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NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE
Vážení spoluobčané, dostává se vám do ruky zpravodaj v novém kabátě, snad se vám bude líbit. Protože
je s ním spojeno více práce než s původním, bude
tento zpravodaj vycházet každé 2 měsíce. Ale nemusíte se bát, že přijdete o čerstvé informace, protože
nově se také zastupitelstvo obce bude scházet jednou za 2 měsíce. Nový zpravodaj již nemá být hlavně
o tom co se projednávalo na zastupitelstvu, ale informovat o všech událostech, které se udály, co zajímavého se v obci chystá či probírat témata, co vás

zajímají. Dále se zde postupně budou objevovat různé rubriky se zajímavostmi z okolí, přírody i historie,
aby byl zpravodaj čtivější. Také jistě oceníte jeho barevné vydání, kdy můžete na fotografiích rozeznat
potřebné detaily. Pokud budete chtít čímkoliv zajímavým do tohoto zpravodaje přispět, neváhejte
a zašlete nám článek, fotografie a staňte se jeho součástí.
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE 21. LEDNA 2019
Nově již nebudou ve zpravodaji obce zveřejňovány
zjednodušené zápisy z jednání zastupitelstva, ale
výstižné články, o tom, co se projednávalo. Všechny
důležité body budou následně rozebírány v samostatných článcích. Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí.
Výstavba v obci
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k výstavbě
rodinného domu manželů Krobotových a záměru
výstavby 4 rodinných domů na pozemcích mezi penzionem Edita a Formánkovými, kde však požaduje
doplnění přeložení kompletních pohledů před vydáním vyjádření. Všechny záměry jsou v souladu
s platným územním plánem obce.
Nakládání s nemovitostmi
Zastupitelstvo obce v tomto bloku schválilo:
• záměr změny nájmu policejní služebny, která
spočívá v rozšíření nájmu o přístřešek na auto
• zřízení věcného břemene přístupu na p.p.č.
5630 v k.ú. Velká Morava přes obecní pozemek
p.č. 5631/1 a 5632
• dřívější převod komunikace U Slona – hotel Vista ze společnosti Sněžník, a.s. na Obec z důvodu přestavby této cesty na krajskou komunikaci
• kupní smlouvu na vodovod v lokalitě U Slona
za 10 000 Kč
• kupní smlouvu na vodovod v lokalitě nové zástavby u lip za 1 Kč

•

záměr pronájmu p.p.č. 5545 a 5558 v k.ú. Velká
Morava jako příslušenství hospody U Vendy

Dále zastupitelstvo obce v tomto bloku projednalo
problematiku prodeje obecních pozemků, kdy dříve
dávaná podmínka trvalého pobytu v obci se jeví
z právního hlediska jako problematická, proto pověřilo starostu obce obstaráním právního rozboru, jak
následně pozemky obce prodávat.
Projekty obce
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti podání žádostí o dotace na různé projekty, kdy bylo schváleno,
že bude podána žádost na pořízení nového územního
plánu, na projekt centrální ČOV, na restaurování soch
u kostela a na Multifunkční centrum Dolní Morava –
II. etapa (kavárna u nové prodejny potravin). Dále
bylo zastupitelstvo obce informováno o získání dotace na nové hasičské auto ve výši 450 000 Kč. Nakonec
zastupitelstvo schválilo dohodu o spolufinancování
přípravy žádosti o dotaci projektu Na hranici na hraně (venkovní posilovna ve sportovním areálu).
Finanční záležitosti
V tomto bloku zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu obce na rok 2019, který počítá s příjmy
11 244 924 Kč a s výdaji 24 830 000 Kč. V návrhu
nejsou zohledněny všechny předpokládané dotace,
které mají být obdrženy. Dále zastupitelstvo obce
schválilo dar pro MŠ Červený Potok ve výši 25 000 Kč
na plat pro chůvu na měsíce, ve kterých jej nemá
hrazen z dotačních prostředků.

