Zpravodaj obce Pražmo
říjen 2011

číslo 4/2011

Starosta na téma......
Mám rád psy a zvířata vůbec. Nicméně se poslední dobou zdá, že se tito
tvorečkové stali pro samou lásku svých pánů, kteří jím dopřávají až přílišnou
svobodu, terčem zloby a opovržení většiny obyvatel, které už nebaví neustále
přešlapovat (mnohdy všlapovat) do jejich výkalů různých barev, tvarů
a velikostí, kteří se již nechtějí dívat na volně se prohánějící „telata“ po našich
ulicích a čekat, kdy některého z nich napadne přátelsky pozdravit například
kolemjdoucí dítko. Taky se Vám zdá, že se tzv. „naše svoboda myšlení“ zvrhla
i u tak banální záležitosti v neregulovatelný problém zapříčiněný pouhou
pohodlností, lhostejností a nezodpovědností některých majitelů psů?
Řešení tohoto problému je přitom tak snadné. Když si každý majitel pejska
vezme s sebou při venčení nebo procházce sáček, který může navíc ZDARMA
získat u nás na obecním úřadě, výkal po jeho miláčkovi sebere a vhodí
do nejbližší popelnice, zůstanou na ulicích, chodnících, v příkopách pouze
výkaly volně pobíhajících psů. Když si každý majitel psa bude svého miláčka
hlídat, nebude ho na veřejném prostranství pouštět bez vodítka a zabezpečí si
zahradu, nebudou pejsci po ulicích volně pobíhat. Když nebudou po ulicích
pejsci volně pobíhat, nebudou mít lidé strach z jejich napadení, či obtěžování.
Pevně věřím a stále doufám, že toto jednoduché řešení není pro většinu
majitelů psů neřešitelným problémem.
Marek Kaniok,DiS., starosta obce
SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY SI MŮŽE KAŽDÝ MAJITEL PEJSKA
VYZVEDNOUT NA OBECNÍM ÚŘADĚ PRAŽMO ZDARMA!!!!
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Zastupitelstvo obce schválilo záměr organizovat tzv. institut veřejné
služby. Lidé, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, mohou požádat obec
o výkon veřejné služby, což znamená, že odpracují 20 hodin veřejně
prospěšných prací pro obec za měsíc a tím získávají nárok na příspěvek
ve výši 1000 Kč. O skutečnosti, zda se nacházíte v hmotné nouzi a máte
nárok na tento případný příspěvek, se informujte na sociálním odboru
Magistrátu města Frýdku-Místku. Veřejně prospěšnými pracemi
pro obec je rozuměna zejména údržba veřejného prostranství a obecního
majetku, pomoc při zajišťování kulturních a společenských akcí apod.
V okamžiku, kdy obec nemá práci, kterou by mohla uchazeči nabídnout,
může uchazeče odmítnout.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI O VEŘEJNOU SLUŽBU SE MOHOU HLÁSIT
NA OBECNÍM ÚŘADĚ PRAŽMO





Zastupitelstvo obce schválilo přemístění vánočního stromu z prostoru
pod pomníkem, do travnaté plochy v blízkosti ul. Kostelní. Důvodem
je zejména špatná manipulace při stavění stromu. Většinou je nutné
strom stavět za pomocí techniky, která nepřiměřeně devastuje okolní
travnaté i zpevněné plochy. Zastupitele debatovali nad nejvhodnějším
místem i s ohledem na budoucí vzhled celého okolí a s ohledem
na nejjednodušší napojení k elektrické energii. Místo pro vánoční strom
je proto vybráno tak, aby se při rekonstrukci parku nemuselo opět
přesunovat.
Zastupitelstvo obce schválilo pokácení dvou lip rostoucích podél
ul. Kostelní nejblíže křižovatky s hlavní silnicí. Lípa je majestátný strom,
který dorůstá do výšky několika desítek metrů, dožívá se věku i vysoko
přes 100 let a proto kolem sebe potřebuje dostatek prostoru. S touto
skutečností se při výsadbě zřejmě nepočítalo, proto byly nasázeny
v bezprostřední blízkosti komunikace a chodníku a rovněž v malých
odstupech od sebe. Důsledkem je zasahování větví do profilu
komunikace, výrazné zvedání chodníků kořenovým systémem,
nedostatečný prostor pro pravidelný růst koruny, nevzhlednost celé
aleje a celkové zastínění a uzavření výhledu na dominantu obce, Kostel
Sv. Jana Nepomuckého. S otevřením a odstíněním celého prostoru počítá

