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SLOVO STAROSTY
Zima je již nějaký čas jednoznačně na ústupu a právě se
nám rozbíhá jaro. Je to čas, kdy
je potřeba vše po zimě dát
do pořádku, uklidit si své pozemky a začít s venkovními pracemi – na zahrádce, kolem domu, podívat se na to, co by bylo
potřeba opravit a co je potřeba zlepšit. Pak nám opět
začne rutinní sekání trávy, aby to kolem našich domů
vypadalo pěkně. Podobně se na to díváme i na obci.
I když jsou naše možnosti vzhledem k velikosti obce
omezené, budeme se vždy snažit, aby zde bylo uklizeno a obecní pozemky byly řádně udržovány. I proto budeme v letošním roce pořizovat další novou
techniku na údržbu veřejné zeleně (ruční mulčovač).

Protože víme, že ne u všech občanů v obci je uvedené samozřejmostí, chceme Vás motivovat k lepší
údržbě pozemků dotací. O příslušném dotačním titulu se dozvíte více v dalším zpravodaji. Naopak ti, kteří
se o své pozemky řádně nestarají, budou postupně ze
strany obce v rámci zákonných možností postihováni.
Proto všechny tímto vyzývám, aby se o své pozemky
řádně starali, abychom předešli zbytečným výzvám a
případným pokutám. Nemusí se hned udržovat anglický trávník, stačí své pozemky alespoň 2x ročně posekat a odstranit náletové dřeviny. Pokud vám na to
síly nestačí, Obec vám ráda se svojí technikou a zaměstnanci za příslušný poplatek vypomůže. Všichni
přece chceme žít v pěkném a uklizeném prostředí!
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 25. března se od 17-ti hodin na obecním
úřadě uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo 6 osob z řad veřejnosti. Zastupitelé dle schváleného programu projednali následující
témata:
Výstavba v obci
Zastupitelstvo podalo pár připomínek k záměru výstavby 4 rodinných domů mezi penzionem Edita
a Formánkovými, kdy požaduje posunutí domů dále
od rodinného domu Formánkových a dále požaduje
zvětšit přesahy střech na úroveň jako u okolní zástavby. Zastupitelstvo obce na základě připomínky
obecního technika nesouhlasí s napojením objektů
na obecní vodovod do doby, než bude posílena kapacita vodního zdroje. V rámci tohoto bloku dále
zastupitelstvo obce schválilo dohodu s Evou Cehovou, týkající se úprav v novém územním plánu. Účelem dohody je získat od paní Cehové pozemky pro
plánovanou cyklostezku.
Nakládání s nemovitostmi
Zastupitelstvo obce v tomto bloku schválilo:
• Záměr pronájmu části parkoviště U Vendy na
stánek s palačinkami
• Záměr prodeje obecní maringotky
• Pronájem přístřešku u hasičské zbrojnice Policii ČR
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• Pronájem pozemků kolem hospody U Vendy
• Smlouvu o zřízení práva stavby veřejných WC,
prodejny a informací vedle Chaty Marcelka
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení přípojky vysokého napětí k novým bytovým
domům U Slona
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení přípojky nízkého napětí k novým stavebním
parcelám U Slona
Na konci bloku dále bylo zastupitelstvo informováno
ohledně řešení právních služeb souvisejících s odprodejem obecních pozemků a o podaných žádostech
na odkoupení obecních pozemků. Tyto žádosti zastupitelstvo odložilo do doby, než bude proveden právní
rozbor prodeje obecních pozemků.
Projekty obce
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo
na projektovou dokumentaci centrální ČOV a kanalizace za cenu 490 000 Kč bez DPH. Dále bylo zastupitelstvo informováno o realizaci projektu Na hranici
na hraně, který obdržel dotaci z česko-polského dotačního programu. V rámci projektu bude v obci vybudováno workoutové hřiště (venkovní posilovna)
a spoluúčast obce na projektu bude necelých 70 tis.
Kč. Zastupitelé byli seznámeni se studií multifunkční-
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ho centra a s dalším postupem projektu. Nakonec
zastupitelé byli seznámeni s průzkumem trhu na nový hasičský automobil, jehož cena se pohybuje
v rozmezí 1,16 – 1,46 mil. Kč dle typu vozidla a vybavení.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled
na roky 2019–2020 a rozpočet obce na rok 2019.
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a nikdo
k němu nepodal připomínky. Na zasedání zastupitelstva však byly podány připomínky k některým oblastem výdajů, kdy od některých investičních akcí bude
pro letošní rok upuštěno (od bytů nad hasičárnou
z důvodu plánované celkové přestavby hasičské
zbrojnice), některé byly naopak nově zavedeny nebo
byla upravena jejich výše (vyšší cena hasičského auta, nákup ručního mulčovače, vyšší náklady na projekt ČOV, nákup automobilu pro technickou správu
namísto operativního leasingu). Po úpravách tak rozpočet na rok 2019 počítá s příjmy 11 244 924 Kč
a s výdaji 25 830 000 Kč. V rozpočtu nejsou zahrnuty
dotace, na které není podepsaná smlouva o jejich

