
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Startujeme do léta

Počasí si s námi hraje, ráno máme zimík,  přes den bývá teplíčko, zblbne
naše tělíčko. Tento stav počasí má bohužel vliv na myšlení některých jedinců.

Škola
Vypadala v pohodě. Pak se lehce zablýskalo, udeřil hrom  a vznikl problém

jako slon. Začalo to kontrolou finančního výboru, kdy byly nalezeny nesrov-
nalosti ve vedení účetnictví, byly zaznamenány špatné účetní postupy.

Pak byl předložen návrh rozpočtu pro školu, kde se objevila položka leasing
na jazykovou učebnu, na kterou pan ředitel požadoval 70 000 Kč a dalších
60 000 Kč na úhradu penalizace za nesplnění limitu pro zaměstnávání
zdravotně postižených. Zastupitelé tyto položky neschválili a začalo
prověřování,  jak škola jazykovou učebnu získala. Pan ředitel byl požádán,
aby svůj postup obhájil před zastupiteli. Moc se mu to nepovedlo, uvedl, že
se nejedná o leasing, ale outsourcing. Následně 17. 2. byla informována
školská rada. Uvedený kontrolní orgán spinká jak Broučci, jenom ne pod
trnkovým keřem, ale obecně. Do 9. 4. 2014 žádná reakce a to školskou radu
tvoří 6 vysokoškoláků, z toho 4 kantoři.

Kompetence školské rady (nově od 1. ledna 2012 písm. i) a j)
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní

řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních

a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje

opatření ke zlepšení   hospodaření,
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g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykoná-

vajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Bylo zjištěno, že učebna byla pořízena bez předchozího souhlasu zřizo-
vatele, bez výběrového řízení a na smlouvu, která je postavena jednostran-
ně a hlavně nevýhodně pro školu. Po pěti letech a zaplacení 321 000 Kč na
splátkách  nebude učebna vlastnictvím školy a bude navrácena firmě. Tolik
hovoří smlouva. Na rozdíl od pana ředitele, který se hájil tím, že po pěti
letech může firma učebnu za korunu ponechat škole. To ale ve smlouvě
není. Co je však podstatné, na uvedené smlouvě chybí podpis zřizovatele,
který je nutný pro platnost smlouvy, přesně podle zřizovací listiny. Úmysl
jistě dobrý, leč postup nevhodný pro člověka s 21letou praxí ředitele ZŠ. Dle
úsudku části zastupitelstva protizákonný. 

Jazyková učebna — souhrn
Byla ředitelem pořízena v květnu roku 2013 bez předchozího souhlasu

zřizovatele za částku 321 000 Kč. Pokud tuto informaci rozklíčujeme, tak
došlo k porušení zřizovací listiny — viz výňatek.

Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí a služeb
příspěvkovou organizací:

6/b)organizace je oprávněna nakupovat a do vlastnictví zřizovatele
nabývat věci movité, služby a stavební práce v hodnotě nad 30 000 Kč bez
DPH za jednotlivý případ  včetně podepisování příslušných listin a činění
úkonů zadavatele veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souh-
lasem zřizovatele vydaným formou souhlasu starosty obce, za podmínky
dodržení příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, ve znění   pozdějších předpisů

7. K nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je vždy potřeba před-
chozího písemného souhlasu zřizovatele s výjimkou těchto případů:
a) nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 40 000 Kč,
b) nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do 40 000 Kč,
c) nabytí majetku podle odstavce 6. písm. a) tohoto článku zřizovací listiny.  

Pan ředitel nakoupil službu bez předchozího souhlasu v rozporu se zřizo-
vací listinou a zákonem 250/2000 Sb. a nedodržel ustanovení zákona
o veřejných zakázkách.

§ 39b ,zákona 250/2000Sb. Předchozí souhlas

(1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, anebo stanoví-li tak
zřizovatel podle § 27 odst. 4, se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon
a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož
přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon ne-
platný.
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Návrh na řešení.
S ohledem na porušení  zřizovací listiny a zákona 250/2000Sb. jsem došel
k závěru, že jediným řešením je odvolat ředitele z funkce k 30. 4. 2014, což
zastupitelé většinou schválili.
Svůj názor opírám o ust.§ 166 od.5 písm.  a) školského zákona

(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího or-
ganizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel v průběhu doby
trvání pracovního poměru na dobu určitou odvolat z vedoucího pracov-
ního místa z důvodů:
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících
z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele,
které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo
zřizovatelem.

