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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Tak nám venku začíná jaro, letos
je však poněkud zvláštní. Jak pro
lidi, tak pro přírodu. Všech se
dotýká
důsledek
opatření
na celém světě v souvislosti
s šířením nového druhu viru,
který vyvolává nemoc COVID-19.
Všichni si asi klademe otázku, zda-li opatření, která
byla přijímána i u nás od poloviny března jsou dané
situaci adekvátní, pod mediální masáží o daném tématu, ale o tom pochybuje spíše méně lidí. Během
pár dní se nám proměnil zásadně život a nikdo z nás
to nečekal. Na druhou stranu bylo spíše vidět pochopení pro danou situaci a nasazení solidárnosti mezi
občany. Jeden den jsme lidi s rouškami téměř odsuzovali, druhý den jsme naopak odsuzovali ty, co je
nemají, postoje se velmi rychle měnily. Jestli správ-

ným směrem, ukáže čas. Celosvětově se zpomalila
ekonomika, i v naší obci je to výrazně vidět, je tu nebývalý klid. Někteří to kvitují jako „stará Dolní Morava“, jiní zas řeší, jak zaplatit splátky, poplatky a další
výdaje, když jim v důsledku vymizení příjmů chybí
zdroje. Stát sice chce pomoci, otázkou do jaké míry
to bude adekvátní. Se zpomalením ekonomiky se
však počínání lidí kladně odrazilo na fungování přírody, dopady byly rychlé. Do Benátek plavou delfíni,
k nám pod okna opět chodí srnky. Protože spousta
z nás nyní nemá práci, tak pokud neplníme úkoly
s dětmi, které zůstaly doma v důsledku uzavření škol,
nesledujme již tolik zprávy a zamysleme se nad sebou, co děláme špatně i dobře, jak být lepší pro rodinu i přírodu, nyní nám daná situace dává prostor…
Richard Novák, starosta

ŽIVOT V OBCI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Opatření přijímaná vládou od doby vyhlášení nouzového stavu 12. března ovlivnila i život v naší obci.
Na obecním úřadě jsme museli přijmout opatření dle
doporučení, abychom se na pracovišti nepotkávali
nebo kontakt byl minimální. I když je kontakt s lidmi
výrazně omezen, stále pracujeme na rozvoji obce,

řeší se plán rozvoje obce na období 2020–2025, projekt posílení vodovodu, stezka pro pěší i cyklisty, centrální kanalizace a ČOV, opravy místních komunikací,
projekt nového obchodu, běžná údržba obce a podobně. Daná situace tedy vyvolala řadu opatření, zde
uvádíme ty, co se nás týkají:

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových opatření se do odvolání ruší úřední hodiny
obecního úřadu. Pro vyřizování běžných záležitostí
využijte dálkové nástroje komunikace (e-mail, telefon). V případě neodkladných záležitostí, které vyžadují osobní přítomnost, kontaktujte příslušného
pracovníka úřadu na kontaktech uvedených níže,

kde se domluvíte na dalším postupu. Platby poplatků
provádějte bezhotovostně, v případě nutnosti hotovostní platby ji odložte do doby pominutí krizových
opatření. Většina poplatků a vodné jsou splatné až
do 30. 6. Pobytové poplatky splatné do 15. 4. mohou být zaplaceny až do 30. 6. bez jakýchkoliv sankcí.

Bezhotovostní platby provádějte na účet obce: KB Králíky, č.ú. 25927611 / 0100
Variabilní symbol pro platby sestavujte ve tvaru: aaaaBBcccc, kdy:
aaaa je kód rozlišení druhu platby:
BB je kód části obce:
cccc je číslo popisné:
svoz odpadů
1340
Dolní Morava
01
pro čp.1 je kód 0001
vodné
2310
Horní Morava
02
poplatek za psa
1341
Velká Morava
03
pobytové poplatky 1342
Příklad: Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1340010035
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Kontakty na pracovníky úřadu
starosta (projekty obce, nakládání s majetkem,…)
místostarosta (cestovní ruch, projekt kanalizace a ČOV)
referentka (evidence obyvatel, ověřování podpisů)
účetní (platby poplatků a vodného a další platby)
technik (správa vodovodu, komunikací, zeleně,…)
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se mohlo scházet pouze prostřednictvím dálkových prostředků komunikace (telefonní konference, videokonference), a to pouze v případě potřeby řešení krizové situace, kterou nevyřeší
vedení obce. Běžné záležitosti nemohly být řešeny,
proto bylo i zrušeno plánované zasedání zastupitel-