poskytnutí, realizace některých akcí však bez poskytnutí dotace nebude uskutečněna. V rámci tohoto
bloku schválili zastupitelé také poskytnutí příspěvku
na opravu elektroinstalace v kostele, na vybavení pro
žáky do základní školy do Králík a na provoz poradny
pro nedoslýchavé v Králíkách.
Provozní záležitosti
V rámci provozních záležitostí byl řešen stav obecní
techniky a nákup nového vozidla a další techniky.
Dále bylo řešeno, že je potřeba rozšířit stav zaměstnanců, protože na veřejně prospěšné práce již nejsou
téměř žádní vhodní uchazeči. Bude tedy vypsáno
výběrové řízení na pracovníka údržby obce. Dále byla
diskutována nová budova technického zázemí.
Diskuze
V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o postupném ukončení činnosti Českého červeného kříže
na Dolní Moravě, který naspořené finanční prostředky vloží do konání různých akcí – zájezdů v tomto
roce.

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí
27. května 2019 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné.

Obec Dolní Morava vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Pracovník údržby obce
Náplň práce:
• údržba obecního majetku
• řízení motorových vozidel (čtyřkolka, traktor)
• údržba strojů (traktor, čtyřkolka, sekačky, …)
• údržba zeleně a práce v obecních lesích
• úklid veřejných prostranství
• zimní údržba komunikací a veřejných prostranství
Co požadujeme:
• řidičský průkaz B+T
• obecné technické znalosti

•
•
•
•

zkušenost práce s křovinořezem, motorovou pilou, traktorem
svářečské zkoušky výhodou
zednické znalosti výhodou
další odborně technické znalosti výhodou

Co nabízíme:
• různorodou práci
• práci s různými přístroji a zařízeními
• příjemný kolektiv
• odpovídající platové ohodnocení
• stravování v místě práce či stravenky

Své profesní životopisy (vzdělání a rekvalifikační kurzy, pracovní zkušenosti apod.) s kontaktní adresou a telefonem zasílejte na Obecní úřad Dolní Morava (adresa: Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69) nejpozději do 30. 4. 2019. Nástup do práce je možný ihned nebo dle domluvy.
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LEDEN STÁL ZA TO!!!

