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SLOVO STAROSTY
Poslední zasedání zastupitelstva
obce přineslo definitivní dohodu
týkající se investiční strategie
společnosti
Sněžník.
Její
investice nám hodně změnili
za posledních 10 let život,
nejvíce asi Stezka v oblacích
a další investice nám možná
životy dále změní. Část občanů se vyjádřila v petici
zaměřené proti výstavbě společnosti Sněžník, že si již
nepřeje další větší atrakce a výstavbu. Toto si upřímně nepřeji ani já, ani většina zastupitelů. Musíme si
však uvědomit, že je zde historicky umožněná výstavba, která se vymezuje územním plánem či jeho
změnou. Vím, že to může působit již jako klišé, většina občanů si však stále neuvědomuje, v jakém čase
se vlastně umožňuje výstavba. Ani já se neztotožňuji
s právě stavěnou visutou lávkou přes Mlýnické údolí,
proto jsem hlasoval ještě jako místostarosta v roce
2014 proti změně č. 6 územního plánu, která tuto
atrakci umožnila (stejně tak i Stezku v oblacích). Většina tehdejších zastupitelů byla pro. Kdyby tehdejší

zastupitelé měli dnešní informace o Dolní Moravě,
možná by již také nebyli pro tento záměr, nebo by
alespoň zakotvili v územním plánu podmínky související infrastruktury. Toto částečně nahrazuje schválená
smlouva o spolupráci se společností Sněžník. I když
není dokonalá, je to alespoň nějaký nástroj na realizaci infrastruktury v souvislosti s již schválenou zástavbou. Ano, máme tu projednávanou změnu č. 8
územního plánu, ta však řeší realizaci parkovišť, ČOV,
jezera pro zasněžování a změnu přepravních zařízení
resortu. Z nové výstavby řeší pouze plochu pro 3 rodinné domy a 3 bytové domy, které dle schválené
smlouvy musí sloužit k bydlení, jinak se z každého
bytu bude platit smluvní pokuta. Protože je změna
ve fázi projednávání, může se k těmto záměrům kdokoliv vyjádřit ve veřejném projednání této změny.
Ostatní zástavba je dána různými rozhodnutími
z minulosti. Proto se z nich poučme a při dalších
územních plánech a jeho změnách již buďme obezřetní…
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 22. září se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
Hlavním tématem tohoto bloku bylo projednávání
další výstavby v resortu společnosti Sněžník, a.s.,
která byla veřejnosti představena v červnu na setkání
s občany a následně proběhlo připomínkové řízení.
Jako reakce části veřejnosti byla sepsána petice proti
další výstavbě v resortu Sněžník. Pod tuto petici se
podepsalo 260 osob, z toho 60 místních občanů. Starosta uvedl všechny souvislosti týkající se výstavby,
územního plánu a dohody o spolupráci mezi Obcí
a společnosti Sněžník řešící realizaci tolik potřebné
infrastruktury v obci v souvislosti s plánovanou výstavbou. Uvedl také, že pokud je dle územního plánu
umožněna výstavba, zastupitelstvo obce nemůže
tuto výstavbu zakázat, pouze se k ní vyjadřuje
v souladu se stavebním zákonem, kde již nemůže
klást libovolné požadavky či nerealizaci záměru. Výstavba se tedy umožňuje územním plánem, nikoliv
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projednáním samotné stavby na zasedání zastupitelstva. Obec má sice možnost změnit územní plán a zastavitelné plochy zrušit, v případě zrušení stávající
zastavitelné plochy ve stávajícím územním plánu však
hrozí Obci žaloby a náhrady škody, které by pro ni
mohly být likvidační. V minulosti (od roku 2001) byly
vymezovány zastavitelné plochy velkoryse bez žádných dalších požadavků, v nyní zpracovávané změně
č. 8 se nachází minimum nových zastavitelných
ploch, spíše se jedná o plochy pro vytvoření infrastruktury a případná nová výstavba je podmíněna
podepsáním smlouvy o spolupráci, kde se investoři
zavazují ke splnění podmínek dodržení určité výstavby či příspěvkem na infrastrukturu nebo spoluprací
na realizaci další infrastruktury. Zájmem zastupitelstva obce není výstavba nových velkolepých atrakcí
ani další nová výstavba nad rámec schváleného
v minulosti. Z tohoto důvodu bylo přijato usnesení,
že zastupitelstvo obce nebude pořizovat žádné další
nové změny územního plánu, které budou obsahovat
další výstavbu objektů či atrakcí. Případné další změny územního plánu se budou týkat pouze výstavby
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infrastruktury či jiné výstavby podmíněné stavbou
infrastruktury nebo výstavby na pozemcích ve vlastnictví Obce Dolní Morava.
V tomto bloku byla schválena také smlouva o spolupráci se společností Sněžník, a.s., řešící spolupráci
v oblastech:
• Územní plánování (Dokončení schválené
změny směny č. 8 a nového územního plánu)
• Doprava (výstavba 250 nových parkovacích
míst, elektronický navigační systém v obci,
generel dopravy a realizace opatření dle generelu dopravy)
• Kanalizace a ČOV (investiční spolupráce –
Sněžník přispěje 20 mil. Kč a inženýrská spolupráce)
• Směny pozemků (získání pozemků pro plánovanou stezku)
• Bytové domy (závazek realizace bytů, jinak
smluvní pokuta)
• Ubytovací zařízení (závazek provozu ubytovacích služeb, jinak smluvní pokuta
• Ochranná zeleň (podmínka realizace větších
záměrů – wellness, parkoviště, jezero, ubytovací zařízení)
• Podpora vícedenních návštěvníků (spolupráce na projektu SněžníkPass)
Dále byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci týkající se přeložky vzdušného vedení vysokého
napětí přes obecní pozemek p.č. 5661/1 v k.ú. Velká
Morava (pod budovanou komunikací Slon – Vista).
Původní smlouva počítala s přeložkou opět do vzdušného vedení z prostředku na hranici pozemku, dodatek počítá s tím, že přeložka bude provedena podzemním kabelovým vedením, což více zhodnotí
obecní pozemek. Nakonec nebyly podány připomínky k upravenému záměru výstavby chaty na p.p.č.
5587 v k.ú. Velká Morava (pod penzionem na Rozcestí).

Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• Prodej části p.p.č. 417/2 v k.ú. Dolní Morava
(u Moravské krčmy) o výměře 500 m2 Vladimíře Hilalové
• prodej p.p.č. 261, 296 a částí p.p.č. 297/4,
297/13 a 297/14 v k.ú. Horní Morava o výměře 1661 m2 panu Ladislavu Janočkovi
• Sleva na nájemném na p.p.č. 963/11, 963/16,
963/14, 963/18, 963/ a st.p.č. 273, 291/2
za období 1. 4. 2020–30. 6. 2020 ve výši 30 %
(17 263 Kč) společnosti Sněžník, a.s. z důvodu
vyhlášeného nouzového stavu
• Záměr daru veřejně přístupné účelové komunikace Slon – Vista Pardubickému kraji
• Smlouva o smlouvě budoucí na vedení přípojky elektřiny přes p.p.č. 66 a 641 v k.ú. Horní
Morava (Smutný)
• Smlouva o smlouvě budoucí na vedení přípojky elektřiny přes p.p.č. 2167 v k.ú. Dolní Morava (Helán)
• Smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodu přes obecní pozemky (Sněžník, a.s.)
• Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení vodovodu přes p.p.č. 272/1, 296, 297/4,
297/13, 297/14 a 297/33 v k.ú. Horní Morava
(VAKABRNOCZ, s.r.o.)
V tomto bloku byla zamítnuta:
• Žádost o odkoupení p.p.č. 5564/1 v k.ú. Velká
Morava (Minařík)
• Žádost o odkoupení části p.p.č. 2131 a 2132
v k.ú. Dolní Morava (Fišer, Marinov)
• Žádost o odkoupení části p.p.č. 5471 v k.ú.
Velká Morava (Petr Kromíchal)
V tomto bloku byla vzata na vědomí stížnost na revokaci usnesení prodeje části p.p.č. 111/2 v k.ú. Horní
Morava, tato záležitost bude dále řešena s právníky
Obce.
Projekty obce
V tomto bloku bylo schváleno:
• Investiční strategie Obce Dolní Morava na roky 2021–2025
• Smlouva o smlouvě budoucí na vedení splaškové kanalizace v pozemcích Správy a údržby
silnic Pardubického kraje
2
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• Smlouva o smlouvě budoucí na vedení splaškové kanalizace na pozemcích Lesů ČR
Dále v tomto bloku byla vzata na vědomí nabídka
na zpracování generelu dopravy v obci a starosta byl
pověřen získáním případných dalších nabídek.
Ostatní
V tomto bloku bylo schváleno:
• Žádosti o dotaci na výměnu oken v případě
domů č.p. 15 a 25 v místní části Dolní Morava
a v případě domů č.p. 40 a 95 v místní části
Velká Morava
• Změna kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů z kategorie JPO V. na kategorii

