PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ

OBCE

PRAÎMO

Červen 2008

3. setkání parohatých měst
JEDOVNICE 23. — 24. 5. 2008
V letošním roce se opět po dvou letech uskutečnilo setkání parohatých
měst, kterého se za naší obec zúčastnila pětičlenná delegace včetně starosty M. Kanioka a místostarostky
M. Honešové.
Parohatá města jsou města a obce,
které mají ve znaku jelena nebo parohy. Těchto sídel je v celé republice okolo 60. Myšlenka uspořádat jejich setkání vznikla v roce 2004 v Semilech. Starosta města při této příležitosti uvedl:
„Scházíme se při zvláště příjemné příležitosti, abychom vzdali hold tomu,
co nás spojuje, překrásnému poutu
parohů. Symbol, který se mnozí snaží
utajit, my naopak dáváme na odiv."
Z těchto slov jasně vyplývá, že jde
o zcela neformální přátelské setkání
zástupců jednotlivých obcí, výměnu
zkušeností, kontaktů.
Po Semilech přebrala pořadatelskou
štafetu v roce 2006 obec Horní Jelení
a letos jsme se sešli v moravských Jedovnicích.
Městys Jedovnice leží nedaleko
Blanska asi 25 km severovýchodně od
Brna. Okolní lesy tvoří vstupní bránu
do Moravského krasu. Vzhledem ke
své zeměpisné poloze jsou Jedovnice
významným turistickým střediskem.
V současnosti zde žije asi 2700 obyvatel. Pro účastníky setkání připravili pořadatelé velmi bohatý program, který
zahrnoval páteční vystoupení divadelního spolku Vlastimil, pěveckého souboru Píseň, dětí ze ZUŠ. V sobotu pak
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byla možnost poslechnout si koncert
v místním kostele, prohlídnout si výstavu dětských prací v místní MŠ nebo
navštívit obecní úřad. Vrcholem celého programu se stal parohatý průvod
obcí, ve kterém se kromě místních
spolků předvedly všechny delegace
jednotlivých parohatých obcí.
V rámci setkání zasedá i parohatý
miniparlament. Členy tohoto miniparlamentu jsou zástupci některých
obcí a v jeho čele stojí prezident Vladimír Kubík ze Semil. Hlavním úkolem
je zvolit nástupnickou obec, kde se za
dva roky uskuteční další setkání parohatých měst. Původně přislíbila uspořádat další setkání obec Hutisko-Solanec. Z jakýchsi blíže nevysvětlených
důvodů však na poslední chvíli svoji
kandidaturu stáhla a miniparlament
stál před velmi těžkým rozhodnutím,
kdo ji nahradí.
Jelikož jsme (díky pozici nejvzdálenější obce od zakladatelských Semil)
členy parohatého miniparlamentu
a naše obec byla vedena mezi potenci-
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onálními kandidáty na pořadatelé,
padla otázka, jestli to v roce 2010 Pražmo „vezme". Dále se seběhlo všechno
velmi rychle, na nějaké dlouhé úvahy
nebylo moc času. Po krátké ale zralé
úvaze jsme se rozhodli na tuto výzvu
reagovat kladně a toto další setkání
uspořádat u nás.
V okamžiku, kdy zaznělo celým sálem, že setkání parohatých měst v roce
2010 bude na Pražmě, proběhla nám
v hlavách celá řada myšlenek, co to
bude všechno obnášet. Nikdy bychom

si nedovolili pustit se do takové akce,
kdybychom neměli za sebou loňské
oslavy. Tato akce byla a stále je velmi
vysoce hodnocena. Při přípravě i v celém průběhu se ukázalo, že máme
u nás spoustu lidí, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu a udělat něco pro druhé. A na všechny tyto lidi se budeme
chtít spolehnout i při přípravě setkání
parohatých měst a věříme, že se nám
to společně podaří a že budeme mít
hostům z parohatých měst co nabídnout.

