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ZDARMA

VOLBA PREZIDENTA ČR 2018
Jak dopadla volba prezidenta všichni víme, prezidentem ČR byl s rozdílem 152 tisíc hlasů
zvolen Miloš Zeman. Zde jsou výsledky volby pro Obec Dolní Morava:

1. kolo
2. kolo

Voliči
v seznamu*
449
695

Vydané
obálky
363
622

Volební
účast v %
80,85
89,50

Odevzdané
obálky
362
622

Platné
hlasy
359
621

% platných
hlasů
99,17
99,84

*voliči v seznamu = místních 249 + všichni co dorazili na voličský průkaz

Z uvedených
tabulek
je
patrné, že v naší obci v obou
kolech zvítězil Jiří Drahoš.
Tento výsledek byl však
ovlivněn voličskými průkazy,
na které u nás volilo hodně
návštěvníků obce. V prvním
kole jich bylo 203 a ve
druhém
dokonce
446.
Místních voličů je 249
a například ve 2. kole jich
dorazilo k urnám 176, což je
daleko
méně,
než
přespolních.

Kandidát

1. kolo

2. kolo

Mirek Topolánek

hlasy
16

%
4,45

hlasy
-

%
-

Horáček Michal

39

10,86

-

-

Pavel Fischer

55

15,32

-

-

Jiří Hynek

2

0,55

-

-

Petr Hannig

1

0,27

-

-

Vratislav Kulhánek

0

0,00

-

-

Miloš Zeman
Marek Hilšer

89
28

24,79
7,79

186
-

29,95
-

Jiří Drahoš

129

35,93

435

70,04

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2018
Na přelomu ledna a února se v Pardubickém kraji uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže.
Po zahajovacím ceremoniálu v neděli 28. ledna se děti rozjely do jednotlivých sportovišť
rozmístěných na více místech v kraji. Jedním z nich byla také Dolní Morava, kde se konaly
sporty snowboarding (disciplíny paralelní obří slalom, slopestyle, snowboardcross)
a akrobatické lyžování (disciplína skicross). Veškeré soutěže se měly uskutečnit
na Větrném vrchu. Kvůli nepřízni počasí se zde odjel pouze paralelní obří slalom
na snowboardu a slopestyle. Skicross a snowboardcross musely být přesunuty do výše
umístěného areálu U Slona, kde byla nachystána crossová trať z již uskutečněného
českého poháru ve skicrossu. Pardubický kraj reprezentovali ve snowboardingu členové
sportovního klubu Větrný vrch Štěpán Škůrek, Matěj Rychetský, Irena Muchová a místní
Marie Králová. Všichni se ve všech disciplínách prali statečně, bohužel nedosáhli
medailových pozic. Irena Muchová dokonce musela po úrazu kolena závodění přerušit.
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I tak si však všichni užili neopakovatelnou atmosféru závodů podobnou té skutečné
olympiádě a věnovali se sportu, který má tato akce propagovat.

SBÍRKA PRO MÍŠU ČERMÁKA
Na přelomu nového roku 2018 požádali manželé Čermákovi Obec Dolní Morava o pomoc
s vytvořením veřejné sbírky a založením transparentního účtu pro svého tělesně
postiženého syna Míšu. Naskytla se jim totiž možnost podstoupit speciální operaci
zvanou Ulzibat. Jedná se o postupnou fibrotomii, kdy se speciálním skalpelem odstraňují
lokální svalové jizvy a bolestivý syndrom rozříznutím jizev ve svalech. Tato metoda
pomáhá dětem uvolnit svalstvo v celém těle i v obličeji. Potřebná konzultace s lékaři již
proběhla a operace u Michala je možná. Její termín je stanoven již na březen 2018 a měla
by proběhnout v Kladenské nemocnici. Zákrok se provádí pod celkovou narkózou a trvá
přibližně 20 minut. Po operaci následuje nutná čtrnáctidenní intenzivní rehabilitace
v rehabilitačním středisku Renona v Rakousku, kde o pacienta pečují odborníci a různými
cviky se ho snaží co nejvíce rozpohybovat. Náklady na operaci jsou 69 000 Kč a nejméně
3 500 Euro bude stát následný pobyt v rehabilitačním zařízení. Veřejná sbírka, kterou
Obec uspořádala, přinesla obrovskou vlnu solidarity, protože se vybralo během necelých
3 týdnů celkem 227 075,72 Kč, za které je celá rodina Čermákova nesmírně vděčná.
Původní cíl byl vybrat alespoň 150 000 Kč, které jsou potřebné na uvedenou operaci
a rehabilitaci. Za vybrané peníze navíc bude moci Míša využít více procedur
a rehabilitačních cvičení, která jsou nesmírně nákladná a Míšovi mohou velice pomoci.
Transparentní účet byl k 31. lednu ukončen, aby se nevybralo více peněž, než je možné
pro účel sbírky použít. Všechny peníze byly poté darovány přímo Míšovi. O průběhu léčby
a využití prostředků z veřejné sbírky budeme průběžně informovat.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 22. 1. 2018
Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatelka:
Hosté:

