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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve středu 10. února se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu
a ověřovatelů zápisu byla schválena smlouva o zajiš-

tění dopravní obslužnosti jako veřejné služby lanovou
drahou mezi Obcí Dolní Morava a společností Sněžník, a.s.

V pondělí 22. února se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• směna části obecní p.p.č. 2021 v k.ú. Dolní
Morava o výměře 13 959 m2 (u Hovadova lesa) za
více pozemků pana Fialy v obci o shodné výměře
• směna části obecní p.p.č. 5603, 5588, 5602/1 u
Penzionu na Rozcestí o celkové výměře 552 m2 za
část p.p.č. 5586 o výměře 72m2 u Penzionu na
Rozcestí a celou p.p.č. 5232 v k.ú. Velká Morava o
výměře 4 611 m2 v Mlýnici (směňovány shodné
hodnoty)
• směna části p.p.č. 5379 o výměře 287 m2 u statku
Matina Krále za část p.p.č. 5391, 5400, 5398/1 a
st.p.č. 164 v k.ú. Velká Morava nad prodejnou
potravin o shodné výměře
• pronájem části p.p.č. 301/2 v k.ú. Horní Morava u
povodí Moravy o výměře 100 m2

• střednědobý výhled na roky 2021–2025
• rozpočet na rok 2021 počítající s příjmy 17,5 mil.
Kč a s výdaji 35,5 mil. Kč
Projekty obce
V tomto bloku bylo schváleno podání 3 žádosti
o dotaci z dotačních programů Pardubického kraje
na:
• vybavení turistických tras
• pořízení nového územního plánu
• pořízení mantinelů na víceúčelové hřiště
ve sportovním areálu

Finanční záležitosti
V tomto bloku bylo schváleno:
• aktualizace investičního plánu na roky 2021–2025

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 22. března 2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.
Veřejné projednání změny č. 8 územního plánu obce
se z důvodu aktuálních vládních nařízení odsouvá
z 8. března na 1. dubna 2021. Veřejné projednání se
bude konat na sále obecního úřadu od 10:00. Dokumentace této změny je k dispozici na webové stránce
www.obecdolnimorava.cz/aktuality/zmena8upo
a v tištěné podobě na obecním úřadě.

MÍSTNÍ HASIČI MAJÍ CISTERNU!
Po mnoha letech, kdy se usilovalo
o získání hasičské cisterny do obce,
byla dne 10. února místní jednotce
sboru dobrovolných hasičů předána
od Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje hasičská cisterna
Tatra 815. Jedná se o vozidlo z roku
1989 vyřazené z řad profesionálních
hasičů, která sloužila v Žamberku.
Cisterna je však v dobrém technickém stavu a v plné
výbavě a dobrovolným hasičům bude sloužit ještě
řadu let. K předání vozidla došlo před Hasičskou
zbrojnicí v Králíkách, kde vozidlo od ředitele hasičského záchranného sboru územního odboru Ústí nad
Orlicí Libora Duška převzal starosta obce Richard Novák. V místě se rovnou uskutečnilo základní školení
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našich strojníků, kteří budou toto vozidlo řídit a obsluhovat. Strojníky ještě
čeká doškolení, aby mohli plně vozidlo
ovládat a splnili všechny formální kroky k zařazení vozidla do výjezdu. Následně bude místní jednotka přeřazena do vyšší kategorie a místní hasiči
tak budou moci naplno zasahovat
v případě požárů v obci i okolí.
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KONEČNĚ POŘÁDNÁ ZIMA…
V letošním roce to vypadá, že se nám vrátila zima
z dob, jakou jsme znali dříve. I když začala až po Novém roce, sníh je stabilně po celý leden i únor, sice se
nám střídá mrazivější období s oblevami, ale tak tomu bylo i dříve. Něco však je na té zimě trochu jiné.
Již několik desetiletí je Dolní Morava lyžařským střediskem, ale v letošním roce, kdy oproti jiným jsou
podmínky téměř ideální, se moc v obci lyžovat nemů-

že. 1. března to bude přesně rok, co se objevila nová
nemoc Covid-19 v České republice. V té době nikdo
netušil, jak nám obrátí život naruby. Z obavy
z neznámého se poté téměř zastavilo téměř vše. Občané se semkli, šili si roušky, pomáhali si a vypadalo
to, že nemoc odešla. Nebyla to pravda, s podzimem
se vrátila. I když již bylo o nemoci do té doby poznáno
mnoho, v přístupu naší vlády se toho od jara moc
nezměnilo. Jarní trochu chaotická opatření proti zamezení
šíření nemoci
se
dala ještě
pochopit,
ta současná mnohdy
těžce. Ano,
je tu něco
nového,
musíme
být
obezřetní, ohleduplní
a chránit si
své zdraví
a nějaká
opatření přijmout, ale ty logická a účelná. Opak je
mnohdy pravdou, a proto si v dnešní podivné době
můžeme jít nakoupit do supermarketu, kde budeme

stát s mnoha lidmi ve frontě v uzavřeném prostoru,
být s mnoha lidmi v malém uzavřeném prostoru
hromadné dopravy, ale zalyžovat si na čerstvém
vzduchu máme skoro zakázané. Skoro proto, že nemohou lyžaře vyvážet vleky a lanovky, cokoliv jiného

