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SLOVO STAROSTY
Pomalu nám začíná léto, na to
astronomické musíme ještě
chvíli počkat, to meteorologické
již začalo a na teplotách je to
znát. Oproti velmi chladnému
jaru je to velká změna.
V přípravě na dovolené a letní
prázdniny nezapomeňte posekat
nejen své zahrady, ale i louky ve vesnici, ať se nemáme za co stydět, až k nám budou přijíždět prázdninové návštěvy. A zároveň si udělejme čas
v předposledním červnovém víkendu, na který u nás
připadá pouť, neboť náš kostel je zasvěcen sv. Aloisovi, který se slaví 21. června. Pouť dříve byla jedna
z největších událostí ve vesnici, nyní tomu díky zpřetrhání křesťanských tradic již není a ve městech se
tato událost mění na komerční pojetí v podobě kolotočů a různých stánků. Abychom alespoň trochu obnovili tradici poutí, rozhodli jsme se toto období

podpořit konáním různých akcí. V pátek se proto koná v našem kostele koncert Scholy Hanušovice, což je
přátelské uskupení hudebníků s různorodým repertoárem s nejen křesťanskou tématikou. Udělejte si
tak navečer čas a dorazte. Klidně doneste vlastní
pouťové koláčky, kouknete se do kostela a potkáte se
se sousedy i přespolními. Sobota je vyhrazena dnes
již tradičním vstupům na atrakce Resortu Dolní Morava zdarma. I zde dojde k řadě sousedských setkání,
takže dobrou náladu s sebou. Neděle je pak vyhrazena dopoledne pro Poutní mši a odpoledne je věnováno dětem, kdy se ve sportovním areálu uskuteční
představení divadla Tramtarie O Pračlovíčkovi.
V případě nepřízně počasí se divadlo uskuteční
na sále obecního úřadu. Využijte tedy o tomto víkendu nejlépe všechny akce, na které je vstup zdarma,
pozvěte přátele a potkejme se, abychom opět obnovili poutě na Dolní Moravě.
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 27. května se od 17-ti hodin na sále obecního úřadu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 16 občanů. Zastupitelé dle programu projednali následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku zastupitelstvo řešilo zvyšující se zájem
o stánkový prodej na parkovišti U Slona. Vzhledem
k velkému zájmu a záboru parkovacích míst bylo rozhodnuto, že vedle parkoviště dojde k terénním úpravám a příslušný prostor bude upraven pro stánkový
prodej a ten bude nabídnut případným zájemcům.
Bylo stanoveno, že jedno stánkové místo bude pronajato za 1000 Kč/měsíc a každý stánek musí mít
k dispozici své odpadkové koše a mobilní WC pro
veřejnost. Maximální doba pronájmu pak bude 1 rok.
Dále v tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo:
• prodej maringotky za 20 000 Kč
• smlouvu o zřízení věcného břemene přístupu
a inženýrské sítě přes pozemky p.č. 5649, 5632
a 5631/1 v k.ú. Veká Morava (v lokalitě U Slona)
• případný bezúplatný převod veřejně přístupné
účelové komunikace od parkoviště na konečné
k hotelu Vista a dešťové kanalizace pod nově
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budovanou obousměrnou komunikací od Slona
k hotelu Vista z Pardubického kraje na Obec
V tomto bloku byly dále řešeny záležitosti prodeje
pozemků, kdy nebyl schválen záměr prodeje p.p.č.
5664/1 v k.ú. Velká Morava (pozemek za Čermákovými) na žádost pana Minaříka. Dále byl odsunut záměr prodeje části p.p.č. 236/1 v k.ú. Dolní Morava
(pod Větrným vrchem) za účelem výstavby rodinného