Pan ředitel reagoval tak, že neporušil žádný právní předpis a bude se proti
odvolání bránit všemi dostupnými prostředky i soudní cestou. Jinak jsem
již zaslechl, že už je dokonce vypsáno výběrové řízení na ředitele ZŠ. Oprav-
du není a nebude do ukončení případného soudního sporu. Další informa-
ce je ta, že do případného výběrového řízení se moje žena opravdu hlásit
nebude. Ještě se vrátím ke smlouvě, kterou někteří rodiče tak obhajovali. Je
to smlouva nevýhodná pro školu jak dokládají některá ustanovení:
Příjemce nenabývá na základě smlouvy majetek do vlastnictví.
Příjemce hradí záruční i pozáruční servis.
Příjemce je povinen vrátit předmět užívání bezodkladně ve stavu v jakém
jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení na vlastní náklady
a nebezpečí.
Příjemce není oprávněn smlouvu jednostranně zrušit, vypovědět nebo od
ní odstoupit. Nemá právní nárok na předčasné ukončení smlouvy.

Dále je obec schopna doložit, že bylo možné učebnu pořídit za 264 000 Kč
a ne za 321 000 Kč, dále, že při provedení výběrového řízení bylo možno
ušetřit dalších 60 000 Kč penalizace náhradním plněním jiné oslovené
firmy. Takže suma  321 000 + 60 000 = 381 000 Kč proti 264 000 Kč. Nevím,
ale jestli je toto péče řádného hospodáře, ponechávám na Vašem uvážení.

Výjimka z počtu žáků
To byl další kabaretní výstup. Škola šikovala rodiče na bitvu o výjimku.

V hlavní roli paní doktorka — zastupitelka a paní zástupkyně. Elektronická
komunikace svištěla přes počítače, nakonec byl do problému vtažen i Magistrát
města FM, odbor školství, kde padl ze strany školy výrok roku:
„Škola šetřit nemusí, protože obec má peněz dost.“ To fakt zaznělo jako
reakce na  doporučení, že příspěvková organizace musí zajistit hospodárné,
efektivní a účelné využívání svěřených veřejných prostředků.

Na zastupitelstvu tak byl z velké bubliny trapas, protože nikdo
nezpochybnil ani neuvažoval o neschválení výjimky. 

Opozice v těžké křeči na zastupitelstvu nám tu brečí.  
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Ještě si dovolím připomenout  finance do školy od roku 2006 kdy jsem za-
počal funkční období. Škola obdržela 19 mil. včetně dotací, 12 mil. na
provoz a 4  mil. na výjimku, celkem tedy 35 milionů. Si teda myslím, že není
málo, když každý občan na školu z obecního rozpočtu „přispěl částkou“ 
35 tisíc Kč včetně dotací.

Centrum obce
Stavba se blíží k závěru. Uvnitř se dělají obložky dveří, položí se linoleum

a koberce a puntík. Venek vypadá tak na měsíc práce, tam nebyla shoda
v technologickém postupu a trochu jsme si museli vyměnit názory.

Finanční stránka věci. K prohlášení jednoho ze zastupitelů, že on to zná
a stavba za 12 mil. bude nakonec za 14 mil. Musím říct, že se trefil na ko-
runu s „mírným rozptylem“. Momentálně jsme proti rozpočtu v úspoře
703 000 Kč, takže za nějakých 11 300 000 Kč. Z této uspořené částky dovy-
bavíme  stavbu nábytkem. Ještě se Vám vážení občané musím omluvit, pro-
tože ten dotyčný by uvedenou stavbu postavil za 5 000 000 Kč i s bazénem.
To nezmáknu, jsem prostě béčko.

Starosta Raškovic  v.v.
Opět perlil a rozdával moudra. Jeho „nějaké“ výběrové řízení nebyl

schopen vysvětlit. Ani zákon takový typ výběrového řízení nezná. Výběrové
řízení na obecní úřad dělala firma a ne obec a ve výběrové komisi byli jak
paní doktorka–zastupitelka, tak architekt— předseda stavebního výboru.
Další informace, že starosta nedal smlouvu na zhotovení opravy komu-
nikací zastupitelům. To je pravda, ale:

Rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo (např. na základě procesu
zadávání veřejných zakázek) není zákonem o obcích svěřeno do vyhrazené
pravomoci zastupitelstva obce a není ani uvedeno v § 102 odst. 2 zákona
o obcích jako vyhrazená pravomoc rady obce, proto platí, že takové rozhod-
nutí náleží do zbytkové pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona
o obcích. V případě obcí, v nichž rada obce není volena (§ 99 odst. 2 zákona
o obcích), pak rozhodování o záležitostech náležejících do této její pravo-
moci, tedy i uzavírání smlouvy o dílo, přísluší zcela starostovi obce 30 (§ 99
odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).

Žádost o dotaci
Obec podala v březnu žádost o dotaci na MSK na stavbu Odvodnění

Ručka. Jedná se o 250 000 Kč. Jak dopadneme sdělím následně.

Územní plán
Je ve fázi, kdy musíme absolvovat poslední dva kroky a snad to nebude

trvat roky. Jde o veřejné projednání a schválení zastupitelstvem. Pokud se
nic nepošaší, vidím konec na září. Pak bude ještě boj s vyúčtováním dotace,
která činí 378 000 Kč.
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Vodovod Haferník
Územní rozhodnutí visí na úřední desce SÚ Raškovice, koncem dubna

uběhne lhůta a hurá na stavební povolení. To už bude na magistrátu města
a to se uvidí jak to časově zmáknem, abychom na podzim kopli. 

