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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
NA MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pátek 13. prosince proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva obce, kde hlavním bodem mělo
být schválení pachtu prodejny společnosti Pekárny
Falta a smlouvu o úhradě případné ztráty z provozu
prodejny do 31. 3. 2020 a změnu záměru pronájmu
nové prodejny potravin, kdy nový zájemce musí zajistit od 1. 4. 2020 provoz náhradní prodejny potravin
do doby dostavby nové prodejny. Velkou část zastupitelstva však zabrala diskuze s panem Rulíškem
na téma výstavby 5 nových ubytovacích domů a 11
chat v lokalitě pod hotelem Prometheus. Vzhledem
k tomu, že tento záměr byl nově představen a neodpovídal původně představované koncepci, chce zastupitelstvo obce představit plán rozvoje Resortu
Dolní Morava na několik dalších let, kterého se však
bude investor držet a některé záměry mohou být
podmíněny dostavbou infrastruktury (parkovací plochy, komunikace, ČOV). Dále musí být představena
celková urbanistická koncepce plánované výstavby
a nepředstavovat zastupitelstvu nové projekty bez
vazby na okolní zástavbu a projekty. K samotnému
projektu zastupitelé měli připomínky především
z důvodu výšky některých ubytovacích domů a všem
zastupitelům do koncepce nezapadala výstavba 11
chat, které by ohrozily existenci zeleně před plánovanými novostavbami. Zastupitelstvo obce tedy požaduje představení celkové rozvojové koncepce
a v případě ponechání tohoto projektu v této koncepci jeho úpravu tak, aby byl vypuštěn záměr výstavby 11 chat a projekt 5 ubytovacích domů byl
upraven tak, aby byly minimálně 2 objekty navazující
na okolní zástavbu sníženy o 1 – 2 podlaží.

Dále v rámci mimořádného zastupitelstva byla projednána změna stavby rodinného domu na p.p.č.
5658 v k.ú. Velká Morava (nad Čermákovými) spočívající v přidání jednoho podlaží, kdy zastupitelé požadují dodržení výšky 10 metrů, jako tomu je i u okolní zástavby.
Dále zastupitelstvo obce schválilo:
- nové vyhlášky o místních poplatcích ze psů
a za užívání veřejných prostranství
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci travnatého povrchu fotbalového hřiště
- podání žádosti o dotaci na vybavení turistických tras (nové mapy na stávajících obecních
cedulích, turistický přístřešek, nabíjecí stanice
na elektrokola a turistická značka k Muzeu KS5 U potoka)
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene přeložky vedení VN U Slona
- záměr pronájmu p.p.č. 5661/1 v k.ú. Velká
Morava (pod cestou Slon – Vista) pro zemědělské účely za cenu 1 533 Kč/rok
- smlouvu o poskytnutí dotace na výměnu oken
u domu č.p. 29
- dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace od
Pardubického kraje na novou prodejnu potravin spočívající v prodloužení termínu pro vyúčtování do 31. 12. 2020
V závěru zastupitelstva byl projednán návrh rozpočtu
na rok 2020 počítající s příjmy 17 405 100 Kč
a s výdaji 35 488 000 Kč z důvodu větších investic
v obci.

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 27. ledna se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Pochválení programu a ověřovatelů zápisu byly projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku byl schválen nájemce a provozovatel
nové prodejny potravin a kavárny, a to společnost
Konzum – obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, který
předplatí nájemné ve výši 1,5 mil Kč bez DPH a zajistí
náhradní provoz prodejny potravin do doby otevření
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nové prodejny. Záměr pronájmu byl vyvěšen
na úřední desce od 10. 1. 2020 do 27. 1. 2020 a žádný další zájemce se nepřihlásil.
Dále v tomto bloku bylo schváleno:
• směrnice pro nakládání s pozemky obce
• revokace usnesení č. 95/2018 – prodej části
p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní Morava
• záměry prodejů částí p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní
Morava (u Stránských)
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• záměr prodeje části p.p.č. 111/2 v k.ú. Horní
Morava (za Duškovými)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
na p.p.č. 5374 a 5392 v k.ú. Velká Morava
(pozemky kolem obchodu)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
na p.p.č. 5024 a části p.p.č. 5011 v k.ú. Velká
Morava (pozemky pro ČOV na začátku obce)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – modernizace vedení
NN Rozcestí – konečná (ČEZ Distribuce, a.s.)
Zamítnut byl záměr prodeje p.p.č. 500/1 v k.ú. Horní
Morava (u chaty pana Janočka). Projednána byla
žádost o odkoupení p.p.č. 5113 v k.ú. Velká Morava
(Kubičkovi) a žádost o směnu více pozemků s paní
Vanžurovou, kdy zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zajištění zpracování znaleckých odhadů na
předmětné pozemky. Žádost o pronájem částí p.p.č.
5393 a 5375/4 v k.ú. Velká Morava za účelem umístění dobíjecí stanice (ČEZ, a.s.) byla odložena do doby dořešení vlastnictví pozemků u obchodu.
Výstavba v obci
Zastupitelstvo obce bylo informováno o stavu zpracování změny č. 8 a o skutečnosti, že dojde v případě
některých záměrů ke změnám, které budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva, až k těmto
záměrům budou doručena stanoviska dotčených

