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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Ve středu 15. prosince 2021 se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení
programu a ověřovatelů zápisu byly schváleny tyto
body:
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
na projekt BěžkyDM 2022 od Pardubického
kraje ve výši 250 000 Kč
• dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na nový obchod
• dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na kavárnu

•
•
•

plánovaná kalkulace vodného na rok 2022
počítající s vodným 27 Kč/m3 bez DPH
rozpočtové provizorium na rok 2022
návrh rozpočtu na rok 2022

Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 24. ledna
2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Na letošní rok počítá návrh rozpočtu s příjmy
24 653 382 Kč a výdaji 38 252 000 Kč. Výše výdajů je
závislá především na započetí investice do budovy
v centru obce (obchod, kavárna, obecní úřad) a haly

pro technické služby. Rozpočet dále počítá s dalšími
drobnějšími investicemi do veřejného osvětlení, komunikací, sportovního areálu apod. a s běžnými provozními výdaji.

Přehled příjmů a výdajů
Příjmy celkem

24 653 382 Kč

Výdaje celkem

-38 252 000 Kč

Výsledek hospodaření

-13 598 618 Kč

Popis
0
1014
1031
1032
1039
2141
2143
2212
2219
2310
2321
2399
3111
1

Příjmy
Daňové příjmy
Ozdravování hospodářských zvířat, pol. a speciálních plodin
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Záležitosti lesního hospodářství j.n.
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací j.n.
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Záležitosti vodního hospodářství j.n.
Předškolní zařízení

Výdaje

18 833 382

0

0
0
100 000
0
1 820 000
280 000
10 000
0
1 000 000
10 000
0
0

-1 000
-200 000
-4 000 000
0
-11 025 000
-1 160 000
-1 515 000
-700 000
-1 175 000
-2 010 000
0
-50 000

____________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava leden/2022 ___________________________________

3314
3329
3341

Činnosti knihovnické
Zál. ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.
Rozhlas a televize

0
0
0

-15 000
-50 000
-1 000

3349

Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.

0

-70 000

3399
3412
3419
3421
3519

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost j.n.
Využití volného času dětí a mládeže
Ambulantní péče j.n.

0
170 000
0
0
0

-50 000
-1 220 000
-100 000
0
0

3612

Bytové hospodářství

160 000

-1 320 000

3613

Nebytové hospodářství

80 000

0

3631

Veřejné osvětlení

0

-680 000

3632

Pohřebnictví

3 000

-8 000

3635

Územní plánování

0

-400 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 525 000

-4 497 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

510 000

-630 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

10 000

-300 000

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

140 000

0

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

0

0

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0

-360 000

3769
3900

Ostatní správa v ekologii
Ostatní činnosti související se službami pro obyv.

0
0

0
-30 000

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. b.

0

-80 000

4379
5213
5274

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Krizová opatření
Podpora krizového řízení a nouzového plánování

0
0
0

-50 000
-105 000
0

5511

Požární ochrana – profesionální část

0

-5 000

5512

Požární ochrana – dobrovolná část

0

-700 000

6112

Zastupitelstva obcí

0

-1 330 000

6114

Volby do parlamentu ČR

0

0

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných c.

0

0

6171

Činnost místní správy

2 000

-4 140 000

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0

-5 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

0

0

6399

Ostatní finanční operace

0

-260 000

6402
6409

Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti j.n.

0
0

-10 000
0

Celkem

24 653 382

-38 252 000
2
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JAK TO VYPADÁ S INVESTICEMI OBCE?
Většinu z vás občas napadá, jak to vypadá s plánovanými investicemi obce, o některých se mluví delší
dobu, o některých zase kratší. V nejbližším období
čekají Obec Dolní Morava nejmasivnější investice
především do infrastruktury, která je v obci dlouho-

době podhodnocená. Vzájemná provázanost investic
či pozemkové záležitosti však brzdí jejich realizaci.
Bez dotačních možností však některé investice nelze
realizovat. Jak to vypadá s těmi nejdůležitějšími investicemi?

CENTRUM DM
O projektu zahrnujícím prodejnu potravin s kavárnou
a přípravou pro nový obecní úřad se mluví již delší
dobu, bohužel realizaci tohoto projektu brzdí pozemkové záležitosti. Po prvotním neúspěchu v místě stávající prodejny bylo změněno umístění projektu vedle
obecního úřadu, kde se jevily majetkoprávní vztahy

schůdněji. Bohužel již téměř 2 roky probíhá směna
pozemků s Lesy České republiky, která by se již dle
informací měla blížit ke konci. Tato směna je potřebná pro plnohodnotné provedení projektu. Pokud
proběhne směna do první poloviny roku, bude stavba
letos zahájena.

