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SLOVO STAROSTY
Tak se nám euforie kolem
koronaviru pomalu uklidňuje
a životy se nám postupně
rozjíždí a vrací do normálu.
Postupně
jsou
uvolňována
přijatá opatření, skončil nouzový
stav a i velký klid v obci.
Pro někoho je to do dobře,
pro druhého naopak. Jsme svět plný kontrastů a odlišných názorů, což k životu patří. Obdobně je to
i s reakcemi na rozvoj v obci. Stále se potýkám
s rozdílnými názory na rozvoj a určit, co je ještě dobré a co naopak, je často velmi obtížné. Starosta často
může mít rozdílný názor oproti tomu, co v rámci své
funkce vykonává. Starosta totiž ve většině případů
nerozhoduje, pouze vykonává vůli zastupitelů, vůli
občanů své obce. Proto vítám, když se občané veřejně o dění v obci i o její rozvoj zajímají a k problematice rozvoje obce se vyjadřují – veřejně na zasedání,
věcnými připomínkami apod. Pokud pouze kritizují
vzniklou situaci mezi přáteli, nebo jen tak mezi řečí
na ulici, určitě se nejedná o konstruktivní kritiku

a promarnili své právo uplatnit připomínky v době,
kdy by mohli. Co se týká rozvoje obce, je pro ni asi
nejzásadnějším dokumentem územní plán a případně
jeho změny. Pokud je někdy nějaká zástavba umožněna územním plánem, možnosti obce uplatňovat
připomínky k novým stavbám v souladu s územním
plánem jsou již velmi omezené. Dále již řada obcí
vlastní rozvojový plán obce, kterým se řídí v zásadě
v případě svých investic. A tento rozvojový plán ve
zjednodušené podobě chce Obec i největší investor
v obci společnost Sněžník, a.s. představit občanům
na setkání, které se mělo původně konat 27. března,
avšak z důvodu nastalé situace okolo onemocnění
Covid-19 bylo zrušeno. Vyzývám tedy všechny, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá a jak bude
vypadat do budoucna, ať se na nový termín tohoto
setkání – středa 17. června dostaví a prodiskutují
plánovaný rozvoj obce s jejím vedením i největším
investorem.
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 25. května se uskutečnilo po delší odmlce
kvůli nouzovému stavu zasedání zastupitelstva obce.
Po schválení programu a ověřovatelů zápisu byla
projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• změna záměru pachtu sportovního areálu (navýšení pachtovného z důvodu rekonstrukce, nové
podmínky pachtu)
• pronájem nové prodejny potravin na novém místě vedle obecního úřadu obchodnímu družstvu
Konzum Ústí nad Orlicí včetně výpůjčky stávající
prodejny potravin do doby dostavby nové prodejny
• záměr pronájmu části p.p.č. 228/1 v k.ú. Dolní
Morava (u apartmánů hotelu Sport) o výměře
160 m2
• záměr pronájmu části p.p.č. 270/1 v k.ú. Dolní
Morava (u obecního úřadu) o výměře 30 m2
za účelem zřízení nabíjecí stanice elektromobilů
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záměr prodeje části p.p.č. 417/2 v k.ú. Dolní Morava (u Moravské Krčmy) o výměře přibližně
1 000 m2
záměr prodeje dvou částí p.p.č. 111/2 v k.ú. Horní
Morava (za Duškovými) o výměře každé přibližně
2 000 m2
prodej dvou částí p.p.č. 507/3 v k.ú. Dolní Morava
o výměře 100 m2 a 200 m2 (u bývalé mlékárny)
záměr směny části p.p.č. 5514 v k.ú. Velká Morava o výměře 214 m2 za část p.p.č. 5012 o shodné
výměře (pod hotelem Morava)
odkoupení p.p.č. 272/2 v k.ú. Dolní Morava o výměře 96 m2 (u obecního úřadu)
smlouvu o zřízení věcného břemene na kabelové
zemní vedení nízkého napětí přes p.p.č. 2126/3
v k.ú. Dolní Morava (pod penzionem Moravanka)
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na nové kabelové podzemní vedení nízkého napětí v úseku trafostanice U Rozcestí – konečná
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smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na vedení kabelové zemní přípojky vysokého napětí přes p.p.č. 5567/2 a 5628/14 v k.ú.
Velká Morava (lokalita nad Slonem)
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na vedení kabelové zemní přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5543 a 5545 v k.ú. Velká
Morava (pod hospodou u Vendy)
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na vedení kabelové zemní přípojky nízkého napětí přes p.p.č. 5478 v k.ú. Velká Morava
(u chaty Krakenka)
V tomto bloku zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
prověřením množnosti výstavby komerčních objektů s bydlením v prostoru parkoviště U Vendy
projednání směny p.p.č. 507/1 a 508/1 a st.p.č.
87 (pozemky u bývalé mlékárny) za p.p.č. 5012
v k.ú. Velká Morava (pod bývalým penzionem U
Dvou smrků) z důvodu vedení a umístění splaškové kanalizace
projednáním směny p.p.č. 671/1 a částí dalších
pozemků v k.ú. Horní Morava (lesní cesty na Horní Moravě) za p.p.č. 272/1, 265, 228/4 v k.ú. Dolní Morava (pozemky u obecního úřadu) a p.p.č.
119 v k.ú. Horní Morava (pozemek za Duškovými)

