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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 24. ledna se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se
společností Sněžník, a.s. týkající se změny
koncepce ČOV v obci, a to v rozdělení na 2 ČOV
místo jedné kvůli kapacitním možnostem

Sruby Větrný vrch a Moravankou), ke kterému
neměla většina zastupitelů připomínky, záměr je
v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací obce

• výstavba tůní v lokalitě za ovčínem v režii
Státního pozemkového úřadu, tůně po realizaci
budou bezúplatně převedeny na Obec Dolní
Morava
V rámci tohoto bloku bylo projednáno:
• záměr výstavby ČOV společnosti Sněžník
o kapacitě 4000 EO na p.p.č. 5696 a 5698 v k.ú.
Velká Morava (u hotelu Sněžník), která bude
sloužit pro veřejnou potřebu horní části obce

Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku byly předloženy 2 nabídky
na odkoupení pozemku pro výstavbu pivovaru
za obecním úřadem (p.p.č. 232/3, 232/10 a 224 v k.ú.
Dolní Morava). Zastupitelstvo obce se rozhodlo odložit rozhodnutí o případném prodeji pozemku
pro bližší seznámení s jednotlivými nabídkami.
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• prodej části p.p.č. 639/2 v k.ú. Horní Morava
o výměře přibližně 100 m2 (nad Povodím
Moravy) manželům Škarkovým s podmínkou
předkupního práva a práva zpětné koupě

• záměr výstavby rodinného domu pana Šebka
na p.p.č. 538/1 v k.ú. Dolní Morava (u Václava
Vrábela), ke kterému nebyly podány připomínky,
záměr je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací obce

• záměr prodeje části p.p.č. 588/4 v k.ú. Dolní
Morava o výměře přibližně 100 m2
(u Kostúrových) s podmínkou předkupního práva
a práva zpětné koupě
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelové vedení nn přes
p.p.p.č. 5187 v k.ú. Velká Morava (u Mlýnice)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelové vedení nn přes
p.p.p.č. 13/8, 14/2 a 12/1 v k.ú. Horní Morava
(areál hotelu Sněžník)

• záměr výstavby 9 chat společnosti Norah, s.r.o.
na p.p.č. 2122 a 2123 v k.ú. Dolní Morava (mezi
1

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelové vedení nn přes
p.p.p.č. 2018/1, 5037, 5046/5,5055/1, 5055/6
v k.ú. Velká Morava (areál nové zástavby u lip)
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Projekty obce
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• podání 5 žádostí o dotaci z prostředků
Pardubického kraje na projekty a jejich
případnou realizaci. Jedná se o tyto projekty:
o úprava územního plánu po společném
jednání s dotčenými orgány
o zlepšení
podnikatelského
prostředí
ve sportovním areálu
o pasport místních komunikací a veřejného
osvětlení
o zpřístupnění opevnění na Dolní Moravě
o oplocení a osvětlení víceúčelového hřiště
ve sportovním areálu

• projekt veřejného přístupu do stálého těžkého
opevnění K-S 4 U Cesty
• projekt veřejného přístupu do stálého lehkého
opevnění na Dolní Moravě
Finanční záležitosti
V rámci tohoto bloku byl schválen rozpočet na rok
2022 počítající s příjmy 25 963 382 Kč a s výdaji
39 852 000 Kč.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 21. února
2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnou charitativní
akcí v České republice. Začala před 21 lety v Olomouckém kraji. Současně se účastní této akce přes 60
tisíc dobrovolníku, vedoucích skupinek a zpívajících
koledníku. Hlavním účelem sbírky je napomoci osamělým seniorům, samotným matkám s dětmi, handicapovaným občanům a na domácí péčí v těžké nemoci. V životě přibývají složité situace, o pomoc žádají
noví senioři a na druhé straně ubývají finanční prostředky i narůstá počet charitativních ošetřovatelek.
Na Dolní Moravě koledovali tříkráloví koledníci
ve čtvrtek 13. ledna. Poněvadž obec je dlouhá a členitá, nezvládla bych to sama s dětmi, tak náhodně jsme
se domluvily z Alžbětou Kholovou, že paní poskytne
na ten účel celodenní čas a auto. S takovou nabídkou
a obětavostí jsem se nesetkala za 20 let koledování. A
tak jsme v domluvené ráno ustrojili na Horalu 3 šikovné koledníky, 2 brášky Ládíka a Vaška Kholovi
a Vítka Krobota, který už koledoval minulá léta. Děti,
které chodily či chodí do školky v Červeném Potoku
vždy uměly a umí hezky koledovat. V poledne byla
přestávka na občerstveni na penzionu Terezka, které
uhradila p. Kholová. Tam jsme museli prokázat potvrzeni o očkování proti Covidu, což jsme všichni měli.
Na konečné autobusové zastávce jsme se otočili
a koledovali u domovů podél silnice až ke kapličce,
pak za mostem po pravé straně řeky Moravy až
do setměni. Kolem 16. hodiny na děti padla únava
a přály si návrat domů. Proto jsme nenavštívili zbýva-

jící rodiny. Omlouváme se. Přála bych si, aby za rok se
našel někdo z dospělých jako vedoucí skupinky, aby
nám pomohl v té bohulibé charitativní činnosti.
Na Králicku koledovalo 15 skupinek, včetně Dolní
Moravy. 20. ledna na králické radnicí se za účasti pana faráře, vedoucích skupinek a sekretářky otevíraly
zaplombované pokladničky. Po sečtení v nich bylo
104 911 Kč. V pokladničce z Dolní Moravy bylo 6 814
Kč. Červený Potok přispěl 2 700 Kč.
Závěrem děkujeme všem rodinám za otevřené dveře
a štědrost a také hospodyňkám za sladkosti a ovoce
pro koledníky. Já osobně děkuji za vstřícnost paní A.
Kholové.
S úctou J. Maurerová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2021
V sobotu 29. ledna byli slavnostně
přivítáni na obecním úřadě nově
narození občánci v roce 2021.
Vítání vedl místostarosta za pomoci členek spolku pro občanské
záležitosti paní Edity Novotné
a Ireny Tykvové. Kulturní vložku
tvořilo vystoupení dětí z Mateřské
školy v Červeném Potoce.
Na samotný akt se dostavily
4 noví občánci, ostatní se