domu na žádost pana Martina Khola do doby výstavby infrastruktury v této lokalitě, aby její cena byla
zahrnuta do ceny pozemku. Byla také odložena směna pozemků na Horní Moravě za účelem přesunu
komunikace od domu manželů Novákových, kdy zastupitelstvo obce starostu pověřilo prověřením další
varianty přesunu komunikace.
Výstavba v obci
Hlavním tématem tohoto bloku byla výstavba visuté
lávky nad Mlýnicí. Bude se jednat o lávku od chaty
Slaměnka na protilehlý hřeben, která bude dlouhá
710,9 metrů a bude visutá nad Mlýnickým údolím,
kdy nejvyšší výškou nad terénem bude 95 metrů.
Tato lávka je plně v souladu s platným územním plánem obce, Obec tak tento záměr již nemůže zamítnout, ale může se k němu vyjádřit, a to s ohledem
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na inženýrské sítě a případnou další infrastrukturu.
Toto bylo hlavním tématem diskuze mezi zastupiteli,
investorem (Sněžník, a.s. – Jiří Rulíšek) a přítomnými
občany, kdy se řešil především příjezd návštěvníků
a jejich parkování. Úvodem Jiří Rulíšek představil
krátce plány společnosti v obci (visutá lávka, kabinová lanovka U Slona – Slaměnka, nová lanovka s bublinou U Slona, vodní nádrž jako zásobárna vody pro
zasněžování, obnova single trailů, 5* hotel a welness). Uvedl, že visutá lávka je poslední velkou atrakcí společnosti Sněžník na Dolní Moravě a že by ji
chtěl realizovat v roce 2020 společně s dostavbou
parkovacích míst. V provozu by tak byla od roku
2021. Co se týká parkování, tak bylo řečeno, že probíhají jednání na zřízení odstavného parkoviště
na období špiček návštěvnosti u nádraží v Červeném
Potoce se zřízením kyvadlové dopravy do obce. Dále
byla řešena stabilizace parkovacích míst v obci, kdy
v současné době je řada parkovacích míst v obci
provizorních a tato místa budou z části nahrazena
další infrastrukturou (cyklostezka). Jiří Rulíšek přítomným představil svůj záměr vybudovat na horním
parkovišti U Slona dvoupodlažní parkovací dům
o délce 100 metrů a výšce 6,4 metrů. K tomuto se
vznesla věcná debata, jejíž závěrem bylo sdělení Jiřího Rulíška, že od tohoto záměru ustupuje a nebude
jej realizovat. Důvodem je velikost objektu a jeho
umístění v rodinné zástavbě. Dále byla vedena debata o dalším možném umístění stálých parkovacích
míst. Obec nabídla společnosti Sněžník výměnou
za jiný pozemek svůj pozemek pod Čermákovými,
který je územním plánem určen pro výstavbu parkoviště. Padali i další návrhy z řad veřejnosti, jako parkovací dům pod hotelem Vista, u kterého Jiří Rulíšek
uvedl, že jej má vyprojektovaný, ale vzhledem
k založení ve svahu jsou realizační náklady příliš vysoké. V lokalitě Vista však vzniknou podzemní garáže
v rámci výstavby welness, kde budou mimo parkovacích míst pro návštěvníky welness i další parkovací
místa pro veřejnost. Dále Jiří Rulíšek uvedl, že se
z místa U Slona stává nástupní místo, jehož význam
se s výstavbou plánované kabinové lanovky od Slona
ke Slaměnce zvýší, tudíž není úplně vhodné, aby se
výstavbou cyklostezky přišlo o parkovací místa U slona. Dále byl předložen i návrh zřídit parkovací dům
na spodním parkovišti U Slona nebo zřídit parkoviště
na loukách investora mimo obytnou zástavbu. Závěrem debaty bylo, že nejvhodnější místo bude intenzivně hledáno, nicméně Obec je připravena směnit