Zdravíme vás po nějakém čase opět z naší Mateřské
školy Červený Potok, abychom se s vámi podělili
o dění u nás.
Když jsme se po Vánocích sešli, byl čas „Tří králů“
a odvážní kamarádi se vypravili s paní Maurerovou
koledovat po Červeném Potoce a Dolní Moravě, jak
už jste se mohli dozvědět v minulém vydání zpravodaje.
Hned další týden jsme zahájili lyžařský kurz na Dolní
Moravě – Větráku s lyžařskou školou „Lyžujeme se
sluníčkem“. Celý týden jsme si užívali sněhu a bezva
programu na lyžích. V pátek byl kurz již tradičně
ukončen lyžařskými závody v kostýmech. Z naší školky se z našich 8 lyžařů (celkem přes 50 dětí) hned
3 umístili (v různých kategoriích) na stupních vítězů,
jsou to prostě šikulové, gratulujeme!!! Posíláme
pozdrav a veliké díky všem instruktorům za jejich
práci a píli a především za obdivuhodný přístup
k dětem celý týden – byli jste skvělí a těšíme se
za rok na viděnou!!!
Hned týden na to nás čekalo v sobotu Vítání občánků
– nových kamarádů, na Dolní Moravě. I přes nemocnost a rodinné víkendové aktivity jsme s pěti statečnými vystoupili a písničkami, básničkami a malým
dárečkem přivítali malé občánky Dolní Moravy. Dě-
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kujeme za pozvání a s dětmi a rodiči se těšíme
na viděnou za pár let třeba u nás ve školce.
Leden jsme ukončili zajímavou návštěvou. Naše pozvání přijali paní Bára s manželem a se svým psím
spřežením. Nejprve jsme vyslechli krátkou, zajímavou
přednášku o těchto psech a práci s nimi a poté jsme
se všichni povozili na speciálních saních taženými
těmito psy (viz foto). Byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek a ta rozzářená očka všech dětí mluvila
za vše …
Leden jako první měsíc v roce stál určitě za to a už se
těšíme na měsíce další, i v těch nás čeká mnoho akcí,
ale o tom zase příště, určitě se máme – máte na co
těšit. Pokud máte zájem, více fotografií z našich akcí
naleznete
na
našich
webových
stránkách
www.mscervenypotok.cz ve složce „fotogalerie“.
Pokud zvažujete umístění svého dítěte v příštím školním roce do mateřské školy, jste kdykoli zváni na nezávaznou prohlídku naší mateřské školy, kde zodpovíme vaše dotazy a dítko si tu může pohrát s našimi
kamarády. Zápis do naší MŠ proběhne v květnu. Více
informací najdete na plakátu v závěru zpravodaje.
Těšíme se na vás!!!
Děti a kolektiv
MŠ Červený Potok
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SKIALPINISTÉ NA DOLNÍ MORAVĚ
Nejrychlejší Dominik Sádlo zdolal tuto trať za 30 minut 8 vteřin, druhý skončil Pavel Skalický ze Skialp
Dolní Morava a třetí Michal Štantejský z SAC Špindlerův Mlýn, první žena, Tereza Rudolfová, dosáhla času
38 minut 15 vteřin.
V cíli jsem se zeptala Lenky H., amatérské účastnice
tohoto závodu, na její dojmy. Po 15 letech se postavila znovu na skialpy, na startu se netlačila dopředu,
počkala si, až skupina vyrazí a stejnoměrným tempem stoupala sjezdovkou. Podařilo se jí předejít
6 závodníků a skončila na 94 místě. Což, jak řekla,
nebylo důležité. Ověřila si svoji fyzičku, ale obzvlášť
se jí líbilo, že se závod šel za tmy, s čelovkami.
Na všechny závodníky čekalo v cíli v restauraci u Slona občerstvení a hodnotná tombola. Nejrychlejší
muži a ženy bez rozdílu kategorií do 5. místa obdrželi
peněžní odměnu.

V sobotu 26. ledna se v areálu Dolní Moravy konal
HUDY ČP ve skialpinismu a veřejný hobby závod
s názvem SLAMNÍK VERTIKAL 2019.
Startovalo se od spodní lanovky U Slona po sjezdovkách, cíl byl na vrcholu Slamníku. Trať měřila 4 km
s převýšením 600 m a byla perfektně organizátory
značena.
V 17 hodin odstartovala skupina závodníků Českého
poháru, členů registrovaných v Českém horolezeckém svazu, o 10 minut později účastníci z řad veřejnosti, celkem 100 závodníků.

