
1

2/2022

2/2022

Představení koalice dvou sdružení
 • Morávka Lidem
 • Morávka Se zdravým rozumem

naše

Dětské hřiště  
a workout

str. 3

Lavičky z NETU
str. 11

Otevřený
dopis občana

str. 11

Jak se  
u nás v obcí 
hospodaří?

str. 5

Dovolte nám obec změnit...



2

Milý čtenáři,
děkuji Všem za velkou účast na 

mnou pořádaných akcích (odpole-
dne u „Kácení máje“ a „Indiánský 
dětský den“). I přes nepřízeň poča-
sí nás nic neodradilo od jejich pořá-
dání a obě akce měly velký úspěch. 
Rozzářený dětský smích, radost 
v  jejich očích a dobrá nálada byly 
pro mě největší odměnou. Rodiče 
si mohli pochutnat na výborných 
Arnoštových bramborácích nebo 
na skvělém kotlíkovém guláši.

Je spousta možností, jak oboha-
tit kulturu v naší obci. Proto se tě-
ším na Vaše nové podněty a nápa-
dy, popřípadě informace, co Vám 
v naší obci chybí nebo co byste rádi 
změnili. Moje myšlenky a  nápady 
jsou: letní promítání filmů, posezení 

se seniory s dechovkou nebo cim-
bálovou muzikou, odpoledne spo-
jené s  hraním společenských her 
(bingo, žolík, kanasta, kvízy, šachy 
a dáma), diskotéky apod. Vaše ná-
pady a návrhy pište již nyní na naše 
webové stránky www.nasemorav-
ka.cz, do ankety kultura v  obci, 
máte možnost ovlivnit, co pro Vás 
zorganizujeme. 

Dále pro Vás připravuji II. ročník 
pohádkového odpoledne, které se 
bude konat v sobotu 2. 7. 2022 od 
14 hodin v areálu hotelu Morávka.

Těším se na Vaši hojnou účast 
a přátelské posezení

Zuzka Bestová
Morávka Se zdravým rozumem

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPOLUOBČANŮM
Z  ohlasů našich spoluobčanů 

se dovídáme, že jsme přišli s ně-
čím novým, co tady u nás dopo-
sud nikdy nebylo.

Vážíme si kladných ohlasů na-
šich občanů na první vydání na-
šeho občasníku, jenž nás velice 
příjemně překvapil. 

Velice děkujeme a  vážíme si 
názorů našich spoluobčanů, kte-
ří nad rámec našeho očekávání 
hojně hlasovali v naší internetové 

anketě a  zapojili se aktivně do 
diskuse na téma „Lepší Morávka“.

Je vidět, že Vám není lhostej-
né, jak to u nás vypadá a  jak se 
buduje lepší a spokojenější život 
v naší malebné obci.

Věříme, že tímto vydáním Vám 
ukážeme nápady, jak to lze dě-
lat lépe, levněji a ke spokojenosti 
nás všech.

Tým Morávka Lidem
Morávka Se zdravým rozumem

MOrÁVKA LIDEM
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POZVÁNKA NA NAŠE AKcE NA MOrÁVcE
Červenec 2.7.2022

Srdečně Vás zveme na II. roč-
ník pohádkového odpoledne. 

Děti uvítá pan král a  paní 
královna a  budou plnit úkoly. 
Za splnění dostanou odměnu. 
U  každého stanoviště je bude 
čekat pohádková postava. Po 
ukončení úkolů čeká všechny 
veliká soutěžní tombola. 

Děti, které přijdou v pohád-
kovém kostýmu, dostanou od-
měnu navíc.

Srpen 

V  měsíci srpnu den techni-
ky. Pro děti budou připravené 
různé stroje, se kterými budou 
seznámeni a  budou se moci 
projet. Dětem bude vysvětlena 
bezpečnost silničního provozu 
a   také zajištěno malování na 
obličej ZDARMA.

Zuzka Bestová
Morávka Se zdravým rozumem

Tak vám zavřeli hřiště, děti
Ale pokud si chcete zacvičit, jeď-

te do Dobré. Nebo někam jinam. 

Obec se rozhodla postavit wor-
kout hřiště v areálu školy, z našich 
peněz, pro naše děti. Chvályhodný 
čin a věříme, že se vedení obce do-
statečně pochválí. Nakonec proč 
ne, jak praví klasik, nepochválíš-li 
se sám, nikdo za tebe to neudělá. 