orgánů z důvodů posuzování vlivů na životní prostředí. Dále zastupitelstvo obce nemělo připomínky k
záměru výstavby kioskové vstupní trafostanice společnosti Sněžník pod hotelem Vista a k záměru výstavby cykloturistického odpočívadla s vodním hřištěm, které navazuje na Mamutíkův a lesní zážitkový
park, obě stavby jsou v souladu s platným územním
plánem obce.
Finanční záležitosti
V tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
obce na rok 2020 počítající s příjmy 17 405 100 Kč
a s výdaji 35 488 000 Kč, dále schválilo směrnici
na poskytování darů pro místní občany (pro nové
občany, pro novorozence a na údržbu nemovitostí).
Různé
V posledním bloku zastupitelstvo obce schválilo:
• nový řád pohřebiště
• smlouvu o dílu na údržbu turistické trasy
k Muzeu K-S5 U Potoka za cenu 3 000 Kč
• dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nový dopravní hasičský automobil řešící posun termínu dodání do 30. 6. 2020
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 23. března 2020 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
Na lednovém zastupitelstvu obce byl schválen rozpočet obce na tento rok počítající s příjmy 17 405 100
Kč a s výdaji 35 488 000 Kč. Velký schodek je dán
započetím velkých investic v tomto roce. Jedná se
především o tyto akce:
• multifunkční centrum I – III. Etapa (nová prodejna potravin s kavárnou a prodejna upomínkových předmětů s poštovními službami
a poskytováním informací)
• rekonstrukce a opravy místních komunikací
• provoz skibusu a vytvoření karty hosta
• projektová příprava centrální kanalizace
a ČOV
• projektová dokumentace na nový bytový dům
a rekonstrukce bytu v č.p. 80
• úpravy ve sportovním areálu

• obnova veřejného osvětlení (kolem Horalu,
u Rozcestí, Krčma – obchod)
• dokončení územního plánu
• hala pro technické služby
• nové kontejnerové hnízdo
• dary pro místní občany
• nové dopravní auto pro hasiče
V příjmech nejsou narozpočtovány dotace a nájmy,
u kterých nebyla podepsána smlouva. Dále se také
nepředpokládá 100% dokončení všech akcí, proto je
vlastně rozpočet trošku naddimenzovaný, kdyby se
některé akce přeci jen podařilo plně do konce roku
dokončit. V případě realizací všech akcí v tomto roce
a obdržení všech plánovaných dotací by dofinancování z naspořených prostředků obce činilo cca 9 mil.
Kč.
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Popis rozpočtové oblasti
Daňové příjmy
Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Záležitosti lesního hospodářství j.n.
Ostatní správa v zemědělství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Poriz., zach. a obnova hodnot kult. nar. a hist. p
Záležitost sdělovacích prostředků j.n.
Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost j.n.
Ambulantní péče j.n.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.
Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.b.
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prev.
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - profesionální část
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.
Volby do Evropského parlamentu
Volby prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční oparace
Finanční vypořádání minulých let

CELKEM
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Příjmy

Výdaje

13 369 400,00
0,00
0,00
400 000,00
700,00
0,00
1 825 000,00
70 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
159 000,00
79 000,00
0,00
4 000,00
0,00
97 500,00
280 000,00
10 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-125 000,00
-400 000,00
-5 000,00
0,00
-9 013 000,00
-4 720 000,00
-3 465 000,00
-450 000,00
0,00
0,00
-1 243 000,00
-2 000 000,00
-5 000,00
-38 000,00
0,00
-20 000,00
0,00
0,00
-300 000,00
-816 000,00
-100 000,00
-5 000,00
-850 000,00
0,00
-865 000,00
-4 000,00
-500 000,00
-3 500 000,00
-455 000,00
-400 000,00
0,00
-10 000,00
-550 000,00
0,00
-2 000,00
-40 000,00
-100 000,00
0,00
0,00
-2 182 000,00
-1 261 000,00
0,00
0,00
0,00
-1 959 000,00
-5 000,00
-100 000,00
0,00

