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SLOVO STAROSTY
Investice v obci vyvolávají rozporuplné pocity. Vidím to dnes a
denně na názorech našich občanů – pocity jsou kladné i záporné, ale také neutrální. Dnes vím,
že představené investiční plány
měly přijít již dávno, v době, kdy
velká část staveb nebyla tak
„rozjetá“ a kdy jsme si mohli konkrétní podobu, provázanost i infrastrukturu lépe určit. Předchozí nabalování investic bez jasného cíle vnášelo chaos jak
mezi občany, tak i mezi zastupitele. Všichni jsme se
sice mohli vyjadřovat k územním plánům i jeho změnám, z řad veřejnosti to však většina neudělala. Proto mne těší, že k proběhlému vyjádření občanů
k investičním plánům se vyjádřilo alespoň 81 z nich.
Vyjádření přinesla souhlas především u zaměstnanců
v obci, v případě vlastníků nemovitostí však bylo podáno několik připomínek či nesouhlasů. Ty budou

dále se zastupiteli i společností Sněžník, a.s. řešeny.
Musíme si však uvědomit, že v obci probíhá i řada
dalších menších investic dalších subjektů. Ti staví dle
platného územního plánu z roku 2001, který byl
změněn větší změnou v roce 2006. Pro většinu těchto
investorů se neuplatňovala žádná z pozdějších změn
a staví tak dle plánu starého 19 (resp. 14) let. V té
době nikdo netušil, kam se Dolní Morava posune
a z určité velkorysosti, aby se alespoň někde stavělo,
byla vymezena spousta zastavitelných ploch.
Z dnešního pohledu je to chyba, protože nyní bychom měli daleko lepší vyjednávací pozici pro přidávaní zastavitelných ploch, nebo bychom je nepřidali
vůbec, ale v té době tak nikdo nepřemýšlel, nikdo
z nás. Dolní Morava se i bez předvedených investičních strategií do budoucna hodně změní, ale postupně se zastaví volné plochy, stavební ruch se utiší,
a pak bude na nás, jak se k tomu dál postavíme…
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 22. června se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu
a ověřovatelů zápisu byla projednána následující
témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• prodej části p.p.č. 111/2 v k. ú. Horní Morava
o výměře 2 037 m2 Michalu Stránskému
• prodej části p.p.č. 112/2 v k.ú. Horní Morava
o výměře 1 471 m2 Janku Morkesovi
• prodej části p.p.č. 417/2 v k.ú. Dolní Morava
(u Moravské krčmy) o výměře 1 000 m2 Vladimíře Hilalové
• změna pachtu sportovního areálu (Dolní Morava 7)
• změna pachtu budovy na konečné (Velká Morava 35)
• pronájem části p.p.č. 228/1 o výměře 180 m2
(pod Větrným vrchem) panu Václavu Vincencovi
• pronájem části p.p.č. 270/1 v k.ú. Dolní Morava (u obecního úřadu) společnosti ČEZ, a.s.
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• směna části p.p.č. 5514 o výměře 214 m2
za část p.p.č. 5512 v k.ú. Velká Morava
o shodné výměře (pod hotelem Morava)
• záměr pronájmu p.p.č. 5570 v k.ú. Velká Morava o výměře 974 m2 (u parkoviště U Vendy)
V tomto bloku nebyl schválen záměr pronájmu části
p.p.č. 5579 v k.ú. Velká Morava (u chaty Sobík).
Výstavba v obci

V tomto bloku bylo řečeno, že jako účastníci řízení
nemáme připomínky k přístavbě rodinného domu
paní Procházkové č.p. 126 v k.ú. Velká Morava
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a ke změně projektu dvou rodinných domů na p.p.č.
5564/7 a 9 v k.ú. Velká Morava (lokalita u Slona).
V případě záměru výstavby dvou apartmánových
domů na p.p.č. 5369 v k.ú. Velká Morava (u kostela)
bylo shledáno, že v daném území je dle územního
plánu povolen pouze rodinný dům. Předložený záměr tak není v souladu s územním plánem. Také
vzhled objektu neodpovídá místu u kulturní památky, tudíž je požadována úprava tak, aby se jednalo
o jeden objekt obdélného půdorysu s historizujícím
vzhledem. Tato problematika bude řešena
v součinnosti s památkáři.

Zastupitelstvo obce dále nemělo připomínek
k výstavbě 3 rodinných domů na p.p.č 2125/1 v k.ú.
Dolní Morava (pod Moravankou), protože tato výstavba je v souladu s územním plánem. V rámci tohoto projektu byla schválena i plánovací smlouva
na výstavbu přístupové komunikace přes obecní
p.p.č. 2126/3 a smlouva o spolupráci na čištění vodního zdroje, v které se stavebníci zavážou přispět
částkou 30 000 Kč za každý rodinný dům, který bude
napojen na obecní vodovod.