Vyhlášení výsledků
soutěže „Pražmo, místo,
které pro mne mnoho
znamená“

z řad mládeže povede k posílení jejich chuti, udělat něco pro obec, ve které žijí a budou si své práce vážit.
Klub bude otevřen od pondělí do soboty
vždy od 16 do 20 hod. Zatím budou k dispozici společenské hry, včetně stolního
fotbalu a miniposilovna, přičemž čas prověří další potřeby naši mládeže o doplnění
vybavení. Zodpovědnost za provoz klubu
převzala členka zastupitelstva obce Mgr.
Kristýna Zbořilová, přičemž jejími pomocníky, kteří budou dohlížet na pořádek přímo v místě dění budou Milan Brantál ml.
a Tomáš Duraj. Podotýkáme, že provoz klubu bude zatím zkušební, přičemž provozní
doba a vybavení se budou měnit dle potřeb mládeže a také na jejich vůli, udržet
chod klubu v bezproblémových kolejích.

V minulém čísle vyhlásila obec Pražmo
výtvarnou a literární soutěž pro děti.
Vzhledem k tomu, že se do soutěže zapojily pouze děti z naší mateřské školy, rozhodli se organizátoři soutěže nevyhlašovat
konkrétní vítěze, ale odměnit celou mateřskou školu. Odměnu v podobě nových hraček pro děti převzala z rukou pana starosty
M. Kanioka paní ředitelka R. Králová u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí.
Velmi malý zájem o tuto soutěž byl pro organizátory zklamáním. Snad tento nezájem
lze přičíst tomu, že se jednalo o novou aktivitu. V každém případě se pořadatelé nenechají odradit a tuto soutěž vyhlásí příští rok
znovu s nadějí, že se zapojí daleko větší počet dětí a při hodnocení bude z čeho vybírat.

Přejeme všem uživatelům příjemně strávený čas při návštěvách klubu pro mládež.

Knihovna
Klub pro mládež
Od 1. července 2008 bude nově otevřen
Klub pro mládež, který vznikal již od konce
minulého roku ve sklepních prostorách
bývalého obecního úřadu. Veškeré práce
spočívající v drobných úpravách místností
prováděla naše mládež sama a za to jim
patří dík. Doufáme, že právě tato iniciativa

V důsledku organizačních změn dochází
s účinností od 1. června 2008 ke změně
knihovnice a současně i ke změně otevírací doby v knihovně takto:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

08.00—11.00 hod.
zavřeno
14.00—18.00 hod.
08.00—11.00 hod.
14.00—18.00 hod.
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Touto cestou bychom chtěli rovněž poděkovat bývalé knihovnici paní Zuzce Bužkové za její vzorné vedení knihovny a snahu přivést ke čtení hlavně děti a mládež.
Současně přejeme nové knihovnici paní
Zdeňce Lojkáskové mnoho úspěchů a nápadů ve své práci.

Zrušení veřejného
telefonního automatu
V rámci optimalizace sítě veřejných telefonních automatů dojde během měsíce
června ke zrušení „telefonní budky“ u obchodu p. Kročové. Jako důvod uvádí společnost Telefonica O2 dramatický pokles
zájmu obyvatel o využívání těchto automatů.

Na co jste se ptali
na chodníku?
Křižovatka
Jsem velmi rád, že obyvatele Pražma neustále zajímá problematika úpravy křižovatky
„u kostela“. Ptáte se, zda se neutěšená situace na křižovatce nějak bude řešit, zda dojde
k nějaké rekonstrukci a kdy. Vzhledem k tomu, že křižovatka leží na dvou katastrech
(Pražmo, Raškovice) a zároveň ani jedna
obec není vlastníkem křižovatky (vlastníkem je Moravskoslezský kraj) není řešení
jednoduché. V současné době došlo ke shodě obou obcí na tom, že rekonstrukce, včetně autobusového stanoviště je nutná, přičemž zastupitelstva obcí schválila záměr vypracování studie návrhů řešení. Tato skutečnost je velmi pozitivním krokem vpřed, kdy
po dlouhé době mezi obcemi došlo ke vzájemné shodě. Přesto by nebylo zcela na místě říci, kdy dojde k celkové rekonstrukci, neboť k takovémuto rozhodnutí povede ještě
dlouhá cesta. V tomto okamžiku chceme
přesvědčit vlastníka o důležitosti rekonstrukce a připravit pro něj veškeré podklady.
O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Reklamace oplocení na hřbitově
Mnozí z Vás si povšimnuli, že některé prvky kamenné podezdívky vstupní brány na
hřbitově nejsou zrovna dokonalé (výrazné
praskliny v betonových dílcích). Již v loňském roce jsme na provedení kamenné podezdívky uplatnili reklamaci, která nebyla
doposud ze strany dodavatele vyřízena.
V současné době se po mnohých urgencích
a jednáních podařilo dodavatele dotlačit
k celkové výměně všech betonových dílů,
kdy tento uznal, že byly vyrobeny s nekvalitního materiálu a v neodpovídajících rozměrech. K výměně dojde v měsíci červenci.