Oblíbené téma Sviňorky
Po složitých procedurách a dokazování vyšlo najevo, že  veškeré uzavřené

smlouvy mezi Obcí Morávka a Sportem Morávka, a.s.,  jsou od prvopočátku
(rok 2001) neplatné a to absolutně. Vlastní smlouvy by neplatností netrpě-
ly, problémem je obsah zveřejněného záměru. Z toho vyplývá, že obec je
a byla vždy vlastníkem uvedeného střediska. Pro potvrzení vlastnictví, musí
obec podat určovací žalobu k soudu. S tímto postupem vyslovila protistrana
souhlas, teď je třeba vyrovnat závazky a jelikož se jedná o obec, závazky
budou určovány znaleckými posudky. Pokud ukončíme tuto kauzu, tak
s děvčaty na jeden den uzavřeme úřad a budeme léčit prezidentskou virózu.

Poděkování  zahrádkářům
Na poslední výroční schůzi zahrádkářů jsem obdržel diplom za spolupráci

se zahrádkářským svazem. Potěšilo mě to. Má to i pikantní příchuť, udělali
z kozla zahradníka, jelikož mé znalosti zahradničení se omezují na
rozeznání mrkve, paprik a rajčat. 

Audit hospodaření
Absolvovali jsme s paní účetní poslední audit v tomto volebním období.

Dopadl bez chyb jak pro obec, tak pro Svazek obcí Morávka –Pražmo. Je-
likož  byl 8 v pořadí a bez ztráty kytičky,  velké díky patří paní účetní. 

Dneska padla, nějak jsem se rozjel, ale pro pochopení podstaty věci to
bylo nutné. Mějte se hezky.

Zdeněk Ševčík, starosta

Jarní  postřehy
Vážení spoluobčané, po zasedání ZO Morávka dne 31. 3. 2014 jsem se

rozhodla vyjádřit svůj postřeh k situaci v obci.
Zasedání mělo daný  jasný program, který byl vyvěšen na Úřední desce.

Všechny body byly důležité, ale 2 body tohoto jednání se ještě před
zasedáním staly hlavními tématy celoplošné diskuse v obci. Nejprve jsem
se doslechla, že opět a zase chceme rušit školu, pak, že chceme spojovat
třídy, dále že starosta nechce schválit výjimku v počtu žáků atd.

Další diskuse se vedla ohledně odvolání pana ředitele z funkce. Zase
z doslechu — jedna strana si pana ředitele chválí a tvrdí, že starosta si na něj
zasedl, druhá strana zase oponuje, že v podstatě ředitel nic moc nedělá,
chce být s každým kamarád a vše táhne paní Daňková.
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Z celkem bouřlivé diskuse na ZO vyplynulo, alespoň pro mě, následující:
Ti co byli přítomni na ZO, byli celkem zaskočeni hladkým jednohlasným

schválením výjimky z počtu žáků. Nevím, proč tedy ten povyk, nikdo rušit
školu nechce a nikdo neřekl, že se výjimka neschválí. Tak odkud se ty
nepravdivé informace berou? Není to k zamyšlení?  Přítomní, kteří svými
vstupy v diskusi hájili pana ředitele, byli vesměs rodiče žáků naší školy.
Chápu je, chtějí pro své děti jen to nejlepší.

Překvapilo mě, že z řady učitelů se přímo pana ředitele — nikdo nezastal.
Čekala jsem slovo, třeba od paní zástupkyně — ale nic…

Školská rada byla také potichu, a to je zásadní orgán ve škole, který má
právo i ředitele odvolat, a zase nic…

Tak nevím, jak to vlastně v té naší škole je.
Účastníci diskuse, kteří už děti ve škole nemají, argumentovali za hla-

sitých souhlasných ovací zase tím, že si starosta staví nový obecní úřad
a nyní, aby se zviditelnil před volbami, dělá ,,čistky‘‘.

Drazí Morávčané, uvědomme si všichni jedno, peníze v rozpočtu jsou pro
všechny obyvatele obce a my jako zastupitelé s nimi musíme hospodařit
tak, jak ukládá zákon, čili jako řádní hospodáři.

Dále, kdyby se pan starosta chtěl zviditelnit před volbami, pak by určitě
tyto ,,čistky‘‘ nedělal. Byl by sám proti sobě. Dělá to jen proto,  a samozřejmě
my zastupitelé ho ve většině podporujeme, aby věci byly průhledné,  čisté,
a aby v případě, že v příštím volebním období už nebudeme v současném
složení, jak tvrdí opozice, po nás zůstal čistý stůl.

A už vůbec nemohu souhlasit s názorem některých občanů, že si staví
úřad za 12 milionů pro sebe.

Vážení, pan starosta staví úřad pro nás všechny, tj. jak pro obyvatele obce
Morávka, tak i pro turisty a hosty naší obce. A navíc pokud vím, má svůj
vlastní rodinný domek, tak nač by měl ještě úřad?