Telefon
774 793 541
774 793 542
774 793 543
774 793 544
774 793 545

E-mail
starosta.dm@gmail.com
mistostarosta.dm@gmail.com
referentka.dm@gmail.com
ucetni.dm@gmail.com
sluzby.dm@gmail.com

stva obce 23. března. Další řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 25. května od 17:00, pokud
opět nebudou zpřísněna opatření. Na zasedání budou přijata opatření, k zamezení možné nákazy, dle
aktuálního doporučení. Místo konání bude zveřejněno 7 dní před zasedáním společně s programem.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Jejich konání je nyní vyloučeno. Z tohoto důvodu
bylo zrušeno Setkání s občany, které se mělo konat
27. března. Toto setkání bude opět svoláno v době
pominutí krizových opatření, neboť jsme Vám chtěli
představit plán rozvoje obce na roky 2020–2025
a na stejné období i společnost Sněžník, a.s. rozvoj
svého resortu. Dále se ruší Velikonoční zábava, kterou měli pořádat místní dobrovolní hasiči a obcí po-

řádaný zájezd do Zahradnictví Starkl. Pálení čarodějnic (2. května) prozatím zrušeno není, s ohledem na
danou situaci se předpokládá, že bude i tato akce
zrušena, pokud se však opatření uvolní, pravděpodobně se tato akce konat bude. Podobně je to
i s Posezením u májky a dětským dnem. Informace
o konání akcí budou případně včas zveřejněny.

ROUŠKY, NÁKUPY PRO SENIORY
Pokud stále někomu chybí roušky na povinné zakrytí
nosu a úst, našijí je místní hasičky a starosta doveze
až do domu. V této souvislosti jej kontaktujte na telefonu 774 793 541. Stejně tak jej mohou kontaktovat

senioři, kteří potřebují nakoupit, aby nepřicházeli
do styku s veřejností, protože jsou nejvíce ohroženou
skupinou novým onemocněním.

DEZINFEKCE DO DOMÁCTNOSTÍ
Obec Dolní Morava nabízí pro občany ZDARMA
odběr dezinfekce. Maximální množství 2 litry
na domácnost. Kdo má o dezinfekci zájem, ať donese nádobu (s napsanou adresou) do sběrného
boxu před OÚ. Nádoba musí být z pevného plastu
PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Víkendové autobusové spoje do obce byly do 30.
června zrušeny. Týdenní spoje jsou zatím beze změn.
Aktuální jízdní řád přikládáme do tohoto zpravodaje.
Navazující spoje z Králík jsou mimo víkendy omezeny
i v týdnu, ověřte si tedy v případě cestování dále náPROVOZ OBCHODU A RESTAURACÍ
Pekárny Falta plánovaně ukončily provoz místní prodejny ke konci března. Nyní v prostoru vestibulu stávající prodejny probíhá bezobslužný prodej pečiva
v pondělí, středu a pátek od 8 do 16 hodin provozovaný Obcí Dolní Morava. Na Velký pátek bude otevřeno, na Velikonoční pondělí bude zavřeno! Dále je
možnost zakoupit potraviny on-line na COOP-BOX.cz

HDPE (obal od jaru, pracího gelu, vody do ostřikovačů, některých šampónů,...), PET lahve nejsou
vhodné! Po naplnění bude dezinfekce rozvezena
na uvedenou adresu.

vaznost spojů na idos.cz či na telefonu společnosti
OREDO 491 580 333. Do autobusů se musí nastupovat pouze zadními dveřmi a neprobíhá nyní odbavení cestujících (jízdenky se nekupují).