V případě záměru výstavby chaty na p.p.č. 5593
v k.ú. Velká Morava (pod penzionem na Rozcestí)
požaduje zastupitelstvo upravit předloženou studii
tak, aby měl dům obdélný půdorys a sjednocené
okenní otvory a nepřesahoval výšku 10 metrů.

V případě záměru výstavby 3 rodinných domů
na p.p.č. 2125/1 v k.ú. Dolní Morava (pod Moravankou) požaduje zastupitelstvo doplnit řezy stavebním
pozemkem, aby bylo patrné osazení domů v terénu.

V tomto bloku zastupitelstvo obce zamítlo:
pronájem části p.p.č. 5579 v k.ú. Velká Morava (u
chaty Sobík)
prodej p.p.č. 5564/4 v k.ú. Velká Morava (za
Čermákovými)

Výstavba v obci
V tomto bloku zastupitelstvo obce projednalo výstavbu nových domů, jejichž umístění je v souladu
s platným územním plánem obce.

K záměru výstavby rodinných domů na p.p.č. 5446/6
a 5664/10 v k.ú. Velká Morava (lokalita U Slona) nemělo zastupitelstvo připomínek.
Stejně tomu bylo v případě přístavby restaurace
u chaty Terezka. V případě záměru výstavby rodinného domu na st.p.č. 70 v k.ú. Horní Morava (u povodí
Moravy) byly zastupitelstvu předloženy 2 varianty
vzhledu domu, kdy zastupitelstvo obce jednoznačně
vybralo druhou variantu.
2
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Na konec byl zastupitelstvu upřesněn již schválený
koncept zástavby v lokalitě nad Slonem. Jedná se
o záměr společnosti VAKABRNOCZ obsahující ubytovací kapacity a zázemí v podobě restaurace a welness. Jedná se o novou zástavbu v lokalitě nenavazující na zástavbu obce, svým tvarem objekty vychází
z historických usedlostí, svým pojetím jsou však moderního charakteru. Toto bylo předmětem diskuze
s investorem, k celkovému projektu však nebyly dány
připomínky.

Projekty obce
V tomto bloku zastupitelstvo obce doplnilo změnu
č. 8 platného územního plánu o pořízení nové plochy
pro parkoviště v lokalitě u plánovaného welness, přesun plánovaného parkoviště u bobové dráhy, sjednocení plochy občanského vybavení pod hotelem Vista
a doplnění ploch ochranné zeleně pod hotelem Vista
a pod plánovaným welness a jezerem pro zasněžování. Následně zastupitelstvo obce schválilo společnost
Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o. jako partnera pro
dotační management na projekt centrální kanalizace
a ČOV a bylo informováno o probíhajících projektech
obce (centrum DM, nový vodní zdroj, plán vedení
plynovodu do obce a projekt rekonstrukce místních
komunikací). Nakonec zastupitelstvo obce schválilo
trojstrannou dohodu ohledně provozu kanalizace
v lokalitě Větrný vrch.
Finanční záležitosti
V tomto bloku zastupitelé schválili darovací smlouvy
na částku celkem 250 000 Kč na nový hasičský dopravní automobil, byli informování ohledně poskytování darů občanům za údržbu nemovitostí a schválili
vyhlášení dotačního programu na pořízení nových
oken a rekuperace v případě domů u hlavní komunikace. Došlo také z důvodu zákonem předepsané kalkulace vodného na navýšení vodného pro rok 2020
na částku 24 Kč/m3 bez DPH (26,4 Kč/m3 s DPH).
K tomuto kroku nás nutí zákonem požadované tvoření rezerv na obnovu vodovodu, i tak máme stále
velmi levnou vodu. Zastupitelstvo obce zamítlo poskytnutí dotace ČČK Ústí nad Orlicí a Lince bezpečí.
Nakonec starosta informoval zastupitele o poklesu
daňových příjmů obce v roce 2020 v důsledku opatření přijatých v průběhu nouzového stavu vyvolaném
šířením onemocnění Covid-19, kdy toto snížení může
pro tento rok činit až 2 mil. Kč.