Co se týče pana ředitele školy, dle mého pochybil. On sám dobře ví, že vše
není tak, jak to mělo být. Neupírám mu, že to myslel dobře, že zařízení pro
výuku jazyků bral jako nadstandard pro naše děti, ale je ve vedoucí funkci
a musí s touto funkcí nést vše, co k tomu náleží. Nést tedy i následky za
chyby, kterých se dopustil. To, že nakonec byl odvolán z funkce ředitele
školy, je jen logický důsledek celé kauzy.

Milí Morávčané,  na závěr ještě malý dovětek. Je mi líto, že kolem školy je
pořád takzvaně ,,dusno‘‘. Věřte ale, že se snažíme škole vyhovět skoro ve
všem. Jiné školy v okolí takový luxus nemají. Musíte však pochopit, že
nemůžeme dát škole vše, co chce a se vším souhlasit.

Dále si všichni uvědomme, co se za těch 8 let, co je pan Ševčík starostou,
u nás postavilo, opravilo, zmodernizovalo a to ne vždy s hladkým
průběhem. Kolik dotací bylo získáno na zkvalitnění našeho života. Nezdá se
mi proto fér, že je neustále napadán. Myslím, že si to nezaslouží. I on je
člověk se svým soukromím, svými náladami a problémy jako my všichni
a pracuje dobře. Kdyby to tak nebylo, nebylo by to za ním vidět.

Pokud máte chuť diskutovat, tak ano, veďte diskusi, ale slušnou a plod-
nou, která povede ku prospěchu nás všech. Věřte mi, že  při napjaté atmos-
féře v obci se pracuje a žije nám všem velice špatně.

Přeji všem krásné jaro bez alergií.

Kotásková Lenka
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Pootevřené školní dveře

NOC S ANDERSENEM
Dne 4. dubna se uskutečnila také na ZŠ a MŠ Morávka celostátní akce

k podpoře dětského čtení pod názvem „Noc s Andersenem“.  Ta proběhla
současně na mnoha místech nejen Česka, ale také na Slovensku, v Polsku,
Slovinsku a Rusku. 

Na naší škole se jí zúčastnilo celkem 35 dětí z prvního stupně. Seznámili
se se spisovatelem H. Ch. Andersenem a jeho pohádkami. Společně jsme si
přečetli některé z nich, jako např. Princeznu na hrášku, Ošklivé káčátko,
Dívenku se sirkami, Císařovy nové šaty a další. Děti, které přišly v masce
z pohádky od Andersena, byly odměněny. 

Poté děti plnily různé úkoly. Starší děti doplňovaly kvízy, vybarvovaly
obrázky k pohádkám. Ty mladší v rámci výtvarné činnosti ztvárnily pohád-
ku Princezna na hrášku. Před večeří se protáhly a proběhly na hřišti. Násle-
dovala večerní hygiena a potom šup — do spacáku! 

Nakonec chceme poděkovat maminkám, které napekly buchty ke
společné snídani. Velké poděkovánípatřítaké p. uč. Darině Kaňokové
a Pavle Kohutové za krásnou Noc s Andersenem. 

Projekt Edison
Projekt Edison není o vynálezci žárovky, ale jedná se o projekt vytvořený

organizací AIESEC, mezinárodní studentskou organizací, která studentům
zprostředkovává zahraniční stáže. Díky tomu napomáhá rozvoji
a spolupráci mladých lidí po celém světě. Využili jsme nabídku AIESECu
a v týdnu od 17. do 21. února nás navštívila skupina sedmi vysokoškolských
studentů z Afriky, Asie a Jižní Ameriky. 

Po prvním dnu, kdy se všichni ještě opatrně oťukávali, co mohou jeden od
druhého očekávat, se hned druhý den spontánně rozběhla konverzace
mezi studenty a našimi žáky. Třeba při hře o dinosaurech, nebo při tom,
když se učili našim oblíbeným sportům vybíjené a florbalu. No a při výletu
kolem jízdárny a projížďce na koních už museli čelit mnoha zvídavým
otázkám. Žáci sami tak přišli na to, že angličtina není jazyk, kterému se jen
tak učíme ve škole, ale že je to skutečně krásný a živý jazyk, kterým se hravě
domluvíte po celém světě. A že je tedy fajn, když se nějaká slovíčka naučíme
a něco nového se dozvíme. A že bylo co! O tom jsme se přesvědčili při nád-
herných prezentacích z takových exotických zemí jako Indonésie, Egypt,
Singapur, Thajsko, Brazílie, Peru a Taiwan, nebo při komunikaci a kon-
verzaci ve třídách na daná témata během hodin angličtiny.

Závěrečný den pak „naši“ zahraniční studenti byli hosty u Lesů ČR na
Morávce, kde byl pro ně připraven bohatý program s vyjížďkou do terénu,
kde se mohli přesvědčit nejen o těžké práci při těžbě dřeva, ale také o hezké
přírodě v srdci Beskyd.
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Zápis do MŠ
Obec Morávka se může pochlubit opravdu krásnou Mateřskou školkou.

