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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 24. května se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku zastupitelé projednali územní
studii zástavby nad ovčínem. Jedná se o soubor rodinných domů a občanské vybavenosti. Celé toto
území je již zastavitelné dle stávajícího územního
plánu, studie upřesňuje možné umístění domů, pozemkové rozložení a nově navrhuje v některých místech namísto původního využití pro individuální rekreaci využití pro občanskou vybavenost. Zastupitelé
schválili předloženou územní studii jako podklad
pro zpracování nového územního plánu a schválili
změnu pokynů pro úpravu územního plánu v případě
změny 2 ploch pro stávající individuální rekreaci
na občanskou vybavenost.
Následně zastupitelé neměli připomínek k záměru
výstavby 3 rodinných domů na Horní Moravě. Výstavba 3 rodinných domů je v souladu s územním
plánem obce.

Následně zastupitelé prodiskutovali 3 velké záměry
společnosti Velká Chuchle, která hodlá v obci vybudovat na 3 místech apartmány, hotel a chaty. Vzhledem k tomu, že záměr není plně v souladu se stávajícím územním plánem, s návrhem nového územního
plánu a vyvstávají zde infrastrukturní problémy především s lokalitou na Horní Moravě, pověřili zastupitelé starostu dalším jednáním s investorem těchto
staveb, aby došlo k úpravě předložených záměrů.

Apartmány u Moravské krčmy
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Hotel Velká Morava u Slona
Nakonec zastupitelé neměli připomínek k záměru
výstavby parkoviště, které se má nacházet u plánovaného jezera pro zasněžování o kapacitě přes 200
parkovacích míst.
Nakládání s nemovitostmi
V tomto bloku bylo schváleno:
• podmíněný dar části p.p.č. 5535 v k.ú. Velká
Morava (za hotelem Morava) o výměře 152 m2
za podmínky daru Obci částí p.p.č. 5525, 5542
a 5541 o shodné výměře
• záměr směny částí p.p.č. 507/2 a v k.ú. Dolní
Morava za část p.p.č. 507/5 o shodné výměře
12 m2 (u mlíkárny)
• záměr prodeje části p.p.č. 2164 v k.ú. Dolní
Morava (u Petra Klimeše) o výměře cca 166 m2
za cenu 150 Kč/m2 za podmínky předkupního
práva a práva zpětné koupě
• uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím
Moravy na p.p.č. 5006/4 v k.ú. Velká Morava
na umístění obecního mostu za konečnou
za úplatu 5 000 Kč
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení kabelového nn přes obecní p.p.č. 5545
a 5543 v k.ú. Velká Morava (u hospody u Vendy)
s ČEZ Distribucí za cenu 3 130 Kč
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na vedení kabelového nn
přes p.p.č. 5494 a 5479 v k.ú. Velká Morava
(u Josefa Klimeše) s ČEZ Distribucí za odhadní cenu
7 452 Kč bez DPH
• záměr pronájmu obecního bytu o dispozici 3+1
v č.p. 80 Velká Morava za cenu 8 500 Kč/měsíc
s tříměsíční kaucí, výběr zájemců provede
na základě žádostí pověřená komise, která návrh
předloží zastupitelstvu obce
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Projekty obce
V tomto bloku bylo schváleno:
• podání žádosti o dotaci na vybavení pro hasiče
v celkové hodnotě 220 665 Kč na Pardubický kraj
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
110 000 Kč z Pardubického kraje z programu
obnovy venkova na „Obnova veřejného osvětlení
– V. etapa“
• obnova povrchu na parkovišti U Vendy za účelem
opětovného umístění skateparku
• výběr zhotovitele generelu dopravy obce a studie
rekonstrukce komunikace na Horní Moravu, a to
společnost DHV pro za celkovou cenu 280 000 Kč
V rámci tohoto bloku byla dále zastupitelům
představena definitivní podoba adrenalinové dráhy

ve sportovním areálu, na kterou bude během června
vyhlášeno výběrové řízení.
Finanční záležitosti
V tomto bloku bylo schváleno:
• pravidla pro poskytování darů občanům na údržbu
nemovitostí
• dotační program na nová okna a větrání v případě
domů u hlavní komunikace
• příspěvek na poradnu pro nedoslýchavé ve výši
5 000 Kč
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

