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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 6. prosince se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• pacht sportovního areálu na další období, kdy
mezi 6 zájemci o pacht byl vybrán Radek
Vrábel
• záměr prodeje části p.p.č. 232/3, 232/10
a 224 v k.ú. Dolní Morava o výměře přibližně
1 000 m2 za účelem výstavby malého
řemeslného pivovaru
• směna více pozemků mezi Obcí a společnosti
Sněžník – druhá část směny
• směna části p.p.č. 5158 v k.ú. Velká Morava
o výměře 64 m2 ve vlastnictví Obce Dolní
Morava za části p.p.č. 5140, 5141, 5142
a st.p.č. 32 ve vlastnictví Rostislava Zatloukala
o shodné výměře
• změna prodeje části p.p.č. 111/2 v k.ú. Horní
Morava na prodej části p.p.č. 5089 v k.ú.
Velká Morava o výměře 1 118 m2 Michalu
Stránskému za účelem výstavby rodinného
domu s podmínkou trvalého pobytu
• směna části p.p.č. 5089 v k.ú. Velká Morava
o výměře 113 m2 ve vlastnictví Obce Dolní
Morava za část st.p.č. 15 v k.ú. Velká Morava
o shodné výměře ve vlastnictví Ladislava
Khola
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby vedení přípojky nn přes p.p.č. 5371/2
s 5367 v k.ú. Velká Morava s podmínkou
odsazení plánované trasy od komunikace
• záměr prodeje části p.p.č. 639/2 v k.ú. Horní
Morava o výměře přibližně 115 m2
s podmínkou předkupního práva a práva
zpětné koupě
• žádost o bezúplatný převod p.p.č. 5079 v k.ú.
Velká Morava od SPÚ
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku byl projednán záměr společnosti Sněžník na výstavbu apartmánových domů
pro ubytování a bydlení nad Alešem Novákem
na p.p.č. 5681/1 a 5676/1 v k.ú. Velká Morava. Jedná
se o 6 objektů o půdorysných rozměrech 14 x 27,5
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metru zastřešených sedlovou střechou. Část objektů
je vzájemně propojena spojovacími trakty, které jsou
z jedné strany úplně zapuštěny pod terén a budou
na nich realizována parkovací místa pro objekty. Výška staveb v nejvyšším místě je 16 metrů. Stavby svým
vzhledem a proporcemi navazují na plánovanou zástavbu v dané lokalitě společnosti VAKABRNOCZ.
Zastupitelstvo shledalo, že záměr je v souladu
s platným územním plánem, požaduje dodržení dohody o spolupráci (platby pobytových poplatků
z vystavených ubytovacích kapacit a trvalé pobyty
ve vystavěných bytech či náhradní platby).

Dále v tomto bloku byl projednán záměr výstavby
3 domů na p.p.č. 5541 a 5542 v k.ú. Velká Morava
(mezi střediskem a hotelem Morava). Jedná se
o stavby o půdorysu ve tvaru L s šířkou 6,5 metru
a s nejdelší délkou 15,5 metru. Stavby jsou zastřešeny sedlovou střechou a v nejvyšším bodě mají výšku
přibližně 11 metrů. Dle zastupitelů navržená zástavba
neodpovídá okolní zástavbě, požadují úpravu tak, aby
bylo dosaženo lepšího poměru mezi výškou a šířkou
stavby, aby střešní krytina měla černošedou či tmavě
hnědou barvu, aby stavby měly přesahy střech jako
v případě okolní zástavby a aby bylo dodrženo rovnoběžné urbanistické uspořádání staveb.

Následně byl zastupitelům předložen upravený záměr výstavby 3 domů na p.p.č. 5390, 5370, 5387
a st.p.č. 75/1 v k.ú. Velká Morava (namísto bývalého
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Maurerova statku), kdy oproti původnímu záměru
byly doplněny štíty na dvou domech směřující
do údolí, což odpovídá více okolní zástavbě.
K předložené úpravě neměli zastupitelé připomínek,
neboť záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce.

Nakonec zastupitelé probrali možnost změny programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického
kraje v souvislosti s koncepcí řešení kanalizace v obci.
V současné době je v koncepci zanesena jedna ČOV
pod obcí s kanalizací pro celou obec o velikosti 4 000
EO. Vzhledem k možné budoucí výstavbě v souladu
s platným územním plánem však bylo prověřeno, že
bude potřeba vyšší kapacita až 8 000 EO. Největší
rozvoj v obci probíhá v jejím závěru, proto společnost Sněžník navrhla umístit druhou čistírnu odpadních vod o kapacitě až 4 000 EO přímo u zdroje odpadních vod v závěru obce (naproti hotelu Sněžník).
Důvodem je skutečnost, že výstavba v závěru obce
probíhá dynamicky a pokud obec nezíská dotaci na
realizaci kanalizace s čistírnou, nebude schopna napojit nově vznikající nemovitosti v této lokalitě
a nové nemovitosti by byly buď napojeny na stávající
roztříštěnou síť menších ČOV, či by jim byla stavěna
jako dočasná stavba další malá ČOV, což by vedlo
k velmi špatné kontrolovatelnosti jakosti přečištěných odpadních vod. K danému tématu se vznesla

