této komunikace, kterou budou užívat jak jeho
návštěvníci, tak také návštěvníci plánovaných zařízení jiných vlastníků při této
komunikaci, kde je již dlouhodobě umožněna výstavba. Dále uvedl, že je jeho snahou
řešit parkování v této lokalitě formou parkovacích domů. Nyní je však společnost ve fázi
úvah, zda-li dále investovat prostředky do tohoto prostoru, nebo ponechat stávající stav
a dokonce omezit či uzavřít zimní provoz, který je pro společnost po odečtení nákladů
na nové vybavení (zasněžování, rolby apod.) stále ztrátový. Pan Rulíšek uvedl,
že návštěvnost v letošní zimě byla menší než minulou, náklady na vysněžení svahů jsou
značné a v současné době začíná být čím dál více problém s nedostatkem vody
pro zasněžování. Tyto argumenty vedou společnost k uvedeným úvahám. Uvedl, že pro
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stabilizaci zimního provozu by prospělo vybudování veřejného wellness vedle hotelu
Vista, které by návštěvníci mohli v nepříznivém zimním počasí navštěvovat, protože
počasí se stává hlavním důvodem, proč lidé přestávají na dlouhodobější pobyty na české
hory jezdit. Investice do parkovacích domů a wellness je ochoten investovat, pokud bude
v dané lokalitě kvalitní dopravní napojení, které je ochoten vybudovat Pardubický kraj.
Následně byla vedena diskuze o potřebnosti těchto investic ze strany Sněžníku, a.s.
a o potřebnosti komunikačního propojení v této lokalitě a současném majetkoprávním
uspořádání. Zastupitelé se shodli na skutečnosti, že by pro obec bylo nejvhodnější, aby
komunikace v této lokalitě byly ve správě Pardubického kraje, protože možnosti obce
při údržbě v této lokalitě jsou omezené. Dále se shodli, že z hlediska majetkoprávního
uspořádání by bylo nejvhodnější maximálně využít stávající trasování komunikace
s možností rozšíření o chodník kvůli pěším, kterých je v této lokalitě mnoho. Aby nedošlo
k příliš velkým záborům pozemků, bylo by nejvhodnější zachovat jednosměrný provoz
a rozšířit ho i na komunikaci směrem ke konečné. Pro rozvolnění dopravy by také bylo
vhodné doplnění komunikace od hotelu Vista pod hotelem Prometheus k parkovišti
na konečné. Po diskuzi vzali zastupitelé všechny přednesené informace na vědomí
a pověřují starostu obce jednáním o majetkoprávním vypořádání současné komunikace
s možností rozšíření do okolních pozemků tak, aby mohl případně Pardubický kraj tyto
pozemky převzít a vybudovat zde kvalitní dopravní propojení ve své správě.
(6:0:0)
3. Žádost o pacht sportovního areálu (Karla Wirglerova, Marek Kupec)
V tomto bodě starosta informoval o nových zájemcích o pacht sportovního areálu. Zájem
o pacht projevili paní Wirglerova a pan Kupec. Oba zájemci byli přítomni a dostali prostor
k představení, jak by si provoz sportovního areálu představovali. Oba zájemci měli
v podstatě podobnou vizi (provoz občerstvení, sportovišť a kempu). Zastupitelstvo obce
tedy vyzvalo přítomné zájemce k předložení nabídky výše měsíčního pachtovného pro
první rok pachtu sportovního areálu obálkovou metodou do 10. 4. do 17:00, kdy se
uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva a zájemci s vyšší nabídkou bude sportovní
areál propachtován. Bylo upřesněno, že pachtovné v dalších letech se bude odvíjet
od výše zisku z provozu a nesmí být nižší než předložená nabídka.
(6:0:0)
4. Směna pozemků (Věra Minaříková)
Zastupitelstvo obce projednalo záležitost směny p.p.č. 5597 v k.ú. Velká Morava
ve vlastnictví Věry Minaříkové (pozemek u odbočky na Horní Moravu) za část pozemku
p.č. 297/1 v k.ú. Horní Morava o shodné výměře (pozemek nad rodinným domem
Minaříkových). Tato směna již byla schválena, ale paní Minaříková z ní ustoupila
z důvodu, že část směňovaného pozemku se nachází nad domem pana Helana a o tuto
část pozemku nemá zájem, aby v budoucnu nedocházelo k sousedským sporům. Přišla
2
tedy s nabídkou, že by namísto této části o výměře cca 900 m uvítala jinou část
obecního pozemku, a to část p.p.č. 5597 v k.ú. Velká Morava (pozemek pod panem
Šintákem), která je určena územním plánem pro vybudování parkoviště. Zastupitelům se