DOKONČENA REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VĚTRNÝ VRCH
Obec Dolní Morava zahájila na přelomu roku přípravné práce na polní (lesní) cestě vedoucí z areálu Větrný vrch směrem na nádraží do Červeného Potoka,
protože tato cesta měla být zhotovena jako objízdná
trasa za účelem rekonstrukce hlavní silnice Pardubickým krajem. Protože však tato rekonstrukce byla nakonec odložena a terén v místě cesty výrazně narušen odstraňování náletových dřevin a jejich pařezů,
došlo ze strany Obce Dolní Morava k rekonstrukci
této cesty tak, aby byl upraven přilehlý terén a cesta
byla sjízdná pro zemědělskou a lesní techniku

a pro cyklistický provoz, protože po cestě vede cyklotrasa do Králík. Cesta má nyní šíři cca 2,5 metru
a má povrch ze štěrkodrtě. Dokončení rekonstrukce
(rozšíření cesty + asfaltový povrch) je plánováno
s ohledem na vedení objízdné trasy z důvodu rekonstrukce hlavní silnice pravděpodobně v příštím roce.
Vše bude odvislé na finančních možnostech Pardubického kraje. Děkujeme tedy technickému úseku
Obce za organizaci zhotovení další komunikace, která
mimo zemědělské a lesní techniky bude sloužit také
pro cyklistické i pěší výlety či procházky.
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OBECNÍ BYT JE PO REKONSTRUKCI K PRONÁJMU
V současné době se dokončuje rekonstrukce bytu
v domě č.p. 80 na Velké Moravě nedaleko konečné.
Jedná se o podkrovní byt dispozice 3+1 o podlahové
výměře 90 m2. Byt je po komplexní rekonstrukci, kdy
došlo k novému zateplení střechy, k realizaci nových
podlah a sádrokartonových podhledů. Koupelna se
sprchovým koutem byla v nedávné době zrekonstruována, v rámci této rekonstrukce tak bylo provedeno
nové WC včetně rozvodů. V bytě je provedena nová
elektroinstalace a ústřední vytápění, které zde doposud chybělo. Jedná se o desková otopná tělesa, která
vytápí krbová vložka s teplovodním výměníkem
a také elektrokotel, je tak možné si zvolit preferovaný
způsob vytápění. V současné době se v bytě budou
instalovat podlahové krytiny a nová kuchyňská linka.
V rámci bytu se nachází také spíž. K bytu náleží samostatná garáž.
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. května
schválilo záměr pronájmu tohoto bytu. Na základě
reprodukční hodnoty bytu byl stanoven měsíční pronájem na 8 500 Kč. Nájemce také musí složit vratnou
kauci ve výši tří měsíčních nájmů, tj. 25 500 Kč. Ze
zájemců o pronájem bude na základě žádosti o pronájem tohoto bytu, která je k dispozici na obecním
úřadě a na webových stránkách obce, vybírat konečného nájemce komise, která se sejde 14. června. Součásti žádosti musí být uvedeno zdůvodnění potřebnosti bytu pro nájemce (nevhodné stávající bydlení,
velká rodina v malém bytě či u rodičů apod.). Zastupitelstvo obce také rozhodlo, že preferenčním kritériem pro výběr zájemce je trvalý pobyt v obci. Vybraného zájemce komise doporučí zastupitelstvu obce
ke schválení, ke kterému by mělo dojít 21. června.
Předpokládané předání bytu je k 1. červenci.
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DARY OBČANŮM NA ÚDRŽBU NEMOVITOSTI
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo opět poskytování darů s příkazem občanům
na údržbu nemovitostí. Dar bude poskytován především na údržbu budov v obci, ale také přilehlých pozemků. Dar bude poskytován pouze uživatelům
a vlastníkům nemovitostí, kteří mají v obci trvalý pobyt a kteří se o své nemovitosti řádně starají. Výše
daru bude stanovena individuálně na základě velikos-

ti nemovitostí. Občané, kteří žádali o dar v loňském
roce, již nemusí vyplňovat žádost, po přichystání darovací smlouvy budou kontaktováni referentkou
obecního úřadu na základě předaných kontaktních
údajů, zda-li mají i v letošním roce o dar zájem. Občané, kteří ještě o dar nežádali, musí žádost o dar
podat osobně, poštou, či elektronickou formou.

