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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 17. června

se od 17-ti hodin na
obecním úřadě uskutečnilo mimořádné zasedání
zastupitelstva obce. Zastupitelé dle programu projednali následující témata:
Výstavba v obci
Zastupitelstvo obce schválilo koncept zástavby
v lokalitě nad Slonem u komunikace Slon – Vista, kde
se dle platného územního plánu nachází zastavitelné
území. Koncept zástavby se sestává z 10 samostatných objektů o půdorysu přibližně 11 x 22 metrů
a z jednoho objektu zázemí, kde je počítáno
s restaurací a welness. Objekty jsou sdruženy
po skupinách po 2 nebo 3 objektech a tyto skupiny
jsou od sebe odsazeny. Není tak vytvářena kobercová jednotvárná zástavba, ale je napodobován historický urbanistický princip zástavby obce. Solitérní
objekty budou zastřešeny sedlovou střechou. Investorem VAKABRNOCZ byla představena pouze urbanistická koncepce, po jejím odsouhlasení bude pokračováno v projektových pracích pro územní řízení,
kde budou upřesněny materiály stavby.

Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo:
 pronájem části pozemků u parkoviště U Vendy pro umístění stánku s občerstvení panu
Petrovi Nátěstovi za cenu 1 000 Kč/měsíc
na dobu 12-ti měsíců
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení kanalizace přes p.p.č. 301/1 a 2,
641 a 397/2 v k.ú. Horní Morava (u chaty Povodí Moravy)
 dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci se společností Sněžník, a.s. řešící převod komunikace Slon – Vista
 dohodu o dalším postupu o převodu účelové
komunikace Slon – Vista se společností Sněžník, a.s v novém znění upravujícím předmět
převodu
 podání žádosti na Ministerstvo obrany o bezúplatný převod pěchotního srubu K-S 4
„U Cesty“

Dále v tomto bodě byla schválena dohoda o spolufinancování na čistění vodního zdroje nad Moravankou se společností Extron, s.r.o., která připravuje
výstavbu 4 rodinných domů. Z důvodu, že Obec nemůže v současné době z technických důvodů zabezpečit napojení dalších nemovitostí na obecní vodovod, byla vytvořena se společností dohoda, že
v případě pročištění stávajícího vodního zdroje dojde
k navýšení kapacity přiváděné vody do obecního vodojemu a tím bude možné nové 4 nemovitosti na
obecní vodovod napojit. Společnost Extron na toto
čištění přispěje částkou 75 000 Kč bez DPH.

Projekty obce
V tomto bloku zastupitelstvo obce projednalo:
 stav a změny v dokumentaci nového územního plánu
 přeložku vedení vysokého napětí přes obecní
pozemek 5661/1 v k.ú. Velká Morava (u komunikace Slon – Vista)
 projekt na přestavbu hasičské zbrojnice
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Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce
za rok 2018 a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy z přezkumu hospodaření obce za rok 2018
bez výhrad.
Různé a diskuze
V rámci tohoto bloku zastupitelstvo obce schválilo
dodatek č. 2 ke smlouvě o způsobu spolufinancování
projektu Zpracování digitálního povodňového plánu.
Dále zastupitelé s přítomnými občany probrali proběhlou akci Spartan Race 2019, kdy vyhodnotili některé kroky pořadatelů a Policie ČR jako nedostatečné a zastupitelé pověřili starostu obce vypracováním
vyhlášky týkající se organizace sportovních a kultur-
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ních akcí, která určí pravidla pro nahlašování akcí
a zajištění organizačních opatření. Dále byl starosta
pověřen vypracováním vyhlášky o místním poplatku

za konání kulturních a sportovních akcí a jednáním
s Policií ČR o zřízení lepších opatřeních v případě dalších podobných akcí.

