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SLOVO STAROSTY
Stávající volební období se pomalu chýlí ke konci. Je to vždy
čas přemýšlet nad tím, co se
povedlo, co naopak ne. Toto
volební období velmi výrazně
poznamenala celosvětová vlna
epidemie nemoci Covid-19.
Dnes již na toto téma moc ani
nechceme myslet a možná to zní trochu jako klišé,
ale musíme konstatovat, že i chod obce to poznamenalo. Ne ani tak nemoc samotná či omezenější finanční prostředky, s tím jsme si dokázali poradit.
Problémem však byla nastavená opatření, díky kterým byl téměř na 2 roky značně poznamenán plynulý
chod obecního úřadu. Protože jsme malý úřad, tvořený 2 úřednicemi a starostou, v případě, kdy vám
obě úřednice musí hlídat a učit vlastní děti, i běžné
záležitosti nakonec spadnou na starostu, případně
na místostarostu, který však v případě naší obce není
na plný úvazek. To poté omezuje činnost týkající se
důležitějších rozvojových projektů obce. Stejné to
bylo i s jinými institucemi, kde nic nefungovalo jako
dříve – proces vyřizování se zpomalil. Však jsme také
například majetkoprávní řešení pozemků pro výstavbu nového obchodu řešili namísto původně avizovaného půl roku, roky tři. Situace je však aktuálně pár
dní vyřešená, a můžeme se pustit do povolovacího
procesu a následné výstavby. Celé období bylo spíše
o stanovení definitivních řešení (kanalizace, chodníky
a další výstavba) a jejich příprava (projekty, projednávání s vlastníky, stavební povolení). Díky tomu
můžeme říci, že jsme prakticky připraveni s realizací
nejzásadnějších staveb od příštího roku, pokud se
podaří zařídit financování (dotace, půjčky apod.).
Vím, jsou to věci, co nejsou moc vidět, ale bez nich to
dnes bohužel nejde. I tak se podařilo několik drobnějších investic (obnova hřiště a zázemí ve sportov-
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ním areálu, rekonstrukce místních komunikací, obnova veřejného osvětlení, rekonstrukce bytů, zlepšování technického zázemí, úpravy vodního zdroje apod.)
a zisk dotací na obec naší velikosti nebyl zanedbatelný. Další věcí, co se podařilo na počátku volebního
období dobře rozjet, byl spolkový život. Bylo to
opravdu super, opět nám to trochu zhatila uvedená
epidemie, ale i tak máme fungující sportovní klub
s pravidelnými kroužky, které všemožně podporujeme, i dobrovolné hasiče, kteří pomáhají s pořádáním
řady akcí.
Pokud to shrnu, z našeho volebního programu se
podařilo naplnit dotace pro obec i pro občany, kulturní život, infrastrukturu, lepší informace, kartu hosta a částečně technické služby a odpadové hospodářství. Co se týká nového obchodu, máme sice projekt
a pozemky, se kterými to bohužel trvalo déle, proto
se nám výstavba opozdila do dalšího období. Stezka
pro pěší a cyklisty je také připravená, avšak čeká se
na realizaci kanalizace, která bude pod touto stezkou.
Bohužel nám někteří místní občané nechtějí vyměnit
proužek pozemku u cesty, takže některé úseky možná nepůjde vyřešit. Posledním tématem jsou nové
byty, sice jsme plně zrekonstruovali 1 uvolněný byt
a další dva jsou v rekonstrukci, další nové byty nevznikly. Bohužel vzhledem k náročnosti plánovaných
investic to nebylo možné, ale toto téma se jistě bude
dál řešit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat končícím zastupitelům za jejich práci. Kdo chodí pravidelně na zasedání zastupitelstva, může toto objektivně hodnotit
a jistě mi dá za pravdu, ne vždy vše k řešení bylo
snadné a jednoznačné. Také bych chtěl poděkovat
občanům, za jejich připomínky i věcné návrhy, které
nás posouvají vpřed a přeji jim snadné rozhodování
v následujících volbách!
Richard Novák, starosta
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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO OBCE
V pondělí 5. září se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu a ověřovatelů zápisu byla projednána následující témata:
Výstavba v obci
V rámci tohoto bloku se zastupitelé vyjádřili k:
• Výstavbě domu pro rodinnou rekreaci na p.p.č.
5818/1 v k.ú. Velká Morava (Krejčí, Škorpilovi),
která je v souladu s územním plánem a okolní
zástavbou, proto nebyly podány připomínky.