DOTACE NA NOVÁ OKNA A VĚTRÁNÍ
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo dotační program na nová okna a větrání
v případě nemovitostí umístěných u hlavní silnice.
Oproti předchozím rokům došlo ke změnám vyvolaných na základě požadavků krajské hygienické stanice
na snížení hluku v domácnostech u hlavní silnice. Dotace nově bude poskytována pouze v případě domů
umístěných maximálně 25 metrů od hlavní komunikace. Nově však bude dotace poskytována ve výši
90 % nákladů v případě výměny oken, která musí splňovat minimální váženou neprůzvučnost Rw 37 dB,

maximální výše dotace na výměnu oken je však
90 000 Kč. Společně s okny musí být instalován další
způsob větrání (rekuperace, větrací štěrbiny apod.) se
shodnou váženou neprůzvučností. Na tento způsob
větrání je poskytována dotace ve výši 100 %, maximálně však do částky 30 000 Kč. V případě dotací
udělených v předchozích letech na výměnu oken, je
možné po splnění výše uvedených parametrů žádat
o doplatek ve výši 15 % (max. 15 000 Kč). Bližší informace rádi sdělíme na obecním úřadě.

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, která je prodloužena
do konce srpna, v celých délkách v ceně 358 Kč/prm
bez DPH (400 Kč s DPH).

Zájemci se mohu hlásit technikovi Karlu Adamcovi
na telefonu 774 793 545 nebo na e-mailu
sluzby.dm@gmail.com
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TESTOVACÍ MÍSTO COVID-19 NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Od pondělí 24. května probíhá na obecním úřadě
každodenní testování na přítomnost nemoci Covid19. Toto testování je bezplatné a je hrazené
z veřejného pojištění a zajišťuje jej firma Firm Clinic
Lab s.r.o. (kontakt: +420 730 518 651). Provádí se zde
rychlé antigenní testy s výsledkem do 15 minut
i přesnější PCR testy, jejichž výsledek však obdržíte až
druhý den. Oba testy se provádí stěrem z přední části
nosu, jedná se tak o neinvazivní způsob, nedochází
tedy ani v jednom případě k hlubokému výtěru nosu.

O výsledku testu vám dorazí informativní SMSka či email, nebo vám za poplatek 50 Kč bude vystaven mezinárodní certifikát. Pokud budete chtít využít služeb
či cesty do zahraničí, kde je toto testování potřeba,
neváhejte zajít na sál obecního úřadu. Provozní doba
se může vzhledem k využití měnit, aktuálně je však
následující:
Každý den 11–17 hodin
v pondělí navíc 7–11 a v pátek 17–20

VÝSTAVBA ROZHLEDNY NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU POKRAČUJE
Po roztání sněhu na Králickém Sněžníku pokračuje
stavba polské rozhledny navzdory stížnostem některých skupin ochránců přírody. Veškerý materiál
na stavbu má být dopravován vrtulníkem, nicméně
k přemístění stavební techniky je využívána cesta
od polské chaty na vrchol.

Aktuálně dochází k armování základů ve vybagrované
jámě.
Původní zbytky rozhledny byly přehrabány na jednu
velkou hromadu. Původní termín dokončení nové
rozhledny měl být na konci září tohoto roku, vhledem
k problematickému počasí a přípravám byl však termín o rok prodloužen. V současné době také dochází
k dokončovacím pracím na kopii původní rozhledny,
která se staví na vrchu Větrov nedaleko Starého města pod Sněžníkem poblíž známého výletního místa
Paprsek, která ponese název Dalimilova rozhledna
a která má být otevřena 9. července tohoto roku.
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U MÁJKY

Letošní posezení u májky se nemuselo konat hned
ze 2 důvodů. Prvním byly aktuální vládní nařízení
s ohledem na vývoj epidemie nemoci Covid-19 a druhým byl fakt, že hned v noci po postavení májky nám
ji někdo pokácel.

Májka nebyla hlídaná a zabezpečená, jelikož tento
zvyk se již řadu let nedodržoval. Tito záškodníci nám
ji pokáceli motorovou pilou, avšak nepovedlo se jim
směrování pádu májky, které předpokládali k řece
a májka tak spadla přímo na hlavní silnici. Být o trochu delší, došlo by k přetržení vedení elektřiny
u obecního úřadu. Pádem byla původní májka zničená, avšak zaměstnanci obce pohotově májku vyrobili
novou další pracovní den. Záškodníci tento rok „úřadovali“ i v okolních obcích.
Na pátek 28. května bylo naplánováno tradiční sousedské posezení u májky. Svolání akce proběhlo
na poslední chvíli, kdy bylo jisté, že se akce může
uskutečnit s ohledem na aktuální nařízení. Vzhledem
k letošnímu špatnému a chladnému počasí se posezení zúčastnilo méně lidí než obvykle (okolo 30)
a samotné posezení narušovaly dešťové přeháňky.
I tak atmosféra byla výborná, protože se jednalo
o první společenskou akci po dlouhé době, jejíž zázemí zajišťovali místní hasiči a hasičky ve spolupráci
se zaměstnanci technického úseku Obce. V rámci
posezení došlo i na kácení májky. Předpokládaný čas
v 19:00 byl o půl hodiny odložen z důvodu dešťové
přeháňky. Pak došlo k dražbě máje, kterou vedl místní bavič Petr Klimeš. Výherce Marek Kupek, který
májku s metrem dřeva vydražil za 750 Kč si vzápětí
májku pokácel. Pokácená májka se stala tradičně zájmem všech přítomných dětí, které plné sil po opečeném párku přebíhali po nové kladině tam a zpět.
S příchodem tmy a nižších teplot se postupně akce
ukončovala.