V pondělí 29. července

koviště, nové lanovky jako náhrada za stávající vlek
a lanovku, jezero pro zadržování vody pro zasněžování). Nakonec zastupitelstvo obce schválilo podmínku pro zařazení výstavby nových domů ve spodní
části obce do nového územního plánu, a to aby bylo
obci umožněno realizovat cyklostezku v místě stavby
těchto domů.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce schválilo 3 žádosti v rámci dotačního programu na výměnu oken u komunikace
III/31227, 1 odložilo z důvodu doplnění podkladů
a zamítlo z důvodu nesplnění podmínek dotačního
programu. Dále zastupitelstvo obce zvýšilo cenu
vodného pro rok 2019 na 21 Kč bez DPH (24,15 Kč
s DPH) za 1 m3. Dle propočtů kalkulace cen vodného
by mělo být vodné v naší obci ve výši cca 37 Kč/m3,
především z důvodu spoření prostředků na přestavbu
starého vodovodu ve spodní části obce (dáno zákonem). Stejným zákonem je však i dáno, že vodné může být ročně navýšeno max. o 5 %, což v našem případě dělá cca 1 Kč ročně.
Různé a diskuze
V tomto bloku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
závěrečný účet svazku Sdružení obcí Orlicko za rok
2018. Dále byly diskutovány akce a pořádek
ve sportovním areálu. Také bylo diskutováno vybavení výjezdní jednotky sboru dobrovolných hasičů,
kdy po diskuzi byl schválen nákup vybavení ve výši
20 tis. Kč a rekonstrukce malé garáže na dílnu, šatny
a hygienické zázemí ve výši přibližně 100 000 Kč. Bylo
diskutováno také pořízení hasičské cisterny a s tím
související přestavba hasičské zbrojnice. Dále v tomto
bloku zastupitelstvo obce schválilo vstup Obce Dolní
Morava do zapsaného spolku Sportovní klub Dolní
Morava, kdy představitelem za Obec bude vždy starosta. Nakonec přítomní občané i zastupitelé dali
podněty k výspravě výmolů na krajské i obecních
komunikacích.

se od 17-ti hodin na
obecním úřadě uskutečnilo zasedání zastupitelstva
obce. Zastupitelé dle programu projednali následující
témata:
Výstavba v obci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změny stavby
před dokončením na polyfunkčním objektu Větrný
vrch, kde diskutabilní bylo výtvarné řešení střechy
i fasády. Dále zastupitelstvo obce nemělo připomínek k záměru výstavby rodinného domu na p.p.č.
499/13 v k.ú. Dolní Morava (u Kašparů). Záměr výstavby je v souladu s územním plánem, zastupitelstvo požaduje nahlášení min. 1 osoby v každé nově
vzniklé bytové jednotce k trvalému pobytu v obci.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přeložkou obecního
vodovodu v rámci této stavby, avšak nesouhlasí
s napojením na obecní vodovod, jehož současná kapacita to neumožňuje.

Nakládání s nemovitostmi
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části p.p.č.
5568 v k.ú. Velká Morava (u parkoviště U Vendy)
za účelem umístění stánku s občerstvením – kebab.
Projekty obce
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace na údržbu běžeckých lyžařských
stop ve výši 200 000 Kč od Pardubického kraje. Dále
zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 8
územního plánu obce, která bude obsahovat infrastrukturní záležitosti Resortu Dolní Morava (par-