diskuze a tento záměr ještě bude prověřován, než
bude přistoupeno k případné změně koncepce.
Projekty obce
Zastupitelstvo
neschválilo
realizaci
projektu
stellplatzu (parkoviště pro karavany) na p.p.č. 5664/1
v k.ú. Velká Morava (nad Čermákovými) ve spolupráci se společností Park4camper, s.r.o. Zastupitelstvo
obce shledalo, že případný stellplatz vybuduje možná
v budoucnu čistě ve vlastní režii, avšak v současné
době jsou prioritou jiné projekty.
Dále bylo zastupitelstvo obce informováno o připravovaném výběrovém řízení na pořízení nového traktoru s kontejnerovým nosičem. Výběrové řízení
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek bude
vypsáno v nejbližších dnech.
Nakonec zastupitelstvo obce schválilo pořízení prováděcí projektové dokumentace na projekt kanalizace s centrální ČOV v hodnotě 1 280 000 Kč bez DPH.
Ostatní
V tomto bloku schválilo zastupitelstvo obce obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku pobytu, který bude od roku 2022 zvýšen z 20 Kč na osobu a noc na 30 Kč na osobu a noc.
Dále v tomto bloku zastupitelstvo obce schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu, který bude
od roku 2022 zvýšen z o 25 % z důvodu zvyšujících se
nákladů za svoz.
Následně zastupitelé schválili plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodu)
na období 2021–2030, kdy ročně musí obec na obnovu naspořit 832 544 Kč. Prostředky nesmí být využity
na výstavbu nového vodovou, pouze na obnovu stávajícího.
Nakonec zastupitelé schválili investice volných prostředků určených na plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovodu) do fondu
komerčních nájmů (Czech Fund) ve výši 500 000 Kč,
do fondu nájemního bydlení (Home Capital) ve výši
500 000 Kč a pravidelné měsíční investice do Franklin
Technology Fund ve výši maximálně 5 000 Kč.
Zveme občany na mimořádné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Morava, které se uskuteční ve středu 15.
prosince 2021 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné.

2

___________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava prosinec/2021 __________________________________

NOVÁ VÝŠE POBYTOVÝCH POPLATKŮ
Zastupitelstvo obce schválilo od roku 2022 zvýšení
pobytového poplatku na sazbu 30 Kč za ubytovaného
a noc. Důvodem zvýšení je stále se zvyšující náklady
na připravované investice, které také souvisí
s cestovním ruchem a zvyšující se náklady na služby
cestovního ruchu (úprava běžeckých stop, cyklobus,

skibus, …). Žádáme tedy všechny ubytovatele, aby
od 1. ledna vybírali poplatky ve správné výši. Chápeme, že neustále zvyšování cen není příjemné, ale věříme, že vybrané prostředky přispějí k lepším službám
a investicím ve společném zájmu.

CENA ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD ROKU 2022
Od 1. ledna dochází ke zvýšení cen za svoz komunálního odpadu. Důvodem je navýšení ceny za svoz komunálního odpadu, a to o 50 %. Navýšení ceny není
způsobeno výrazně navyšujícím se cestovním ruchem, ale vyšší sazbou za dopravu odpadu od svozové společnosti. Místní poplatky budou navýšeny o
25 % a platby pro podnikatele, kterým obec zajišťuje
svoz na základě smlouvy, budou účtovány skutečné
náklady, které Obec za svoz uhradí. Aby nedocházelo
ke zneužívání systému svozů, budou nově popelnice
Ceny svozu pro podnikatele
110 l
240 l
1100 l
Místní poplatky
Chataři (za nemovitost)
Občané (za osobu)
Studenti (na koleji či internátu)
Odlehlé nemovitosti

opatřeny čipy či samolepkami, které budou poskytovat svozové společnosti informace o tom, jestli mají
popelnici vyvést. Čipy či samolepky budou na popelnice umístěny automaticky, nemusíte se o nic starat.
V případě podnikatelů se bude jednat pouze o případ,
že mají řádně zaplaceny platby za svoz, jinak jim popelnice nebude vyvezena. Žádáme všechny podnikatele, aby si počty odpadových nádob objednali řádně
a včas, aby se vyvarovali nepříjemným situacím
s nevyvezeným odpadem.
Sezónní vývoz
1500 Kč
2 500 Kč
9 900 Kč

