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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přichází-

me za Vámi s dalším číslem našeho 
občasníku, ve kterém Vás chceme 
informovat o dění v obci z pohledu 
řadového občana, s klady, ale i zá-
pory, prostě jak to vidíme.

První dvě čísla našeho občasníku 
byly spíše kritické, ale chtěli jsme 
Vám ukázat a  popsat co se tady 
děje, protože na jednání zastupitel-
stva obce Vás chodí málo a  infor-
mace o  dění v  obci se dozvídáte 
tak 5 – 6x ročně z obecního zpra-
vodaje, což my považujeme za ne-
dostatečné.

Své zkušenosti, názory na dění 
a  události u  nás na Morávce, nám 

posílají spoluobčané, kteří zjistili, 
že se mohou, a někdy i kriticky, vy-
jádřit. Nebojí se pod ně podepsat 
a  věří, že to nebude mít negativ-
ní dopad na ně a  jejich kamarády 
a blízké.

V dnešním čísle máme ještě pár 
takových příspěvků, ale i  návrhy 
řešení, jak bychom to udělali my. 
A  myslíme si, že to umíme lépe 
a tyto naše návrhy by mohly být pro 
Vás a naši krásnou obec přínosem.

Posuďte sami.
Lukáš Besta

Jan Legerský
Morávka Se zdravým rozumem

Morávka Lidem

O všem rozhoduji sama 3
Dovolte mi, abych jen upřesnil 

některá čísla týkající se investičních 
akcí z posledního čísla Moravčanu 
vydaného naším obecním úřadem.

KaNalizaCe ve šKOle
Je uvedeno, že celá akce stála 

obec částku 629 948,64 Kč s DPH. 
Ve skutečnosti tato částka byla 
zvýšena 20 dnů po dokončení díla 
o dalších 317 586,74 Kč na celko-
vou částku 947 535,38 Kč. PROČ, 
když to navíc bylo v rozporu s pů-
vodní smlouvou o dílo, kterou však 
zastupitelstvo obce neprojednalo 
a ani o ní a dodatku nevědělo?

zDRavOtNí střeDisKO
Cena za opravu a úpravu se vy-

šplhala na částku 3 784 000,- Kč 
s  DPH. Rozpočet na tuto akci byl 
2 420 000,- Kč s DPH, což je nárůst 
ceny o  56%. Kde se stala chyba? 
Například projektant navrhne délku 
stavby na dobu půl roku, ale lešení 
pouze na jeden měsíc?!? Kdo kont-
roluje projektanta? Technický dozor, 
který „pracuje“ pro obec pouze na 
objednávku, ne na smlouvu? za co 
je zodpovědný? vlastně za nic.

a nyní další navýšení. Na jednání 
zastupitelstva obce 27.  6.  2022 se 



3

3/2022

nikdo nezmiňuje o  ně-
jakých dalších úpravách 
a  následně 30. června, 
tři dny po jednání zO, 
starostka sama rozho-
duje o  úpravě vstupu 
a  realizace nového HRO-
MOsvODU o  navýšení 
o  dalších 800 tisíc Kč. 
Co to jsou za úpravy, kdo 
o  nich věděl, co budou 
obsahovat? A  neměl být 
hromosvod již v  únoru 
dávno hotový při výměně střešní 
krytiny? Hromosvod je hotový 13. 7. 
2022, bude se dopočítávat pená-
le od předání „dokončeného“ díla 
nebo to OPĚt vyšumí do ztracena?

Celková cena s  navýšením vy-
stoupá na více než 4,5 milionu Kč, 
což je o téměř 90% více, než bylo 
původní zadání!!!

A  opět si rozhoduje starostka 
sama. Kde je tedy chyba? Co na to 
ostatní zastupitelé? Vědí o  tom? 
Nebo raději nechtějí vědět?!?

a  další k  zamyšlení. Starostka 
nás zastupitele oslovila, abychom 
se vyjádřili k naprostému nesmyslu. 

Obec dostala nabíd-
ku k  odkoupení 1/4 lesa 
(4567,5 m2) za cca 137 ti-
síc Kč a my se máme vy-
jádřit.

Naopak smlouvy o dílo 
(nebo jakým způsobem 
to starostka dělá!!!) za 
několik set tisíc Kč nám 
starostka neukáže a nep-
tá se, co my na to říkáme 
nebo napíšeme.

a jaK tO bUDeMe DĚlat My?
Pečlivě připravíme zadání in-

vestiční akce, v  průběhu zpraco-
vání projektu budeme konzultovat 
a  upřesňovat s  projektantem prů-
běh jeho prací.