• Nástavbě a stavebním úpravám penzionu Horal –
přestavba na Penzion Q, kdy zastupitelé shledali,
že navržené úpravy neodpovídají prostorové
kompozici, požadují úpravu vzhledu objektu, aby
odpovídal okolní zástavbě (zachování stávající
výšky, doplnění přesahů střech, sklony střech
v rozsahu 35–45°) a jiné technické řešení
parkování přilehlého k místní komunikaci.

• Stavebním úpravám rodinného domu č.p. 6
na st.p. č. 24/1 v k.ú. Velká Morava (bývalý
Haradzínův statek), kdy stávající dům bude
zachován, dojde však ke zvětšení okenních otvorů
a doplnění balkónů. Zastupitelé shledali, že by
uvítali zachování historizujícího charakteru
stávajícího objektu.

• Záměru výstavby domu pro rodinnou rekreaci
na p.p.č. 126 v k.ú. Horní Morava, kde zastupitelé
nesouhlasí se vzhledem objektu, který neodpovídá
charakteru zástavby v lokalitě Horní Moravy,
proto požadují jeho úpravy. Dále požadují realizaci
nového propustku a komunikace k plánovanému
objektu a jiné technické řešení parkování z obecní
komunikace s ohledem na zimní údržbu.

• Záměru výstavby rodinného domu na p.p.č.
417/10 v k.ú. Dolní Morava (pod Krčmou), který
respektuje prostorovou kompozici sídla a je
v souladu s územním plánem, proto k němu
neměli připomínek.

• Záměru výstavby stellplatzu (karavanových stání)
na p.p.č. 5664/4 v k.ú. Velká Morava (nad Petrem
Čermákem), kdy shledali, že velikost zázemí
neodpovídá počtu parkovacích míst, proto
požadují úpravy projektu.

• Úpravám rozestavěného rodinného domu
na p.p.č. 5386 v k.ú. Velká Morava (vedle
Petrželů), kde nesouhlasí s obnažením přední části
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suterénu zvětšení výšky objektu a požadují
dodržení původní řešení.

• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na nové kabelové vedení
nízkého napětí přes p.p.č. 5567 v k.ú. Velká
Morava (přípojka nad parkovištěm U Vendy).
Zastupitelé také projednali dar a směnu části p.p.č.
5089 v k.ú. Velká Morava za část p.p.č. 657 v k.ú.
Horní Morava, kdy tuto záležitost přenechali
na schválení novému zastupitelstvu obce.
Projekty obce
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o investičním
úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
č. 2058030421 ze dne 1. 3. 2022 na pořízení
nového traktoru s příslušenstvím.
• Pořízení
projektu
kanalizačních
přípojek
pro napojení
nemovitostí
na
splaškovou
kanalizaci.
• Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na projekt „Dolní Morava – kanalizace a ČOV“.
• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč na pořízení dýchací techniky pro JSDH
od Pardubického kraje.