Pražmovské ozvěny







3

i Urbanistická studie úpravy centra obce, po jejichž realizaci se bude
veřejná zeleň řešit komplexně. Říká se však, že za každý pokácený strom
má být vysázený nový. I u nás tomu nebude jinak, kdy zároveň dojde
k dosadbě stromů podél komunikace u hřbitova a rovněž na území
bývalého hřbitova.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr umístění kamerového systému
v oblasti kolem hřbitova. Toto opatření musíme přijmout vzhledem
k množícím se krádežím a vandalismu. Zároveň je z obdobných důvodů
vyhodnocována možnost umístění kamerového systému v okolí prodejny
Kročová a zastávky Obecník.
Zastupitelstvo obce změnilo své usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva, kterým uložilo povinnost úspěšným žadatelům o změnu
územního plánu obce podílet se na financování tvorby územního plánu
do výše 5000 Kč. Zastupitelstvo obce tuto spoluúčast zcela zrušilo.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování chodníku od parkoviště
nad kostelem k areálu mateřské školy. Zájmem obce je, aby bylo
parkoviště využíváno i pro návštěvníky mateřské školy a tím eliminován
počet vjíždějících a parkujících vozidel přímo v areálu školky.

NA CO JSTE SE PTALI U PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ SENIORŮ
V HOTELU TRAVNÝ?
U příležitosti letošního setkání seniorů v hotelu Travný jsme
zorganizovali malou diskusi o problémech, které trápí naše seniory.
Přestože jsme na několik dotazů odpověděli již na místě, rozhodli jsme
se dotazy a odpovědi na ně zveřejnit v těchto Pražmovských ozvěnách.
 Kdy začne regulace Hluchého potoka a zda se bude dělat nová
lávka přes Hluchý potok u kapličky? Na tuto otázku je v tuto
chvíli velmi složité odpovědět, nicméně chtěl bych Vás ujistit,
že projekt regulace Hluchého potoka stále pokračuje, kdy je právě
ve fázi druhého kola složitého povolování. Celý projekt již
od počátku doprovází nejrůznější problémy, týkající se zejména
majetkových vztahů, povolováním vstupů na pozemky apod.
Investorem projektu a zároveň správcem Hluchého potoka,
společností Lesy ČR jsem byl před nedávnem ujištěn, že se pracuje
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na přípravě stavebního povolení. Datum zahájení realizace díla mi
však nebyli schopni říci. Nová lávka přes potok by měla být
součástí jeho regulace, takže ano, vzhledem k tomu, že se potok
bude narovnávat, bude se budovat i nová lávka.
Co bude s Rajmaneem? V současné době probíhá zpracování
studie využitelnosti této budovy, kdy není zcela jasné, pro jaký účel
budova bude sloužit. Studie by měla být hotová do poloviny
příštího roku. Jisté však je, že zcela jistě nebude sloužit za účelem
domu s pečovatelskou službou, či domova důchodců. Důvody jsou
prosté. Otázka vybudování takovéhoto zařízení se nemůže řešit
na úrovni obce, ale minimálně na úrovni několika obcí. Důvodem je
skutečnost, že žádná obec naší velikosti není schopná financovat
ani stavbu takovéhoto zařízení, ale hlavně jeho následný provoz.
V tom okamžiku narážíme na kapacitu budovy, která není
pro tento účel, pro více obcí dostačující. O vybudování domova
důchodců, či podobného zařízení vedeme intenzivní diskusi
na úrovni celého mikroregionu Sdružení obcí povodí Morávky.
Bude se opravovat park a chodníky pod kostelem? Ano,
postupně se opraví všechny chodníky pod kostelem. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace úpravy celého centra
obce. Do tohoto projektu zapadá i regenerace spodní části
Roveňského potoka a vybudování chodníku od křižovatky
do Rovně.
Kdy bude opravena cesta přes Roveň? Cesta se bude opravovat
začátkem listopadu tohoto roku. Doufejme, že bude přát počasí.
Dřívější termín opravy nebyl z finančních důvodů možný.
Je nějaký konkrétní termín pro realizaci úpravy křižovatky?
Bohužel, v tuto chvíli není možné sdělit termín realizace úpravy
křižovatky. Je nutné připomenout, že vlastníkem křižovatky není
obec, nýbrž Moravskoslezský kraj, který v tuto chvíli nepovažuje
úpravu křižovatky za prioritní. Při jakékoliv snaze obce o řešení
nám bylo sděleno, že máme připravit takové, či onaké podklady,
které mimochodem stojí stovky tisíc (studie, projektová