ÚRYVKY Z KRONIKY Z ROKU 1947
Půda – louky
V údolí dobře zavodňované louky nedávají zvlášť dobrého krmiva pro dobytek (devětsil). Na louky navazují
pole, která se táhnou až k hranicím, částečně jsou
obdělávány až k těmto, částečně jsou osázeny ve výškách lesními stromy. Spodek půdy tvoří z největší
části kameny ruly. Protože orná půda prudkými dešti
bývá odplavována, je její výnosnost různá. V blízkosti
vesnice pod příčnou cestou jsou pole úrodnější, nad
cestou méně úrodná.
Polní produkty
Nejdůležitější rostlinou naší obce je ozimé žito.
Z dalších obilnin je to oves. Méně se tu seje pšenice

a jarní žito. Velmi důležitou plodinou je brambor,
sloužící jednak k obživě, jednak skýtající výbornou
krmnou základnu. Dále je u nás pěstován len, jenž je
velmi důležitou surovinou pro průmysl textilní. Něco
krmné řepy, máku a jetel doplňují polní produkci naší
obce.
Vodstvo
Na jižním svahu Králického Sněžníku vyvěrá řeka Morava tvořící hranici mezi Velkou a Dolní a Horní Moravou a Červ. Potokem, tvořící zároveň hranici mezi
Čechami a Moravou. Rybníků naše obec nemá.
Podnebí
6
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Klima je u nás všeobecně drsné pro vysokou nadmořskou výšku obce Vel. Moravy (600–672 m nad mořem). Zvláštností je pozdní jaro, poměrně horké, ale
krátké léto, často chladný a časný podzim, většinou
silné zimy s často metr vysokými vrstvami sněhu.
Dlouhotrvající mlhy v celém roce nejsou zvláštností
a způsobují v zimě silné sněhové vánice. Často již
koncem října sněží. V listopadu počíná obyčejná zima.
Jaro začíná až v dubnu, často je květen drsný. Ve vý-

šinách se objeví sníh v květnu i červnu. Často již v září
se objevují mrazy, jež zničí zahradní květiny a fazole.
Převládají větry západní a severozápadní, z jara v čase
vánic přicházejí větry severní a jižní. Průtrže mračen
jsou v našem údolí dosti řídká. Bouřky táhnou kolem
vysokých horských hřebenů. Střední roční teplota je +
5,5–6 °C.
Srážky. Na Sněžníku jsou velké dešťové srážky, přes 1
m ročně (1080 mm). Ve Velké Moravě činí tyto ročně
943 mm.

RYS NA DOLNÍ MORAVĚ
Rys ostrovid, jedna z původních šelem našich hor,
k nám zavítala po mnoha letech, kdy zde byl vyhuben.
Jednalo se o jedince, který se již delší dobu po okolí
toulal. Tento rys nepochází však z divoké přírody, ale
z umělého odchovu, který byl proveden v Polsku
a roční zvířata v celkovém počtu 52 kusů byly přibližně před rokem vypuštěny u polského Štětína, přístavu na severu Polska, který je od nás vzdálen přes 500
kilometrů. Jedná se o severskou variantu druhu, která
je větší než náš rys ostrovid, a dosahuje velikosti většího psa. Představou bylo, že zvířata v přírodě zdivočí
a stanou se plachými. Tento rys se toulal téměř rok
polskou krajinou až dorazil k nám. Nejjižněji byl zaznamenán u Zábřehu, a protože nezdivočel, pohyboval se v blízkosti lidských obydlí, kde občas páchal
škody na domácích zvířatech. Přirozeně divoký rys by
se jen výjimečně pustil do domácích zvířat, tento však