KANALIZACE A ČOV
Centrální kanalizace s čistírnou pod obcí je naprojektována, aktuálně dobíhá územní řízení, kde bohužel
bylo jedno odvolání ke krajskému úřadu, které proces
povolení této velmi důležité stavby značně prodloužilo. V případě vydání územního rozhodnutí máme již
nachystanou projektovou dokumentaci pro stavební
povolení, které bude následovat a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby, dle níž se bude soutěžit zhotovitel. V letošním
roce bude vyhlášen dotační titul na realizaci kanaliza-
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cí a čistíren z prostředků EU, pro úspěch v žádosti
však musíme mít vydáno stavební povolení a vysoutěženého zhotovitele a dalším mezníkem pro realizaci
bude výše uznatelných nákladů (celkových nákladů
stavby, na kterou bude poskytnuta dotace), aby celý
projekt byl pro Obec ufinancovatelný. Náklady Obce
by neměly přesáhnout 15 mil. Kč, jinak by byly ohroženy další projektové záměry obce. Pokud vše půjde
ideálně, započetí této stavby by mohlo být na podzim
tohoto roku, bohužel nic není v životě ideální….
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TECHNICKÉ SLUŽBY
Po loňské přípravě zpevněného prostoru u hasičské
zbrojnice je zpracováván projekt na výstavbu haly
pro technické služby. V případě získání stavebního
povolení bude hala v letošním roce realizována.

STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Projekt, který s ohledem na dopravní situaci v obci je
již delší dobu velmi potřebný. První část stezky
od obchodu po hotel Sněžník v šíři 3 metry je naprojektována, kladně prokonzultována na Státním fondem dopravní infrastruktury a je řešeno stavební povolení. Realizace tohoto záměru je však závislá
na realizaci kanalizace a realizaci rekonstrukce hlavní
komunikace Pardubickým krajem. Splašková kanalizace má totiž vést v tělese stezky, tudíž i když jsme

na realizaci této stavby připraveni, nemůže být zhotovena dříve než kanalizace. Další podmínkou je realizace rekonstrukce hlavní komunikace Pardubickým
krajem, který tuto investici z finančních důvodů odsouvá. V lokalitě parkoviště U Vendy má totiž dojít
k posunu komunikace blíže k řece a vedle parkoviště
bude realizována stezka, aby nemuseli chodci a cyklisté přecházet komunikaci.

BYTOVÉ DOMY
I když si uvědomujeme velkou potřebu bytové výstavby v obci, bohužel vzhledem k neexistenci dotačních titulů na tento typ výstavby (dotace jsou pouze
na byty pro nízkopříjmové sociálně slabé občany)
a finančních možností Obce s ohledem na investice
do infrastruktury nebudeme schopni v nejbližších
letech realizovat nový bytový dům. Samozřejmě stále
hledáme možné zdroje financování a v případě jejich

nalezení jsme tento projekt připraveni realizovat.
Dalším předpokladem pro realizaci tohoto projektu je
nový územní plán, protože stávající neumožňuje výstavbu bytových domů, pouze rodinných domů.
V úvaze je také realizace většího rodinného domu
(max. 3 bytové jednotky), který by byl možná
pro Obec v nejbližší době ufinancovatelný.
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V HORNÍ ČÁSTI OBCE NESVÍTÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Z důvodu realizace nového kabelového vedení
od trafostanice u Penzionu na rozcestí po konečnou
v režii ČEZ Distribuce došlo k částečnému odstranění
původního vzdušného vedení, kde byl veden i drát
pro napájení veřejného osvětlení. Obec Dolní Morava
objednala u zhotovitele kabelového vedení i přílož
kabelu pro veřejné osvětlení, což bylo realizováno. Na
částech trasy však byly využity původní kabelové roz-

vody ČEZ Distribuce, kde Obec Dolní Morava žádné
kabelové rozvody nevlastní a nemohlo tak dojít
k propojení kabelů pro veřejné osvětlení. Položení
nového kabelu je však závislé na demontáži původního vzdušného vedení, což z velké části nebylo ještě
provedeno. Z tohoto důvodu ke kabelovému propojení dojde až v letošním roce, kdy by měly být instalovány také nové sloupy a lampy pro veřejné osvětlení.