17 405 100,00

-35 488 000,00
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DAŇ Z NEMOVITOSTI A DARY PRO OBČANY
Již jste možná z médií zaslechli informaci, že i v naší
obci dochází ke zvýšení místního koeficientu daně
z nemovitostí. O této skutečnosti jsme informovali již
ve zpravodaji číslo 5/2019, který vyšel v říjnu loňského roku. I tak se nás mnozí ptáte, proč k tomuto došlo. Již delší dobu se řeší dopad cestovního ruchu
na obec a její občany, které mimo některé důsledky
cestovního ruchu trápí i skutečnost, že z cestovního
ruchu Obci neplynou žádné větší příjmy, které by
sloužily pro její rozvoj. Nároky na Obec jsou nyní vysoké a to především v důsledku cestovního ruchu.
Zjednodušeně si představme, jak funguje financování
obcí. Obce mají tzv. daňové a nedaňové příjmy. Daňové příjmy se z převážné části skládají z tzv. rozpočtového určení daní, kdy se přepočte celkový výnos státu z daní a dle určitého klíče se to obcím rozdělí, dle počtu jejích obyvatel. Dále mezi daňové příjmy patří daň z nemovitosti, přijaté dotace a vybrané
místní poplatky. Mezi nedaňové příjmy patří příjmy
z prodeje a poskytování služeb (např. prodej pozemků, dřeva, vodné apod.). Mnozí občané si dodnes
myslí, že podnikatelé platí daň v té obci, kde mají
sídlo. Tomu již dávno není pravda, toto pravidlo platilo jen částečně, a to do roku 2007, kdy 10 % z daně
příjmů právnických osob (firem) plynulo přímo
do rozpočtu té obce, kde měla firma sídlo. Ještě
do roku 2016 platila podobná motivační daň, která
se však vztahovala pouze na fyzické podnikající osoby (živnostníky), nikoliv na firmy. V současné době je
tak jedno, jestli má firma či podnikatel sídlo v naší
obci nebo někde jinde, my dostaneme z daní peníze
přepočítány pouze na počet místních obyvatel. Takže
z rozpočtového určení daní více peněz nezískáme,
i když tu máme cestovní ruch. Dále tu máme místní
poplatky, ty se vybírají většinou za nějakým účelem,
například místní poplatek za svoz odpadu vybíráme
za účelem úhrady nákladů na likvidaci tohoto odpadu. Podobně je to s pobytovým poplatkem, ten vybíráme od návštěvníků obce, abychom jim jej zpětně
vraceli formou služeb a investic (skibus, upravené
běžecké stopy, investice do infrastruktury v důsledku
cestovního ruchu), ze kterých ale mohou profitovat
i místní občané. Nicméně legislativně je vybírání tohoto poplatku poměrně obtížně kontrolovatelné,
proto nyní obec zavádí tzv. kartu hosta jako nástroj
pro větší efektivitu výběru poplatků. Tím by mohlo
plynout do rozpočtu obce více peněz, ale bude to

pouze z ubytovaných osob, nikoliv jednodenních návštěvníků či uživatelů chat a apartmánových domů.
Dalším daňovým příjmem je právě daň z nemovitostí,
která zohledňuje velikost nemovitosti a právě výnos
z daně z nemovitosti by měl být použit především
na budování základní infrastruktury (komunikace,
chodníky, ČOV apod.). Do letošního roku byl výnos
této daně přibližně 1 mil. Kč. Na zářijovém zasedání
zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na 5-ti násobek,
protože obci na výstavbu infrastruktury z výstavby
nových staveb neplynou kromě daně z nemovitosti
další prostředky. Tento koeficient využívá řada obcí.
Jedná se především o malé obce, kde má významný
podíl podnikání, energetika či cestovní ruch. Podobně vysoký koeficient má nedaleká obec Ostružná nebo i vzdálený Boží Dar a řada dalších. Tento koeficient se nevztahuje na pozemky sloužící jako louka,
orná půda či zahrada. Někteří z občanů to berou jako
další postih místních turistickým ruchem. Opak je
však pravdou. Díky většímu výnosu bude na investice, které prospějí i místním občanům a protože si
místních občanů velice vážíme, soustavně pro ně
poskytujeme různé dotace a dary. Na lednovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena směrnice
o poskytování darů místním občanům, které jistě
vykompenzují zvýšenou daň z nemovitostí.
Budou poskytovány tyto dary:
• 1 000 Kč/rok prvních pět let pobytu nového
občana
• 5 000 Kč pro novorozence
• dar všem fyzickým osobám s trvalým pobytem
v obci, které se zavážou řádně sekat trávník
na svých pozemcích min. 1x ročně, a to
v maximální výši daně z nemovitostí, které
jsou zapsány na listině vlastnictví této fyzické
osoby
Z uvedeného je patrné, že místní občané, kteří se
o svůj majetek řádně starají, dostanou na jeho údržbu finanční prostředky, jako tomu bylo i v minulém
roce. Bohužel této možnosti využilo jen 5 místních
občanů, i když jste všichni byli o tomto informováni
zpravodajem a na úřední desce. Občané tak již
v minulém roce byli podporováni a v případě že se
o své pozemky starali, byli za to odměněni. Protože
se od nového roku daň zvedá, zvedá se tím vlastně
4
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i výše daru pro místní občany. Podporovat místní
občany chceme různými formami i nadále.
Mnozí občané nám tvrdí, že máme nalézt jinou formu, jak finanční prostředky z cestovního ruchu do obecního rozpočtu dostat nebo že nám podnikatelé
mají sami do obecního rozpočtu přispívat. I přes rozhovory s mnohými představiteli obcí a měst jsme