s výdejem na Dolní Moravu (více informací naleznete
v článku Provoz prodejny potravin).
V obci jsou nadále omezeně v provozu 2 restaurační
zařízení – Penzion na Rozcestí vaří obědy do jídlonosičů či menuboxů od 11 do 14:30 a Penzion Valevil
peče pizzu od 15 do 19 hodin. V případě zájmu ji
i rozveze po domluvě na telefonu 603 437 275.
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KORONAVIRUS A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
Sice to jistě všichni víme, ale pro jistotu si shrňme
nejdůležitější přijatá opatření v důsledku šíření nového viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19:
1) Uzavření školských zařízení – uzavřeny jsou jak
základní, střední a vysoké školy, tak i většina mateřských škol. Nařízení platí do odvolání.
2) Zákaz shromažďování osob – nesmí se shromažďovat více jak 2 osoby s výjimkou členů rodiny.
3) Omezení volného pohybu osob – lidé se smějí
pohybovat pouze za nákupy, do práce a k vyřízení
neodkladných záležitostí, procházky v místě bydliště do přírody či pobyt na zahradě není zakázán.
4) Doporučení osobám starším 70-ti let nevycházet, z důvodu, že jsou nejohroženější skupinou.
Z tohoto důvodu má obec povinnost zajistit těmto osobám nákup, pokud jej nemůže zajistit rodina.
5) Povinné zakrytí nosu a úst – rouškou, šátkem či
respirátorem na venkovních prostranstvích.
V době bez kontaktu s další osobou si můžeme
zakrytí sundat (např. pokud se sami pohybujeme
po lese).

6) Uzavření většiny obchodů a služeb – v provozu
jsou tak především potraviny, drogerie a lékárny,
ale i další obchody, jejich aktuální výčet se časem
mění, proto sledujte v médiích aktuální situaci.
Dále je zakázána většina služeb mimo např. autoopraven apod. V případě naší obce se to týká
omezení provozu ubytovacích zařízení, které
smějí ubytovat pouze osoby, které jsou v obci výhradně za prací. Omezení se týká také stravovacích zařízení, které smějí vydávat jídlo a pití pouze
z okénka či jej rozvážet.
7) Uzavření hranic – přes hranice se dnes dostanou
pouze ti, co tam pracují, nebo přepravci zboží.
Pro běžné lidi jsou hranice uzavřeny, takže přes
ně nemůžeme ani za povolenými nákupy.
8) OSVČ nemusí platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění od března do srpna.
V případě vypočtené zálohy vyšší než minimální,
musí být hrazen pouze rozdíl mezi vypočtenou
a minimální zálohou.
Všechna průběžně vydávaná opatření jsou sdělována
v médiích a jsou zveřejněna na stránkách obce
www.obecdolnimorava.cz/aktuality/nouzovy-stav

Finanční úřad pro Pardubický kraj,
Územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, Žamberk

„SBĚRNÝ BOX“ pro daňová podání
Finanční úřad apeluje na veřejnost, aby upřednostnila odevzdávání daňových podání „bezkontaktně“.
 Lze využít elektronickou formu podání.
 Lze poslat poštou (vhodit do poštovní schránky).
 Lze využít 24 hod denně „sběrný box“ umístěný u hlavního vchodu budovy.