A pokud si chcete skialpy vyzkoušet i vy, máte možnost. Od letošního roku je nově otevřena půjčovna
skialpového vybavení pod restaurací U Slona, kde je
dostatečný výběr lyží, bot i holí. A současně bych
doporučila domluvit si výšlap se zkušeným horským
průvodcem, panem Jiřím Netušilem, bývalým členem
Horské služby, který působil i v Rakousku a Itálii a poradí Vám i s vybavením.
Ve středu a v pátek odpoledne si můžete vyjít na chatu Slaměnku, o víkendech na Kralický Sněžník, nebo si
po domluvě užít lyžování ve volném terénu.
A nezapomeňte si dát do mobilu aplikaci Záchranka,
Mapy.cz, a hlavně číslo 1210 na horskou službu!
A pozor na laviny! Při letošním množství sněhu může
dojít i v oblasti Kralického Sněžníku k menším sesuvům, které Vás mohou zranit.
Ale pokud jste skialpinismu už nepropadli, určitě vyzkoušejte!
Renata Eisenvortová
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ZAČÁTEK ÚNORA VE ZNAMENÍ ZÁVODŮ
Hned první únorový víkend se sjezdovka Kamila hemžila malými závodníky, kteří bojovali mezi slalomovými brankami o tituly krajských přeborníků.
Sobotního závodu Madeja Cup pro Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj a nedělního Poháru Orlických hor pro Královehradecký a Pardubický
kraj se zúčastnilo asi 200 závodníků ve věku 6–12 let,
kteří se snažili o co nejlepší čas v obřím slalomu.
I když počasí bylo nic moc a trať měkká, ale bylo vidět, že mají v brankách natrénováno.
Doufejme, že se mezi nimi najde další Záhrobská,
Bank, Ledecká.
A hned následující středu a čtvrtek 6.–7. února se
na levé straně sjezdovky U Slona jel Evropský pohár
a v sobotu a neděli Český pohár ve snowboardcrossu. Právě na Dolní Moravě vyrostla profesionální
trať, která v Čechách nemá obdoby. Za jejím vznikem
stojí snowboardcrossař Emil Novák, bývalý olympionik a účastník Světového poháru. Už týdny předem
rolby a ručně lopatami připravovali pořadatelé
z Rasta Crew a areálu DM trať, která při pohledu
zespodu vypadala opravdu impozantně.
Série závodů Evropského poháru se přesunula
po dlouhých deseti letech na Dolní Moravu. Podniku

organizovaného pod hlavičkou mezinárodní federace
FIS se účastnila osmdesátka jezdců včetně devatenácti českých juniorů. EP se jezdí jako příprava před
vstupem mezi seniory a závody Světového poháru.
V českých barvách si stříbrnou medaili vyjel Daniel
Kašpar. Těsně pod stupni vítězů skončil Matouš Koudelka, který se zrovna vrátil z Mistrovství světa v Utahu, kde bojoval na stejné trati, jako zlatá Eva Samková.
Škoda, že ve stejném termínu se je jel Světový pohár
ve Feldbergu, jinak bychom Evu Samkovou možná
viděli na Dolní Moravě. Vloni tu totiž trénovala na olympiádu v PyeongChangu.
Jen si myslím, že událost evropské úrovně si zasloužila více propagace a zájmu veřejnosti. Ve ski-areálu
bylo plno, počasí nádherné, ale pokud jste chtěli závody a vyhlašování vítězů sledovat, museli jste se
dostat do poloviny kopce, kde byl cíl. A stejně jste
viděli jenom část jízdy. Nevím, jak velký problém by
byl nainstalovat dole obrazovku a umožnit sledovat
závody široké veřejnosti. Tak jako vloni pro Olympiádu dětí a mládeže. Určitě by to ocenili nejen snowborďáci.
Renata Eisenvortová

VYHODNOCENÍ POZNÁVACÍ SOUTĚŽE
Poznávací soutěže fotek z kalendáře se zúčastnilo 12 osob a z nich byl vylosován pan Rostislav Král starší, který obdrží poukaz na masáže ve welness hotelu Vista v hodnotě 2 000 Kč. Gratulujeme a doufáme, že si je pan
Král náležitě užije!