nenarazili na žádnou obec, kde by sami podnikatelé
do rozpočtu obce systematicky přispívali a ani nám
nesdělili žádnou jinou formu příjmu. Samozřejmě je
možné, že nějaké lepší řešení někde existuje, pokud
ho někdo z vás zná, budeme rádi, pokud ho zastupitelům sdělíte.

NOVÝ OBCHOD MÁ JASNÉHO PROVOZOVATELE
Na lednovém zasedání zastupitelstva obce byl vybrán
nový nájemce a provozovatel nového obchodu s kavárnou. Stala se jím společnost KONZUM – obchodní
družstvo Ústí nad Orlicí, která by měla zajistit od
dubna i náhradní prodej smíšeného zboží. Tento
místní řetězec představil své služby, které jistě
všechny občany potěší. V náhradním provozu se toho díky omezeným možnostem mnoho vymyslet
nedá, ale s novou prodejnou nás čeká spoustu nového. Bude se jednat o koncept
Konzum market – tedy samoobslužnou prodejnu s více než
3 000 položkami zboží včetně
lahůdek, uzenin, ovoce a zeleniny. V tomto řetězci probíhá řada
slevových akcí, jaké známe
z prodejen v blízkém okolí a každý občan se může stát členem
Konzumu a získat slevu na nákup
ve výši až 3 %. U pokladny bude
fungovat služba cash-back, kdy
při nákupu kartou můžete vybrat
v hotovosti až 3 000 Kč. Dále
bude u pokladny fungovat
terminál Sazky s jejími službami.
V prodejně si navíc budete moci
vyzvednout zásilku z e-shopu
coop-box.cz, kde si pohodlně
z domova vyberete zboží a za
diskontní (levnější) ceny nakoupíte. Balíček se zbožím si pak v naší
prodejně vyzvednete. Na prodejnu bude navazovat kavárna
s občerstvením, která sice nebude s obsluhou, zato vám tu připraví kvalitní kávu s příznivými
cenami, pochutnat si můžete
na zákuscích od dodavatelů
z regionu a na rychlém občer5

stvení (pizza, hot-dog, hranolky, švédské kuličky
apod.). Na spolupráci s Konzumem se velice těšíme
a doufáme v několikanásobné zlepšení služeb
pro místní občany i návštěvníky.
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HODINY NA KOSTELNÍ VĚŽI OPĚT UKAZUJÍ SPRÁVNÝ ČAS
Na konci loňského roku si pan Macháč z Rýmařova
odvezl věžní hodiny z našeho kostela k sobě do dílny,
aby je kompletně zrenovoval, seřídil a rozpohyboval.
Nyní opět věžní hodiny, které jsou majetkem Obce,

ukazují správný čas. Než si vše sedne, mohou jít i trochu napřed, ale díky uzavřené spolupráci o pravidelném servisu od odborníka se můžeme spolehnout, že
každý měsíc budou řádně seřízeny.

KALENDÁŘE
Jako v loni tak i letos obdržely všechny rodiny v obci
kalendáře s barevnými fotografiemi svého okolí. Nejvíce to potěšilo nejstarší občany, kteří prožili většinu
života v Dolní Moravě a současně žijí v Domově důchodců anebo v Léčebném ústavu (na Paviloně)
v Červené Vodě. Manželé Stanislava a Jan Lopatovští,
paní Františka Šemrová a paní Zdena Filipová.

Na fotce vedle paní Zdeny sedí vrchní sestra, rodačka
z Dolní Moravy Pavla Prokopcová roz. Gubková.
Všichni děkují panu starostovi za paměť a darované
kalendáře, které s úsměvem uvítali a budou jim dělat
radost po celý rok. Zároveň pozdravují všechny známé spoluobčany a přejí hojnost zdraví a spokojenosti
v životě.