Havarijní stav místní komunikace
na ul. Chodníky
Ptáte se, z jakého důvodu došlo k propadnutí místní komunikace na ul. Chodníky. Odpověď je jednoduchá, nicméně řešení celé situace již poněkud složitější. Komunikace byla po přívalových deštích podemletá vodou, která proudila z ul. Horní
mimo položenou dešťovou kanalizaci. Při
předběžném průzkumu pomocí vytvořených sond jsme zjistili, že dešťová kanalizace, která byla vybudována snad někdy
v 70. letech, je na mnoha místech velmi
porušená, což není dobrá zpráva. V současné době nadále probíhá zjišťování skutečného stavu kanalizace a rozsahu škod
a probíhá vytyčování podzemních sítí.
V příštích dnech zřejmě dojde k výkopovým pracím a zřejmě i k omezení průjezdu
komunikace na ul. Chodníky a Třešňová.
O tomto opatření budou dotčení obyvatele
písemně informováni. Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ VÁS ŽÁDÁME O ZVÝŠENOU MÍRU OPATRNOSTI PŘI POHYBU
V INKRIMINOVANÝCH MÍSTECH A O TRPĚLIVOST V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH
PRACÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Box na vyřazené drobné
elektrozařízení
Od 9. 6. 2008 je v budově obecního úřadu
(hlavní vstup) umístěn nový E-box společnosti Asekol na vyřazené elektrozařízení.
V době otevření obecního úřadu je do toho-
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to boxu možné vyhazovat drobné elektrozařízení jako např. kalkulačky, drobné PC vybavení, mobily, rádia apod. Nelze vhazovat
zářivky, výbojky, baterie a akumulátory.
Věříme, že tento nový produkt zvýší míru
vytříděnosti odpadu v obci a bude Vámi
hojně využíván.
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Na daňčí farmě nás přivítal majitel a dědeček Jeníčka pan ing. Jindřich Španihel.
Děti krmily daňky přinesenými dobrotami, poslouchaly vyprávění o daňcích a také
viděly daňčí shozy — paroží. Slunečné počasí nám umožnilo se vydat kousek po
stezce za prameny řeky Morávky.
Z výletu jsme si přinesli ve skleničce pramenitou vodu z potoka, různé přírodniny
a mnoho zážitků z krásné beskydské přírody.

Žádost o spolupráci
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že máme zájem na
bezproblémovém chodu veřejného osvětlení v obci, žádáme Vás o spolupráci spočívající ve včasném nahlášení jakékoliv závady. Jelikož není v našich silách neustále
kontrolovat veškeré světelné body, které
mohou být v poruše, nicméně jsme po nahlášení schopni zajistit odstranění závady
do několika dní, zamezí se tak jejímu dlouhodobému trvání.
Děkujeme za pochopení.

Děti z mateřské školy
Pražmo oslavily
Den Země
Naše krásná Země měla 22. dubna svátek. Rozhodli jsme se svátek Země oslavit
výletem do Bebka za daňky a za „prameny
řeky Morávky“