16. týden – lýkovec jedovatý
5

19. týden – plch velký
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NA TUTY ROZTANČENÝ KARNEVAL

V sobotu 23. února se na sále obecního úřadu konal
na TUTY roztančený karneval. Začátek karnevalu byl
plánován na 14 hodin, jelikož se děti sjížděly postupně, byl začátek o chvíli posunut. Pak již započala šou
v podání fešáka Pína a Bóny Bon Bóni, která vlákala
všechny děti na parket. Součástí programu byly různé soutěže, hry a vtipné ukázky, které si děti užívaly.
Proběhla například soutěž o nejlepšího tanečníka
a tanečnici, o rodiče, který vytočí největší cukrovou
vatu, různé hádací soutěže a o nejlepší masku.
Všechny děti byly odměněny v rámci různých úkolů

věcnými cenami. Po ukončení šou následovala dětská
diskotéka. Když byla ukončena, děti stále nechtěly jít
domů, a protože agentura zajišťující program pospíchala na další akci, zajistil starosta narychlo alespoň
domácí reproduktory, aby se děti dále mohly bavit.
Pro rodiče bylo přichystáno posezení s drobným občerstvením, aby mohli v klidu pozorovat své ratolesti,
jak dovádí. Doufejme, že dalšího ročníku karnevalu se
zúčastní více místních dětí, na tento jich dorazilo
pouze 13, s přespolními jich však bylo 20.
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BŘEZNOVÝ VÍKEND STÁLE JEŠTĚ NA SNĚHU

Zima pomalu končí a ke svému závěru se blíží i lyžařská sezóna na Dolní Moravě. Víkend 16. a 17. března
byl ale stále ještě nabitý akcemi.
Na Větráku se se zimou loučili ve stylu retro oblečení
i lyží, ve slalomu i skoku, s hudbou a občerstvením až
do noci.
Po oba víkendové dny se na sjezdovce U Slona konalo finále Českého poháru ve snowboardingu.
Na trati jsme viděli 76 závodníků v kategoriích dospělých, juniorů a dětí. Jako nejmladší se s nástrahami
tratě museli vypořádat chlapci a děvčata ročníku
2009.
Ve stejné době získala Eva Samková podruhé ve své
kariéře křišťálový globus za vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru. Možná jsme na Dolní Moravě viděli její následovníky…
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Na pravé straně sjezdovky U Slona vedle vleku už
od čtvrtka vlekaři a rolbaři chystali lagunu přibližně
o rozměrech 12 x 4 metry. A v sobotu odpoledne se
sešla asi stovka diváků, aby sledovala odvážlivce, kteří se pokusí ji přejet.
Závodilo se na snowboardech, na lyžích, ve dvojicích
i po dvojicích, sjezdu, skoku i telemarku, v lyžařském
oblečení, v maskách i v trenkách. Jak se nájezd zkracoval, ubývalo i závodníků, kteří vodu přejeli. Zato
občas byli namočeni i diváci . Do posledního, 8. kola
postoupila poslední pětka, ale to už byla rychlost tak
malá, že nepomohl ani nafukovací plameňák. Také
díky povzbuzování z komentátorského stanoviště se
všichni výborně bavili, snad to nikdo z odvážných
jezdců neodstoná.
Renata Eisenvortová
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NOVÁ ROZHLEDNA NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU

Polský projekt na výstavbu rozhledny na Králickém
Sněžníku nyní dostal z evropských dotací finanční
podporu a v příštím roce by mělo být započato s její
výstavbou. Peníze budou čerpány v rámci dotačního
programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na
projekt Kladsko-Orlicko-Sněžník a výše dotace bude
činit 3 466 370,39 Euro a bude pokrývat téměř 90 %
nákladů na celý projekt. V rámci tohoto programu
bylo žádáno již potřetí, první dvě žádosti byly neúspěšné především z administrativních důvodů.
V rámci projektu se spojili 3 partneři: Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmina Stronie Śląskie a Město
Králíky, kdy každý partner má svůj dílčí projekt. První
partner povede propagaci regionu, druhý vystaví
rozhlednu na Králickém Sněžníku a třetí návštěvnické
centrum. Nejnákladnější ze všech dílčích projektů je
samozřejmě výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku. Bude se jednat o komplikovaný projekt
v komplikovaném prostředí. Kvůli ochraně přírody
nebude na Králický Sněžník obnovena cesta od polské chaty Pod Sněžníkem, kterou zde vystavělo původní německé obyvatelstvo při stavbě původní romantické rozhledny. Ze stejných důvodů nemůže být
použita ani dopravní lanovka. Veškerý materiál na
stavbu rozhledny se tak bude na vrchol dopravovat
vrtulníky. Další podmínkou ochrany přírody bylo, že
rozhledna musí být tzv. studenou stavbou, tedy bez