Vladimír Vyskočil
Edita Novotná
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 paní Lucii Krupičkovou.
K programu i ověřovatelům zápisu nebyly podány připomínky a program i ověřovatelé
byli schváleni.
(6:0:0)
2. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby
– sociální poradenství ve městě Králíky
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o způsobu spolufinancování příspěvku
na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2018.
Služba je přístupná v Králíkách pro všechny občany Králicka. Na spolufinancování
se podílejí všechny obce na Králicku a skládají se na příspěvek v podílu dle počtu
obyvatel. Příspěvek naší obce tak bude činit cca 1000 Kč.
(6:0:0)
3. Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku Sdružení
obcí Orlicko (kompostéry)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko na projekt, jehož cílem je
zejména přispět k trvale udržitelnému rozvoji venkovského prostoru a tím i ke zvýšení
sounáležitosti obyvatel Orlicka ke svým obcím. Realizace projektu vytvoří podmínky pro
předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko
podporou domácího kompostování. Na Obec Dolní Morava bylo dodáno 60 kusů
kompostérů pro místní občany dle jejich předchozího zájmu. Kompostéry byly pořízeny
včetně nákladů na administraci projektu za 220 457,70 Kč, přičemž obdržená dotace činí
178 959 Kč. Cena jednoho kompostéru je 3 674,30 Kč, Obec tedy doplatí za jeden
kompostér 691,60 Kč. Místní občané, kteří dříve projevili zájem do každé domácnosti
obdrží k užívání jeden kompostér. Po době udržitelnosti projektu bude kompostér
bezplatně převeden do majetku uživatele.
(6:0:0)
4. Příspěvek do veřejné sbírky pro Míšu Čermáka
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč do veřejné sbírky
pro Míšu Čermáka na operaci zvanou Ulzibat a následnou rehabilitaci.
(6:0:0)
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5. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 163/8 v k.ú. Dolní Morava (Manželé
Eliášovi)
Zastupitelstvo obce nemá připomínek
k záměru výstavby rodinného domu
na p.p.č. 163/8 v k.ú. Dolní Morava
dle předložené dokumentace, pouze
doporučuje upravit terénní úpravy kolem
suterénu, aby výška domu nad nejnižší
místo upraveného terénu byla okolo
10 metrů. Výstavba rodinného domu
na uvedeném pozemku je umožněna
platným územním plánem obce.
(6:0:0)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5779 v k.ú.
Velká Morava (Josef Dočkal)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro vedení
přípojky elektřiny přes p.p.č. 5779 v k.ú. Velká Morava. Za zřízení věcného břemene bude
obci vyplaceno 1 000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
7. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
5532/7 v k.ú. Velká Morava (Krmíček)
Zastupitelstvo
obce
nemá
připomínek
k záměru
výstavby
rodinného
domu
na p.p.č. 5532/7
v k.ú.
Velká
Morava
dle předložené dokumentace za předpokladu,
že výška domu bude maximálně okolo
10 metrů nad upravený terén. Výstavba
rodinného domu na uvedeném pozemku je
umožněna platným územním plánem obce.
(6:0:0)
8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5564/10 v k.ú. Velká Morava (Gaďourek)
Zastupitelstvo obce projednalo
záměr výstavby RD na p.p.č.
5564/10 v k.ú. Velká Morava (nad
chatou Sobík). Zastupitelé mají
připomínky ke vzhledu stavby,
konkrétně požadují upravit výšku
stavby na 10 metrů nad upravený
terén. Stavba rozložením nejnižšího
podlaží nerespektuje prostorovou
kompozici sídla, proto zastupitelstvo požaduje upravený návrh domu. Výstavba
rodinného domu je v souladu s platným územním plánem obce.
(6:0:0)
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9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 2126 v k.ú.
Dolní Morava (Ergo Fin Group)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení
přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava. Za zřízení věcného břemene
bude obci vyplaceno 1000 Kč bez DPH.
(6:0:0)
10. Smlouva o právu stavby rodinného domu na p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava
(Lenka Strculová)
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o právu stavby rodinného domu na části
p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava s Lenkou Strculovou. Tento pozemek byl Obcí prodán