Smažení vaječiny Klubu
volného času Pražmo
V sobotu 31. 5. 2008 se uskutečnilo již
tradiční smažení vaječiny na Kostelní ulici,
které pro své členy pořádal Klub volného
času Pražmo.
Členy tohoto občanského sdružení jsou
převážně obyvatelé Kostelní ulice, kteří mají chuť si občas společně posedět, popovídat a hlavně i něco udělat pro sebe i ostatní.
Letošní setkání bylo již páté a bylo v něčem jiné. Došlo totiž k otevření víceúčelového travnatého hřiště, které vzniklo na
louce pod hřbitovem. Během celého odpoledne se na něm hrály nejrůznější hry, při
kterých se vyřádily nejmenší děti, mládež
i ti dříve narození.
Na místě před časem rostly jen kopřivy
a bodláky, dnes po dvou letech intenzivních prací je zde upravený terén s hezkým
trávníkem, sítí na volejbal a záchytnou sítí.
Okolí zdobí nově vysazené stromky, dřevěné posezení, houpačky i ohniště. Všechno
toto muselo stát nemalé finanční prostředky, ale ještě mnohem více práce jednotlivých členů Klubu.
Možná je toto výborný příklad i pro ostatní obyvatelé obce, jak využít volný čas, posedět se sousedy a ukázat obzvláště mladé
generaci, jak se dá naložit s volným časem.
Vzhledem k tomu, že v rámci veřejné finanční podpory finančně přispěla na vznik
hřiště i obec Pražmo (3000 Kč), byla jsem
na toto otevření hřiště pozvána i já jako její
zástupce. Musím poděkovat za velmi milé
přijetí a konstatovat, že tato akce byla skutečně velmi vydařená a hodná následování.
Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Obec Pražmo Vás srdečně zve na

tradiční Pražmovské veselení
které se bude konat v pátek 20. června 2008 v areálu u sv. Floriana na Pražmě
Program:
16.30 hod. — Zahájení Pražmovského veselení
Pro navození patřičné atmosféry a nálady Vám zahraje muzika souboru Olšinka, veselení bude
moderátorem a zástupci obce zahájeno poněkud netradičně, nechejte se překvapit
17.10 hod. — Vystoupení Dětského národopisného souboru Olšinka z Orlové
Tento soubor složený s dětí ve věku 5—15 let se zaměřuje na tance, písně a zvyky dětí
především z Orlovska, které předvádí na jevištích celé ČR, ale viděli je také diváci v Polsku,
Bulharsku, Litevské republice.
17.50 hod. — Vystoupení Valašského souboru písní a tanců Bača
Ve svých programových pásmech systematicky zpracovává oblast meziříčska a rožnovska.
Tématicky jsou jednotlivé programy zaměřeny od žertovného pojetí tanců točivých,
řemeslnických, zbojnických až po vážnější tématiku obřadní jako jsou např. svatební.
18.30 hod. — Vystoupení souboru KUD — Stanko Paunovič z Pančava (Srbsko)
Soubor přijíždí z města Pančevo, které leží nedaleko hl. města Bělehradu — kulturního
a ekonomického centra Srbska. Soubor zpracovává nesmírně bohaté kulturní dědičství formou
různých tanců z mnoha regionů země. Vystupují v krásných barevných krojích (speciální pro
každý tanec), které jsou typické pro oblast či téma, které představí např. Tance: Sumadija, Vlaske
— tanec pastevců v krojích z ovčí kůže). Muzika hraje na akordeon, housle, kytaru, basu a „gotch”.
19.10 hod. — Vystoupení Dětského valašského souboru písní a tanců Ovečky
Je dětskou složkou souboru Bača a stejně jako u dospěláků je u nich kladen důraz na čistotu
a tradiční věrnost národopisnému dědictví. Pásma vesměs obsahují dětské hry, které hrávaly děti
na pastvách, tanečky od jednoduchých až po ty figurální, říkadla a nepostradatelné škádlivky.
19.50 hod. — Vystoupení Národopisného souboru Olšina
Tento soubor nabízející tance řemeslnické, milostné i havířské, které svým zemitým humorem
a lyričností upoutaly v minulosti i Vás je již jakýmsi nepostradatelným symbolem Pražmovského
veselení. Ve svých tanečních pásmech předvádí svatební zvyky, vojenské písně i staré slezské
vánoční koledy.
20.20 hod. — Vystoupení Folklórne skupiny Klokočovských žien
Táto pěvecká skupina byla založená v roce 1978 u našich příhraničních slovenských sousedů
v Klokočově. Skupina se podílela na tvorbě a vydání gramoalba s názvem
„Kysuce a terchovská dolina“ věnovaného bohatství a rozmanitosti lidové kultury Slovenska.
21.00 hod. — Divadelní vystoupení Lašské nezávislé společnosti Gigula
Budete mít možnost shlédnout unikátní tragickou komedii se zpěvy lidu lašského pod
názvem Ondráš, pan Lysej hory. Hrát a zpívat Vám budou studenti Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě a herci Těšínského divadla. Komedii napsal a zrežíroval Zdeněk Vilém Krulikovský.
22.00 hod. — Noční koncert muzik
Neodcházejte a oddejte se líbivým tónům pomalým i svižnějším, které nabídnou již známí
a oblíbení Opavští hudci, muzika souboru Bača, muzika souboru Olšinka, však kdo bude
chtít, přidá se.
Takže, přijďte v hojném počtu, jak je vidno, máte se na co těšit.