své pozemky určené pro výstavbu parkoviště za tímto
účelem. Po diskuzi zastupitelstvo obce podmínilo
výstavbu visuté lávky zřízením odstavného parkoviště
před obcí se zajištěním kyvadlové dopravy na období
špičkových dnů návštěvnosti, které budou určeny
Obcí před každou sezónou. Dále Obec požaduje výstavbu 250 nových oficiálních parkovacích míst v obci
a výstavbu stálého dopravního navigačního systému
pro organizaci parkování, kdy tento navigační systém
musí být ze strany obce odsouhlasen.
Dalším bodem výstavby v obci byla výstavba chaty
v lokalitě za Rozcestím (na p.p.č. 5587 v k.ú. Velká
Morava), kdy bylo shledáno, že předložený návrh
nerespektuje prostorovou kompozici sídla svým rozložením a výškou. Zastupitelé požadují přepracování
projektu, dodržení výšky jako u okolní zástavby (max.
10 metrů celkové výšky nad nejnižší místo upraveného terénu) a také dodržení proporcí stavby a orientace hřebene jako u okolních staveb (hřeben na delší
stranu domu s možným bočním štítem).
Projekty obce
V tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo tyto
smlouvy o poskytnutí dotace:
• na projekt kanalizace a ČOV ve výši 250 000 Kč
• na pořízení nového dopravního hasičského automobilu ve výši 300 000 Kč
• na nový Územní plán Dolní Morava – upravený
návrh ve výši 94 864 Kč
• na projekt „Oprava místní komunikace Horní
Morava“ ve výši 110 000 Kč
Dále zastupitelstvo obce schválilo uvolnění finančních prostředků na opravu těchto komunikací:
• Komunikace kolem Bednářů (p.p.č. 5793 v k.ú.
Velká Morava) ve výši 300 000 Kč
• Polní cesta na Šilbertův kopec (p.p.č. 5156 v k.ú.
Velká Morava) ve výši 250 000 Kč
Nakonec zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace ohledně nového Územního plánu, kdy byla dokumentace od původního pořizovatele (Město Králíky) konečně předána novému pořizovateli ( SURPMO,
a.s.). Zastupitelé byli také informováni o změnách
v dokumentaci.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce zamítlo finanční podporu
pro Linku bezpečí a na opravu domu Českého červeného kříže v Ústí na Orlicí.
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Zastupitelstvo obce schválilo dotační program na výměnu oken u rodinných domů a domů k bydlení
u hlavní komunikace a dary s příkazem pro místní
občany na údržbu travních porostů. Nakonec zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu
č. 1/2019 týkající se navýšení příjmů u přijatých dotací a na organizaci voleb do Evropského parlamentu
a navýšení výdajů ve výši 29 000 Kč v souvislosti
s volbami do Evropského parlamentu.

Různé a diskuze
V rámci tohoto bloku zastupitelstvo obce schválilo
vyhlášku upravující dobu nočního klidu pro různé
akce, které jsou uvedeny dále v tomto zpravodaji.
Dále projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu
spolufinancování projektu Zpracování digitálního
povodňového plánu, kdy starostu zastupitelé pověřili
zjištěním více informací. V rámci diskuze byli zastupitelé informováni o proběhlém setkání s občany
a o konání mimořádného zastupitelstva. Dále byl
předmětem diskuze provoz ve sportovním areálu.

Zveme občany na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí
17. června 2019 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné. Hlavním bodem je schválení závěrečného účtu Obce za rok 2018.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 29. července
2019 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné. Program zasedání bude zveřejněn týden předem.

DOTACE PRO OBČANY NA NOVÁ OKNA A REKUPERACI
Obec Dolní Morava tímto vyhlašuje dotační program
na výměnu oken domů umístěných u komunikace III.
třídy č. 31227 a na zřízení rekuperace (řízeného větrání) v těchto domech.
Podmínky pro udělení dotace:
• stávající okna musí být starší 10 let
• nová okna musí mít izolační trojskla
• vlastník domu musí mí trvalý pobyt v obci
• dům musí být veden jako rodinný dům, dům
k bydlení nebo bytový dům
• Dům musí být umístěn maximálně 75 metrů od
krajnice vozovky komunikace
• maximální výše dotace je 75 % nákladů na výměnu oken a zároveň maximálně 75 tis. Kč

•

maximální výše dotace je 75 % nákladů na zřízení rekuperace a zároveň maximálně 25 tis. Kč

Žádosti je možné zasílat na formuláři, který si lze vyzvednout na obecním úřadě či jej lze stáhnout na webových stránkách obce. Příjem žádostí je od pondělí 1.
července! Dříve žádosti nedoručujte, žádost by pak byla
vyřazena. Na dotační program je alokováno 500 000 Kč,
přičemž 250 000 Kč je z prostředků Obce Dolní Morava
a 250 000 Kč z prostředků společnosti Sněžník, a.s..
V případě většího počtu žádostí a přesáhnutí alokované
částky bude rozhodovat termín přijetí žádosti. Další žádosti budou vedeny v zásobníku a v případě uvolnění
dalších prostředků budou tito žadatelé osloveni. Kompletní znění dotačního programu je vyvěšeno na úřední
desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.