zdála být pro obec vhodnější první varianta, ale když s ní vlastník pozemku nesouhlasí
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a obec předmětný pozemek potřebuje pro vedení plánované cyklostezky, nakonec
s předloženou variantou souhlasilo.
Zastupitelstvo obce tedy schválilo záměr směny p.p.č. 5597 v k.ú. Velká Morava
2
ve vlastnictví Věry Minaříkové o výměře cca 1841 m za část pozemku p.č 5664
2
v k.ú. Velká Morava o výměře cca 900 m a pozemku p.č 297/1 v k.ú. Horní Morava
2
o výměře 900 m . Protože se jedná o směnu realizovanou na podnět obce, obec uhradí
veškeré náklady spojené s převodem (kolek na vklad do katastru nemovitostí,
vypracování znaleckých odhadů a geometrického plánu, daň z nabytí nemovitostí).
(6:0:0)
5. Záměr prodeje části pozemku p.č. 297/1 v k.ú. Horní Morava (pan Helan)
Zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti pana Helana o odkoupení pozemku
záměr prodeje části pozemku p.č. 297/1 v k.ú. Horní Morava o výměře celkem
2
2
cca 900 m za cenu 35 Kč/m . Jedná se o trvalý travní porost, který je z části porostlý
náletovými dřevinami. Zastupitelstvo obce shledalo, že uvedené části pozemků jsou pro
obec nevyužitelné a mohou být odprodány. Budoucí kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
(6:0:0)
6. Přestavba Srubů Větrný vrch
Zastupitelstvo obce projednalo záměr přestavby Srubů Větrný
vrch. Jedná se o demontáž stávajících srubů (u Moravanky)
a následně vystavění srubů nových na původních základech
s půdorysnými rozměry 12,4 x 6,2 a výškou 7,5 m.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr přestavby dle předložené
dokumentace.
(5:0:1 zdržela se paní Cehová)
7. Změna stavby hotelu Větrný vrch
Zastupitelstvo
obce
projednalo
změnu již povolené stavby (z roku
2009)
hotelu
Větrný
vrch
na polyfunkční
dům
v březnu
minulého roku. Nyní byla doručena kompletní projektová
dokumentace, kde oproti původně předložené dokumentaci je
měněn povrch fasády a střechy na obklad z vlnitých šablon
a částečně na dřevěnou předsazenou fasádu. Po diskuzi
zastupitelé požadují namísto vlnitých šablon použití čtvercových
šablon, které obsahuje původní řešení objektu.
(6:0:0)
8. Úprava stanov sdružení obcí Orlicko
Starosta informoval zastupitele o úpravě stanov ve sdružení obcí Orlicko. Předkládaná
aktualizace stanov řeší zaktualizování členské základy po odchodu obce Sobkovice,
zpřesnění pravomocí valné hromady a správní rady ve věcech schvalování mimořádného
členského příspěvku, rozpočtového opatření, střednědobého výhledu v souladu
4
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s novelizací zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále novelizace stanov
obsahuje zpřesnění pravomocí správní rady, zpřesnění způsobu jednání vůči revizní
komisi, rozšíření pravomocí při rozhodování o dotacích v rámci dotačních programů
Sdružení obcí Orlicko. Následně novelizace stanov obsahuje zpřesnění ustanovení
o právech a povinnostech členů Sdružení obcí Orlicko, kdy nově má člen právo být volen
do funkcí v orgánech Sdružení obcí Orlicko a svoji funkci vykonávat prostřednictvím
svého oprávněného zástupce (V praxi to bude vypadat tak, že např. do funkce předsedy
svazku zvolí valná hromada obec, která bude funkci vykonávat prostřednictvím svého
oprávněného zástupce, tedy většinou prostřednictvím starosty obce.). Nakonec
novelizace stanov obsahuje umožnění hlasování členů správní rady způsobem „per
rolam“ (tj. elektronicky např. přes e-mail) z důvodu pružnějšího projednání a schválení
některých neodkladných usnesení správní rady. Zastupitelstvo obce schválilo upravené
znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné
hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. 3. 2017.
(6:0:0)
9. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 5803 v k.ú. Velká Morava (Richard Skřivánek)
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr výstavby chaty na p.p.č. 5803 v k.ú. Velká Morava
(za konečnou) v předložené podobě. Zastupitelé požadují respektování vzhledu okolní
zástavby (přesahy střechy, výšky objektu).
(6:0:0)