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 30. září
2019 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.
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POUŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
Ve dnech 21.–23. června na Dolní Moravě proběhla
pouť, protože náš kostel je zasvěcen sv. Aloisovi
a ten má svátek právě 21. června. Obec Dolní Morava přichystala na toto období zajímavý program, který se bohužel setkal s velmi nízkou účastí občanů.
Dříve poutě bývaly jednou z největších událostí
v obci a je jasné, že zpřetrhanou tradici budeme obnovovat těžko.
V pátek 21. června v podvečerních hodinách se
v kostele sv. Aloise konal koncert hudebního uskupení Schola Hanušovice. Zazněly historické písně
z období renesance i baroka a také moderní křesťanské i popové písně včetně doprovodu na elektronické
bicí. Akustika v kostele byla nádherná i podání písní.
Škoda, že dorazilo asi jen 20 občanů. Na závěr koncertu poděkoval starosta účinkujícím předáním
drobných darů a poděkoval také přítomnému faráři
Petru Dolákovi za jeho činnost v našem kostele, neboť jeho činnost na farnosti Hanušovice, kam spadá
i Dolní Morava během léta končí a nastoupí sem nový farář. Poděkování využili i přítomní farníci. Pak
následovalo pohoštění před kostelem připravené
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místními občany. Toto pohoštění se neslo ve velmi
přátelském duchu a všichni vzájemně hodnotili donesené pouťové koláčky.
V sobotu po celý den byly přichystány atrakce Resortu Dolní
Morava pro místní občany
zdarma. Všichni tak měli možnost vyzkoušet zážitkové parky
pro děti, kde se však zabaví i
dospělí, prohlédnout si Stezku
v oblacích, nově otevřenou
Stamichmanovu štolu, projet se
lanovkou či bobovou dráhou
a skočit si do velkého polštáře. Volné vstupy byly
vydávány přímo v resortu a občané si při vyzvednutí
mohli zobnout pouťových koláčků. V letošním roce
byl zájem občanů oproti loňskému roku menší, i když
i v letošním roce počasí pro návštěvu vyšlo.
V neděli dopoledne se uskutečnila v kostele sv. Aloise
pouťová mše, na kterou dorazilo necelých 40 poutníků, převážně přespolních. Po mši bylo před kostelem
opět přichystáno pro poutníky občerstvení s posezením, kterého všichni využili. Po obědě se pak ve sportovním areálu uskutečnilo představení pro děti
O pračlovíčkovi v podání herců z divadla Tramtarie.
I když bylo krásně, dorazilo asi jen 10 dětí s rodiči, což
je škoda, protože divadlo bylo vtipné a děti se
do jeho děje zapojovaly. Nezbývá než doufat, že se
v dalších letech tradice pouti zlepší a návštěvnost
kulturních akcí se zvýší.
Richard Novák

______________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava 4/2019 _____________________________________

POŽÁRY NA DOLNÍ MORAVĚ
Ve středu 29. června byl ve 2:40 nahlášen požár
na chatě č.p. 70 na Dolní Moravě. Požár způsobil
zkrat na elektroinstalaci nabíječky, která právě nabíjela terénní vozidlo. Toto vozidlo včetně skladu, kde
bylo odstaveno, shořelo celé. Oheň se však přenesl
i na sousední stavbu roubené chaty, které ohořely
některé stěny a výrazněji byla poškozena požárem
dřevěná došková střecha a poškozen byl i osobní

automobil u chaty. Požár likvidovalo celkem 10 jednotek a byl poměrně brzy uhašen. Velké škody mimo
ohně také napáchala voda, kterou byl požár hašen.
Předběžné odhady škod jsou 5 mil. Kč. V domě
v době požáru byla jedna osoba, kterou vzbudil požární hlásič, proto nabádáme občany, kteří jej doma
ještě nemají, aby si jej nainstalovali. Jedná se o zařízení za pár korun a dokáže zachránit majetek i životy.

Aby toho nebylo málo, o necelý měsíc později 25.
července vypukl kolem poledne požár na lesním porostu pod Klepáčem. Jednalo se o požár o ploše přibližně 50 x 50 metrů. Jeho hašení komplikovala horší
dostupnost terénu. Vozidla se dostala asi 200 metrů
od požáru po lesní cestě, dál museli hasiči tahat těžké hadice do prudkého svahu. Dopravu vody komplikoval fakt, že lesní cesta je určena jen pro jedno vozidlo a bylo tak způsobeno komplikované vyhýbání
hasičských cisteren. Z tohoto důvodu dopravu cisteren pomáhala koordinovat hlídka Policie ČR z králického obvodního oddělení. Pro dopravu vody byla
použita také cisterna společnosti VAKABRNOCZ, která pomáhala logisticky přiblížit vodu k požářišti. Protože se požár šířil dále i pod zemí mezi balvany, které
jsou pod Klepáčem četné, byl povolán na pomoc vrtulník s bambivakem. Při likvidaci požáru hasiči zpozorovali požár na druhé straně přes údolí v lokalitě
nad včelínem, který se
však vlivem větru rychle
šířil, proto povolaný vrtulník nejprve hasil nově
zpozorovaný požár a až
později pomohl dohašovat požár pod Klepáčem.
Vodu do vrtulníku nabíraly cisterny u obecního
úřadu a vozily ji na louky