Chcete-li potvrzení o přijetí daňového podání, pak:
 Lze v daňovém přiznání či na obálku uvést telefonní číslo, na které Vám přijde potvrzující SMS.
 Lze k originálu daňového podání přiložit kopii v označené obálce se zpáteční adresou
a nalepenou poštovní známkou.
3
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V případě zdravotních obtíží
volejte linku 1212 nebo svého
praktického lékaře.
Kde hledat informace:
www.szu.cz, www.mzcr.cz
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AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PACIENTY
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ohledně výskytu onemocnění COVID-19
jsou s okamžitou platností omezeny plánované operační a vyšetřovací výkony na míru nezbytně
nutnou. Zároveň je omezen provoz ambulancí a poraden. Žádáme pacienty, aby návštěvu nemocnice,
zejména ambulancí, omezili pouze na nezbytné akutní případy. V případě nejasností kontaktujte
lékaře na obvyklých telefonních číslech, které najdete na webových stránkách nemocnice nebo na své
lékařské zprávě.
CO DĚLAT, KDYŽ MÁM PODEZŘENÍ NA NÁKAZU KORONAVIREM?
Pokud máte podezření na onemocnění COVID-19, zůstaňte doma, nikam nechoďte a kontaktujte
Krajskou hygienickou stanici nebo informační linku k otázkám koronaviru a možné nákazy na čísle
1212. Pracovník Krajské hygienické stanice k vám v případě nutnosti vyšle odběrový tým, který
provede odběr vzorku u vás doma a předá jej k vyšetření.
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte ihned linky 155 nebo 112.
Účelem těchto opatření je zajistit dostatečné personální a technické kapacity pro léčbu pacientů
v následujících dnech. Nařízená karanténní opatření se však nevztahují na činnost transfuzní stanice,
darovat krev je přes veškerá epidemiologická opatření nadále žádoucí.
JAK JE UPRAVEN REŽIM VSTUPU DO VAŠÍ NEMOCNICE?
U vstupu do Orlickoústecké
nemocnice je umístěn stan,
ve kterém tým zdravotní služby
kontroluje všechny přicházející
a přijíždějící pacienty.
Zdravotníci každému pacientovi
změří teplotu a zeptají se
na příznaky nemoci. Pokud pacient vykazuje příznaky možné
nákazy koronovirem, je odeslán
na vyšetření do izolovaného kontaktního místa pro osoby s podezřením na nákazu koronavirem, které se nachází v bočním
vchodu do budovy A z ulice Jana
a Josefa Kovářů.
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A S OCHRANOU
ÚST A NOSU
(ROUŠKA, ŠÁTEK,...)
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HASIČKY NÁM ŠIJÍ ROUŠKY
V době kdy začala přicházet přísnější a přísnější krizová opatření proti zamezení šíření nového druhu
viru se již po vzoru asijských zemí vědělo, že zakrytá
ústa a nos především u infikovaných osob zamezí
další šíření. Protože nikdo z nás si nemůže být jistý,
že je přenašečem nového viru, zrodil se nápad
u místních hasiček ušít všem místním občanům textilní roušky, neboť moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mne. Bylo to v předstihu před vydaným opatřením vlády o povinnosti nosit ochranu úst
a nosu na veřejných místech. Proto se daly do kupy
šicí stroje, rozstříhala prostěradla a povlečení a začalo se šít. Od středy 18. března tak mohli občané
v rouško-boxu před obecním úřadem vyzvedávat
ušité roušky, do kterých bylo vkládáno několik kousků perlanu (netkaná textilie ze 100% viskózy), který
daroval pan Petr Vahala. Šilo se na stovky roušek
nejen pro místní občany, ale i pro další potřebné
v tzv. první linii (záchranka, hasiči, pošta apod.).
Roušky šilo 6 hasiček, kterým pomáhali i rodinní pří-

slušníci, několik roušek darovali další místní občané.
Jako dodávku energie dodala pro hasičky lyžařská
škola SunSki várku Brumíků a paní Božena Žaloudková napekla švestkový koláč. Mimo látek ze zásob
děvčat daroval i několik metrů pan Václav Vrábel.
Obec sice objednala na šití novou látku, ta však
z důvodu vysoké poptávky dorazila v době, kdy již
většina roušek byla ušita. Bude tedy použita na další
várku roušek či jako náhrada za rozstříhaná povlečení. Děvčatům za jejich nasazení patří velký dík, proto
jim Obec věnuje za odměnu velikonoční mlsaní
od značky Mixit. Závěrem bychom také chtěli poděkovat firmě SEVEN-K z Králík, která do obce darovala
dezinfekci pro účely veřejných prostor (obecní úřad,
prodejna potravin) v době, kdy se téměř žádná nedala sehnat.
Pokud někdo stále potřebuje další roušky, může se
ozvat starostovi obce Richardu Novákovi na telefonu 774 793 541, ten domluví s hasičkami jejich další
ušití a distribuci.
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PROVOZ PRODEJNY POTRAVIN
Pekárny Falta Králíky naposledy otevřely naši prodejnu v pondělí 30. března. Jak jsme vás informovali
v minulém zpravodaji, byla navázána spolupráce se
společností KONZUM – obchodní družstvo Ústí nad
Orlicí, které hodlá provozovat stávající prodejnu
do doby výstavby nové prodejny, která nově bude
umístěna na jiném místě. Nástup nového provozovatele není okamžitý, proto se s ohledem na stávající
situaci zrodil nápad provozovat bezobslužný prodej
pečiva ve vestibulu stávající prodejny do doby, než
prodejnu zprovozní Konzum. Bezobslužný prodej tak
již funguje od 1. dubna, otevřeno je vždy v pondělí,
středu a pátek od 8 do 16 hodin.