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 22. června 2020 od 17 hodin na
Obecním úřadě. Zasedání je veřejné.

Zveme občany na další řádné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí
27. července 2020 od 17 hodin na Obecním úřadě.
Zasedání je veřejné.
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KONZUM OTEVŘEL PRODEJNU POTRAVIN
V pátek 22. května v 8:00 byla otevřena prodejna
potravin dlouho očekávaným novým provozovatelem
– obchodním družstvem Konzum Ústí nad Orlicí.

Jedná se o náhradní prodej z důvodu ukončení provozu prodejny původním provozovatelem. Původně
společnost chtěla vstoupit na Dolní Moravu až
do nové prodejny, která měla stát na místě stávající
prodejny. Z důvodu problémů s majetkoprávním
uspořádáním však došlo k přepracování záměru
a nyní se dokončuje projekt nové prodejny a dalších
prostor u obecního úřadu. Stávající prodejna tak může být do dostavby nové budovy provozována
v původním místě a po přesunu prodeje do větších
a moderních prostor bude stávající budova přestavěna na hasičskou zbrojnici. Na základě výborné spolupráce bylo domluveno, že pro nás Konzum bude
provozovat i stávající prodejnu, aby nedošlo k dlouhé
prodlevě s prodejem potravin v obci. I když byla prodejna vybavena starším vybavením a i objekt již svému účelu dosluhuje, změna oproti původnímu provozovateli je obrovská.

nost základních potravin či dalšího sortimentu běžné
spotřeby.“

Otevření se zúčastnili i zástupci obchodního družstva
Konzum, především Miloslav Hlavsa a Tomáš Motyčka a samozřejmě vedení obce i někteří zastupitelé.
Starosta obce Richard Novák se stal symbolicky členem družstva a doporučil to také všem místním občanům a po jeho vzoru i hejtman na místě vyplnil
přihlášku. Miloslav Hlavsa pak za Konzum uvedl:
„Vracíme se na Dolní Moravu po třiceti letech a nebýt
místního turistického ruchu, asi bychom sem opět
nevstoupili. Každý rok nás prosí několik starostů
z různých malých obcí, ať u nich otevřeme prodejnu,
ale ve většině obcí to z ekonomického důvodu není
možné, protože zde nedochází k dostatečnému obratu. Jsme rádi, pokud udržíme v malých obcích alespoň
stávající stav.“ Z uvedeného je patrné, že toto je jedna z výhod, kterou nám turistický ruch přináší. Bez
něj by zde pravděpodobně žádná prodejna nebyla,
jako tomu je v okolních obcích (např. Malá Morava).
Starosta pak zakončil setkání k otevření sdělením:
„Nyní dokončujeme přípravy na výstavbu nového
multifunkčního objektu u obecního úřadu, kde se bude nacházet i nová větší prodejna s kavárnou, na což
se všichni velmi těšíme. Doufejme, že se nám podaří
vše po všech překážkách dokončit tak, aby na příští
zimní sezónu byla nová prodejna potravin v provozu.“

Na tuto změnu se přijel podívat i sám hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, a takto ji okomentoval: „Otevření nového obchodu v jakékoliv části
našeho kraje je velmi dobrým signálem pro místní
obyvatele, kteří tak mají zajištěnou dobrou dostup4
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BEZOBSLUŽNÝ PRODEJ PEČIVA BYL RARITOU
Po dobu uzavření prodejny potravin byl v obci
v provozu bezobslužný prodej pečiva, kam si občané
mohli chodit pro své oblíbené pečivo. Na nápad starosty jej provozovala Obec Dolní Morava a o doplňování pečiva se starala referentka obecního úřadu.
Otevřeno bylo 3x týdně a za odebrané pečivo
z regálu byly vhazovány peníze do kasičky, na které
navíc byly umístěny drobné peníze na rozměnění.
Vše bylo založeno na poctivosti, což se u nás osvědčilo. I když na pečivu byla minimální marže, za 1,5 mě-

