
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Obecní úřad Morávka, Morávka č. 599,  okres Frýdek–Místek

Oznámení o době a místu konání 
voleb do zastupitelstev obcí 

V souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
Volby do Zastupitelstva obce Morávka se uskuteční ve dnech

pátek 10. října 2014 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 11. října 2014 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Morávka, Morávka 599

Voliči jsou povinni po příchodu do volební místnosti prokázat totožnost
a státní občanství České republiky nebo občanství státu, jehož příslušníci
jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona
č. 491/2001 Sb. Totožnost a státní občanství se prokazuje platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem. 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
své členy s přenosnou volební schránkou.

Příspěvky jednotlivých volebních stran jsou řazeny podle čísel, které byly
vylosovány na Magistrátu města Frýdek –Místek a v tomto pořadí budou
uvedeny na volebním lístku:

Číslo 1 — Sdružení nezávislých kandidátů — Morávka 2014
Číslo 2 — „MORÁVKA V POHODĚ“
Číslo 3 — Komunistická strana Čech a Moravy (příspěvek nedodán)
Číslo 4 — „Vaše Morávka“ (příspěvek nedodán)
Číslo 5 — Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Číslo 6 — Morávka, místo pro život
Číslo 7 — Fair play — HNPD

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 29. září 2014 volební speciál



Vylosované číslo 1 — Sdružení nezávislých kandidátů — Morávka 2014
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Vá!ení spoluob!ané, 
 

Co bylo 
Jako Sdru!ení nezávisl"ch kandidát" - Morávka 2010 jsme m"li ve volebním programu 

priority, které jsme plnili s t"mito zástupci:   Zden"k "ev!ík, Lenka Kotásková, Martin Foldyna,  

P#emysl Skotnica, Milo# Bulko, Bohuslav Dujka,  Alena Burdová. 

 

Bod 1/  volebního programu 2010 
Dokon!ili bychom projek!n" centrum obce tak, jak schválilo ZO, v!etn" v$stavby nového 

ú#adu, knihovny a po#ty.                      Spln#no 11.2  mil. 
 

Projek!n" bude dopracována rekonstrukce stávajícího ú#adu s gará!emi, sálem a s  úpravou 

prostor pro hasi!e. K tomu bude provedena úprava holi!ství.   Probíhá 

 
Dále bychom opravili autobusové !ekárny Vlaské, P#ehrada a po ukon!ení vypo#ádání 

parkovi#t" u Bebka  !ekárnu tamté!.    Nespln#no 
Dokon!íme majetkoprávní vypo#ádání komunikací k Partyzánu a v dolní kolonii, kde bude 

polo!en nov$ !ivi!n$ povrch.              Spln#no 0.13  mil.   

 
Bod 2/ volebního programu 2010 
Zde jsou dv" d$le!ité oblasti. V první bychom cht"li realizovat v$tah ve zdravotním st#edisku 

pro seniory, zdravotn" posti!ené a matky s d"tmi. 

          Spln#no       0.97 mil.   
  
Druhá se dot$ká Z", kdy chceme #e#it zm"nu typu st#echy na p#ístavb" z ploché na sedlovou 

/zatékání/ a v$m"na prosklené st"ny na schodi#ti. Za d$le!it$ úkol k #e#ení pova!ujeme 

likvidaci vlhkosti základ$ pod jídelnou   Spln#no - zateplení, okna, st$echa – 10.00mil 

ne$e#ená vlhkost                  
 

Bod 3/ volebního programu 2010 
Bude na#í snahou opravit b"!eckou dráhu na h#i#ti u Z", pokud to bude mo!né, zv"t#it h#i#t" 
pro fotbal.        Opravil se povrch fotbalového h$i#t# 0,3 mil
    

O!ekáváme podpis smlouvy na dotaci na vybudování multifunk!ního h#i#t" u Z", p#es Svazek 

Obcí Morávka-Pra!mo. Pokud budeme úsp"#ní, máme v plánu dostav"t dv" antuková h#i#t" na 

volejbal /tenis/ a vytvo#it funk!ní sportovn"-spole!ensk$ areál.     

Spln#no 1.7 mil.  areál se tvo$í 
 
Bod 4/ volebního programu 2010 
Dokon!íme projek!n" spla#kovou kanalizaci a sou!asn" budeme #e#it odpadní vody v bytovce 

/byla podána !ádost o prodlou!ení platnosti povolení k vypou#t"ní odpadních vod z bytovky do 

VT Morávka/.          Odstoupení od realizace pro nemo!nost 

napojení se na %OV Ra#kovice                                      
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Máme v plánu #e#it letit$ problém odvodn"ní u p. Ru!ky. 

Spln#no   0.9 mil. 
 

Plánujeme dokon!ení vodovodu Lipov$ a projek!ní p#ípravu na vodovod od RS Paskov.   

      Pln#no pr"b#!n# – Lipov", Dolinky 1,6 mil.
                   
Jako prioritu  si ur!ujeme #e#ení likvidace biologicky rozlo!itelného odpadu /tráva/.   