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí
25. března 2019 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné.
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Návrh rozpočtu na tento rok byl navržen s výši výdajů 24 830 000 Kč, kde se počítá s většími investicemi
především na výstavbu nového obchodu a haly
pro zázemí technických služeb. Dále je v rozpočtu
mimo běžných výdajů zahrnuta spousta dalších investičních věcí (obnova veřejného osvětlení, opravy
komunikací, výstavba bytů na hasičárně, nové kontejnerové hnízdo, nové hasičské auto, výměna střešní krytiny a nová ČOV u č.p. 100; projektové dokumentace na byty, ČOV, vodní zdroj, komunikace
Popis
Daňové příjmy
Ozdravování plodin
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Záležitosti lesního hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Záležitosti vodních toků
Předškolní zařízení
Činnosti knihovnické
Obnova kulturních památek
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální služby
Podpora krizového řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM

a cyklostezku; dotace pro občany na nová okna
a údržbu pozemků). Příjmy jsou prozatím plánovány
ve výši 11 244 924 Kč, avšak nejsou v nich zahrnuty
dotace na jednotlivé projekty, které mají být obdrženy, protože doposud nebyla sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Návrh rozpočtu je v členění na paragrafy přiložen níže a je také zveřejněn na úřední desce. Na dalším zasedání zastupitelstva se bude rozpočet schvalovat a na tomto zasedání může ještě doznat nějakých změn.
Příjmy
8 765 400
0
0
360 000
0
12 000
89 024
30 000
0
0
700 000
7 500
0
0
0
0
0
90 000
198 500
79 000
0
4 000
0
497 500
225 000
15 000
160 000
0
0
0
0
0
0
12 000
0
11 244 924

Výdaje
0
-20 000
-150 000
-360 000
-10 000
-4 514 000
-2 210 000
-2 125 000
-450 000
-20 000
-967 000
-650 000
-5 000
-33 000
-10 000
-25 000
-365 000
-636 000
-1 035 000
0
-330 000
-4 000
-350 000
-3 885 000
-405 000
-515 000
0
-275 000
-40 000
-100 000
-50 000
-1 062 000
-1 191 000
-3 033 000
-5 000
-24 830 000
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OBECNÍ KALENDÁŘ
Ve vánočním čase se doufejme do každé domácnosti
dostal obecní kalendář s uvedením všech událostí
v obci a s dalšími praktickými informacemi např.
o svozech odpadů. Pokud se náhodou do nějaké domácnosti kalendář nedostal, stavte se na obecním
úřadě, ještě nám nějaké zbyly a rádi vám jej vydáme.
Vesměs jsme shledali pozitivní ohlasy s jeho vydáním, ale také jsme dostali cenné připomínky, jak ho
na další rok vylepšit, kdy zejména zarovnání textů se
někomu jeví ne úplně vhodné a také vám chybí popisky u fotografií, které jsou mimochodem všechny
z naší obce. Toho bychom chtěli využít. Níže vám
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden
11. týden
12. týden
13. týden
14. týden
15. týden
16. týden
17. týden
18. týden
19. týden
20. týden
21. týden
22. týden
23. týden
24. týden
25. týden
26. týden
27. týden

nabízíme seznam popisů na první půlrok, ale v popisu
dva týdny záměrně chybí, protože popis těchto fotografií je předmětem soutěže. Nakonec vám ještě vysvětlíme pojem „Polsko – obchodní neděle“. V tyto
neděle jsou totiž v nedalekém Polsku otevřeny obchody, v ostatní neděle jsou obchody uzavřeny podobně jako u nás v případě některých svátků. Polsko
postupně zavádí zákaz nedělních prodejů, ale přistupuje k tomu postupně, kdy každý rok ubírá počet
obchodních nedělí. Úplný zákaz bude od příštího
roku mimo pár vybraných nedělí.

Přístřešek „U laviček“ pod Slamníkem s výhledem na Králický Sněžník
Pohled ze Zátiší na obec, vzadu hora Jeřáb
Chata Slaměnka se sjezdovkou na Slamník
Historické rozmezí Čech, Moravy a Kladska pod Králickým Sněžníkem
Resort Dolní Morava ze Zátiší
Králický Sněžník z Klepáče
Úprava běžeckých stop po „panoramatické“ cestě pod Uhlisky
Králická brázda a Bukovohorská hornatina z pod Klepáče
Resort Dolní Morava ze Zátiší
Kluziště ve sportovním areálu
Inverze nad Dolní Moravou z „panoramatické“ cesty
Kostel sv. Aloise se sochami sv. Prokopa, Jiří a Jana Nepomuckého
Králický Sněžník ze Slamníku
Stezka v oblacích s obcí ze Slamníku
Resort Dolní Morava z Horní Moravy od křížku
SOUTĚŽ
Pálení čarodějnic ve sportovním areálu
Pohled z dronu na obec
SOUTĚŽ
Pohled z dronu na pohoří Králický Sněžník
Jarní louka u Novákova statku
Pohled z dronu na Větrný vrch
Králický Sněžník z Klepáče
Letecký pohled na nové domy na začátku obce
Letecký pohled na spodní část obce
Letecký pohled na sportovní areál a okolí
Letecký pohled na kravín a okolí