Vybereme spolehlivý technický 
dozor (odSlezákujeme to – TDI), 
který bude pracovat pro obec 
a v zájmu obce. A pokud to půjde, 
tak menší stavby si ohlídáme sami 
v  rámci svých pracovních povin-
ností. Nebudeme platit za to, co se 
neudělá!!!

Jan Legerský
Morávka Lidem

Žbluňk
Vážení čtenáři,

říká se, že dvakrát nevstoupíš do 
stejné řeky. Jestliže nemám porušit 
toto pravidlo, tak já tam skočím po 
hlavě, přímo pod splav. Buď mě z té 

vody vytáhnete, nebo utopíte. A ži-
vot půjde dál.

Po přečtení periodika Naše Mo-
rávka, jsem dospěl k  názoru, že 
některé uvedené informace mají 
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zvláštní podtext. V  této chvíli po-
míjím autora, formu projevu, zabý-
vám se obsahem. 

Využívám možnosti článek uve-
řejnit touto formou, protože po 
zkušenost z minula, kdy článek na-
šeho sdružení nebyl vydán oficiál-
ně, by tento dopadl stejně.

Ještě než nakousnu to, co mě 
zaujalo, chci vyzvednout úspěšné 
akce, které jsou  v  obci realizová-
ny a přispěly k jejímu zvelebení, či 
usnadnění života jejich občanů.

První poznatek je ten, že komu-
nikace v zastupitelstvu obce drhne.

Je s podivem, že člen zastupitel-
stva se musí domáhat svých práv 
dlouhou dobu a s nejistým výsled-
kem. Podle elektronické komunika-
ce, kterou mám k dispozici, mě za-
ráží výmluvy vedení na dovolenou, 
lázně a podobně. Pokud chybí sta-
rosta, tak je zastoupen a místosta-
rosta za svoji odměnu 20 000 Kč 
měsíčně, je schopen podklady snad 
k prostudování vydat?

Poznatek druhý je, že některé ví-
cepráce jsou zvláštní. A je jich dost. 
Nevím, ale tDi (technický dozor 
investora) má pracovat pro obec 
a ne jen šmahem odsouhlasit poža-
davky dodavatele.

Poznatek třetí je, že ne vždy pro-
jekt usnadnil práci dodavateli na 
nacenění zakázky (spojovací krček 
v základní škole). Podle nedokona-
lého projektu se blbě naceňuje.

Poznatek čtvrtý a snad ten nej-
horší - chodník. Věc velice potřeb-
ná a  pro bezpečnost důležitá. Co 
zhotovitel předvádí, to je dílo. Top 
technologický postup byl, navést 
kamenivo a zasypat hlínou. To ne-
jde vymyslet. Od toho je TDI aby to 
kontroloval a ne jenom bral peníze. 
Jinak zajištění bezpečnost silnič-
ního provozu, to asi taky nepatří 
mezi priority této firmy. A  vrchol 
bezpečnosti je ukončení chodníku 
u Hotelu Morávka. Fakt dobrý. Jdu 
trénovat. Žbluňk.

Zdeněk Ševčík
Morávka Se zdravým rozumem

MaRNý bOj O iNfORMaCe
Po dlouhé a marné snaze jsem se, ač nerad, obrátil s dotazem na 

krajský úřad. Ten na můj dotaz, na co jako zastupitel mám právo dostat 
informace, odpověděl, že obec je povinna poskytnout svému zastupi-
teli veškeré informace, o které žádá. Vzhledem k tomu, že jsem odpo-
věď nedostal ani po 14-ti měsících, využil jsem názoru krajského úřadu 
a  byl jsem nucen přistoupit k  řešení formou níže uvedenou oficiální 
stížností.

Jan Legerský, Morávka Lidem
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Kultura v naší obci

Jsem ráda, že si děti trošičku 
připomněly klasické pohádkové 
bytosti, jako je Červená Karkulka, 
Rumcajs, Manka, Křemílek, vocho-
můrka a jiné postavičky.

Dnešní doba dětem nabízí různé 
moderní a smyšlené pohádky s hod-
ně zvláštními postavičkami. Mou 
odměnou za organizaci této akce, 
byl úžas v dětských očích a radost 

při plnění všech úkolů na stanoviš-
tích s pohádkovými  bytostmi.

Děkuji také panu králi, paní 
královně i  jejich princezničce, že 
s  námi strávili krásné pohádkové  
odpoledne. Doufám, že III. ročník 
opět proběhne s  jejich milou pří-
tomností.

