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SLOVO STAROSTY
Nastává
předvánoční
čas,
poněkud jiný než jiné roky. Sice
se nám postupně rozvolňují
přijatá opatření v důsledku
šíření koronaviru, nikdo však
ve skutečnosti neví, co bude dál.
Aktuálně se řeší i provoz lyžařských areálů, jejichž zahájení
by mělo být před Vánoci, jak to bude dále, opět nikdo neví. Tyto skutečnosti ovlivňují asi každého
z nás. V důsledku útlumu ekonomiky přijdou jistě
horší časy, dopady útlumu pocítíme asi již příští rok.
Obec určitě na svých příjmech, které se odvíjí od výše celostátně vybraných daní. Snížení příjmů obce
ještě více nabourávají další rozhodnutí vlády, která

mají za cíl snížit daňové zatížení občanů, avšak tím se
sníží dále výše celostátně vybraných daní, které jsou
klíčem zvaným rozpočtové určení daní rozdělovány
dále na stát, kraje a obce. Pokud se tento klíč nezmění, může to pro obce i kraje znamenat pozastavení
plánovaných investic, protože na ně nebudou mít.
V našem případě jsme přichystáni nejvíce rozběhlé
akce dokončit (nový obchod, cyklostezka), jak to bude s dalšími dle schváleného investičního plánu je asi
ve hvězdách. Každopádně koncem roku neklesejme
na mysli, naopak musíme vyhlížet k lepším zítřkům.
Nejde vždy jen o peníze, ale především o zdraví, rodinu a přátele.
Richard Novák, starosta

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 23. listopadu se uskutečnilo mimořádné
zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu
a ověřovatelů zápisu byla projednána následující
témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• záměr směny více pozemků Obce Dolní Morava o celkové výměře 23 843 m2 za pozemky
společnosti Sněžník, a.s. o celkové výměře
25 990 m2 (směňovány jsou shodné odhadní
hodnoty)
• záměr směny více pozemků Obce Dolní Morava o celkové výměře 2 691 m2 za pozemky
Jiřiny Vnžurové o celkové výměře 17 204 m2
(směňovány jsou shodné odhadní hodnoty)
• záměr pronájmu části p.p.č. 5471 v k.ú. Velká
Morava o výměře 2 761 m2 (pod chatou Krakenka)
• záměr směny části p.p.č. 5535 o výměře
130 m2 za části p.p.č. 5541, 5542 a 5525 o
shodné výměře (u hotelu Morava)
• záměr směny části p.p.č. 5547 o výměře
374 m2 za část p.p.č. 5471 o shodné výměře
(pod penzionem Dolní Morava)
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• záměr směny části p.p.č. 5367 o výměře
106 m2 za část p.p.č. 5390 o shodné výměře
(za kostelem)
• záměr pronájmu částí p.p.č. 2131 a 2132
v k.ú. Dolní Morava o výměře přibližně
300 m2 (u penzionu Moravanka)
• záměr prodeje části p.p.č. 699 v k.ú. Dolní
Morava o výměře přibližně 89 m2 (u Pavla
Khola)
• dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
darovací na pozemky pro centrální ČOV uzavřené s manželi Kompertovými
• dar veřejně přístupné účelové komunikace
od areálu U Slona po hotel Vista Pardubickému kraji
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vedení kabelové přípojky nn přes p.p.č. 5440/2
v k.ú. Velká Morava (za konečnou)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vedení kanalizace přes p.p.č. 5649 v k.ú. Velká
Morava (pod Čermákovými)
V tomto bloku byl zamítnut záměr pronájmu části
p.p.č. 5379 v k.ú. Velká Morava o výměře přibližně
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102 m2 (za kostelem) z důvodu problematické zimní
údržby.
Veškeré schválené záměry jsou se všemi podrobnostmi zveřejněny na úřední desce obecního úřadu
(jak papírové na budově obecního úřadu tak elektronické na adrese www.obecdolnimorava.cz/urednideska).

•

záměr
výstavby
rodinného
domu
s ubytováním p.p.č. 5202/1 v k.ú. Velká
Morava (bývalá pila v Mlýnici). Záměr je
v souladu s platným územním plánem
a nebyly k němu podány připomínky.