paní Struculové na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy podmínkou převodu
pozemku do jejího vlastnictví je dokončení a užívání rodinného domu, který chce
na pozemku stavět. Protože s novým občanským zákoníkem musí být stavba součástí
pozemku, je potřeba v případě rozdílného vlastnictví mít uzavřenu smlouvu o právu
stavby. Smlouva o právu stavby bude platná do doby, než bude převeden uvedený
pozemek do osobního vlastnictví.
(6:0:0)
11. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
Zastupitelstvo obce projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
čtyřnásobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor,
že nové nastavené odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti nad
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce se připojuje
k výzvě proti navýšení nákladů za odpadové hospodářství.
(6:0:0)
12. Žádost o dotaci v programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji“ (nová odpočívadla a mapy u cyklostezek)
Starosta informoval o možnosti dotace z programu „Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ a navrhl požádat o dotaci na projekt „Přístřešky
u značených tras s mapou okolí a obnova map na stávajících cedulích“. Zastupitelstvo
obce návrh přijalo a diskutovala se možnost umístění dalších přístřešků a naučných cedulí
s novými mapami. Bylo řečeno, že by připadaly v úvahu 2 nové přístřešky, z toho jeden
na příčnici nad Horalem a druhý by měl být poblíž památných lip na začátku obce.
U přístřešku bude umístěna cedule s mapou okolí. Na stávajících 9 cedulích pořízených
v rámci projektu „Vybavenost cestovního ruchu – Dolní Morava“, které jsou umístěny
u cyklotras, by se v rámci tohoto projektu obnovily již zastaralé mapy. Náklady na projekt
by se měly pohybovat okolo 250 000 Kč, přičemž poskytovaná dotace by byla 70%,
tj. 175 000 Kč, náklady obce na projekt tedy budou 75 000 Kč.
(6:0:0)
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13. Žádost o dotaci v programu „Podpora realizace rozvojových projektů
v problémových mikroregionech Pardubického kraje“ (nová prodejna potravin)
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora realizace
rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“ s projektem
„Multifunkční centrum Dolní Morava – I. etapa“. Jedná se o projekt výstavby nové
budovy namísto stávající prodejny potravin, která by se realizovala na etapy z důvodu
finanční náročnosti celé akce. V první etapě by byla vybudována nová prodejna potravin.
V další etapě by byly vybudovány další prostory pro podnikatelské aktivity (informační
centrum, kavárna či malá prodejna sportovních potřeb apod.). V poslední etapě by byly
využity prostory v 1. podlaží nově vzniklé budovy, kde by mohl být umístěn nový obecní
úřad či služebna policie. V rámci I. etapy počítá projekt s rozpočtem minimálně 4 mil. Kč.
Dotace by mohla být až 50%, tj. 2 mil. Kč.
(6:0:0)
14. Návrh rozpočtu na rok 2018
Starosta zastupitelům představil návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet počítá s příjmy
9 692 602 Kč a s výdaji 18 232 308 Kč. V rámci rozpočtu jsou zahrnuty mimo běžné příjmy
a výdaje i částky na nákladnější investice. Mezi hlavní patří například I. etapa
multifunkčního centra s prodejnou potravin ve výši 4 mil. Kč, dokončení komunikace
v lokalitě Větrný vrch za 3,5 mil. Kč, výstavba nové ČOV u č.p. 100 za 0,5 mil. Kč, výstavba
obecních bytů za 0,5 mil. Kč, obnova veřejného osvětlení za 0,5 mil. Kč (Větrný vrch
dokončení, ulice kolem Horalu) kontejnerové hnízdo za 0,3 mil. Kč a turistické přístřešky
s mapami za 0,25 mil. Kč. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty částky na další projektové
dokumentace na další rozvojové projekty v obci (cyklostezka, místní komunikace apod.).
V rozpočtových příjmech nejsou zahrnuty případně získané dotace na jednotlivé projekty.
Schodek v rozpočtu se tak očekává na konci tohoto roku daleko menší, protože realizace
některých projektů je závislá na obdržení požadované dotace. Případný skutečný schodek
bude financován z prostředků našetřených z hospodaření v minulých letech. Rozpočet
rozčleněný do jednotlivých položek je k dispozici na úřední desce obecního úřadu
do doby jeho schválení na konci února.
(6:0:0)

