ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
leden 2018

Číslo: 1/2018

ZDARMA

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2018
Frekvence svozu komunálního odpadu se i v letošním roce se nemění. Opět bude svážen
v období hlavních sezón každý týden ve středu (tj. v měsících leden, únor, březen,
červenec a srpen) a mimo sezóny v sudé týdny ve středu (tj. v měsících duben, květen,
červen, září, říjen, listopad a prosinec). Samolepky na popelnice na rok 2018 budou
distribuovány do konce ledna.

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2018
Olympiáda dětí a mládeže se vrací do
Pardubického kraje po 15 letech. V červnu
roku 2003 se zde konala ta historicky vůbec
první a do Litomyšle, Chocně a Svitav se sjelo
přes 3000 účastníků. Od 28. ledna do 2. února
2018 bude Pardubický kraj tentokrát hostit
zimní variantu Her. Mladí olympionici budou
rozmístěni po městech Pardubického kraje, a
to v Litomyšli, kde bude také olympijský dům,
České Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni,
Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Moravě.
Očekává se účast dohromady až 1722
sportovců, trenérů, servismanů a vedoucích
výprav.

Po vzoru dětské olympiády v Brně bude
i letošní zimní ročník živě přenášen
na obrazovky České televize a streamován
na internetové iVysílání. ČT nabídne každý
den několik hodin živého vysílání včetně
olympijského studia a na webu odvysílá také
slavnostní zahájení. „Po pozitivním ohlasu na
přenosy letní ODM jsme se rozhodli v živém
vysílání akce pokračovat. Mládežnický sport si
zaslouží mnohem větší pozornost, které se
mu díky televizi dostává. Letos dělí „malou“
olympiádu v Pardubickém kraji a olympijské
hry v Koreji pouhých 9 dní. Věřím, že i tento
fakt je pro mladé sportovce motivující, a své
kvality předvedou sportovním fanouškům
i televizním divákům naplno,“ říká Filip
Šuman, místopředseda Českého olympijského
výboru, který má projekt za ČOV na starost.
Program Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 na Větrném Vrchu:
Datum a Den

Všechno začne v neděli 28. ledna v 15:00 hodin slavnostním ceremoniálem v jedné
z nejmodernější sportovních hal – v pardubické Tipsport areně, kde se můžete těšit
na vystoupení někdejšího mistra Evropy v krasobruslení Tomáše Vernera či bubenickou
show od Mika Ronos. Ceremoniál vyvrcholí koncertem Adama Mišíka. Vstupenky jsou
zdarma a zájemci si ji mohou vyzvednout buďto na informačním centru v Pardubicích
(pod Zelenou bránou) nebo na pokladnách Tipsport areny. Pokud nejste z Pardubic
a východočeské metropole se v nejbližší době nechystáte, můžete si lístek pro jistotu
rezervovat. Stačí poslat mail s vašimi údaji, podle kterých vás rozeznáme,
na odm2018@pardubickykraj.cz a do předmětu napsat: Rezervace vstupenek
na zahajovací ceremoniál. Vstupenky si v den ceremoniálu vyzvednete na pokladnách
Tipsport areny.
Od pondělí 29. 1. 2018 pak vše začne naostro. Všichni se možná nedostanou na
olympijskou úroveň, ale je důležité, aby děti a mládež sport bavil a stal se příjemnou
součástí jejich životů. Program nebude jen o medailích a výhrách, je připraven
doprovodný program nejen pro účastníky, ale i diváky. O medaile se bude bojovat
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v jedenácti sportovních soutěžích (alpské lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, skicross,
snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční
soutěž a šachy) z čehož dvě disciplíny – skicross a snowboarding se uskuteční u nás v obci
na Větrném Vrchu.

leden 2018

Pondělí
29. 1. 2018
Úterý
30. 1. 2018
Středa
31. 1. 2018
Čtvrtek
1. 2. 2018

Čas

Sport

Disciplína

9:00 – 13:30

Snowboarding

Paralelní obří slalom

9:00 – 12:30

Skicross

Skicross

10:30-16:00

Snowboarding

Slopestyle

10:00-13:45

Snowboarding

Snowboardcross

Poznámka: Program se může dle aktuální sněhových podmínek měnit. V případě nedostatečné
sněhové pokrývky se některé disciplíny pravděpodobně uskuteční v Resortu Dolní Morava.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Další zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí 22. ledna od 17:00
na obecním úřadě.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a
program bude zveřejněn týden předem.