K dispozici je základní pečivo (chleba, rohlíky balené
po 5 a 10 kusech, několik druhů sladkého pečiva,
vánočky, záviny). Za pečivo se platí do schránky
umístěné ve vestibulu, proto s sebou na nákup vezměte drobné. Pokud nějaké pečivo zbyde, prodává
se i druhý den se slevou. Tato služba dobře poslouží
v této době, abychom pro pečivo, které potřebujeme
vícekrát týdně, nemuseli zajíždět do města a nevy9

stavovali se tak riziku nákazy. Vše je samozřejmě založeno na naší poctivosti.

Další novinkou je možnost využití služby COOP-BOX.
Ta standardně funguje tak, že provedete online nákup na coop-box.cz a zboží si vyzvednete v nejbližší
prodejně Konzum nebo Coop. V rámci spolupráce
však u nás vznikla výjimečná varianta této služby, kdy
po dobu nouzového stavu vám v případě výběru
výdejního místa Dolní Morava bude nákup Obcí
zavezen až domů! (rozvozové dny úterý a pátek)
Základní potraviny tak můžete zajistit bez nutnosti
zajíždění do města. Platba však nyní může probíhat
pouze v hotovosti. Po uplynutí nouzového stavu bude nákup k vyzvednutí na obecním úřadě a po zprovoznění prodejny potravin Konzumem pak zde.
Možná se ptáte, kdy bude stávající prodejna zprovozněna novým provozovatelem. Vzhledem ke stávající situaci je to nyní těžké odhadnout, nicméně můžeme prozradit, že předpokladem je období mezi
polovinou května a začátkem června. I když prodejna
bude ve starých prostorách, díky zkušenostem řetězce Konzum bude jistě kvalita prodeje posunuta o úroveň výš.
Poslední informací ohledně prodejny potravin je, že
se dopracovává projekt nové prodejny. Z důvodu
problematických majetkoprávních vztahů okolo stávající prodejny potravin, které znemožňují výstavbu
větší prodejny byl nakonec projekt změněn a nová
prodejna se bude stavět u obecního úřadu. Vznikne
zde prostor s náměstíčkem a všemi službami (obecní
úřad, víceúčelový sál, informační centrum, prodejna
potravin, kavárna, herna). V průběhu jara se tak
osloví možní stavitelé hrubé stavby, která by měla
stát do konce tohoto roku a během příštího roku
bude prodejna otevřena.
Zájemci o výstavbu se mohou hlásit starostovi na emailu starosta@obecdolnimorava.cz nebo telefonu
774 793 541.
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OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V průběhu března proběhla obecní veřejná zakázka
malého rozsahu na projekt „Rekonstrukce místních
komunikací – Dolní Morava“. Tento projekt obsahuje
rekonstrukci hned 3 místních komunikací. Největším
a asi nejpotřebnějším projektem je rekonstrukce
komunikace u penzionu Na rozcestí, kde jezdí nejvíce
místních občanů. Dále projekt obsahuje rekonstrukci
komunikace v horní části Horní Moravy, která je ve
velmi špatném stavu a dokončení rekonstrukce
v oblasti Větrného ruchu, kde v důsledku výstavby

polyfunkčního objektu došlo k přerušení rekonstrukce u této stavby, aby stavbou nebyla komunikace
poškozena. Nabídku na tuto zakázku podali 3 zájemci
a vítězem se stala společnost STRABAG, a.s., která by
měla s pracemi započít v průběhu měsíce dubna.
Předpokládaný harmonogram dokončení je do konce
června, ale s ohledem na stávající situaci je možné, že
dojde ke změnám. Nejzazší termín pro dokončení je
pak do konce listopadu. V tabulce níže přikládáme
výsledek výběrového řízení.

Pořadí

Číslo nabídky

Uchazeč

IČ

1.
2.
3.

2.
3.
1.

STRABAG, a.s.
ROADMEDIC, s.r.o.
KARETA, s.r.o.

608 38 744
285 86 484
623 60 213

Mimo tento projekt byla také objednána oprava
místních komunikací tryskovou metodou, kdy touto
formou budou vyspraveny především komunikace
na Horní Moravě a kolem Horalu včetně mostu
u Moravské krčmy. V letošním roce také proběhne

Celková nabídková
cena s DPH
2 328 663,76 Kč
2 741 300,20 Kč
3 255 573,03 Kč

rekonstrukce komunikace okolo Bednářů, která je
však v režii Pardubického kraje, který komunikaci
opraví v rámci opravy objízdných tras v důsledku
uzavření propojky Slon – Vista v průběhu její rekonstrukce.