•

záměr umístění čtvrtého domu ve stavěném areálu domů pro rodinnou rekreaci
pod lomem. Dům má shodné parametry
jako stavěné domy. Záměr je v souladu
s platným územním plánem obce. Zastupitelstvo obce požaduje uzavření dohody
týkající se realizace infrastruktury a doporučuje realizaci parkovacích stání se zastřešením zelenou střechou.

Výstavba v obci
V tomto bloku bylo schváleno:
• úprava generální dohody o spolupráci se společnosti Sněžník, a.s. týkající se úpravy rozložení izolační a ochranné zeleně a její formulace
• upravený 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) z důvodu přistoupení další osoby do dohody
V tomto bloku dále zastupitelé projednali:
• záměr výstavby jezera B pro zasněžování
na p.p.č. 1059/14 v k.ú. Velká Morava
(nad Mamutíkovým vodním parkem). Záměr je v souladu s platnou legislativou
a nebyly k němu podány připomínky.
• záměr výstavby sportovně rekreačního
areálu na p.p.č. 5641/2 v k.ú. Velká Morava (nad komunikací Slon – Vista). V tomto
případě zastupitelstvo požaduje doplnění
sportovní funkce a další specifikaci rekreačního zázemí a úpravu vzhledu objektů
(průběžná okapová hrana před vikýři, materiálové sjednocení, úprava balkónů),
aby zástavba navazovala na studii sousední zástavby.
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Projekty obce
V tomto bloku byli zastupitelé informováni o aktuální
připravenosti a realizaci projektů obce (technické
služby, cyklostezka, kanalizace a místní komunikace).
V případě kanalizace schválili smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci přeložek koryta řeky Moravy,
které umožní umístění kanalizace i plánované cyklostezky a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci kanalizace z důvodu četných změn
v plánované trase v důsledku vyjednávání s vlastníky
pozemků.

Ostatní
V tomto bloku bylo schváleno členství obce
v Euroregionu Glacensis a rozpočtové provizorium
na rok 2021.
Mimořádné zasedání proběhne v pátek 18. prosince
2020 od 17-ti hodin na sále obecního úřadu. Zasedání je veřejné.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 25. ledna
2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

PROBĚHLY REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Ke konci listopadu byl ukončen projekt Obce „Rekonstrukce místních komunikací – Dolní Morava“, který
zahrnoval rekonstrukce komunikací ve všech třech
místních částech. Na Dolní Moravě byla dokončena
rekonstrukce komunikace v lokalitě Větrný vrch
v místě nově dostavěného polyfunkčního objektu.
Na Horní Moravě byla provedena rekonstrukce komunikace v závěru sídla k místu zvaném u křížku (obrázku). Největší rekonstrukce proběhla na Velké Moravě, a to u penzionu Na Rozcestí, kterou uvítala řada místních, aby se nemuseli vyhýbat kalužím. Dlouho odkládaná rekonstrukce této části z důvodu plánovaných investic společnosti ČEZ v dané lokalitě
nakonec proběhla před těmito investicemi, avšak
byla pro ně provedena příprava po konzultaci
s projektanty ČEZu. Celkově všechny rekonstrukce
stály přes 2 mil. Kč s krajským příspěvkem 200 tis. Kč
a provedla je firma Strabag, která vyhrála na jaře
výběrové řízení.

Komunikace po rekonstrukci na Horní Moravě

Komunikace po rekonstrukci u penzionu Na Rozcestí

Komunikace po rekonstrukci v lokalitě Větrný vrch
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Další obecní komunikací, která prochází rekonstrukcí,
je komunikace od konečné kolem Bednářů po zatáčku s odbočkou do lomu. Tuto rekonstrukci provádí
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společnost Kareta v rámci opravy objízdných tras při
přestavbě komunikace Slon – Vista na obousměrnou
krajskou komunikaci. Celou tuto akci financuje Pardubický kraj v rámci zokruhování krajské komunikace
v závěru obce, kdy i tento úsek se do budoucna stane
krajskou komunikací. Na opravu objízdné trasy také

finanční částkou 242 tis. Kč přispěla Obec z důvodu
zvýšení podkladních asfaltových vrstev, aby byla zajištěna lepší stabilita povrchu. Dokončovací práce
na této komunikaci nyní probíhají a bude to další
předvánoční dárek pro občany.