nad Horalem, kde vodu přečerpávali do bambivaku
o objemu 0,8 m3. Oba požáry byly likvidovány přibližně 5 hodin, ale následoval požární dohled a občasné
dohašování, protože požár mohl pokračoval pod zemí. Další dny drželi pracovníci lesů u požářišť požární
hlídky, aby se požár neobnovil. Požáry pod Klepáčem
i nad včelínem oheň pravděpodobně způsobily ohýnky rozdělané borůvkáři. Přesná příčina je předmětem
vyšetřování. Varujeme tedy občany i návštěvníky, aby
v lese nekouřili a neodhazovali nedopalky a už vůbec
nerozdělávali oheň!

U požáru chaty i lesního porostu pod Klepáčem zasahovala také jednotka sboru dobrovolných hasičů
z Dolní Moravy a u požáru pod Klepáčem prováděla
i noční dohled nad požářištěm. Obec Dolní Morava
zajistila pro hasiče pitný režim a stravu v době požáru. Děkujeme všem zúčastněným za dobře odvedenou práci a zachráněný majetek i lesy.
R. Novák
4
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HISTORICKÁ PREMIÉRA DOLNOMORAVSKÝCH HASIČEK
V sobotním podvečeru se ve sportovním areálu
v Králíkách sešlo nebývale návštěvníků. Na pódiu
hraje rocková kapela a mezi lidmi se pohybují ženy
a muži ve sportovním oblečení. Celodenní program
vrcholí hasičskou soutěží v požárním útoku. K závodům je celkem přihlášeno dvacet devět týmů. Kolem
dvou stolů sedí a postávají ženy a dívky v červených
tričkách s nápisem HASIČKY SDH DOLNÍ MORAVA.
Hned dva týmy postavily na svoje první závody
po pěti týdnech tréninku. Nápad přednesený
na obecní akci Kácení máje se přeměnil v realitu.
Nervozita je na dolnomoravských patrná. Rozhlíží se
nervózně kolem, prohlíží si soupeřky, nevěřícně hledí
na skoro šest set návštěvníků a takřka nekomunikují.
Ani oficiální nástup je nervozity nezbaví, právě naopak.
Už to začíná, startuje první mužstvo mužů z Králík
a hned po něm ženy Dolní Morava A. Napětí vrcholí
a na jistotě nepřidá ani zapůjčená mašina, když se
vlastní stroj jeden den před závody porouchal. Sporé
osvětlení závodiště, úzká tartanová dráha obklopená
špalíry diváků a první vystoupení na veřejnosti je
úplně něco jiného než trénink na domácím hřišti.
Dobrovolní hasiči z Dolní Moravy již pomáhají svým
týmovým kolegyním nachystat mašinu, hadice a veškeré příslušenstvo k závodům. Nádrž vedle základny
přetéká vodou a začínají se odpočítávat čtyři minuty,
které má tým na přípravu. A symbolicky hraje skupina Plazma píseň od skupiny Kabát – Malá dáma.
Start, ženy protínají elektronickou fotobuňku, čas se
rozbíhá. Kolegyně z druhého týmu hlasitě fandí