NOVÝ STROJ PRO ÚDRŽBU OBCE
Obec Dolní Morava pro úsek technické správy pořídila nový pracovní stroj, a to elektro tříkolku s nákladní
korbou. Stroj je osazen elektromotorem o výkonu
1 kW, dojezd vozidla je 75 kilometrů a uveze náklad
o hmotnosti 410 kg. Maximální rychlost v režimu
elektrokolo je 25 km/h. V případě osazení dopravními značkami, je možné tento stroj přenastavit na vý-

kon 35 km/h. Tento nevelký a levný stroj (pořizovací
náklady byly 55 tis. Kč) zastane mnoho práce za málo
nákladů a bude sloužit především pro údržbu veřejné
zeleně, kdy doposud byli pracovníci s křovinořezy
vázány na převoz po obci, nyní již budou plně
soběstační.
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KARNEVALY NA DOLNÍ MORAVĚ
Druhý únorový víkend byl na Dolní Moravě
v karnevalovém duchu. Na sále obecního úřadu se
uskutečnili hned 2 karnevaly. V sobotu večer se uskutečnil maškarní karneval pořádaný SDH Dolní Morava. Po delší odmlce se tak obnovila tradice pořádání
karnevalu pro dospělé. Hasiči se úkolu zhostili výborně, sál byl karnevalově vyzdoben, k jídlu byla
výborná sekaná v bulce a pečené klobásky a o pití
samozřejmě nebyla nouze. Přichystána také byla
bohatá tombola čítající přes 200 cen. Kdo nedorazil
prohloupil. Začátek akce byl od 20-té hodiny, kdy se
postupně scházely různé masky, kterých nakonec
bylo více, než se čekalo, a to přes 30. Celkově
karneval navštívilo okolo 90 lidí. O zábavu se
postarala výborná kapela ze Šumperka Kaťáci.
Všichni se skvěle bavili. Masky zde byly jako
jednotlivci i jako skupinky. Některé byly zamaskovány tak, že nebylo poznat o koho jde. V průběhu
večera všichni přítomní hlasovali o nejlepší masku a
o půlnoci došlo na vyhlášení.

Nejlepší maskou tohoto karnevalu byl plameňák,
který obdržel jako cenu dárkový poukaz od Martina
Krále – zemní práce v hodnotě 2 000 Kč na elektroniku, na druhém místě se umístil Kissák, který obdržel
poukaz na rasul proceduru ve welness hotelu Vista
od společnosti Sněžník, a.s. a na třetím pak Černoška, která obdržela poukaz na večeři pro dva
v penzionu Horal. Ostatní masky obdržely drobné
ceny. Po vyhlášení a odkrytí masek se vydávala tombola a vesele se tančilo až do ranních hodin. Všem
sponzorům tímto děkujeme.
Po pár hodinách spánku se někteří museli na sál vrátit, tentokrát již se svými dětmi na dětský karneval.
Ten byl letos pořádán Obcí Dolní Morava ve spolupráci s SDH Dolní Morava. Dětí se sešlo také více než
30, celým odpolednem je provázel moderátor, který
se postaral o zábavu, soutěže i drobné dárky.
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Hasiči pak zajistili občerstvení, kdy k jídlu mimo sekané v bulce a klobásy byly také párky v rohlíku a palačinky, což nejedno dítě ocenilo. V průběhu odpoledne dorazil také velký mimoň, který děti velmi zaujal.

Nakonec všechny příchozí masky byly oceněny dárky
a po 3 hodinách zábavy šly unaveně a spokojeně domů.

Děkujeme tímto sponzorům cen pro děti, a to společnosti SEVEN-K Králíky a Mysliveckému sdružení
Mlýnice.
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SPORTOVNÍ KLUB NA KONCI ZIMY
Ukončení zimní lyžařské sezóny nám uzavřelo druhou
část fungování Sportovního klubu Dolní Morava.
Podzim 2019 jsme převážně strávili v sedle jízdních
kol na pump tracku nebo navázáni na laně na lezecké
stěně. Zimu 2020 bychom mohli nazvat lyžařskosnowboardovou. V lednu se nám rozběhly pravidelné
tréninky čtvrtek a neděle na svazích resortu Sněžník.
Díky těmto dvouhodinovým lekcím můžeme konstatovat, že děti pokořily všechny sjezdovky, které tuto
zimu byly k dispozici. Zvláště oblíbenou se stala sjezdovka Slamník, kde jsme mnohokrát zažili lyžování
nad mraky.