dokumentace apod.). Ani po přípravě těchto podkladů nám nebyla
přislíbena realizace projektu. Společně s obcí Raškovice budeme
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i nadále jednat o možnostech řešení. S téměř 100% jistotou mohu
v tuto chvíli říci, že všechny zainteresované strany se shodly
na tom, že řešení křižovatky formou kruhového objezdu
je nepřijatelné.
 Kdy se bude realizovat stavba chodníku od hotelu Travný
směrem na Morávku? I v tomto případě platí, že se právě
připravuje projektová dokumentace, která by mohla být hotová
v první polovině roku 2012. Pokud bude příznivá finanční situace,
budeme se snažit, aby byl v průběhu let 2012-2013 chodník
po etapách vybudován.
 Přejeme si, aby v obci fungoval klub důchodců. Toto přání
velmi rád slyším a upřímně si rovněž přeji, aby takovýto klub
v obci vzniknul. Takže, pokud si senioři mezi sebou najdou pár
zdatných, elánu plných lidiček, kteří klub povedou a budou se
starat o jeho činnost, mile rád jim pomohu zařídit veškeré
formality s tím související, mile rád jim bude obec nápomocna
při realizaci svých aktivit. Bohužel, veškerá podobná činnost stojí
a padá na několika jednotlivcích, takže bez aktivního přístupu
seniorů z vlastních řad nevznikne nic. Přeji hodně zdaru a doufám,
že budu moci, pomoci:-)
 Budou mít malé obce přidáno peněz na úkor velkých měst,
jako jsou Ostrava, Brno, Plzeň a Praha? To je velmi zajímavá
otázka, na kterou teď zřejmě neví odpověď ani samotný ministr
Kalousek (a nebo ví a nepoví?.). Každopádně my, starostové
malých obcí víme, že stávající příjmy našich obcí jsou dlouhodobě
nedostačující a každým rokem stále klesají. Pokud nedojde
k nápravě, ať už na úkor velkých měst nebo bez něj, nebudeme
moci své obce rozvíjet tak, jako bychom si všichni přáli. Budeme je
pouze spravovat a rozhodovat o tom, které díry zalepíme letos
a které příští rok (to už v podstatě funguje dnes). Současný systém
přerozdělování daní je velmi nespravedlivý, kdy výše jmenovaná
města mají neopodstatněně vyšší příjmy na obyvatele než malé
obce a města. Pro srovnání: Pražmo má roční daňový příjem
cca 7000 Kč/obyvatel. Ostrava téměř 20 000 Kč/obyvatel, Praha
téměř 30 000 Kč/obyvatel. Osobně však vidím problém
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v nedostatečném financování malých obcí jinde. Myslím si, že by se
měla zrušit většina nenárokových národních dotačních titulů
a peníze v nich obsažené by se měly rozdělit přímo obcím dle
rozpočtového určení daní. Jestli se chce vláda skutečně zabývat
korupcí, měla by to udělat, protože při rozdělování těchto dotací
vzniká neuvěřitelný prostor pro korupci. Pokud někoho zajímají
podrobnosti k této problematice, rád mu poskytnu spoustu
materiálů i osobní konzultace, na které zde není prostor. Závěrem
jen tolik: ANO, OBEC PRAŽMO JE DAŇOVĚ DISKRIMINOVANOU
OBCÍ.
Proč se u bytovek stále něco zvelebuje a v Rovni pak není
na opravu cesty? Protože oprava a zvelebování bytovek a jejich
okolí je hrazena ze soukromých zdrojů. Obec není a nikdy nebyla
vlastníkem bytových domů a přilehlého okolí, kromě prostoru
dětského hřiště a víceúčelového hřiště. O opravě cesty v Rovni
jsem již hovořil.
Bylo by dobré omezení rychlosti jízdy vozidel mezi bytovými
domy na 30 km/h s ohledem na staré občany a děti. Je to
podnětný námět pro jednání zastupitelstva obce a zároveň
majitele bytových domů. Budeme se touto problematikou zabývat
na některém z příštích zasedáních.
Je možné zapojení plynu na ul. Na kopec? V tuto chvíli o tomto
záměru neuvažujeme.
V případě většího zájmu bychom chtěli zařídit exkurzi
v automobilce Hyundai, případně v pivovaru Radegast.
Zajímavá žádost, nicméně si myslím, že není nemožné jí splnit.
Podmínky zajištění exkurze v těchto podnicích ověříme. Nicméně,
myslím si, že by to byl typický úkol pro případný Klub seniorů,
co říkáte:-)

Doufáme, že nálada na Setkání seniorů byla skvělá a příští rok přijdete
ještě v hojnějším počtu. Děkujeme všem za účast i ocenění naší práce.
Lidem, kteří podle vznesených dotazů nemohou najít cestu ke svým
dětem a nebo děti ke svým rodičům chceme vzkázat, že život je příliš
krátký na to, aby se v něm našel prostor pro nenávist mezi nejbližšími.