Proběhne ve středu 28. února 2018 od 8
do 12 hodin v budově Městského úřadu
Králíky, ulice Karla Čapka 316, v přízemí,
v kanceláři č. 107
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 3. 1. 2018
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Janočko
Lucie Krupičková
Rostislav Král
Radek Vrábel
Eva Cehová
Vladimír Vyskočil

Zapisovatelka:

Edita Novotná

LEDNOVÁ SOUTĚŽ O HASIČSKÉ POHÁDKY
Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří?
Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních?
Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte
správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život!

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.
(7:0:0)
2. Uspořádání veřejné sbírky za účelem operace a následné péče Michala Čermáka
Zastupitelstvo obce schválilo uspořádání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na
operaci a rehabilitaci Michala Čermáka z Dolní Moravy, trpícího mozkovou obrnou. Cílem
operace a následné rehabilitace je zmírnit svalové napětí a umožnit tak lepší pohyblivost
Míši Čermáka. Sbírka bude konána v měsících leden a únor, aby mohla být operace
zajištěna co nejdříve.
(7:0:0)

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2018
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.275/2017 Sb. byla
dne 28. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta České
republiky. Volba prezidenta České republiky se koná
ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12.
ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu
13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná
rovněž ve dvou dnech, na území České republiky
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00.

Hasičský záchranný sboru ČR pro Vás připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí
z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za čtyři správné odpovědi můžete
vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v obchodně,
lze ji získat jen účastní v projektech a soutěžích organizovaných Hasičským záchranným
sborem ČR. Pro děti ji napsali sami hasiči a nádhernými obrázky je doplnil ilustrátor
pan Ladislav Cabicar.
Soutěžní otázky na měsíc leden:
1. Pokud v zimě zamrzne rybník:

2. Definuj požár:

A) Jdu bruslit hned, jak rybník trochu
zamrzne.
B) Chodím na rybník nejraději úplně sám,
moc bruslit neumím.
C) Jdu bruslit pouze v doprovodu
dospělých a bruslím jen v místech,
kde je led dostatečně silný.
D) Zásadně chodím bruslit jen s partou
kamarádů a je nám jedno kam.

A) Je to proces, při kterém mezi sebou
navzájem reagují hořlavá látka a oxidační
prostředek.
B) Je to nekontrolovatelné a nežádoucí
hoření.

3. Co označuje tento symbol na hasicím
přístroji?

4. Co je to evakuace?

A) Je vhodný pro hašení plynných látek.
B)Je vhodný pro hašení vznícených
potravin.
C) Není vhodný pro hašení plynných látek.
D) Je vhodný k hašení pevných
a kapalných látek.

C) Lidmi řízené a ohraničené hoření.
D) Jakýkoliv
k vaření.

oheň,

který

používáme

A) Organizované stěhování do jiného
města.
B) Organizovaný odchod se školou
do divadla.
C) Organizované přemístění osob, zvířat
nebo věcí z ohroženého místa do bezpečí.
D) Organizovaný výstup na nejvyšší horu.

OZNÁMENÍ O ZRYCHLENÍ INTERNETU

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 31. ledna 2018 celostátnímu
koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail
martina.talichova@grh.izscr.cz
Martina Talichová

V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních
ústředen, které poskytují pokrytí naší obce O2 internetem. Pro naprostou většinu občanů
je nyní k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k Internetu HD
od společnosti O2 Czech Republic, a.s. Při této příležitosti O2 nabídlo našim občanům
malý dárek. Při sjednání Internetu HD do 31. 3. 2018 získáte první 2 měsíce služby
zdarma a modem jen za 1 Kč. Tuto výhodu lze získat jen na stránce www.O2.cz/mojeobec
vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka identifikace.

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-maily starosta@obecdolnimorava.cz a nebo na referentka.dm@gmail.com.
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