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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 25. dubna se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů
zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku byl opakovaně projednán záměr výstavby 3 dvojdomů na p.p.č. 5541 a 5542
v k.ú. Velká Morava. Došlo k úpravě proporcí objektů
a barevnosti povrchů. Nebyly však doplněny přesahy
střechy, hřeben střechy není realizován v jedné rovině a stavby by mohly být více zapuštěny do terénu.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce doporučuje
provést výše uvedené úpravy.

Dále v rámci tohoto bloku zastupitelé schválili
uzavření smlouvy o spolupráci týkající se napojení
na kanalizaci plánované chaty na p.p.č. 5552 v k.ú.
Velká Morava (nad parkovištěm u Vendy).
Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelové vedení nn přes
p.p.č. 5579, 5567, 5569 v k.ú. Velká Morava
(připojení plánované chaty nad parkovištěm
u Vendy)
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na kabelové vedení nn přes
p.p.č. 688/1 v k.ú. Horní Morava (pod bývalou
chatou Tepvos)
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na kabelové vedení nn přes p.p.č. 5480 v k.ú.
Velká Morava (provedené připojení RD Kholovi)
• uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Dolní
Morava a LČR na více pozemků (staré cesty
uvnitř lesů za pozemky nad obecním úřadem)
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Zastupitelstvo obce v rámci tohoto bloku zamítlo
žádost o pronájem p.p.č. 5643 v k.ú. Velká Morava
(u parkoviště u Čermáků) za účelem dlouhodobého
umístění pouťových atrakcí.
Projekty obce
V rámci tohoto bloku bylo schváleno uzavření:
• dodatku ke smlouvě o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví (PGRLF)
• smlouvy o spolupráci a dohody se společností
Sněžník, a.s. týkající se řešení parkovacího
systému – parkoviště U Vendy
• smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 98 000 Kč na strategické dokumenty
(pasport místních komunikací a veřejného
osvětlení)
• smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 139 755 Kč na pořízení územního
plánu
• dohody o postoupení smlouvy týkající se
administrativních záležitostí projektu Kanalizace
a ČOV na Služby obce Dolní Morava, s.r.o.
• smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 500 000 Kč na projekt „Zlepšení
podnikatelského prostředí ve sportovním areálu“
• smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 297 500 Kč na projekt „Zpřístupnění
opevnění na Dolní Moravě“
• smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 300 000 Kč na projekt „Oplocení
a osvětlení víceúčelového hřiště “
Informace a diskuze
V rámci tohoto bloku byli zastupitelé informováni
o možnosti změny zástupce a jednatele obecní
společnosti Služby obce Dolní Morava, s.r.o. a byla
řešena situace ohledně bytů v domě č.p. 100, kde
v průběhu roku budou zrekonstruovány či
vyspraveny 2 volné bytové jednotky a poté budou
nabídnuty k pronájmu.
Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí 23. května 2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je
veřejné.
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SPORTOVNÍ KLUB A JARNÍ BRIGÁDY
V sobotu 9. dubna a v neděli 24. dubna proběhly
brigády členů sportovního klubu. Do brigád se zapojili
děti i rodiče, a to i přes nepřízeň počasí. Brigádami se
recipročně vrací společnosti Sněžník provozující
Horský resort Dolní Morava část podpory při

vzájemné spolupráci. Bez této podpory by bylo
lyžování pro mnohé děti vzhledem k vysokým cenám
skipasů nedostupné. Sportovní klub Dolní Morava
děkuje společnosti Sněžník, a.s. za možnost pořídit
skipasy na tréninky za dostupné ceny.

OBECNÍ ZÁJEZD STARKL

V sobotu 23. dubna se uskutečnil obecní zájezd
do zahradnictví Starkl v Čáslavi. Zájezdu se zúčastnilo
pouze 7 osob, proto pro dopravu bylo využito nové
hasičské dopravní auto, které pojme až 8 osob.
Nálada účastníků byla dobrá,
dopoledne jsme dorazili na zámek
Kačina u Kutné Hory, kde zrovna
probíhaly Chotkovy slavnosti.
Zámek je nejvýznamnější stavbou
empírové architektury v Česku.
Ve stejném slohu byl postaven
i náš kostel sv. Aloise. Prošli jsme