SOUTĚŽ
Vyhlašujeme poznávací soutěž pro občany obce Dolní Morava! Kdo pozná keř v kalendáři na fotografii
v 16. týdnu a živočicha v 19. týdnu, ať napíše rodová
i druhová jména obou organismů na papír se svým
jménem a telefonem či adresou a vloží jej do obálky
označené „SOUTĚŽ – KALENDÁŘ“. Obálku doručte
3

do 20. března na obecní úřad. Kdo správně zodpoví
alespoň rodová jména obou organismů, bude zařazen do losování o masáž dle vlastního výběru ve welness hotelu Vista v hodnotě 2 000 Kč! Slosováni mohou být pouze občané obce.
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KALENDÁŘE PRO SENIORY
O vánocích obdržely všechny domácnosti v obci kalendáře s barevnými fotografiemi Dolní Moravy.
Nezapomnělo se ani na nejstarší občany, kteří prožili
většinu života v Dolní Moravě a dnes spokojeně žiji
v Domově důchodců a nebo jsou v Léčebném ústavu
v Červené Vodě.
Manželé Stanislava a Jan Lopatovští, paní Františka

Šemrová a paní Anna Šebková srdečně děkují Obci
a panu starostovi Richardovi Novákovi za paměť
a kalendáře, které jim budou dělat radost po celý rok
2019.
Zároveň pozdravuji všechny spoluobčany z obce
a přeji všem hodně zdraví a spokojenosti v životě.
Katka Maurerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2018
V sobotu 26. ledna se na sále obecního úřadu konalo
vítání občánků narozených v roce 2018. Celkem se
v tomto roce narodilo 8 dětí:
Tereza Effenbergerová
Štěpán Krobot
Simona Nováková
Matěj Derunov
Viktorie Kubitová
Nikol Bárová
Lea Vanžurová
Anna Formánková
Po delší době se vítalo takto velké množství dětí, více
dětí se naposledy narodilo před 20 lety. Je vidět, že
o život v obci je nyní zájem a doufejme, že děti budou tímto tempem stále přibývat.