Chceme, aby se v ní dětem tady líbilo ještě více, a v rámci projektu
„Společná cesta za zdravím “ pro ně připravujeme úžasné atraktivní pro-
lézačky a sportoviště. Celkem jich bude v areálu školy Morávka deset
a budou certifikací vyhovovat přísným bezpečnostním a hygienickým normám.

Jejich slavnostní otevření je naplánováno na 15. května v 10.00 hod za pří-
tomnosti sponzorů p. Mohyly, pí. Zajícové a ing. Bebčáka, zastupitelstva
obce a dětí z MŠ Naděje z Frýdku–Místku. Pozváni jsou také zástupci
z Nadace „Open Society Fund Praha“, díky jejíž finanční podpoře ve výši
149 700 Kč, je projekt realizován. Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi
i ostatní obyvatele obce. Nebude jen přestřižena slavnostní páska, nýbrž
bude připraven celý pytel soutěží a her pro ty nejmenší.  V naší školce jich
máme nyní 55. K zápisu na školní rok 2014—2015 se dostavilo celkem
třináct dětí se svými rodiči.Přejeme všem, aby se jim u nás líbilo a byli
spokojeni.

Další aktivity
V měsíci dubnu jsou naplánovány také sportovní a dopravní

akce. První z nich, Velikonoční beránek, je soutěž ve vybíjené
pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Ta se tradičně koná na základ-
ní škole v Dobré a své síly zde změří školy z okolních obcí. My obhajujeme
loňské první místo.  Druhá, Velikonoční laťka, je soutěž pro žáky druhého
stupně ve skoku vysokém. Zapomenout bychom neměli ani na dopravní
týden, kdy si děti připomenou základní dopravní znalosti a pravidla jízdy
na kole. Vzhledem ke krásnému počasí, které letos na Morávce panuje, měli
bychom dbát zvýšené pozornosti nejen jako chodci, ale také jako cyklisté
a účastníci silničního provozu. 

V březnu a dubnu již proběhly akce zaměřené na ekologickou výchovu
„Od vajíčka k mláděti“, beseda o šelmách s Hnutím Duha a exkurze do
výcvikového střediska odborné přípravy hasičů ve Frýdku–Místku, kterých
se účastnily jak děti z MŠ, tak žáci prvního i druhého stupně ZŠ.

Co už máme za sebou?
Zajímavou besedu pro žáky 2.stupně s pracovníkem Záchranné stanice

Bartošovice.  Jak je již z názvu této instituce patrné, záchrana zraněných
nebo na životě ohrožených zvířat tvořila hlavní téma více jak hodinové
přednášky. Mluvené slovo bylo doplněno fotografickou projekcí a přednáš-
ka se tak stala smysluplným doplněním přírodovědných předmětů a envi-
romentální výchovy na naší škole.

Velikonoční dílny pro rodiče 
V měsíci březnu a dubnu jsme se setkávali s rodiči a dětmi na ve-

likonočních dílnách v naší školní jídelně. Sešli jsme se 4 krát každou středu
odpoledne.  Rozdělili jsme se do skupinek a každý tvořil to, co bylo jemu
nejbližší. Tatínci pletli pomlázky — chválím tatínky, jejich počet narůstá.
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Vloni chodil jeden odvážný tatínek, o Vánocích už 2 a tentokrát se počet
zvýšil na 3 tatínky.  Dáte mi za pravdu, že v této uspěchané době je to krás-
né. A abych nezapomněla na maminky, k těm se přidaly nejen děti, ale
i babičky. Některé pracovaly s papírem a vyráběly na big shotu přáníčka,
jiné maminky šily a vyšívaly z plsti zajíčky, vajíčka a ptáčky. No a poslední
skupinka oprášila znalosti o háčkování a obháčkovala vajíčka, srdíčka a vy-
cpala ptáčky.  Všechny výrobky jste měli možnost vidět nebo si zakoupit na
Velikonoční výstavě zahrádkářů na Obecním úřadě Morávka.  

Co dodat? Maminky se loučily se slovy:  „Tak, teď až na Vánoce? My by-
chom se chtěly sejít dřív“.

Je hezké, když rodiče nemusí do školy jen na třídní schůzky a chtějí se
scházet i ve volném čase.

Tak se těším, že mě zase něco napadne a sejdeme se v červnu. Třeba něco
vyrobíme našim budoucím prvňáčkům. Ať se mají na co těšit.

Mgr. Gabriela Daňková           

Projekt Velikonoce
V pondělí 7. dubna neprobíhalo ve škole klasické vyučování,

všichni žáci měli daleko zajímavější náplň. Jednalo se
o tradiční každoroční celoškolní projekt Velikonoční dílny, ve
kterých všechny třídy podle svých schopností a hlavně
manuálních dovedností vyráběli spolu se svými třídními učiteli všechno to
krásné, co patří k svátkům jara.Jak se jim to povedlo, jste mohli posoudit na
výstavce zahrádkářů na Obecním úřadě Morávka. Není jistě třeba připomí-
nat, že zakoupením dětských prací přispějete do pokladny Klubu rodičů
a tím přispějete na další aktivity našich dětí.