žádného zázemí v podobě občerstvení či veřejných
záchodů. Bude se tak jednat čistě o technickou stavbu rozhledny, která oproti té původní kamenné bude
mít jiný vzhled. Sokl sice bude kamenný, ale zbytek
rozhledny bude tvořen kombinací oceli a skla.
Českým partnerem projektu je Město Králíky, které
u muzea K-S 14 postaví návštěvnické centrum oblasti
s expozicí o Králickém Sněžníku. V rámci první žádosti
byla partnerem i Obec Dolní Morava se svým návštěvnickým centrem. Po první neúspěšné žádosti
však Obec Dolní Morava z důvodu vysoké finanční
náročnosti od návštěvnického centra upustila. V další
žádosti se Obec Dolní Morava opět chtěla ucházet
o dotaci s jiným projektem, a to parkovištěm pod
Klepáčem. Od tohoto záměru z důvodu zdlouhavého
procesu posuzování vlivů na životní prostředí musela
nakonec ustoupit.
S výstavbou rozhledny by mělo být započato
v příštím roce a realizace může probíhat pouze mimo
vegetační období některých organismů. Jestli je
dobře, že tu téměř po 50-ti letech opět bude stát
rozhledna na Králickém Sněžníku je samozřejmě
předmětem diskuzí. Opět nám to ovlivní krajinnou
siluetu, na kterou jsme zvyklí a v okolí Dolní Moravy
to bude již 3. rozhledna. Davů návštěvníků se příliš
bát v souvislosti s touto stavbou nemusíme, neboť
z naší obce je to na Králický Sněžník nejdál. Ze Stříbrnic či Kletna je přístup kratší. Otázkou je, jak jsou tato
sídla na případný přísun návštěvníků připravena.
Předmětem diskuzí je samozřejmě i nová podoba
rozhledny, kdy řada lidí by raději uvítala kopii té původní, která na vrcholu stála v letech 1899–1973.
Každopádně na rozdíl od té současné, na té původní
jste se mohli občerstvit a odskočit si na záchod. Když
už tu budeme mít
novou rozhlednu, je
otázkou, jestli pro
ochranu přírody je
dobře, že si v ní
návštěvníci nemohou ani odskočit a
budou si muset odskakovat do okolní
chráněné přírody …
Richard Novák
8
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ASANACE POZŮSTATKŮ LICHTENŠTEJNOVY CHATY

Aby toho nebylo málo, i na české straně vrcholu Králického Sněžníku se bude něco dít a opět budou létat
vrtulníky. Na rozdíl od polské strany se na té české
bude bourat. Pozůstatky Lichtenštejnovy chaty bu-

dou asanovány, tedy zbourány a bude odvezen veškerý odpad, který se v dochovaných suterénních
místnostech nachází. Odvezen bude i nebezpečný
azbest, který je zavalen nedaleko od chaty. Z důvodu
ochrany přírody opět nebude opravena původní cesta ke zbytkům chaty, ale materiál bude odvážen vrtulníky. Po chatě na vrcholu zůstane jen památník
v podobě obrysu základů s informační tabulí. Celou
akci bude realizovat Agentura ochrany přírody a krajiny, pokud získá na tuto akci dostatečné finanční
prostředky.
Richard Novák