Spln#no nákupem kompostér". 0.3 mil. 

 
mimo program: 
 - hasi!ské auto Ford, vybavení       0.3 mil . 
-  roz#í$ení kapacity M$ v Z$         1.1 mil. 
-  schválení územního plánu obce 
-  opravy místních komunikací 
-  spolupráce na novém most# p$es Morávku  

-  kamerov" systém,  radary  
      Sdru!ení nezávisl$ch kandidát$ Morávka 2010 

 

Tímto jednoduch$m v$!tem, dokládáme, !e jsme pro obec a hlavn" Vás ob!any ud"lali kus 

práce. Dále je t#eba zd$raznit, !e obec hospoda#í bez dluh$, p$j!ek. Toto dokládáme 

stanoviskem !"#$!%&'() agentury. „!"#$%&'()*+,-%.#./0%.12#%34#512,*62#7#8-%9/1+,7,%*%:,;#8%

6<,26:='*>8%?'5:'$#:/%9,%('+%@ABC%5(D?E%:#.*F;;/%8'0:E%12D3#G%HIJKL%M%$#7+'*>?'%3'N2D%

O@%'"$/%'+(#1D%P(E5#+Q&/12#+%.6$?%2'2'%3(#1260:/%'$#:R:/%9/1+,7'%3'D9#%S-%*%()8$6%+(,.#%3,+%

3,24/%!"#$%&'()*+,%8#96%T-U%V%'"$/%1%'$#:R:/8%HIJKLK%

*

+,'-%'./%0* %#10* 234./* (/5/6%7* 23/8/%$'(#9':* 23'* 9/$'1%0* ('9;<* %'(7* (8%!=9)* * W5(D0#:/%%

&'()*+,% 8/12'% 3('% 06*'2-* ='%>$#$'(4%0?:* @/* A!"#$%&'( !)*"&%+,-( ./012( 34%56+&-2( )%.*"&,-(

%76589,%6+("()"53-(:1,1:'5,;(&(,<!:;,;,/:(*%!6"$8BC*D'*8%#?/%4:*@/*6>?/*$<$'*849/@!$'>$!*

5/1!9!*2'*./9)*E$<5!*3'=<*-';5/*#*$'*%4>*%/>?03%7*$710C*

 

Co bude. 
 
Vá!ení spoluob!ané, 

 

volby do zastupitelstva Obce Morávka jsou na dohled a je na Va#em rozhodnutí, kte#í  ob!ané 

Vás budou v dal#ím volebním období zastupovat. 

Dovolte nám, abychom se p#edstavili jako jedni z mo!n$ch kandidát$ do zastupitelstva na#í 
obce.  

Jsme Sdru!ení nezávisl"ch kandidát" - Morávka 2014 a tvo#íme kompaktní celek slo!en$ 
z lidí r$zn$ch obor$ a profesí   

 

Kandidáty jsou:  Zden"k "ev!ík, Lenka Kotásková, Vít"zslav Höger, P#emysl Skotnica, Milo# 
Bulko, "t"pán Byst#i!an, Libor Koloni!n$, Jaromír Lerch. 

 

Stabilitu sdru!ení dokládáme tím, !e nem"níme sv$j název, pouze rok. Kandidáti jsou ve 

!ty#ech p#ípadech stejní jako v roce 2010. Pro zkvalitn"ní na#í kandidátky jsme oslovili 

kandidáty znalé komunální politiky /Vít"zslav Höger, "t"pán Byst#i!an/ a dále dv" nové tvá#e 
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/ Libor Koloni!n$, Jaromír Lerch/. Pokra!ovali bychom v realizaci akcí v oblastech, které 

navazují na ji! probíhající investice. 

 

 

1/ vzhled obce, infrastruktura 

2/ pé!e o seniory a rodiny s d"tmi 

3/ sportovní vy!ití, turismus 

4/ !ivotní prost#edí 

 

Bod 1/  volebního programu 2014 
Projek!n" bude dopracována rekonstrukce b$valého ú#adu s gará!emi, sálem a s  úpravou 

prostoru pro hasi!e. Sou!ástí by bylo holi!ství, pedikúra?  

Oprava autobusov$ch !ekáren Vlaské, P#ehrada, Slaví! a Bebek.   

Oprava most$, podle v$sledku technick$ch prohlídek s prioritou nového mostu u Caravanu  

/realizace z dotace dopravní infrastruktura/  

V$stavba p#ena#e!e signálu pro mobilní telefony nad p#ehradou - zlep#ení pokrytí 

 /povolení CHKO, dohoda s operátory/ 

 

Bod 2/ volebního programu 2014 
Pokra!ování podpory krou!k$ mláde!e /hasi!i, fotbal, florbal apod./ 

P#ísp"vek na jízdné autobusovou dopravou /studenti, senio#i/    

Snaha o z#ízení rehabilita!ního centra – pouh$ zám"r. Vznikl by d$m zdraví ve zdravotním 

st#edisku !. p. 177 a v M".  Postavením nové vícet#ídní M" místo staré t"locvi!ny bychom 

zv"t#ili kapacitu, zv$#ili bezpe!nost d"tí. Sou!asná M" ve #kole by se stala dru!inou. 