na startu, fanoušci z Dolní Moravy v druhé polovině
trati. Zatímco ženy na základně nabírají vodu, tak
„útočnice“ se již rozbíhají, hadice se rozmotávají,
holky závodí v transu a za hlasitého povzbuzování už
proudí voda, pravý terč svítí červeně a stejná barva
se rozsvítí i na levém. Časomíra se zastavila lehce
za dvaceti pěti vteřinami, parádní výkon, který předčil všechny výkony z tréninků. Úleva, nervozita padá
z poloviny ženského týmu.
Jako osmý v pořadí nastupuje druhý tým žen Dolní
Morava B. Vše se opakuje, příprava základny během
čtyř minut. Fandění od kolegyň, které si již průběh
závodu užívají stále na prvním místě celkového pořadí. A je tu start, nervozita svazuje ruce, napoprvé
padá koš, ale hned je umístěn zpět, voda nabraná
a strojnice ji pouští do hadic. Útok zakleká přibližně
po dvacet jedna vteřinách před terči. Bohužel nervozita si vybrala svoji daň a hadice „C“ se na levém útoku rozpojuje, takže pokus je neplatný.
A hodně po půlnoci je tu noční vyhlášení výsledků.
První tým skončil na čtvrtém místě, druhý byl klasifikován na místě devátém. Celkem se soutěže zúčastnilo jedenáct ženských týmů. Ale nepopíratelným
a největším úspěchem této noční soutěže v Králíkách
je, že ženy z Dolní Moravy postavily dva týmy, měly
k dispozici náhradnici a každý týden se schází na pravidelných trénincích. Za to jim patří od všech fanoušků potlesk a respekt. A to že věkový průměr dolnomoravských týmů byl jeden z nejvyšších lze přičíst jen
k dobru. Už se těšíme na další závody.
Vratislav Krobot

Závodu se zúčastnilo 15 z 23 dobrovolných hasiček.
5

První ženský diplom.
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TŘI DRUŽSTVA NA HASIČSKÝCH ZÁVODECH
V sobotu 20. 7. se uskutečnily noční hasičské závody
v požárním útoku v králickém sportovním areálu.
Této soutěže se zúčastnily tři družstva z Dolní Moravy. Sdružení dobrovolných hasičů postavilo jeden
mužský tým a premiérově dva týmy žen.
V konkurenci jedenácti ženských družstev obsadil
tým A výborné čtvrté místo a tým B skončil na děleném devátém místě. Pravidelné tréninky přinesly
výborný čas 25,51 vteřiny, kdy nechybělo mnoho

na třetí místo. Oba ženské týmy zanechaly na svých
prvních závodech velmi dobrý dojem. Zvítězily ženy
z Lesnice.
Muži z Dolní Moravy obsadili mezi osmnácti týmy
konečné jedenácté místo. Na výsledný čas 28,35 vteřiny mělo vliv zranění Josefa Klimeše na posledním
tréninku a improvizace v sestavě. Nejlepšího času
dosáhli muži z Kosova.
Vratislav Krobot

Složení týmů SDH Dolní Morava
Muži: Milan Brůna, Tomáš Šemro, Jiří Grežo, Zdenek Stránský, Roman Stránský, Petr Vrzal, Radek Vrábel
Ženy A: Bětka Kholová, Edita Novotná, Lenka Grežová, Simona Válková, Zdenka Vrzalová, Míša Musilová,
Věrka Tomanová
Ženy B: Katka Marková, Lucka Krupičková, Marcela Adamcová, Lucka Nováková, Radka Krobotová,
Jiřka Kholová, Romana Hořínková
Náhradnice: Martina Vrábelová
POŽÁRNÍ ÚTOK
Nejrozšířenější disciplínou požárního sportu je požární útok. Spočívá v tom, že za pomocí 2 savic, sacího
koše, čerpadla (stříkačka PS12), hadic (2xB, 4xC –
u žen, muži – 3xB, 4xC), proudnic a rozdělovače musí
družstvo utvořit dva útočné proudy a dopravit vodu

do dvou terčíků vzdálených obvykle 70 nebo 90 metrů
od „základny“. Po nastříkání 10 litrů vody nebo
po shození signalizačního zařízení se zastaví časomíra
a je určen výsledný čas pokusu.