Děkuji těm, kteří napsali svůj ná-
zor na našem webu do okénka kul-
tura, budeme se snažit Vašim přá-
ním postupně vyhovět.

 Těším se na Vaši účast na dalších 
našich pořádaných akcích a přátel-
ské posezení.

ZUZKA BESTOVÁ
Morávka Se zdravým rozumem

Milí čtenáři,

děkuji Vám všem za hojnou 
účast na ii. ročníku pohádko-
vého odpoledne, které se ko-
nalo v sobotu 2. července 2022.
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České srdce ii. 
V  prvním díle našeho občasníku 
jsme se v anketě zeptali na pár otá-
zek, na které jsme jako koalice na-
šich sdružení Morávka Lidem a Mo-
rávka Se zdravým rozumem chtěli 
znát názor každého jednoho obča-
na Morávky, ale i  chatařů a  přátel 
obce.

Na CO jsMe se Ptali a PROČ?
Na prvním místě v dotazníku jsme 
se zeptali, zda souhlasíte se zá-
měrem vedení obce vybudovat 
z Českého srdce jakoukoliv formu 
sociálního bydlení (ať už je to na-
zváno jako startovací byty, soci-
ální ubytování atp.). Vedení obce 
ve svém záměru ve schváleném 
Strategickém plánu obce na léta 
2021 - 2025 zveřejnilo, že plánuje 
výstavbu obecních bytů pro míst-
ní obyvatele, popřípadě pro mladé 
rodiny. 

Proč jsme se ptali? Protože chce-
me, aby vedení obce pracovalo 
pro občana, ne občan pro obec. 
Vedení obce je tu proto, aby do jis-
té míry reflektovalo názor občanů 
a nešlo proti nim (a neupřednost-
ňovalo tak jiné své zájmy). 

Výsledek ankety nebyl překvapivý. 
Až na pár jedinců prakticky nikdo 
na Morávce nic takového nechce. 
Těch pár masochistů, kteří by so-
ciální byty v Českém srdci rádi vy-
stavěli, se nakonec může jít nechat 
kulturně obohatit do Vyšních Lhot 
– alespoň na exkurzi. 

ČeHO jsMe DOsáHli?
Tak minimálně se již na obci o vý-
stavbě sociálních bytů nehovoří 
jako o hotové věci, ale jako o téma-
tu k diskuzi. Ono se to asi občanů 
leklo..

Tak alespoň něco.  Za naše obě 
sdružení Morávka se zdravým ro-
zumem a  Morávka lidem můžu 
zodpovědně říct, že radši vloží-
me ruku do vosího hnízda, než 
abychom ji zvedli pro tento kami-
kadze návrh. Napadá nás spous-
ta možností, co s  Českým srdcem 
udělat, ať už se bavíme o domově 
důchodců, nebo jiném využití pro 
občany Morávky. ale pro občany 
Morávky, a po veřejné diskuzi.

MORávKa PROzatíM ODOlává!
Myslím, že si všichni pamatujeme 
situaci, kdy byl na prodej Partyzán. 
Upřímně jsme se v okolí báli, že se 
objeví nějaký poslanec a  v  koo-
peraci s  (pro některé) perfektním 
zákonem o  doplatcích na bydlení 
nám za humny vystaví nový Přívoz. 
Nu dopadlo to dobře přátelé, nut-
no dodat, že zásluhou podnikate-
le, který nám provozuje na Moráv-
ce objekt v souladu s přírodou, ne 
bednou od vína (pozn. upravenou 
pro přenos cenin).

NeCHCete sOCiálNí byty  
Na MORávCe?
Až půjdete na podzim k  volbám 
do zastupitelstva, vzpomeňte si, 
že současné vedení obce s  touto 
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myšlenkou přišlo a  pokud nepo-
šlete do zastupitelstva hlídací psy 
z  Morávka se zdravým rozumem 
a  Morávka lidem, tak se nám 
ten nápad může vrátit a  můžeme 
všichni pocítit zvýšené náklady 
nejen v souvislosti se zdražováním 

energií, ale i s investicemi do kovo-
vých materiálů. 

Například bude třeba nakoupit ži-
letkový drát na plot.  

Michal Kaděra
Morávka Se zdravým rozumem

Názor řádového občana
vážení spoluobčané

Budou to již dvě desetiletí, co jsem 
se stál zdejší „náplavou“, jak mi 
tehdy sdělil jeden místní chalupník.

Dovolte mi se s Vámi podělit o pár 
postřehů ze života na Morávce.