Obec Krásná, Pražmo a Vyšní Lhoty, ve spolupráci s Klubem českých turistů, skautíky z Pražma, hasiči z Krásné,
Pražma a Vyšních Lhot a provozovatelem chaty Prašivá Vás milé děti srdečně zvou na tradiční

Přijďte v sobotu 21. června 2008 ve 14.00 hod. na Prašivou

a zažijete spoustu legrace s kašpárkem,
uvidíte umění mladých hasičů, krásnou
pohádku o tom jak kašpárek princezny
vysvobodil, můžete se zúčastnit spousty
soutěží, které pro Vás připraví skauti
a hasiči a smlsnout si na cukrové vatě, či
opéci párek u ohníčku.

Pozor, párky na opékání s sebou!

Zasedání parohatého miniparlamentu

Naše delegace v průvodu

Vystoupení místní kapely

Parohatý průvod
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Informace ze ZŠ Raškovice
Blíží se konec školního roku, je čas pomalu hodnotit jeho průběh. Škol. rok
2007/2008 končíme v ZŠ s 311 žáky. Zdá se,
že několik let trvající pokles ve stavu žactva
bude zastaven a od 1. září se celkový počet
zvedne asi o 6 žáků.
36 vycházejících žáků devátých tříd bylo
umístěno takto: 6 odchází na 3leté učební
obory, 30 na školy s maturitou. Z toho na
státní gymnázia 5, na soukromá gymnázia
2, zdravotnickou školu 1, uměleckou školu
3, na další střední odborné školy 13, na průmyslovou školu 4, na obchodní akademii 1,
na soukromou střední školu 1. Na šestileté
gymnázium byl ze 7. třídy přijat 1 žák.
Vcelku positivně lze hodnotit chování
žáků, nevykazovalo nějaké výrazné zhoršení proti předcházejícím létům. Přístup
k učení má bohužel spíše klesající tendenci. Střední školy ve velké většině už nevypisují klasické přijímací řízení a nabírají studenty bez zkoušek. Málo platné, jestliže
žák nad sebou necítí bič přijímacích zkoušek, jeho aktivita značně klesá.
Naštěstí ne všichni žáci vyznávají tento
postoj. Máme hodně takových, kteří naší
školu skvěle reprezentují v různých soutěžích, olympiádách či projektech. Úspěšnost můžete posoudit sami z přiložené tabulky výsledků. Jen připomenu, že jde
o soutěžení mezi 50 školami od Jablunkova
až po Brušperk, včetně třineckých a frýdecko-místeckých škol.
Ekologické projekty, na kterých po celý
rok pracovali snad všichni žáci školy, budou vyhodnoceny v samém závěru školního roku. Dá se však očekávat, že se opět
dostaví úspěchy na republikové úrovni.
Z dalších aktivit pokračovala vzájemná
výměna zkušeností se spřátelenou školou
v Terchové, úspěšně proběhly akce typu