     

Bod 3/ volebního programu 2014 
Vytvo#ení funk!ního sportovn"-spole!enského areálu u #koly    

Dokon!ení p#evodu areálu Svi%orky na obec     

 
Bod 4/ volebního programu 2014 
V$stavba vodovodu  Haferník a dále podle finan!ních mo!ností obce a po!adavk$ ob!an$.  

V$stavba cyklostezky kolem #eky Morávky pro p#íjemnou procházku i pro bezpe!nost cyklist$ 

/dota!ní titul, dopravní infrastruktura/ 

Projek!ní zpracování chodníku z centra obce – po odbo!ku do údolí „Vlaské“  

Oprava odvodn"ní nad #kolou s opravou pravostranného chodníku k !ekárn" s prodlou!ením 

chodníku ke sb"rnému místu         

 

Ná# program je pokra!ováním zapo!at$ch investic a je postaven na finan!ních mo!nostech obce 

tak, abychom d"stojn# !ili a ne !ivo$ili. 
 

     Sdru!ení nezávisl"ch kandidát" Morávka 2014 
/  
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KDU-!"#$% Volby 2014 % &'()*+, 

-('.(,/$0('$+'/12)324$*'356$789-!"# v obci &'()*+,. 
 
 
:);<24$=0'31'5>,2?@ 
 
0A<B=C101D</<$ B2<=$ 0A<B$ :)=$ = programem nikoliv na 1, 2 nebo 4 roky, ale 
s 0('.(,/</$ 2,$ *E(,F2G$ B<3H4$ '5B'54I$ J,+'$ =C(,2,@$ +C<()$ 0'*,;1D<$ F,$ +34>'*'1$
('BK21@$ +3KB2E$ B'/'*$ ,$ *FBG3)24@$ LML</<$ 1+)F,C@$ ;<$ /)/<$ D,=2'1$ 0A<B=C,*1$ '$
51B'1L2'=CK$2,H4$+()=2?$'5L<I 
 
-A<=C';<$ *4/<@$ D,+$ LML</<$ 2,HK$ '5<L$ ('F*4D<C@$ 51B</<$ LMC4C$ F2)C$ K$ :,H<$ 2)F'(6$ % 
2)F'(6$'5>,2N$'5L<$&'()*+,. 
 
O,DK=C4/<$ 0('$ 2,HK$ '5<L$ B<*4CK3<C'1$ F)+3,B24$ H+'31$ 2,$ B'51$ 2<1(>KC'1I$ P'BK><$
nebuB'1$/1=<C$ +,;BE$ ('+$ C(2'1C@$ FB,$ '5<L$ 0'B0'A4$ H+'31$ K$ * 2)=3<B1D4L4/$ H+'324/$
('L<@$0('C';<$DK;$2624$D<$F 0'>C1$BGC4$* /,C<A=+?$H+'3<$FA<D/?@$;<$BGC4$*<$H+'3<$51B<$
0AK5E*,CI$-('C'$2<B'01=C4/<$(<B1+'*)24$2,$0'1ME$0(*24$=C10<QI 
 
R,*4L$<SK=C<2L<$H+'36$= B<*4CK$CA4B,/K$F,(1>4@$;<$2,$&'()*L<$FN=C,2<$0'HC,. V '5L4LM$
s jen 0(*24/$=C102G/$F)+3,B24$H+'36$0'HC6$=*?$0'5'>+6$(1H4I 
 
O,$ 0(K'(KC24$ 0'*,;1D</<$ (ozvoj rodiny a 0'/'L$ ('BK>N/$ 0AK$ F,DKHT'*)24$ H+'324LM$
0'/NL<+. 7,;BE$('+$0'=+6C2</<$1000,- 7> na +,;B? B4CG 2,*HCG*1D4L4$2,HK$F)+3,B24$
H+'31@$,56LM'/$('BK>N/$13<M>K3K 2)+10 H+'324LM$0'CA<5 >K$UM(,B1$F)D/'*ELM$+('1;+NI 
:6C*'A4/<$ V'2B$ C,3<2C'*,2ELM$ BGC4 2,H4$ H+'36@$ B'$ +C<(?M'$ 51B</<$ 0'=+6C'*,C$ 3 % 
z >K=C?$/FB6$starosty. 
 
-AK$2,('F<24$B4CGC<$'5B(;4$('BK2,$0A4=0G*<+$*<$*EHK$5000,- 7>I 
 
Jednou z 0'B/42<+$ + F,DKHCG24$ 1B(;KC<32'=CK@$ ,$ F*6H'*)24$ 0'>C1$ ;)+N$ D<$ K$ =C,*5,$
2'*?M'$ LM'B24+1$ 0'B?3$ =K32KL<$ F '5L<$ -(,;/'$ 2,$ &'()*+1@$ *><C2G$ (<+'2=C(1+L<$
=C)*,D4L4LM$LM'B24+N$* L<2C(1$'5L<I$W6C'$ K2*<=CK>24$,+L<$51B'1$0(*24@$+C<(?$51B</<$
LMC4C$(<,3KF'*,t. 
 