zakázáno není. Lidé tak chodí na kopec sami, nechají
se tahat skútry a rolbami. Byla snaha rozjet místní
lanovou dráhu alespoň pro běžkaře a pěší turisty, aby
se více rozptýlili a vytvořit z ní takové horské MHD.
Ostatně v České republice je v provozu lanová dráha
na Pustevny, Komáří vížku i na Petřín v Praze. Té naší
byl však provoz bez právního vysvětlení zakázán policií. Protože se nám chýlí tato pěkná zima ke konci
a přijde jaro, nezbývá než doufat, že postupně bude
nemoc ustupovat a v létě si opět oddychneme. A pokud by se měla vrátit na podzim znovu, nechť se nám
s ní vrátí i rozum…
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CHCETE PLYN?
Společnost Sněžník hodlá v příštím
roce započít s výstavbou plynovodu
do obce. V této souvislosti Obec
oslovila občany, jestli mají zájem
o napojení na tento plynovod.
V tomto dotazníkovém šetření se
ozvalo minimum občanů, proto během března budou
vlastníci nemovitostí obecním úřadem dotazováni,
jestli o případné připojení na plynovod mají zájem.

Společnost Sněžník totiž bude budovat hlavní řád,
který je však od mnoha nemovitostí poměrně vzdálen, proto by Obec v případě dostatečného zájmu
zajistila vybudování podružných řádů po obci. Jelikož
se jedná o nemalé výdaje, v případě malého zájmu by
to byla neefektivní investice. V případě zájmu o připojení mohou sami občané tuto skutečnost sdělit
na obecní úřad.

RESPIRÁTORY PRO OBČANY
Vzhledem k novým opatřením a povinnosti nosit respirátory či chirurgické
roušky na veřejných místech od 1. března zajišťuje Obec Dolní Morava
pro zájemce prodej respirátorů třídy KN95 (FFP2) za výhodnou cenu 6–
12 Kč/ks, dle výrobce. Maximální odběr je 20 ks. Respirátory jsou k dispozici
v prodejně potravin a na obecním úřadě. V případě velkého zájmu může
docházet dočasně k vyprodání skladových zásob. V případě, že se nacházíte
v tíživé finanční situaci, budou Vám respirátory vydány zdarma.

SVOZ KOVOVÉHO ODPADU
V pondělí 29. března proběhne svoz kovového
odpadu. Nepotřebný kovový odpad připravte
na tento den k místní komunikaci, odkud jej svezou zaměstnanci obce.

SETKÁNÍ Z OBČANY
S ohledem na platná vládní nařízení a vývoj situace je plánované setkání s občany na 26. března
zrušeno.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V úterý 30. března 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.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
6.–7. 3. 2021
Dolní Čermná 222
MUDr. Martin Appl
465 393 266
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
13.–14. 3. 2021
465 642 267
MUDr. Renata Beranová
20.–21. 3. 2021
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
MUDr. Aleš Bílý
27.–28. 3. 2021
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
MDDr. Aleš Bílý
02. 4. 2021
Letohrad, Tyršova 259
972 324 447
MUDr. Stanislava Dunglová
3.–4. 4. 2021
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
MDDr. Tereza Faltusová
05. 4. 2021
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
MDDr. Michaela Hrdinová
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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PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 10. 3. 2021 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
se z důvodu nemoci NEUSKUTEČNÍ!
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OPATŘENÍ, KTERÁ PLATÍ OD 1. 3. DO 21. 3. 2021
ROUŠKY A RESPRÁTORY
•

Povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku (v případě, že je člověk sám v přírodě, tak
nemusí).

•

Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti, výjimku mají lidé, kteří jsou v místnosti sami.

•

Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor. Platí to například v prodejnách, provozovnách
a dopravě.

ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÉ SKUPINY
•

Uzavřené jsou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.

OBCHODY A SLUŽBY
•

Otevřené jsou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin
a tabáku.

•

V provozu jsou například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené jsou také provozovny, kde si lze vyzvednout předem objednané zboží.

•

Uzavřené jsou např. papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví nebo obchody se zbraněmi a střelivem.

•

U stravovacích provozů je režim nezměněn, nadále je možnost občerstvení prodávat přes výdejní okénka.
Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

OMEZENÍ POHYBU V RÁMCI OKRESU
•

Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to
pouze po území obce, nikoli okresu.

•

Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.

•

Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

•

Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

•

Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY:
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•

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.

•

Při cestách, mimo okres s trvalým bydlištěm, do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance.
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete
cestovat do jiného okresu.

•

Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré
je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad
apod.).

•

Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat
pouze v nezbytném počtu osob.

•

Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo
bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti
zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem
vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

•

Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů
pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.

____________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava březen/2021 __________________________________

•

Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu
pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

•

Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.

•

Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat
o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.

•

Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.
Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jak-se-od-pondeli-zprisni-opatreni

Hranice katastru obce Dolní Morava
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Bývalá škola v roce 2008.

Budova po rekonstrukci, dnes jako ubytování u Aloise.
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