Po diskuzi nad jednotlivými záměry byly provedeny
drobné úpravy některých záměrů a bylo shledáno, že
bude investiční plán předložen občanům také
k vyjádření a poté budou zváženy jeho případné další
úpravy. V následujícím bodě zastupitelstvo obce vybralo nejvhodnější variantu nového územního plánu
včetně pokynů pro její úpravu na základě předchozích projednávání i projednání s dotčenými orgány.
Dále zastupitelstvo schválilo:
• možnost pořídit změnu č. 9 územního plánu
obce, která bude obsahovat pouze vypuštění
některých zastavitelných ploch, které nebyly
doposud využity ke stavbám a jejichž platnost
je delší než 10 let.
• budoucí smlouvu o nájmu a zřízení věcného
břemene na vedení kanalizace přes pozemky
Povodí Moravy
• smlouvu o poskytnutí služeb provozu na projekt SněžníkPass
• dodatek č. 2 ke smlouvě na dodání nového
hasičského automobilu
• úpravu přístřešku u hasičské zbrojnice
Finanční záležitosti
V tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo:
• účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad
• závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad
• dary občanům za údržbu nemovitostí
V tomto bloku nebylo schváleno zakoupení konvektomatu do sportovního areálu.
Ostatní
V posledním bloku bylo schváleno zařazení do územní působnosti MAS Orlicko na další programové období 2021–2027 a byla vzata na vědomí oznámení
o konání akce NOVA CUP – Dolní Morava 25. – 26. 7
2020.

Nakonec zastupitelé vzali na vědomí koncepci rozvoje areálu Sněžník na roky 2020–2025 dle představení
na setkání s občany dne 17. června, kdy k této koncepci bude umožněno se vyjádřit občanům. Dle výsledků vyjádření budou zváženy další kroky pro projednávání.
Projekty obce
V tomto bloku byl úvodem projednán investiční plán
obce Dolní Morava na roky 2020–2025, který byl
představen na setkání s občany dne 17. června.

V pondělí 27. července se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů zápisu byla projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku byla projednána stížnost několika občanů na současné využití sportovního areálu, který je
využíván jako sportoviště, kemp, občerstvení a jako
zázemí pro sportovní a kulturní akce. Dle názoru občanů adresujících stížnost není prostor sportovního
2
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areálu určen pro kempování, dochází v něm
k výtržnostem a k porušování doby nočního klidu.
Dále dle názoru těchto občanů není vhodné, aby
v tomto prostoru byly prodávány alkoholické nápoje,
současný provozovatel nemá platné živnostenské
oprávnění, oheň při pálení čarodějnic není v souladu
s požárními předpisy a sportovní areál není dostatečně oplocen. K uvedené problematice se strhla
diskuze mezi přítomnými občany, kdy došlo
k výměně názorů. Někteří občané uváděli skutečnosti uvedené ve stížnosti, jiní naopak uváděli, že se ve
sportovním areálu neděje nic nekalého a že jsou rádi,
že v obci existuje prostor pro tyto aktivity. Starosta
ke stížnosti uvedl, že prověřoval veškeré uvedené
skutečnosti. Kempování na pozemku, který je územním plánem určen k provozování sportovní činnosti
a přechodnému ubytování, je možné, nicméně
po konzultaci na stavebním úřadě by pro formální
správnost mělo být zažádáno o tzv. změnu využití
území. Dále uvedl k výtržnostem, že prověřoval spáchané přestupky ve sportovním areálu a v posledních
několika letech nebyl ve sportovním areálu řešen
žádný přestupek. Stejné to je i s porušováním doby
nočního klidu, i když dle informací obvodního oddělení Policie ČR v Králíkách byla přivolána párkrát hlídka policie k prověření stavu porušování nočního klidu
ve sportovním areálu (jako i na jiná místa v obci).
Zjištěním pak bylo, že buď nedocházelo k porušování
doby nočního klidu nebo bylo porušení nočního klidu
řešeno domluvou. Starosta vyzval přítomného provozovatele sportovního areálu, aby zajistil dodržování doby nočního klidu v propachtovaném zařízení.
Dále uvedl, že na nahlášené větší akce, kde je sice
doba nočního klidu zkrácena, ale i po ukončení akce
může docházet k rušení nočního klidu odcházejícími
návštěvníky akce, může Obec zajistit dohled policie
ČR. Alkoholické nápoje v rámci provozu občerstvení
byly prodávány v tomto prostoru vždy a nikdy nebyl
shledán v tomto žádný problém a tímto omezením
by byla provedena diskriminace podnikatelského
prostředí. Živnostenské oprávnění má dle dostupných informací stávající provozovatel v pořádku
včetně platnosti oprávněné osoby na hostinskou
činnost. Oheň při pálení čarodějnic je v souladu
s požárními předpisy. Oplocení sportovního areálu
bylo již v minulosti řešeno, avšak vzhledem
k problematice záplavového území nebylo dořešeno.
Závěrem tedy bylo schváleno, že na základě stížnosti
bude formálně napraveno změnou využití území
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provoz kempu, bude žádána policie ČR u nahlášených
akcí o součinnost pro dodržování nočního klidu
po ukončení akce a bude řešeno s Povodím Moravy
možné oplocení sportovního areálu a dle jejich podmínek bude oplocení realizováno.
V tomto bloku bylo dále schváleno:
• revokace usnesení o prodeji části p.p.č. 111/2
v k.ú. Horní Morava o výměře 1 471 m2
z důvodu chybného uvedení jednoho preferenčního kritéria u kupujícího Janka Morkese
• záměr prodeje části p.p.č. 5367 v k.ú. Velká
Morava (za kostelem) o výměře cca 31 m2
za cenu 150 Kč/m2
• záměr prodeje nezastavitelných pozemků p.č.
261, 296, 297/4 a části 297/13 a 297/14 v k.ú.
Horní Morava (nad chatou Povodí Moravy)
o celkové výměře 1661 m2 za odhadní cenu
53 370 Kč
• pronájem p.p.č. 5570 v k.ú. Velká Morava
(u parkoviště U Vendy) panu Kubičíkovi
• záměr prodeje části p.p.č. 417/2 v k.ú. Dolní
Morava (u Moravské krčmy) o výměře 500 m2
za odhadní cenu 574 Kč/m2
• převod p.p.č. 5478 v k.ú. Velká Morava
(u chaty Krakenka) do osobního vlastnictví
V tomto bloku nebyl schválen záměr prodeje části
p.p.č. 5113 v k.ú. Velká Morava (u Válků) a byl
odložen záměr směny p.p.č. 507/1, 508/1 a st.p.č.
87 (pozemky u bývalé mlékárny) za p.p.č. 5012
v k.ú. Velká Morava (pozemek pod domem
U dvou smrků).
Projekty obce
V tomto bloku bylo stěžejním tématem proběhlé
vyjádření občanů k investičním strategiím Obce Dolní
Morava a společnosti Sněžník, a.s. Kompletní statistické
výsledky těchto
vyjádření naleznete
v samostatném článku v tomto zpravodaji. Výsledky
nepřinesly zásadní nesouhlas ani s jednou strategií,
pouze dílčí připomínky či nesouhlasy k jednotlivým
záměrům. Největší nesouhlas byl s možnou podobou
výstavby 5-ti ubytovacích domů společnosti Sněžník,
a.s. pod hotelem Prometheus a s realizací visuté lávky nad Mlýnickým údolím. Ostatní připomínky a nesouhlasy byly záležitostí jedinců. Výsledky byly předány jak zastupitelům obce tak budou předány i společnosti Sněžník, a.s. aby zvážila své kroky v případě
jednotlivých záměrů. Z řad přítomných občanů se
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vznesla diskuze nad investicemi společnosti Sněžník,
a.s. Byly dány i zajímavé podněty, např. na zpracování generelu dopravy celé obce. Veškeré informace
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a bude projednávat obě koncepce po případném zapracování připomínek občanů.
V tomto bloku bylo dále schváleno:
• smlouva na dotaci od Pardubického kraje
ve výši 245 000 Kč na projekt Běžky DM 2020
• smlouva na dotaci od Pardubického kraje
ve výši 200 000 Kč na projekt rekonstrukce
místních komunikací