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Úklid domů,
bytů, kanceláří
mytí oken, žehlení atd.
Vám zajistí:
Tereza Přidalová
tel: +420 733 604 810
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PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
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 a od 13 hodin budou
probíhat služby v terénu přímo v bydlištích
občanů na Králicku včetně obce Dolní
Morava. Terénní služby budou hlavně pro
imobilní a přestárlé seniory, pro které je
problém se na tyto služby dostat do Králík.
únor 2018

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 19. února od 17:00 na obecním
úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a program bude zveřejněn týden předem.

CVIČENÍ „ZÁCHRANA 2018“
Ve středu 24. ledna 2018 v dopoledních hodinách se na Dolní Moravě v terénu horského
masívu Kralický Sněžník uskutečnilo cvičení složek integrovaného záchranného systému.
Jednalo se o záchranu pohřešované rodiny s dětmi. Místa, kde byli figuranti umístěni jsou
velmi hojně navštěvovaná, a proto byla simulace reálné situace velmi věrohodná. Cílem
tohoto cvičení bylo ověřit připravenost a vzájemnou spolupráci složek pořádkové
jednotky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje spolu s kolegy z Letecké služby
Policie ČR, horské služby, hasičského záchranného sboru, jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí (mimo jiných i z Dolní Moravy) a zdravotnické záchranné služby. Cvičení bylo
prováděno za zhoršených klimatických podmínek, souvislé sněhové pokrývky v těžkém
horském terénu a vzhledem k počasí nemohl vzlétnout ani vrtulník. Hasiči byli na místě
se speciální technikou, která umožňovala komunikaci s jednotlivými zasahujícími hasiči
i policisty přímo v terénu. Nechyběl zde ani velitelsko-spojový automobil, který je určený
pro velitele zásahu a k podpoře spojení. Pro prochladlé osoby byl připraven i kontejner
nouzového přežití se stanem pro 50 osob, nákladní evakuační automobil pro evakuaci
osob z nedostupných míst i dopravu materiálu a další zásahová vozidla. Při pátrací akci
byl simulován i zával pohřešovaných osob lavinou a jejich vyproštění z laviny, prvotní
ošetření a transport k posádce Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje.
Několikahodinového cvičení se zúčastnili i horští záchranáři ze Zakarpatské Ukrajiny, kteří
byli v Pardubickém kraji v době cvičení na stáži. O věcně materiální pomoc byla požádána
i Obec Dolní Morava, která poskytla svou rolbu pro přiblížení osob do nepřístupného
zimního terénu. Podobná cvičení provádí záchranné složky pravidelně.