příliš plachý není. Rys má na sobě sledovací zařízení
s jeho polohou a od počátku jeho výskytu na našem
území čeští ochranáři přírody řešili s polskou stranou
odchyt a převoz zpět do Polska, neboť se rys nechová
přirozeně, a navíc tato varianta druhu není u nás původní. Ze Zábřežšska se rys začal přesouvat zpět
na sever, pohyboval se na Staroměstsku a již byl
předpoklad, že se vrátí do Polska, nakonec změnil
směr pohybu, zavítal na Sklené, kde zahubil jehně,
a nakonec v pátek 21. května zavítal i do naší obce,
kdy v obůrce u penzionu Jiřinka zahubil 3 březí daněly. Protože se do obůrky stále celý den vracel, ochranáři jej zde chtěli uspat a předat polské straně,
po příjezdu veterináře však již ani jednou do obůrky
nevkročil. Naposledy byl spatřen v sobotu 22. května
navečer u Sněžné chaty, pravděpodobně se tak již
navrátil do své vlasti.
Foto: Martina Navrátilová
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ PŘÍRODY
jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
Jasoň dymnivkový je kriticky ohrožený druh motýla
v České republice. V Československu byl v minulosti
místy hojný, v současnosti v Čechách již asi vyhynul
a žije pouze na Moravě, včetně naší obce. Jeho výskyt
je vázán na živnou rostlinu – dymnivku – o které jsme
psali v dubnovém zpravodaji. Samice motýla kladou
na vadnoucí rostliny dymnivek či do jejich blízkosti
jednotlivě vajíčka, která takto přezimují. Každá samice naklade až 150 žlutobílých vajíček.

Dospělí motýli se živí se nektarem květů a žijí asi 2 až
3 týdny. Tento motýl vyžaduje speciální životní prostor, tzv. světlé pařeziny v listnatých lesích (kde se
daří dymnivce), které v minulosti u nás byly hojné
a blízkou květnatou louku, na kterou lítají samotní
motýli a z květů sají nektar. Čím více se u nás mění
hospodaření z původních stylů, tím více jsou dotčeny
původní druhy. V naší obci se asi nejvíce motýlů vyskytuje v Mlýnici, kde se celkem hojně vyskytuje
i jasoň dymnivkový, protože zde má nejlepší uvedené
podmínky. S postupem času se však změnil způsob
hospodaření i v této lokalitě, a tak mu životní prostor
ubývá. Proto již na prvních plochách v Mlýnici došlo
k cíleným zásahům pro zachování tohoto vzácného
druhu motýla. Jedná se především o postupné prosvětlování stromových porostů, udržování květnatých
luk a jejich pastva či kosení v pozdním létě.

housenka na dymnivce

Housenky se sice začínají vyvíjet už několik týdnů
po nakladení vajíček, ale vylíhnou se až po přezimování příští jaro. Housenky žijí v březnu až červnu
na dymnivce. Růst housenky trvá 4 až 8 týdnů, poté
se zakuklí, kukla bývá uložena ve volném zámotku
a ukryta mezi listím a dospělí motýli se líhnou po 2 až
5 týdnech. Jasoň dymnivkový jako dospělec (motýl)
se vyskytuje v jedné generaci v květnu až červenci.

kresba dospělého motýla
dospělec v Mlýnici

Zdroj: www.lepidoptera.cz
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TAJEMNÁ MÍSTA OBCE
Geodynamická síť Sněžník
Možná jste si při svých toulkách po obci všimli betonového bílého pilíře, který má na vrchní plošince systém k uchycení nějakého zařízení. Pokud ano, jistě
vás napadlo, k čemu to slouží. Jedná se o body Geodynamické sítě Sněžník, které od roku 1992 začala
v oblasti masivu Králického Sněžníku vznikat v českopolské spolupráci Ústavu geodézie Fakulty stavební
Vysokého učení technického v Brně a Instytutu geodezji i geoinformatyki Wroclawské přírodovědecké
univerzity. Jednotlivé body stabilizované z větší části
železobetonovými pilíři s nucenou centrací jsou rozmístěné po obou stranách česko-polské státní hranice. V době svého vzniku se síť skládala z celkem 28
bodů, z nichž 12 se nacházelo v české části. Body
slouží ke sledování geodynamických jevů a výsledky
získané z pozorování zařízení umístěných na těchto