8,3H4/$ 2,HK/$ L43</$ D<$ (<,3KF,L<$ 0('D<+C1$ 0('$ *'32'>,='*?$ ,+CK*KC6 v ,(<)31$ H+'36@$
+C<(E$D<$,B/K2K=C(,CK*2G 0AK0(,*<2I$7('/G$C'M'$';K*4/<$H+'324$XF,M(,B1Y$ZF,A4F<24$0('$
CG3'L*K+@$L<3+'*)$UB(;5,$,(<)31$,0'BI[ 
 
"C)*,D4L4$ MAKHCG$ B'=C,2'1$ jasn) pravidla 1;4*)24$ 0('$ H+'31@$ +('1;+6, D<B2'C3K*?$
=0'(C'*24$'BB436$,$*<A<D2'=CI R'*G$F(<,3KF1D</< K$'=*GC3<24$MAKHT@$,56$F)D</LK$/'M3K$
MAKHCG$0'M'B32GDK$*61;4*,CI 
 
!"#$%#&'()*+$*,-.#&' 
 
O0(NM3<B24me =6=C?/$F,B)*)24$ *H<LM$ *<A<D2ELM$ F,+)F<+ obce. Budeme usilovat o 
/,SK/)324$ '5D</$ VK2,2>24LM$ 0('=CA<B+N$ F (NF2ELM$ B'C,>24LM$ CKC13N. Budeme 
F'B0'*GB2G$M'=0'B,AKC$= '5<L24/$/,D<C+</$,$2<0('B)*,C$ jej F56C<>2G$,ni hluboko 
pod cenu. 
O,=C10KC<3=C*'$ '5L<$ =<$ 51B<$ =LM)F<C$ +,;BE$ /G=4L ,$ B*,+()C$ ('>2G$ 51B<$ 0('54M,C$
*<A<D2)$5<=<B,$= '5>,26$2,$*H<LM2,$/';2)$C?/,C,I 
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Vylosované číslo 5 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
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KDU-!"#$% Volby 2014 % &'()*+, 

Infrastruktura obce 
 
:<$ =0'310()LK$ =<$ =0'3<>2'=C4$ "/:,7$ a.s. 51B</<$ =6=C</,CKL+6$ ('FHKA'*,C$ =4T$
*'B'*'BN@$,56$/,SK/)324$/2';=C*4$'5>,2N$/G3'$+ dispozici pitnou vodu i v '5B'54LM$
=1LM,I$7B'$=K$51B<$LMC4C F,DK=CKC$*'B1$=,/'=C,C2G$F *(C,2?$=C1B26$,$51B<$/K/'$B'=,M$
*<A<D2?M'$*'B'*'B1@$0'=+6C2</<$/1$0A4=0G*<+$2,$*6*(C)24$=C1B26I 
-'B'52G$ 51B</<$ F*,;'*,C$/';2'=C$ ('FH4A<24$ 0362'VK+,L<I$ \$ +('L4LM$ CE+,D4L4LM$ =<$
CGLMC'$F)3<;KC'=C4$*)=$51B</<$0(N5G;2G$K2V'(/'*,CI 
 
S/-0%'(+$*"1*23-&4 
 
]1B</<$ =<$ ,+CK*2G$ 0'B43<C$ 2,$ F,3';<24$ 73151$ =<2K'(NI$ ]1B</<$ podporovat jeho 
>K22'=C VK2,2>2G$ ,$ 2,$ 0(,*KB<32)$ =<C+)24$ 51B</<$0AKLM)F<C$ =<$ F,D4/,*E/K$ C?/,C6I$
V ()/LK$/';2'=C4$51B</<$0'/)M,C$= aktivitami klubu. 
]1B</<$ M3<B,C$ /';2'=CK 0A40,B2?M'$ 'B+101$ '01HCG2?$ 2</'*KC'=CK$ ,$ 0A40(,*6$
(<,3KF,L<$XD'/'*,$0('$=<2K'(6Y a s 24/$=0'D<2'1$0odporu 0<>'*,C<3=+?$=31;56. 
O,*<B</<$'='524$2)*HCG*6$=C,('=C6$1$D15K3,2CN$* obci. 
 

