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Vážení spoluobčané,
v pátek a v sobotu 23. a 24. září rozhodneme o novém složení našeho 

zastupitelstva obce Morávka. Nyní Vás v krátkosti seznámíme se způso-
bem hlasování. 

V  komunálních volbách má ka-
ždý volič tolik hlasů, jaký je počet 
členů zastupitelstva obce. U  nás 
v obci je to opět 7. Počet je uveden 
v záhlaví volebního lístku. Voliči své 
preference udělují křížkem. 

Příklady:

1. Volím kandidátku jedné strany, 
označím křížkem celou stranu, 
uděluji 7 hlasů 

2. Chci si vybrat mezi kandidáty, 
křížkuji 7 lidí a tím uděluji 7 hla-
sů konkrétním osobám

3. Chci si vybrat mezi kandidáty, 
křížkuji 2, ostatní mé hlasy pro-
padají, nevyužil jsem je…

Pečlivě prostudujte návod jak volit, který Vám 

bude doručen spolu s volebními lístky.

Naše dvě sdružení vstupují do 
voleb do zastupitelstva obce spo-
lečně. Jsme občané Morávky jako 
Vy a  máme stejně jako Vy různé 
názory na to, co naší obci chybí, 
co zlepšit, nebo změnit. Máme ale 
společný cíl, lepší obec pro život.

Ať už zvolíte sdružení Morávka 
Lidem, nebo Morávka Se zdravým 
rozumem, volíte změnu. Neslíbíme 
Vám modré z  nebe, ale změníme 
kulturu jednání s  občany, budeme 
promyšleně hospodařit s obecními 

penězi a  budeme 
respektovat názory 
občanů Morávky. 
Budeme se chovat 
tak, abyste se za 
své zastupitele ne-
museli stydět.

My Vám slibuje-
me změnu, kterou 
můžete udělat pře-
devším Vy. Pomoz-
te nám Morávku 
svou volbou udělat 
lepší tím, že přijdete 
k  volbám ve dnech 
23. a 24. září 2022

VěřÍME,  
ŽE zVOLÍTE sPRÁVNě.

PřIjďTE URčITě VOLIT.
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sPOLEčNÝ PROGRAM
MoráVka - obeC pro každého občana

- obnovíme a zlepšíme komunikaci s občany
- zavedeme pravidelná setkání se starostou, besedy
- zeptáme se na Váš názor (diskuze o projektech, investicích)
- sledování jednání zastupitelstva z domu online i ze záznamu

MoráVka – ekonoMiCky stabilní

- vynaložené prostředky na investice už nebudou pro občana tabu
- prověříme hospodaření obce a  stávajících smluvních vztahů 

i zpětně
- zveřejníme výběrová řízení i pro zakázky malého rozsahu
- využijeme dostupné dotace

MoráVka – zkroCená dopraVa V obCi

- dokončíme chodník až na Pražmo
- postavíme lávku pro pěší u mostu u sběrného dvora
- reálně snížíme rychlost v obci (kamiony se dřevem apod.)
- zrealizujeme cyklostezku kolem řeky Morávky na Pražmo
- opravíme mosty na místních komunikacích
- nově instalujeme dopravní značení na našich cestách
- navýšíme počet parkovacích míst u Bebka

MoráVka – budouCnost pro naše děti

- zachováme 9-ti letou školu a budeme ji rozvíjet 
- nově narozenému dítěti 5000,- Kč, na každého prvňáčka 6000,- Kč
- na každého žáka na školní pomůcky a kurzy 3000,- Kč každý rok
- stávající i nové kroužky budou pro děti zdarma
- všechny dětské hřiště v obci zdarma
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- akce nejen pro děti a rodiče Indiánské léto, Pohádkové odpoled-
ne, Dny techniky, Škola hrou..

- dětem a studentům do 26 let „odpustíme“ polovinu nákladů na 
odpady

- zajistíme kvalitní a chutnou stravu ve škole
- rozšíříme kapacitu školky

MoráVka – Místo pro naše seniory

- zachováme sníženou platbu občanům nad 65 let za odpady
- konečně zrekonstruujeme spolkový dům, podpoříme vznik no-

vých lékařských ordinací (internista, zubař, ortopéd …)
- podpoříme spolky v obci finančně
- zavedeme Senior taxi
- letní kino, letní večery, posezení se seniory
- opravíme pietní místa, zvoničky i kříže 

MoráVka – Místo, kde na Vás obeC Myslí

- zavedeme sociální poradenství pro občany, pomůžeme s byrokracií
- na domovní čističku 40 000,- Kč
- na výměnu kotle 7500,- Kč
- solární panely obecní úřad, školu
- nová odpočinková místa s lavičkami, po návrzích občanů
- přivedení internetu na více míst Morávky, po návrzích občanů
- rozšíříme provozní dobu sběrného dvora
- zavedeme pojízdné zásobování potravinami do odlehlých oblastí

české srdCe – doMinanta MoráVky zaslouží oChranu

- zeptáme se Vás na využití Českého srdce 
- zachováme stávající vzhled hlavní budovy 
- zajistíme, aby z Českého srdce nevzniklo nic, co by šlo proti zá-

jmu občanů obce
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Žbluňk II
Vážení čtenáři, 

dovolím si okomentovat  
subjekt, který dozoruje stav-
by pro Obec Morávku. Jeho 
jméno zde padlo již něko-
likrát, takže není nutné ho 
znovu vypíchnout.