Pražmovské ozvěny

7

POZVÁNKA:
V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ PRAŽMOVSKÝCH OZVĚN SI BUDETE MOCI
PŘEČÍST ROZHOVOR S P. MGR. MIROSLAWEM JESELEM NEJEN
NA TÉMA VÁNOCE A VÁNOČNÍ ZVYKLOSTI.
TÍMTO BYCHOM RÁDI ZAPOČALI SÉRII ROZHOVORŮ S VÝZNAMNÝMI
OSOBNOSTMI NAŠÍ OBCE.
RÁDI BYCHOM TAKÉ TOUTO INICIATIVOU PODPOŘILI ROZVÍJENÍ
TALENTU MLADÝCH LIDÍ, STUDENTŮ, KTEŘÍ BY MĚLI ZÁJEM
JEDNOTLIVÉ ROZHOVORY PŘIPRAVIT A VÉST.
STUDENTI A ŽÁCI, KTEŘÍ MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET SI SVÉ
SCHOPNOSTI, HLASTE SE NA OBECNÍM ÚŘADĚ
PRAŽMO,TEL: 720 512 876, MAIL: zdenka.lojkaskova@prazmo.cz

KRÁTCE
PAMÁTKA ZESNULÝM – Přiblížilo se období zvýšeného pohybu
lidí na místním hřbitově, kteří chtějí uctít památku svým
zesnulým bližním, ale rovněž lidí, kteří právě těchto okamžiků
využívají k různým krádežím a vloupáním se do vozidel. Znovu
proto apelujeme na všechny návštěvníky hřbitova, aby byli
ostražití a maximálně si hlídali své věci. Přestože již bude v tuto
dobu na hřbitově umístěn kamerový systém a přestože
intenzivně spolupracujeme s Policií ČR, je právě na Vás, abyste
zlodějům nedali příležitost.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Rozsvícení vánočního
stromu v parku pod kostelem, společně s akcí VYPOUŠTĚNÍ
BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI proběhne v pátek 9. prosince
2011 od 14:45 hod. (pozor: samotné vypouštění proběhne
přesně v 15:15 hod., takže si přijďte včas vyzvednout
balónek). Následovat bude doprovodný program a po setmění
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samotné rozsvícení stromečku. Podrobnosti o programu Vám
budou včas sděleny.
VÁNOČNÍ JARMARK – Po kladných ohlasech na loňský Vánoční
jarmark se obec rozhodla tuto akci uspořádat znovu. Ten letošní
se bude konat na poslední adventní neděli 18. prosince 2011.
I přesto, že je dost času na nějaké přesné časové rozvržení,
které se včas dovíte, nabízíme touto cestou možnost
zapůjčení stánku.
SÁZENÍ STROMKŮ ŽÁKY ZŠ RAŠKOVICE – v úterý 25. října
2011 proběhlo sázení stromků žáky ZŠ Raškovice. Nové
stromečky budou růst podél oplocení u hřbitova (4 Jeřáby)
a mladý Dub vyroste na starém hřbitově. Za spolupráci dětem
velmi děkujeme.
Při vydávání minulých Pražmovských ozvěn nám v redakci
zaúřadoval „Šotek“, který změnil číslo vydání, takže tyto
Pražmovské ozvěny mají již zcela jistě číslo 4.
děkujeme za pochopení:-)