Den Země nebo Den vody.Uskutečnila se
řada besed s pracovníky policie z Krásné,
soutěže s lesnickou tématikou připravili
pracovníci Lesů ČR z Morávky.
Na úseku vybavování školy či modernizace výuky se podařilo zajistit 3 interaktivní tabule s dataprojektory, v současné době probíhá instalace rozvodů vnitřní počítačové sítě ve staré budově s možností napojení na internet.
Podrobněji bude průběh školního roku
zmapován ve výroční zprávě, kterou pak
můžete najít na webových stránkách školy
na adrese http:// zs.raskovice.cz.
Protože tento školní rok je mým posledním před odchodem do důchodu, chtěl
bych touto cestou poděkovat všem kolegům a spolupracovníkům, se kterými jsem
na této škole od roku 1973 působil, za velmi přátelské vztahy, podporu a nevšední
vstřícnost. Hodně budu také vzpomínat na
tu spoustu rodičů, se kterými jsem spolupracoval v rámci rodičovského sdružení
nebo které jsem poznal během své celé
kantorské praxe. Nejvíce vzpomínek bude
pochopitelně patřit těm tisícům žáků, které jsem měl možnost nějakým způsobem
ovlivnit.
Za velmi dobrou spolupráci děkuji panům starostům obce Raškovice ing. Legerskému, ing. Vepřekovi a I. Fluksovi, rovněž
tak starostům sousedních obcí ing. Kubenkovi, ing. Vymětalíkovi, M. Kaniokovi, DiS,
ing. Bohačíkové, J. Marynčákovi a ing. Vlčkové.
Mé díky také směřují ke spoustě lidí a firem, které škole pomohly finančně nebo
materiálně. Za všechny bych jmenoval aspoň Lesy ČR se sídlem v Morávce, kde jsem
v osobě ing. Silvestra či ing. Rohana a jejich
spolupracovníků vždy našel ochotnou ruku ke spolupráci.
Václav Strakoš

Výsledky ZŠ Raškovice — soutěže a olympiády
ve školním roce 2007/2008
I. národní kolo
1?. místo: Šafářová A., 9.B
mladý zahrádkář
p. uč. Strakošová
(národní kolo proběhne 14. června 2008 v Kroměříži, v době uzávěrky nebyl znám výsledek)
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II. krajské kolo:
13. místo: Kuriplachová H., 9.B
16. místo Šafářová A., 9.B
18. místo Gřundělová A., 9.A
18. místo Farkas Lukáš, 9.A

dějepisná olymp.
biologická olympiáda
biologická olympiáda
matematická olympiáda

p. uč. Škapová
p. uč. Kafková
p. uč. Kuriplachová
p. uč. Kuriplachová

III: okresní kolo:
11. místo: Kuriplachová H., 8.B
dějepisná olympiáda
11. místo: Gřundělová A. 9.A
biolog. olympiáda
11. místo: Šafářová A., 9.B
mladý zahrádkář
11. místo: Mäkký R., 2.A
matematický klokan
11. místo: Bílková V. 3.A
matematický klokan
12. místo: Šafářová A., 9.B
biologická olympiáda
12. místo: Hlisnikovská A., 7.A
biologická olympiáda
12. místo: Gřundělová A., 9.A
mladý zahrádkář
12. místo: Vloch David, 2.B
požární ochrana očima dětí
13. místo Foldyna J., 7.A
požární ochrana očima dětí
13. místo: Čuba Max., 2.B
požární ochrana očima dětí
13. místo: Marynčáková, Mertová, Muroň, Gucký - Besip
14. místo: Kaňa Vojtěch, 5.B
matematická olympiáda
14. místo: Hlisnikovská A., 7.A
mladý zahrádkář
14. místo: Farkas L., 9.A
matematická. olympiáda
14. místo Kresta V. , 6.A
Pythagoriáda
15. místo: Kuriplachová H., 9.B
zeměpisná olympiáda
15. místo: Hurkalová M., 9.B
biologická olympiáda
16. místo: Merta, Muroňová, Bürgerová, Fluksa – Besip
18. místo: Kornetová P., 7.A
matematická olympiáda
18. místo: Vroblová N., 7.B
matematická olympiáda
18. místo: Holendová V., 9.A
biologická olympiáda
19. místo: Hlisnikovský J., 5.B
mladý zahrádkář
12. místo: Luxa R., 6.A
zeměpisná olympiáda
19. místo: Kuriplachová H., 9.B
olympiáda z českého jaz.
19. místo: Kašík J., 7.B
biologická olympiáda
20. místo: Hlista R., 9.A
chemická olympiáda
20. místo: Kaňok R., 7.B
zeměpisná olympiáda