Velmi vydařené byly i tréninky běžeckého lyžování,
které děti měly možnost vyzkoušet během jarních
prázdnin. Garantem „her na sněhu“ bylo Sportcentrum Prostějov a je jen škoda, že tuto příležitost využilo méně našich dětí. Každopádně spolupráce je
navázána a doufám, že v příštím roce bude účast
lepší, protože zde vůbec nešlo o kilometry ve stopě,
ale především o koordinační hry s volnou patou, například děti hráli baseball na běžkách s tenisovou
raketou.

Závěr lyžařské sezóny byl směřován k vyvrcholení
ve formě závodu v obřím slalomu. V neděli 8. 3. se
uskutečnil trénink v bránách na sjezdovce U Slona.
Pro mnohé děti to byla úplně první zkušenost v jízdě
mezi závodními brankami. Vše směřovalo k závěru
formou klubového závodu, který se měl uskutečnit
15. 3. Mnozí rodiče se podíleli na přípravě a to výrobou medailí, diplomů, cen a dalšího zabezpečení
hladkého průběhu. Za to jim patří velké DĚKUJI.

Závod se nakonec z důvodů nouzového stavu v ČR
neuskutečnil, stejně jako naplánované bruslení
s hráči HC Sloni, které se mělo konat 28. 3.
v Lanškrouně.
Za lyžařskou sezónu, tak jak hladce proběhla a všechny děti parádně lyžují, bych chtěl poděkovat především Petru Pecovi Nátěstovi, Lindě Látalové a všem
aktivním rodičům na lyžích i snowboardu, bez jejichž
pomoci by tento klub nemohl fungovat. Velké poděkování patří i společnosti Sněžník za sponzorský dar
ve formě slev na jízdném a kooperaci při výuce
na svahu.
Jak okolnosti dovolí, budeme opět pokračovat v naší
sportovní činnosti.
Vratislav Krobot
12
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SPOLUPRÁCE MEZI MÍSTNÍM SBOREM
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A PODNIKATELI
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Morava oslovil zástupce podnikatelů ze všech odvětví, kteří na území
obce nebo v blízkém okolí podnikají, se žádostí
o spolufinancování nákupu nové sportovní stříkačky
pro aktivní provozování hasičského sportu. Celkové
náklady na pořízení nového stroje činily 180 000 Kč.
Podpořit tuto myšlenku se rozhodli zástupci společnosti Sněžník, a. s.
částkou 40 000 Kč,
společnost SEVEN – K,
s.r.o. věnovala 20 000
Kč, přispěl také provozovatel
Větrného
vrchu částkou 10 000
Kč, stejně jako pan
Miroslav
Slončík.
Hasičky si pro jmenované dárce připravily
malé překvapení v podobě dortu s vyobrazenou fotografií pořizované sportovní stříkačky.

Dne 6. 2. 2020 došlo za početné účasti členek družstva požárního sportu k převzetí daru z rukou majite-

le společnosti Sněžník, a. s., která provozuje Relax&Sport Resort Dolní Morava, pana Ing. Jiřího Rulíška.
A příjemný večer dne 21. 2. 2020 strávili členové SDH
ve společnosti pánů Milana Jurníčka a Pavla Chromce
ze společnosti Větrný vrch, s.r.o., pana Pavla Musila
ze společnosti SEVEN – K, s.r.o. a pana Miroslava
Slončíka. Na tomto večeru nabídl Areál Větrný vch
večerní lyžování pro hasičky zdarma v rámci zimní
přípravy :-)

Hasiči také tímto děkují i dárci z řad občanů, a to panu Augustinovi Hradilovi za jeho skromný příspěvek.
Věříme, že nová „mašina“ bude zdrojem krásných
sportovních zážitků pro všechny členy SDH Dolní Morava a odrazí se i na počtu získaných pohárů
z hasičských soutěží! Přejeme hodně zdaru
v reprezentaci obce Dolní Morava!