• smlouva na dotaci od Pardubického kraje
ve výši 80 000 Kč z programu obnovy venkova
na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení
IV. etapa
Na konec jednání byla vzata na vědomí informace
o schválení závěrečného účtu svazku obcí Orlicko
za rok 2019.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 21. září
2020 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

SETKÁNÍ S OBČANY
Ve středu 17. června proběhlo na Obecním úřadě
Dolní Morava setkání s občany, kde byly prezentovány investiční plány Obce Dolní Morava a největšího
investora v obci – společnosti Sněžník, a.s. do roku
2025. O rámcovém obsahu těchto investic jste byli
informováni již v posledním čísle zpravodaje. Na setkání dorazilo téměř sto občanů, zaměstnanců
a vlastníků nemovitostí v obci, kterým byly sděleny
podrobnosti k jednotlivým investičním plánům. Následně byli vyzváni přítomní k vyjádření ke strategiím
i k jednotlivým záměrům. Probíhala věcná diskuze,
kdy připomínky byly podány spíše k jednotlivým bodům než k celkovým investičním strategiím. Diskutovalo se o podobě jednotlivých projektů, o financová-

ní obecních záměrů i o neinvestičních věcech, a to
pospolitosti občanů, která je dle některých přítomných nedostatečná. Přítomní občané vyjádřili potřebu se k jednotlivým investičním strategiím vyjádřit
i jiným způsobem, než vystoupením na setkání, proto
bylo dohodnuto, že občané budou mít možnost se
k představeným plánům písemně vyjádřit. O přítomné občany se postarali místní hasiči a hasičky, když si
pro ně přichystali rautové občerstvení a zajistili obsluhu baru a nápojů. Po ukončení řízené diskuze většina přítomných opustila sál obecního úřadu, nicméně někteří zůstali do večerních hodin, aby mohli podrobněji probrat diskutovaná témata.

ZACHRAŇME DOLNÍ MORAVU
Mám slzy v očích, když píšu tento článek a možná
nejsem sama. Jsem dolnomoravská patriotka, narodila jsem se tady a snad tu i zemřu. Vzpomínám
s nostalgií na krásný zapomenutý kraj pod Kralickým
Sněžníkem. Na první chalupáře, kteří kraj objevili a jezdili sem za klidem a pohodou. Po revoluci
jsem s nadšením jako jiní začala podnikat a měla radost, že i do Dolní Moravy začínají investovat různí
podnikatelé, ale...….
To co se děje v Dolní Moravě v posledních letech je
myslím nad rámec toho, co může kdysi tak krásný
kraj unést na tak malém prostoru. Nejsem proti
podnikání, jsem také podnikatelka, ale myslím, že
investor by měl být soudný a na tak malém prostoru
přestat stavět další budovy a atrakce. Snad už je jich
pro návštěvníky resortu dostatek. Nechápu, že kvůli