Čin to vskutku povedený a sám 
jsem zaznamenal ohlasy, že jsou 
občané (a  jejich děti) rádi, hřiště 
využívali a děti tak zkrátily vysedá-
vání u mobilů a PC na dobu kratší 
– což lze dnes považovat za velký 
úspěch.

Bohužel, nyní můžete občané na 
nové hřiště u  školy zapomenout. 
Vedení obce se rozhodlo, že vstup 
na hřiště v areálu školy bude zpo-
platněn, a vpustí Vás na něj správce. 

Bohužel, nyní můžete ob-
čané na nové hřiště u školy 
zapomenout. Vedení obce 
se rozhodlo, že vstup na 
hřiště v  areálu školy bude 
zpoplatněn, a vpustí Vás na 
něj správce. 



4

Ruku na srdce, kdo z Vás to udě-
lá, nebo pošle děti se slovy „Jdě-
te na hřiště. Jo, ale předtím ne-
ztrať padesátikačku, nabij si kredit 
a  u  branky volej, ať ti někdo ote-
vře. Hodně štěstí. “ Ano, žáci školy 
na Morávce mají vstup zdarma. Vy 
všichni ostatní, kteří vozíte děti do 
Raškovic, Dobré apod., jste druho-
řadými občany.

Chápu to jako signál, že u  nás 
nemůže být hřiště volné dostup-
né, jako například u školy v Dobré, 
které je plné dětí a  teenagerů. My 
se musíme tady v naší lokalitě cho-
vat jako v Bronxu, nebo vyloučené 
lokalitě, kde cokoliv není přivaře-
né zmizí do nejbližší sběrny a děti 
mohou vstoupit až pod dohledem 
statného ošetřovatele. Vážně? 

 Pokud je cílem vydělat pro obec 
peníze, tak prosím, ne na našich dě-
tech, to snad opravdu nemáme za-
potřebí. 

Na závěr - proč píšeme tyto 
řádky? Toto téma totiž bolí, v naší 
anketě 12 občanů Morávky více či 
méně razantně uzamčení hřiště 
zkritizovali (některé komentáře lze 
uveřejnit až po 22h). 

Jak bychom to udělali my?

Prostě odemkneme a ceduli sun-
dáme. 

Michal Kaděra & Lukáš Besta
Morávka Se zdravým rozumem



5

2/2022

Jak se u nás v obci hospodaří
Jako jediný opoziční zastupitel mám možnost klást dotazy a mám právo 

na ně dostávat odpovědi. Jsem také jediný, kdo může tyto informace zve-
řejnit (vedení obce to neudělá) a pokud jsem jediný kdo může, tak cítím, 
že i musím. Vzhledem k tomu, že mé články byly doposud velmi obsáhlé, 
na radu kolegů provedu drobnou změnu, sdělím Vám některé mé poznatky 
stručně, heslovitě ze dvou investičních akcí obce – názor si vytvořte každý 
sám.

1) Zaasfaltování místní komunikace

 KDE: v údolí Vlaské po položení vodovodu

Vedením obce zaplaceno Za co Výsledek

143 000,- Kč Položení asfaltu 354m2 Hledá se asfalt 

Vedením obce zaplaceno Za co Výsledek

134 000,- Kč Výkop 1520 metrů 125 nákladních aut, vážně (?)

Vedením obce zaplaceno Za co Výsledek

94 640,- Kč Výkop pro záliv 338m3 uhrazeno obcí 338 m3 (?)

99 755,- Kč Zásyp za palisádami 315m3 uhrazeno obcí 315 m3 (?)

2) Výkop položení vodovodu

 KDE: v údolí Vlaské po položení vodovodu

3) Výkop pro zastávku u přehrady a odvoz na skládku

 KDE: zastávka u přehrady 

Možná horké léto a všechen se vypařil. Anebo..?

Na skládku prý odvezeno 1505 tun vykopaného materiálu, to je asi 125 
nákladních aut Tatra? Ale no tak. Doklady od skládkovného jsou? A kde?