DARY PRO OBČANY NA ÚDRŽBU NEMOVITOSTÍ A SEKÁNÍ TRÁVY
Obec Dolní Morava tímto sděluje, že uděluje dary
na údržbu nemovitostí a sekání trávy, a to v případě,
že žadatel o dar vlastní v obci rodinný dům, dům
k bydlení, byt v bytovém domě či jinou stavbu a zároveň má v obci trvalý pobyt. Výše daru bude udělena maximálně ve výši daně z nemovitostí na výše
uvedené stavby a přilehlé pozemky, které nejsou
využívány zemědělskými podnikateli (nejsou vedeny
3

v databázi LPIS). O uvedené nemovitosti se musí žadatel řádně starat a travní porosty sekat minimálně
2x ročně (vždy nejpozději v červnu a září). Žádosti
o dar jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce a povinnou přílohou žádosti je
kopie předpisu úhrady či doklad o zaplacení daně
z nemovitosti či daňové přiznání na daň z nemovitosti.
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SETKÁNÍ S PODNIKATELI V CESTOVNÍM RUCHU
Ve čtvrtek 18. dubna se na sále obecního úřadu
uskutečnilo setkání s podnikateli v cestovním ruchu.
Účast nebyla moc velká, neboť jich dorazilo pouze
14, což byla škoda, protože se probírala zajímavá
témata. Po přivítání starostou obce Richardem Novákem dostal slovo místostarosta Petr Vrzal, který
promluvil o destinační společnosti Králický Sněžník,
o.p.s. a její transformaci na zapsaný ústav. Pohovořil
o jejím významu a novém způsobu fungování a jejích
nových projektech (cyklobusy, skibusy, karta hosta
apod.). Padla také zmínka o novele zákona o místních poplatcích, která bude platit od 1. 1. 2020, která
ruší stávající systém ubytovacích a rekreačních poplatků a zavádí nově pouze jeden pobytový poplatek,
který bude v maximální výši pro příští rok 21 Kč a pro
roky následující až 50 Kč. Tento poplatek nebudou

platit studenti a důchodci a zároveň nebude možné
jej platit paušálem. V souvislosti se změnou vybírání
poplatků tak obec chystá slevovou kartu hosta, která
by mohla do určité míry nahradit ubytovací knihu
a pro ubytované by znamenala možnosti slev v zařízeních v obci. Dále starosta informoval o projektu
informačního centra v centru obce a Tomáš Drápal
přednesl novinky Resortu Dolní Morava na letošní
letní sezónu (Mamutí bobová dráha, Stamichmanova
štola, rozšíření Lesního zážitkového parku a vytvoření
náměstíčka u Slaměnky). Následně byla vedena diskuze o vývoji atrakcí v obci a o potřebnosti dalších
restaurací, kterých je v sezónách v obci nedostatek.
Po oficiálním programu bylo přichystáno občerstvení
a volná diskuze.

OBECNÍ ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
V pátek 26. dubna se konal obecní zájezd na výstavu
Flora Olomouc s tématikou strom života. Zájezdu se
zúčastnilo 15 místních občanů a 10 přespolních.
V dopoledních hodinách byli všichni vysazeni
u vstupní brány, kdy díky zajištění online vstupenek
nemuseli účastníci čekat dlouhou frontu u pokladen.
Za vstupní bránou se všichni rozeběhli na různé strany, aby stihli prohlédnout všechno, co je zajímá. Asi
největší zájem byl o jarní trhy, ze kterých si většina
domů dovezla spoustu květin, ovocných keřů
a drobného vybavení na zahrádky nebo dekoračních
předmětů. Výběr byl opravdu široký a i ceny byly
většinou příznivé. Mimo jarní trhy se většina podívala do expozice s názvem „Strom života“, které dominoval křišťálový strom s různým nasvícením společně
s květinovou výzdobou a ukázkami floristek z jejich