10. Informace z činnosti obce
Starosta informoval zastupitele o jednání ohledně odkoupení pozemků okolo obchodu
od pana Žaloudka za účelem komplexní přestavby prodejny potravin na víceúčelový
2
objekt. Pan Žaloudek snížil cenu na 950 Kč/m , pro většinu zastupitelů je však
2
akceptovatelná cena 850 Kč/m , za kterou obec u Moravanky v nedávné době prodala
část svého pozemku. Zastupitelé proto pověřili starostu dalším jednáním s panem
Žaloudkem. K možnosti přestavby prodejny potravin na polyfunkční objekt se vznesla
diskuze, protože někteří zastupitelé shledávají současný stav za dostačující, většina však
s přestavbou prodejny souhlasí.
Starosta dále informoval o jednání se současným majitelem domu č.p. 30 v k.ú. Dolní
Morava (Juračkovo), který by souhlasil s tím, že by mohla vést cyklostezka okrajem jeho
pozemku. Do budoucna by s ním obec směnila vedlejší pozemky, na kterých by si
vybudoval parkování.
Dále starosta informoval o výběru nejlevnějšího projektanta na projekt komunikace
na Větrný vrch s tím, že jsou již započaty geodetické práce.
5
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Nakonec se řešila situace okolo mostu přes řeku u Krčmy. Starosta uvedl, že již jedná v
této věci s Lesy ČR, kterým bude nabídnuto, že jim obec přenechá most i s úsekem
komunikace do Mlýnice a za zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro místní občany
uhradí LČR 1 mil. Kč za podmínky, že LČR vybudují nový most s chodníkem pro pěší a
předmětný úsek komunikace. O dalším jednání bude starosta informovat.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉ DNE 10. 4. 2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Vladimír Vyskočil
Eva Cehová