Zastávka o rozměrech (35 m3), vyfakturováno 338 m3 pro autobusový zá-
liv, to je 48 nákladních aut Tatra. Dospějeme k závěru, že pod zastávkou 
je patrně desetipodlažní sklepní prostor. Obec by se mohla pochlubit, že 
nám na Morávce buduje protiatomový kryt. Anebo..?

Podle technického dozoru stavby bylo odtěženo celkem 490 m3 zeminy, 
to je asi 14 autobusových zastávek!?!?!.
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4)  Závoz hlíny do prostoru U Splavu

 KDE: záliv u splavu 

Citace Moravčan 3/2020, strana 17 
a 18 – „V minulém roce jsme do pro-
storu U Splavu navezli hlínu, kterou 
jsme získali při výkopových pra-
cích, které probíhaly v  souvislosti 
s  výstavbou autobusového zálivu 
na zastávce Přehrada. Touto hlínou 
jsme hrubě srovnali nerovnosti na 
pozemku a  vytvořili jsme základ 
pro budoucí relaxační zónu.“

Proč se dle bodu 3 smlouvy o dílo 
zaplatilo skládkovné a doprava na 
skládku, když materiál tam nedora-
zil a je navezen u splavu?!?

Celé zprávy s  přílohami k  daným 
tématům přečtené a  předané ve-
dení obce na jednání zastupitelstva 
Obce Morávka naleznete na www.
nasemoravka,cz.

Proč píšu tyto řádky? Již v  před-
chozích dvou volebních obdobích 
jsem byl členem kontrolního vý-
boru. Nyní jako člen zastupitelstva 

obce a  předseda KV mám ze zá-
kona právo si vyžádat ke kontrole 
jakékoliv materiály, které chce KV 
překontrolovat. Jako člen zastupi-
telstva obce mám právo vidět veš-
keré materiály, které přicházejí na 
obecní úřad a patří do samostatné 
působnosti obce. 

Ptáte se, proč se jako zastupitel ve-
dení obce nezeptám, kam zmizel 
asfalt, nebo jakou „Oblast 51“ obec 
kope pod našimi zastávkami. Bo-
hužel ono je to tak, že já se ptám 
a  odpovědi (přestože na ně mám 
ze zákona právo) nedostávám. 
V jednom případě se jedná o dobu 
delší než 13 měsíců, kdy jsem na 
svoji celkem 15x opakovanou žá-
dost doposud nedostal požadova-
né materiály. Finanční výbor obce 
je měl k  dispozici již před rokem, 
proč je nemohu dostat já a  kont-
rolní výbor?

Pokud na výše uvedené dotazy exi-
stuje odpověď, proč nejsou jedno-
duše zodpovězeny? Vždyť by bylo 

tak jednoduché pana 
Legerského umlčet 
a vše jednou větou vy-
světlit. Anebo nebylo?

Jan Legerský &  
Michal Kaděra

Morávka Lidem  
/ Morávka Se  

zdravým rozumem
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Článek o zastupitelstvu
Vážení čtenáři.

Dovolte mi, abych se s Vámi podě-
lil o  své pocity z návštěvy jednání 
zastupitelstva konaného dne 30. 5. 
2022. Po vstupu do zasedací míst-
nosti obecního úřadu mě zaujala 
„hojná účast“ našich spoluobčanů, 
kdy nás bylo cca tucet.

Jednání zastupitelstva probíhalo 
tradičním způsobem až do chvíle, 
kdy jeden se zastupitelů argumen-
toval, že finanční výbor dostal ma-
teriály k  prostudování a  kontrole, 
ale kontrolnímu výboru, jenž má 
pravomoc stejně jako všichni za-
stupitelé do nich nahlížet, nebyly 
poskytnuty, a  to ani jako členovi 
kontrolního výboru a  dokonce ani 
jako členu zastupitelstva. Nastudo-
val jsem si poté zákon a zjistil jsem, 
že vedoucí představitelé obce (sta-
rostka a  místostarosta) postupují 
v rozporu se zákonem. 

Tají nám snad něco a jsou v těchto 
materiálech věci, které někdo ne-
chce, abychom věděli?