LICHTENŠTEJNOVÉ CHTĚJÍ VRÁTIT MAJETEK
Lichtenštejnové na přelomu roku podali několik žalob na vrácení majetku. Zpět chtějí vrátit svůj původní majetek, který nyní vlastní stát. Nechtějí tak vrátit
majetek, který patří obcím, krajům, či je pod silniční
infrastrukturou. Mimo zámků jako jsou např. Valtice
či Velké Losiny žádají o navrácení lesů, které dříve
vlastnili. V případě naší obce byla podána žaloba na
vrácení velké části lesních pozemků, které spadaly
historicky do panství Kolštejn (dnešní Branná). Jedná
se o téměř všechny lesy na území bývalé samostatné
obce a dnešní části Velká Morava, kde se nachází
i Resort Dolní Morava. Jestli bude majetek navrácen,

musí rozhodnout soud. Spor o vydání majetku Lichtenštejnů trvá již delší dobu a v podstatě jde v něm
o to, že majetek byl neprávem zabrán Lichtenštejnům v rámci Benešových dekretů v roce 1945. Lichtenštejnové tvrdí, že v té době nebyli Němci, ani se
nehlásili k německé národnosti, ale byli občané Lichtenštejnska, které ve II. světové válce bylo neutrální
stejně jako Švýcarsko. Okresní soud v Ústí nad Orlicí
stejně jako řada dalších soudů řízení na žádost Lichtenštejnů přerušil a nyní se čeká, jak v obdobném
případě rozhodne Okresní soud v Jeseníku.
Richard Novák

Prodej maringotky
Obec Dolní Morava nabízí k odprodeji
maringotku typu Slušovice. Horší technický stav, pojízdná. Maringotku je možné si prohlédnout po předchozí domluvě
na tel. 465 634 122. Případní zájemci
mohou doručit svou nabídku s uvedením
kupní ceny v zalepené obálce s označením „MARINGOTKA – NEOTVÍRAT“
do 27. 5. 2019 do 16-ti hodin na adresu
Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35,
561 69.
INZERÁT
Vážení čtenáři, DARUJI 12 časopisů z roku 2018 Tajemství vesmíru a objevování sluneční soustavy. Tel. 605 489 771.
9
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KONEC NÁLEPEK NA POPELNICE
Možná jste si všimli, že v letošním roce doposud nebyly vydány nálepky na nádoby na odpad, které identifikují, zda má být daná nádoba vyvezena. Nemusíte
mít strach, že by vaše nádoba nebyla vyprázdněna,
prozatím jsou vyváženy nádoby na loňské nálepky.
V průběhu jarních měsíců budeme postupně přecházet na jiný systém v souvislosti s pořízením nového
vybavení Služeb města Králíky, s.r.o. Každá odpadová
nádoba bude opatřena čipem, jehož údaje budou
automaticky sejmuty při osazení do svozového auta.

Pokud daný subjekt nebude mít uhrazen poplatek
za svoz, odmítne technologie vysypání dané popelnice do svozového auta. Dále budeme mít také konkrétní informaci, zda byla odpadová nádoba vyvezena a navíc také kolik odpadu se v ní nacházelo.
Z těchto dat budeme vycházet v případě změny systému v platbě za svoz odpadů, o které jsme informovali již dříve. O případných změnách, pokud nastanou, budete včas informováni.

Svoz kovového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

V pondělí 8. dubna proběhne
svoz kovového odpadu. Nepotřebný kovový odpad připravte
na tento den k místní komunikaci, odkud jej svezou zaměstnanci obce.

V úterý 9. dubna proběhne svoz velkoobjemového odpadu (nábytek, elektrospotřebiče apod.), který je určen pouze pro osoby
s uhrazeným poplatkem za svoz komunálního odpadu (občané obce
a chataři). Tento svoz není určen pro podnikatele! V rámci svozu
nebude svážen stavební odpad. Velkoobjemový odpad připravte na
tento den k místní komunikaci, odkud jej svezou zaměstnanci obce.