Hosté:

Marek Kupec
Kateřina Bartošová

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání zastupitelstva a přednesl program ke schválení.
Dále navrhl ověřovatele zápisu – pana Radka Vrábela a pana Rostislava Krále. K programu
i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé byli schváleni.
(5:0:0)
2. Pacht sportovního areálu (Karla Wirglerova, Marek Kupec)
Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil Marek Kupec s nabídkou pachtovného
v uzavřené obálce, paní Wirglerova svou účast omluvila a nabídku zaslala poštou
v označené obálce. Došlo tedy k otevírání obálek – pan Kupec nabídl měsíční pachtovné
ve výši 555 Kč a paní Wirglerova ve výši původních 100 Kč. Zastupitelstvo obce tedy
schválilo pacht sportovního areálu panu Kupcovi za zveřejněných podmínek od 1. 5.
2017.
(5:0:0)

JAK JDE ČAS V MŠ ČERVENÝ POTOK
Zdravíme Vás z naší malé útulné školičky a rádi bychom se s vámi podělili o naše zážitky,
které v tomto školním roce v naší škole společně prožíváme.
Od září navštěvuje naší MŠ 27 dětí ve věku od 2 do 6-ti let. Jsme třída plná kamarádů
a společně s naším maskotem skřítkem Póťou se vzděláváme podle nového školního
vzdělávacího programu nazvaného „Objevujeme duhový svět se skřítkem Póťou“. Vlastní
předškolní vzdělávání zpestřujeme dětem různými programy a akcemi. Každý rok s dětmi
jezdíme na lyžařský kurz. Letos jsme kurz absolvovali od 6. 2. do 10. 2. na Větrném vrchu
na Dolní Moravě. Byl to bezva týden, kdy se všechny děti během týdne naučily lyžovat
a společně s Brumíkem zažily spoustu legrace na sněhu. Za spolupráci děkujeme lyžařské
škole „SUNSKI ski a board school“ v čele s panem Bc. Janem Nešněrou a těšíme se za rok
na viděnou. Dalším tělovýchovným kurzem, který mají naše děti možnost navštěvovat je
kurz plavecký, kde se děti seznámí s prostředím plaveckého bazénu. Úkolem zde není
naučit děti plavat, ale seznámit se a nebát se vody. Kurz probíhá v plavecké škole
v Zábřehu pod vedením pana Bohumila Molka. I tuto probíhající akci hodnotíme jako
vydařenou a dětmi a rodiči oblíbenou.
6
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Od září jsme pro děti připravili a zařídili již několik kulturních představení, ať už třeba
vystoupení v kulturním domě Střelnice v Králíkách, tak i přímo v MŠ. Jednalo se o různá
divadelní představení se zaměřením hudebním, ekologickým, či hrané pohádky
s ponaučením. Spolupracujeme také s městskou knihovnou v Králíkách. Do konce
školního roku nás čeká ještě spousta dalších rozmanitých návštěv a představení.
V únoru jsme si s dětmi v naší MŠ uspořádali maškarní karneval plný krásných masek
a dobrého pohoštění, čímž děkujeme rodičům za přípravu kostýmů pro děti a dobrého
občerstvení. Náš karneval navštívili pohádkoví hrdinové z animovaného filmu
„Madagaskar“ (viz. foto), kteří pro děti přichystali spoustu zábavy, soutěží a legrace.
Atmosféra během celého dne byla úžasná a už nyní se všichni těšíme na další karneval. ☺
V naší školičce samozřejmě nezapomínáme ani na naše předškoláky, se kterými
soustavně a individuálně pracujeme a jsou tak připravovány na vstup do základní školy.
Pro snadnější přechod z MŠ do ZŠ s těmito dětmi navštěvujeme ZŠ v Králíkách včetně
školní družiny, kde děti mají možnost nahlédnout a seznámit se s prostředím, kde budou
absolvovat svůj velký den „Zápis do ZŠ“ a následně plnit povinnou školní docházku. Bývalí
absolventi MŠ a ostatní děti předvedou našim předškolákům co se již naučili a co je ve
škole čeká. Tímto děkujeme za spolupráci a vstřícný přístup paním učitelkám z 1.tříd ZŠ.
Jak jsme již uváděli na samém začátku – naše MŠ je plná akcí a s nimi spojených zážitků.
Některé jsou již tento rok za námi, ale mnoho nás jich teprve čeká, ale o tom zase příště…
Těšíme se na Vás!!!

Kolektiv MŠ Červený Potok

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018
Mateřská škola Červený Potok vyhlašuje dle §34, odst. 2, zákona 561/2004Sb. zápis dětí,
který bude probíhat:
• v bud. MŠ Červený Potok 9. 5. 2017 od 8:00-15:00 hod., tel: 465 634 165
• v bud. MŠ Prostřední Lipka 10. 5.2017 od 10:00-14:00 hod., tel: 465 631 461
Přijímáme děti již od 2 let. K zápisu přineste s sebou: rodný list dítěte, v případě cizinců
povolení k pobytu v ČR (originál k nahlédnutí a kopii k založení v MŠ), občanský průkaz
zákonného zástupce. Formuláře k vyplnění dostanete v mateřské škole. U zápisu
nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání naší školy.
Těšíme se na Vás!!!

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Proběhne ve středu 19. dubna 2017
od 8:00 do 13:00 hodin v budově
Městského
úřadu
Králíky,
ulice
Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři
č. 107.

Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne ve středu 3.května od 17:00
na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva
obce je veřejné a program bude zveřejněn
na úřední desce týden před jeho konáním.
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FINANČNÍ GRAMOTNOST
Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti vám nabízíme informace tentokrát na téma
„Nemocenská aneb Kontrolor nechodí po horách, ale po lidech“. Vaše dotazy rádi
zodpovíme na info@lukasmajvald.cz
Čistý příjem při nemoci trvající déle než měsíc poklesne zhruba o 40 % - a při
nedodržování pravidel se můžeme ocitnout bez peněz úplně.
Nárok na nemocenskou
Obecně platí, že nemocný je 3 dny doma zadarmo, od 4. do 14. dne vyplácí denní dávky
zaměstnavatel a od 15. dne stát. Starobní nebo invalidní důchodce má nárok na výplatu
nemocenské 70 dní, ostatní 380 dní, ve výjimečných případech 730 dní. Nárok na
nemocenskou má i zaměstnanec po ukončení pracovního poměru, a to nejpozději do
sedmi kalendářních dnů po tomto ukončení.
Kontrola? Mě se netýká
Kontroloři z okresní správy sociálního zabezpečení zkontrolují každoročně cca 10 % lidí na
neschopence. Loni léčebný režim nedodrželo 1686 lidí, proti kterým byl ze strany OSSZ
zahájen finanční postih. To může znamenat finanční krácení nemocenské nebo její
odebrání až na 100 dní, ve výjimečných případech hrubého nebo opakovaného porušení
režimu hrozí ze strany OSSZ pokuta až 20 tisíc Kč. Právo na kontrolu má v prvních
14 dnech neschopenky i zaměstnavatel.
Kdy čekat kontrolora?
Prakticky kdykoli, a to i v prvních třech dnech nemoci. Lékař vám může předepsat
vycházky od 7 do 19 hodin, maximálně na šest hodin denně. Je možné marodit i jinde než
v místě trvalého bydliště, na neschopence však musí být uvedena adresa, na které vás
kontrolor může zastihnout. Důležité je proto označit místo vašeho pobytu jmenovkou a
zajistit funkční zvonek nebo bezproblémový přístup do bytu.
Jen jsem si odskočil/a do lékárny…
I to může kontrolor slyšet, když nemocného nezastihne doma. V takovém případě vyzve
provinilce, aby kontaktoval OSSZ. Potvrdí-li se porušení léčebného režimu, následuje
postih. Informace o porušení režimu je poskytnuta i ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.
Více peněz v období nemoci
Pro případ pracovní neschopnosti se dá pojistit, a tím alespoň částečně pokrýt výpadek
příjmů během nemoci. V závislosti na pojišťovně můžete volit mezi denními částkami od
50 do 6000 Kč. Nechcete-li prokazovat příjmy, jste omezení hranicí 300 nebo 500 Kč/den,
podle konkrétní pojišťovny. Denní dávky se standardně vyplácejí maximálně po dobu
365 dní. Pracovní neschopnost se většinou hlásí 3-7 dnů od vzniku nároku na pojistné
plnění. Máte-li tedy ve smlouvě sjednáno pojistné plnění od 15. dne, nahlaste pracovní
neschopnost do sedmi dnů od tohoto data. Vyplatí se důkladně se seznámit s pojistnými
podmínkami vaší pojišťovny, a tím předejít komplikacím při pojistném plnění.
Lukáš Majvald
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se uskuteční v neděli 30. dubna ve Sportovním areálu Dolní Morava
Občerstvení bude k dispozici od 18:00, zapálení vatry proběhne ve 20:00
Vstupné činí 50 Kč, děti do 15-ti let mají vstup ZDARMA
o zábavu se postará kapela

PLAZMA
rock
Český červený kříž Dolní Morava oznamuje, že

se uskuteční
v sobotu 15. dubna od 20:00
na sále obecního úřadu.
Hudba a občerstvení zajištěno,
přijďte se bavit, těšíme se na vás :-)

VELIKONOČNÍ MŠE
v kostele sv. Aloise se uskuteční:
ve čtvrtek 13. dubna od 13 hodin
v pátek 14. dubna od 13 hodin
v neděli 16. dubna od 8 hodin

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 150 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 příspěvky doručte na obecní úřad či
na e-mail starosta@obecdolnimorava.cz
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