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Vážení spoluobčané
Končí další volební období, které se
hodně liší od těch předchozích. Byla
konečně splacena půjčka Státnímu
fondu životního prostředí a tím se snížilo zadlužení obce na únosnou míru.
Mohli jsme tedy začít investovat do
dalšího rozvoje obce jednak vlastní
a jednak dotační prostředky, na které
v době vysokého dluhu nebylo možné
dosáhnout.
K nejvýznamnějším investičním akcím patří výstavba chodníku u kaple,
částečně dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje, koupě budovy mateřské školy, výměna oken a rekonstrukce vytápění v budově mateřské
školy, která bude spolufinancovaná
EU, rekonstrukce oplocení hřbitova
opět dotovaná krajem. Je připravena
stavební úprava hasičské zbrojnice, do
níž by měl přesídlit obecní úřad, připravují se další projekty zaměřené zejména na úpravu centra obce. Věřím,
že i tyto projekty se podaří realizovat.
Konec volebního období je zároveň
ukončením mého dvanáctiletého působení ve funkci starosty obce. Zažil
jsem trojí složení zastupitelstva a mohu říci, že s většinou zastupitelů se mi
velmi dobře spolupracovalo. Děkuji
těmto zastupitelům za dobrou spolupráci. Také vám, vážení spoluobčané,
děkuji za dosavadní podporu a trpělivost. Svou práci jsem chápal jako služ-
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bu vám a naší krásné obci, proto se
omlouvám těm, jejichž přání jsem nedokázal splnit.
V tomto týdnu budeme mnozí přemýšlet, komu dáme svůj hlas v nadcházejících volbách. Jednotlivé strany
se budou snažit získat naši přízeň svými volebními programy. Na nás je,
abychom posoudili, kdo chce skutečně prospět obci a kdo má zájem jen
o svůj prospěch. Myslím, že i uplynulé
volební to období naznačilo.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem
šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva.
Ing. Jindřich Vymětalík, starosta obce

Informace k volbám
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 20. října od 14.00 do
22.00 hodin a 21. října 2006 od 8.00 do
14.00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice v Pražmě.
Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň 21. 10. 2006
dosáhl 18 let věku. Právo volit má také
občan jiného státu Evropské unie, pokud alespoň 21. 10. 2006 dosáhl věku
18 let, má v obci trvalý pobyt a požádal
o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů do 18. října 2006.
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O hlasování pomocí přenosné hlasovací schránky může požádat volič
z vážných zdravotních důvodů obecní
úřad do pátku 13.00 hodin nebo okrskovou volební komisi v pátek do
22.00 hodin.

Prohlášení zastupitelů
k volebnímu programu
České strany sociálně
demokratické
My, níže podepsaní členové zastupitelstva obce Pražmo, prohlašujeme, že
jsme velmi znepokojeni zcela nepodloženými a nepravdivými vyjádřeními
uvedenými ve volebním programu
ČSSD, která se dotýkají naší práce
a poškozují dobré jméno obce. Rezolutně odmítáme, abychom byli jako
zastupitelé v rámci této předvolební
kampaně hrubým a neopodstatněným
způsobem obviňováni z porušování
zákonů a z lehkomyslného přístupu ke
kontrole hospodaření obce. Vyzýváme
proto kompetentní orgány ČSSD, aby
bezodkladně učinily patřičné kroky,
které povedou k písemné omluvě, jež
bude rozšířena mezi občany obce
Pražmo ve stejném množství jako volební program, a očekáváme od nich
jednoznačné distancování se od osob,
které tento program připravily
a schválily. Zároveň ČSSD vyzýváme
k odstoupení z voleb do zastupitelstva
obce Pražmo, neboť je zřejmé, že z jejich strany nebyla učiněna opatření,
která by zabránila svévolnému šíření
záměrně nepravdivých projevů jednotlivců.
Zveřejněním volebního programu
ČSSD se cítíme být poškozeni na cti
a nebude-li zjednána náprava, zajistí-
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me provedení právní analýzy a na jejím základě zvážíme podání žaloby.
Členové zastupitelstva obce Pražmo:
Ing. Jindřich Vymětalík,
Marek Kaniok DiS,
Mgr. Michaela Honešová,
Lubomír Adámek,
Bohuslav Brantál