Pro obec pracuje jako TDI (tech-
nický dozor investora) v  pozici 
OSVČ, to je samozřejmě v napros-
tém pořádku. Pokud opravdu bo-
juje za investora, bez námitek. 
Ovšem aby u  velké části staveb 
odsouhlasil vícepráce jak na běží-
cím pásu, to už v pořádku není. Ve 
spojení dozorové činnosti pro obec 
a víceprací lehce zbystřím.

Druhá strana mince je ta, že jako 
jednatel firmy BESKYDGROUP s.r.o. 

je v úpadku a na majetek byl 
prohlášen konkurs. Úpadek 
znamená, že dluží více sub-
jektům. Podklady jsem získal 
z veřejných rejstříků, fakt ne-
byla nutná pomoc americké 

CIA ani izraelského Mossadu.

To opravdu není jiný TDI? Já jich 
pár znám a např. u stavby obecního 
úřadu se finance vyvíjely takto:

cena dle projektu 15 000 000 Kč

cena vysoutěžená 12 000 000 Kč

cena skutečná 11 400 000 Kč 

A  to abych se nenudil, tak mě 
navštívila kriminálka na udání z dů-
vodu obohacení se u  uvedené in-
vestiční akce. Přišli, posoudili, po-
děkovali a popřáli hezký den.
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Pokud máte dobrého projek-
tanta, dobrý stavební dozor, který 
opravdu kope za vás, tak to dopa-
dá viz. výše. Pokud se vám sejde 
„partička“, tak jsou u toho víceprá-
ce. Není to pravidlo, ale…..

Poslední věc, která zavání, je, že 
s ostatními subjekty, pro které vy-
konával nějakou činnost, měl do-
tyčný uzavřenou vesměs Příkazní 
smlouvu nebo smlouvu o výkonu 
činnosti. Smlouva s  obcí Moráv-
ka v  registru chybí. Jaký smluvní 
vztah tedy s obcí měl a jak byl ho-
norován? Budeme se ptát a doufat, 
že paní starostka odpoví dřív než 
za 12 měsíců.

Obcí se šíří zaručené zprávy, že 
pokud mi dáte hlasy, tak utrpí ško-
la. Říkám na rovinu, že škola je de-
vítiletka a tak to zůstane.

Další zaručená zpráva je, že po 
stažení latí z obecního úřadu chybí 
polystyrén. Je tam jen 5cm a pod-
le rozsévače pomluv tam mělo být 
15  cm. Dotyčná osoba neumí číst 
projekt. V projektu žádný polysty-
rén být neměl, dodatečně jsme ho 
tam dali navíc, ať je tmavá tkanina 
na rovném povrchu. 

Důkazy dokládám.

V  souvislosti s  polystyrenem se 
prý navíc ztratil projekt.  To je tedy 
záhada, projekt fuč a dotyčná oso-
ba ví, že polystyrenu má být 15 cm. 
To bude asi křišťálová koule z dota-
ce. Když mě šetřila kriminálka, tak 
tam projekt byl, víc nemám co do-
dat. Že by nervičky?

Nesmím ošidit trénink.  Žbluňk.

Zdeněk Ševčík, 
Morávka Se zdravým rozumem
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současná „oprava“ fasády obecního úřadu
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Bc. Michal Kapolka

44 let, podnikatel
v gastronomii

Josef Hloušek

60 let, ředitel
bezpečnostní agentury

Libor Pospěcha

43 let, operátor výroby

Mgr. Veronika
Ručková

41 let, středoškolská
učitelka

Petr Závodný

40 let, operátor

Ing. Jan Legerský

64 let, stavební
a

majetkový technik

Richard Noga

53 let, velitel směny
HZS TŽ

Silvie Jančurová

36 let, laborantka

Dalibor Pavlásek

32 let, odborný prodejce

2
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Volte číslo 1.
Morávka lidem

Na lidech z Morávky nám záleží
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39 let, trenér, školitel

42 let, referent
nákupu

42 let, podnikatel ICT

59 let, OSVČ účetní

Ing.Zdeněk Ševčík

65 let, senior
konzultant

40 let, vrchní zdravotní
sestra - dialýza

38 let, podnikatel ve
stavebnictví

29 let, rodičovská
dovolená

Volte číslo 2.
Morávka se zdravým

rozumem
Budeme tu vždy pro vás,

pro občany

Ingrid Bulková

Zuzana Bestová, DiS.