DOKONČENA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
I. ETAPY STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Již delší dobu všichni netrpělivě čekáme, kdy konečně bude zhotovena stezka pro pěší a cyklisty. Právě
byla dokončena projektová dokumentace, nyní probíhá vyjadřování dotčených orgánů, poslední majetkoprávní dohody ohledně jejího umístění, stavební
řízení a následně bude zažádáno o dotaci z prostředků státního dopravního fondu infrastruktury. I. etapa
se týká úseku od prodejny potravin po areál hotelu
Sněžník. Realizace stezky však nezačne dříve než
v roce 2022 z důvodu souběhu realizace s centrální
kanalizací, na jejímž projektu se nyní pracuje a bude
zažádáno v dalším roce o její povolení. Dalším ome-

zujícím projektem je rekonstrukce hlavní komunikace, na kterém je projekt stezky závislí z důvodu posunu komunikace v některých místech. Tato rekonstrukce měla v I. etapě proběhnout v dalším roce
a ve II. etapě v roce 2022, vzhledem ke stávající situaci s krajskými financemi však není jisté, jestli vše
proběhne podle plánu. My však budeme dále pokračovat s přípravnými pracemi a s projektem II. etapy
od prodejny potravin do sportovního areálu, kde
prozatím situace vázne na majetkoprávním uspořádání.

KALENDÁŘE 2021
Tak jako v každém roce i letos každá domácnost
zdarma obdrží kalendář na rok 2021 s výpisem svozu
odpadů i s nejdůležitějšími akcemi v obci. Kalendář je

již zadán k tisku a snad se tiskárna neopozdí jako
v loňském roce, aby byl do domácností doručen
k závěru roku s probíháním odečtů vodoměrů.
4
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SLEVY NA SEZÓNNÍ SKIPASY PRO MÍSTNÍ OBČANY
Místní občané opět mohou využít slevu na sezónní skipas v Resortu Dolní Morava ve výši 25 % z plné ceníkové ceny. Tato sleva jim bude poskytnuta na pokladně
po předložení platného občanského průkazu či jiného
dokladu prokazujícím trvalý pobyt v obci. Před sezónou
jsme mohli zaznamenat předprodej skipasů pro širokou
veřejnost za výrazné slevy, který mohli samozřejmě
využít i místní občané. Tato sleva však byla časově
omezena a je poskytována v době, kdy nikdo neví, jaká
bude zimní sezóna. Místní občané však mohou sezónní
skipas za uvedenou slevu nakupovat v době, kdy běžný

návštěvník tuto možnost již nemá a je jistota dobré
sezóny.
Další možností, jak výhodně v obci lyžovat, je stát se
členem sportovního klubu. Jeho členové mají lyžování
v Resortu Dolní Morava po splnění dohodnutých podmínek ještě výhodnější. Sportovní klub je určen především pro místní děti a mládež, ale uvítá i dospělé, kteří
pomohou s organizací či tréninky dětí a s pořádáním
brigád. Pro více informací kontaktujte Vratislava Krobota (tel.: 777 769 770, e-mail: vratis.krobot@gmail.com).

SKIBUS TUTO ZIMU NOVĚ
Stává se již tradicí, že po obci Dolní Morava vozí skibus
lyžaře na sjezdovky a zase zpátky. Nejinak tomu bude
i v zimní sezoně 2020–2021. Tuto zimu nás čeká ale pár
novinek. Tou hlavní je, že bude jezdit pouze jeden dopravce, který zabezpečí dopravu nejen po obci, ale
i mezi dolními stanicemi lanových drah U Slona a Marcelka. Rozšířili jsme i počet zastávek. Nově bude skibus
zajíždět i k penzionu Horal. Interval mezi jízdami na trase Konečná – U Slona – Vista bude cca 35 minut během
celého dne, pouze s hodinovou přestávkou v poledne.
Pro letošní zimu mají držitelé karty hosta – SněžníkPassu jízdné zcela zdarma. Pro ostatní lyžaře je připraven
nový způsob jednorázového placení jízdného, a to pomocí SMS. Cestující odešle SMS ve tvaru SDM na telefonní číslo 902 06 a vzápětí do telefonu obdrží svoji
jízdenku, která má 15-ti minutovou platnost a stojí 20
Kč. Číslo je jednotné pro všechny operátory v ČR.
Pro platbu je nutné mít aktivní službu Premium SMS.
Skibus lze uhradit také v aplikaci SEJF, která nabízí
možnost platit jízdné v MHD v mnoha městech po celé