SPORTOVNÍ DEN SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY
V sobotu 24. 9. 2011 se konal na multifunkčním sportovním hřišti
v Dobré Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se o
první ročník soutěžního klání mezi dětmi i dospělými a zúčastnilo se
ho spolu s Pražmem 9 okolních obcí a 2 partnerské obce ze Slovenska.
Tuto akci finančně podpořila nadace Hyundai a měla by se ve velmi
podobném duchu každým rokem opakovat vždy v jiné obci.
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí a čtyřčlenné
družstvo dospělých. Děti do osmi let soutěžily v hodu na kuželky, do 10
let skákaly do dálky do písku, do 13 let házely na basketbalový koš a ty
nejstarší se trefovaly florbalovou hokejkou do branky. Závěrečnou
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dětskou disciplínou byl štafetový skok v pytli, v této disciplíně se
postavilo na start celé 12-ti členné družstvo.
Družstvo dospělých tvořili dvě ženy a dva muži. Nejdříve běželi štafetu
4 x 200 m. Na počátku se musel každý závodník pětkrát otočit okolo
smetáku, poté naházet pět plastových míčků do připraveného koše a
teprve pak mohl vyběhnout na trať. Královskou disciplínou byl hod
vajíčkem, kdy cílem bylo hodit a následně chytit syrové vajíčko na co
nejdelší vzdálenost.
A kdo nás reprezentoval?
do 8 let - Adélka Blahutová, Nikolka Rusňáková, Karolínka Popelková a
Tomášek Garba
do 10 let - Adélka Polachová, Víťa Polach a Alenka Garbová
do 13 let - Lukáš Samiec, Erik Spilka a Artur Adámek
do 15 let – Martin Honeš, Richard Lešo a Matěj Říha
dospělí – Eva Blahutová, Soňa Rusňáková, Petr Honeš a David Holinka
Všem našim reprezentantům patří velké poděkování za to, že si našli
čas a byli ochotni v jasně žlutém tričku se znakem naší obce bojovat o
co nejlepší výsledky. Zrovna tak patří poděkování všem organizátorům
a v neposlední řadě i divákům, bez nichž by se nevytvořila tak bezva
atmosféra, která tam jistě po celé odpoledne panovala. A to, že jsme se
i přes pár dílčích úspěchů nedostali na čelní pozice, vůbec nevadí, pocit
z příjemně stráveného odpoledne a krásné vzpomínky zůstanou.
A jen pro úplnost dodejme, že putovní pohár a láhev šampaňského za
celkové vítězství získala obec Nošovice.
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PŘESHRANIČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V minulých Pražmovských ozvěnách jsem Vás informovala, že mladí
hasiči strávili spolu se svými vedoucími v červnu víkend v Turzovce,
kde se zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním útoku. Tato akce
se uskutečnila v rámci projektu financovaného Evropskou unií, který
uskutečnilo Sdružení obcí povodí Morávky, a měla dvě části. První část
se odehrála právě v Turzovce a část druhá se konala ve dnech 17. – 18.
září tady u nás, kdy děti z Turzovky přijeli zase k nám.
V sobotu dopoledne byl pro všechny připraven Branný závod
jednotlivců v Nižních Lhotách. Úkolem každého závodníka bylo v co
nejkratším čase proběhnout asi dvoukilometrovou trasu, na které
plnili na jednotlivých stanovištích nejrůznější úkoly, jako např. stříleli
ze vzduchovky, zatloukali hřebíky, určovali topografické značky,
projevovali hasičské znalosti, házeli granátem atd. Tento závod byl pro
ně průpravou na Závod požárnické všestrannosti, který je prvním
podnikem v celé sérii závodů celostátní hry Plamen a družstva