6
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ÚPRAVA BĚŽECKÝCH STOP
Od 28. prosince probíhá pravidelná úprava běžeckých stop v okolí Dolní Moravy. Bohužel tato zima
na sníh není tak štědrá jako ta minulá, proto jsou
kvalitní stopy pouze ve vyšších polohách, v případě

lepší sněhové nadílky budou postupně upravovány
stopy i v nižších polohách. Pravidelný informační servis o stavu stop sledujte na webu bezkydm.cz či
na Facebooku běžkyDM.

PODZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ
Na podzim proběhl ve wellness hotelu Vista další
kurz plavání pro rodiče a děti z Dolní Moravy, Králík,
Červené Vody a okolí. Tentokrát se nás v bazénu sešlo opravdu hodně, celkem 14 dětí ve věku od půl
roku do 2 let. Byla radost sledovat, jak se všechny
děti těší do vody, hrají si a nakonec se i potápí společně se svými maminkami nebo tatínky. Doufám, že
i rodičům se líbilo a hodiny plavání pro ně byly příjemným zpestřením.
Další kurz bude začínat v dubnu a budu se těšit se
všemi na shledanou. Zatím tedy – vše nejlepší do nového roku.
Renata Eisenvortová

MIKULÁŠ NA DOLNÍ MORAVĚ
Ve čtvrtek 5. prosince se uskutečnila mikulášská nadílka v penzionu Terezka. Po příchodu mikulášské
družiny se čerti rozprchli po zahradě u penzionu
a děti u nich mohly plnit různé zajímavé úkoly,
za jejichž splnění obdržely poznámku do kartičky. Po
splnění všech úkolů předstoupily před Mikuláše a
po zvážení na čertovských vahách byly pokárány za
své hříchy, ale i pochváleny za dobré skutky, za které
jim nakonec náležela odměna v podobě balíčků s
drobnými hračkami a sladkostmi. Komu poté přišla
chvíle krátká, mohl se pustit do luštění záhady ztraceného pokladu, který byl nalezen za pomoci indicií.
7
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VÁNOČNÍ TRHY A SVAŘÁKY U VENDY
V letošním roce v předvánoční čas o možnosti setkání nebyly nouze. Mimo Obcí a SDH pořádaného rozsvícení vánočního stromu s vánočním jarmarkem
proběhly 2. a 4. adventní neděli vánoční trhy, svařáky a punče na parkovišti U Vendy, které pořádaly
hospůdka Na půl cesty (U Vendy) a Pecka Coffee.
V rámci vánočních trhů prodávalo v 10 stáncích několik prodejců ručně vyráběné dárky, šperky, keramiku, háčkované krytiny, zabíjačkové pochoutky,
sýry, medovinu a med, svařáky a punče, svíčky, vánoční dekorace a kovářské výrobky, které se na místě
i vyráběly. Vánoční trhy probíhaly vždy od 13 do 18
hodin a v průběhu celého odpoledne se zde zastavili
lidé, aby si něco zakoupili či se jen tak u svařáků
a punčů pobavili s přáteli. V druhou adventní neděli
pak v hospůdce Na půl cesty (U Vendy) proběhlo od
18 hodin i sousedské posezení u krbu s Richardem
Baksevanidisem a bandem. I tyto předvánoční akce
se povedly, návštěvníci i prodejci byli spokojeni.

ZIMNÍ AKTIVITY SPORTOVNÍHO KLUBU DOLNÍ MORAVA
Pravidelné schůzky sportovního klubu pokračují
i v roce 2020. Tentokrát na svazích resortu Sněžník
a.s. Dvakrát týdně se více než třicet dětí schází
na lekcích lyžování a snowboardingu.
Děti z Dolní Moravy, okolních obcí a Králík se pod
vedením zkušených instruktorů zdokonalují v technice lyžování a jízdě na snowboardu. Součástí klubu je
i takřka desítka dětí zaměstnanců resortu.
Garantem dvouhodinových lekcí na lyžích je Petr
„Peca“ Nátěsta a na snowboardu Linda „Líla“ Látalová. Děti jsou rozděleny do tří až čtyř družstev a také
díky pomoci rodičů se jejich výkonnost neustále zvyšuje.
Velký dík patří i společnosti Sněžník a.s., která se
stala společně s obcí Dolní Morava partnerem spor-