JPO III. (předpoklad pro přidělení hasičské cisterny)
• Příspěvek na ošetřovatelku pro Míšu Čermáka
zajišťující doprovod do školy
Na závěr byl projednán závod Spartan race, který se
má v obci uskutečnit o víkendu 24. a 25. října. Starosta v rámci tohoto bodu informoval přítomné o opatřeních, které organizátor závodu hodlá uskutečnit.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2020 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání
je veřejné.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V tuto chvíli probíhají rekonstrukce
místních komunikací, a to hned na 4
místech. Jedná se o opravu komunikace v závěru Horní Moravy, dokončení
rekonstrukce
komunikace
v lokalitě Větrný vrch, rekonstrukce
komunikace u Penzionu na Rozcestí
a rekonstrukce komunikace z konečné kolem Bednářů. Práce provádí
u prvních třech komunikací firma
Strabag a opravu financuje Obec Dolní Morava. V případě poslední uvedené komunikace opravu provádí
firma Kareta a financuje jí Pardubický
kraj jako tzv. opravu objízdné trasy
v době výstavby komunikace Slon –
Vista. Na všech místech nyní probíhají
práce na tzv. pracovní místa, dochází
tak k lokálním omezením průjezdu,
v průběhu pokračování prací však
dojde k uzavírce všech rekonstruovaných komunikací. V případě Horní
Moravy a Větrného vrchu se bude
uzavírka týkat pouze dvou dnů v době
pokládání asfaltového krytu v průběhu listopadu. V případě rekonstrukce
komunikace u Penzionu na Rozcestí
bude provedeno více uzavírek s ohledem na charakter prací. Objízdná
trasa této komunikace bude po polních cestách od obchodu.
3
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Rekonstrukce komunikace z konečné kolem Bednářů
bude probíhat za úplné uzavírky v měsíci listopadu,
objízdná trasa bude po nové komunikaci Slon – Vista,
která bude v průběhu měsíce října otevřena. Občanům bydlícím přímo u rekonstruovaných komunikací
bude až na dobu pokládání asfaltového krytu (2 dny

v průběhu listopadu) umožněn příjezd k jejich nemovitostem. Prosíme o trpělivost při výstavbě a dodržování uzavírek, aby mohly rekonstrukční práce proběhnout bez komplikací a v požadované kvalitě. Jako
brzký vánoční dárek pro řadu občanů tak budou nové
komunikace k jejich domovům.

ZPROVOZNĚNÍ ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE III/31227 – 1. ETAPA

V současné době probíhají dokončovací práce na zokruhování silnice III/31227 – 1. etapa. Jedná se o zobousměrnění komunikace od parkovišť U Slona
po hotel Vista a převedení z kategorie veřejně přístupné účelové komunikace do kategorie silnice
3. třídy. Souběžně s touto komunikací vzniká veřejné
osvětlení a široký chodník, který nyní končí pod lesem u Stamichmanovi stezky, do budoucna však bude pokračovat souběžně s komunikací, která bude
stavěna jako příjezd do wellness a na parkoviště u je-