Posezení s bývalými pracovníky školy
U příležitosti Dne učitelů byli do školy stejně jako v minulých letech

pozváni všichni bývalí učitelé i provozní zaměstnanci školy. Je to pro ně
příležitost navštívit místo, kde strávili tu nejdelší část svého produktivního
života, kde po sobě zanechali kus práce a také svého srdce. Vždy je pro ně
připraveno malé občerstvení a také program našich nejmenších žáčků,
tentokrát pod dohledem paní učitelky Pavlíny Šponarové a Judity Fol-
dynové.

Co nás čeká?
Především přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku. Proběh-

nou v týdnu od 22. 4. do 30. 4. 2014. Metodickou pomoc našim deváťákům
poskytuje výchovný poradce Mgr. Jiří Korneta.
Testování žáků 8. třídy z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu.

Pro žáky 2. stupně se chystá beseda RENARKONU na téma Zdravý životní
styl a v měsíci květnu je naplánovaná vzdělávací exkurze do Vítkovic.
V pondělí 14.dubna proběhnou třídní schůzky, na kterých budou rodiče in-
formováni nejen o studijních výsledcích svých ratolestí za třetí čtvrtletí
školního roku, ale i o tom, co je ještě čeká do konce školního roku. 
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Jazyková učebna
Ke konci minulého školního roku jsme formou outsoursingové smlouvy

pořídili do školy jazykovou učebnu špičkové kvality. Tento způsob pořízení
jsem konzultoval s řediteli podobných škol, s právníkem a finančním po-
radcem.

• Pořizovací ceny takových zařízení jsou nad možnosti většiny škol, proto
výrobce zařízení firma EDUKA Centrum a.s. prostřednictvím společnosti
VB Leasing nabízí učebny PC a učebny jazyků formou outsoursingové
smlouvy, kdy hodnota učebny je jen mírně navýšena a učebna je navíc
pojištěna u České pojišťovny, a.s.

• Firma VB Leasing po ukončení smlouvy nabídne pokračování nového
smluvního stavu za jiných podmínek nebo firmě EDUKA zařízení vrátí
a následně firma škole zařízení přenechá.

• Protože v dnešní době je výuka cizích jazyků jasnou prioritou ve
vzdělávání, bez jazykového vybavení dnes lidé nenajdou uplatnění na
trhu práce, je logickým krokem vybavit školu kvalitním zařízením.

• Zapůjčení učebny stojí školu po dobu pěti let měsíčně cca 5 300 Kč
z provozních prostředků.

• Zřizovací listina mi nezakazuje uzavírat smlouvy tohoto typu, zákon
o rozpočtových pravidlech příspěvkových organizací jsem neporušil, což
potvrzuje i stanovisko Ministerstva financí, na které jsem se obrátil.

• Starostou obce a některými zastupiteli jsem byl obviněn z porušení
zákonů a nehospodárného řízení školy.

• Na tato obvinění jsem reagoval tímto dopisem.

Vážení zastupitelé,
reaguji tímto dopisem na kritiku mé údajné nehospodárnosti, se kterou

řídím naši školu.
Už víc než rok pracuji na škole, kde jsou výborní pedagogové, zapálení

pro svou práci a šikovné děti, které si zaslouží stejné podmínky a vybavení
jako žáci z velkých škol nebo z velkých měst. Jsem přesvědčený, že investice
vložené do dětí se v budoucnu vrátí. Jsem člověk, který konflikty nevyh-
ledává, nevytváří je, kladu důraz na příznivé klima ve škole, o čemž jsem se
také zmiňoval ve své koncepci rozvoje školy. 

Důrazně se ohrazuji proti názoru některých z vás, že se chovám ne-
hospodárně. Pro své tvrzení zde uvedu několik příkladů.

1. Škola pod mým vedením získala z mimorozpočtových zdrojů téměř 300
tisíc korun. 220 tisíc jsme obdrželi ze dvou grantů, ostatní prostředky
byly a jsou od sponzorů. Jedním z nich byla např. obec Pražmo, z jejíhož
příspěvku financujeme zabezpečení školní budovy. Na tento účel jste
nám odmítli finanční prostředky poskytnout.

2. Schválili jste rekonstrukci mateřské školy, ale odmítli jste přispět na
rozšířené potřeby nábytku, pomůcek, apod., které souvisejí s výrazně
zvýšeným počtem dětí.  Opět jsme si pomohli sami, m.j. nábytkem paní
zástupkyně Daňkové. Financování ostatních potřeb jsme museli zajistit jinak.
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3. Protože jsem již v loňském roce předpokládal nižší spotřebu plynu po
rekonstrukci vytápění školy, kontaktoval jsem několik distribučních
společností s novou poptávkou. Zůstali jsme nakonec věrni RWE, pro-
tože nám tato společnost vyšla nejvíce vstříc. Náš původní tarif „Opti-
mal“ nám byl změněn na produkt „Extra plus“, což znamená desetipro-
centní snížení sazby.