tovního klubu. Konkrétně podpořila zimní aktivity
dětí částkou 112 011 Kč. Jedná se o objem slev, které
Sněžník a.s. poskytl jako podporu na činnost SKDM.
Členové klubu se zase zavázali odpracovat okolo 300
hodin, například při pořádání závodů v resortu.
A co ještě připravujeme na letošní zimu pro děti?
Během jarních prázdnin nás čekají tréninky základů
běžeckého lyžování. Ve spolupráci se SKIALP TEST
CENTREM Pavla Žofky si mohou starší děti vyzkoušet
stále populárnější disciplínu skialpinismus. V plánu je
i trénink bruslení pod patronací hráčů HC SLONI
DOLNÍ MORAVA. Pokud by byl led v Králíkách
na zimním stadionu, nebo uděláme výjezd do Lanškrouna.
Vratislav Krobot

8
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EVA SAMKOVÁ NA DOLNÍ MORAVĚ
Hned první lednový týden nového roku pořádal český
snowboardcrossový tým na Dolní Moravě kemp pro
zájemce, kteří se chtěli na prkně naučit nebo zdokonalit. Na Větráku se sešlo přes 50 zájemců ve věku
od 7 let a ti pod vedením zkušených trenéru celý
týden pilovali svoji techniku.
Měla jsem možnost vyzpovídat jednu z účastnic tohoto kempu, 8 letou Sašu K. Saša byla vloni lyžovat
na Dolní Moravě a viděla informační plakátek. Lyžuje
od 3 roků, na snowboardu jezdí od 5 let, a tak rodiče
splnili její přání a pod vánoční stromeček dostala
vysněný dárek. Saše se hrozně líbilo, nejvíce ocenila,
že se naučila na prkně skákat, ale nadšená byla z přítomnosti olympijské vítězky Evy Samkové. Eva společně se svým trenérem mají nad těmito akcemi
záštitu a každoročně se i zúčastňují. Eva svým nezaměnitelným způsobem chování a vystupování děti,

jako vždy, nadchla. Zúčastnila se i závěrečných závodů ve slalomu i v crossu, samozřejmě mimo soutěž.
Malá Saša ve snowboardcrossu vybojovala 1. místo,
jako vítězka dostala peněžní příspěvek na nové prkno, ale hlavně – na helmu
se jí podepsala olympijská
vítězka, vítězka Světového
poháru a mistryně světa
Eva Samková.
Eva Samková v současné
chvíli už zase závodí někde
po světě a úspěšně reprezentuje naši republiku, ale je úžasné, že si ve svém
nabitém programu najde čas i na začínající nadšence
tohoto sportu. Možná mezi nimi roste další olympijská naděje.
Renata Eisenvortová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
6. ledna slavíme svátek Tří králů. V průběhu let vznikl
z toho svátku lidový zvyk – koledovat, tedy popřát
navštíveným rodinám úspěšný nový rok.
Letošní tříkrálová sbírka byla jubilejní dvacátá a byla
určená především na podporu charitních služeb.
V orlickoústeckém okrese se rozdělí peníze na pomoc lidem v nouzi,na domácí hospicovou péči, pomoc rodinám, které se starají o nevyléčitelně nemocné příbuzné a půjčování kompenzačních pomůcek.
Letos koledovala na Dolní a Velké Moravě skupinka
předškoláků z Mateřské školy z Červeného Potoka.
Díky paní ředitelce Gabriele Martincové a svoleni
od rodičů dětí jsme mohli ustrojit za Tři krále Lucinku
Jirešovou, Vendulku Baslovou a Vítka Krobota. Malí
koledníci hezky hlasitě koledovali občanům obce
u otevřených dveří a vinšovali štěstí a zdraví. Bohužel
jejich čas na koledu byl určen jen do oběda a tříhodinová cesta po obci nám stačila. Velké poděkování
patří panu Krobotovi, který odvezl ráno malé koledníky od školky do centra obce a před polednem dovezl na oběd.
Omlouváme se rodinám, které jsme nenavštívili. Bylo
nás málo na dlouhou trasu po celé obci. Na příští rok
prosím, aby se přihlásil ihned po Novém roce na faru
v Králíkách dospělý dobrovolník-dobrovolnice, kde
obdrží zapečetěnou pokladničku ze znakem Charity
9

ČR a průkaz pro vedoucího skupinky, na kterém je
číslo shodné z číslem pokladničky. Vedoucí musí
s sebou mít občanský průkaz, kterým se v případě
potřeby prokazuje během koledování. Pan farář propůjčí dětem ošacení a tříkrálové korunky. V obci je
určitě dost šikovných mladých koledníku a stačí je
oslovit. Mam 20-ti letou zkušenost z tradice koledování ve všech obcích na Králicku. Děti se vždy vracejí
domů plné zážitků s bohatou nadílkou.
Letos na Králicku, včetně Dolní Moravy koledovalo 15
skupinek a po sečtení bylo v pokladničkách 88 927
Kč. Děti z Červeného Potoka a Velké Moravy vykoledovali 6 197 Kč. V Červeném Potoku koledovali se
mnou sourozenci Adéla a Adam Hetflajšovi. Všem
dárcům děkujeme za otevřené dveře, štědrost a laskavost
Janina Maurerová