zera. Celou akci financuje Pardubický kraj z důvodu
napojení Resortu Dolní Morava na veřejnou silniční
síť vyšší kategorie vzhledem k počtu návštěvníků Resortu. Obec Dolní Morava i další vlastníci podél komunikace poskytují pozemky pro její realizaci a Obec
Dolní Morava poskytuje Pardubickému kraji také těleso původní komunikace. Následně pak obdrží Obec
chodník a nové veřejné osvětlení, protože to původní
bylo v důsledku přestavby odstraněno. Jako pokračování je nyní projektována i 2. etapa od hotelu Vista
po stávající komunikaci na konečnou, realizace této
etapy je však závislá na vyřešení majetkoprávního
sporu mezi Českou republikou a Liechtensteiny, kteří
žádají o navrácení části svého historického majetku
a část této komunikace se nachází právě na požadovaných pozemcích. Otevření 1. etapy se předpokládá
v tzv. předčasném užívání stavby ve druhé polovině
října, kolaudace stavby proběhne po vypracování
geometrických plánů na jaře příštího roku. Zprovozněním této komunikace si občané v závěru obce oddychnou od většího počtu projíždějících vozidel kolem jejich nemovitostí.

REKONSTRUKCE HLAVNÍ KOMUNIKACE ODLOŽENA
Jak jsme v minulém čísle zpravodaje informovali,
Pardubický kraj chtěl v letošním roce realizovat I.
etapu rekonstrukce povrchu hlavní komunikace
označené jako III/31227. Na tuto etapu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele, byl vybrán vítěz,
nicméně další účastník se odvolal a po právní analýze

bylo konstatováno, že bude probíhat nové výběrové
řízení s upřesněnými zadávacími podmínkami.
Z tohoto důvodu již není reálné tuto etapu za přibližně 30 mil. Kč v letošním roce realizovat. Rekonstrukce povrchu, kdy bude položen tzv. tichý asfaltový kryt
tak můžeme očekávat až na jaře příštího roku.

SPARTAN RACE
O víkendu 24.–25. října se měl v naší obci uskutečnit
závod Spartan race, vzhledem k aktuální situaci byl
závod přesunut na konec listopadu, v případě pokračování stávajících opatření se však závod uskuteční

až na jaře roku 2021, nový termín bude stanoven
pořadateli. Jedná se o adrenalinový překážkový běh
pro všechny věkové kategorie. Závodu se účastní
mnoho osob a s tím jsou spojeny i dopravní opatření.
4
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Na termín akce si tak pořadatel zajistí tzv. zvláštní
užívání komunikace, kdy od křižovatky U Slona budou
komunikace
jednosměrně
zokruhovány
a parkování závodníků, kteří se nevejdou na stabilní
parkovací plochy, bude probíhat podélně podél těchto komunikací. Z důvodu nestabilního podzimního
počasí se nepočítá s odstavováním vozidel na louku
u bobové dráhy, jak tomu bylo v loňském roce.
V případě delšího slunečného počasí však mohou být
využity i tyto plochy. V místě podélného stání vozidel
na komunikacích budou umístěny zábrany dle požadavků vlastníků přilehlých nemovitostí, aby jim neukáznění návštěvníci nezaparkovali vozidla do vjezdů.
V případě požadavků na umístění zábrany kontaktujte obecní úřad (465 634 122), který váš požadavek
předá pořadatelům. Jelikož se jedná o akci s větším
množstvím účastníků, je možné, že její konání bude
omezeno či zrušeno v souvislosti s opatřeními proti
šíření nemoci COVID-19. Pořadatelé mají nastaven
systém časového odbavování závodníků, tak aby se
v jednu chvíli na stejném místě nezdržovalo více než
stanovený počet. Tento systém byl úspěšně odzkoušen na závodech konaných v době jarních omezení
na jiných místech v České republice.