si zámecký park, využili doprovodných Chotkových
slavností a prohlédli si interiéry zámku, kde zaujalo
muzeum venkova s expozicí včelařství a především
velkolepá knihovna. Po prohlídce jsme se přesunuli
do přilehlého hostince na Huse, kde vařili tradiční
českou kuchyni, takže všichni měli vydatný oběd.
Poté následoval krátký přesun do Starklu, kde si
všichni mohli vybrat ty nejlepší kusy stromků, keřů

a květin na svou zahrádku. V odpoledních hodinách
následoval přesun zpět na Dolní Moravu. Zájezd to
byl příjemný, škoda, že s tak malou účastí.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. dubna se ve sportovním areálu uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic, které
letos nově pořádal nový provozovatel sportovního areálu Radek
Vrábel. Lidé se v areálu začali
scházet kolem 18. hodiny, kdy to
byly především rodiny s dětmi,

které využily zázemí sportovního areálu a těšily se
na zapálení vatry po 19. hodině. Jak se stmívalo,
proměňovala se struktura návštěvníků a areál se zaplňoval lidmi, kteří se chtěli pobavit a po delší době
potkat. Nakonec akci navštívilo 225 osob, což není
málo ani hodně, pohodové atmosféře to neubralo,
spíše naopak. Nově k tanci a poslechu zahrála rocková kapela Stresor, jíž si návštěvníci akce chválili.
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TURISTICKÝ VLÁČEK LEO EXPRESS
Prvního května byl symbolicky
spuštěn provoz turistického
vláčku. Tento den byl vláček
zdarma a využili jej převážně
občané Dolní Moravy a Králicka,
aby okusili novou službu
v regionu. Zpočátku dne bylo
počasí dobré, odpoledne však sprchlo a vláček okusil nepřízeň počasí. Nyní vláček jezdí každý víkend,

prozatím je možné jízdenku
koupit přímo u řidiče, ale během
sezóny
bude
k zakoupení
i na stránkách www.le.cz, kdy
pak budete mít jistotu, že budete mít ve vláčku místo. Přílohou
tohoto zpravodaje je i jízdní řád
vláčku. Držitelé slevové karty SněžníkPass mají
na jízdné 20% slevu.

SKY BRIDGE 721 NA DOLNÍ MORAVĚ
Horský resort Dolní Morava otevírá návštěvníkům
v pátek 13. května nevídanou cestu mezi nebem
a zemí, která jinde na světě nemá obdoby. Ve svém
nejvyšším bodě se nachází až 95 metrů nad hlubokým
horským údolím a po lávce široké jen něco přes jeden

metr přejdou návštěvníci z jednoho hřebenu na druhý. Se svou délkou 721 metrů se řadí k nejdelší visuté
lávce na světě. Velmi zajímavá je i technická dokonalost stavby a nevšední výhledy z místa, které zase
o krůček posouvají hranice možného.

Sky Bridge 721 představuje most, který v sobě nese
„myšlenku času“. Pro ty zvídavější je připravena hra
s rozšířenou realitou, ve které se skrývá poutavý příběh na pozadí skutečné historie naší republiky i jedinečný scénář s vlastními natočenými scénami. Vstupní bránu na visutý most objevíte jen kousek od Stezky

v oblacích za horskou chatou Slaměnka. Z hřebenu
Slamník v nadmořské výšce 1 110 m n. m. vás přenese přes údolí na protilehlý hřeben Chlum. Odtud se
pak pohodlně po naučné stezce vrátíte zpět na výchozí místo.

U NÁS SE STÁLE NĚCO DĚJE … MŠ ČERVENÝ POTOK
Není to tak dlouho, co jsme vám touto cestou sdělovali naše zážitky ze společných zimních chvil, strávených v naší školce na Červeném Potoce. Dnes tu
máme další várku, u nás se totiž stále něco děje…
V měsíci březnu nás navštívila paní knihovnice
z králické knihovny, paní Mgr. Kateřina Brandejsová,
která měla pro děti připravený krásný a poutavý program s jarní tématikou. Seznámila děti se zajímavými
knihami a předala jim spoustu zajímavých informací
o knihách a knihovně samotné. Pár dní na to jsme se
s dětmi vypravili do Králík, abychom Knihovnu navští3