4. Některé menší opravy, údržbu a svářecí práce jsme řešili prostřednictvím
rodičů, 4 žákovské židle jsem osobně nechal na vlastní náklady opravit
v zámečnické dílně v Dobré.

5. Na výrobu obložení topení do MŠ jsem dodal své vlastní dřevo a část spo-
jovacího materiálu. Společně s panem školníkem jsme obložení vyrobili
a natřeli.

6. Na nátěrové práce jsem dodal 20 kg barvy od sponzora.
7. Rovněž sponzorsky jsem zajistil množství kancelářských potřeb, potřeby

pro žáky, pomůcky v hodnotě asi 3000 Kč.
8. Do školy jsem věnoval dvě zánovní skříně.

Tento výčet není zcela úplný, ale myslím, že dostatečně dokazuje, jak se
chovám „nehospodárně“!  Pokud někomu z vás vadí, že jsem zajistil dětem
špičkově vybavenou jazykovou učebnu, zkuste si spočítat, že škola je
schopna získat dostatek financí z mimorozpočtových zdrojů a jimi pokrýt
část vynaložené investice na jazykovou učebnu.

Zazněla rovněž kritika komunikace mezi školou a úřadem, potažmo zastupiteli.
Mé návštěvy na obecním úřadě jsou celkem pravidelné. Pokud pominu
paní Dr. Carbolovou nebo pana Ing. Foldynu, kteří organizují na škole
různé aktivity nebo nás navštíví tzv. „jen tak“, návštěvy ostatních zastupitelů
se dají téměř spočítat na prstech jedné ruky.  Pokud se domníváte, že vzá-
jemná komunikace není podle vašich představ, mohli jsme se už dávno sejít
a společně najít řešení. Problémy se mají řešit okamžitě. Mimochodem měli
byste si uvědomit, že to vy jste tady pro nás. Na některé oficiální písemné
nebo ústní dotazy a návrhy, které se týkají provozu a oprav školy, jsem od
pana starosty dodneška nedostal odpovědi. 

Od roku 1991 jsem pracoval ve funkci ředitele školy v Orlové, mám tedy
dostatečné zkušenosti s řízením právního subjektu.  Pro žáky školy a učitele
jsem se vždy snažil zajistit co nejlepší vybavení, aby výuka mohla probíhat
efektivně a kvalitně. Zatímco v Orlové jsem byl za své aktivity hodnocen
kladně, zde za stejné věci jsem obviněn z nehospodárného nakládání
s finančními prostředky. 

Nevím, komu prospěje rozbouřená atmosféra kolem ředitele školy, ale
žákům určitě ne. Vzhledem k tomu, že nejsem první ředitel, který má se
starostou Morávky neshody, domnívám se, že skutečný problém je někde
jinde.

Já osobně si nejsem vědom žádného závažného pochybení z mé strany,
jednal jsem vždy v souladu se zákonem. Jistě nejsem neomylný ani dokonalý,
ale vždy jsem se snažil s dobrými úmysly zajistit kvalitní výuku. Pokud
budou útoky proti mé osobě trvat, budu situaci řešit právní cestou.

Mgr. Ivo Bojas
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Vyjádření předsedy Školské rady při ZŠ Morávka
k odvolání ředitele ZŠ Ivo Bojase

Školská rada je zřizovaná dle zákona u každé základní školy. V případě ZŠ
Morávka ji tvoří dva zástupci rodičů, dva zástupci z řad učitelů ZŠ Morávka
a dva zástupci zřizovatele. 

Dle Školského zákona se Školská rada vyjadřuje k návrhům vzdělávacích
programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád
a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků, podílí se na zpracování kon-
cepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, pro-
jednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a ozná-
mení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.

Na základě obvinění pana starosty, že ředitel školy porušil hrubě finanční
kázeň, Školská rada pověřila pana ředitele, aby oslovil právníka nebo jinou
kompetentní osobu ve věci sporných bodů.

Pan ředitel předložil stanovisko Ministerstva, že žádný zákon porušen
nebyl a právník přítomný na zasedání zastupitelstva se vyjádřil, že je pan
ředitel v právu. 

Své oficiální stanovisko vydá Školská rada v polovině dubna, kdy budou
přítomní všichni členové. 

Petr Jarolím
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Informace

Český zahrádkářský svaz, organizace Morávka Vás zve v roce
2014 na tyto zájezdy.:
27. 4. neděle — Flora Olomouc a Přírodní ráj v Bystrovanech. Výstava
květin s možností nákupu za slevy posledního dne. Arboretum v By-
strovanech s 200 druhy cizokrajných rostlin s popisem, vodopád,jezírko
s kapry, kašmirské kozy,lamy, příjemná restaurace, cukrárna prodejny.