Toto chování mi připomíná finanční 
úřad a neférového podnikatele, kte-
rý se při kontrole snaží zamaskovat 
své nekalé praktiky. Ono trošku 
tomu napovídá další téma jednání. 
Pan Legerský vznesl námitku, že 
jako zastupitel neví, že se na Mo-
rávce realizují stavby jako např. de-
molice kadeřnictví, či obecní cesta 
kolem zastávky střed k  rodinným 

domům a  občané, kteří se ho ja-
kožto zastupitelé ptají, o jakou akci 
se jedná, není schopen odpovědět, 
protože mu to nebylo sděleno, že 
se taková akce bude realizovat. Na 
to mu paní starostka odpověděla, 
že na zakázky do 500.000 Kč se 
nemusí dělat výběrové řízení a stačí 
pouze poptávka a následné smlou-
vy podepisuje sama. Takže jsem to 
pochopil, že se neradí se všemi za-
stupiteli, a o firmách, které pro za-
kázky budou poptány, a o násled-
né realizaci rozhoduje pouze ona 
sama. Zdá se mi to při nejmenším 
zvláštní. Ať si o tom udělá obrázek 
každý sám.

Přijďte se o tom, co píšu, přesvěd-
čit sami na jednání zastupitelstva 
obce, které je předběžně stanove-
no na pondělí 27. 6. 2022 do za-
sedací místnosti obecního úřadu. 
V  případě změny termínu konání 
Vás budeme informovat na strán-
kách www.nasemoravka.cz nebo 
termín bude zveřejněn na úřední 
desce obce.

Jak to budeme dělat my?
Vyhlásíme výběrové řízení, poptá-
me spolehlivé dodavatele, a z nich 
vybereme nejvýhodnější nabídku. 
O  všem rozhodneme společně se 
všemi zastupiteli. 

Vše zveřejníme našim občanům!

Lukáš Besta
Morávka Se zdravým rozumem
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Další díl seriálu 
„O všem rozhoduji sama! “

Během 6 týdnů schválím navýše-
ní ceny a na dotazy některých za-
stupitelů vůbec nereaguji.

V prvním vydání občasníku Naše 
Morávka jsem se zmiňoval o  ka-
nalizaci v  centru obce. Na tuto 
kanalizaci je napojena kanalizace 
ze školy. Předpokladem správně 
udělané kanalizace je odtok vody 
odpadní a splaškové v jednom po-
trubí a dešťové a povrchové v po-
trubí druhém. V  letních měsících 
roku 2019 se řešila situace havarij-
ního stavu kanalizace ve škole. Je 
pravda, že kanalizace byla původ-
ní a paní starostka byla předtím ve 
funkci ředitelky školy zodpovědné 
za provoz školy a  byla starostkou 
už v  minulém volebním období. 

Teprve v  roce 2019 se začala řešit 
situace s odpady ve škole. Dalo se 
předpokládat, že již nová kanaliza-
ce bude oddělená tak, jak to stano-
ví zákon o vodách. Bohužel se tak 
nestalo a  splaškové vody ze soci-
álních zařízení ve škole, školní ku-
chyně, dešťové vody ze střech ško-
ly a budov v areálu školy, cvičných 
kuchyněk i vody z parkoviště jsou 
svedeny do jedné společné kanali-
zace, což je patrné i ze snímků!!!

A  co více. Letos v  jarních mě-
sících se z  kanalizačního potru-
bí začaly kutálet kameny. Kde se 
tam vzaly? Co způsobilo to, že se 
v  nové těsné kanalizaci objevily 
kameny? Jak se tam dostaly? Jak 
nám stavební dozor hlídal stavbu?

Kde je zaústěno zvýrazněné potrubí? Napojení povrchových vod z parkoviště.
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Při řešení havarijního stavu ka-
nalizace ve škole byla 8. 7. 2019 
podepsána smlouva o  dílo s  do-
davatelem bez projednání v  za-
stupitelstvu obce. V bodě V, odst. 
2  plnění do 30 dnů od zahájení 
díla. Práce byly provedeny do 30. 7. 
2019, což bylo v termínu. Dle bodu 
VII, odst. 3 byla stavba oceněna na 
částku 629 948,64 Kč s DPH.

V dalším bodu VII, odst. 4 smlou-
vy zní: „Zvýšení ceny díla je možné 
pouze v případě, že v průběhu re-
alizace zakázky dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty“. Ke 
změně DPH nedošlo!!! 