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO DĚTI
Z iniciativy rodičů vzniká na Dolní Moravě sportovní
kroužek pro děti. Jedná se o spolek, jehož legislativu
během prázdnin řeší místostarosta Dolní Moravy
Petr Vrzal.
Již během měsíce června se začaly děti scházet
ve sportovním areálu na Dolní Moravě. Neoficiální
setkání každý čtvrtek byla pod patronací Radka Vrábela, Vaška Hnízdila a Vratislava Krobota.
Vše bude pokračovat od září 2019 a to již oficiálně.
Přihlášky a další informace budou k dispozici
na obecním úřadě první zářijový týden. Sportovní
kroužek bude pro děti od šesti let (mladší
v doprovodu rodičů) a náplní by měly být sportovní
hry, zábava v tělocvičně, cyklistika, pobyty v přírodě
a další outdoorové sporty. Rádi bychom navázali spolupráci se společností Sněžník a dětem přiblížily základy lezení na horolezecké stěně a lyžování. Vítáme
iniciativu rodičů a pomoc při provozování tohoto
kroužku.
Kroužek není primárně pouze pro děti z Dolní Moravy, ale i pro děti zaměstnanců společnosti Sněžník či

děti rodičů pracujících u nás v obci. Budeme rádi,
pokud naše řady rozšíří i děti z okolních obcí, včetně
rodičů, kteří pomohou s organizací.

V našem sportovním kroužku nechceme vychovávat
vrcholové sportovce, ale naším cílem je především
dětem nabídnout možnost vyzkoušet různé sportovní
disciplíny a vytvořit kolektiv, který bude společně
provozovat mimoškolní aktivity.
Vratislav Krobot
6
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JE DOLNÍ MORAVA V ČECHÁCH NEBO NA MORAVĚ?
V prvním čísle zpravodaje jsme objasnili letitý spor,
jak je to s pohořím Králický Sněžník, ale je tu ještě
jedno věčně diskutované téma, a to jestli je naše
obec v Čechách nebo na Moravě. Někdo v tom má
jasno, jiný tápe, ale jak je to doopravdy?
Nejprve si musíme opět objasnit základní pojmy.
Čechy, Morava a Slezsko jsou historické země České
republiky, které z hlediska samosprávy existovaly
samostatně do roku 1928. Pak byla Morava a Slezsko
spojeny do země Moravskoslezské, která existovala
až do roku 1948. Po tomto roce bylo celé, tehdy ještě
Československo, rozděleno na území krajů, které
svými hranicemi již neodpovídaly původním historickým zemím. Jednalo se o 14 krajů. V roce 1960 proběhla další reforma krajského uspořádání, kdy byly
vytvořeny větší krajské celky, kterých bylo celkově 8.
Tyto celky jako územní kraje sice existují dodnes, ale
v roce 2000 byly vytvořeny další samosprávné kraje,
kterých je 14 a které z velké části kopírují kraje z roku
1948.
A jak je to konkrétně s naší obcí? Obec Dolní Morava
dnes tvoří 3 katastrální území, které do roku 1960
byly samostatnými obcemi – Horní, Dolní a Velká
Morava. Horní a Dolní Morava se nacházely na území
historické země Čechy do roku 1948, pak spadaly
pod Hradecký kraj do roku 1960, kdy připadly pod
kraj Východočeský. Velká Morava se nacházela
do roku 1928 na území Moravy,
do roku 1948 na území země
Moravskoslezské, do roku
1960 na území
Olomouckého
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kraje v roce 1960 došlo ke sloučení všech původních
obcí pod jednu – Dolní Moravu a Velká Morava tak
spadla také do Východočeského kraje. Hranice tohoto kraje nerespektují historické hranice zemí Čech a
Moravy, proto je název tohoto kraje trochu zavádějící. Z hlediska samosprávy od roku 2000 naše obec
spadá do kraje Pardubického. Hranice tohoto kraje
nerespektuje hranice historických
zemí a 1/3 území kraje se tak nachází
na území historické země Morava,
zbytek je pak v Čechách. Z tohoto
důvodu ve znaku Pardubického kraje
nalezneme jak českého lva, tak moravskou orlici.
Co tedy vyplývá z výše uvedeného? Čechy a Morava
jsou historické země, které z hlediska samosprávy ani
definovaného území neexistují. Jedná se o obecné
regiony bez bližšího určení, o kterých dnes z hlediska
zákonů hovoří již jen Ústava České republiky, která
začíná těmito slovy: „My, občané České republiky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…“. Z historického
hlediska tak tedy lze chápat Čechy, Moravu a Slezsko
jako území vymezené jeho historickými hranicemi,
tudíž část naší obce po proudu řeky nalevo je na Moravě a napravo v Čechách, i když je celá obec samosprávně v Pardubickém kraji.
Richard Novák
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ZAČALA PŘESTAVBA KOMUNIKACE SLON – VISTA
Stavební firmě Kareta, s.r.o. z Bruntálu předala dne
16. července Správa a údržba silnic Pardubického
kraje staveniště komunikace od chaty U Slona
po hotel Vista. Stávající jednosměrná veřejně přístupná účelová komunikace bude přebudována na
obousměrnou komunikaci III. třídy, vedle které navíc
vznikne stezka pro pěší a cyklisty o šíři 3 metry.
V letošním roce proběhnou terénní práce a pokládka
dešťové kanalizace. Od prosince do března bude ko-