Nakonec zastupitelé shcválili uzavření smlouvy
o spolupráci týkající se zřízení vodovodní přípojky
na p.p.č. 156/1 Velká Morava a č.p. 89 (za konečnou)
za příspěvek na rozšíření vodního zdroje.
Nakládání s nemovitostmi
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na nové kabelové vedení nízkého napětí
od penzionu Na rozcestí po konečnou.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na nové kabelové vedení nízkého napětí v lokalitě
chaty Povodí Moravy a hotelu Sněžník.
• Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu na 2
objekty stálého lehkého opevnění.
• Záměr prodeje p.p.č. 5252/4 v k.ú. Velká Morava
o výměře 596 m2 sestrám Stejskalovým
s předkupním právem pro obec za prodejní cenu.
• Záměr bezúplatného převodu (Pardubickému
kraji) pozemků pod novou komunikací III/31227a
– nová krajská komunikace od chaty U Slona
k hotelu Vista.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na vedení kanalizační přípojky přes p.p.č. 2121,
2132 a 2155 v k.ú. Dolní Morava v lokalitě
za Moravankou.
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Zastupitelé také obdrželi informace o stavu realizace
projektu „Obnova veřejného osvětlení v úseku Slon –
konečná“, kdy k částečné realizaci tohoto projektu
a zprovoznění by dle dohody se zhotovitelem mělo
dojít ještě v září a říjnu tohoto roku.
Ostatní
V rámci tohoto bloku bylo schváleno:
• Žádost o dotaci z dotačního programu na nová
okna a větrání pro dům Dolní Morava č.p. 31
u komunikace III/31227 v obci Dolní Morava.
• Rozpočtová změna č. 4/2022 týkající se navýšení
příjmů a výdajů ve shodné výši v případě
proúčtování daně z příjmů za obec.
• Oznámení veřejné hudební produkce na akci
„Uzavření sezóny – paragliding“, která bude
probíhat 30. 9–2. 10. 2022 u č.p. 24 na Horní
Moravě (Braunerův mlýn).
Zastupitelé v rámci tohoto bloku také vzali na vědomí
závěrečný účet svazku Sdružení obcí Orlicko za rok
2021 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
tohoto svazku bez výhrad.
Zveme občany na ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Morava, které se uskuteční v pondělí
3. října 2022 od 17 hodin na Obecním úřadě. Zasedání je veřejné.
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KANALIZACE A ČOV MAJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
Přesně na konci prázdnin nabylo právní moci stavební
povolení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod
pro celou obec. Jednalo se o poslední povolení
potřebné k realizaci tohoto díla. Nyní je dokončována
veřejná zakázka na zhotovitele tohoto díla, jehož
cena se vyšplhala na téměř 200 mil. Kč bez DPH.
Po dokončení výběrového řízení bude podána žádost
o dotaci z Operačního programu životního prostředí
na tento projekt a již byla podána žádost o půjčku
na dofinancování projektu také z Operačního
programu životního prostředí, kde je garantovaná

úroková sazba pouhé 1 %, což je vzhledem
k současné situaci velmi výhodné úročení. Vzhledem
k této připravenosti, pokud obdržíme dostatečnou
výši dotace a půjčku na dofinancování, může se příští
rok na jaře začít s realizací tohoto projektu, který
výrazně zlepší stav vody v řece Moravě a vyřeší i řadě
lidem problém s nakládáním s odpadními vodami.
Místním občanům, kteří se budou chtít napojit
zpracujeme projekt kanalizační přípojky a pomůžeme
s její realizací.

REKONSTRUKCE BYTŮ NA Č.P. 100 POKRAČUJE
Rekonstrukce uvolněných obecních bytů na Velké
Moravě č.p. 100 pokračuje. Spodní byt dispozice 1+1
prošel zásadní rekonstrukcí, kdy muselo dojít
k podřezání této části domu a chemické injektáži, aby
zemní vlhkost nevzlínala do obytných místností.
Následně došlo k výměně akumulačních kamen
za ústřední topení, což znamenalo také větší zásah,
při kterém došlo také k modernizací elektrických
rozvodů. Také koupelna prošla celkovou přestavbou.

Nyní se dokončují povrchové úpravy a následně dojde
k montáži a opravě původní kuchyňské linky.
Horní byt dispozice 1+1+podkrovní ležení nyní
prochází také rekonstrukcí,
i když o poznání menšího
charakteru. Opravuje se
ostění
okenních
otvorů
a kosmetické
praskliny
ve zdivu,
dále
dochází
k úpravám elektroinstalace
a k výměně akumulačních kamen za ústřední
vytápění.
Věříme, že tyto úpravy vedoucí k modernizaci
a zlepšení stavu bytů budou dobře sloužit novým
nájemcům. Vzhledem k nadcházejícím komunálním
volbám bude záměr pronájmů bytů vyhlášen až
na prvním řádném zasedání nového zastupitelstva,
tedy 7. listopadu a na začátku prosince dojde
k výběru nových nájemců. Ti si tak Vánoce budou
moci oslavit v nově zrekonstruovaných bytech.