Samotné uvítání občánků vedl místostarosta Petr
Vrzal, protože starosta Richard Novák byl nyní
v pozici rodiče. Na vítání asistovaly členky spolku pro
občanské záležitosti paní Edita Novotná a Irena
Tykvová. Po úvodním slově místostarosty proběhlo
vystoupení dětí z Mateřské školy v Červeném Potoce
pod vedením paní ředitelky Martincové a paní učitelky Habasové. Z důvodu vyšší nemocnosti dětí ve školce se dostavily jen 5 dětí, které však i tak předvedly
pěkné pásmo písniček a říkadel. Následně došlo
k samotnému uvítacímu aktu, podpisu rodičů do pamětní knihy, kde vytvořila pěkný úvodní obrázek
a seznam dětí paní Eva Klimešová. Následně došlo
na focení v kolíbce a předání dárečků. Přejeme rodičům a jejich dětem, aby se jim v naší obci dobře dařilo a byli zdraví a spokojení.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobročinnou tříkrálovou sbírku už po 19-té organizovala Charita ČR. Ve všech českých a moravských
diecézích ČR ihned po Vánocích vyrazilo do ulic více
než 70 tisíc dobrovolníků. Výtěžek ze sbírky je určen
na podporu charitních služeb – většinou na domácí
hospicovou péči, rehabilitaci nemocných upoutaných na lůžko, přímou pomoc lidem v nouzi, půjčovnu rehabilitačních pomůcek atp.
V první polovině ledna se objevili na Dolní Moravě
malí tříkráloví kolednici, kteří chodí do Mateřské školy v Červeném Potoku. Po dohodě z paní ředitelkou
Gabrielou Martincovou a s rodiči dětí chodili koledovat Viktorka Tapušíková, Vítek Krobot a Jarek Martinec. Začali koledu 9. ledna v Červeném Potoku a pokračovali 11. ledna ve stejném složeni po části obce
Velká Morava. Celé okolí naší trasy bylo hodně zasněžené, ale těm malým nastrojeným Třem Králům
vůbec nevadilo, že sněhové mantinely podél silnice
je převýšily. Upoutávaly je také dlouhé ledové rampouchy, kterými ťukali při koledování do rytmu. Poprvé se koledovalo i na Obecním úřadě, kde jako
všude v obci byly děti pochváleny a štědří dárci věnovali peněžní částku do pokladničky. Občanům jsme
nechávali tříkrálové kalendáříky, sáčkový cukr, charitní aktuality a na dveřích tradiční nápis
K+M+B+2019. Psali jsme i tam kde bylo zavřeno
a stalo se, že pozoruhodní občané nám druhý den
doručili peníze do pokladničky.
Poněvadž silnice přes Červený Potok a Dolní Moravu
je velmi frekventovaná a nebezpečná pro chodce,
zachránil nás tatínek Vítka Krobota. Aby děti nemusely jít od školky na začátek obce v Červeném Potoku
a další den od školky do centra obce a kolem kostela
sv. Aloise. Během koledování bylo nabídnuto zmrzlým dětem u manželů Kholových a Krobotových teplé
pohoštění za co srdečně děkujeme. Poděkování patří
také za zpáteční odvoz koledníků na oběd do školky.
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O víkendu vyrazili na koledu školáci. Na Tři Krále jsem
strojila sourozence Adélu a Adámka Hetflajšovi
a slečnu Haničku Valíčkovou. Velmi nám pomohl dědeček Haničky, který odvezl koledníky do Sportovního areálu na Dolní Moravu a odtamtud šli koledující
po rodinách ke kapličce, pak přes most na Moravě
a po horní silnici. A hezky zpívali místním občanům
a chalupářům. Mrazivý vítr a sníh omezil naplánovanou délku trasy, síly a hlasivky. Proto pan Ladislav
Stejskal odvezl koledníky do teplého domu, kde nám
babička Haničky nabídla horké nápoje a sladké pochoutky. Tam si koledníci rozdělili vykoledovanou
nadílku.
Adámek s Adélkou si přáli zakoledovat prababičce
a pradědečkovi Vyskočilovým, což jsou nejstarší manželé na Dolní Moravě. I tam pan Stejskal koledníky
zavezl. Radost byla po obou stranách.
Odpoledne šťastně unavení jsme se vrátili domů.
16. ledna za účasti komise a pana faráře Pavla Plíška
se konalo odpečeťování 13 pokladniček. Celkem bylo
spočítáno 81 354 Kč. Koledníci z Dolní Moravy a Červeného Potoka vykoledovali 6 186 Kč.
Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme za otevřené dveře a milá slova.
S úctou Katka Maurerová
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ZIMA ZAČALA TAK, JAK MÁ BÝT

Na Silvestra sice přišla obleva, ale hned po Novém
roce zasypal oblast Kralického Sněžníku příval sněhu.
Prvních čtrnáct dní ho napadlo více než tři čtvrtě
metru a myslím, že většinu z nás, už jen při pohledu
na padající vločky, bolela záda z odhrabování. Poděkování určitě patří i silničářům a těm, kteří se zasloužili o zprůjezdňování cest a silnic v obci. Sněhu
bylo tolik, že nakonec bylo potřeba nasadit frézu.
A potom přišel vítr, změna počasí, velké mrazy, ale
slunečno a v noci obloha plná hvězd.
Protáhli jste své tělo na běžkách? Sněhu hodně, popadané stromy odklizené, běžecké stopy projeté rol-