Investice do infrastruktury 
 
7('/G$ DK;$ F/42G2ELM$ '0(,*$ ,$ =C,*56$ 2'*?M'$ LM'B24+1$ D<$ 2,H4/$ L43</$ (ealizace 
cyklo-5(1=3,A=+? stezky 0'B?3$ A<+6$&'()*+,I$R,$ C6C'$ F/42G2?$,+L<$51B</<$hledat 
/';2'=C$F4=+)24 dotace z EU.  
\0(,*6$L<=C$51B'1$/4C$0(K'(KC1$* /4=C<LM@$+B<$DK;$D='1$K2;<2E(=+?$=4CGI ]1B</<$A<HKC$
0'=C102G$ L<3'1$ '5<L@$ 2<D<2$ L<2C(1/$ ,$ 2<D53K;H4$ '+'34I -'=C,*4/<$ ,1C'51='*'1$
F,=C)*+1$1$]<5+,I 
 

!-5'67(&7+(21,*18&*+/ 
 
\$2)0,Bech budeme jednat s +E/+'3K*@$2,0A4>$*H</K$F,=C10KC<3K$,$'5>,26$'5L<I 
]1B</<$ 0'A)B,C$ ,2+<C6$ + ,+C1)324/1$ BG24$ *$ '5LKI ]1B</<$ +'(<+C24@$ 'C<*A<24$ ,$
=31H24I 
Zavedeme *4C)24$2'*ELM$'5>)2+N$'5L<$&'()*+,I 
 
9:1;</'(=<&-&3&'8)(=*&,> 
 
O,/GA4/<$ =<$ 2,$ ><(0)24$ VK2,2>24LM$ 0('=CA<B+N$ F<$ =C(1+C1()324LM$ V'2BN$ ^9@$ V'2BN$
D<B2'C3K*ELM$/K2K=C<(=C<*$ K$+(,D<$,$B,3H4LM$VK2,2>24LM$FB('DN$* ()/LK$'5L<$K$=B(1;<24@$
*<$ +C<(ELM$ D<$ '5<L$ ,+CK*2G$ F,0'D<2,I$ 84+6 '='524m kontaktN/ na ministra 
F</GBG3=C*4@$ /K2K=C(,$ +13C1(6$ ,$ ><324$ 0A<B=C,*KC<3<$ &'(,*=+'=3<F=+?M'$ +(,D<$ D=/<$
=LM'02K$F,DK=CKC$VK2,2>24$0('=CA<B+6$C,+?$F CGLMC'$FB('DNI 
-'/N;</<$ =$ B'C,L</K$ 0('$ F</GBG3L<$ - *61;KD</<$ '='524$ +'2C,+C$ 2,$ /K2K=C(,$ ,$
+'2C,+C6$2,$*<B<24$+(,D<I 
O$ B'C,L4$ _A,B1$ 0()L<$ F,DK=C4/<$ F,/G=C2)24$ '5>,2N/$ = M'(H4/$ 103,C2G24/$ 2,$ C(M1$
0()L<I 
 
?*@%'.#&' podpory &#@<+A*BC8)(*0D-&<@-8' 
 
-'B0'A4/<$ *EM'B2E$ 0('2)D</$ 2<56C'*ELM$ 0('=C'($ 0('$ 2<FK=+'*?$ '(.,2KF,L<$
(2,0A4+3,B@$51B'*1$+,B<A2KLC*4$,$5E*,3E$'5<L24$UA,B[. 



KDU-!"#$% Volby 2014 % &'()*+, 

Podp'A4/<$V12+>24$2<FK=+'*? organizace. O,/GA4/<$=<$2,$6"7d#;E($.#,#B%'6(&-(
)-+<3#, skauty ,$ *H<LM26$ '=C,C24$ F)D/'*?$ +('1;+6$ 1$ F)+3,B24$ H+'36@$ +C<(?$ 51B'1$
*?FC$+ (N=C1$'='52'=CK$ D<B2'C3K*LNI$:6M'B2'C4/<$ D<DKLM$ D<B2'C3K*?$>K22'=CK$,$ F*);4/<$
/';2'=C$ 'B/GQ'*)24 B'5('*'324+N@$ +C<A4$ =<$ =C,(,D4$ o tyto aktivity ,$ >K22'=CK$ = nimi 
=0'D<2?I 
 
F*,$*0-(A1"/10:(-(B*"&*3-+*BC8)(-A/<B</ 
 
8'A<H4/<$0('*'F$=D<FB'*+6$2,$"*KQ'(+)LM +<$=0'+'D<2'=CK$*H<LM. 
O,DK=C4/<$ *GCH4$ 0'B0'(1$ ,$ 0('0,.,LK$ X`<=CK*,31$ =2GM1Y$ ,$ B,3H4ch ,+CK*KC$ *H<LM$
2<FK=+'*ELM$'(.,2KF,L4$* obci. 
R,HK$ +,2BKB)CK$ =<$ 2,B)3<$ 51B'1$ ,+CK*2G$ U>,=C2KC$ BGC=+ELM dn4$ , ,+L4 +'2,2ELM v 
,(<)31$F)+3,B24$H+'36 
Zavedeme Ankety o rozvoji obce % 2)*(M6@$2)0,B6$'5>,2N$B'$03)21$('F*'D<$'5L<I 
O,/GA4/<$ =<$ 2,$ '0(,*6$ 0,/)C<+$ * '5LK$ ZK$ 2)5';<2=+ELM[$ = B'C,L4$ /K2K=C<(=C*,$
+13C1(6$Z0'/24+$R'>24$0A<LM'B$,$B,3H4[I 
Informovanost % F,DK=C4/<$*6C*'A<24$2'*ELM$aaa$=C()2<+$'5L< 
-AK=0GDeme 2,$F)D/'*'1$>K22'=C$BGC4I Zapoj4/< sponzory, podporovatele 0('.(,/N$,$
VK(</$0N='54L4LM$* '5LK$D,+'$='1>)=C$CGLMC'$,+L4I 
 