PETICE PROTI DALŠÍ VÝSTAVBĚ V RESORTU SNĚŽNÍK
Děkuji všem, kteří jste se podepsali pod petici proti
další výstavbě v resortu Sněžník. Bylo nás celkem
260, z toho 60 místních občanů kterým není lhostejný osud naší vesnice a jim patří velký dík za to, že se
nebáli pod petici podepsat. Ale samozřejmě děkuji
i ostatním, chatařům, lidem z okolních vesnic
a vlastně z celé republiky. 21. 9. 2020 jsem byla
na zastupitelstvu, kde byl přítomen i pan Rulíšek,
majitel resortu. Ten si mne asi před měsícem pozval
k sobě na ,,kobereček,, když se dozvěděl že jsem proti dalším stavbám a atrakcím, které se mají v resortu
stavět. Šla jsem tam, protože se začalo povídat
spousta nesmyslů za koho kopu nebo nekopu. Fotbalovou terminologií budu pokračovat, ano kopu za nás
za místní obyvatele abychom žili v klidné nezdevastované přírodě, bojuji proti ničení přírody pro komerční stavby a také za zvířata, která jsou vyháněna
ze svých lokalit kde byla zvyklá žít. Nikdo za mnou
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nestojí, nikdo mne nesponzoruje. Jsem zděšena co se
ještě na tak malém prostoru má stavět. A to nejen
v resortu. Pan Rulíšek nám dává za vzor rakouské
Alpy, ale proboha my nejsme Alpy, ale malá vesnička.
Bude záležet na našich zastupitelích, jak se k celé
situaci postaví. Ale zpět k petici. Jsem ráda, že alespoň něčeho jsme dosáhli a na zastupitelstvu
21. 9. 2020 odhlasovali, že už dále nepovolí velké
stavby a atrakce. Ale bohužel to, co je řešeno
ve změně č. 8 ÚP se nepodaří zastavit. Chtěla bych
věřit našim zastupitelům, ale kdo ví co bude po příštích volbách do zastupitelstva??? Je to na vás mladých, vy tady máte postavené domy a budete tady
žít, tak bojujte a nedopusťte, aby vaše děti musely
jezdit na poznávací zájezdy, třeba do Alp podívat se,
jak vypadá nezdevastovaná příroda. Ještě jednou
vám všem děkuji a naší vesnici přeji, aby přežila.
Blanka Látalová, Velká Morava :-)
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DALŠÍ VLNA KORONAVIRU

S trochou napětí i nadsázkou sledujeme další vlnu
šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění
COVID-19. Ne každý nakažený toto onemocnění prodělá, stále více se ukazuje, že více lidí je spíše přenašeči tohoto druhu koronaviru. U rizikových skupin
(senioři, obézní lidé, diabetici) však propuknutí nemoci může mít závažné následky. Statistiky nám ukazují daleko více nakažených než na jaře, a počty nakažených každý den narůstají. Na druhou stranu se
testuje výrazně více jak na jaře, tudíž se odhalí více
osob s touto nákazou. Do jaké míry je opravdu virus
pro populaci jako celek nebezpečnější, než jiná onemocnění asi běžný občan může spíše odhadovat,
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,…)

do našich životů však silně dopadají opatření, která
se proti šíření tohoto druhu koronaviru nastavují.
Jejich oznamování je tak živelné, že nemá cenu
v našem zpravodaji jednotlivá opatření uvádět, proto
sledujte pravidelně zpravodajství či web koronavirus.mzcr.cz. Můžeme však konstatovat, že nám byl
opět vyhlášen nouzový stav, který zjednodušuje určité postupy ve vyhlašování opatření, nákupu zdravotnických potřeb i povolávání lékařů. Vzhledem ke stávajícímu vývoji je možné, že do doby poklesu počtu
nakažených se budou přijatá patření stupňovat, jako
tomu bylo i na jaře. Z tohoto důvodu je omezován
veřejný život i plánované akce v obci. V tuto chvíli
dochází k omezování úředních hodin na úřadech a na
určitou dobu se může stát, že budou uzavřeny. Podobně je to se školami, které se do 3. listopadu uzavírají, stejně jako restaurace a bary, které jako na jaře
mohou vydávat jen přes výdejní okénko. Na veřejnosti je zakázáno popíjet alkohol a nyní se může
scházet maximálně 6 osob. Oproti jarním měsícům
máme nyní dostupnější dezinfekce a roušky, proto
dodržujte základní hygienická pravidla a chovejte se
pokud možno zodpovědně. V našem okolí se prozatím o epidemii mluvit nedá, je však možné, že tato
doba přijde, proto buďme na toto připraveni a chovejme se k sobě ohleduplně.
V případě, že by kdokoliv v souvislosti s epidemií potřeboval pomoci, nechť se obrátí na pracovníky
obecního úřadu, můžeme zajistit dovoz léků, potravin
apod. Dále v tuto dobu preferujte elektronický kontakt v případě řešení záležitostí uvedených u jednotlivých pracovníků.