vili. Pro děti to bylo zajímavé a moc se jim zde líbilo.
Jistě to nebyla poslední návštěva.
V tomto měsíci jsme byli také pozváni ZUŠ Králíky
do Evropského domu, kde pro nás bylo připraveno
vystoupení „Medvídek PÚ“, děti poutavě sledovaly
celý příběh. Velký úsměv na tváři jim vykouzlil plyšový
medvídek, kterého si každé dítko odneslo domů.
Začátkem dubna čekal naše předškoláky Zápis do ZŠ,
tak jsme se s těmito dětmi vypravili opět do Králík,
abychom navštívili místní Základní školu a také školní
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družinu. Děti tak měly možnost seznámit se
s prostředím, ale i s paními učitelkami, které na ně
o pár dní později čekaly při samotném zápisu do ZŠ.
A protože k jaru patří teplo a sluníčko, vydali jsme se
ještě pře Velikonocemi skoncovat s paní „Zimou“
a vynesli jsme Moranu do zdejšího potoka, abychom
se s ní a s ní spojenou zimou rozloučili a přivolali tak
teplé jaro.

Každoročně si 22. 4. připomínáme „Den Země“,
v tento den u nás ve školce také slavíme narozeniny
našeho Stříbrňáčka. Letos jsme mu nachystali krásné
ozdobičky v podobě sluníček, zazpívali jsme mu krásné písničky, zarecitovali básničky a popovídali si
o přírodě, o stromech, o lese, … Pár dní na to nás
navštívilo divadélko s krásnou a poutavou eko pohádkou.

Poslední týden v dubnu, jak už to bývá, patřil čarodějnicím, užili jsme si spoustu legrace, soutěží, vyrábění, čarování, míchání lektvarů, … bylo to super!
Teď už se všichni těšíme na krásné teplé počasí, a tak
kdyby náhodou vynášení Morany nepomohlo, rozhodli jsme se přivolat to sluníčko a teplíčko výzdobou
nejen v oknech a u dveří, ale nově i na plotě naší MŠ.
Děti vyrobily krásná veselá sluníčka …, tak to už snad
musí klapnout 
Děti a kolektiv MŠ Červený Potok

ÚRYVKY Z KRONIKY 1947
Škola v r. 1947
Dne 1. září 1947 nastoupil na 2. třídní obecnou školu
řídící učitel Ad. Svoboda a jeho žena učitelka Marie
Svobodová.
Učit. Marie Svobodová, nar. v Třebíči r. 1921 po krátkém působení na třebíčském okrese nastoupila
v pohraničí dne 15. prosince 1946 na obecné škole
v Petrovicích.
Začátek šk. roku 1947–48 byl 1. září 1947. V I. tř. vyučovala Marie Svobodová, měla ve třídě 23 dětí. V II.
tř. vyučoval říd. učitel Ad. Svoboda. V této třídě bylo
23 žáků, Čechů a Slováků.
V roce 1947–1948 chodili do II. tř. žáci 4. a 5. (1. odd)
a 6., 7. a 8. (2. odd) postupního ročníku.
Učitelkou domácích nauk byla Florentina Boucká, jež
dojížděla na vyučování z Hanušovic. Českobratrskému
náb. vyučoval farář Josef Procházka z Králík.

Školní oslavy a besídky
Dne 13. září 1947 vzpomenuto v obou třídách 10.
výročí úmrtí T. G. Masaryka, prvního presidenta Československé republiky.
Dne 28. října 1947 se konala žákovská besídka
na oslavu 29. výročí vzniku naší republiky. Besídky se
zúčastnilo velmi početné obecenstvo naší obce. Promluvil inp. fin. stráže Ludvík Šturc. Přednášku doplnil
programem žáků naší školy, sestavený z 16 básní,
scén a 2 písní.
Dne 7. XII. 1947 byla Mikulášská besídka na popud
KSČ. Na besídku vybráno 900 Kč, za něž byla doplněna žákovská knihovna.
Dne 20. XII. 1947 pořádána Vánoční besídka
s bohatým programem a bohatou nadílkou. Žáci obdrželi školní potřeby v ceně 399 Kč. Dobrovolná sbírka po programu vynesla 608 Kč, jež byly věnovány
na zakoupení žákovské knihovny.
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Veřejná ob. knihovna
Veřejná obecní knihovna měla koncem roku 1947 49
svazků knih zábavných, 42 knihy poučné a 9 knih dětských.

První slov. reemigranti z Rumunska
Dne 21. XI. 1947 byli zapsáni v naší škole 4 děti slovenských reemigrantů z Rumunska. Někteří z dětí
vůbec dosud školu nenavštívilo.
Končí se rok 1947, první rok dvouletky, rok, kdy se
stát pozvedá z ran okupace a války, aby byl vystřídán
rokem, jenž přináší naší vlasti socialismus po únorovém vítězství lidu.