munikace opět v provozu v původní šíři. Na jaře příštího roku proběhnou práce na rozšíření vozovky
a stavbě chodníku včetně veřejného osvětlení. Další
etapou, která by měla proběhnout v příštím roce
bude propojovací jednosměrná větev od Hotelu Vista
k parkovišti na konečné. Nové komunikace zajistí
kapacitnější napojení do centra Resortu Dolní Morava, kde do budoucna vzniknou nové parkovací i ubytovací kapacity a oddělí pohyb pěších a cyklistů.

MAMUTÍ BOBOVÁ DRÁHA JE DOKONČENA
V pátek 26. července proběhla kolaudace Mamutí
bobové dráhy v resortu Dolní Morava. Jedná se
o největší bobovou dráhu v České republice. Její délka činí 3 kilometry, má 25 zatáček, otočku o 360°,
osmičkovou smyčku, tunel a 4 zhupy. Kdo se na ní
projede, pojede rychlostí až 50 km/h. Na popud Obce nebyla bobová dráha zkolaudována, stavební úřad
vydal pouze předčasné užívání stavby, a to do doby,
než bude splněna podmínka Obce na vybudování
250 nových parkovacích míst. Čas ukáže, jestli nová
bobová dráha bude znamenat vyšší návštěvnost jednodenními návštěvníky, která však v letošním roce
oproti loňskému roku přibližně o ¼ klesla.

Foto: resort DM

Obec Dolní Morava vyhlašuje výzvu na pracovní místo:
Pracovník údržby obecního majetku
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).
Nástup do práce je možný ihned nebo dle domluvy. Výzva je platná do doby obsazení této pozice.
8
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NOVÉ VOZIDLO PRO TECHNICKOU SPRÁVU
Obec Dolní Morava pořídila do svého vozového parku nové vozidlo Dacia Dokker ve skříňovém provedení v tmavě modré barvě. Vůz má výkon 102 koní
a pohání ho benzínový motor o obsahu 1,6. Na
obecních komunikacích tak můžete spatřit toto nové

vozidlo, které bude sloužit především pro údržbu
vodovodu i případně další technické práce. Časem na
vozidle přibudou polepy, abyste obecní vůz bezpečně
poznali.

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky pořádají
PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 16. 8. /PÁTEK/ a 11. 9. /STŘEDA/ 2019 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
10.–11. 8. 2019
MDDr. Simona Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
17.–18. 8. 2019
MUDr. Jan Špička
Králíky 414
465 631 154
24.–25. 8. 2019
MUDr. Marie Špičková
Králíky 414
465 631 274
31.8.–1. 9. 2019 MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
7.–8. 9. 2019
MUDr. Jana Vacková
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
14.–15. 9. 2019
MUDr. Hana Valentová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
21.–22. 9. 2019
MUDr. Zdeňka Vebrová
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
28.–29. 9. 2019
MUDr. Eva Vítková
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
5.–6. 10. 2019
MUDr. Lenka Vlasatá
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
9
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KALENDÁŘ AKCÍ
31. srpna

Ukončení prázdnin s kapelou Poseidon

Sportovní areál

7. září

Obecní zájezd na Pálavské vinobraní

z Dolní Moravy
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ obce ve 30. letech minulého století
Hostinec ve spodní cásti

ˇ
Hostinec dnes, známý pod názvem Krcma
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