Omezené úřední hodiny Obecního úřadu
Po + St 9:00–11:00 14:00–17:00
Ve středu 28. 10. je Obecní úřad uzavřen.

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
6
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE DOLNÍ MORAVA S PŘEDÁNÍM NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
V sobotu 26. září se ve sportovním areálu uskutečnila
hasičská soutěž o pohár starosty obce Dolní Morava
s předáním nového dopravního automobilu pro
místní jednotku sboru dobrovolných hasičů. Před
závody probíhaly ve sportovním areálu přípravné
práce v podobě vybudování zázemí pro hasičský
sport i zpevnění přístupové cesty v rámci sportovního areálu. Do těchto příprav se mimo zaměstnance
obce pod vedením Karla Adamce pustili i sami dobrovolní hasiči pod vedením jejich starosty Radka Vrábela. Hasiči si sami vydláždili startovací plochu u fotbalového hřiště a hasičky se pustili do konečných
úprav terénu. Všichni se pak společně vrhli na přípravy samotných závodů, stavbu stanů, stánků, sezení. Část příprav i samotnou akci provázela velká
nepřízeň počasí, kdy se citelně ochladilo a pršelo.
Z tohoto důvodu se neočekávala velká účast. Překvapením však bylo, že se do závodů přihlásilo celkem
24. družstev, které nastoupily ve 13:00 ke slavnostnímu nástupu. V rámci tohoto nástupu předal starosta obce Richard Novák velitelovi jednotky sboru dobrovolných hasičů panu Josefu Klimešovi klíče od nového dopravního vozu Volkswagen Crafter 4x4
v ceně necelých 1,5 mil. Kč, na který přispěl hasičský
záchranný sbor 450 tis. Kč a Pardubický kraj 300 tis.
Kč.

Následně starosta dobrovolných hasičů pan Radek
Vrábel zahájil hasičskou soutěž. Premiéru na této
akci měly i nové uniformy hasičů, ve kterých své kolegy málem nikdo nepoznal. Samotné závody probíhaly v pohodové atmosféře a na zahřátí tekla proudem jak ohnivá voda, tak svařené víno. Hasiči i hasič7

ky se snažili urvat to nejlepší umístění, promrzlé prsty
však byly znát, a to především v případě našich týmů,
kdy se ani mladším mužům ani ženám nepodařil ani
jeden útok a provázela je smůla s praskáním hadic.

Skóre pak museli vylepšit starší muži. V podvečer
došlo k vyhlášení vítězů ve 4 kategoriích (muži, ženy,
veteráni, veteránky). Mimo vítězů byly uděleny i 2
zvláštní ceny, kdy vyřezávanou želvu vyrobenou
místním hasičem Jirkou Grežem za nejpomalejší dokončený čas si odnesl náš tým žen a cenu za nejvěrnějšího fanouška SDH Dolní Morava si odnesl Tomáš
Formánek mladší, který docházel na všechny tréninky
a na závodech fandil co to dalo.

Tomášek za obdržené ocenění neskrýval radost, až
nejedna hasička uronila slzu. Den následně pokračoval taneční zábavou s kapelou Kaťáci. Tato zábava se
však nesla v komorním duchu, neboť většina přijíždějících byla promoklá a promrzlá na kost a po vyhlášení vyrazila ke svým domovům. Kvůli platným nařízením vlády v souvislosti se sířením nákazy koronaviru
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byla zábava ve 22:00 ukončena. Celkově všichni tento
nultý ročník akce hodnotili kladně, samozřejmě se
nějaké mouchy našly, ale v dalším roce je plánováno
s touto akcí pokračovat a udělat z ní tradiční událost.

SVĚTLA NAD BUNKRY
Ve stejný den jako hasičské závody se konala i pravidelná akce světla nad bunkry připomínající vyhlášení
všeobecné mobilizace dne 23. září 1938, při které
bylo obsazeno vojáky veškeré pohraniční opevnění.
V naší obci se této akce pravidelně účastní pěchotní
srub K-S 4 U cesty, na který dojíždí parta nadšenců
z Olomouce. Za účelem této akce místní hasiči zapůjčili osvětlovací soupravu s agregátem, proto osvětlení bylo opět velkolepé. Vzhledem ke špatnému počasí se této akce mimo starosty obce Richarda Nováka
zúčastnil jen jeden místní občan. Mimo tento objekt

byly nasvětleny i muzea opevnění, jako je nedaleká
K-S 5 U potoka i další muzea králické pevnostní oblasti.