DOMÁCÍ ŠAMPIONÁT V MARATONU PŘIVÍTÁ DOLNÍ MORAVA 28. KVĚTNA
Jeden z nejsledovanějších českých závodů ŠKODA
AUTO Mistrovství ČR v maratonu odstartuje 28. května na Dolní Moravě.
Trasa letošního domácího šampionátu doznala oproti
původním letům výrazných změn. Tou nejpodstatnější je, že celý závod vede masivem Králického Sněžníku, kdy se oproti roku 2021 vynechala celá část Rychlebských hor.
Nejvyšší místo na trati se nachází ve výšce 1 300 m,
a to nedaleko horské chaty Pod Sněžníkem. Pojede se
i pod novou atrakcí resortu Dolní Morava, nejdelší
visutou lávkou na světě, Sky Bridge 721. Ve stručnosti
celá trať vede kolem vrcholu Králického Sněžníku
(1 423 m n. m.).
Trať domácího šampionátu měří 90 km s převýšením
3 000 výškových metrů. Kategorie mužů vyrazí
po startu směrem na Slamník ke Stezce v oblacích,
k dominantní atrakci tohoto resortu. Zde najedou
na traily místního bikeparku a vrátí se do prostoru
startu a cíle. Na 10. kilometru se objeví první občerstvovací a technická zóna, po které následuje stoupání na Klepáč. Kategorie žen vynechají tuto úvodní část
trati a pojedou po startu přímo na Klepáč. Jejich trasa
bude o 10 km kratší s převýšením o 500 výškových
metrů méně. Dále je trať mužů a žen identická až
do cíle.
Po sjezdu z Klepáče se pojede na singletraily v polském Jódlowě, kde se nachází dvě depa, na 26. a 42.
kilometru. Následuje výjezd alpského charakteru
na Králický Sněžník, odkud vedou traily na hraniční
hřeben do Kladského sedla. Po sjezdu v Kladské bráně
na 65. kilometru je umístěné čtvrté depo. Trasa dále
najede na cyklotrasy v úbočí Sněžníku a povede
pod visutou lávkou znovu na traily v bikeparku Dolní
Moravy. Tento úsek je již totožný s prvním ranním
5

sjezdem a trasa končí po 90 km na sjezdovce u chaty
U Slona.
Kolem Králického Sněžníku se vydá také trasa B na 56
km. Béčkaři však vynechají polské singletraily a pojedou rovnou na Králický Sněžník, kde navážou na trasu
áčkařů.
Pro rodiny s dětmi se doporučuje trasa na 16 km vedoucí k Vodopádům Malé Moravy, na Sněžník, ke
Stezce v oblacích a novému visutému mostu Sky Bridge 721.
Kdo se stane českým šampionem v maratonu se
dozvíme poslední květnový víkend. Elitní titul obhajuje mladá Adéla Holubová a Jan Strož. Tituly se budou
rozdávat pro držitele licence Českého svazu cyklistiky
také v kategoriích Masters. Současně si závod mohou
vyzkoušet na libovolné trase amatéři dle vlastní fyzické zdatnosti.
Do závodu je možné se přihlásit stále výhodně online
na www.iprimacup.cz.
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ODSTÁVKA ELEKTŘINY
V úterý 24. května od 7:00 do 18:30 bude ze strany ČEZ Distribuce probíhat odstávka elektrické energie v celé obci z důvodu úprav na distribuční soustavě.
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 8. 6. 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
Žamberk, Školská 834
739 374 555
14.–15. 5. 2022
MDDr. Aneta Junková
21.–22. 5. 2022
MUDr. Petr Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
465 621 551
Lanškroun, Dobrovského 34
739 374 787
28.–29. 5. 2022
MDDr. Milan Kopecký
4.–5. 6. 2022
MUDr. Miroslav Mareš
Žamberk, Školská 834
739 374 555
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.

KALENDÁŘ AKCÍ
27. května 18:00

POSEZENÍ U MÁJKY

Sportovní areál

28. května

DOMÁCÍ ŠAPIONÁT V MARATONU

Dolní Morava

DĚTSKÝ DEN

Sportovní areál

4. června 15:00
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

ˇ
ˇ chalupa pod Cermákovými
Hlavní cesta a poborená
v 60. letech 20. století.

Stejné místo dnes, namísto staré chalupy stojí nová roubenka.
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