bodech spolu s výsledky dalších metod kosmické geodézie do jisté míry potvrzují teorii litosférických desek a jejich pohybů obecně přijatou v šedesátých letech minulého století. Kromě sledování geodynamiky
Země v globálním měřítku a tvorby globálních geologických modelů je sledováno také zjištění lokálních
deformací litosférických desek. Tímto způsobem se
sledují místní deformace terénu vlivem geologického
vývoje, které činí několik milimetrů za rok. Horský
charakter sítě Sněžník daný velkými převýšeními mezi
body činí tuto síť zajímavou pro studium nejrůznějších vlivů, které v horském prostředí na měření působí. V naší obci se nachází téměř všechny body na české straně (později byly doplněny ještě další 3 body),
níže uvádíme jejich přehled včetně souřadnic, pokud
byste je chtěli všechny nalézt.

Popis umístění
Označení
souřadnice N
souřadnice E
Králický Sněžník
SNE (SCZE)
50° 12´ 25,296435´´
16° 50´ 50,857207´´
Stříbrnická
STHR
50° 11´ 37,8971´´
16° 51´ 48,730653´´
Kazatelna
KAZA
50° 11´ 22,845032´´
16° 50´ 18,05833´´
Sušina
SUSI
50° 10´ 25,91964´´
16° 51´ 47,812221´´
Pod vodopády
TVDR
50°10´ 46,792965´´
16° 49´ 44,623435´´
Klepý
KLEP
50° 9´ 15,215865´´
16° 47´ 15,778657´´
Vyhlídka
VYHL
50° 8´ 42,550304´´
16° 49´ 27,171114´´
Pramen Lipkovského potoka
PRSO
50° 8´ 45,892342´´
16° 47´ 22,860957´´
Hotel Morava
TARA
50° 8´ 16,590179´´
16° 48´ 21,235103´´
Most u prodejny potravin
DMOR
50° 7´ 46,040367´´
16° 48´ 0,359222´´
Šilbertův kopec
MALI
50° 7´ 16,99692´´
16° 48´ 55,205009´´
Hovadův les
LOMA
50° 6´ 58,376986´´
16° 47´ 18,259458´´
Poznámka: Bod Vyhlídka (VYHL) je navíc také součástí základní geodynamické sítě ZGS (bod Králíky) a sítě Východní Sudety

Bod Vyhlídka (VYHL) s umístěným
měřícím zařízením

Měřící bod
na Králickém Sněžníku

Meřící bod na Sušině
– typický betonový sloupek

Zdroj: Disertační práce Aspekty vyhodnocení měření GNSS, Ing. Lukáš Puchrik
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Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky
organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
dne 9. 6. 2021 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství na MÚ Králíky, schopen poskytovat
poradenství i v domácnostech občanů obce Dolní Morava. Jedná se především o klienty imobilní, zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny na MÚ je spojeno s obtížemi. Poskytování služeb v domácnostech není zpoplatněno.
O zprostředkování služby v domácnostech je vhodné požádat v předstihu na telefonních číslech
602 697 729 nebo 465 526 911.
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

5.–6. 6. 2021
MDDr. Simona Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
12.–13. 6. 2021
MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
19.–20. 6. 2021
MUDr. Jana Vacková
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
26.–27. 6. 2021
MUDr. Hana Valentová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
3.–4. 7. 2021
MUDr. Zdeňka Vebrová
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
05. 7. 2021
MUDr. Eva Vítková
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
06. 7. 2021
MUDr. Lenka Vlasatá
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
465 642 765
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.

KALENDÁŘ AKCÍ
5. června 14:00

DĚTSKÝ DEN

Sportovní areál

5. června

PRIMA CUP – cyklistický závod

Resort DM

25. června 18:00

POUŤ – koncert
(uskuteční se s ohledem na aktuální protiepidemická opatření)

kostel sv. Aloise

26. června 10:00

POUŤ – den atrakcí v Resortu DM pro místní občany zdarma

Resort DM

27. června 10:00

POUŤ – mše svatá se svěcením nových hasičských vozů

kostel sv. Aloise

27. června 14:00

POUŤ – divadlo pro děti

Sportovní areál
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ ocelová závora firmy Ippen pod Lichtenštejnovou
Hranicní
ˇ
chatou na Králickém Snežníku
v roce 1938 sloužila financní
ˇ
stráži jako zábrana proti nenadálému vpádu
ˇ
motorizovaných jednotek Nemecka
na naše území

°
ˇ zustaly
Pohled na stejné místo dnes, po závore
jen
°
pozustatky,
stejneˇ jako po nedaleké turistické chateˇ
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