GHIJKLMNHOH(GHOPQGR(S(GHLPNTOH(IH(UT9SV(UPFWHUM(GS(X(Y 10 LET % 
budeme =0'310(,L'*,C$=<$*H</K$'5>,26@$+C<(E/$DB<$'$('F*'D$,$53,M'$'5L<I 
 

V#&/*( $0*D0-6(21,*1($0*+-@*B-/( A-&,<,7/<( @-( B*"#2&'( +/0-&1( 3Z( [(
KDU-\IJE(A/#.'(+#(976(&:&'(B A07/A*+/<($.#,+/-B'Z 
 
K&DZ(N-&(J#D#0+ACE([]("#/Z 
 
-(,L1DK$ D,+'$ UA<B24+$ /G=C=+?M'$ UA,B1I$ &)/$ 5'M,C?$ F+1H<2'=CK$ F<$ =,/'=0()*6$ K$ =C)C24$
=0()*6$,$*<3/K$B'5A<$=<$'(K<2C1DK$* F)+'nech 0'CA<52ELM$0('$0()LK$*$'5LK. 
&E/$ 2<D*GCH4/$ +'24>+</$ D<$ V'C5,3I$ "*?$ V'C5,3'*?$ =LM'02'=CK$ ,$ F+1H<2'=CK$ DK;$ B*,$ ('+6$
0A<B)*)/$2,HK/$;)>+N/$* +('1;+1$+'0,2?$* F)+3,B24$H+'3< 2,$&'()*L<. Letos v A4D21$'0GC$
F,M)D4/<$DK;$CA<C4$=<Fb21I$cML</<$=<$C,+?$F,0'DKC$B'$'+(<=24LM$='1CG;4@$,56LM'/$F/GAK3K$=436$
i s DK2E/K$'BB436I V C?C'$>K22'=CK$51B1$C(*,3<$0'+(,>'*,C@$0('C';<$/)/$F)D</$2,$C'/@$,56$2)/$
*6(N=C,3,$FB(,*)$,$'B'32)$/3,B)$.<2<(,L<I 
 
K&DZ(F#/0(N-0*"'6E(^]("#/Z 
 
R,$&'()*L<$56B34/$dd$3<CI$-(,L1DK$D,+'$C<LM2K+$F,5<F0<>'*,L4LM$=6=C?/N$,$/<FK$/?$+'24>+6$
0,CA4$*><3,A=C*4@$3<C<L+?$/'B<3)A=C*4$,$+1CK3=C*4$*H<M'$B(1M1I 
J<3K+';$/)/$e$=626$,$D=</$>3<2</$f+'3=+?$(,B6$Of$&'()*+,@$5E*)/$2)0'/'L2E$0AK$,+L4LM$
'(.,2KF'*,2ELM$0('$BGCK$,$/3)B<;$ Z2,0A4+3,B@$*E('5,$B(,+N$2,$0'BFK/$ >K$03<C<24$0'/3)F<+$
o *<3K+'2'L4LM[I 
:$ ()/LK$ 1036213ELM$ B*'1$ ('>24+N$ `<=CK*,31$ =2GM1$ D=</$ F,DKHT'*,3$ C<LM2K+1$ 0('$ 0A<B2)H+6$
o MK=C'(KK$,$='1>,=2'=CK$&'()*+6I 
D'$ 51B'1L2,$ 56LM$ =<$ ()B$ F,/GAK3$ 2,$ 0'B0'(1$ =0'3+'*?M'$ ,$ +'/12KC24M'$ ;K*'C,@$ 0'/'L$
s '(.,2KF'*)24/$,+L4$0('$BGCK$,$/3)B<;$,$0'/'L$=<$F,DKHT'*)24$=0'(C'*24LM$B2NI 
 
J-,<+"-B(_*"#%E(`a("#/ 
 
Jsem \":!$ - ='1+('/E$ F</GBG3<L$ *$ ='1>,=2?$ B'5G$ *$ BNLM'B1I$ -('$ 2,H4$ '5<L$ D=</$
0'=+6C'*,3$*<A<D2?$=31;56$,$1=K3'*,3$D=</$'$/2'M)$F3<0H<24$*$2,HK$'5LK a 0('$2,H<$'5>,26I 

9
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KDU-!"#$% Volby 2014 % &'()*+, 