p. uč. Škapová
p. uč. Kuriplachová
p. uč. Strakošová
p. uč. Kovalčíková
p. uč. Pánková
p. uč. Kafková
p. uč. Kafková
p. uč. Strakošová
p. uč. Koperová
p. uč. Strakošová
p. uč. Koperová
p. uč. Mertová
p. uč. Muroňová
p. uč. Strakošová
p. uč. Kuriplachová
p. uč. Jurošová
p. uč. Kafková
p. uč. Kafková
p. uč. Mertová
p. uč. Strakoš
p. uč. Velčovská
p. uč. Kuriplachová
p. uč. Strakošová
p. uč. Kafková
p. uč. Škapová
p. uč. Kafková
p. uč. Kuriplachová
p. uč. Kafková

Změny v ordinačních
hodinách lékařů

Pátek
9.30—11.00 hod. Raškovice
Dětská poradna dle objednání

MUDr. Jiří Žídek

MUDr. Miroslava Schenková

Dovolená od 10. 6. do 20. 6. 2008
Zástup MUDr. Milan Crha — ordinace Morávka

Ordinační hodiny o prázdninách
Po, St, Pá
7.00—12.00 hod.
Út, Čt
12.00—17.00 hod.

MUDr. Marie Mácová

Od 11. 8. do 15. 8. dovolená — v tomto období bolestivé případy ošetří MUDr. Gřundělová — ordinace Pržno (tel. 558 677 370).

Ordinační hodiny o prázdninách
Pondělí
9.30—11.00 hod.
Raškovice
Úterý
9.30—11.00 hod.
Morávka
Středa
12.30—14.00 hod.
Raškovice
Čtvrtek
9.30—11.00 hod.
Morávka

Od 2. 9. do 15. 9. dovolená — v tomto období
bolestivé případy ošetří MUDr. Tofel — ordinace Morávka (tel. 558 691 101).
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REALITNÍ
KANCELÁŘ
PRODÁME VAŠI NEMOVITOST:
— rodinné domy — chaty — pozemky — byty

NABÍZÍME:
—
—
—
—

kompletní servis při prodeji, pronájmu nebo koupi nemovitosti,
právní poradenství,
zpracování souvisejících smluv,
vyřízení úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru.

VOLEJTE:
našeho zástupce v Raškovicích paní Motlochovou,

telefon 603 830 124.
VÝBĚR Z AKTUÁLNÍCH POPTÁVEK:
Hledám ke koupi rodinný dům v Raškovicích,
možno i dvougenerační, s dobrým přístupem, částečná
rekonstrukce není na překážku.
Koupím stavební pozemek v klidném místě 1000 m2 v těchto
lokalitách: Pražmo, Raškovice, Skalice, Janovice, Vyšní Lhoty,
Krásná, Morávka …
Koupím chatu nebo chalupu v oblasti Raškovic, Krásné, Lubna,
Morávky, Pražma…

Kontakt:
Ostravská 1555, Frýdek–Místek
Tel.: 595 173 533, 603 830 124
E-mail: info@efektreality.cz

www.efektreality.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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PRODEJ PALUBEK
SMRK KLASIK
Vnitfiní obklad

Venkovní obklad

Tfiída A,B

Tfiída A,B

135

185 Kã/m2

Kã/m2

TRÁMY
10 × 10 × 300 cm
12 × 12 × 300 cm
155 Kã/ks

215 Kã/ks
FO·NY
5000 Kã/m3

— V˘roba altánÛ, venkovních laviãek
— MoÏnost slevy
tel.: 604 618 374

AUTOOPRAVNA Kufel mění jméno na
BOSCH CAR SERVIS Kufel značková opravna nabízí tyto služby:
— opravy osobních a užitkových automobilu všech značek
— měření emisí výfukových plynů — benzin (zelená známka)
— diagnostika BOSCH
— prodej náhradních dílů BOSCH
— příprava na technickou kontrolu a zajištění STK
(červená známka)
— NOVĚ měření emisí výfukových plynů (N A F T A )
— NOVĚ plnění auto klimatizace
Informace na tel.: 558 664 247
Mobil.: 604 413 094, 736 614 356
Kufel Bronislav
Horní Domaslavice 28
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 330 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