Grzegorz Damski

1

Michal Kaděra

Lukáš Besta

Pavlína Foldynová

Lenka Kreželoková,

3

5

7

8

4

6

2
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Krátké vyhodnocení
Vážení spoluobčané

přicházím za Vámi s  krátkým vy-
hodnocením posledních čtyř před-
volebních měsíců, které možná 
trošku rozvířily naši poklidnou hla-
dinu v obci. Vstoupili jsme do Va-
šich domácností s  informacemi, 
o kterých jste nevěděli a ani o nich 
neměli tušení.

Vše, co jsme popsali v našich člán-
cích je pravda, nic není vymyšle-
no, jen se o  tom nikde nemluvilo, 
nepsalo, prostě to nebylo žádoucí, 
aby se to dostalo „na veřejnost“. 
Kdyby to nebyla pravda, určitě by 
se někdo ohradil a  možná už nás 
i  žaloval. Nestalo se tak a  zřejmě 
ani nestane. Asi máme pravdu.

Proč jsme se to neměli dozvědět? 
Odpovědět musí někdo jiný. Ze-
ptejte se současného vedení obce 
a jejich nejbližších v zastupitelstvu, 
kteří téměř všichni opět kandidují.

Přicházíme za Vámi s alternativou, 
která bude otevřená, nebude skrý-
vat informace před zastupiteli a ani 
před Vámi. Vždy si poslechneme 
Váš názor, necháme si poradit.

Jak asi všichni víte, zahájili jsme 
kulturními aktivitami, které u  nás 
v obci byly omezené. Navázali jsme 
na kácení máje u  obecního úřa-
du připraveným programem ved-
le u hotelu Morávka. Asi proto, že 
jsme opoziční skupina slušných lidí, 
bylo některým občanům doporu-
čeno, nezúčastňovat se našich akcí.

Po tomto malém úvodu pokračoval 
„Indiánský dětský den“, druhý roč-

ník „Pohádkového dne“ a  vzhle-
dem k  nepříznivému počasí nám 
nevyšel „Den techniky“.

Těmito každoměsíčními kulturní-
mi akcemi jsme připravili možnost 
vyžití pro děti i  rodiče, které tady 
v  minulosti chybělo. Trošku jsme 
tím rozhýbali i trošku klidnou hladi-
nu kultury v obci. 

Co se stalo? Najednou máme plné 
vývěsní tabule v  zastávkách pole-
pené akcemi organizovanými ve-
dením naší obce. Teď to najednou 
jde? Jak jsme psali v minulých čís-
lech, trošku jsme to tady rozhýbali.

A  co se týká informací z  činnosti 
úřadu? Investiční akce obce byly 
pravidelně finančně navyšovány 
dodatky ke smlouvám. Proč, když 
se ty práce a  dodávky materiálu 
neuskutečnily? Kdo to připravoval 
a dozoroval? Pán, o kterém se píše 
na jiném místě tohoto vydání? Bez 
smluv, pouze na objednávku na 
dva řádky. Kdo to schvaloval a po-
depisoval? Mnohdy starostka sama 
a bez vědomí zastupitelstva obce. 
A nebyly to malé částky. „Autobu-
sový záliv u přehrady“ – přišli jsme 
o cca 400 tisíc, „Oprava kanaliza-
ce – havárie pro ZŠ Morávka“ – při-
šli jsme o  cca 317 tisíc, „Vodovod 
Vlaský“ – přišli jsme o cca 467 tisíc, 
„Střecha a  zateplení zdravotního 
střediska“ – ještě prověříme, ale ná-
růst ceny o 90%?.

Po mém vstupu do zastupitelstva 
obce jsem požadoval do rozpoč-
tu obce zahrnout příspěvek pro 
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světelný smog

každé dítě z  naší škol-
ky (500,-  Kč) a  školy 
(2  000,- Kč) na kroužky 
a školní pomůcky. 

Bylo by to asi 260 tisíc 
Kč z  rozpočtu obce roč-
ně (rozpočet obce cca 
50 miliónů korun). Výše 
uvedený součet „zatou-
laných“ částek z  investič-
ních akcí by postačoval na 
celé volební období pro 
všechny děti z naší škol-
ky a  školy. Zeptejte se 

současného vedení obce, 
proč to nešlo a kde ty pe-
níze jsou!!!