Přesto byl následně 20. 8. 2019 
starostkou obce opět bez projed-
nání v  zastupitelstvu obce pode-
psán „Dodatek č. 1“ (20 dnů po 
skutečném termínu dokončení 
díla), kde dochází k  nárůstu ceny 

díla o  317 586,74 Kč na celkovou 
částku 947 535,38 Kč s DPH. Vše 
bez projednání v  zastupitelstvu 
obce a  bez informovanosti všech 
zastupitelů !!!

Dotaz na tuto akci jsem vzne-
sl na jednání zastupitelstva obce 
a  odpověď starostky byla: „To ne-
bylo v  programu jednání zastupi-
telstva obce, tak se o tom nebude-
me bavit“. To je odpověď starostky 
obce?

Jak to budeme dělat my?
Zajistíme spolehlivý technický 

dozor investora. Budeme trvat na 
dodržování smluvních podmínek, 
vymáhat smluvní pokuty. Nezapla-
tíme ani o korunu navíc, než mu-
síme.   

Jan Legerský
Morávka Lidem

Odpadní vody z kuchyně a sociálních 
zařízení

Povrchové vody ze střechy
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Kontrolní výbor a rozvoj obce
Zastupitel na Morávce: 13 měsí-
ců čekám na odpověď od vedení 
obce.

Ptáte se, proč píšu tyto následu-
jící řádky? Jednání zastupitelstva 
Obce Morávka se většinou kromě 
zastupitelů zúčastňuje maximálně 
5 – 10 našich spoluobčanů, za což 
jim velmi děkuji. To je však podle 
mého názoru málo, protože výstu-
pem z  jednání jsou pouze kladné 
zprávy následně uveřejněné v Mo-
ravčanu a  nepíše se tam o  zále-
žitostech, které jsou pro vedení 
obce nepopulární a trošku proble-
matické.

Již v předchozích dvou volebních 
obdobích jsem byl členem kon-
trolního výboru (KV). Nyní jako 
člen zastupitelstva obce a  před-
seda KV mám ze zákona právo si 
vyžádat ke kontrole jakékoliv ma-
teriály, které chce KV překontrolo-
vat. Bohužel ne vždy se setkáme 
se vstřícností vedení obce a  ne-
dostáváme požadované materiály, 
což je v rozporu se zákonem. Jako 
člen zastupitelstva obce mám prá-
vo vidět veškeré materiály, které 
přicházejí na obecní úřad a  patří 
do samostatné působnosti obce. 
Bohužel ani materiály, které chci 
vidět, mi nejsou poskytovány i po 
několika vyžádáních a urgencích.

V jednom případě se jedná o dobu 
13 měsíců, kdy jsem na svoji cel-
kem 15x opakovanou žádost do-
posud nedostal požadované od-
povědi a materiály.

Postupně, jak jsem začal praco-
vat v zastupitelstvu obce, jsem se 
hned na prvních jednáních poze-
ptal na pár informací, které neby-
ly vedení obce příjemné a  rázem 
jsem se stal „nepřítelem“ a opozicí 
v zastupitelstvu obce.

Zjistil jsem například, že v listopa-
du v roce 2015 bylo ukončeno „Vy-
hodnocení dotazníkového šetření 
pro obec Morávka“ pro připravo-
vané materiály rozvoje obce. Do 
listopadu 2018 tento materiál ležel 
na obecním úřadu. Proč bylo ten-
krát šetření vyhodnocováno, když 
se s ním 3 roky nic nedělalo? Plán 
rozvoje obce mohl být schválen 
již před 3 lety a obec se jím mohla 
rámcově řídit. Plán by byl zřejmě 
objektivnější než ten současný.

Ten nyní schválený „Strategický 
plán rozvoje obce na léta 2021-
2025“ je vyhodnocen a  zpraco-
ván z  dotazníku, který odevzdalo 
celkem 53 (!!!) obyvatel naší obce 
(uvedeno na straně 26 „Strate-
gického plánu rozvoje obce na 
léta 2021 – 2025“ zveřejněného na 
www.moravka.info). V  naší obci 
žilo k  1. 1. 2021 asi 1 220, z  toho 
přibližně 886 obyvatel obce star-
ších 18 let. celkem 53 vyplněných 
dotazníků je asi 6 % obyvatel, kte-
ří rozhodli o rozvoji obce a obec-
ního majetku na několik let dopře-
du. Jsou to vlastně 3 – 4 početněj-
ší rodiny z Morávky.
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Kde si na Morávce posedíme?
Dlouhodobě mne trápí problém 

laviček na Morávce. Nyní nám jich 
pár přibylo u splavu, ale to si myslí-
me, že je málo. 

