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Projekt vytápění
biomasou
V uplynulých týdnech proběhlo na téma této problematiky několik dílčích
jednání s odborníky, starosta a místostarosta obce se zúčastnili semináře o využití obnovitelných zdrojů energie a byla
vypracována základní studie, která měla
naznačit, zda je reálné a pro obec i občany výhodné tento projekt v budoucnu
uskutečnit.
Jelikož předběžné údaje i přes zjištění,
že bude potřeba nemalých investičních
nákladů, jednoznačně neodsuzují celý
projekt k zániku, protože za určitých
podmínek může být výše konečné ceny
tepla pro odběratele příznivá, zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude dalšími
kroky pokračovat ve zjišťování nutných
parametrů, které jsou podstatné pro konečné a správné rozhodnutí. Jedná se
zejména o průzkum, zda by se občané
obce chtěli připojit na centrální vytápění
a zda a za jakých by se chtěli připojit
někteří velcí odběratelé. Obec problematiku vytápění potřebuje vyřešit tak,
aby byly uspokojeny především zájmy
občanů, případně aby občané měli možnost výběru. Proto bude nutné porovnat
způsob centrálního vytápění biomasou
s jinými alternativami, které je možno
v obci realizovat včetně dokončení plynofikace. To se neobejde bez sběru mnoha dalších informací a časově náročného
posouzení. Je nutno dodat, že tímto by
se však v žádném případě neoddálil ter-
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mín realizace dosud zamýšlené plynofikace, který zatím nebyl stanoven. Z finančních důvodů nelze předpokládat,
že by byla plynofikace realizována v průběhu příštího roku. Do této doby by měly být možnosti vytápění již vyhodnoceny.
Na závěr žádáme všechny občany, aby
tuto problematiku považovali za klíčovou pro další rozvoj obce a tímto byli
ochotni podporovat další průběh vyhodnocování a sběr informací svým zájmem
a účastí na možných besedách s odborníky, na seminářích a anketách.
Dále upozorňujeme, že podrobnější
informace o celé problematice a o dalším postupu prací lze získat na obecním
úřadě a také na oficiálních internetových stránkách obce Pražmo — www.
prazmo.cz, které by měly být v nové podobě přístupné od listopadu 2003.

Náklady
na pečovatelskou službu
a provoz Rajmanea
Jedním z bodů jednání
zastupitelstva obce byl
rozbor nákladů na provoz Rajmanea a pečovatelskou službu v roce
2002. Jednotlivé nákladové položky jsou uvedeny v tabulce:
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mzda pečovatelky včetně pojištění
nákup materiálu
služby
vodné a stočné
elektrická energie
pevná paliva
mzda topiče včetně pojištění
služby telekomunikací
celkem:
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97 519,00 Kč
8 366,90 Kč
15 836,00 Kč
5 140,30 Kč
11 237,60 Kč
37 722,70 Kč
34 787,00 Kč
4 317,70 Kč
214 927,20 Kč

Mzda pečovatelky včetně pojištění se
netýká jen nájemníků v Rajmaneu, ale
i dalších občanů, kterým obec sociální
služby zajišťuje. Příjmy za tyto služby činily dle platného ceníku 17 893 Kč. Ostatní náklady se týkají pouze Rajmanea.
Náklady na služby telekomunikací jsou
uvedeny bez nákladů na soukromé telefonní hovory, které byly v plné výši obci
uhrazeny. Ostatní náklady jsou plně zahrnuty do ročního vyúčtování za poskytované služby a na základě započitatelné
plochy jsou rozúčtovány mezi jednotlivé

nájemníky a obec. Nájemníci takto uhradili společně s nájmem 85 823,30 Kč.
Spočítáme-li rozdíl mezi příjmy a výdaji, zjistíme, že obec přispěla v roce
2002 na provoz Rajmanea a pečovatelskou službu částkou 59 996,70 Kč. Kromě 7 obyvatelů Rajmanea žádali o pečovatelskou službu další 4 občané. Náklady
obce na tyto sociální služby se jeví jako
přiměřené, neboť se jedná o službu občanům, kteří se bez určité péče neobejdou.
Ing. Jindřich Vymětalík

Z jednání zastupitelstva
obce

v místě starého prodejního stánku, kde
by mohla stát dočasná stavba informačního centra. V tomto směru budou vedena další jednání.