bou. Dopoledne trochu přimrzlé, ale tam, kde se opírá sluníčko, to krásně jede. Provoz rolby zajišťuje
Obec Dolní Morava.
Nemusíte být fyzicky zdatní, stačí projet si okruh nad
vesnicí, nebo údolím podle řeky Moravy od závory
k Vilemíně. Pro náročnější běžkaře je připravena Jesenická magistrála třeba od laviček po zatáčku smrti,
nebo okruh Zbojnická. Fakt paráda.
Aktuální informace o upravenosti tratí najdete
na www.bezkydm.cz.
Renata Eisenvortová
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KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK – JESENÍKY NEBO ORLICKÉ HORY?
kdy jedním z nich je Králický Sněžník, ale
patří sem také Hrubý Jeseník, Nízký JeseVyznačení
ník, Rychlebské hory, Hanušovická vrchoJesenické oblasti
vina atd. Jak vidíte, pořád nikde se neobv rámci ČR
jevuje slovo Jeseníky! Jeseníky totiž není
žádný oficiální název žádného pohoří,
jedná se o obecně pojmenované nevymezené území. Někteří toto území chápou
jako dvě pohoří, které mají slovo Jeseník
v názvu (Nízký a Hrubý Jeseník), ale někteří naopak chápou slovo Jeseníky jako
zkrácený název pro Jesenickou oblast,
kam spadá i naše pohoří Králický Sněžník.
Takže pokud se řekne, že Králický Sněžník
je v Jeseníkách, není to špatně, protože
Tuto otázku si již několik let pokládá řada z nás, ně- Jeseníky nejsou pohoří, pohořím je Hrubý Jeseník.
kteří doposud tápou, jíní v tom mají jasno, ale co je Každopádně většina lidí si pod pojmem Jeseníky
doopravdy správně?
představí spíše Hrubý Jeseník s Pradědem, než náš
Dnes velká většina z nás říká, že Králický Sněžník je
menší Králický Sněžník se slonem, proto nadále spíše
samostatné pohoří, což je správně. Jedná se o jedno propagujme značku Králického Sněžníku, protože ta
z nejmenších samostatných pohoří v České republice je jednoznačná.
s nejvyšším stejnojmenným vrcholem Králický Sněž- Ale kde se ztratily ty Orlické hory? Ty jsou úplně
ník, který je vysoký 1 424 m n. m. Díky této výšce se
vedle – Králický Sněžník do nich z hlediska geomorfojedná o třetí nejvyšší pohoří v České republice (po logického členění vůbec nespadá a kdo to někde
Krkonoších a Hrubém Jeseníku), avšak pokud počíuvádí, tak je úplně mimo. Orlické hory jsou pohořím
táme všechny vrcholy s vyšší nadmořskou výškou, je patřícím do Orlické oblasti, která sousedí s tou Jesesamotný Králický Sněžník až 11. nejvyšší horou. nickou. Možný chaos do toho vnáší to, že naše obec
V Pardubickém kraji je to však vrchol nejvyšší. Králicje členem Sdružení obcí Orlicko. To však z hlediska
ký Sněžník je také pohoří s nevyšší průměrnou nad- geomorfologického členění nemá s Králickým Sněžnímořskou výškou v České republice, která činí 930,9 kem ani Orlickými horami nic společného. Jedná se
m n. m.
o sdružení obcí na Králicku a Žamberecku, které se
Jak je to tedy s těmi Orlickými horami a Jeseníky, kdy sdružily za účelem prosazování svých zájmů a realizose naše obec často uvádí jako jejich součást vání společných projektů. Název Orlicko byl vybrán
v různých propagačních materiálech? Nejprve si mu- proto, že většina obcí se nachází v povodí Tiché
síme trochu připomenout pojmy ze zeměpisu
a Divoké Orlice, což není případ naší obce, která je
z hlediska geomorfologického členění zemského po- v povodí řeky Moravy. Proč tedy nejsme členy sdruvrchu. Je to něco jako třídění na státy, kraje a okresy,
žení obcí Morava? Protože takové sdružení obcí neeakorát ne z hlediska správního členění, ale z hlediska
xistuje a hlavně Sdružení obcí Orlicko vzniklo na části
geologického vývoje. Česká republika se člení na tzv. jednoho okresu a v jednom kraji, což je z hlediska
provincie, subprovincie, oblasti a celky, které chá- vyřizování společných věcí žádoucí, sdružení obcí
peme jako pohoří. Většina území republiky spadá přes 2 kraje z důvodů řady překážek v republice nedo provincie Česká vysočina. Ta se dále dělí a naše
vznikají.
území spadá do Krkonošsko-jesenické subprovincie.
Je to rozsáhlejší oblast od Šluknovského výběžku až V příštím čísle se můžete těšit na článek, který vypo Ostravu, která má k sobě geologicky blízko. Ta se
světlí, jestli je naše obec v Čechách nebo na Moravě.
dále dělí na oblasti, kdy naše území spadá do tzv.
Jesenické oblasti, která se nazývá také Východní SuRichard Novák
dety. Jesenická oblast se dělí na 11 celků (pohoří),
7
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LYŽOVÁNÍ S ČESKOU TELEVIZÍ
O víkendu 4.–6. ledna 2019 se na Dolní Moravě
na sjezdovce Kamila uskutečnil druhý závod letošní
série s ČT sport na vrchol. O co se jedná? Letos již
o 9. ročník závodů amatérských sjezdařů v paralelním slalomu. Jezdí se v pěti lyžařských střediscích –
ve Špindlerově Mlýně, na Dolní Moravě, v Karlově
pod Pradědem, Lipně nad Vltavou a na Klínovci. Soutěží se v kategoriích dětí, žen a mužů a ti nejlepší
mají poprvé možnost zúčastnit se mistrovství ČR v
paralelním obřím slalomu, závodit s profesionálními