tvorby. Dále někteří
navštívili oranžérii
s ukázkou vázaných
květin,
skleníky
s různými exotickými rostlinami, botanickou zahradu nebo výstavu bonsají.
Všichni využili také
možnost se v areálu
občerstvit a odpočinout si, čemuž nahrávalo krásné slunné počasí.
V odpoledních hodinách se všichni úspěšně sešli
u autobusu pana Pinkase, který je včetně zakoupeného zboží úspěšně dopravil zpět domů.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE NEKONALO
V sobotu 27. dubna se ve sportovním areálu mělo
konat tradiční Pálení čarodějnic. Kvůli nepříznivé
předpovědi počasí kapela Hergott odmítla vystoupit
na této akci, tak se pořadatel Marek Kupec rozhodl
celou akci zrušit. Je to velká škoda, protože po dlouhé době se tato tradiční hojně navštěvovaná akce
nekonala. Občanům tak nezbylo nic jiného, než na-

vštívit drobnější pálení čarodějnic, které se v tento
den konalo U Slona, kde byl pro děti přichystán program s hrami a navečer došlo i k zapálení menší vatry, kde se opékaly špekáčky. Doufejme, že pořadatel
v příštím roce zajistí takové podmínky, aby se tato
tradiční akce konala za každého počasí.

SETKÁNÍ S OBČANY
V pátek 17. května se na sále obecního úřadu konalo
setkání s občany, kterých dorazilo 21. Starosta s místostarostou všechny přítomné přivítali a starosta
odprezentoval přítomným témata týkající se rozvoje
obce. Jako hlavní téma byla zvolena infrastruktura,
která v obci komplexně chybí či s dynamickým rozvojem pokulhává – nemáme již dostatek pitné vody,
elektřiny. Chybí nám kanalizace s centrální ČOV, komunikace, parkoviště a další doprovodná infrastruktura. Starosta uvedl, jak se jednotlivé oblasti řeší,
i když v některých případech se nejedná o působnost
Obce. Uvedl i obecní projekty nového vodního zdroje, cyklostezky, kanalizace s ČOV a prodejny potravin
jako součást multifunkčního centra a přednesl předpokládané termíny realizace s ohledem na dokončení
projektů a získávání finančních prostředků. Souvisejícím tématem bylo i financování nákladnějších projektů Obce, kde uvedl, že je nutné zapojit mimo zdroje obce a dotační tituly i investory v obci. Dále uvedl,
že je možné ještě zdroje obce v různých oblastech
navýšit, kdy jednou z možností je i zřízení obecní či
městské policie ve spolupráci s Králíkami a výběr
pokut od neukázněných řidičů a zpětné investování
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do bezpečnosti a dopravní infrastruktury (cyklostezka, komunikace apod.). Dále starosta přítomným
občanům přednesl nové dotační tituly Obce pro
místní občany na nová okna u hlavní silnice
a na údržbu pozemků. Závěr pak byl věnován turistickému ruchu v obci, novým atrakcím v obci, se kterými právě souvisí uvedená chybějící infrastruktura.
Byl dán také prostor občanům vyjádřit se k jednotlivým tématům, kdy byla kladně hodnocena myšlenka
zřízení obecní policie. Dále bylo diskutováno téma
kanalizace a centrální ČOV a případného stočného
pro občany. Také se diskutovalo nad organizací
a možností parkování v obci i mimo ní. Padla i zmínka
o potřebnosti výstavby obecních bytů především
pro mladé. Po oficiální části se konalo neoficiální sousedské posezení, na které řada občanů donesla výrobky z vlastní kuchyně, za což děkujeme a věříme, že
si na nich všichni pochutnali. V rámci večera došlo
i na promítání zápasu Mistrovství světa v ledním hokeji mezi Čechy a Italy a na reprodukovanou hudbu.
Před půlnocí se všichni účastníci setkání pokojně rozešli do svých domovů.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
24.–25. května proběhly volby do Evropského parlamentu, kam jsme si volili zástupce za Českou republiku. Jak
dopadly volby u nás na Dolní Moravě můžete vidět v grafu. Volební účast zde byla 27,14 %., z čehož přibližně
¼ byli občané s voličským průkazem.
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POSEZENÍ U MÁJKY
V páteční, na poslední dobu nezvykle teplý, podvečer
posledního května se u obecního úřadu uskutečnilo
posezení u májky. Poměrně spontánní akce i na pozdější propagaci se zúčastnilo okolo 50 občanů, kdy
velký podíl tvořily také děti. Občané mohli posedět
přímo před obecním úřadem, kde pro ně za symbolické ceny bylo nachystáno občerstvení, které bylo
doplněno výrobky z domácí kuchyně, které občané
donesli. Děti i dospělí si opekli párky a špekáčky na
ohni a po 20. hodině došlo na kácení májky. Před
samotným kácením májky probíhala její dražba, kdy