SPORTOVNÍ KLUB OPĚT LYŽUJE
První neděli v novém roce se po více než roční pauze
sešli členové Sportovního klubu Dolní Morava na svahu, aby zdokonalili své lyžařské dovednosti. Účast
předčila očekávání a ráno na lyžích stálo 32 dětí, které byly rozděleny do několika oddílů dle dovedností.
Asi nejnáročnější to měli instruktoři a rodiče
v případě nejmenších dětí, které kouzlo lyžování teprve objevují a zde musel připadnout na téměř každé
dítě jeden dospělý. Celkem se sešlo v této kategorii
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10 dětí ve věku 3–5 let a své první zatáčky se učily
v dětském parku Amálka. Větší děti již brázdily téměř
všechny sjezdovky v Resortu Dolní Morava, dle dovedností byly rozděleny do více skupin, kdy s výukou
mimo zkušených rodičů pomohli i profesionální instruktoři. I když svah byl po ránu hodně tvrdý, děti si
s tím poradily a vše bez újmy zvládly. A již se těší
na další neděli, kdy se opět sejdou a snad i napadne
nějaký sníh…
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KALENDÁŘE PRO OBČANY
Bohužel se dodavatel s tiskem kalendářů opozdil, proto jsou distribuovány s mírným zpožděním, a pokud jste je ještě neobdrželi, stane se
tak v nejbližších dnech spolu s odečtem vodoměrů.

ÚRYVKY Z KRONIKY 1945–1946
poznámka: psáno pravděpodobně v roce 1950 či později

Počet obyvatel v r. 1946
Celkový počet obyvatel k 1. březnu 1946 byl – Čechů
152, Němců 281 (poznámka: celkový počet obyvatel
433 byl pouze na Velké Moravě, Dolní a Horní Morava
byly v té době samostatné a v těchto počtech nejsou
zahrnuty)
Z toho u Čechů –
dětí do 1 roku
5
dětí od 2–3 let
10
dětí od 3–8 let
19
dětí od 8–15 let
22
mužů od 15 let
53
žen od 15 let
43
Odsun Němců
Němcům za jejich činnost v době druhé světové války
(1939–1945) se dostalo v roce 1946 spravedlivé odplaty. Byli z naší obce po etapách vysídleni. I. odsun
Němců byl proveden dne 11. června 1946, druhý odsun dne 19. července 1946. V druhém odsunu bylo 53
Němců. V třetím odsunu 12. srpna téhož roku odešlo
51 německých příslušníků. Dne 9. října odsunuto 55
osob a po těchto transportech zbývalo k odsunu 64
Němců. Koncem října 1946 odsunut zbytek.
V odsunovém příkazu jsou uveřejněny podmínky,
za nichž byl transfer prováděn.

Odsunový příkaz
Zavazadlo pro 1 osobu nesmí převyšovati váhu 60 kg.
Každé zavazadlo budiž nápadně označeno číslem
transpo. seznamu a jménem majitele. Potraviny jsou
dovoleny vzíti na 2 zásobovací období, a to podle
dávek stanovených pro německé příslušníky. Nesmí
být přepravovány ony druhy potravin, které se
za války nedostávaly českému obyvatelstvu, jako:
rýže, čokoláda, sardinky, zrnková káva a p. zásadně
nesmí být přepravováno: zlato, šperky (mimo snubní
prsteny), ceniny, valuty, čsl. peníze. Vývoz marek není
dovolen.
Tak 29. října 1946 skončil odsun Němců nejen z Velké
Moravy, ale i z našich zemí.
Zvolení Dr. E. Beneše presidentem
Dne 19. června 1946 byl zvolen Dr. Ed. Beneš presidentem republiky.
Kl. Gottwald, min. předsedou
Dne 2. července 1946 stanul v čele vlády Klement
Gottwald.
Slavnostní vyhlášení dvouletého plánu
Dne 25. října 1946 byl schválen zákon o dvouletém
plánu. Dne 28. října byl slavnostně vyhlášen dvouletý
plán a naši pracující se zavazují ho splnit.

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ o víkendech a svátcích v čase 8:00–11:00 hodin
TERMÍN
JMÉNO
ADRESA
TELEFON
8.–9. 1. 2022
MUDr. Tereza Marková
Lanškroun, 5. května 2
465 322 897
15.–16. 1. 2022
MDDr. Vojtěch Muthsam
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
22.–23. 1. 2022
MUDr. Klára Nováková
Letohrad, Šedivská 498
605 598 958
29.–30. 1. 2022
MDDr. Simona Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
465 676 822
5.–6. 2. 2022
MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
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/Lékařská pohotovostní služba.
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

° Velká Morava 20 v litopadu lonského
Dum
roku
ˇ

Stejné místo dnes
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