mladých hasičů čeká v říjnu.
Po výborném obědě v Maryčce se v soutěžení pokračovalo v areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách, kde probíhal Požární útok družstev.
Celý sobotní program byl zakončen táborákem a společným opékáním
párků. V obou soutěžích se nám mimořádně dařilo. V branném závodě
se v kategorii starších žákyň umístila Denisa Jerglíková na 1. místě,
v kategorii starších žáků jsme obsadili hned dvě medailové pozice –
Martin Honeš – 1. místo a Vojtěch Kaňa – 2. místo a v kategorii
mladších žáků se na 3.místě umístil Lukáš Samiec.
V požárním útoku družstev jsme ve své kategorii starších žáků obsadili
1.místo a přidali tak další pohár do sbírky.
V neděli byl pak pro děti z Turzovky připraven výlet do lanového
centra Tarzánie v Trojanovicích. A protože v objednaném autobuse
bylo ještě několik volných míst, mohly se i naše děti tohoto výletu
zúčastnit. Tento nedělní výlet měly děti jako odměnu za výborné
sobotní výsledky.
Mgr. Michaela Honešová, vedoucí mladých hasičů
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO
Prázdniny nám utekly jako voda a 1. září jsme opět zahájili nový
školní rok.
V letošním roce máme zapsáno 54 dětí.
V pedagogickém sboru i ve složení personálu provozních zaměstnanců
došlo k menším změnám. S dětmi pracují učitelky Bc. Kateřina
Schneiderová, Monika Delinčáková, Silvie Ivánková, Renáta Napoleone
Slováčková a Radmila Králová. Provozní zaměstnanci jsou Bc. Renáta
Sabelová, Renáta Šebestová, Jana Fluksová a Ivana Skotnicová.
První den v mateřské škole byl pro děti velkým překvapením. Ty starší
se podivovaly a zároveň radovaly z toho, že máme novou podlahu
v obou třídách i šatnách, hodně nových hraček a veselou výzdobu ve
všech prostorách školky.
Také školní zahrada byla pro děti nová. Uviděly krásné stoly a lavice,
nové šplhací dva totemy se sovou a čápem a oboustrannou
informativní tabuli. Nástup nových dětí do mateřské školy společně
s jejich rodiči byl příjemný, žádné slzičky se letos neobjevily.
Krásné prostředí v mateřské škole je zásluhou všech zaměstnanců
školy i zastupitelů obce včetně pana starosty.
Na základě projektu s názvem „Ptačí kamarádi na školní zahradě“,
který jsme my učitelky vypracovaly,“ jsme získali peníze
od Nadačního fondu Hyundai v částce 60 000,-Kč a mohli jsme
zakoupit šplhací totemy a informativní tabuli. Náš projekt byl
hodnocen Nadačním Fondem jako jeden z nejlepších. Je to náš velký
úspěch. V průběhu školního roku projekt společně s dětmi, rodiči
i veřejností zrealizujeme. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte a
připravovaných akcí se zúčastníte.
Také letos máme pro děti připraveno mnoho kroužků: výtvarný,
taneční, horolezecký, flétničku a angličtinu. Podle zájmu budou děti
tančit zumbu nebo se učit i německé písničky a říkadla. Děti s řečovými
vadami budou pod odborným vedením paní logopedky. Již čtvrtým
rokem mají děti k dispozici interaktivní tabuli sponzorovanou Lesy ČR
s.p. Je dětmi velmi oblíbená a často je využívána k výuce dětí.
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Dospělí se k nám v budově mateřské školy mohou přihlásit do jógy,
power jógy, drátkování a angličtiny. Bližší informace o všech aktivitách
MŠ naleznete na webových stránkách http://ms.prazmo.cz .
Za Mateřskou školu Pražmo Radmila Králová