Před 4 léty mně oslovil místní ob-
čan a  dlouholetý starosta Raško-
vic a  nynější zastupitel naší obce 
s přáním, abych mu pomohl s prací 
v kontrolním výboru zastupitelstva 
obce Morávka. Je jediným opozič-
ním zastupitelem, který nezvedá 
ruku nad každým záměrem, ale ka-
ždý návrh pečlivě studuje, a to i po 
finanční stránce.

Kontrolní výbor, jak možná víte, je 
jeden ze dvou výborů povinně zři-
zován zastupitelstvem, podle záko-
na o obcích, tedy konkrétně podle 
§ 117 a 118, následně plní také úkoly 
stanovenými § 119 písm. a odstavce 
a, b, c, ale je také iniciativním or-
gánem.

Kontrolní výbor dosud provedl 
13  jednání. Bohužel stalo se pra-
vidlem, že vedení obecního úřadu 
nepředkládá všechny materiály, 
které zastupitel a zároveň předse-

da KV v zákonné lhůtě požaduje ke 
kontrole. Proč se tak děje nechám 
na vašem úsudku. Zápisy z jednání 
KV jsou vždy předloženy na nej-
bližším veřejném zasedání.

A nyní několik postřehů coby otce 
dvou dětí, které absolvovaly všech 
9 ročníků zdejší školy. V  době je-
jich studia bych uvítal, jako mnoho 
dalších rodičů, aby škola z  peněz 
obce nakoupila potřebné pomůcky 
k  výuce a  nenutila každým rokem 
obíhat rodiče s dítětem a papírkem 
v ruce papírnictví a shánět potřeb-
ný sešit „a 521 atd. atd.“ Ano je to 
krok směrem k  dobám minulým, 
ale stejně jako tehdejší kvalita pedi-
atrie, péče o chrup atd., ve kterých 
jsme hodně pozadu. Tato změna 
myslím stojí za zvážení.

Porodné řeší Ministerstvo prá-
ce a  sociálních věcí, a  to částkou 
13000,- Kč na první a  10000,- Kč 
na druhé dítě. Obec se má rámcově 
spolupodílet na blahu všech svých 
dětí. Dotace dopravy studentům, 
budoucím občanům obce tu bys-
te hledali marně, zato poplatek 
za odpady po různých studujících 
„Brňácích a Pražácích“ atd. to umí 
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Názor občana
Dobrý den, vážení čtenáři,

jelikož politika mně a domnívám se, 
že i mnoho s Vás nikdy nezajímala, 
nechtěl jsem se k ní ani na 100 km 
přibližovat. Pokud však vedete ně-
jaké sportovní oddíly nebo pokud 
tvoříte něco pro veřejnost, dříve 
nebo později se s ní potkáte a ob-
čas jí musíte bohužel i čelit.

Více než 20 let jsem vedl různé 
sportovní oddíly a  organizoval 
stovky seminářů, workshopů, tábo-
rů, školení, kurzů a dokonce i diva-
delních her. Vlastně pořád vzdělá-
vám děti, mládež a  dospělé, a  po 
celou tu dobu jsem vždy na své 
cestě potkával a  čelil mnoha pro-
blémům. Mnoha problémům jsem 
se vyhýbal, ale rozhodně vždy jsem 
bojoval za pravdu, vývoj, vzdělání, 
upřímnost a lepší život.

Před několika týdny mně oslovily 
velice zajímavé skupiny lidi s  po-
dobnými názory, Morávka Lidem 
a  Morávka Se zdravým rozumem. 
Vždy si nechávám vše pořádně roz-
myslet a prozkoumat fakta a trvalo 

mi chvilku rozhodnout se a připojit 
jedné z nich.

Více mně oslovila kultura a  dění 
v  naše obci, pomoc v  organizaci 
akcí, a  tak rád podpořím tuto ob-
last ve skupině lidí “Morávka Se 
zdravým rozumem”.

Dobře si uvědomuji, že pokud 
chceme něčeho dosáhnout, ne-
smíme o tom jen mluvit, ale konat, 
plánovat, realizovat, prostě vytvořit 
něco pěkného pro nás a naše děti, 
protože kdo, když ne my!

Jsem moc rád za vznik nového in-
formačního občasníku “Naše Mo-
rávka”, jsem rád, že vzniklo místo, 
kde všichni bez výhrad můžeme 
vyjádřit náš tak velice důležitý ná-
zor.

To my tvoříme to pěkné místo, to 
my tvoříme Morávku.