komerčním záměrům se devastují, lesy, louky vyhání
zvířata. Co na to ochránci přírody??? A co naše zastupitelstvo, proč nedá stopku resortu a povoluje
další stavby? Proto jsme vás volili, aby jste se za nás
postavili. Pracuji v obchodě kde mi projde spousta
návštěvníků resortu a i spousta mých známých jsou
zděšeni co se s Dolní Moravou za posledních pár let
stalo a ještě stane!!!
Je to jen můj osobní názor, ale myslím, že investor by
měl skončit s další výstavbou a hlavně slíbil na veřejné schůzi, když jsem ho prosila, aby zachoval Mlýnické údolí a nestavěl visutou lávku, že se nic stavět nebude, ale jak je vidět už je rozhodnuto a názory lidí
myslím mají jen malou váhu nebo spíš žádnou.
Přeji naší vesnici ať zvítězí zdravý rozum nad komercí.
Blanka Látalová, Velká Morava
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VÝSLEDKY VYJÁDŘENÍ OBČANŮ K INVESTIČNÍM STRATEGIÍM
Na základě představení investičních plánů Obce Dolní Morava a společnosti Sněžník, a.s. na setkání občanů 17. června byla dána možnost občanům se
k jednotlivým investičním plánům vyjádřit. Toto „přípomínkové“ řízení bylo uskutečněno od 30. června

do 24. července a vyhodnocení těchto vyjádření naleznete níže. Výsledky byly předány zastupitelům
obce a představitelům společnosti Sněžník, a.s., aby
dle nich zvážili podobu svých investičních plánů.

Investiční plán obce Dolní Morava
Počty hlasů
celkem
souhlasí
mají připomínky
nesouhlasí

občané,
vlastnící
nemovitostí
44
39
5
0

občané,
zaměstnanci

zaměstnanci
v obci

vlastníci
nemovitostí

podnikatelé

CELKEM

37
37
0
0

111
104
2
5

21
15
5
1

4
3
1
0

217
198
13
6

Návrhy občanů na doplnění:
oprava obecní komunikace Sochor – Podolský
školní autobus, volnočasové hřiště, klubovny a herny
aktivní přístup při projektování možné nové komunikace nádraží Červený Potok, obecní úřad, bobová dráha
U Slona (obchvat)
chodník U Slona – hotel Sněžník
rozklíčovat blíže položku č. 10 – ostatní
řešení problematiky parkování v obci (záchytné parkoviště a WC)

Počet:
2
2

stezka pro pěší je potřeba z areálu U Slona k hotelu Vista, měla by být oddělená od cyklistů, stezka pro pěší
od obchodu není potřeba
umístění odpadkových košů u parkovišť
upřesnit pojem herna
zavést placené parkoviště na obecních pozemcích
zděnou hospodu pro místní a chataře s celoročním provozem

1
1
1
1
1

Připomínky občanů:
prioritní chodníky a cyklostezky
domnívám se, že připomínky občanů jsou bezpředmětné
nesouhlasím, aby bytové domy sloužili ke komerčním účelům
větší spolupráce Sněžník a Obec
jako první realizovat projekty související s kanalizací a pohybem návštěvníků
parkovací plochy vybudovat do podzemí a doplnit WC
cesty jsou osvětleny dostatečně
nesouhlasím s realizací záměru kanalizace a ČOV – vyvoláno cestovním ruchem, místním stačí stávající stav
omezení vjezdu jednodenních návštěvníků
v případě nárustu počtu obyvatel jednat s největším zaměstnavatelem o zřízení školky – malotřídky

Počet:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Připomínky zaměstnanců:
ne všechny investice podporují rozvoj turistického ruchu

Počet:
2

5

1
1
1
1
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Připomínky vlastníků nemovitostí:
veřejné WC u parkovišť
navýšení svozů tříděného odpadu
nesouhlas s výstavbou dalších bytových domů na úkor zeleně za účelem navyšování počtu turistů
řešit další rozvoj pouze v případě zklidnění situace, vyřešit do té doby dopravní obslužnost obce
stezku pro pěší a cyklisty nerealizovat z dlažby (aby byla možnost in-line)
upřesnit pojem herna
nesouhlas s realizací záměru 7f – Parkoviště pod Klepáčem
nezvyšovat počet zaměstnanců na úřednických postech
prozatím nerealizovat záměr posílení vodního zdroje
rozvoj obce by měl být zaměřen na podporu občanů s trvalým pobytem obci (ale nejen zaměstnanců resortu zatížených pracovní fluktuací), zajistit pozemky pro výstavbu RD a bytů pro občany, kteří zde chtějí skutečně bydlet
řešit pouze zmírnění dopadů rozvoje v obci než podporovat nový rozvoj
sloučit plynofikaci objektů s výstavbou kanalizačních přípojek a zabránit zbytečnému rozkopávání obce
správné načasování jednotlivých etap

Počet:
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

stávající komunikace není schopna pojmout větší množství přijíždějících aut, rozšíření by vedlo ke zvýšení
rychlosti, hluku a prašnosti
stezka pro pěší a cyklisty – dostatečné oddělení provozu pěších a cyklistů

1

u záměrů 8b a 8c - osvětlení u cyklostezky – ponechat osvětlení z hlavní komunikace, případně snížit počet
lamp
začít plynofikací obce, nabídnout jednotlivým vlastníkům domů připojení

1

1

1

Návrhy podnikatelů na doplnění:
upřesnit pojem herna
zařadit dotace na výměnu kotlů – topení nekvalitním uhlím zhoršuje prostředí pro návštěvníky

Počet:
1
1

Připomínky podnikatelů:
parkoviště pod Klepáčem – navýšit kapacitu na 90 aut
nepovolovat novou výstavbu v obci do doby dostavby ČOV (zejména hotel, welness, apartmánové domy)