ČR. Technický servis zajišťuje GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, www.globdata.cz,
www.platmobilem.cz.
Zájemci o sezónní jízdenku „Skibusenku“, která je určena majitelům rekreačních nemovitostí v obci Dolní Morava, si ji mohou objednat elektronicky, a to na emailové adrese mistostarosta@obecdolnimorava.cz.
Její cena je 350 Kč. Lyžařské kurzy a větší skupiny osob
budou řešeny individuálně. Občané s trvalým pobytem
v obci Dolní Morava mají tuto službu ZDARMA. Při nástupu do skibusu se ale musí prokázat občanským průkazem.
Pro cestování skibusem platí hygienická opatření
pro hromadnou dopravu osob. Cestující musí mít krytá
ústa a nos (rouška, šátek, apod.).
Zahájení a ukončení provozu skibusu závisí na provozu
lyžařských dopravních zařízení Resortu Dolní Morava
a také na podmínkách Protiepidemického systému PES.
Provoz skibusu spolufinancuje Obec Dolní Morava
a společnost Sněžník a. s.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V letošním roce se vzhledem k situaci nemohlo opakovat rozsvícení vánočního stromu tak, jako v loňském
roce, kdy místní hasičky zahájily novou tradici
s vánočním jarmarkem. Je to veliká škoda, protože loni
to byla událost nadmíru vydařená. Z tohoto důvodu
bylo plánované rozsvícení komorní, bez jarmarku či vystoupení dětí a probíhalo formou proslovu starosty
a písní vánočních koled v místním rozhlase a jeho online přenosu. Doufejme, že v příštím roce bude situace
příznivější a my se budeme moci setkat, jako v roce
loňském.
Také bychom chtěli poděkovat panu Václavu Vrábelovi
za poskytnutí vánočního stromu z jeho zahrady. Jedná
5

se o smrk
pichlavý, který
již
vzrůstem
začal zasahovat
do elektrického
vedení a musel
být pokácen.
Pokud i vy
máte na své
zahradě nějaký
takový vánoční strom, budeme rádi, pokud nám ho
v dalším roce nabídnete, ať se nemusí kácet zbytečně
prosperující strom v lese.
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PŘÁNÍ
Obec Dolní Morava
přeje svým občanům krásně
prožité vánoční svátky
v rodinném kruhu
a normální rok 2021.
Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky pořádají
PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Dne 9. 12. 2020 a 13. 1. 2021/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 a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
12.–13. 12. 2020 MDDr. Tereza Faltusová
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
19.–20. 12. 2020 MDDr. Michaela Hrdinová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
24. 12. 2020
MUDr. Zuzana Jedličková
Bystřec 182
465 642 990
25. 12. 2020
MUDr. Daniela Ježáková
Letohrad, U Dvora 815
608 427 960
26.–27. 12. 2020 MUDr. Marie Johnová
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
28. 12. 2020
zubní lékař Oleksii Khmara
Letohrad, U Dvora 815
465 620 358
29. 12. 2020
MDDr. Milan Kopecký
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739 374 787
30. 12. 2020
MUDr. Filip Kulhánek
Žamberk, Školská 834
465 613 103
31. 12. 2020
MUDr. Miroslav Mareš
Žamberk, Školská 834
465 613 103
1. 1. 2021
MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. Května 2
465 322 897
2.–3. 1. 2021
MDDr. Vojtěch Muthsam
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
9.–10. 1. 2021
MUDr. Gabriela Nováková
Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615
604 749 331
16.–17. 1. 2021
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/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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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ pred
Obecní úrad
ˇ rekonstrukcí v roce 2000

Obecní úrad
ˇ dnes
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