se částka vyšplhala na úctyhodných 1 000 Kč a májka
nyní poputuje k panu Oldřichu Stejskalovi. Samotné
kácení probíhalo za skandování přihlížejících dětí,
které poté žasly nad nerozbitou láhví archivního vína,
která byla uvázána na špici májky. Následně povalenou májku použily jako kladinu pro cvičení rovnováhy. Se soumrakem děti postupně odcházely domů,
ale někteří rodiče i další občané zůstali a posezení se
tak protáhlo až za půlnoc. Všichni přítomní se dobře
bavili a žádali po opakování podobných akcí.
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VELKÝ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 1. června na den dětí se ve sportovním areálu konal Velký dětský den. Ten pořádal nájemce
sportovního areálu Marek Kupec ve spolupráci s Obcí
Dolní Morava, která zajistila skákací hrad a nafukovací koule. Na dětském dni byly přichystány soutěže
s odměnami v podobě drobných darů a sladkostí
včetně točené zmrzliny, která je nyní ve sportovním
areálu novinkou. Svůj um předvedli také profesionální hasiči z Králík a na dětském dnu se ukázal také
méďa Kubík.

OPRAVA OBECNÍCH TRAKTORŮ
Jelikož Obec Dolní Morava disponuje již poněkud
starší technikou, dochází postupně k její obměně
nebo repasi. Nyní jsme obdrželi repasovaný Zetor
6245 z dílny pana Šulce z Mladkova. I když se jedná
již téměř o veterán, stále dobře slouží a díky repasi
bude i sloužit potřebám obce jako doplňkový traktor.
Hlavním traktorem je stále Case JXU 1090, který je
nyní na repasi čelního nakladače, protože po téměř
15-ti letech používání již nesl značné známky opotřebení. Z tohoto důvodu se letos mírně opozdí sekání
krajnic u místních komunikací. V budoucí době díky
rozvoji obce a stárnutí techniky se neubráníme poři-

zování nových strojů, mezi které by asi měl patřit
i nový traktor.

Spartan Race Dolní Morava
Vážení občané, o víkendu 16.–17. června se v naší obci uskuteční výjimečná sportovní akce Spartan Race.
Jedná se o běh s netradičními překážkami. Na tuto akci je přihlášeno větší množství účastníků, se kterými
mohou dorazit i rodiny a další běžní návštěvníci. Proto o tomto víkendu může dojít k velmi vysoké návštěvnosti obce. Pořadatelé Spartan Race a Resort Dolní Morava mají zajištěno dostatečné množství parkovacích
ploch a s organizací dopravy jim mimo regulovčíků pomůže také Policie ČR. Lze očekávat zvýšený provoz
a návštěvnost, ale jedná se o unikátní akci, která se v naší obci nekoná každý rok. Pokud má kdokoliv z místních občanů zájem se závodu zúčastnit, ať kontaktuje starostu obce, který zajistí pro místní občany účast
na závodě zdarma.
7
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Odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace pro nedoslýchavé v Králíkách,
možnost služeb v domácnostech imobilních občanů
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách
poradnu pro nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství
a sociální rehabilitace.
Na spolufinancování poradny se podílejí obce regionu vyjmenované níže. Pracovník spolku AUDIOHELP je ve
dnech, kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat poradenství i v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov, Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná se především o klienty
imobilní, zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtížemi. Poskytování služeb v domácnostech není pro klienty zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech 602 697 729
nebo 465 526 911, Mgr. Zuzana Poláková, poradenské středisko Ústí nad Orlicí.
Předpokládané termíny poradny ve 2. pololetí r. 2019 jsou s poskytovatelem předběžně dohodnuty na dny
10. 7., 16. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11. a 11. 12. 2019.
O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2019 budou občané regionu informováni prostřednictvím zpravodaje a na internetových stránkách obce.
B. Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , MěÚ Králíky
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 12. 6. a 10. 7. 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 v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
8.–9. 6. 2019
MUDr. Jedličková Zuzana
Bystřec 182
465642990
15. –16 .6. 2019 MUDr. Ježáková Daniela
Letohrad, U Dvora 815
608427960
22. –23. 6. 2019 MUDr. Vebrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
465613441
29. –30. 6. 2019 MDDr. Kopecký Milan
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739374787
5. 7. 2019
MUDr. Kulhánek Filip
Žamberk, Školská 834
465613103
6. –7. 7. 2019
MUDr. Lomská Radka
Letohrad, Družstevní 815
465620358
13. –14. 7. 2019 MUDr. Mareš Miroslav
Žamberk, Školská 834
465613103
20. –21. 7. 2019 MUDr. Marková Tereza
Lanškroun, 5. Května 2
465322897
27. –28. 7. 2019 MDDr. Muthsam Vojtěch
Žamberk, Raisova 814
465613441
3. –4. 8. 2019
MUDr. Nováková Gabriela
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
604749331
INZERÁT