Počet:
1
1

Investiční plán společnosti Sněžník, a.s.
Počty hlasů
celkem
souhlasí
mají připomínky
nesouhlasí

občané,
vlastnící
nemovitostí
44
5
26
13

občané,
zaměstnanci
37
37
0
0

zaměstnanci
v obci
111
88
15
8

vlastníci
nemovitostí

podnikatelé

21
0
15
6

CELKEM
4
0
4
0

217
130
60
27

Návrhy občanů na doplnění:
Spolupráce s Městem Králíky a Obcí Dolní Morava na cyklostezce Červený Potok – Králíky

počet
1

Připomínky občanů:
nesouhlas s podobou záměru S15 – apartmány pod Prometheem
nerealizovat záměr S5 – visutá lávka

počet
19
9
6
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odstavné parkoviště pro jednodenní návštěvníky před obcí
WC u parkovišť
počkat s realizací záměrů do doby vyřešení infrastruktury (parkování, chodníky, ČOV)
studie proveditelnosti celého plánu (voda, generel dopravy apod.)
celkový koncept realizovat v komornějším duchu, nikoli formou velkých nákladných staveb s velkým nákladným provozem – riziko budoucí stability provozu a financování, komornější charakter je i historicky
Dolní Moravě bližší
nerealizovat záměr S15 – apartmány pod Prometheem
nerušit odstavnou plochu pod Prometheem, případně nahradit parkovacím domem
důsledně dbát na charakter místní zástavby
nerealizovat záměr S19 – parkoviště u bobové dráhy
cenovou strategii resortu směřovat na vícedenní návštěvníky, a to především pomocí projektu Sněžník Pass,
slevy však musí být zajímavé a na všechny služby
do investičního plánu zahrnout prostředky na obnovu lesních porostů v okolí resortu a na kompenzační
opatření ve prospěch životního prostředí (Interakční pruhy, krajinná zeleň, mokřady a jezírka, …)
důsledně kontrolovat využívání apartmánů pro krátkodobé ubytování (výběr poplatků, těsnější spolupráce
na projektech obce – spolufinancování sport. klub, cyklobus/skibus, Sněžník Pass, destinační společnost
nedostatek zaměstnanců, jejich měnění a nezačlenění do obecního života
neprovádět další změny ÚP na míru investorů
nerealizovat záměr S13 – welness
nerealizovat záměr S16 – 5* hotel
nerealizovat záměr S7 – kabinová lanovka
nesouhlas s odlesňováním pro nové atrakce a výstavbu
obavy z vyprodukovaného tepla velkých staveb a negativního vlivu na okolní lesy

5
5
4
4

před realizací záměru S7 – kabinová lanovka vyřešit parkování před obcí s MHD nebo parkovacím domem
u nástupní stanice
vybudování cesty pro pěší a auta pro jednodenní návštěvníky resortu Konečná – Vista, stávající cesta bude
sloužit jen pro vjezd majitelů a hostů apartmánů postavených směrem od konečné k lomu
vymezit od obytné zástavby izolované území pro rozvoj cestovního ruchu

1

vzhledem k tomu, že se prezentuje už jen schválené věci tak názor na zastavitelnost některých projektů je
irelevantní
změna umístění záměru S8 – jezero pro zasněžování do místa, kde dnes není les

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Návrhy zaměstnanců na doplnění:
osvětlení na sjezdovce Kamila na večerní lyžování
letní kino a KFC
chybí parkoviště na kola

počet
1
1
1

Připomínky zaměstnanců:
nesouhlas s podobou záměru S15 – apartmány pod Prometheem
nerealizovat záměr S5 – visutá lávka
WC u parkovišť
důsledně dbát na charakter místní zástavby
počkat s realizací záměrů do doby vyřešení infrastruktury (parkování, chodníky, ČOV)
odstavné parkoviště pro jednodenní návštěvníky před obcí
studie proveditelnosti celého plánu (voda, generel dopravy apod.)

počet
16
4
2
2
1
1
1

7
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Návrhy vlastníků nemovitostí na doplnění:
skibus s větším množstvím zastávek

počet
2

Připomínky vlastníků nemovitostí:
nesouhlas s podobou záměru S15 – apartmány pod Prometheem
nerealizovat záměr S15 – apartmány pod Prometheem
nerealizovat záměr S12 – parkoviště u jezera
důsledně dbát na charakter místní zástavby (urbanistická studie)
nerealizovat záměr S1 – parkoviště u Čermáků
nerealizovat záměr S18 – byty pro zaměstnance U Slona
nerealizovat záměr S5 – visutá lávka
nerealizovat záměr S9 – občerstvení u jezera
studie proveditelnosti celého plánu (voda, generel dopravy, kapacity ubytovacích zařízení apod.)
namísto plošných parkovišť parkovací domy
nerealizovat záměr S13 – welness
nerealizovat záměr S16 – 5* hotel
nerealizovat záměr S19 – parkoviště u bobové dráhy
nerealizovat záměr S7 – kabinová lanovka
nerealizovat záměr S8 – jezera pro zasněžování
nezávislé hydrogeologické posouzení záměru S8 – jezero pro zasněžování
obec by neměla být resortem, ale místem k trvalému bydlení
odstavné parkoviště pro jednodenní návštěvníky před obcí
počkat s realizací záměrů do doby vyřešení infrastruktury (parkování, chodníky, ČOV)
záměr S20 – šestisedačková lanovka U Slona – špatné rozhodnutí v souvislosti s ostatními změnami lanovek