Návrh změny územního plánu —
Předložený návrh byl doplněn o další
požadavky, které budou projednány
s Urbanistickým střediskem v Ostravě,
aby mohlo být zahájeno zpracování
změny územního plánu. Koncept navrhovaného řešení musí být v souladu se
zákonem řádně vystaven a veřejně projednán, aby se všichni občané k němu
mohli vyjádřit.
Vybudování informačního centra —
Po jednání s okolními obcemi bylo dohodnuto, že nejvhodnější místo pro výstavbu informačního centra je v blízkosti křižovatky pod kostelem. Římskokatolická církev souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemku pod starou farou

Burza dětského oblečení
Klub rodičů při Základní škole Morávka pořádá burzu dětského zimního oblečení a sportovních potřeb v sobotu 8. listopadu 2003 v zasedací místnosti Obecního úřadu Morávka od 8 do 13 hodin.
Pokud doma máte oblečení a sportovní potřeby, které už vaše děti nepotřebují, můžete je donést ve čtvrtek 6. a v pátek 7. listopadu mezi 14. a 17. hodinou
do zasedací místnosti OÚ Morávka.
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Mateřská škola Pražmo
informuje
Školní rok jsme zahájili s počtem 45
dětí se stálou docházkou a 2 dětmi zapsanými na nepravidelnou docházku.
Z toho počtu je celkem 16 dětí předškolního věku (5—6letých). Děti jsou rozděleny do dvou tříd věkově smíšených.
Ve výchovně-vzdělávací práci vycházíme ze školního programu s názvem „Naše mateřská škola Slunečnice podporující zdraví“, který obsahuje osm hlavních
tématických okruhů, zahrnujících kompetence (cílové požadavky směrem k dítěti) stanovené Rámcovým programem
ministerstva školství pro vzdělávání
v mateřských školách.
Učitelky ve třídách rozpracovávají pro
děti měsíční tématické celky a témata
pro jednotlivé týdny, podle kterých organizují dětské činnosti.
Personální obsazení:
Ředitelka: Radmila Králová
Učitelky: Zdeňka Hermanová, Lucie
Pánková, Jaroslava Velčovská
Vedoucí školní jídelny: Darina Kaňoková
Vedoucí kuchařka: Lenka Řehulová
Pomocnice v kuchyni pro doplňkovou
činnost: Darina Kaňoková
V měsíci září je přihlášeno ke stravování
celkem 66 strávníků.
Úklid zabezpečuje školnice: Jana Pašková.
Během hlavních prázdnin byly prostory MŠ a školní kuchyně vymalovány.
Úklid po malířích provedli zaměstnanci
školy s velkým přispěním rodičů dětí MŠ.
Dále byly provedeny údržby a opravy
ve školní kuchyni, včetně nainstalování
2 kusů mísících baterií — polodotykových — dle Vyhlášky 107/2001 Sb. Některé požadavky z této vyhlášky splněny nejsou pro vysokou finanční náročnost
a budou provedeny v roce příštím.
Vzhledem k tomu, že budova a její vybavení vyžaduje neustálou údržbu a obnovu, je potřeba finančních prostředků
z rozpočtu obce velmi nutná.