21. 6. sobota — Havířov v květech  a z hor do dolu. Orientační projížďka
Havířovem, prohlídka historické části, nábřeží a meandrů Luciny, Kotulová
dřevěnice, průvod a alegorické vozy, posezení v muzeální železničářské
restauraci Výtopna, sfárání do dolu v Landeku, prohlídka přilehlého areálu
/největší expozice důlního záchranářství, sídliště lovců mamutu, restau-
rační komplex. Cena 180 Kč.

5.— 6. 9. pátek,sobota.  Noční Vídeň. 2 dny s noclehem ve Vídni. Projížďka
po nejvetším evropském podzemním jezeře v Hinterbruhlu, prohlídka dolu
a válečné podzemní továrny na stíhačky Heinkel, společná orientační
procházka Vídni, ubytování a pak možnost samostatné prohlídky noční
Vídně. Druhý den návštěva Schonbrunu, Hofburgu, chrámu sv. Štěpána,
a Prátru. Cena jízdného 700 Kč + ubytování okolo 700 Kč., to bude upřesněno
po dohodě s hotelem.  

Do naplnění míst přihlášky a bližší informace u:
p. Slováček Jan, Morávka 185,  mobil 721 066 304
pí. Nitrová Marie, Raškovice 15, mobil   728 335 115
Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo 202, mobil 732 414 941

Informace
Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco dříve, a i když je pro

mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají
s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování
suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na
volném prostranství. S příchodem jara se také blíží čas vynášení či pálení
Morany (neboli smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který se dochoval až
dodnes. 

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský život!
I zdánlivě bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů či pálení
Morany tak může mít neblahé následky. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném prostoru se může velice
snadno vymknout kontrole, například při silném větru, a způsobit nejenom
ohrožení života a značné škody na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa
či úhynu živočichů. 
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Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto
zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč,
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám může být udělena sankce až
do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární
ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření
požáru — jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kon-
trole a nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství — včetně protipožárních opatření
— předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, který má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost
spalování, či spalování zcela zakázat.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které
mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy
jej i zakazují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způ-
sob, jak se zbavit biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit
ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si
musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let)
a rozhodně bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může
dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích
a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám
a radovánkám.

Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně
dochází ke vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které
často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě
ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché
trávy a porostů je zakázáno!

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek–Místek

VK RAŠKOVICE (volejbal,ASPV)  
www.vkraskovice.cz,  http://vkraskovice.rajce.idnes.cz

SEZÓNA 2013/2014 — Volejbalové výsledky v soutěžích
PODROBNÉ INFORMACE O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU

RAŠKOVICE NAJDETE NA VÝŠE UVEDENÝCH WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH PŘÍPADNĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH OBCE MORÁVKA

www.moravka.info v oddíle AKTUALITY



16

Občerstvení  

zajištěno!

Pohádková  
Morávka

sobota 
31. 5. 2014

od 10.00 hodin  
v areálu ZŠ  

na Morávce

Ivo Bojas
737 621 200
bojasmoravka@seznam.cz

Robert Volný
777 691 270
reit@volny.cz

DĚTSKÝ DEN
na Morávce

Soutěže a zábava  

pro malé i větší děti!
Super ceny!

Nezapomeneme na rodiče!
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Spolujízda
Hledám/nabízím spolujízdu

Morávka — FM — Ostrava a zpět, ráno/večer.
Přesný čas a cena dohodou. Tel. 773 485 811

Oddlužení
— Poradna pro zadlužené občany

Přerostly vám dluhy přes hlavu, hrozí exekuce, případně byly zahájeny?
Hrozí vám dražba na dům nebo byt? Okamžitě vám pomůžeme legálně

se oddlužit podle insolvenčního zákona
a tím zastavíme exekuci vašeho zabaveného majetku.

Do oddlužení mohou i důchodci, maminky na mateřské a OSVČ.
Kontakt: abiviafm@seznam.cz , Tel: 604 546 608

Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaÏdou stfiedu

mezi 15 aÏ 17 hodinou
na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová
formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv — vãetnû kupních,

rovnûÏ pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.

Kontakt
tel. i fax: 596 810 741, mobil 603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz
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CYKLOBAR 
MORÁVKA 

 
Příjemné posezení u krbu v nekuřácké restauraci. 

Dobrá domácí kuchyně  
za příznivé ceny. 

 
Možnost rodinných oslav, posezení s přáteli. 

Naleznete nás u hlavní cesty, cca 100 m od budovy Lesů ČR,  
vedle světelného ukazatele rychlosti. Parkoviště u restaurace. 

Možnost objednání pizzy na určitou hodinu 
 
 

       
 
 
 

ÚTERÝ – PÁTEK:                  16 – 22 HOD. 
SOBOTA – NEDĚLE:             11 – 22 HOD. 
ČERVENEC, SRPEN:  denně 11 – 22 HOD. 

 
Kontakt: tel. 606 631 280 

e-mail: lerchjaromir@seznam.cz 
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