počet
10
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Návrhy podnikatelů na doplnění:
a co sjezdovka na Klepáč? Orientace na jednu západní stranu nemá šanci proti střediskům se sjezdovkami
na sever. I perfektně a dostatečně vysněžené sjezdovky neprodlouží lyžařskou sezónu

počet

Připomínky podnikatelů:
nesouhlas s podobou záměru S15 – apartmány pod Prometheem
WC u parkovišť
obava před velkou ubytovací kapacitou oproti minimu občanské vybavenosti a propustnosti sjezdovek
útulna pro jednodenní návštěvníky s nápojovými automaty
výhled ro koku 2025 je málo
malé letiště Červený Potok
S2 – rozšíření parkoviště U Slona řešit jako 2 podlažní
nerealizovat záměr S7 – kabinová lanovka, nahradit stávající sedačku odpojitelnou
S10 – 3. etapa sjezdovky Vyhlídková posunout na rok 2021
záměr S20 – šestisedačková lanovka U Slona – nedává smysl

počet
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

FOTKY DO KALENDÁŘE
Máte zajímavé fotky z obce i okolní přírody z různého ročního období? Chcete je mít v kalendáři obce? Dodejte je
na adresu starosta@obecdolnimorava.cz společně s popiskem do 30. 9. 2020, máme až 52 míst, kde je otisknout :-)

8
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POUŤ NA DOLNÍ MORAVĚ
Vzhledem k proběhlým událostem koronavirové epidemie byl program poutě na Dolní Moravě omezen.
Zrušen byl plánovaný koncert v kostele i divadlo pro
děti ve sportovním areálu. Konal se tak pouze den
atrakcí Resortu Dolní Morava pro místní občany
zdarma, který však byl z důvodu nepřízně počasí ze

soboty 20. června přesunut na neděli 28. června, kdy
již počasí krásně vyšlo. Na tento den se vypravilo celkem 88 místních občanů a věříme, že si jej plně užili.
V neděli 21. června se pak v našem kostele sv. Aloise
konala poutní mše, o té se více dozvíte v následujícím
článku.

POUTNÍ SLAVNOST V KOSTELE SV. ALOISE

Dominantou každé obce je kostel, kde jednou v roce
se koná poutní slavnost. Na Velké Moravě naši pracovití předkové postavili kostel v empirovém slohu
před 220 lety a zasvětili ho sv. Aloisovi, mladému
italskému řeholníkovi, který zemřel ve 23 letech
v r. 1591 v dobách epidemie moru, kdy pomáhal nakaženým. V kostele je jeho obraz na hlavním oltáři.
Sv. Alois je patronem studentů, mládeže, při volbě
povolání a proti očním chorobám. Letos se poutní
slavnost konala v neděli 21. 6. ve svátek sv. Aloise.
Počasí poutníkům dopřálo a přibylo jich několik desítek z okolních farnosti. Bohužel místních občanů bylo
málo, jak co roků. Po slavnostní bohoslužbě se kona-

lo bohaté a pestré pohoštění. Poděkování patří manželům Adamcovým a Stejskalovým za úklid a květinovou výzdobu kostela, panu starostovi za dovoz teplých a studených nápojů a všem co napekli koláče,
zákusky a dovezli pestré chlebíčky.
S úctou a vděčností
farníci a poutníci

ODSTÁVKA ELEKTŘINY UŽ JEN DO MOBILU A E-MAILU
Výlep papírových oznámení o plánovaných odstávkách elektřiny končí 31. 12. 2020. Zaregistrovat se a dostávat zprávy
do mobilu či e-mailu o plánovaných odstávkách či poruchách však můžete již dnes:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Oznámení také můžete sledovat online: www.cezdistribuce.cz/odstavky nebo www.bezstavy.cz

9
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S KOLEM NA STŘÍBRNOU TWIGGY A NA MAMUTA
Obec Dolní Morava ve spolupráci se Starým Městem
pod Sněžníkem začala od 3. 7. 2020 zdarma provozovat pravidelnou zájezdovou dopravu cyklobusem,
kterým se mohou cyklisté, ale i ostatní turisté, přepravit obousměrně mezi turistickými cíli. Cyklobus
jezdí vždy v pátek v 8:00 a 16:00 z Dolní Moravy
a v 9:05 a 17:05 ze Stříbrnic, v sobotu a v neděli cyklobus odjíždí ze Stříbrnic v 9:00 a z Dolní Moravy
v 16:00. Cyklobus doplňuje pravidelný spoj 680948,
který také nově propojuje oba zmiňované turistické
cíle. Tento spoj financují Pardubický a Olomoucký
kraj a vyjíždí z Dolní Moravy v 10:20 a vrací se zpět
ze Starého Města v 15:35, na trase tímto spojem je
účtován běžný přepravní tarif dopravce.
Cyklobus bude v provozu do 30. 8. 2020. Využijte
tuto zajímavou nabídku pro poznávání kraje „za hřebenem“, a to na kole, cyklobusem, ale klidně i pěšky!

KRÁLICKÝ PAŘEZ
V sobotu 4. července se uskutečnil již 24. ročník tradičního turnaje v minikopané Králický pařez. Zápolení se zúčastnilo celkem 12 týmů a k vítězství se prokopal tým Young boys Česká Třebová, který obdržel
putovní pohár, který představuje skutečný králický
pařez. Statečně si vedl mezi mužskými týmy i místní
dívčí tým Žhavé výstřely, za což jim patří obdiv.