z různých důvodů nemohli dostavit. Přivítána byla Eva Vanžurová,
Valentýna Vanžurová, Ondřej Novák a Anna Kubíčková. Do obce
dále přibyly Stella Kotucz, Bibiana
Kulichová, Valerie Stará a Valentýna Kubitová. Rodičům a jejich
dětem přejeme hlavně zdraví
a spokojený život.

SPORTOVNÍ KLUB
POKRAČUJE
Sportovní klub po svém Novoročním
rozjezdu pokračuje s tréninky 2x týdně.
Protože jsou děti školou povinné, mimo
nedělní dopolední tréninky se scházejí
na středečním večerním lyžování. Perfektně upravený svah a zkušení instruktoři vedou děti k řezaným obloukům.
4
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ÚRYVKY Z KRONIKY 1947
Dvouletý plán
Vláda vychází z přesvědčení, že zdrojem trvalého blaha národa a republiky je především práce. Nový lidový, skutečně demokratický režim, který byl v osvobozené republice nastolen, podnítil velké pracovní úsilí
širokých vrstev našeho lidu v městech a na venkově,
a tak se nám v prvém budovatelském roce podařilo
vyhnout se sociálním střesům a překonat obtíže, způsobené válkou. Na těchto základech bude vybudován
dvouletý plán obnovy pro léta 1947–48. Stěžejní myšlenkou dvouletého plánu je zvýšit výrobu investičních
a spotřebních statků na úroveň předválečnou.
Průmyslová výroba má na konci roku 1948 překročit
úhrnnou předválečnou úroveň o 10 %. Bude nutno
soustředit se na obor báňský. Předpokládaná výroba
u kamenného uhlí 16,7 mil. tun, čímž se zvýší nynější
těžba o 17 %. Uhlí hnědé má být vytěženo 23,4 mil.
tun, čímž se překročí těžba z r. 1937 o 33 %.
V oboru hutním surového železa 1,4 mil. tun a oceli
2,2 mil. tun. Výroba elektrického proudu vyroste
na 7400 mil kWh, tj. o 35 % proti stavu nynějšímu.
Železničních nákladních vagónů chceme vyrobit
15 000, lokomotiv 290, traktorů 9 000, nákladních aut
10 600. Výroba umělých hnojiv musí dosáhnout
400 000 t fosfátových a 300 000 t dusíkatých.
Výroba textilu a obuvi má odpovídat výši předválečné
spotřeby.

Zemědělská výroba
Hlavní slabina naší výživy je nedostatek tuků a masa.
Do konce r. 1948 má být zvýšena výroba hovězího
masa o 35 %, vepřového o 100 %, másla o 10 %, mléka o 75 % a vajec o 50 %. Hlavním předpokladem
pro zvýšení živočišné a rostlinné výroby je mechanizace a elektrifikace zemědělství. V českých zemích je
k dispozici českým zemědělcům 1 300 000 ha zem.
půdy dříve obdělávané Němci a na této půdě se zřizuje přes 100 000 nových českých selských usedlostí.
Stavební obnova
Stavební obnova a odstraňování bytové nouze je další
stěžejní bod dvouletého plánu. Za okupace a válečné
poměry bylo zničeno nebo poškozeno 220 000 domů.
Do konce r. 1948 je nutno opravit nebo nově postavit
125 000 bytů.
Industrializace Slovenska
Položit základ k industrializaci Slovenska patří rovněž
k důležitým úkolům dvouletého plánu. Soudržnost
a jednota státu nezbytně vyžadují, aby se hospodářská úroveň Slovenska urychleně přibližovala hospodářské úrovni českých zemí. Rozšíření průmyslové
základny se dosáhne jednak přemístěním závodů
z českého pohraničí, jednak přímými dlouholetými
investicemi.
Toto je asi v celku program dvouletého plánu, sloužícímu ke zvýšení úrovně obyvatelstva naší republiky.

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

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 9. 2. 2022 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
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
12.–13. 2. 2022
MUDr. Jana Vacková
Lanškroun, Hradební 227
465 322 348
19.—20. 2. 2022 MUDr. Hana Valentová
Lanškroun, Strážní 151
465 322 907
26.–27. 2. 2022
MUDr. Zdeňka Vebrová
Žamberk, Raisova 814
465 613 441
5.–6. 3. 2022
MUDr. Eva Vítková
Červená Voda 330 (MOVIOM)
465 626 460
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.
5
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SENIOŘI, POZOR!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory
s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto
do úzké spolupráce s provozovatelem informační
linky 1188, společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim
pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni
legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat
za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se
dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče
na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná
telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora
nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet
kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem,
ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou,
dostal do svízelné situace například po autonehodě.
Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě
smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je
například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si
signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí
o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho
vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu,
která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace
opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení
lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního
prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře,

který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn,
vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž
zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného,
který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku
překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný
mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde
o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční
problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého
traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy
bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem.
Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami
bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte,
prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás
bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo
že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář
a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je
bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle
158. Děkujeme. Policie České republiky."
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny
nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte
jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy
přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek),
nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy
telefonů, kamer apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ 11 na Horní Moraveˇ po opraveˇ v roce 1972.
Chata c.p.

Stejná chata nazývaná jako Svatební dar dnes.
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