Věřím, že se nám ve spolupráci se zřizovatelem (Obcí Pražmo) podaří zvládnout veškeré provozní problémy, abychom zajistili plynulý chod a provoz jak
v mateřské škole, tak ve stravovacím zařízení.
Radmila Králová, ředitelka

Výstavba regionálního
muzea
Vážení spoluobčané,
na společném jednání starostů obcí
Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice
a Vyšní Lhoty dne 3. října 2003 bylo dohodnuto, že se tyto obce pokusí společně vybudovat muzejní expozici, která
shromáždí hmotné doklady o životě našich předků.
Vlastní realizace malého muzea je záležitost dlouhodobá, velmi však záleží
na tom, aby byly včas zachráněny jako
dokladový materiál předměty, jež aby
mohly zaniknout a z našeho života se
zcela vytratit. Jedná se o věci denní potřeby používané v minulosti v domácnosti, staré fotografie, obrázky a písemnosti, ale i nářadí, nástroje a další pomůcky používané v zemědělství, při řemesle, ve škole a tak podobně. Čím je takový předmět starší, tím je jeho muzejní
hodnota vyšší. Pokud byste se s některým dvourozměrným předmětem nemohli rozloučit, zapůjčete nám ho k pořízení fotokopie.
Všechny předměty sbírkového fondu
budou evidovány a označeny jménem
původního majitele. Můžete je přinášet
na obecní úřad v úředních hodinách.
Později vás ještě navštíví dobrovolníci,
kteří s vámi posoudí vhodnost umístění
některých dalších předmětů v expozici.
Tento postup byl schválen zastupitelstvem obce.
Ing. Bohdan Kubenka
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Volejbalový oddíl
Oslavy 50. let založení
oddílu volejbalu
Dne 30. srpna 2003 se na kurtech TJ
Sokol Pražmo-Raškovice uskutečnilo
setkání bývalých a současných členů volejbalového oddílu. Setkání proběhlo za
účasti starostů obcí Raškovic a Pražma
v rámci oslav padesátého výročí založení
oddílu volejbalu.
Asi 80 současných i bývalých příznivců
volejbalu přivítal předseda oddílu Zbyněk Sonnek, který zároveň všechny vyzval k účasti ke sportovním aktivitám —
volejbalu, tenisu, petangue… Sportovalo
se do pozdního odpoledne, na hřišti se
ve volejbalových utkání sešlo hned několik generací, které reprezentovaly či
reprezentují oddíl v okresních nebo krajských soutěžích. Ve 21.00 hodin vyvrcholily oslavy ohňostrojem a skalní příznivci pokračovali v oslavách do pozdních
nočních hodin.

stolního tenisu, cvičení pro ženy, střeleckého oddílu, aj. Výstava probíhá od 10. 10.
do 28. 11. 2003 v místní knihovně v Mateřské škole v Raškovicích. Všechny ke
zhlédnutí této výstavy srdečně zveme!

Sezóna 2003/2004
V letošním roce pokračují v trénincích
a v reprezentaci oddílu v okresních
a krajských soutěžích družstva, která
hrají svou soutěž již několik let. Na rozdíl
od družstva žaček, které je neustále doplňováno novými zájemkyněmi a je tak
postaráno do budoucna o kvalitní družstvo žen, tradiční problém máme s náborem žáků, kdy generace, která vybojovala postup do krajského přeboru v roce
2000, již hraje soutěž kadetů a dorostenců, někteří dokonce zastupují v družstvu
mužů. Proto upozorňujeme kluky 4—7.
třídy (a hlavně jejich rodiče), že tréninky
žáků se konají v pátek od 16.30 h.
a všichni zájemci jsou vítáni.

Výstava
K tomuto významnému jubileu volejbalového, ale i fotbalového oddílu v současnosti připravila paní Libuše Lysková
výstavu, prezentující činnost celé tělovýchovné jednoty od roku 1953 do roku
2003, včetně lyžařského oddílu, oddílu
Družstvo
Minižačky,
Žačky B
Žáci

trenér
pí Dagmar Dvořáková

Žačky A
Kadetky

p. Roman Hrůzek

Kadeti,
Dorostenci
Ženy

pí Šárka Sonnková,
p. Pavel Skotnica
p. Zbyněk Sonnek

Muži

pí Alena Vrublová

trénink
Po, St od 16.00
(ZŠ Raškovice)
Pá 16.30
(ZŠ Raškovice)
Po 18.00
(ZŠ Dobrá)
Stř. 17.00
(ZŠ Raškovice)
Út 17.00, Pá 19.00
(ZŠ Raškovice)
Stř. 19.30
(ZŠ Raškovice)
Pá 17.00
(ZŠ Dobrá)

soutěž
Okresní přebor
Okresní přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
Okresní přebor
Krajský přebor II. tř