Konkurence je nejlepším motiváto-
rem k lepšímu konání a já vždy byl 
nesmírně vděčný, že ji mám. Chrá-
nilo mně to od stagnace a dávalo 
mi to novou energii pro moderní 

vybírat poctivě. Myslím si, že je tře-
ba hledat zdroje jinde a  následně 
podpořit studující, budoucí poplat-
níky obce.

Dále si myslím, že budovat star-
tovací byty bez znalosti za kolik 
a  kde, bez znalostí zákonů, není 
zrovna optimální, vždyť obec může 
iniciovat stavbu několika malome-
trážních bytů pro mladé lidi, kteří 

se již nechtějí „držet máminy suk-
ně“ a chtějí se učit hospodařit pro 
omezenou dobu právě v  obecním 
bytě ve své obci.

Richard Noga, Morávka Lidem

Autor je členem kontrolního vý-
boru zastupitelstva obce Moráv-
ka, členem předsednictva ZO OS 
KOVO TŽ a.s.
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Co jsme zač...
Vážení čtenáři. Rád bych Vám pro-
střednictvím tohoto článku řekl pár 
slov o  tom, jací lidé jsou v  našich 
sdruženích, a to nejen proto, abys-
te věděli o nás více, ale především 
ať víte, že v našich článcích neplá-
cáme jen tak do větru.

Začnu tedy u  sebe, od roku 2001 
do roku 2009 jsem pracoval v Ně-
mecku, a  to převážně jako dělník 
na stavbě. Po návratu do ČR jsem 
pracoval chvíli jako jeřábník mobil-
ního jeřábu na stavbách a poté jako 
řidič nákladního auta Tatra. V roce 
2011 se mi naskytla příležitost začít 
podnikat ve stavebnictví a tak jsem 
do toho šel po hlavě. I když začátky 
byly kruté, obstál jsem dodnes.

Co tím chci říci: celý dospělý život 
trávím ve stavebnictví a mnohé se 
naučil. Nechci tím říct, že mám vy-
studovanou stavební průmyslovku 
a  kulaté razítko stavbyvedoucího, 
ale zkušenostmi a  zdravým rozu-
mem umím posoudit kvalitu a při-
pravenost staveb, nebo třeba do-
držování správných postupů a po-
užití materiálu, jenž je vhodný pro 
použití, což u nás v obci momentál-
ně bohužel moc nefunguje. Jeden 
příklad za všechny. Jednoho odpo-
ledne navážely jen chvíli před jed-
náním zastupitelstva nákladní Tatry 
materiál z  jedné opravované cesty 
v  obci na stavbu nového chodní-
ku, kde spousta z nás viděla kopce 
kamení s  jílem, jak jsou vysypány 

nápady a  lepší provedení. Už nyní 
jde poznat kvalitnější vydání “Mo-
ravčanu”, a jak se říká: “aby začalo 
něco pěkného, musí skončit něco 
starého“.

Děkuji lídrům, za jejich zájem a vy-
užití mých zkušeností, vidím před 
námi úžasnou změnu, Morávka je 
Naše a musíme ji nejen chránit, ale 
i opečovávat a i rozvíjet. Vůbec se 
nechci zabývat tím, co bylo, zají-
má mně, co bude, a vím, že spoje-
ní “Morávka lidem“ a Morávka se 
zdravým rozumem“, bude novým 
úspěšným začátkem.

Nejen nejistá budoucnost České-
ho Srdce, ale sportovní hokus-po-
kus vedle sběrného dvora se třemi 

„posilovacími stroji“. To jako má 
být co? Jako dlouholetý trenér Vás 
rozhodně odrazuji od používání 
těchto nesmyslů. 

A poplatek za využití dětských pro-
lézaček a posilovacích prvků v are-
álu školy je vrcholem, který musel 
vymyslet nějaký “marketingový 
HŇUP”. Naštěstí ihned po NAŠEM 
upozornění na tento nesmysl se ce-
dule ztratila.

Spoluobčané! Vyslyšte lidi, kteří 
chtějí tvořit pro Vás i nás.

Podpořím lepší zítřek.

Grzegorz Damski
Morávka Se zdravým rozumem
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přímo na místa, kde má stát chod-
ník. Při dotazu přítomných na za-
stupitelstvu, zda-li je toto v pořád-
ku a je tento materiál jako podklad 
vhodný, paní starostka řekla, že se 
tak neděje a pan Slezák (technický 
dozor investora), jenž zodpovídá 
za dodržení postupů a kvality řekl, 
že zvažovali tento materiál použít, 
aby ušetřili, ale ukázal se jako na-
prosto nevhodný. Upozorňuji, že 
pan Slezák je z Frýdku Místku a na 
Morávku asi nepřiletěl, ty hromady 
nemohl přehlédnout ani slepý, na-
tož dozor, který má konkrétní stav-
bu na starost. Materiál tam přesto 
zůstal a je v chodníku. Jak už jsem 
psal, ve stavebnictví se pohybuji 
dlouho a znám různé praktiky, a to 
i ty nekalé. Dále si udělejte úsudek 
sami. 