síce provozu (od 1. dubna do 18. května) se vydělalo
3 103 Kč (při celkových tržbách 19 067 Kč), vzhledem
k odpisům zůstatkového pečiva však celkový zisk byl
ponížen na pouhých 184 Kč. I tak se jedná o kladný
výsledek a dokládá to poctivost našich občanů i chatařů. Mnozí nad naším řešením žasli a skoro se jim
nechtělo věřit v poctivost lidí. Díky tomuto prodeji
po celý nouzový stav byli obyvatelé zásobováni pečivem, a to navíc bezkontaktně, což bylo v této době
žádoucí.

POŽÁRY NA DOLNÍ MORAVĚ
Jaro mimo nouzového stavu bylo ve znamení dvou
drobných požárů v obci. V pátek 24. dubna v brzkých
ranních hodinách vzplálo uskladněné dřevo u kotle
v č.p. 80 na Velké Moravě. Mimo shořelého paliva
a vykouřeného sklepa došlo k pár drobným škodám
na rozvodech kotle, naštěstí se nic vážnějšího nestalo. Téměř o měsíc později ve čtvrteční podvečer 21.
května došlo k menšímu požáru uprostřed lesa
na pasece poblíž sjezdovky U Slona, kde vzplála hromada klestu a suchá tráva pravděpodobně od nedo-

palku cigarety. Požár byl rychle uhašen a naštěstí
prakticky žádná škoda také nevznikla. U obou požárů
mimo profesionální jednotky z Králík zasahovali i naši
dobrovolní hasiči, kteří nad požářištěm v lesním porostu drželi požární dohled za pomoci vody dotažené
z nedalekého zasněžování sjezdovky. V brzké době by
mohla být převedena pod naše hasiče i starší cisterna, která při podobných událostech našim hasičům
znatelně chybí.

KÁCENÍ MÁJKY
V pátek od 16 hodin se uskutečnil již druhý ročník
posezení u májky před obecním úřadem. Akce byla
sice zpočátku zrušena z důvodu nastavených opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru, ale
vzhledem k lepšící se situaci byla na poslední chvíli
zorganizována. V letošním roce se občerstvení zhostili místní hasiči a hasičky, pro které to bylo výročí,
neboť před rokem na této akci se právě daly dohromady. Lidé se scházeli postupně a v podvečer bylo
5

před obecním úřadem kolem padesáti hostů a spousta dětí – o poznání více než v minulém roce. Ty si
našly zábavu na probíhajících terénních úpravách
kolem obecního úřadu, takže nejedna maminka musela o víkendu prát. V sedm hodin došlo na dražbu
májky, role dražitele se zhostil „Paprika“ a po souboji
přihazujících nakonec májku a metr dřeva k tomu
získal za 1 750 Kč Marek Kupec. Vybrané peníze poputují do kasy hasičů na jejich činnost. Na pokácené
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májce našly děti další zábavu v podobě dlouhé kladiny a protože se zapadajícím sluncem přicházelo
i chladno, rodiny s dětmi se postupně vydaly ke svým
domovům. Kdo však měl ratolesti komu svěřit, vydržel až do pozdních hodin. Mimo občerstvení zajištěné hasiči občané nosili i vlastní chuťovky v podobě
buchet, malých chlebíčků, pečených rolek apod.
Snad již doba bude příznivější na konání podobných
zdařilých akcí.

SPORTOVNÍ AREÁL
PO REKONSTRUKCI
Ve sportovním areálu byla dokončena rekonstrukce
vnitřních prostor správní budovy, která byla vystavěna v roce 2005 a nyní již nevyhovovala plně účelům,
ke kterým sportovní areál slouží. Zásadní změnou,
která na první pohled není tak patrná, je vybudování
ústředního topení a výměny vstupních dveří. Původně byla budova vytápěna přímotopy a díky netěsným
dveřím bylo vytápění sportovního areálu velmi nákladné. Dále byly upraveny vnitřní prostory tak, aby
byl zvětšen prostor občerstvení a z nevyužitého prostoru v rohu budovy byl vytvořen víceúčelový sál
s krbovými kamny napojenými na ústřední vytápění,
které je záložně vytápěno i elektrokotlem. V prostoru

hygienického zázemí byla vytvořena i kuchyňka
pro návštěvníky kempu, což je dnes běžným standardem. Díky úpravám dojde ke snížení nákladů na vytápění, ke zvětšení kapacity občerstvení ve vnitřních
prostorech, které tak bude moci pohodlně fungovat
celoročně. Došlo také k obnově zastaralých nebo
nevyhovujících prvků po 15-ti letech existence budovy. Nyní ještě dojde k dovybavení vnitřních prostor
základním vybavením a k opravám některých venkovních prvků. Celkově náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 1,5 mil. Kč, proto bude přistoupeno
i k výraznému zvýšení pachtovného na částku 10 000
Kč/měsíčně z původních 555 Kč.