Nová tvář internetových
stránek obce
V minulosti Vám bylo přislíbeno, že
naše internetové stránky budeme vylepšovat a rozšiřovat. Proto je na čase
pozvání k jejich návštěvě a seznámení
s novinkami, které pro Vás byly připraveny.
Jedná se zejména o celkovou proměnu grafického zpracování, zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých odkazů, zejména aktualit, které jsou seřazeny podle důležitosti a rozšíření
o nové možnosti získávání různorodých informací. Významnou změnu
prodělalo diskusní fórum, ve kterém
se tak budete moci lépe orientovat,
přičemž jeho návštěvníci — přispěvatelé budou jen ti z Vás, kteří se zaregistrují pod svým uživatelským jménem a heslem. Veškeré důležité informace získáte na elektronické úřední
desce, jejímž zřízením 1. 1. 2006 byla
splněna zákonná povinnost. V neposlední řadě je nutné zmínit se o novém
odkazu, který byl nazván „Tipy na výlet“. Zajímavostí tohoto odkazu je skutečnost, že si jej do jisté míry tvoříte
sami. Pokud se budete chtít podělit
o své zážitky z cest, či dovolené a tímto ostatním doporučit navštívení těchto míst, stačí k tomu jen vstoupit do
této sekce pod svým uživatelským
jménem a vložit Vámi zvolený text, pří-
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padně obrázek. Po nutném redigování
textu a schválení jeho souladu s tématem bude příspěvek zveřejněn. Tento
odkaz bude jistě sloužit, jak Vám občanům, tak případným návštěvníkům
našeho kraje.
Věříme, že budete s novou tváří internetových stránek obce spokojeni.
Marek Kaniok, místostarosta obce

Nedodržení úředního
postupu a podezření
ze zneužití pravomoci
veřejného činitele
V souvislosti s články zveřejněnými
Pražmovských ozvěnách č. 5/2006
a 6/2006 a s dopisem Vaše značka
323/06 ze dne 24. 8. 2006 na téma sběru PET láhví se jeví Váš postup jako neúřední a ukazuje na porušení zákona
o volném podnikání, jakož i na protekční chování při výběru firmy při výběrovém řízení.
Ze zákona o obcích vyplývá , že obec
rozhoduje o nakládání s odpady na základě závazných vyhlášek schválených
zastupitelstvem obce. Jak vyplývá ze
závěru Vámi zveřejněného článku v PO
6/2006 s firmou Frýdecká skládka, a. s.
tato smlouva dosud nebyla uzavřena
a proto její postup v obci je nezákonný. Proto i Vaše následná vyjádření,
protekční chování a hrozby jsou nezákonné a ukazují na možnost Vašeho
pochybení a korupčního jednání. Rovněž Váš subjektivní neopodstatněný
názor, že nemáte důvěru k určité firmě, nemá mít místo ve zpravodaji obce Pražmo. Trvám na tom, že uvedené
články mají charakter šíření neopodstatněných pomluv, hrozeb a předjímání výsledků rozhodování zastupitelstva obce v této záležitosti.

Obsah článku zveřejněného v Pražmovských ozvěnách 6/2006 znovu jen
dokazuje, že na jednáních zastupitelstva jsou projednávané záležitosti,
které následně nejsou uvedeny v zápisech a naopak. Jinak nelze vysvětlit věty v závěru článku, že na jedné straně
o dané problematice bylo již jednáno
a závěry byly schváleny a na druhé
straně, že tyto závěry nejsou v ověřeném zápise a v patřičné vyhlášce. Na
tyto závažné skutečnosti upozorňuji
již více než tří léta a jsou předmětem
soudní žaloby. Zasedání zastupitelstva
obce a práce ověřovatelů zápisu pod
vedením starosty Ing. J. Vymětalík se
staly za poslední volební období nástrojem rozšiřování subjektivních pomluv, nepodložených hodnotících
úsudků a hrozeb v obci! Je otázkou zda
měsíční odměna u většiny zastupitupiteIů nemá charakter úplatku, vzhledem k jejich aktivitě a odvedené práci
pro starostu? Pro obec se jeví takováto
práce neúčelná.
Žádám aby uvedený dopis s náměty
a upozorněními byl zastupitelstvem
projednán a zveřejněn v následném
čísle Pražmovských ozvěn.
S pozdravem
Ing. Jaroslav VaIas, CSc.
(Pozn. redakce: Dopis je uveden v plném znění bez jazykové korektury.)