______________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava 1/2020_____________________________________

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2019
V sobotu 1. února se na sále obecního úřadu konalo
vítání občánků narozených v roce 2019. Celkem se
v tomto roce narodily 4 děti:
Jakub Chládek
Mathias Váli
Anna Kubitová
Barbora Tolarová
Sice bylo vítáno poloviční množství dětí jako loni,
i tak se jedná o pěkný počet nových občánků.
Samotné uvítání občánků vedl starosta Richard Novák. Na vítání asistovaly členky spolku pro občanské
záležitosti paní Edita Novotná a Irena Tykvová.
S přípravou pomáhala také Alžbeta Kholová Voříšková. Po úvodním slově starosty proběhlo vystoupení
dětí z Mateřské školy v Červeném Potoce pod vedením paní ředitelky Martincové a paní učitelky Habasové, které 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 žilo a byli zdraví a spokojení.

ZAHÁJEN ZKUŠEBNÍ PROVOZ APLIKACE SNĚŽNÍKPASS
Vzhledem k novele zákona č. 278/2019 Sb. o místních poplatcích, která mimo jiné zásadním způsobem
mění charakter výběru ubytovacích poplatků, zavádí
Obec Dolní Morava od 1. 1. 2020 elektronický systém
správy, evidence a výběru nově zavedeného poplatku z pobytu. Podle zmíněné novely již není možné
vybírat poplatek ročním paušálem, ale je nutné inkasovat za každý obydlený den pobytu v obci. Ze zákona je povinen
každý host tento poplatek zaplatit
ubytovateli a ubytovatel je pak
povinen odvést obci celkovou
finanční částku za požadované
období. V minulých letech se celková částka vybraná ročně
za ubytovací a rekreační poplatky
pohybovala mezi 0,8 mil. až 1,2
mil. Kč. Sazba poplatku za každý
den činí 20 Kč.
SněžníkPass funguje jako elektronická ubytovací kniha a využívat ji
mohou všichni ubytovatelé v obci
Dolní Morava zdarma. Po dohodě
s obcemi Králicka a Starého Města pod Sněžníkem, které je nově
od letošního roku členem Turis-

tické oblasti Králický Sněžník, bude
SněžníkPass
postupně zaváděn na území celé oblasti.
Aplikace je přístupná přes internet a data lze pořizovat v počítači nebo přes chytrý telefon. Podstatnou
novinkou je možnost tzv. samoregistrace hosta, a to
především v těch zařízeních, kde není recepce, resp.
nedochází k osobnímu kontaktu ubytovatele a hosta.
Host po aktivaci odkazu přes QR
kód, který obdržel každý provozovatel, vyplní požadované údaje
dle zákona a odešle přihlašovací
lístek svému ubytovateli. Po
schválení této registrace ubytovatelem odešle systém automaticky hostovi na jeho e-mail elektronický SněžníkPass (viz obrázek)
Jedná se o kartu rovněž v podobě
QR kódu s uvedením počtu osob
a doby platnosti karty.
Tato elektronická karta znamená
pro hosta v letošní zimní sezoně
především bezplatné užívání skibusu. V současné době ale již
probíhají jednání s dalšími zájemci z řad podnikatelů a obchodníků, kteří by rádi v systému Sněž10
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níkPass nabízeli slevy na své služby nebo zboží. Je to
příležitost jak oslovit případné nové zákazníky z řad
návštěvníků naší turistické oblasti. A pro hosty je to
zajímavý benefit za zaplacený pobytový poplatek.
Technologie SněžníkPass je nyní ve zkušebním provozu, který má za úkol aplikaci především otestovat,

vyladit a nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovala
všem dotčeným subjektům a uživatelům. Využívá
současné moderní technologie, které jsou dnes již
nedílnou součástí našeho každodenního života.

TŘÍDÍME NA SNĚHU
Skiareály třídí odpady do unikátních košů z recyklovaných plastů
Díky spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. mohou návštěvníci osmi českých
a moravských skiareálů v právě začínající zimní sezóně třídit plastový a papírový odpad do unikátních
košů vyrobených z recyklovaných plastů.