Po fotbalovém turnaji se uskutečnila pěnová párty
s DJ pod širým nebem, kterou si zpočátku užili hlavně
děti, později i dospělí. Provozovatel sportovního areálu zajistil pitný režim, o jídlo se pak postarali místní
hasiči, kteří si tak přivydělali na další spolkovou činnost.

10
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DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO HASIČE
V pondělí 3. srpna byl do rukou našich dobrovolných
hasičů předán nový dopravní automobil. Jedná se
o 8-mi místnou dodávku Volkswagen Crafter
s pohonem 4x4 a výkonem 177 koní. O přestavbu
na hasičský automobil se postarala společnost
Hagemann Opava. Automobil po přestavbě stál
1 466 768 Kč a bude sloužit pro přepravu jednotky
k výjezdům ale také jako dopravní prostředek
pro spolkovou činnost. Na automobil byly získány

dotace od Hasičského záchranného sboru ve výši
450 000 Kč a od Pardubického kraje ve výši
300 000 Kč. Nyní místní jednotka usiluje o přeřazení
z kategorie JPO V do vyšší kategorie JPO III a v této
souvislosti bylo požádáno o převod vyřazené cisterny
z řad profesionálních hasičů. Tato cisterna by mohla
do naší obce přijít během příštího roku. V přípravě je
také přestavba stávající prodejny potravin na hasičskou zbrojnici.

MLADÍ HASIČI BYLI V OSTRUŽNÉ ÚSPĚŠNÍ
V sobotu 1. srpna se uskutečnily závody v požárním
sportu v nedaleké Ostružné, kterých se zúčastnilo
naše mládežnické hasičské družstvo. V konkurenci 9
týmů si vedli s novou mašinou výborně, když v prvním kole obsadili 3. místo. Další kolo proběhlo poněkud netradičně, protože došlo k výměně pozic, kterou má každý z týmu naučenou. Jediný, kdo zůstal
na svém místě byl strojník, který obsluhuje mašinu.

11

Ostatní členové si svou pozici losovali a jejich natrénované zkušenosti jim byly často k ničemu. I v případě našeho týmu došlo prakticky k výměně všech pozic, avšak našim to bylo ku prospěchu, protože obsadili lepší 2. příčku. Možná od těchto závodů budou
běhat na jiných pozicích. Každopádně za 2 místa
na bedně gratulujeme a doufejme, že na další závody
pojede více našich družstev.
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SNĚŽNÍKPASS JIŽ V PLNÉM PROVOZU
Elektronická karta SNĚŽNÍKPASS je společný projekt
destinační společnosti Turistické oblasti Králický
Sněžník a všech členských obcí na území oblasti (Město Králíky, Město Staré Město, Městys Mladkov, Obec
Červená Voda, Obec Dolní Morava a Obec Lichkov).
Jedná se o spojení výběru pobytového poplatku
od návštěvníků prostřednictvím ubytovatelů a poskytování slev v rámci nabídek služeb v cestovním ruchu.
Host, který se ubytuje v rámci výše uvedených obcí
u jakéhokoliv ubytovatele, vyplní povinné údaje pro
přihlášení dle zákona o místních poplatcích a svému
ubytovateli zaplatí pobytový poplatek, obdrží elektronickou kartu v podobě QR kódu do své e-mailové
schránky. Tento QR kód si může nahrát do aplikace
GooglePay nebo ApplePay. S tímto QR kódem se pak
u partnerů, kteří se zapojili do systému, prokazuje při
uplatňování nabízených slev. Dle zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je ubytovaný povinen zaplatit pobytový poplatek

ve výši až 21 Kč (od 1.1.2021 až do výše 50 Kč). Výše
aktuálního poplatku závisí na obecní vyhlášce pro
aktuální rok. Tento poplatek zaplatí každý host starší
18 let ubytovateli, u kterého je ubytován. Ubytovatel
pak poplatek odvádí místně příslušnému obecnímu
(městskému) úřadu. Výše poplatku z pobytu pro rok
2020 je v obci Dolní Morava stanovena na 20 Kč/den.
V současné době funguje aplikace pouze pro ubytované v obci Dolní Morava.
Tímto bych rád poděkoval všem podnikatelům, kteří
svým vstřícným přístupem ke spolupráci v rámci nabízených benefitů podpořili start této aplikace a pomohli tak obci motivovat výběr pobytového poplatku. Z vybraných pobytových poplatků bychom rádi
financovali i projekty ke zkvalitnění nabízených služeb v cestovním ruchu nejen na území obce, ale
i v Turistické oblasti Králický Sněžník.
Petr Vrzal, místostarosta obce