NOVÁ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA
V rámci projektu „Vybavenost turistických tras
na Dolní Moravě“, na který obdržela Obec dotaci
z Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč, byla pořízena
nová nabíjecí stanice na elektrokola, která je
umístěna v předpolí muzea K-S 5 U Potoka. Nabíjecí
stanice může sloužit také k nabíjení drobné
elektroniky. Součástí projektu je také stojan na kola,
lavička a replika historického hraničního sloupu, který
byl za první republiky umisťován na státní hranice.
Tento sloup je nyní umístěn symbolicky také na

hranici, nikoliv však státní, ale krajské. Další kout
z naší obce tak byl z dotačních prostředků zkrášlen
a navíc nabídne služby návštěvníkům muzea, které se
poslední dobou stávají standartem.
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POŘEZ OBECNÍHO DŘEVA MOBILNÍM KATREM
Především pro místní občany poskytujeme produkty
z obecního lesa, a to jak palivové dříví, tak také
řezivo. Nyní jsme oproti předchozí praxi zkusili služeb
mobilního katru přímo na place zázemí technického
úseku. Věříme, že řezivo bude stejně či více kvalitní
jako z velké pily a výhodnost tohoto řešení budeme
vyhodnocovat.

OTEVÍRACÍ DOBA MÍSTNÍHO OBCHODU V ZÁŘÍ
Sice nám prázdniny skončili a s nimi i prodloužená
otevírací doba našeho obchodu, i tak oproti jiným
měsícům dochází k prodloužení úterní a čtvrteční
otevírací doby zkušebně po celé září.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Prodejní doba KONZUM Dolní Morava
7:00–12:00
12:30–17:00
7:00–12:00
12:30–15:00
7:00–12:00
12:30–17:00
7:00–12:00
12:30–15:00
7:00–12:00
12:30–17:00
7:00–12:00
zavřeno

FOTKY DO KALENDÁŘE

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE

Jako každý rok, tak i letos, se chystá vydání kalendáře pro místní občany s jejich fotografiemi.
Pokud chcete mít nějaké své zajímavé fotografie
z obce v kalendáři, zašlete nám je v dobré kvalitě
(přes úschovnu, na flash disku či e-mailem
na starosta@obecdolnimorava.cz) do konce září!

V termínu od 30. září do 2. října se uskuteční
uzavřená akce „Uzavření sezóny – paragliding“,
která bude probíhat u č.p. 24 na Horní Moravě
(Braunerův mlýn). Pořadatel řádně oznámil konání
této akce, v rámci níž má probíhat hudební
produkce v době od 13:00 do 24:00. Celé
oznámení je k dispozici na obecním úřadě.

DOTACE PRO OBEC OD ROKU 2019
Další 4 roky utekly jako voda a přinášíme vám tak
přehled získaných dotací pro Obec za toto období.
Jedná se o dotace, které nám nechodí automaticky
ze zákona (výkon státní správy, volby apod.), ale
o dotace, které bez žádosti, vyjednávání a vlastní
iniciativy nezískáte. Celkem za poslední 4 roky již bylo
2019
Projekt
Na podporu zaměstnanosti
Dokumentace pro územní řízení na ČOV
Obnova veřejného osvětlení III. etapa
Běžky DM 2019 (úprava běžeckých stop)
Plánovaná výstavba kavárny u obchodu
Vybavení pro hasiče

vyplaceno z dotací na různé projekty 5 893 125 Kč
a do konce roku by ještě mělo dorazit dle smluv
2 976 166 Kč, celkem tak bude za poslední období
získáno necelých 9 mil Kč! Na to že se nerealizovaly
větší investiční akce je to slušná částka.

Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věci
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
CELKEM za rok 2019
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Dotace
120 000,00 Kč
250 000,00 Kč
110 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
22 500,00 Kč
1 902 500,00 Kč
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2020
Projekt
Na podporu zaměstnanosti
Dopravní automobil pro hasiče
Dopravní automobil pro hasiče
Běžky DM 2020 (úprava běžeckých stop)
Rekonstrukce místních komunikací
Vybavení pro hasiče
Obnova veřejného osvětlení IV. etapa

Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věci
Ministerstvo vnitra
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj

Dotace
120 000,00 Kč
450 000,00 Kč
300 000,00 Kč
245 000,00 Kč
200 000,00 Kč
33 600,00 Kč
80 000,00 Kč

CELKEM za rok 2020
2021
Projekt
Na podporu zaměstnanosti
Ztráta provozu prodejny potravin
Obnova veřejného osvětlení V. etapa
Nové mantinely na sportovní areál
Nabíjecí stanice u K-S 5
Příspěvek na cyklobus
Vybavení pro hasiče
Běžky DM 2020 (úprava běžeckých stop)

Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věci
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Obec Malá Morava
Pardubický kraj
Pardubický kraj

1 428 600,00 Kč

Dotace
77 526,00 Kč
42 260,00 Kč
110 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
35 000,00 Kč
53 400,00 Kč
250 000,00 Kč

CELKEM za rok 2021
2022
Projekt
Na podporu zaměstnanosti
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Pasport místních komunikací
Oplocení hřiště ve sportovním areálu
Sportovní areál – zlepšení prostředí
Zpřístupnění opevnění
Vybavení pro hasiče

Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věci
Ministerstvo zemědělství
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Pardubický kraj

1 068 186,00 Kč
Dotace
36 000,00 Kč
247 339,00 Kč
98 000,00 Kč
300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
297 500,00 Kč
15 000,00 Kč

CELKEM za rok 2022
nevyplacené
Projekt
Na podporu zaměstnanosti
Vybavení na kulturní akce
Nový traktor
Běžky DM 2021 (úprava běžeckých stop)
Překážková dráha ve sportovním areálu
Vybavení pro hasiče

Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věci
SZIF
PGRLF
Pardubický kraj
Interreg V-A Česko – Polsko
Pardubický kraj
CELKEM bude ještě vyplaceno

1 493 839,00 Kč

Dotace
60 000,00 Kč
471 416,00 Kč
1 294 750,00 Kč
400 000,00 Kč
650 000,00 Kč
100 000,00 Kč
2 976 166,00 Kč
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KOMUNÁLNÍ VOLBY A VOLBY DO SENÁTU
V pátek 23. září 20220od 14:00 do 22:00 a v sobotu
24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 proběhnou komunální
volby a volby do senátu. Volební místnost pro celou
obec najdete tradičně na sále obecního úřadu (Dolní
Morava 35).

Kdy dostanu volební lístky?
Hlasovací lístek dostanete do svých schránek
nejpozději do úterý 20. září. Pokud si je zapomenete
nebo k vám nedopatřením nedorazí, dostane jej
i přímo ve volební místnosti. Na volebním lístku

budou uvedeny všechny 3 volební strany se všemi
kandidáty. U každé strany a u každého kandidáta
bude políčko k zakřížkování.

Kandidáti do senátu
Ve volebním obvodu ústí nad Orlicí je to letos velmi
jednoduché – jsou pouze 2 kandidáti:
• Petr Fiala kandidující za KDU-ČSL+SproK,
starosta města Letohrad
• Stanislav Ešner kandidující za ANO, technolog
z Jenišovic

Zde bude volba jednoduchá, vyberete si volební lístek
s daným kandidátem a ten pak dáte do volební
obálky. Vzhledem k tomu, že jsou zde jen 2 kandidáti,
je více než pravděpodobné, že nebude druhé kolo,
jedině, že by oba kandidáti měli nahlas stejně, jinak
jeden z nich získá potřebnou většinu 51 % hlasů.

Kandidáti do zastupitelstva
Jako minulé volby se o účast v zastupitelstvu uchází stejné 3 volební uskupení, v každém však došlo k obměně
některých kandidátů.
č. 1 DOBRÁ VOLBA PRO DM 2022
Petr Vrzal
Josef Klimeš
Vratislav Krobot
Michal Stránský
Bc. Petra Bednářová, DiS.
Simona Válková
Robert Látal

č. 2 PRO DOLNÍ MORAVU
Ing. arch. Richard Novák
Karel Adamec
Lucie Krupičková
Jaroslav Míka
Radek Vrábel
Edita Novotná
Irena Tykvová
Vladimír Vyskočil
Ladislav Bednář

Jakým způsobem se volí v komunálních volbách?
Je to celkem jednoduché, můžete si vybrat mezi
stranami nebo mezi kandidáty. Křížkovat tak můžete
velké políčko u volební strany a dáte tak hlas
pro celou stranu, nebo můžete vybrat křížky
v menších políčcích přímo jednotlivé kandidáty,
kterých v našem případě můžete zakřížkovat
maximálně 7. Také lze oba způsoby kombinovat, kdy
dáte křížek jedné straně a z další vyberete maximálně
6 kandidátů, tím však svůj hlas o počet samostatně
vybraných kandidátů pro zvolenou stranu oslabujete.
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č. 3 ZA HEZKOU VESNICI
Gabriela Papijáková
Rostislav Král
Josef Tykva
Daniel Doleček
Ladislav Janočko
Radek Adamec
Martin Král
Jan Válek
Vladimír Petržela