Okresní přebor II. tř
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Soutěž už zahájila družstva žen, mužů,
kadetů a kadetek. Ostatní družstva začínají v listopadu, minižákyně v dubnu
2004. Všechna mistrovská utkání hrající
„doma“ se hrají v tělocvičně ZŠ Dobrá,

utkání hraná v září, květnu a červnu za
příznivého počasí na hřišti TJ Sokol
Pražmo–Raškovice. Rozpis utkání jednotlivých družstev je k nahlédnutí na vývěsní tabuli v ZŠ Raškovice.

Ženy KP II. Třídy skup. A:
Muži OP II.třídy
Tabulka po polovině soutěže první části:
Tabulka po 7.kole 14. 10. 2003
1. TJ TŽ Třinec A
2. TJ Pražmo-Raškovice
2. TJ Slavoj Český Těšín B
3. TJ Jakl Karviná
4. TJ Sokol Kozlovice
5. TJ Sokol Palkovice
6. TJ TŽ Třinec B

22 b
21 b
19 b
19 b
17 b
15 b
13 b

1. Palkovice B
2. Raškovice
3. Hnojník
4. Baška
5. Ropice
6. Sokol Staříč
7. Morávka B
8. Frýdek–Místek C

12 b
8b
8b
6b
6b
6b
4b
4b

KINO RA·KOVICE
LISTOPAD 2003
1. 11. CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ
PECKY v 17.30 hod., 106 min., přístupný
Pokračování úspěšné akční komedie
Charlieho andílci v hl. roli Cameron Diaz, Demi Moorová, Drew Barrymoreová
a Lucy Liuová. Dámy se snaží získat zpět
dva ukradené titanové prsteny. Přijďte,
tato podívaná opravdu stojí za to!
5. 11. UKRADENÉ SLUCHÁTKO v 10.00
hod.
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost.
Cena 12 Kč.
8. 11. FANFÁN TULIPÁN v 17.30 hod.,
120 min., přístupný
Vzpomeňte na krásný příběh — velkofilm, který byl nově natočen a přijďte se
podívat! Nevyhýbá se žádnému nebezpečí, vrtkavá štěstěna a krásné ženy ho milují.V hl. roli Vincent Perez a Penelope Cruz.

15. 11. TERMINÁTOR 3: VZPOURA
STROJŮ v 17.30 hod., 110 min., přístupný
Akční sci-fi v hl. roli Arnold Schwarenegger. Stroje proti němu vyslaly z budoucnosti superterminátorku T-X, která je téměř nezničitelná…
21. 11. BLÁZNIVÁ ŠKOLKA v dopol. hodinách pro ZŠ., 112 min., přístupný
Komedie v českém znění v hl. roli Eddie
Murphy.
29. 11. KILL BILL v 17.30 hod., 115 min.,
příst. 12 let
Akční film USA. Byl to její svatební den
a oni se ji pokusili zabít. Po pěti letech
hlubokého kómatu se „Nevěsta“ vydává
na cestu pomsty. Nový film od režiséra
Quentina Tarantina.
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ST¤ECHY NA KLÍâ
VELâOVSK¯
VE·KERÉ KLEMPÍ¤SKÉ
A POKR¯VAâSKÉ PRÁCE.
MATERIÁL LETOS
ZAJISTÍME
A NA JA¤E PRÁCI
PROVEDEME.
JSME PLÁTCI DPH!
TEL.: 608 887 079,
558 641 909

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Štěpán Blahuta
Pražmo 84
Č. tel., fax: 558 692 066
mobil: 604 752 532

Nabízí:
prodej veškerého řeziva
Výhodné ceny,
termín dodání dle dohody.
zpracování vlastní kulatiny
všeho druhu
Ceny
od 600 Kč do 800 Kč za 1 m3.

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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