lyžaři a absolvovat soustředění s českým repre týmem. Celý závod z Dolní Moravy můžete shlédnout
webu ČT v sekci „S ČT sport na vrchol 9“ – v přehledu
dílů, kde je 6 částí z Dolní Moravy (vysílány 12. 1.–22.
1. 2019). A mimochodem... Postřehli jste, že v posledních dnech roku 2018 trénovala na Dolní Moravě
snowboardová a lyžařská královna Ester Ledecká?
Renata Eisenvortová

POHLEDEM OBČANA
Sleva pro místní na skipasy a co dál
Když jsem si šel v prosinci koupit celosezónní skipas
se slevou pro místní občany, nestačil jsem se divit.
Po předložení občanského průkazu a žádostí o 30%
slevu jsem byl obsluhou přesvědčován, že nic takového neexistuje.
„Doba, kdy jste to tady měli zadarmo, pak za 50 % už
je pryč“, ujistila mne pokladní.
Asi tím myslela dobu, kdy na Větrném Vrchu Robin
Látal nechal místní děti lyžovat zadarmo a učil je jezdit na prkně. Předával jim zkušenosti ze svojí závodní
kariéry a podporoval je až třeba na zimní olympijské
hry.
Nebo dobu, kdy jsme pro místní na vleku pod horskou službou udělali zdarma lyžařský kroužek a učili
je lyžovat a půjčovali jsme jim vybavení gratis.
Ale zpět k nákupu skipasu se slevou 30 %. Po kratším
přesvědčování nakonec obsluha kasy našla požadovanou slevu. Bohužel podle aktuálního ceníku sleva
byla 15 %, protože v den Grand Openingu areálu
Sněžník stál celosezónní skipas 4900 Kč. Sleva 30 %
zveřejněná ve zpravodaji obce byla uvedená z plné
ceny permanentky. Takže jsem oproti lyžařům z Brna

či Loštic ten den ušetřil za celou zimní sezónu 770 Kč.
Akorát těm lyžařům z Loštic neprojede tolik aut pod
okny jejich domu…
A jak to funguje jinde? Lyžoval jsem ve střediscích
v Evropě, Severní Americe a v Asii. Mohu porovnat
například s francouzským Meribelem, kde místní měli
k dispozici 10 celodenních skipasů na sezónu zdarma
a dále slevy od 30 % do 50 % na další nákupy.
V norském Rjukanu měli místní občané lyžování úplně zadarmo (podmínkou bylo minimálně pět let žít
v místě nebo pracovat pro Norsk Hydro Rjukan) a pro
děti místních a zaměstnanců provozovatel zřídil lyžařský oddíl.
I v českých střediscích existují slevy pro místní občany. Například Skiareál Klínovec nabízí pro místní slevu
50 % a pro děti do 18 let lyžování zdarma. Podobnou
slevu můžete jako místní získat v Peci pod Sněžkou.
V rámci personální politiky Sněžníku a.s. to jde. Například příbuzní zaměstnanců Sněžník a.s. mají slevu
takřka 80 % z ceny permanentky 4900 Kč.
Byl bych rád, kdyby se povedlo v příštích letech
s touto situací něco udělat. Kdybychom zde mohli
8
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fungovat podobně jako na Klínovci. Vedení obce by
mělo mimo jiné iniciovat vytvoření lyžařského kroužku pro místní děti (ideálně společně s dětmi zaměstnanců Sněžník a.s.). Vychovat závodníky nebo účastníky zimní olympiády je sice hezké, ale prioritou by