Pokud budete křížkovat jednotlivé kandidáty, musíme
upozornit, že v rámci stávajícího volebního systému
se vlastně nejedná o absolutní hlas pro kandidáta, ale
pouze o jeho přednostní hlas v rámci dané strany.
Jak se tedy počítá volební výsledek?
Toto už až tak jednoduché není, jedná se
o tzv. poměrný volební systém. Funguje to tak, že se
nejdříve sečtou hlasy od všech kandidátů v dané
straně (v případě zakřížkování volební strany se
automaticky přičítá 7 hlasů či méně o tolik kandidátů,
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které jste zakřížkovali v dalších stranách) a zjistí se,
kolik daná strana získala hlasů. Pokud je to méně než
5 % ze všech hlasů, daná strana z přerozdělení počtů
pro zastupitele vypadává. Následně se součty hlasů
jednotlivých stran postupně dělí 1 až 7 a výsledky se
řadí sestupně – prvních 7 nejvyšších čísel pak získává
mandát do zastupitelstva – tím se zjistí, kolik
zastupitelů má každá strana. Pak se určuje, kdo je
těmito zastupiteli, a to tak, že se bere první v pořadí
na kandidátce, pak druhý atd. Pokud však někdo
na kandidátce má o 10 % více hlasů, než je průměr
na jednoho kandidáta v dané straně, postupuje tento
kandidát na první místo. Pokud tedy křížkujete napříč
volebními stranami, snižujete váhu svého hlasu,
pouze upřednostníte zvolené kandidáty v rámci
strany. Je tedy daleko lepší vybírat kandidáty pokud
možno v jedné straně. Některé kandidátky mají více
kandidátů, než je voleno (v našem případě 9
kandidátů ze 7 volených), takže si mezi nimi můžete
vybírat v rámci strany, toto je asi nejefektivnější
způsob volby, pokud nezvolíte jednu stranu.

Praktický příklad
Pokud budete křížkovat vždy první 2 kandidáty
ze všech stran, je to téměř jako byste k volbám nešli.
Každé volební straně jste přispěli 2 hlasy, a protože
jste volili první 2 kandidáty, ani je příliš v dané straně
nezvýhodníte, jenom jim posílíte pozici, aby je někdo
ze zadních míst nepřeskočil, ale první kandidáti
automaticky postupují v případě zisku mandátu
do jeho přerozdělení. Pokud budete hlasovat různě
mezi stranami vybrané lidi, zpravidla je upřednostníte
hlavně v rámci dané strany, pokud tito lidé dostanou
dostatečný počet hlasů, mohou přeskočit první osobu
v dané volební straně, ale také se může stát, že jejich
náskok nebude tak velký, a i když budou mít hlasů
více než ostatní kandidáti, do zastupitelstva se vůbec
nedostanou. Pokud budete křížkovat kandidáty
v jedné straně, ale některé vynecháte, dáte dané
straně nejlépe 7 hlasů, tím ji posílíte, ale vynechaní
kandidáti, pokud budou mít méně hlasů, se
nedostanou do zastupitelstva a mohu je přeskočit ti,
co jste křížkovali za nimi. Pokud dáte hlas jedné
straně, dostane automaticky 7 hlasů, ale žádného
kandidáta nezvýhodňujete, dostávají se tak
do zastupitelstva dle pořadí na kandidátce.

ÚRYVKY Z KRONIKY 1948
Jubilea, slavnosti v r. 1948
7. III. 1948 oslava narozenin T.G.M.
Den vítězství 5.–9. května byl oslaven v hostinci
u Korečků (pozn. red. Dnešní Krčma). Program pro
obec připravila škola. Zaručující byla účast obecenstva.
23. XI. 1948 provedena oslava 52. narozenin nového
prezidenta Klementa Gottwalda.
69. narozenin J. V. Stalina, generalissima SSSR, vzpomenuto 21. XII 1948.
Poměry lidopisné
Narození
V roce 1948 se narodilo v naší obci 14 dětí, 7 chlapců
a 7 děvčat.
Chlapci: Fr. Grežo, Lad. Machovič, Lad. Havlíček, Lad.
Durec, Lad. Bílený, Štěpán Temiak, Alb. Franžík.
Děvčata: Marcela Medková, Lud. Grežová, Lydie
Obertová, Anežka Valičková, Marie Baladatková, Marie Vallová, Božena Dejdarová.
Úmrtí
V roce 1948 zemřel v březnu Josef Dostál.