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

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 10. 4. a 15. 5. 2019 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 12:00 hod.
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.
ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
6.–7. 4. 2019
MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
13.–14. 4. 2019
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
19. 4. 2019
MUDr. Johnová Marie
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
20.–21. 4. 2019
MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
22. 4. 2019
MUDr. Vlasatá Lenka
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
27.–28. 4. 2019
MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222
465 393 266
1. 5. 2019
MUDr. Beranová Renata
Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
4.–5. 5. 2019
MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
8. 5. 2018
MDDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
11.–12. 5. 2019
MUDr. Dunglová Stanislava
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
18.–19. 5. 2019
MDDr. Faltusová Tereza
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
25.–26. 5. 2019
MUDr. Filipová Jitka
Lanškroun, Strážní 151
465 325 212
1.–2. 6. 2019
MDDr. Hrdinová Michaela
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
10
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KALENDÁŘ AKCÍ
18. dubna 12:30

MŠE SVATÁ

kostel sv. Aloise

18. dubna 17:00

Setkání s podnikateli

Obecní úřad

19. dubna 12:30

Velkopáteční obřady

kostel sv. Aloise

20. dubna

Velikonoční zábava

Obecní úřad

21. dubna 8:00

Boží hod velikonoční – MŠE SVATÁ

kostel sv. Aloise

26. dubna

Obecní zájezd na FLORU OLOMOUC

z Dolní Moravy

27. dubna

Pálení čarodějnic

Sportovní areál

17. května 17:00

Setkání s občany

Obecní úřad

1. června

Dětský den

Sportovní areál

Požehnané velikonoce všem přeje Páter Petr Dolák, Farář Hanušovice.

ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
Obec Dolní Morava pořádá v pátek 26. dubna zájezd
na květinovou výstavu Flora Olomouc, jejíž součástí
jsou také zahradnické trhy a veletrh zahradní mechanizace. Odjezd bude v 8:00 ze zastávky konečná
a postupně budeme nabírat všechny nahlášené
na dalších zastávkách v obci. Občané obce Dolní Morava mají zájezd ZDARMA (jízdné + vstup). Volná mís-

Zájezd pro děti od ČČK do Safari
ve Dvoře Králové nad Labem
dne 15. 6. 2019.
Děti do 15 let mají celý výlet zdarma. Dospělý
doprovod si hradí pouze vstupné do Safari.
Dopravu hradí ČČK.
Rezervace u paní Anny Kholové
na tel. 774 204 317.

Setkání s občany
Zajímá vás další rozvoj obce?
Kdy tu bude nový obchod, cyklostezka a kanalizace?
Jak to bude s dotacemi pro místní občany?
Nebo máte nějaké zajímavé téma, které chcete probrat s vedením obce?
Dorazte v pátek 17. května v 17 hodin na sál obecního úřadu.
Občerstvení je zajištěno.
Po oficiální části bude neoficiální sousedské posezení, takže klidně doneste vlastní buchty, chlebíčky
a pobavte se se sousedy. Pro případný tanec bude
nachystána reprodukovaná hudba.
11

ta v autobuse je možné doplnit přáteli a kamarády
občanů, kteří nám přispějí na autobus částkou 100 Kč
a vstupné na výstavu si uhradí sami. Zájemci se mohou hlásit do 22. dubna na obecním úřadě (tel.:
465 634 122). Odjezd zpět z Olomouce je předběžně
plánován na 16 hodinu.

Zájezd na muzikál Kleopatra
dne 12. 10. 2019.
Pro členy ČČK Dolní Morava zdarma.
Ostatní zájemci si platí pouze vstupné
v ceně 799 Kč.

Setkání s podnikateli
Podnikáte v cestovním ruchu v obci Dolní Morava?
Zajímáte se o tato témata:
• Karta hosta a slevy pro ubytované hosty
• Novela zákona o místních poplatcích
• Společná propagace, skibusy a cyklobusy
v rámci oblasti Králického Sněžníku
• Informační centrum v centru obce
• Novinky v oblasti cestovního ruchu na Dolní
Moravě
Nebo s vedením obce chcete probrat další témata
týkající se cestovního ruchu?
Dorazte ve čtvrtek 18. dubna v 17 hodin na sál obecního úřadu.
Občerstvení je zajištěno.
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Pohled na lesovnu a Králický Snežník
ˇ ve tricátých
ˇ
letech minulého století

Stejný pohled v roce 2019, dobrý výhled zakrývají vzrostlé náletové stromy
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