Ale dost už o mně. V tomto článku 
bych Vám rád vysvětlil, že jsme peč-
livě vybírali členy do našich hnutí 
a na kandidátku tak, abychom v pří-
padě úspěchu ve volbách měli co 
nejkvalitnější a  nejkvalifikovanější 
případné zastupitele. Na kandidát-
ní listině jsou lidé z oboru zdravot-
nictví, školství, politiky, IT specia-
listy, trenéra a školitele dětí, účetní. 
Zkrátka lidé, kteří rozumí různým 
věcem, které v  obci potřebujeme 
a víme, že budou pro Morávku pří-
nosem svými zkušenostmi, zápalem 
a chtíčem dělat obec lepší. Chceme 
chytit ekonomiku pevně do svých 
rukou a nerozhazovat obecní pení-
ze jako ,,opilý milionář“! V  příštím 
díle zveřejníme jména kandidátů 
a náš program. Věřím, že si vyberete 
tu svou správnou stranu.

Lukáš Besta
Morávka Se zdravým rozumem



12

Poznatky z dění v obci
Dne 4. 7. 2022 se stala nemilá udá-
lost s  hořícím vozem v  naší obci. 
K události první dorazili naši dob-
rovolní hasiči Honza Šrubař a  jeho 
kolega, kterým chci velmi poděko-
vat za ochotu a zabezpečení mís-
ta v  rámci dopravy. Ačkoliv chtěli 
pomoci více, tak nemohli, proto-
že hasičská zbrojnice byla pro ně 
uzamčená a  nemohli se dostat 
k  vybavení. Na pomoc přispěchali 
taktéž z  místního Hotelu Morávka 
a také známý z domu pana Böhma 
s hasicími přístroji, ale oheň byl tak 
silný, že si s ním poradili až hasiči 
z HZS Nošovice s cisternou.

Dále tu máme naší obecní Úřed-
ní desku, která po zásahu hackerů 
byla odcizena nebo smazána. Po 
mé připomínce na jednání zastu-
pitelstva obce, kde jsem podotkl, 
ať si jí obec nechá opravit, mi paní 
zastupitelka Jarolímová mi vytkla 

„Měl jste nahlásit telefonicky nebo 
emailem problematiku s  úřední 
deskou”. Má odpověď zněla, „V ne-
děli je asi na obci milion lidí, kteří če-
kají na zavolání, že nefunguje úřední 
deska obce“. Tuto informaci jsem 
sdělil v  pondělí na zastupitelstvu. 
V  tu chvíli byla nečekaná reakce, 
kdy mi bylo ve zkratce řečeno, že je 
tím obtěžuji i chovám se nevhodně. 
Paní starostka chtěla ukončit jed-
nání zastupitelstva, asi opět někam 
spěchala a pro uklidnění bylo řeče-
no, že obecní IT technik úřední des-
ku opraví. a hle po necelém měsíci 
stále nic. Nebylo by logické vyměnit 
IT technika za schopnějšího? Nadále 
bych poukázal na nedostatky s ne-
možnostmi vyjádření i  připomínek 
v  určitých oblastech a  chodu naší 
obce. Paní starostka neumí naslou-
chat občanům.

S pozdravem Závodný Petr

focení je pro mne radost
Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych se vám 
představila. Jmenuji se 
Lenka Kręželoková, mnozí 
z vás mne znáte pod dív-
čím příjmením Pajurková. 
Jsem maminka dvou ma-
lých dětí a  mou velkou 
zálibou jsou fotografie. 
Několikrát do roka jsem 
sháněla fotografa, který 
by mou rodinu zachytil 

na krásných rodinných fo-
tografiích. Jenže se mi to 
málo kdy podařilo, a  tak 
jsem se rozhodla, že si 
pořídím fotoaparát a zku-
sím to sama. Postupem 
času mne focení začalo 
bavit natolik, že jsem se 
rozhodla stát se profesi-
onální rodinnou fotograf-
kou. V současné době mé 
fotografie nedělají radost Kácení máje
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pouze v  naší rodině, ale i  v  rodi-
nách z naší obce a širokého okolí. 
V budoucnu bych chtěla pro obča-

ny z  Morávky uspořádat semináře 
pro fotografické začátečníky. Tou-
to cestou bych chtěla poděkovat 
sdružení Morávka Lidem/Morávka 
Se zdravým rozumem za příležitost 
posunout mé fotografické schop-
nosti zase o kousek dál. Tím, že pro 
ně mohu fotografovat jejich spole-
čenské akce, které pro občany Mo-
rávky organizuje Zuzana Bestová, 
mockrát děkuji. 