8
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FOTOREPORT Z LETOŠNÍ ZÁVODNÍ HASIČSKÉ SEZÓNY
Moravičany 3. místo – muži

Klopina 1. místo – muži

Ráječek 10. místo – muži

9
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VÝSTAVBA ROZHLEDNY NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU
ZAHÁJENA
Na Králickém Sněžníku započala v září výstavba nové
rozhledny. Rozhlednu staví na polském území město
Stronie Śląskie hned vedle té původní, která byla
v roce 1973 pro svůj havarijní stav polskými ženisty
odstřelena. Stavba má stát necelých 80 milionů korun a je z 85 % podpořena z evropských fondů.
Vzhled stavby neodpovídá původní rozhledně, jedná
se o moderní stavbu, která však svou siluetou navazuje na stavbu původní.

O realizaci rozhledny moc nestála ani správa CHKO
Jeseníky, která se snažila klást přísné podmínky
k realizaci, které nyní musí polská strana dodržet
(především doprava materiálu na vrchol vrtulníkem).
Pravděpodobně si tak budeme muset zvyknout na
novou tvář nejvyšší hory v obci s rozhlednou, jejíž
výška bude 33 metrů a v níž nebude žádné zázemí
(WC, bufet). Stavba by měla být dokončena příští rok
v září. Co nám tato stavba přinese, ukáže opět jen
čas, nicméně většina by uvítala raději původní vzhled
stavby, který nyní je realizován na kopci Větrov nedaleko horské chaty Paprsek u Starého Města pod
Sněžníkem pod názvem Dalimilova rozhledna.

Stavba rozhledny v těchto místech rozděluje společnost a názory na její realizaci i vzhled jsou různé. Ekologičtí aktivisté na obou stranách Králického Sněžníku (polští i čeští) se snaží realizaci rozhledny zvrátit.
Na internetu koluje i petice proti výstavbě, kterou
podepsalo již více než 1 500 polských i českých občanů. Otázkou je, jestli tato petice něco zmůže v době,
kdy je již výstavba v plném proudu a zda-li snaha o
její nerealizaci neměla přijít dříve, když se o její obnově mluví již několik let, a to i v médiích.

10
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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Ve dnech 2. a 3. října se uskutečnili krajské volby, které doprovázeli přísná hygienická opatření v souvislosti
se šířením nemoci COVID-19. Z tohoto důvodu se poprvé konali volby v naší obci na sále obecního úřadu,
Výsledky voleb v Pardubickém kraji

Výsledky voleb v obci Dolní Morava

Volební
Voliči v Vydané
Odevzdané Platné
účast v
seznamu obálky
obálky
hlasy
%

% platných
hlasů

410 092 167 612

99,14

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

40,87

167 532

Kandidátní listina
číslo
název
50
ANO 2011
30
3PK
11
ODS a TOP 09
17
Koalice pro PK
19
Piráti
7
Starostové
16
SPD
63
KSČM
8
Trikolóra a soukr.
15
VÝCHODOČEŠI
83
Mladí pro PK
13
Strana zelených
34
Zdraví Sport Pros.
5
DSZ
82
ROZUMNÍ
36
DSSS
67
Volte Pr.Blok
22
Moravané

nikoliv v kancelářských prostorech, jak bylo dříve
zvykem. No a jak dopadly volby v naší obci i celém
kraji?