Kdo zneužil pravomoc
veřejného činitele?
Zastupitelstvo obce na svém srpnovém zasedání vzalo na vědomí výše
uvedený dopis ing. Jaroslava Valase,
CSc., člena zastupitelstva obce, a souhlasilo s jeho zveřejněním v obecním
zpravodaji. Je to již druhý dopis, jímž
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pisatel reagoval na články v Pražmovských ozvěnách ohledně sběru PET
lahví.
Čtenáři, kteří si pozorně přečetli oba
články v Pražmovských ozvěnách, mi
dají za pravdu, že pisatel napadá něco,
co neodpovídá skutečnosti (citace nepřesně uvedených nebo zcela smyšlených vět, obvinění z porušení neexistujícího zákona o volném podnikání
atd.). Smyslem článků nebylo vědecké
pojednání o odpadovém hospodářství, ale stručný nástin této problematiky. Proto jsem nepovažoval za nutné
popisovat jednání zastupitelstva, které
proběhlo před 5 lety. Pro objasnění se
k tomu nyní vrátím.
Začátkem roku 2001 předložila Frýdecká skládka, a. s. cenovou nabídku
na komplexní nakládání s odpady
v obci, která představovala proti stávajícímu systému roční úsporu 11 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
jednáním se zástupcem firmy ASA
o snížení ceny za odvoz odpadu při
současném vypovězení smlouvy k 30. 9.
2001. Půlroční výpovědní lhůta dala
zastupitelstvu dostatek času na posouzení všech možností a protože ani
nová nabídka firmy ASA nedokázala
konkurovat nabídce Frýdecké skládky,
zastupitelstvo obce dne 20. 9. 2001
schválilo uzavření smlouvy s firmou
Frýdecká skládka, a. s. Pisatel byl v té
době členem zastupitelstva obce,
těchto jednání se rovněž zúčastnil
a proti uvedenému postupu neměl
žádné námitky. Máte dojem, že tímto
postupem byl porušen zákon a že rozhodnutí zastupitelstva bylo protekční?
V článku je jednoznačně napsáno, že
změna pověřené organizace je možná
po schválení zastupitelstvem na základě výpovědi stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy. Z toho je zřejmé,
že smlouva byla uzavřena, nejedná se
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tedy o žádné pochybení ani o korupci.
Při uzavírání smlouvy hrají významnou úlohu reference, proto považuji za
správné informovat zastupitele o způsobu jednání firmy. Není to předjímání výsledků rozhodování, protože
zpravodaj byl vytištěn až po jednání
zastupitelstva. Tyto názory jsou uvedeny v zápise z 34. zasedání zastupitelstva obce Pražmo dne 22. 6. 2006.
Pokud pisatel tvrdí něco jiného, vyplývá to z jeho nevědomosti, protože
v tomto konkrétním případě ing. Valas
po schválení programu ze zasedací
místnosti bez omluvy odešel a do zápisu nenahlédl poprvé až 9. října.
Pro pisatele je typické, že v závěru
svého dopisu uvádí věty, které jsem nikdy nenapsal, a které tedy v uvedeném
článku nenajdete. Od svého odvolání
z funkce místostarosty v roce 2003 zaplavil ing. Jaroslav Valas, CSc. obecní
úřad nepřestávající korespondencí.
Nepočítám-li několikrát doplňovanou
žalobu, stížnosti Krajskému úřadu
a Ministerstvu vnitra a dopisy adresované předsedům výborů v obci, jedná
se o 43 dopisů, z nichž 11 dopisů obsahuje námitky proti zápisům ze zasedání zastupitelstva. Na všechny dopisy
bylo písemně odpovězeno, většinou
byly projednány také na zasedáních
zastupitelstva. Jelikož až na drobné
formální chyby ani kontrolní orgány,
ani zastupitelstvo obce žádné závažné
pochybení nezjistily, nelze aktivitu pisatele chápat jinak, než jako přidávání
práce ostatním zastupitelům i zaměstnancům obecního úřadu.
Všechny dopisy byly napsány v podobném duchu a je z nich jistě zřejmé,
kdo rozšiřuje subjektivní pomluvy
a hrozby v obci. Není právě takové jednání pro obec neúčelné? V čem tedy
dle pisatele má spočívat zneužití pravomoci veřejného činitele?
Ing. Jindřich Vymětalík
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Zahájení topné sezóny
v mateřské škole