6
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DOLNÍ MORAVA 2025
Na setkání s občany představí společnost Sněžník,
a.s. svůj rozvojový plán do roku 2025 s výhledem
do roku 2030, který po ní požadovala Obec Dolní
Morava, aby byla jasná koncepčnost všech investic,
protože doposud byly představovány investice postupně, což způsobilo nejednou především infrastrukturní problémy. Tento rozvojový plán byl diskutován se zastupiteli, kteří k jednotlivým záměrům
kladli různé podmínky i přesto, že řada záměrů je již
možná k výstavbě dle platného územního plánu. Výsledkem je koncept rozvoje areálu tak, aby navazova-

la výstavba infrastruktury a nedocházelo k chybám
jako v minulosti. Obec také v tuto chvíli zpracovává
podobný rozvojový plán se stejným časovým rozsahem, aby jednotlivé akce na sebe navazovaly a aby si
i obec stanovila priority, do jakých oblastí chce investovat a jaké jsou její investiční možnosti a co je vůbec
možné reálně zvládnout. I tento plán bude prezentován na setkání s občany, proto dorazte na společnou
diskuzi, protože se jedná o naši budoucnost a názor
našich občanů je pro nás důležitý.

Připravované investice společnosti Sněžník, a.s.:
název investice
Parkoviště U Čermáků
Parkoviště U Slona (rozšíření)
Chata Terezka (rozšíření restaurace)
Dětský lyžařský park U Slona
Šestisedačková lanovka
(výměna stávající lanovky U Slona)
Parkoviště u bobové dráhy
Jezero pro zasněžování s atrakcemi
Občertsvení u jezera
3. etapa sjezdovky Vyhlídková
Visutá lávka nad Mlýnickým údolím
Chata Marcelka (rozšíření restaurace)
Veřejné wellness
Parkoviště U Jezera
Info-ticket-shopping centre u Marcelky
Apartmány pod Prometheem
(5 objektů s ubytovacími apartmány)
Ubytování pro zaměstnance
(dnešní hotel Sněžník)
5* hotel (u hotelu Vista)
kabinová lanovka U Slona – Slaměnka

parametry
200 parkovacích míst
45 parkovacích míst
50 osob
3 jezdící koberce
stávající kapacita

soulad s územním plánem
v souladu s platným ÚP
řeší nový územní plán
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP

350 parkovacích míst
60 000 m3
přízemní stavba
délka 1 000 metrů
délka 830 metrů
50 osob
600 osob
220 parkovacích míst
400 m2
500 lůžek
54 malometrážních bytů

řešeno ve změně č. 8 ÚP
řešeno ve změně č. 8 ÚP
řešeno ve změně č. 8 ÚP
řešena ve změně č. 8 ÚP
vydáno stavební povolení
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
řešeno ve změně č. 8 ÚP
vydáno stavební povolení
část v souladu s platným ÚP, část řešena
ve změně č. 8 ÚP
v souladu s platným ÚP

250 lůžek
délka 1 800 metrů

řeší nový územní plán
řešena ve změně č. 8 ÚP

parametry
délka 5 190 metrů
1 375 m2
250 m2
10 l/s
4 000 EO
20 bytů
3 620 metrů
375 lamp
396 m2
10 mil. Kč
do roku 2025

soulad s územním plánem
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
řešeno ve změně č. 8 ÚP
řeší nový územní plán
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
v souladu s platným ÚP
různé