Vážení čtenáři, DARUJI 12 časopisů TURISTA – zajímavosti pro výlety pěšky i na kole po Česku i za jeho hranicemi.
Tel. 605 489 771.
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KALENDÁŘ AKCÍ
15. června 8:00

Zájezd pro děti od ČČK do Safari ve Dvoře Králové nad Labem

z Dolní Moravy

15.–16. června

Spartan Race

Resort Dolní Morava

20. června 8:00 Mše svatá
21. června 17:00 Seminář muž a žena v harmonii
21. června 18:00 Koncert v kostele sv. Aloise – Schola Hanušovice (v rámci poutě)
Seminář propojení duše a těla + aktivace, čištění smyslů – třetí
22. června 9:00
oko
Atrakce resortu Dolní Morava pro místní občany zdarma
22. června
(v rámci poutě)
23. června 10:00 Mše svatá – pouť
23. června 14:00 Divadelní představení pro děti – O Pračlovíčkovi (v rámci poutě)

Kostel sv. Aloise
Sál obecního úřadu
Kostel sv. Aloise
Sál obecního úřadu
Resort Dolní Morava
Kostel sv. Aloise
Sportovní areál

29. června

Den plný zážitků

Resort Dolní Morava

6. července

Králický pařez a pěnová párty

Sportovní areál

20. července

Pekař

Sportovní areál

3. srpna

Acrobatic night show

Stezka v oblacích

Zájezd pro děti od ČČK do Safari ve Dvoře Králové nad Labem – 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.
Odjezd v 8:00 z konečné zastávky na Dolní Moravě.

Seminář muž a žena v harmonii
Kdy: 21. 6. 2019, 17:00–22:00 hod. (čas ukončení je orientační, může být podle potřeby posunut)
Kde: sál Obecního úřadu na Dolní Moravě
Cena: 1 200 Kč
Co sebou? Pohodlné oblečení, polštářek či deku. To co ucítíte, že máte mít – foto, obrázek šátek, kámen,
anděla, kytku, svíčku, vůni, …
Maximální počet účastníků omezen na 10 a je potřeba si místo rezervovat.
Můžete volat či psát na 605 290 744.

Seminář propojení duše a těla + aktivace, čištění smyslů – třetí oko
Kdy: 22. 6. 2019, 9:00–17:00 hod. (čas ukončení je orientační, může být podle potřeby posunut)
Kde: sál Obecního úřadu na Dolní Moravě
Cena: 1 400 Kč
Co sebou? Pohodlné oblečení, polštářek či deku. To co ucítíte, že máte mít - foto, obrázek šátek, kámen,
anděla, kytku, svíčku, vůni, …
Seminářem Vás provedou Kateřina Tomešková Merthová a Josef Kejík.
Maximální počet účastníků omezen na 10 a je potřeba si místo rezervovat.
Můžete volat či psát na 605 290 744.
9
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Hostinec Hentschel u hlavní silnice ve tricátých
ˇ
letech minulého století.

ˇ na Vetrný
Stejné místo priˇ odbocce
ˇ vrch dnes.
ˇ
Zbytky základu° jsou zarostlé v náletových drevinách.
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