R<$*H<LM26$/?$2)*(M6$5636$0('F,C4/$,+L<0C'*)26I$R'FM'B3$D=</$=<$'0GC$+,2BKB'*,C$0('C'@ 
,56$2)*(M6$5636$(<,3KF'*)26$,$C,C'$'5<L$*F+*?C,3,$,$563,$ K$2,B)3<$0A4D</2E/$B'/'*</$0('$
2,H<$BGCK$,$*2'1>,C,I 
 
L8Z(F-B"'&-(V*%#&*B5-&*B7E(^a("#/ 
 
-(,L1DK$ D,+'$ 0<(='2)324 (<V<(<2CI$ &)/$ 5'M,C?$ F+1H<2'=CK$ *$ D<B2)24$ =$ 3KB/KI$ 9/4/$ 3KB</$
2,=3'1LM,C@$,$C'$=K$/6=34/@$;<$D<$B'5(?$1/GC@$0('C';<$0()L<$0('$'5<L$C'$*6;,B1D<$,$*6;,B1D<$
=K$K$/2'M'$C(0G3K*'=CK@$L';$D<$C,+?$/'1$=K32'1$=C()2+'1I$-()LK$0('$'5<L$,$0('$3KBK$*24/)/$D,+'$
0'=3)24I 
 
K&DZ(O<0*+"-B(N-&#3A-E(58 let 
 
R,$&'()*+1$D=</$=<$0AK=CGM'*,3$0A<B$gh$3<C6I$-(,L1DK$ D,+'$C<LM2K+$+'2C('36$=*,('*ELM$=0'DN$
(<2C.<2</$,$13C(,F*1+</@$2,0A4+3,B$2,$+'C3<LM$* <3<+C()(2)LM@ 'L<3'*ELM$/'=C<LM$2<5'$2,$
0'C(154$* LM</K>+)LMI 
Chci se F,0'DKC$ B'$ 0()L<$ 0('$ F)+3,B24$ H+'31@$ +Cerou jsem v minulosti *4L<$ 2<;$ dh$ 3<C$
*6+'2)*,3. 
 
J1,6<"-(L0-;<&*B7E([a("#/ 
 
JK;$dg$3<C$0(,L1DK$*<$H+'3=C*4I$-('C'$0('53</,CK+,$*<$H+'3=C*4$/K$2<24$LKF4I$P)B,$56LM$2,B)3<$
pod0'('*,3,$H+'31$,$BG24$+'3</$24I 
 
Eduard Foldyna, 54 let 
 
J=</$\":!$% =C'3,A, +C<(E$=<$*61>K3$1$0,2,$=C'3,A<$J'=<V,$f0'+,I$-(,L1DK$,$*6()54/ (NF2?$
*E('5+6$0('$'5>,26$'5L<$,$D=</$=LM'0<2$,$'LM'C<2$* oblasti BA<*,$0(,L'*,C$K$0('$'5<LI 
 
b0<+/C&-(b0@#+<#c<8@*B7E(aX("#/ 
 
R,$&'()*L<$ ;KDi di$ 3<CI$ J=</$ *B,2)@$/)/$ d$ BGCKI$ J=</$ 2,$/,C<A=+?$ B'*'3<2?I$ -'B0'(1DK$
rozvoj kultury a sportu v obci.  
 
 

S 0A)C<3K$F 2,H4$+,2BKB)C+6$/)/<$1L<3<2'1$0A<B=C,*1$'$('F*'DK$
&'()vky a chceme ji s :,H4$0'/'L4$(<,3KF'*,CI$-('C'$2<*)M<DC<$
,$B<DC<$M3,=$2,HK/$+,2BKB)CN/I 
 
 
 

!"#$%#&'$%($)%*$#+,-$&-"#%,(.$%#&'$#%/0(1#2$3145627 
KDU-89:$;($3<=26#2$6%4&->?7 
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SBOR DOBROVOLN!CH HASI!" MORÁVKA  

VOLEBNÍ PROGRAM 
 

Vá!ení voli!i, 

Sbor dobrovoln"ch hasi#$ Morávka má v na"í obci dlouholetou tradicí a pat"í mezi 

nejv#znamn#j"í slo!ky spolkového, spole!enského i kulturního !ivota. Byl zalo!en v roce 

1896 a po celou dobu své existence napomáhá sv#m spoluob!an$m "e"it problémy zejména 

p"i po!árech, povodních a dal"ích !ivelních pohromách.  

 

Nyní se blí!í komunální volby a my nechceme z$stat stranou a b#t jen pasivními 

voli!i. Máme zájem mimo svoji b#!nou !innost, aktivn# se podílet na rozvoji a !ivot# na"i 
obce v nastávajícím období. Proto jsme se rozhodli kandidovat do zastupitelstva obce za 

volební stranu: 

 

„Fair play - HNPD“ 
 
(Hnutí na podporu dobrovoln"ch hasi#$ a dal#ích dobrovolník$). 
 