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obcí Pražmo
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

V PONDĚLÍ 21. 11. 2011 A VE STŘEDU 23. 11. 2011 V DOBĚ OD 8:00
DO 11:00 HOD. A OD 13:00 DO 15:00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ PRAŽMO

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem, jinak zabalené, či nezabalené věci
neodebereme, děkujeme za pochopení
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NA MORÁVCE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Srdečně Vás zveme spolu s dětmi
do naší školy na
„ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY“
Co Vás čeká?
Usnadníme Vašim dětem zábavnou formou vstup do školního
prostředí. Během pěti setkání se děti seznámí s budoucími spolužáky,
s paní učitelkou a s prostředím třídy, kterou bude navštěvovat.
Kdy a kde?
Setkání 14. listopadu v 15 hodin s názvem „Pohádkové počítání“
Setkání 28. listopadu v 15 hodin s názvem „ Hrátky s interaktivní tabulí
Setkání 12. prosince v 15 hodin s názvem„ Těšíme se do školy“

Na všechny se těší p. učitelka Mgr. Sylva Rohanová

KLUB RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE MORÁVKA
Vás srdečně zve do divadla J.Myrona na muzikál
Divotvorný hrnec
Kdy: pátek 4.listopadu 2011
Cena: 140 Kč nebo 125 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka
Doprava: hradí Obecní úřad Morávka
Vstupenky je možno zakoupit nebo rezervovat
u p. Daňkové na tel. 558 637 106, 606 641 080
nebo na sekretariátu školy 558 691 029
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ZŠ RAŠKOVICE - Školní rok jsme rozjeli naplno…
Měsíc nového školního roku uběhl jako voda a školní práce je v plném
proudu. Během léta škola opět procházela řadou rekonstrukcí a oprav,
aby se měly děti kam po prázdninách vrátit. Asi největší zásah
zaznamenala půda a střecha staré budovy, kdy opravy krovů a vaznic
spolkly hned celých 300.000,-Kč. Další investicí byly opravy podlah
v části přestěhované školní družiny do přízemí včetně přilehlých
prostor, odvětrání WC, drobné dokončovací práce vedoucí
ke zprovoznění v hodnotě 200.000,-Kč. Na nové budově byla zcela
nově vybavena odborná jazyková učebna s audiovizuálním napojením
jednotlivých žákovských stolů v částce 250.000,-Kč, individuální
kontakt učitele s žákem umožní lépe vnímat poslechem učený cizí
jazyk, komunikovat, umět se dorozumět.
Po stránce výchovy a vzdělávání dětí jsme začali rok zapojením
do několika projektů, jež mají přispět ke zlepšení motivace žáků
i přístupu k samotnému vzdělávání. Na základě žádosti o finanční
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
schopnost ( OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách byl naší škole schválen projekt
s názvem „Rozumět učení, učit se rozumem rozumět světu“.
Realizace projektu v délce trvání 30 měsíců je stanovena v období
od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014. Celková přidělená dotace a výdaje
projektu činí 1 601 367,00 Kč.
Vzhledem k tomu, že škola se ubírá již několik let velmi úspěšně cestou
k ekologii a environmentální výchově, o čemž svědčí také školní
vzdělávací program „Cesta k přírodě“, bylo naší snahou podpořit
z projektu zejména přírodovědné předměty, přírodopis, fyziku
a chemii. A to cestou individualizace, dělením žáků do skupin, čímž
došlo ke zmenšení počtu žáků v některých hodinách, učitel může lépe
pracovat s žáky, individuálně se jim věnovat ve výuce, zejména
prakticky volit způsob výkladu nové látky, žáci mohou více využít
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laboratoře k praktickému pozorování jevů, lépe chápat systém
a závislosti vysvětlované teorie.
Každý žák potřebuje jinou formu výkladu, jinou názornou pomůcku,
touto formou může pedagog více žákům individuálně látku pomoci
vysvětlit. Je možné využít stávající techniku na škole – 4 interaktivní
tabule.
Tato forma projektu přináší možnost pedagogům projevit nadání
a talent pohrát si s přípravou na výuku, rozvíjet rovněž své znalosti
a zkušenosti, načerpat nové poznatky z oblasti techniky i rozvinout
své tvůrčí schopnosti a kreativitu.
V rámci finančních možností projektu bylo zatím zakoupeno 18 nových
žákovských počítačů, pomůcky a materiál k výuce v hodnotě 400.000,Kč.
„Hravé děti“ není jen název projektu, o tom nás děti přesvědčují
stále…
Počasí letošního září nás mile překvapilo vysokými teplotami, a tak
jsme využili krásného babího léta k soutěžnímu klání, ke kterému jsme
přizvali i školy z okolí.
27. září 2011 proběhl 1. ročník Her bez hranic ve velmi netradičních
disciplínách. K dobré atmosféře celého turnaje přispělo i velmi
sportovní a snahou nabité odhodlání soutěžících, neboť podávali téměř
dokonalé výkony. Ačkoli se domácí družstva hodně snažila, vítěznou
cenu si nakonec odvezli hosté. Ale bez odměny nezůstal opravdu nikdo,
každý byl za snahu po zásluze odměněn malými drobnostmi.
Projekt „Technika nás baví“ se rozjel 3 denním workshopem
na Čeladné.
Na základě dlouhodobě nízkého zájmu žáků o studium technických
oborů, zejména na školách elektrotechnických a stavebních, jsme
se jako škola zapojili do projektu Agentury pro regionální rozvoj
(ARR) grantu Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu
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Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání, s názvem "Technika nás baví". Hlavním úkolem
projektu je motivovat žáky 7. - 9. tříd ke studiu na technických
školách, a to zejména formou: exkurzí v průmyslových podnicích
a technických školách, besed s odborníky z praxe, projektovými dny, na
kterých se žáci seznámí s těmito obory, tematickými přehlídkami
a olympiádami, workshopy zaměřenými na aktivní rozvoj žáků
v technice. Ve dnech 21. až 23. září 2011 se uskutečnil v hotelu
Čeladenka na Čeladné 3denní workshop pro žáky ZŠ Fryčovice a ZŠ
Raškovice v rámci projektu Region4Tech. Z naší školy se této akce
zúčastnilo 25 žáků 7.-9. ročníku.
Na workshopu se děti seznámily se dvěma obory – elektrotechnikou
a stavebnictvím, a to prostřednictvím odborných učitelů ze Střední
průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě a Střední
školy technických oborů z Havířova - Šumbarku.
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