Vážení spoluobčané, všiml jsem 
si, že spousta lidí, a to většinou se-
niorského věku chodí na nákup či 
poštu pěšky. Když vidím postar-
ší dámu tahat se s velkou nákupní 
taškou podél stávajícího chodníku, 
je mi jí upřímně líto, ale věřím že 
tito lidé jsou na to zvyklí a kdo ví, 
třeba jím to takhle vyhovuje. Přesto 
každému přibývají roky a možnost 
se usadit a  odpočinout si, ať už 
místní obyvatel nebo turista vrace-
jící se z túry, by bylo na místě.

Toto je jeden z bodů našeho pro-
gramu, chceme v obci víc laviček!

Jednou jsem absolvoval cestu 
z  Horní Lomné na Morávku přes 
Slavčí a  na území Lomné jsem si 
všiml u  malebné studánky dřevě-
ných laviček jednoduchého, avšak 
praktického tvaru a uvědomil jsem 
si, že i ten kdo rád chodí po horách 
si prostě potřebuje občas oddech-
nout. Myslím, že lavičky v  centru 
obce jsou super, ale Morávka není 
jen střed obce, ale i její velké okolí.

Lukáš Besta,  
Morávka Se zdravým rozumem

Myslíte si, že je to dost názorů na 
rozvoj obce na několik let dopředu?

Pro další zajímavé informace a ná-
zory se podívejte na www.nasemo-
ravka.cz nebo mi napište na jan.

legersky@seznam.cz nebo jan.le-
gersky@nasemoravka.cz.

Jan Legerský
Morávka Lidem

OTEVŘENÝ DOPIS NAŠEHO OBČANA
Dobrý den, pane Legerský,

především musím smeknout pomy-
slný klobouk, jsem rád, že na Mo-
rávce existuje opozice. Jsem velice 
nadšen Vaší kampaní, skoro jsem 
přestal doufat, že by někdo mohl 
vůbec si dovolit „vzdorovat“ ‚obec-
nímu úřadu.‘ Je velice pozitivní, že 

jste vytvořil protiváhu stávajícímu 
„systému.“

Rád bych tímto způsobem vyjádřil 
svou podporu a  rovněž bych rád 
okomentoval svůj úhel pohledu na 
naši obec, kde všichni pospolu ži-
jeme a přeci jen musíme vycházet.
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Podaří se nám změna?
Vážení spoluobčané, jmenuji se Jan 
Legerský, dovolte mi obec změnit.

V minulosti jsem v Raškovicích pů-
sobil ve funkci starosty obce více 
než 10 let. Mívali jsme tam každé 
tři měsíce besedy s  občany, kde 
se mohli lidé zeptat na vše, co je 
zajímalo z  činnosti obce a  obec-
ního úřadu. Měli jsme to v našem 
programu Morávka Lidem již před 
4-mi léty a  budeme prosazovat 
a  navrhovat i  letos, ve volbách 
podzimních. Tady u nás na Moráv-
ce je to bohužel tabu. Snaha vede-
ní obce je v tom, abychom se jako 
občané dozvěděli co nejméně.

Mám zkušenosti s  řízením obce 
a  mohu se s  klidným svědomím 

podívat do očí všem občanům 
obce, kde jsem funkci vykonával, 
že jsem pro ně udělal vždy maxi-
mum a co bylo v mých silách.

Se stejným zaujetím jsem vstu-
poval před téměř čtyřmi lety jako 
zakladatel našeho sdružení i  do 
komunálních voleb tady u  nás na 
Morávce. Vašimi hlasy jsem byl 
zvolen do zastupitelstva obce.

Nyní přicházím za Vámi s několika 
názory a informacemi jako člen za-
stupitelstva Obce Morávka – před-
seda kontrolního výboru (KV).