Připravované investice Obce Dolní Morava:
název investice
Stezka pro pěší a cyklisty
Centrum DM (obchod, IC, obecní úřad)
Technické služby
Nový vodní zdroj
Centrální kanalizace a ČOV
Bytové domy Větrný vrch
Místní komunikace – rekonstrukce
Veřejné osvětlení
Hasičská zbrojnice (přestavba prodejny)
Ostatní
(cestovní ruch, drobné stavby apod.)
7
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PLYNOVOD NA DOLNÍ MORAVU
Vzhledem k plánovaným investicím společnosti Sněžník, a.s., které budou prezentovány na setkání
s občany, se řeší vytápění nových objektů, především
veřejného welness, kde jsou velké energetické ztráty.
Zvažováno bylo více možností (elektřina, tepelná
čerpadla, dřevo, pelety, štěpka, plyn), ze kterých nakonec vzhledem k ekonomice i čistotě životního
prostředí vyšel investorovi nejlépe zemní plyn.
Vedení zemního plynu je nejblíže v Králíkách
a od Resortu Dolní Morava je přípojné místo vzdáleno téměř 9 kilometrů. I přes vysoké náklady na
výstavbu plynovodu (desítky miliónů Kč) se rozhodla
společnost Sněžník, a.s. přivést plynovod na Dolní
Moravu. Vybudovaný plynovod bude pronajat
provozovateli distribuční soustavy společnosti
GasNet, která v případě dostatečného odběru
plynovod odkoupí. Z důvodu co nejjednoduššího
průchodu přes pozemky bude plyn přiveden
po polních cestách a do obce bude vstupovat
u obecního úřadu a dále bude veden převážně
po pozemcích Obce. Na plyn se budou moci připojit
i místní občané a další podnikatelé v obci. V případě
zájmu doručte vyplněný přiložený formulář. Přípojky
na plyn budou v režii toho, kdo se chce připojit.
Přibližná
trasa
plynovodu
je
znázorněna
na přiloženém obrázku.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY CENTRUM DM
Obec Dolní Morava vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby Centrum DM – I. etapa (prodejna
potravin, kavárna, obecní úřad). Více informací podá
starosta Richard Novák na telefonu 774 793 541 ne-

bo na e-mailu starosta@obecdolnimorava.cz. Nabídky budou posouzeny na mimořádném zasedání zastupitelstva obce dne 22. června 2020.

Poradenské středisko Audiohelp z.s. oznamuje, že

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
se v Králíkách do odvolání neuskuteční.
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
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Celý kraj bude lépe dýchat, pomohou tomu nové kotle za peníze z kotlíkových dotací
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další žadatelé budou podpořeni v letošním roce. Ukončení
příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. Zájem byl obrovský hned
od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále
trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat prostřednictvím webové aplikace na internetových
stránkách Pardubického kraje. V polovině února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může
získat dotaci až do výše 127 500,- Kč.
V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na kusové dřevo
s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.
Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci Regionálního rozvoje Pardubického kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá polovina žadatelů byla prozatím vyrozuměna o tom,
že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již
připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace, budou uvolněné příspěvky nabídnuty žadatelům
právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. Tyto žádosti mohou být v letech 2021 – 2023
uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci podprogramu, prostřednictvím něhož má kraj možnost
získat částku okolo 70 milionů Kč.
Hana Štěpánová,
(STAN), radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
6.–7. 6. 2020
MUDr. Vítková Eva
13.–14. 6. 2020
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
MUDr. Vlasatá Lenka
20.–21. 6. 2020
Dolní Čermná 222
465 393 266
MUDr. Appl Martin
27.–28. 6. 2020
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
465 642 267
MUDr. Beranová Renata
4.–5. 7. 2020
465 324 829
Lanškroun, Opletalova 567
MUDr. Bílý Aleš
6.7.2020
6.
7. 2020
Lanškroun,
Opletalova
567
465 324 829
MDDr. Bílý Aleš
11.–12. 7. 2020
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
MUDr. Dunglová Stanislava
18.–19. 7. 2020
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
MDDr. Faltusová Tereza
25.–26. 7. 2020
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
MDDr. Hrdinová Michaela
Bystřec 182
1.–2. 8. 2020
465 642 990
MUDr. Jedličková Zuzana

KALENDÁŘ AKCÍ
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17. června 17:00

Setkání s občany

sál Obecní úřadu

20. června

Pouť – atrakce resortu DM pro místní občany zdarma

Resort Dolní Morava

21. června 10:30

Pouť – MŠE SVATÁ

kostel sv. Aloise

27. června 13:00

Den plný zážitků

u hotelu Vista

4. července 8:00

Králický pařez

sportovní areál

25. července

NOVA CUP

resort Dolní Morava
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

° mracen
ˇ
Prodejna potravin v 80. letech 20. století po prutrži

Prodejna potravin dnes
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