Opět zveme toho, kdo se nebojí do strašidelné školy…
Kdy: 1. 11. 2011
Kde: ZŠ Raškovice, vstup od družiny
V kolik: od 17:00 do 19:30 hodin, rozdělení
dle ročníků:
Prosím dodržujte předepsané časy:
1.třída–17:00, 2. třída–17:30, 3. třída–
18:00, 4. třída–18:30, 5. třída–19:00 hodin
Co s sebou: odvahu a rodiče (vstup bez osoby
nad 18 let nebude žákům umožněn –
bezpečnostní důvody)
Co vás čeká: škola se strašidly, výzdoba tříd a
vyrobená strašidla
Těší se na vás: hrabě Raškula a jeho strašidla
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VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů a to:
A) občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem
B) občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
Oba tyto doklady budou typu „kreditní karta“.
Nadále se budou ještě vydávat občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů, které mají platnost 1 měsíc (tzv. typ „blesk“).
O vydání výše uvedených občanských průkazů budou občané žádat
pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v našem
případě je to Magistrát města Frýdek-Místek.
Z toho vyplývá, že dosavadní možnost podání žádostí
na matričních úřadech v obcích, tj. i na matričním úřadě
v Raškovicích, dnem 30.11.2011 končí.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
můžete podat na Magistrátu města Frýdek-Místek nejpozději
dne 14. 12. 2011. V době od 15. 12. 2011 do 31. 12. 2011 můžete
požádat na Magistrátu města Frýdek-Místek o vydání občanského
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průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc (typ
„blesk“).
Od 1. 1. 2012 se budou všechny žádosti o vydání občanského
průkazu podávat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností –
na Magistrátu města Frýdek-Místek, ul. Palackého 115.
Při pořizování žádostí o vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji (bez kontaktního čipu či s ním), bude nezbytná osobní
přítomnost žadatele. V případě, že občan není ze zdravotních důvodů
schopen se na úřad k pořízení žádosti dostavit, sdělí příbuzný či jiná
osoba danou skutečnost tomuto úřadu. Tento zajistí pořízení žádosti
prostřednictvím mobilního pracoviště v místě jeho bydliště. S ohledem
na malé množství mobilních pracovišť lze předpokládat, že jejich
zajištění může trvat velmi dlouho.
Vzhledem k výše uvedenému žádáme občany, kteří se starají o takové
osoby v domácí péči, o provedení kontroly platnosti dosavadních
občanských průkazů nemohoucích občanů a v případě, že platnost
těchto dokladů končí do 30. 6. 2012, o vyřízení nových občanských
průkazů ještě v letošním roce, a to do 30. 11. 2011 na matričním úřadě
v Raškovicích nebo do 14. 12. 2011 na Magistrátu města FrýdekMístek.
Na matričním úřadě v Raškovicích budou moci občané od 1. 1. 2012
stále ohlašovat ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského
průkazu, odevzdávat nálezy cizích občanských průkazů, potvrzení o
občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu či
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. I nadále budou
občané moci požádat o převzetí občanského průkazu do úschovy po
dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí. V těchto případech bude
občanovi vydáno potvrzení o občanském průkazu. S výjimkou úschovy
občanského průkazu po dobu dlouhodobého pobytu občana
v zahraničí matriční úřad bezodkladně oznámí tuto skutečnost včetně
jména, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele
a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského
průkazu.
Jana Lepíková, matrika OÚ Raškovice
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-reklama-

KERAK KOMPT – AKČNÍ VÝPRODEJOVÉ CENY
Vážení zákazníci, zveme vás k nákupu za AKČNÍ VÝPRODEJOVÉ CENY
dlažeb v různých velikostech od 99 Kč za 1m2.
Výprodej zahájíme v měsíci říjnu ve vzorkové prodejně firmy
Kerak Kompt ve Vyšních Lhotách 53 v areálu Spolstavu. Můžete si také
vybrat z akčních druhů obkladu, vše je skladem.
K obkladům nabízíme pytel lepidla za 88 Kč a flexibilní tmel od 199 Kč.
Váš nákup Vám můžeme po domluvě zavézt k Vám domů zdarma,
těšíme se na Vás.
Kontakt 602 190 377, 558 431 605, mail: kerak.mladek@seznam.cz

ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ GYMNÁZIUM, s. r. o.
Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí (školné 12 000,-Kč ročně)
nabízí možnost studia ve
čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.
Dny otevřených dveří
1. prosince 2011
11. 00 – 16. 00 hod.
19. ledna 2011
11. 00 – 16. 00 hod.
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GARÁŽOVÁ VRATA,
PLOTY, PLETIVA

Garážová vrata od 9.999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy
i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu
ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo
se svařovanou výplní.
Při objednávce montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
stínicí tkanina – stínovka

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad
7.000 Kč.
Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec
Pražmo v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.