Z jednání zastupitelstva
obce

Podzim je tady a s ním i nová topná
sezóna. Jsem velmi rád, že se nám na
ni podařilo velmi dobře připravit naši
mateřskou školu, kdy jsme takřka v rekordním čase nahradili zastaralý a drahý systém vytápění za pomocí elektrických akumulačních kamen za nové, energetickým auditem doporučené, automatické kotle na spalování
dřevěných pelet o výkonu 2 × 25 kW.
Tyto kotle jsou vybaveny plně automatickým podávačem paliva, které je
umístěno v zásobnících o objemu 18,5
m3. Palivo — dřevěné pelety mohou být
dováženy na paletách nebo autocisternou, kdy jejich předpokládaná roční
spotřeba je 15 t. Součástí této změny bylo vybudování celého otopného systému, včetně regulace, kouřovodu a dále
výměna všech oken za plastová — pětikomorová. Vzhledem k tomu, že se jedná o ekologicky významný projekt
a vzhledem k jeho celkovému dobrému
zpracování, byl bezmála ze 100% podpořen z fondu Evropské unie. Doufám,
že do budoucna budou zastupitelé obce takovýmto významným krokům vedoucím k úsporám energie a ochraně
ekologických hodnot nakloněni a budou dále s využitím různých dotací
podporovat jejich rozšíření ve větším
rozsahu. Rovněž bych byl velmi rád,
kdyby bylo v dohledné době dokončeno
celkové zateplení mateřské školy, tedy
zejména jejího obvodového zdiva,
vstupních prostor a stropu pod půdou.
Závěrem je nutno dodat, že pokud
Vás bude tento projekt zajímat, je
možné novou kotelnu po předchozí
domluvě navštívit a předvést její technologii. Rovněž Vám rádi k této problematice zajistíme jakékoliv informace,
či kontakty na fundované odborníky.
Marek Kaniok, místostarosta obce

Přijetí úvěru — Zastupitelstvo obce
schválilo dne 31. 8. 2006 přijetí úvěru
od České spořitelny, a. s. ve výši 1,6
mil. Kč, který bude splacen v příštím
roce jednorázovou splátkou z dotačních prostředků z programu LEADER+. Dotace byla přiznána na změnu
vytápění a částečné zateplení budovy
mateřské školy.
Nákup pozemku — Jednota SD nabídla obci parcelu č. 200 o výměře 608
m2, která leží u hlavní silnice mezi hotelem Travný a bytovým domem č.
176. Zastupitelstvo obce schválilo nákup tohoto pozemku.
Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo úpravu rozpočtu na rok
2006, která spočívá v navýšení příjmů
a výdajů o 1 701 tisíc Kč.
Námitky k zápisu — Zastupitelstvo
obce projednalo námitky člena zastupitelstva ing. Jaroslava Valase, CSc.
k zápisu z 35. zasedání zastupitelstva
obce dne 31. 8. 2006 a potvrdilo platnost tohoto zápisu.
Ustavující zasedání — Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
obce se uskuteční v pátek 3. 11. 2006
v 17 hodin v sále hotelu Travný.