Vzhledem k situaci, kdy je omezeno vycházení, budou služby Audiohelp z.s. v měsíci dubnu omezeny.
Poradna nebude vyjíždět na terénní místa Králíky, Červená Voda, ...
V Ústí nad Orlicí je potřeba se předem objednat na konzultaci.
V případě potřeby prosím všechny naše klienty, aby se ozvali na 777 882 337.
Děkuji Zuzana Poláková, Audiohelp UO
Sledujte webové stránky Obce nebo se informujte na daném telefonním čísle,
jestli se bude konat PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ plánovaná na středu 13. 5. 2020 (Králíky).

Před návštěvou jakéhokoliv lékaře se u něj nejdříve telefonicky informujte o nutnosti
či postupu vyšetření, vydání receptu,... !!!
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ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
10. 4. 2020
zubní lékař Oleksii Khmara
Letohrad, U Dvora 815
465 620 358
11.–12. 4. 2020
MDDr. Milan Kopecký
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739 374 787
13. 4. 2020
MUDr. Filip Kulhánek
Žamberk, Školská 834
465 613 103
18.–19. 4. 2020
MUDr. Miroslav Mareš
Žamberk, Školská 834
465 613 103
25.–26. 4. 2020
MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. Května 2
465 322 897
1. 5. 2020
MDDr. Vojtěch Muthsam
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
2.–3. 5. 2020
MUDr. Gabriela Nováková
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
604 749 331
8. 5. 2020
MDDr. Simona Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
9.–10. 5. 2020
MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
16.–17. 5. 2020
MUDr. Jana Vacková
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
23.–24. 5. 2020
MUDr. Hana Valentová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
30.–31. 5. 2020
MUDr. Zdeňka Vebrová
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
POZOR případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a internetové adrese
www.pardubickykraj.cz, v sekci: Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb.
Pokud máte problém po 11. hodině, tak v nemocnici v Pardubicích či Hradci Králové funguje nepřetržitá
služba na stomatologických odděleních.

Psychologicko sociální pomoc
V rámci nastalé situace spojené s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s koronavirovou epidemií nabízíme psychologické i sociální poradenství „na dálku“. Jsme tu pro ty z Vás, kteří se po psychické stránce necítí
dobře, řeší situace, se kterými si neví rady a potřebovali by podporu či konzultaci po telefonu nebo e-mailu.
Po–Pá 8:00–14:00 / tel.: 604 464 839 / nebo pište na: psp@energeia.cz
Nejedná se o krizovou linku. Pokud se nám nedovoláte v uvedeném čase, budeme se Vám snažit dovolat zpátky,
jakmile to bude možné. Na e-maily reagujeme do 2 pracovních dnů. Aktuální informace o naší službě naleznete
na www.psychologickosocialnipomoc.cz
nebo
Konzultace přes stránky www.delamcomuzu.cz
nebo Erika Vlasáková, tel.: 739 787 464, psychoterapie@vlasakova.com
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zálohy na zdravotní pojištění
zálohy na sociální pojištění
elektronická evidence tržeb
daňové přiznání k dani
z příjmu za rok 2019
záloha na daň z příjmu
daň z přidané hodnoty

kompenzace
ošetřovné
kompenzace mezd
zaměstnanců

MANUÁL PRO OSVČ – daně a odvody
odpuštěno do výše minimální zálohy
(2 352 Kč/měsíc)
odpuštěno do výše minimální zálohy
(2 544 Kč/měsíc)
pozastaveno
lze podat a zaplatit bez sankcí později
automaticky prominuta
prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč za opožděné
podání kontrolního hlášení (pokud by bylo podáno
ještě před obdržením výzvy)
25 000 Kč jednorázově při splnění podmínek
424 Kč/den, maximálně 13 144 Kč/měsíc
50–80% dotace

1. 3.–31. 8. 2020
1. 3.–31. 8. 2020
na 3 měsíce po skončení
nouzového stavu
nejpozději do 1. 7. 2020
původně splatná do 15. 6. 2020
za období 1. 3.–31. 7. 2020

za dobu omezení podnikání
za dobu omezení podnikání
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ jako dnes
ˇ ve 30- tých letech. Hlavní komunikace nevedla prímo
Prostor na konecné
°
ˇ V pozadí dum Bednárových,
ˇ ˇ zarostlé a zastavené.
ˇ
a svahy nebyly témer
ostatní domy dnes již nestojí.

ˇ ale také více zarostlé zelení.
Stejný prostor dnes, svahy jsou sice více zastavené,
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