V !innosti zastupitelstva obce se chceme zam#"it zejména na tyto oblasti: 

1. Dlouhodobá koncepce rozvoje obce. 

2. Zachování devítileté základní "koly, "kolky a zdravotního st"ediska. 

3. Nadále rozvíjet práci s mláde!í. 

4. Rozvoj spolupráce mezi spolky. 

5. Podpora spole!enského !ivota v obci. 

6. Podpora vybudování spole!n#ch spole!ensk#ch prostor. 

7. Obnova tradic. 

 

V#"íme, !e nás v t#chto volbách podpo"íte, abychom mohli spole!n# zkvalit%ovat 

!ivot v na"í krásné obci  -  obci Morávka. 

 

D#kujeme za Va"e hlasy 

 

Roman Böhm 
Marie $idková 
Karel %tefek 
René Pavlík 
Petr Kotásek 
Jakub %tihel 
Milan H%iv&ák  
 

Vylosované číslo 7 — Fair Play — HNPD
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KANDIDÁTI ZA SBOR DOBROVOLN!CH HASI!" MORÁVKA  

JAK TO VIDÍME MY 

 

 P"ichází !as, kdy i my ob!ané Morávky budeme mít op#t tu mo!nost vyjád"it se k 

tomu, jakou cestou a jak#m sm#rem spole!n# p$jdeme po dobu následujících !ty" let. Tato 

událost samoz"ejm# zasáhla i nás !leny SDH Morávka. V pr$b#!n#ch debatách jsme si 

odpov#d#li na t"i základní otázky: 

 

1. Chceme se voleb v$bec zú!astnit? 

Zazn#ly odpov#di od "ur!it# ne, nejsme politici" a! po "ur!it# ano". Nakonec jsme se shodli 

na odpov#di "Ano". Obecní politika není o placen#ch postech. Je to snaha, p"isp#t sv#m dílem 

k posunu v dané obci. Vzhledem k tomu, !e na"i !lenové mají mladé rodiny, staráme se o 

hasi!sk# dorost, kter# nám úctyhodn# p"ib#vá, myslíme si, !e máme povinnost alespo% se 

pokusit v t#chto volbách usp#t. 

2. Druhou zásadní otázkou bylo - co se ti zdá v obci jako zásadní problém? 

A ejhle, nebyla to ani "kola, ani starosta. Jako nejpal!iv#j"í problém vidíme "patné mezilidské 

vztahy, které se zásadn# promítají na jednáních zastupitelstva, co! vedlo k tomu, !e nám 

chybí zásadní v#c - dlouhodob# plán rozvoje obce. Pravda je krutá - p"i této úrovni 

mezilidsk#ch vztah$ a jednání zastupitelstva se tak zásadního dokumentu nikdy nedo!káme.  

3. $kola. 

My dobrovolní hasi!i Morávka jsme zásadn# pro udr!ení "koly a "kolky v plném rozsahu. 

&íkáme to nahlas a otev"en#, i kdy! víme, !e "kola problém není. N#kolikrát bylo ve"ejn# 

deklarováno, !e "kola bude fungovat v plném rozsahu t"íd i nadále. Tato v#c je dávno 

uzav"ena a neb#t voleb, u! o tomto "problému" nesly"íme. 

 

 Cht#li bychom se také zmínit o práci starosty. Z na"eho pohledu o!ekáváme od 

starosty, !e bude p"edev"ím dobr# mana!er, velmi zku"en# ú"edník a dobr# správce obecní 

kasy. V tomto sou!asn# starosta naprosto obstál. V obci se staví a buduje, dotace, granty atd. 

dokázal získat v úctyhodném mno!ství. A stav pokladny? Co by za to ostatní obce daly!? To 

ostatní - kudy p$jdeme dále, co pot"ebujeme v obci zm#nit !i dobudovat a v jakém po"adí 

d$le!itosti, máme rozhodovat my ob!ané Morávky prost"ednictvím na"ich zastupitel$. Tito si 

ov"em musí vzít k srdci, !e zastupují nás - a tomu by m#la odpovídat i úrove% jejich jednání. 

My dobrovolní hasi!i z Morávky se v budoucím období zam#"íme mimo na"e stálé priority - 

pomoc ob!an$m v krizov#ch situacích a v#chovy mláde!e - na zlep"ení spolkového !ivota v 

obci, dobudování obecního v#leti"t# u "koly, obnov# tradic a po"ádání ples$. Dále pak 

budeme dbát na spolupráci generací - mladí musí dostat "anci, ale bez t#ch zku"en#ch to 

nep$jde. P"isp#jeme k celoobecní diskuzi o dlouhodobém plánu rozvoje obce.  

 

 Tady není ani Praha, ani parlament. Bavme se spolu, diskutujme spolu, najd#me si 

spole!n# cíl a cestu a spole!n# za ním po té cest# poj'me. Jednání není boj ani k"ik; jednání 

to jsou argumenty, alternativy a kompromisy. Zamysleme se v"ichni nad tím, co v$bec 

chceme pro sebe, na"e d#ti a vnuky. Záv#rem nám v"em up"ímn# p"ejeme v den voleb 

"(astnou ruku! 

 

Kandidáti za SDH Morávka 

 

 

 