NAŠI LYŽAŘI
Začal nový rok a my v naší
MŠ Červený Potok opět
nezahálíme. 11 našich dětí
již
absolvovalo
týdenní
lyžařský kurz na Dolní
Moravě v lyžařské škole
Lyžujeme se sluníčkem.
I když to z počátku vypadalo,
že kurz bude muset být
z důvodu nedostatku sněhu
přesunut,
nakonec
vše
klaplo a děti si to náležitě
užily. Sněhu bylo nakonec dosti a i z těch úplných začátečníků se na konci týdne stali
lyžaři. Děti byly opravdu moc šikovné a pod vedením skvělých instruktorů udělaly velké
pokroky. Byl to bezva týden zakončený závody a karnevalem na lyžích. Děkujeme lyžařské
škole a za rok na viděnou!
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VELIKÉ DÍKY!!!
Jak už samotný nadpis praví,
rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří
v loňském roce naší MŠ
pomohli. Ať už to byly dary
věcné, finanční, ale i pomoc
fyzická, moc si toho vážíme
a jsme rádi, že jste.
Děkujeme!!!
Nemalé díky patří také všem
rodičům,
prarodičům
a přátelům naší školy, kteří
nás podporují a aktivně se
zapojují
do
našich
společných akcí. Poslední takovou byla vánoční besídka, která se díky vám všem odehrála
v krásné a přátelské vánoční atmosféře. Moc děkujeme dětem (a rodičům) za krásné
a dobré dárečky, které jsme my „dospěláci“ dostali a také za výborné občerstvení, které
jste na tento den nachystali. Už teď se těšíme na další společnou akci s vámi.
Pokud se mezi vámi čtenáři najde někdo, kdo by chtěl naší Mateřské škole pomoci –
jakoukoli formou, budeme moc rádi.
Děkuje kolektiv a děti z MŠ Červený Potok

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji
připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je
dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo
zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických
článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata budou jistě
zajímavá. Například podvody páchané na seniorech
(tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného
vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě
(chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři –
osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb
v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita
a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár
střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek
a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem
a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat
kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné
oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud
vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se
obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech
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můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni
okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní
údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel
(pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO
se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události
došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se
podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví
nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve stresu,
ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili
číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo
150. Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné
si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně
doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se
využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový
mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše
tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete
pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové
prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“.
Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje
s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158.
A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou
pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední
číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník
plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

ÚNOROVÁ 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!
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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 únor:
1. Patronem hasičů je:

3. Najdi NEsprávné tvrzení:

a) Sv. Jiří

a) Na neznámou zamrzlou vodní plochu
nikdy nevstupuji.

b) Sv. Florián
c) Sv. Anna
d) Sv. Mikuláš

b) Bruslit nechodím nikdy sám a raději
využiji zimní stadion.
c) I na známých vodních plochách jsem
opatrný.
d) Na ledových plochách v přírodě se
pohybujeme ve velkých skupinách blízko u
sebe.

2. Čím je nebezpečný oxid uhelnatý (CO),
který se uvolňuje do vzduchu při požáru?

4. Na tísňovou linku 112 se lze dovolat
mobilním telefonem:

a) Způsobuje zadušení tím, že při vyšší
koncentraci (nad 5%) ochrnuje dýchací
centra.
b) Zásadně snižuje viditelnost při požáru a
způsobuje dezorientaci unikajících osob.
c) Oxid uhelnatý není ničím nebezpečný.
d) Způsobuje zadušení tím, že se váže na
červené krevní barvivo (hemonoglobin).

a) Bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na
místě
signál
jakéhokoli
mobilního
operátora.
b) Pouze se SIM kartou a není třeba mít
dostatečný kreditem.
c) Pouze se SIM kartou a s dostatečným
kreditem.
d) Bez SIM karty i bez kreditu, ale pouze
přes svého operátora.

Správné odpovědi na soutěžní otázky v měsíci lednu byly: 1C, 2B, 3A, 4C.
Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 28. února 2018 celostátnímu
koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail
martina.talichova@grh.izscr.cz
Martina Talichová
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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