166 090

Platné hlasy
celkem
v%
32 585 19,61
24 529 14,76
23 434
14,1
22 280 13,41
21 074 12,68
13 135
7,9
8 063
4,85
6 674
4,01
4 452
2,68
4 014
2,41
1 790
1,07
1 169
0,7
868
0,52
796
0,47
533
0,32
428
0,25
167
0,1
99
0,05

Volební
Voliči v Vydané
Odevzdané Platné
účast v
seznamu obálky
obálky
hlasy
%
340

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

129

37,94

129

Kandidátní listina
číslo
název
30
3PK
19
Piráti
11
ODS a TOP 09
50
ANO 2011
17
Koalice pro PK
7
Starostové
16
SPD
8
Trikolóra a soukr.
63
KSČM
5
DSZ
83
Mladí pro PK
13
Strana zelených
15
VÝCHODOČEŠI
22
Moravané
34
Zdraví Sport Pros.
36
DSSS
67
Volte Pr.Blok
82
ROZUMNÍ

128

% platných
hlasů
99,22

Platné hlasy
celkem
v%
45
35,15
18
14,06
17
13,28
16
12,5
12
9,37
7
5,46
5
3,9
4
3,12
2
1,56
1
0,78
1
0,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SETKÁNÍ SENIORŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD – ZRUŠENO
V pátek 16. října mělo proběhnout setkání se seniory. Z důvodu platných omezení v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 je toto setkání zrušeno
z důvodu, že se nesmí konat vnitřní kulturní akce
s počtem větším než 6 osob. S ohledem na nevyzpy-

tatelnost situace proto neplánujeme prozatím ani
náhradní termín. V sobotu 31. října měl proběhnout
Lampionový průvod, který je také kvůli současné situaci zrušen.

SETKÁNÍ S PODNIKATELI
V pátek 13. listopadu od 17:00 proběhne na sále
obecního úřadu setkání s podnikateli. Hlavními tématy bude provoz skibusu na nadcházející zimní se11

zónu a fungování SněžníkPassu. Setkání se uskuteční
pouze v případě, že to platná opatření vlády
v souvislosti s COVID-19 umožní.
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Svoz kovového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

V pondělí 19. října 2020 proběhne svoz kovového odpadu. Nepotřebný kovový odpad připravte
na tento den k místní komunikaci, odkud jej svezou zaměstnanci
obce.

V úterý 20. října 2020 proběhne svoz velkoobjemového odpadu
(nábytek, elektrospotřebiče apod.), který je určen pouze pro osoby s uhrazeným poplatkem za svoz komunálního odpadu (občané obce a chataři). Tento svoz není určen pro podnikatele! V rámci
svozu nebude svážen stavební odpad. Velkoobjemový odpad připravte na tento den k místní komunikaci, odkud jej svezou zaměstnanci obce.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ A ŘEZIVA
Obec Dolní Morava nabízí prodej řeziva za cenu
3 500 Kč/m3 bez DPH (4 235 Kč s DPH). K dispozici
jsou prkna, trámy a fošny v délce 4 metry.
Obec Dolní Morava dále nabízí prodej palivového
smrkového dříví za akční cenu do konce roku
400 Kč
358 Kč/prm bez DPH (460
v celých délkách v ceně 400

s DPH) a prodej tvrdého metrového dříví za cenu
900 Kč/prm bez DPH (1035 Kč s DPH).
Zájemci se mohu hlásit technikovi Karlu Adamcovi
na telefonu 774 793 545 nebo na e-mailu
sluzby.dm@gmail.com

12
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Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky pořádají
PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 14. 10. 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
17.–18. 10. 2020
MUDr. Vacková Jana
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
24.–25. 10. 2020
MUDr. Valentová Hana
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
28. 10. 2020
MUDr. Verbrová Zdeňka
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
31. 10.–1. 11. 2020 MUDr. Vítková Eva
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
7.–8. 11. 2020
MUDr. Vlasatý Lenka
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
14.–15. 11. 2020
MUDr. Appl Martin
Dolní Čermná 222
465 393 266
17. 11. 2020
MUDr. Beranová Renata
Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149
465 642 267
21.–22. 11. 2020
MUDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
28.–29. 11. 2020
MDDr. Bílý Aleš
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
5.–6. 12. 2020
MUDr. Dunglová Stanislava
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
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.
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KALENDÁŘ AKCÍ
13. 11. od 17:00

SETKÁNÍ S PODNIKATELI

sál Obecního úřadu

28. 11. od 17:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

před Obecním úřadem

Informace o konání akcí sledujte na stránkách Obce Dolní Morava!
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ 54 na Velké Moraveˇ v roce 1985
Chalupa paní Jelínkové c.p.

ˇ 54 na Velké Moraveˇ dnes
Chalupa paní Jelínkové c.p.
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