Foto Lenka Kręželoková 
Morávka Se zdravým rozumemIndiánská družina

Nemusí hned pršet, stačí, když kape 
Jak praví klasik, nepochválíš-li se 
sám, nikdo to za tebe neudělá. Roz-
hodli jsme se, že se tedy pochválí-
me. Co se nám již povedlo, přesto-
že nejsme v zastupitelstvu a vlád-
neme jen slovem a písmem?

Otevřít HřištĚ
Potichu se nám otevřelo hřiště, 
přátelé. Po našem článku v  před-
chozím čísle zmizela zlá a škaredá 
tabulka vykazující naše děti z hřiš-
tě u  školy. Třikrát hurá. Doufejme, 
že to tak již zůstane (i na podzim).

zlevNit zaKázKU Na MORáv-
Ce O 33 000KČ, DOKONČOvat 
stavby
Stalo se nemožné, poprvé nám 
klesla cena zakázky (méněpráce). 
Věc vskutku nevídaná. zlevnila se 
stavba nové místní komunikace za 
zastávkou Morávka – střed. Také se 
po naší kritice začaly dokončovat 

stavby, které byly převzaty se záva-
dou. Objevily se nám hromosvody, 
na které se zapomnělo apod.

bezPeČNOst DOPRavy
Na jednání zastupitelstva se zača-
lo alespoň teoreticky řešit, že nám 
(občanům Morávky, viz výsledky 
ankety z  prvního čísla) přeci jen 
trochu vadí, že se přes obec jezdí 
“nadzvukovou rychlostí“ (zdra-
víme řidiče kamionů se dřevem, 
nákladní tatry a závodníky pokou-
šející se o vzlet nad úroveň silnice 
směr přehrada a  zpět). Né, že by 
se začalo něco realizovat, ale už si 
toho všimli.

CO se NáM ještĚ NePOveDlO?
Najít asfalt (jedná se o  zaplacený 
a nedodaný asfalt ze stavby Vodo-
vod Vlaský) 

Michal Kaděra
Morávka Se zdravým rozumem
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Doprava v obci
Vážení spoluobčané,

je spousta záležitostí, které chce-
me a budeme řešit ne sami, ale ve 
spolupráci s Vámi, pokud dostane-
me Vaši důvěru v podzimních vol-
bách.

Jednou z  velmi důležitých akcí je 
dokončení chodníku na Pražmo. 
Na zbylou část chodníku již mohla 
být vyhotovena projektová doku-
mentace, jenže by se osobně mu-
selo vstoupit do osobního jedná-
ní s majiteli pozemků, po kterých 
chodník bude postaven. Nelze vše 
nechat na projektantovi, když se 
jedná o důležité vyjádření a odsou-
hlasení stavby. Zajistíme vše pro 
zdárné dokončení a  uvedení do 
provozu tak, aby cesta na Pražmo 
pro pěší byla bezpečná po celém 
úseku na našem území.

jen pro informaci. V  projekto-
vé dokumentaci chodník u  hotelu 
Morávka plynule navazuje na část 
před můstkem, je navržen hned ve-
dle kamenného plotu a  částečně 
zužuje krajskou komunikaci naproti 
hotelu. Stavba měla být takto vede-
na a bylo to i předjednáno s vlast-
níkem. Posunutím od sousedního 
kamenného plotu došlo k  zúžení 
krajské komunikace a přitom tam 
zůstal nevyužitý zelený pruh!!! Pro 
koho? Pro kosení?

Kdo kontroluje (snad ne technic-
ký dozor obce) provádění stav-
by za téměř 270  000,- Kč bez 
smlouvy?

Dalším palčivým problémem jsou 
samotné místní komunikace (MK). 
Ty se opravují jen v  nejnutnějších 
případech, bohužel nedostatečně 
a bohužel ne všechny. Budeme na-
vrhovat, aby se do našich MK ročně 
investovalo podstatně větší množ-
ství finančních prostředků, než je 
tomu nyní. Týkat se to bude nejen 
povrchů samotných MK, ale i vybu-
dování některých nových úseků pro 
vozidla, cyklisty i pěší a pro mamin-
ky s kočárky.