Úmrtí Jana Masaryka
Dne 10. března 1948 zemřel ministr zahraničních věcí
Jan Masaryk, syn prvního presidenta naší republiky
T. G. Masaryka.
Ještě noví osídlenci
V roce 1948 přišli do naší obce noví občané.
Karel Abel, An. Bajdáková (reimigr. Z Rumunska), Ant.
Frolo, les. Dělník ze Slovenska, zemědělec Jan Kašpar,
les. Dělník Bern. Lajčiák, zemědělec Vlad. Vostrý
z Volyně, když před příchodem do Velké Moravy sídlel v Bratrušově u Šumperka.
Volby do Nár. shromáždění
Dne 30. května 1948 konaly se volby do Národního
shromáždění. Ve volební komisi naší obci byli tito
občané: Fr. Válek, resp. Fin. Stráže, Ad. Svoboda, tříd.
Učit., Jiří Balšánek, studující, Václav Hruška, rolník,
Lad. Javořík, resp. Fin. Str., rolníci J. Machovič, Jos.
Paulovič, Jan Balčík. V této komisi bylo i 8 náhradníků.
Volby konány byly ve škole. Kandidátní listina NF
pro volbu do NS dne 30. května 1948 ve volebním
8
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kraji šestnáctém: Olomouc – měla 40 kandidátů,
v čele s Judr. Al. Čepičkou, ministrem spravedlnosti.
Každý volič dostal tuto kandidátní listinu a druhou
listinu, takzvaný Prázdný lístek pro volbu do NS. Nesouhlas se stávajícím režimem vyjádřil volič tímto
prázdným lístkem.
Ve Velké Moravě bylo celkem 137 voličů, z toho mužů
74, žen 63. Prázdných lístků v naší obci odevzdáno 23.
Volby do Národního shromáždění skončily úplným
vítězstvím jednotné kandidátky.
Převod vlastnictví zem. majetku novým přídělcům
Ministerstvo zemědělství – Národní pozemkový fond,
plně slib budovatelského programu Gottwaldovy vlády ze dne 8. července 1946 vydává Nár. pozemkový
fond k dokončení velkého osídlovacího díla Přídělovou listinu, podle níž se uskutečňuje převod vlastnictví zemědělského podniku novým přídělcům, kteří
nabyli tohoto vlastnictví dnem převzetíé půdy
do držby na podkladě dokumentů a vlastnictví, vydaných jim ministerstvem zemědělství podle §5 dekr.
přes. Republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb
oosídlení zem. Půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slov. A jiným slov. zemědělci.
Dále se v Přídělové listině stanoví práva a povinnosti
přídělcovy.
Jako příklad uvádím Přídělovou listinu, jež je datována z 25. března 1948 v Praze, podepsaná J. Smrkovským, předsedou Nár. poz. Fondu při min. zemědělství v Praze.
Touto přídělovou listinou dostávají do vlastnictví
statky tito hospodáři:
Al. Hruška, č.p. 1, Fr. Novák, č.p. 13, Ad. Marčík, č.p.
17, Michal Obert, č.p. 18, Jos. Machovič, č.p. 20, Lad.
Rutar, č.p. 21, Fr. Bobalík, č.p. 22, Aug. Grežo, č.p. 23,
Jos. Paulovič, č.p. 24, Jan Fojtík, č.p. 30. Příděly jsou
psány na polovic na manželky jmenovaných.
Odstoupení pres. E. Beneše
Dne 7. června 1948 odstupuje z presidentské funkce
pro trvalou chorobu druhý president ČSR Dr. Ed. Beneš. Umírá 3. září 1948.
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Kl. Gottwald presidentem
Dne 14. června 1948 zvolen presidentem bývalý ministerský předseda vlády Klement Gottwald.
Brigáda žactva
Žactvo 2. tř. a někteří žáci 1. tř. naší školy sázeli
od 10.–15. května 1948 na území Lesní správy ve Vel.
Moravě stromky. Rovněž ve dnech 24.–29. V. zúčastnili se žáci zalesňovacích prací. Žáci odpracovali 800
hodin, za něž jim bylo vyplaceno 3 612 Kč.
Školní rok 1947–48 byl skončen dne 28. června 1948
s 56 žáky.
Poměry sociální
Nezaměstnanost, stálý průvodce systému kapitalistického, se v našem státě a tím i v naší obci vůbec
neobjevila. A můžeme říci, že každý občan v naší obci
byl a je zaměstnán plnou měrou natolik, že mu k práci
nestačí ani ty hodiny, jež jsou k práci určeny.
Poněvadž se nedoporučuje ani není záhodno, aby
kronikář psal každý rok v počasí, každý rok o cenách
životních potřeb, aby psal každý rok o zemřelých,
požárech apod. věcech, nechávám si i já pro příští
rok, po případě ještě další zprávy o cenách potřeb,
o úrodě.
Turistický ruch
Naše obec je každoročně navštěvována v létě i v zimě
četnými turisty a chata na Král. Sněžníku slouží
po celou roční dobu rekreantům z různých složek
našeho národa. Velkou Moravu a její okolí si oblíbilo
mnoho známých a příbuzných našich občanů a tito se
k nám každoročně vracejí pookřát v horském lesním
vzduchu. I množství lesních plodin, hub, jahod, malin
a zvláště borůvek vábí k pobytu u nás.
Škoda, že tu zatím nemáme možnost zřídit hotel, kde
by se dala ubytovat řada lidí.
Popsal jsem nedůležitější události, které se udály
v památném roce 1948, v roce, kdy se slavným únorovým vítězstvím všeho lidu byla nastoupena cesta
k socialismu, jenž nezná ani válek, ani vykořisťování
člověka člověkem, nezná ani bídy ani nezaměstnanosti, kdy člověk měl by býti člověku druhem a kdy
ráj měl by být uskutečněn už zde na zemi.