Jan Legerský
Morávka Lidem

Z  mého osobního pohledu, mě 
fascinuje, co si vlastně obec může 
dovolit. Rád bych tímto okomen-
toval „novou“ cestu na Kolonii, čili 
od zatáčky před mostem u sběrné-
ho dvora po splav. Způsob jakým 
byla cesta... zrekonstruována... je 
opravdu fascinující. Jak je možné, 
že obec může postavit cestu skr-
ze soukromý pozemek i  bez po-
volení majitelů (takže v konečném 
důsledku teoreticky mi přes barák 
postaví vedlejšku, protože to tak 
prostě bylo? Co to jako je?) - dů-
kazem budiž mi výpis z  katastru 

nemovitostí. Samozřejmě rozumím 
tomu, že cesta byla v absolutně de-
zolátním stavu, výmoly, prohlubně 
a „skokánky,“ ale i přes všechno mé 
porozumění vázne, nechápu, proč 
obec nemá koncepční strategii vý-
kupu. Ono přeci jen osobní jednání 
s  dotčenými majiteli by bylo roz-
hodně lepší řešení, nežli prach oby-
čejný dopis z úřadu...

celý dopis a jméno autora najdete 
na www.nasemoravka.cz nebo na 
facebooku

Dopis zveřejněn se souhlasem autora
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Vyhodnocení ankety
V uplynulém měsíci jsme na našem 
webu www.nasemoravka.cz spustili 
anketu na téma „Co byste na Mo-
rávce změnili?“ Nyní Vám přináší-
me její vyhodnocení. Jsme rádi, že 
jste se zapojili, anketa byla co do 
zapojení občanu Morávky úspěšná, 
a proto na ni navazujeme anketou 
novou. Vyplňujte novou anketu na 
našem webu www.nasemoravka.cz

Proč se ankety zúčastnit? Je to 
nejlepší způsob jak může Váš ná-
zor ovlivnit volební programy sdru-
žení Morávka Lidem / Morávka Se 
zdravým rozumem. Váš názor nás 
zajímá.

Anketu navštívilo: 191 návštěv, 136 
vyplněno, 55 nevyplněno. Žádná 
z otázek nebyla povinná. Vámi uve-

dené názory, které jste mohli roze-
psat v poslední otázce „Váš názor 
nás zajímá“, nezveřejňujeme. Chce-
te-li, aby Váš názor byl zveřejněn, 
můžete využít email info@nasemo-
ravka.cz, případně vkládat komen-
táře na našem facebooku www.fa-
cebook.com/NaseMoravka/.

Shrnutí: České srdce je pro občany 
Morávky palčivé téma a co rozhod-
ně nechtějí, jsou sociální experi-
menty s byty. V otázce zpoplatnění 
parkoviště a instalace bezpečnost-
ně technických prostředků neexis-
tuje v  obci jasný většinový názor. 
Subjektivní pohled dotazovaných 
na komunikaci vedení obce smě-
rem k občanům je většinově spíše 
kritický.

1. Souhlasíte se záměrem obce 
vystavět v  objektu Českého 
srdce sociální byty?

 NE – 121    ANO – 10

2.  Myslíte si, že by měla obec zpo-
platnit parkování na parkovišti 
Lipové?

 NE – 59   ANO o víkendech – 52   
ANO - 20

Vyhodnocení ankety 
V uplynulém měsíci jsme na našem webu www.nasemoravka.cz spustili anketu na téma „Co byste na 
Morávce změnili?“ Nyní Vám přinášíme její vyhodnocení. Jsme rádi, že jste se zapojili, anketa byla co 
do zapojení občanu Morávky úspěšná, a proto na ni navazujeme anketou novou. Vyplňujte novou 
anketu na našem webu www.nasemoravka.cz 

Proč se ankety zúčastnit? Je to nejlepší způsob jak může Váš názor ovlivnit volební programy 
sdružení Morávka Lidem / Morávka Se zdravým rozumem. Váš názor nás zajímá. 

Anketu navštívilo: 191 návštěv, 136 vyplněno, 55 nevyplněno. Žádná z otázek nebyla povinná. Vámi 
uvedené názory, které jste mohli rozepsat v poslední otázce „Váš názor nás zajímá“, nezveřejňujeme. 
Chcete-li, aby Váš názor byl zveřejněn, můžete využít email info@nasemoravka.cz, případně 
vkládat komentáře na našem facebooku www.facebook.com/NaseMoravka/. 