Celoroční vývoz
2 400 Kč
3 900 Kč
18 000 Kč

Stávající poplatek
720 Kč
432 Kč
216 Kč
360 Kč

Nový poplatek
900 Kč
540 Kč
270 Kč
450 Kč

Poznámka: Jedná se o paušální platby, v případě zavedení čipů bude svážený odpad vážen a budou účtovány
skutečné náklady za svoz.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KONTEJNEROVÝCH MÍST
Vzhledem ke zneužívání sběrných míst na komunální
a tříděný odpad bude nově utvořeno centrální sběrné
místo za obecním úřadem, které bude monitorováno.
Kontejnery jsou určeny pouze pro občany se zaplace-

ným místním poplatkem, nejsou určeny pro odkládání odpadu z podnikání (ubytování) a pro odpad ze
staveb. Žádáme občany i podnikatele, aby toto dodržovali!

KALENDÁŘE PRO OBČANY
Tak jako v každém roce i letos s odečtem vody obdrží
místní občané zdarma stolní týdenní kalendář
s fotkami od místních občanů a s popisem událostí
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a svozů odpadů. Kalendáře by měly dorazit před Vánocemi, po obdržení je budeme distribuovat.

___________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava prosinec/2021 __________________________________

ÚRYVKY Z KRONIKY 1945–1946
Pozn.: psáno pravděpodobně v roce 1950 či později
Škola – její dějiny
Jak vypráví německá obecní kronika, následkem třicetileté války a jejich náboženských nepokojů nebylo
pravidelného vyučování, rovněž ne za války sedmileté
za Marie Terezie. Teprve od roku 1786 vyučovalo se
příležitostně v domku v Malé Moravě. Pravidelné
vyučování bylo zavedeno od roku 1802. Před kostelem, kde je nyní zeleninová zahrada, stála jednotřídní
obecní škola, v níž se vyučovalo od r. 1802–1887.
Nynější školní budova byla vystavena v roce 1887.
Podrobnosti o stavbě a ceně školní budovy jsou
v německé kronice
R. 1945
Dne 1. října 1945 byl škole přidělen zmocněnec MŠO
v Šumperku učitel Jaroslav Rulíšek, rodem z Hostic,
okr. Šumperk, působící do té doby na obecní škole
v Hrabenově. Byl zároveň pověřen správou školy.
Škola byla ve velmi ubohém stavu. Vyučování mohlo
být zahájeno teprve 24. října 1945.
Dnem 1. 4. 1946 nastoupil učitel Jar. Rulíšek vojenskou presenční službu a byl nakrátko vystřídán učit.
Mir. Polákem.
Po něm převzala správu školy Anna Závodníková, jež
tu působila do 30. 9. 1946. Učit. Jar. Rulíšek vyučoval
zde od 1. 9. 1946 jako správce školy. Od 1. 10. 1946
převzal od učit. A Závodníkové i I. třídu, takže vyučoval až do konce školního roku 1946/47 sám 2 třídy.
Místní školní rada byla ustanovena v listopadu 1945.
O prázdninách v r. 1946 byla škola uvnitř opravena
a zavedena elektřina, v druhé třídě položena nová
parketová podlaha.
Kostel
Farou příslušela Velká Morava r. 1563 (to jsou vůbec
počátky zmínky o obci) do Malé Moravy. Zde byl dřevěný kostel na kamenných základech. Pro nedostatek

kněží byla obec Velká Morava přifařena k farnosti
v Hanušovicích.
V r. 1687 byla zřízena farnost v Krupmerkách (dnešním Podlesí) a Velká Morava byla k ní přidělena.
V r. 1687–88 vystavěly obce Malá Morava, Velká Morava a Vojtíškov kamenný kostel v Malé Moravě.
Teprve v r. 1725 ustanovili a platili farníci Malé Moravy vlastního kaplana.
V roce 1843 byla povýšena obec Malá Morava
na faru.
V r. 1802 byla Velká Morava odloučena od Malé Moravy kostelem a měla svého duchovního. Před r. 1802
byla prý ve Velké Moravě jen dřevěná kaple při hospodářství čís. 26 pod domem čís. 63 (pozn. red.:
u dnešní autobusové zastávky Tábor). Sochy svatých,
jež jsou na zdi dvora domu čís. 32 pocházejí prý z této
staré kaple (pozn. red.: část těchto soch je nyní umístěna u kostela).
Nynější kostel
Kostel ve Velké Moravě byl vystavěn v románském
slohu (stylu) v r. 1801–1802 (pozn. red.: správně se
jedná o empír – sloh v období klasicismu, románský
sloh byl užíván u staveb v 10–13. století). Farní budova byla dohotovena v r. 1802. R. 1877 byly obce Dolní
a Horní Morava, jež patřily do Červeného Potoka,
přifařeny do obce Velké Moravy.
Farář Fr. Todt
Prvním českým farářem ve Velké Moravě je František
Todt. Narodil se dne 15. listopadu 1909 v Ježově, okr.
Kyjov. Středoškolská studia na gymnasiu vykonal
v Kyjově. R 1929 odchází do Olomouce, aby se tu věnoval bohosloveckému studiu. Dne 5. července 1934
je vysvěcen na kněze. Prvním působištěm byla mu
určena Pustá Polom, odtud odchází do Kobeřic a pak
do Hati. V r. 1938 přechází do Tovačova, v roce 1945
do Slavonína a v r. 1946 do Velké Moravy.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ

Tak jako v loňském roce bohužel musel být zrušen
vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
u obecního úřadu. Rozsvícení nakonec proběhlo online formou na facebooku obce. Rozsvícení doprovázelo malé vystoupení místních dětí za koordinace
Alžběty Voříškové Kholové, za což moc děkujeme.
Protože opatření týkající se vánočních prodejů přišly
letos na poslední chvíli, hasičky již vyrobily prodejní
zboží. Z tohoto důvodu je toto zboží prodáváno
na obecním úřadě v úředních hodinách. Stále je ještě
něco k dispozici, pokud máte zájem, můžete dorazit
něco na vánoční výzdobu dokoupit.

ZIMNÍ SEZONA ZAHÁJENA
V letošním roce k nám zima dorazila dříve než
v minulých letech. V provozu jsou již některé sjezdovky Resortu Dolní Morava a Obec Dolní Morava
upravuje 60 km běžeckých stop.
Aktuální informace o upravovaných stopách naleznete na webu bezkydm.cz nebo na facebooku
bezky.DM.

Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
dne 12. 1. 2022 /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.
5
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ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
Lanškroun, Opletalova 567
465 324 829
18.–19. 12. 2021 MDDr. Aleš Bílý
Letohrad,
Tyršova
259
972 324 447
24. 12. 2021
MUDr. Stanislava Dunglová
Lanškroun, Českých bratří 519
467 771 918
25. 12. 2021
MDDr. Tereza Faltusová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
26. 12. 2021
MDDr. Michaela Hrdinová
Bystřec 182
465 642 990
27. 12. 2021
MUDr. Zuzana Jedličková
Letohrad, Šedivská 498
465 622 216
28. 12. 2021
MUDr. Marie Johnová
Žamberk, Školská 834
739 374 555
29. 12. 2021
MDDr. Aneta Junková
30. 12. 2021
Zubní lékař Oleksii Khmara
Letohrad, U Dvora 815
605 501 139
Lanškroun, Mikoláše Alše 152
739 374 787
31. 12. 2021
MDDr. Milan Kopecký
1.–2. 1. 2022
MUDr.,MBA Miroslav Mareš
Žamberk, Školská 834
739 374 555
8.–9. 1. 2022
MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. května 2
465 322 897
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.

POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře
vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku
neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec,
lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců
nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky
energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky
různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či
servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá
jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí
osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás
k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem
v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte
o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete,
kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas
na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit
na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté
většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ
Požár nedokonceného
hotelu Vista v zimeˇ 2012

Hotel Vista dnes

ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava je měsíční periodický tisk územního samosprávného celku Obce Dolní
Morava. Vydává a tiskne Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad zpravodaje je 200 ks
a je dodáván zdarma do domácností obce Dolní Morava. Je k dispozici v elektronické podobě
na www.obecdolnimorava.cz/zpravodaj. Redakce: Ing. arch. Richard Novák, Edita Novotná, Mgr. Lucie
Nováková (sazba). Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše příspěvky doručte na Obecní úřad nebo na email zpravodaj@obecdolnimorava.cz. Uzávěrka je vždy 25. den měsíce.

Jízdní Őád Skibusu Dolní Morava
platí od 26. 12. 2011 do 20. 3. 2022
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P"epravce: Ji"í Beran - p"eprava osob a zboží
Vladislava Van•ury 708, 561 69 Králíky • I#: 73603414 • DI#: CZ8212283673 • tel.: 603 312 891, 777 853 443, 800 111 101 • www.taxiberan.cz

JÍZDENKA NA SKIBUS - Jednorázovou jízdenku na skibus
v hodnot• 25 K• si m•žete zakoupit odesláním SMS
ve tvaru SDM na tel. •. 90206 nebo použijte QR kód !
Platnost jízdenky je aktuální den

Rychlý a bezpe•ný nákup jízdenky pomocí aplikace SEJF

Technický servis: GLOBDATA a.s. Na p"íkop• 393/11, 110 00 Praha 1 • www.globdata.cz • www.platmobilem.cz. #íslo je jednotné pro všechny operátory v #R. Pro platbu je nutné mít aktivní službu Premium SMS.

ZDARMA

pro místní obÿany po pŐeložení obÿanského prŢkazu
pro ubytované po pŐedložení SnĚžníkPass