_____________________________________ ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava září/2022 ____________________________________

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

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ dne 12. 10. 2021 /STŘEDA/ od 8:00 hod. do 11:45 hod.
V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
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
Lanškroun,
Strážní
151
465 322 907
17.–18. 9. 2022
MDDr. Michaela Hrdinová
Bystřec 182
465 642 990
24.–25. 9. 2022
MUDr. Zuzana Jedličková
28. 9. 2022
MUDr. Klára Nováková
Letohrad, Šedivská 498
605 598 958
1.–2. 10. 2022
MUDr. Gabriela Nováková
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
604 749 331
Žamberk, Školská 834
739 374 555
8.–9. 10. 2022
MDDr. Aneta Junková
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
24. září

Světla nad bunkry

K–S 4 U Cesty

14. října (změna oproti kalendáři!)

Setkání seniorů

Obecní úřad

PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
Léto je za námi a můžeme opět zahájit kurz plavání rodičů s dětmi.
Posílám několik informací pro ty, kteří jste již chodili i pro nové zájemce s dětmi ve věku od 6 měsíců:
- lekce plavání budou probíhat opět ve wellness hotelu Vista,
poschodí -2,
- každé úterý od 20. září 2022 do 13. prosince, poslední hodina
ve čtvrtek 15. prosince 2022,
- vždy od 8.30 do 9.00 hod., přijďte 15 min. před začátkem
- ručník dostanete k zapůjčení na recepci wellness, také je možné si
zakoupit plenky do vody, dítě musí mít plavečky nebo plenkové
kalhotky
- cena 1 900 Kč za 10 lekcí + 3 zdarma
Budeme si ve vodě hrát, učit se společně pomocí básniček, ti nejlepší se budou potápět a plavat pod vodou, skákat, ale hlavně vodu
milovat. Pravidelný pohyb ve vodě rozvíjí i pohybové schopnosti
dítěte a neposlední řadě napomáhá otužování.
Potvrďte mi prosím, mailem nebo smskou Vaši účast do 20. září.
Budu se těšit na shledanou.
Renata Eisenvortová, mobil 728 214 379, e-mail: reisen@seznam.cz
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Dolní Morava vcera
ˇ a dnes

Chata Smutných na Horní Moraveˇ v roce 1979.

Stejná chata dnes.
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