 

1.Souhlasíte se záměrem obce vystavět v objektu Českého srdce sociální byty? 

NE – 121    ANO – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Myslíte si, že by měla obec zpoplatnit parkování na parkovišti Lipové? 

NE – 59   ANO o víkendech – 52   ANO - 20 

 

 

3.Přivítali byste aktivní bezpečnostní prvek v obci (rychlostní radar, zpomalovací semafor a pod.?) 

ANO – 70    NE – 61 
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WEB A FAcEBOOK NAŠEMOrÁVKA

Vážení občané, 

Naše Morávka je nyní kromě 
webu www.nasemoravka.cz  
i  na Facebooku. Zde najdete 
všechny fotky z akcí, články, no-
vinky a prostě vše co se na Mo-
rávce děje. 

Web i  Facebook neustále vyví-
jíme a rozšiřujeme. Pokud máte 
jakékoliv nápady co na našem 
webu zlepšit, přidat, nebo změ-
nit, přijďte i  Vy se svými návr-
hy. Můžete nám napsat na náš 
facebook do komentářů, nebo 

e-mailem info@nasemoravka.cz 

Prostřednictvím našeho webu 
se také můžete přihlásit k  od-
běru newsletteru, náš tištěný 
občasník se tak k Vám dostane 
v  elektronické podobě e-mai-
lem mnohem dříve. 

Sledujte nás a o nic už nepřijdete.

Michal Kaděra,  
Lenka Kreželoková

Tým Morávka Lidem / Morávka 
Se zdravým rozumem.

3. Přivítali byste aktivní bezpeč-
nostní prvek v  obci (rychlost-
ní radar, zpomalovací semafor 
a pod.?)

 ANO – 70    NE – 61

4. Myslíte si, že obec řádně ko-
munikuje s  občany co se týče 
transparentnosti výběrových 
řízení, nasmlouvaných cen za 
stavební práce apod.?

 NE – 81   ANO – 50    

 

 

2. Myslíte si, že by měla obec zpoplatnit parkování na parkovišti Lipové? 

NE – 59   ANO o víkendech – 52   ANO - 20 

 

 

3.Přivítali byste aktivní bezpečnostní prvek v obci (rychlostní radar, zpomalovací semafor a pod.?) 

ANO – 70    NE – 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Myslíte si, že obec řádně komunikuje s občany co se týče transparentnosti výběrových řízení, 
nasmlouvaných cen za stavební práce apod.? 

NE – 81   ANO – 50     

 

 

Shrnutí: České srdce je pro občany Morávky palčivé téma a co rozhodně nechtějí, jsou sociální 
experimenty s byty. V otázce zpoplatnění parkoviště a instalace bezpečnostně technických 
prostředků neexistuje v obci jasný většinový názor. Subjektivní pohled dotazovaných na komunikaci 
vedení obce směrem k občanům je většinově spíše kritický.  
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KALENDář AKCí  

na Morávce
2. 7. 2022 od 14 hodin 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE  
- II. ročník
Děti uvítá pan král a paní královna a budou plnit úkoly. Za splnění 
dostanou odměnu. U každého stanoviště je bude čekat pohádková 
postava. Po ukončení úkolů čeká všechny veliká soutěžní tombola. 
Děti, které přijdou v pohádkovém kostýmu, dostanou odměnu navíc.  

 
V měsíci srpnu 
DEN TEcHNIKY 
Pro děti budou připravené různé stroje, se kterými budou sezná-
meni a budou se moci projet. Dětem bude vysvětlena bezpečnost 
silničního provozu a  také zajištěno malování na obličej ZDARMA. 

 
V měsíci září 
ZÁHÁJENÍ ŠKOLY  
ANEB ŠKOLA HrOU
Děti budou plnit různé úkoly spojené se školní docházkou, za spl-
nění dostanou balíček, který využijí ve škole. Proběhne také napí-
navá soutěž o ŠKOLNí AKTOVKU A ŠKOLNí BATOH. A jako pře-
kvapení možná přijde i kouzelník nebo klauni. 

Kulturní a sportovní akce  
pro vás připravuje  

Zuzka Bestová,  
Morávka Se zdravým rozumem