Součástí MK je i  dopravní znače-
ní, které je v  obci nedostatečné 
a snadno může dojít k nepříjemné 
dopravní nehodě, protože místní 
řidiči jezdí „podle zvyku“ nikoliv 
podle dopravních předpisů.

Po přepracování pasportu místních 
komunikací doplníme potřebné 
dopravní značení a  zajistíme jeho 
zveřejnění na stránkách obce.

Součástí MK jsou i  mosty v  obci. 
Připravíme projektovou dokumen-
taci na dosud neopravené můstky 
a získáme na rekonstrukci finanční 
prostředky z různých zdrojů.

Zajistíme projekt a  stavbu lávky 
pro pěší vedle mostu přes řeku Mo-
rávku u  sběrného dvora pro větší 
bezpečnost chodců v tomto úseku.

Na krajské silnici zajistíme brzdné 
pásy na silnici v kritických místech 
a zajistíme propracovanější měření 
rychlosti vozidel.

Jan Legerský
Morávka Lidem
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finanční okénko
Vážení spoluobčané, dostal jsem 
prostor napsat zde článek o aktu-
ální situaci a možnostech ve světě 
financí, a proto cítím povinnost Vás 
blíže informovat.

Jak už jistě víte z  médií a  ze své 
vlastní zkušenosti všude okolo 
sebe, Česko sužuje obrovská in-
flace, která zde nebyla od devade-
sátých let. Ať už jsou důvody této 
inflace jakékoli, dle posledních dat 
ČNB nám již „sežrala“ meziročně 
17,2 % z našich peněženek. Jinými 
slovy, za stejné peníze pořídíme le-
tos o  17,2 % méně než ve stejném 
období v roce minulém. Toto číslo 
však není konečné, a pokud se po-
díváme například na ceny potravin, 
vidíme, že je to reálně ještě mno-
hem více.

Česká národní banka se rozhodla 
bojovat s  touto situací navýšením 
základní úrokové sazby, tzv. REPO 
SAZBY, na aktuálních 7 %, a  sou-
běžně navýšením depozitní sazby 
na 6 % a  lombardní sazby na 8 %. 
Mnohým z Vás tato čísla nic neřek-
nou nebo o  nich máte zavádějící 
mínění. Pokusím se Vám to přiblí-
žit. V praxi to funguje tak, že ban-
ky vezmou své přebytečné peníze, 
které k nim uložíte VY – jejich kli-
enti, a tyto peníze si mohou uložit 
u České národní banky. ČNB za to 

na oplátku vyplatí bance úrok dle 
stanovených sazeb. Co to tedy 
znamená? Banky nám dle aktu-
ální situace vyplatí na spořicích 
účtech v průměru okolo 3 % ročně 
(nenechte se zmást reklamami na 
vyšší procenta, která jsou většinou 
podmíněna malou maximální část-
kou) a zbytek si nechají pro sebe.

Proto jsou to právě banky, které 
z této situace těží nejvíce. Češi mají 
na účtech bezmála tři biliony korun 
a banky tak mají rekordní zisky.

Protože se v  této problematice již 
mnoho let orientuji a pomáhám tak 
nemalé části občanů nejen Moráv-
ky, chtěl jsem Vás informovat o zají-
mavé možnosti, která je vhodná pro 
konzervativní klienty, jež hledají al-
ternativu ke spořicím účtům u bank 
s  aktuálním výnosem 6,25  % bez 
omezení vkladů a  výběrů. Pokud 
chcete své peníze alespoň částeč-
ně chránit proti vysoké inflaci a mít 
peníze kdykoliv k  dispozici a  Váš 
spořicí účet nedosahuje zmíněné-
ho zhodnocení, tohle může být ta 
pravá alternativa pro Vás.

Veškeré bližší informace Vám rád 
v případě zájmu poskytnu.

S přáním hezkého dne,

Dan Piwowarski
občan Morávky, tel. 731895845



3.9.2022 od 9.00 hod.

Předpokládaný zápas o 3. místo a finále od 16.00 hod.

Herní režim: 5+1 - 2x 13, 10, 8 min. 
(dle počtu týmů)

Startovné: 1 500,- Kč/tým
Registrace on-line na: www.moravkacup.cz

3. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

A r e á l  Z Š  M o r á v k a

MORÁVKA
CUP 2022

skákací hrad pro děti · malování na obličej

Naše Morávka, ev.č. MK ČR E 24376, 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 rozši-
řujeme. 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 Prostřed-
nictvím 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.