Celkem osm lyžařských areálů se tuto zimu zapojí
do třetí sezóny projektu Třídíme na sněhu. Nechybí
mezi nimi například horská střediska Černá hora-Pec,
Klínovec, Dolní Morava nebo Deštné v Orlických horách. Všechny resorty spojuje snaha motivovat své
návštěvníky ke správnému třídění odpadů. Přispět by
tomu měla především lepší dostupnost košů, hlavně
u restaurací a barů, a také komunikační kampaň.
Z tříděného odpadu se tak ve ski areálech stane surovina, díky které se ušetří přírodní zdroje. Jen

v České republice se ročně díky třídění papíru šetří
přes dva miliony stromů. Celkově pak třídění odpadů
ušetří zhruba 29 km2 přírody, protože se v ČR recykluje 71 % na trh uvedených obalů.
Důkazem, že třídění odpadů má smysl, jsou právě
výše zmíněné koše na třídění plastů a papíru. Ty jsou
unikátní v tom, že jsou z 97 % vyrobeny z recyklovaných plastů, které byly dříve vytříděny do žlutých
kontejnerů v obcích a městech v Česku. Dokonce
i odpadkové pytle uvnitř košů jsou vyrobeny
z recyklovaných plastů.
Do vybraných lyžařských areálů v České republice
putuje v prosinci 2019 pilotně 34 výše zmíněných
košů, které budou využitelné nejen v zimní sezóně,
ale mimo ni – tedy celoročně. Cílem je tento systém
sběru dále rozšiřovat a podpořit tak pohodlné třídění
odpadů i na horách.
Kde můžete třídit na sněhu?
Bílá – Beskydy
Černá hora-Pec – Krkonoše
Dolní Morava – Králický Sněžník
Deštné – Orlické hory
Karlov - Jeseníky
Klínovec – Krušné Hory
Mladé Buky – Krkonoše
Velké Karlovice-Kyčerka – Javorníky
Více informací: www.tridimenasnehu.cz

INZERÁT
Kácení a prořez nebezpečných stromů
horolezeckou technikou. Přemek Hanuš tel. 608 831 965

11

______________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava 1/2020_____________________________________

INZERÁT
Obec Dolní Morava nabízí k prodeji palivové dříví a
řezivo. Zájemci se mohou hlásit u technika Karla

Adamce na telefonu 774 793 545 nebo na e-mail:
sluzby.dm@gmail.com

12
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Informujeme občany, že sběr jedlých olejů a tuků
z domácností probíhá na obecním úřadě, kde je pro
tento účel vyhrazena odpadová nádoba. Jedlé oleje
a tuky přijímáme pouze v pevně uzavřených plastových
nádobách. Tento sběr je určen pouze pro oleje a tuky
z domácností a ne od podnikatelských subjektů.
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v
Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky
pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 12. 2. 2020 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
v březnu poradna ze zdravotních důvodů NEBUDE!

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
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
465 642 267
8.–9. 2. 2020
MUDr. Beranová Renata
15.–16. 2. 2020
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
MUDr. Bílý Aleš
22.–23. 2. 2020
465 324 829
Lanškroun, Opletalova 567
MUDr. Bílý Aleš
29. 2.–1. 3. 2020 MUDr. Dunglová Stanislava
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
7.–8. 3. 2020
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
MDDr. Faltusová Tereza
14.–15. 3. 2020
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
MDDr. Hrdinová Michaela
21.–22. 3. 2020
465 642 990
MUDr. Jedličková Zuzana
Bystřec 182
Letohrad,
U
Dvora
815
28.–29. 3. 2020
608
427 960
MUDr. Ježáková Daniela
4.–5. 4. 2020
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
MUDr. Johnová Marie

KALENDÁŘ AKCÍ
8. února 20:00

MAŠKARNÍ KARNEVAL

sál Obecního úřadu

9. února 14:00–17:00

DĚTSKÝ KARNEVAL

sál Obecního úřadu

27. března

SETKÁNÍ S OBČANY

sál Obecního úřadu
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ areál státního statku v roce 1986
Hospodárský

ˇ areál pana Stejskala dnes
Hospodárský

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava je dvouměsíční periodický tisk územního samosprávného celku Obce
Dolní Morava. Vydává a tiskne Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad zpravodaje je
200 ks a je dodáván zdarma do domácností obce Dolní Morava. Je k dispozici v elektronické podobě
na www.obecdolnimorava.cz/zpravodaj. Redakce: Ing. arch. Richard Novák, Edita Novotná, Mgr. Lucie
Nováková (sazba). Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše příspěvky doručte na Obecní úřad nebo na email zpravodaj@obecdolnimorava.cz. Uzávěrka je vždy 25. den lichého měsíce.