Vážení rodiče a  prarodi-
če, je Vám to jedno, jak 
se podporují naše děti 
a  jak se hospodaří v naší 
obci? Mně ne, proto se 
o tyto informace nyní dě-
lím s Vámi a je jen na Vás 
zvážit, zda se to dá nějak 
změnit. je to taky na Vás.

Jan Legerský
Morávka Lidem

Vážení spoluobčané,

dnes bychom začali problematikou 
z jiného soudku.

Určitě ti vnímaví z  Vás si všimli 
hlavně v  podvečerních a  nočních 
hodinách, že mnoho lamp pouliční-
ho osvětlení nesvítí na komunikaci, 
ale třeba do potoka nebo do oken 
chalupníků a  rodinných domků. 
Domnívám se, že pootočením lam-
py osvětlení tím správným směrem, 
dojde k efektivnějšímu využití svě-
telného kužele a potažmo důležité-
mu zkvalitnění nočního odpočinku 
dotčených obyvatel „Naší“ obce.

V době extrémního zvyšování cen 
energii by stála za zvážení skuteč-
ně drobná investice v podobě čidel 
řídících vytipované úseky osvětlení 
obecních cest.

Naše sdružení považuje za velmi 
důležité komunikovat s  lidmi, kteří 
znají místní poměry a  podle toho 

nastavit i  dobu a  intenzitu nasví-
cení komunikace tak, aby byl za-
ručen bezpečný pohyb po těchto 
cestách.

Do budoucna považuji za prospěš-
né a důležité naslouchat připomín-
kám spoluobčanů s daných lokalit, 
když dochází k  investičním akcím, 
drobným opravám a podobně, aby 
vše bylo prováděno k  prospěchu 
občanů.

Určitě by stálo za zvážení označení 
jednotlivých lamp tohoto osvětlení, 
aby se nejen občané, ale i technic-
ký personál měl možnost ihned zo-
rientovat, o  kterou lokalitu, popří-
padě lampu jde.

Na závěr věřte nebo ne, z  názorů 
občanů lze získat důležité infor-
mace a naslouchání není bolestivý 
proces.

Richard Noga
Morávka Lidem
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Volejbalem žije celá naše rodina
Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych se vám 
představila. Jmenuji se In-
grid Bulková. S  manželem 
a  dvěma syny jsme se na 
Morávku přistěhovali v roce 
1997. Jsme obyvateli Moráv-
ky již 25 let.

Velkou část svého profes-
ního života jsem podnikala 
s  manželem v  naší rodin-
né firmě LIGNUM-stolař-
ství, kde vedu dosud celou 
agendu. Také jsem pět let 
pracovala jako účetní v naší 
ZŠ na Morávce.

Před 40 lety jsem si vzala za man-
žela nadšeného sportovce a od té 
doby žije volejbalem celá naše ro-
dina. V roce 1999 jsme s manželem 

založili volejbalový oddíl 
TJ LIGNUM Morávka. Po-
dařilo se nám ukázat krásy 
naší obce nejen soupeřům, 
ale také reprezentovat Mo-
rávku za hranicemi Morav-
skoslezského kraje i  České 
republiky. Díky úsilí a píli se 
našemu týmu podařilo po-
stoupit do 3. nejvyšší sou-
těže v čR - 2. Národní ligy, 
ve které se dosud držíme na 
předních místech tabulky. 

To by ale nebylo možné bez 
podpory naší obce. Za tuto 
podporu bych chtěla podě-

kovat jménem svým i jménem týmu 
volejbalu minulým i  současným 
představitelům obce.

Ingrid Bulková
Morávka Se zdravým rozumem

jak to uděláme my!!!

Fotovoltaika na škole
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Posezení u sběrného dvora

Cyklostezka
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Lávka přes řeku nebo
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Dokončený chodník na Pražmo

Lavičky v obci
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Naše Morávka, ev.č. MK ČR E 24 376, per. 6x rok,

vydavatel Lukáš Besta, Morávka 354, 739 04

WEB A FACEBOOK NAšE MORÁVKA
Vážení občané, Naše Morávka je stále na webu www.nasemoravka.
cz i na Facebooku. Zde najdete všechny fotky z akcí, články, novinky 
a prostě vše co se na Morávce děje. Web i Facebook neustále vyvíjíme 
a rozšiřujeme. Pokud máte jakékoliv nápady co na našem webu zlepšit, 
přidat, nebo změnit, přijďte i Vy se svými návrhy. Můžete nám napsat 
na náš facebook do komentářů, nebo e-mailem info@nasemoravka.
cz Prostřednictvím našeho webu se také můžete přihlásit k  odběru 
newsletteru, náš tištěný občasník se tak k Vám dostane v elektronické 
podobě e-mailem mnohem dříve. Sledujte nás a o nic už nepřijdete. 
Michal Kaděra, Lenka Kreželoková Tým Morávka Lidem / Morávka Se 
zdravým rozumem.