mělo být naučit děti lyžovat a jezdit na snowboardu,
čímž by si vytvořily vztah nejen k tomuto sportu, ale
i k resortu Dolní Morava.
Vratislav Krobot

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V prosincovém zpravodaji jsme vás informovali
o novém systému svozu tříděného odpadu a možnosti vyzvednutí plastové nádoby na tříděný odpad,
které měly být k dispozici ke konci roku. Bohužel se
dodavatel opozdil a nádoby máme k dispozici až nyní. Jsou určeny zdarma do domácností
místních občanů, avšak musíte podepsat
darovací smlouvu, ve které se zavážete, že
nádobu budete používat výhradně ke třídění odpadu, jinak ji budete muset vrátit.
Nádoba však bude poskytnuta pouze těm
občanům, kteří se o ni přihlásí (nebo již
přihlásili), protože ne všichni ji chtějí, není

tak automaticky rezervována pro všechny. Občané si
mohou nádobu vyzvednout, buď na obecním úřadě,
nebo stačí zavolat na obecní úřad a naši zaměstnanci
vám ji domů dovezou. Podnikatelům doporučujeme
nádobu na tříděný odpad (žlutou nebo modrou) zakoupit a nepoužívat již systém pytlů, i když
pytle i nadále budou ve svozové dny tříděného odpadu sváženy společně s odpadovými nádobami. Nádoby si mohou podnikatelé zakoupit na obecním úřadě za cenu
650 Kč + DPH. Za stejnou cenu můžeme
nabídnout občanům i podnikatelům černé
plastové popelnice na komunální odpad.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
9.–10. 2. 2019
MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. Května 2
465 322 897
16.–17. 2. 2019
MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
23.–24. 2. 2019
MUDr. Nováková Gabriela
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
604 749 331
2.–3. 3. 2019
MDDr. Pavlová Simona
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
9.–10. 3. 2019
MUDr. Špička Jan
Králíky 414
465 631 154
16.–17. 3. 2019
MUDr. Špičková Marie
Králíky 414
456 631 274
23.–24. 3. 2019
MUDr. Šrámek Petr
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
30.–31. 3. 2019
MUDr. Ulman Jaroslav
Tatenice 268
465 381 212
6.–7. 4. 2019
MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad
Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 16. 1. 2019/STŘEDA/ od 8.00 hod. do 12.00 h.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u
koncovek, dodány nové koncovky, baterie a příslušenství ke
sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování
jejich případného prodeje.

Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři č. 107.
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KALENDÁŘ AKCÍ
15. února 16:00

Folkový koncert – kapela NEŘEŽ

Větrný vrch

23. února 14:00

Na tuty roztančený karneval – dětský karneval

Obecní úřad

16. března

Ukončení sezóny na Větráku (retro den a koncert PRUBA BAND)

Větrný vrch

VÍTE, ŽE v Králíkách byl otevřen Východočeský památník celnictví? Navštivte ho a dozvíte se o vývoji celnictví od Egypta až po současnost. Seznámíte se s osobnostmi, které souvisí s celnictvím: např. manželem
spisovatelky Boženy Němcové Josefem Němcem. Uslyšíte unikátní zvukové záznamy pašeráků a příslušníků
finanční stráže z hor z 1. poloviny 20. století. Na dobových fotografiích uvidíte, jaká byla celní služba za socialismu a jak se v té době pašovalo. I to, co se pašuje dnes.
celnici.militaryclub.info

Otevřeno: čt a pá 10:00–12:00, 13:00–17:00 / so 10:00–12:00, 13:00–16:00 / ne 13:00–16:00
10

Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Fronta na sjezdovce u chaty Kamila v roce 1988

Stejné místo v roce 2019, už bez fronty i chaty Kamila
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