A jaké bonusy čekají od 1. 8. 2020 na ty hosty, kteří pobytový poplatek zaplatili a jsou
registrováni v systému SNĚŽNÍKPASS?
Horský Resort Dolní Morava
• sleva na jízdné ve výši 100 Kč pro dospělou osobu a 80 Kč
pro dítě při zakoupení tarifu Lanová dráha 3x nahoru.
• sleva na vstupné do štoly Stamichmana ve výši 90 Kč
pro skupinu 3–5 osob.
Východočeský památník celnictví
• sleva na vstupné ve výši 10 Kč pro všechny věkové kategorie
Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky
• sleva na vstupné ve výši 20 Kč pro dospělou osobu
Vojenské muzeum Králíky
• sleva 20 Kč na vstupné pro dospělou osobu,
• sleva 10 Kč pro dítě nebo sleva 40 Kč na rodinné vstupné
Kavárna a Cukrárna Rudolf Vítek, Králíky
• při konzumaci celé rodiny nad 300 Kč sleva 10 %, ušetříš
min. 30 Kč
Taxi Beran Králíky
• sleva 50 Kč z každé jízdy v rámci celé oblasti (Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Staré Město, Lichkov, Mladkov, Malá Morava)
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Koloběžky DM
• sleva 50 Kč na půldenní zapůjčení koloběžky, sleva 100 Kč na denní zapůjčení koloběžky
Kavárna a penzion Reichl, Zmrzlina DM
• sleva 12 Kč (kopeček zmrzliny) při nákupu maxi zmrzliny na Dolní Moravě,
• sleva 27 Kč (nealkonápoj) při nákupu občerstvení v Kavárně Reichl v Králíkách
Sportovní areál a kemp Dolní Morava
• sleva 20 Kč na pronájem tenisového kurtu na 1 hodinu, lze využít opakovaně
Kramářova chata Suchý Vrch – Rozhledna
• sleva 25 % ze vstupného na Rozhlednu Suchý Vrch, bonus pro dospělou osobu 10 Kč, pro dítě do 15 let
a seniora 7 Kč

REKONSTRUKCE HLAVNÍ KOMUNIKACE
Vzhledem k tomu, že se Pardubickému kraji podařilo
celkem narychlo sehnat finanční prostředky na dopravní infrastrukturu ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, měla by být v letošním roce realizována I. etapa rekonstrukce povrchu hlavní komunikace označené jako III/31227. Hlavním účelem této
rekonstrukce je snížení hlukové zátěže pro místní
občany v souvislosti s vyšším provozem na této komunikaci. První etapa by se měla týkat všech míst,
kde nedochází ke směrové změně komunikace, tyto

změny jsou zahrnuty ve II. etapě (úsek U Vendy –
U Slona a přesun komunikace u Čermáků) a tato etapa je předpokládána k realizaci v dalším roce.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a po jeho výběru budou řešeny možné objízdné
trasy v rámci rekonstrukce. K rekonstrukci by mělo
dojít v období září – říjen, o případných objízdných
trasách budeme informovat prostřednictvím webových stránek, rozhlasu a úřední desky.

INFORMACE PRO OBČANY – VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Upozorňujeme občany, že pro účely svážení velkoobjemového odpadu (především
starý nábytek, koberce apod.) jsou
určeny vždy 2 termíny v roce
na jaře a na podzim. Pokud hodlají
odvést velkoobjemový odpad
z domácnosti do sběrného dvora
v Králíkách mimo tyto svozové
dny, musí si to nejdříve domluvit

na Obecním úřadě Dolní Morava, jinak za převzatý
odpad zaplatí dle ceníku Služeb města Králíky, s.r.o. Obec Dolní Morava
však hradí likvidaci pouze odpadu
z domácností,
nikoliv
z podnikatelské činnosti. Mezi velkoobjemový odpad nepatři stavební
odpad, jeho likvidaci si musí každý
sám uhradit.

ZÁJEZD NA PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ JE ZRUŠEN
Plánovaný zájezd 12. září na pálavské vinobraní je
zrušen z důvodu zrušení této akce v souvislosti
s uplynulou koronavirovou epidemií. Doufejme, že
příští rok již bude příznivější situace na pořádání podobných akcí.
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Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí, ve
spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
dne 12. 8. a 9. 9. 2020 /STŘEDA/
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství,
provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek,
dodány nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům.
Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační pomůcky pro
nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.

Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři č. 107.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
8.–9. 8. 2020
MUDr. Daniela Ježáková
Letohrad, U Dvora 815
608 427 960
15.–16. 8. 2020
MUDr. Marie Johnová
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
22.–23. 8. 2020
zubní lékař Oleksii Khmara
Letohrad, U Dvora 815
465 620 358
29.–30. 8. 2020
MDDr. Milan Kopecký
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739 374 787
5.–6. 9. 2020
MUDr. Filip Kulhánek
Žamberk, Školská 834
465 613 103
12.–13. 9. 2020
MUDr. Miroslav Mareš
Žamberk, Školská 834
465 613 103
19.–20. 9. 2020
MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. Května 2
465 322 897
26.–27. 9. 2020
MDDr. Vojtěch Muthsam
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
28. 9. 2020
MUDr. Gabriela Nováková
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
604 749 331
3.–4. 10. 2020
MDDr. Simona Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
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/Lékařská pohotovostních služba. Pokud máte problém po 11. hodině, tak v nemocnici v Pardubicích či Hradci Králové funguje nepřetržitá
služba na stomatologických odděleních.

KALENDÁŘ AKCÍ
22. srpna

Ukončení prázdnin s kapelou AC/DC revival

Sportovní areál

19. září

Světla nad bunkry

bunkry na DM a okolí
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ tímto
ˇ
Most u prodejny potravin v dobeˇ jeho predání,
po výstavbeˇ v roce 1972. Pred
mostem sloužil pro vozidla menší most za ním, kde se nyní nachází most pro peší.

Most u prodejny potravin dnes. Poslední rekonstrukcí prošel v roce 2006,
ˇ byl pristaven
ˇ ˇ chodník.
kdy k nemu
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