Mateřská škola Pražmo
informuje
Školní rok byl zahájen v pondělí 4.
září 2006 po téměř dvouměsíčním přerušení provozu o prázdninách. Této
doby bylo využito k rekonstrukci vytápění celého objektu budovy mateřské
školy včetně částečného zateplení —
výměny všech oken. V prostorách ma-
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teřské školy byly provedeny malířské
práce. Všichni zaměstnanci školy se
zapojili do úklidových prací, aby byla
MŠ vzorně připravena pro 55 dětí , které jsou přihlášeny k docházce v tomto
školním roce.
V personálním složení MŠ došlo
k některým změnám: ředitelka Radmila. Králová, učitelky Jaroslava Velčovská, Zdeňka. Hermanová, Kateřina
Schneiderová (zástup za nemoc), vedoucí školní jídelny a současně administrativní pracovnice Darina Kaňoková, vedoucí kuchařka Lenka Řehulová,
pomocná kuchařka Šárka Kalousová,
školnice Jana Fluksová.
Výchovně vzdělávací práce školy vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem „Naše mateřská škola
Slunečnice podporující zdraví“, na něj
navazují třídní vzdělávací programy,
ve kterých učitelky rozpracovávají činnosti pro děti jednotlivých věkových
skupin. Preferujeme ve své práci výchovu dětí zaměřenou na odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví druhých
a úctu k němu.Také na utváření kladného vztahu k přírodě.
Loňský školní rok byl bohatý na kulturní akce — děti navštívily řadu divadelních a hudebních programů ať
v Ostravě, ve Frýdku–Místku nebo
v prostředí mateřské školy, kde jsme
herce pozvaly. Ani v letošním roce neopustíme tento trend a pro děti budou
zajištěny hodnotné programy.
Naše mateřská škola je otevřena nejen dětem které ji navštěvují, ale i jejich rodičům, ostatním dětem v obci,
mládeži, dospělým i seniorům.Například cvičení jógy a kurz anglického jazyka je navštěvován širokou skupinou
občanů. Mnohé z toho, co je uvedeno,
se nám podařilo ve vzájemně dobré
spolupráci se zastupitelstvem obce
Pražmo.
Radmila Králová
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Ohlédnutí za sezónou
Když se řekne pražmovští hasiči, tak
si většina našich spoluobčanů vybaví
jejich výjezdy k požáru, k likvidaci vos
či sršňů, ples nebo letní karneval.
Avšak není mezi veřejností příliš známo, že v rámci Sboru dobrovolných
hasičů Pražmo působí i sportovní
družstvo mužů a družstvo žen, které
bylo v letošním roce po delší odmlce
opětovně sestaveno.
Obě družstva se v letošní sezoně
účastnila všech soutěží v požárním
útoku pořádaných okolními sbory
v rámci 10. podbeskydského okrsku
i ostatních soutěží v celém okrese.
Zkusme připomenout některé výsledky:
Nižní Lhoty ženy 1. místo
Žabeň
ženy 1. místo
muži 2. místo
Morávka
muži 3. místo a 2. místo
ženy 2. místo a 1. místo
Vyšní Lhoty muži 2. místo a 1. místo
V září se zúčastnilo tříčlenné družstvo žen branného závodu ve Václavovicích a obsadilo 2. místo.
Jestliže jsou připomínány úspěchy
ženského a mužského družstva, nelze
zapomenout na družstvo mladých hasičů, které pracuje pod vedením svých
vedoucích celoročně. Mladí hasiči se
zúčastňují pravidelně pohárových
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Sdružení rodičů při MŠ Pražmo
pořádá

BURZU DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

soutěží a všech kol pořádaných v rámci celoroční hry Plamen. Hra Plamen
má dvě části. V podzimní běží pětičlenné družstvo závod požárnické všestrannosti, v jehož průběhu střílí ze
vzduchovky, vážou uzly, orientují se
v mapě a musí zvládnout spoustu jiných dovedností. Soutěžní kola jarní
části jsou již zaměřena výhradně na
hasičské disciplíny.
V minulém ročníku Plamene se
umístilo družstvo mladých hasičů
z Pražma v celookresní konkurenci na
krásném 6. místě. Počátkem měsíce
října se zúčastnily děti branného závodu jednotlivců ve Vyšních Lhotách,
odkud přivezly jedno druhé a dvě třetí
místa.
výbor SDH Pražmo

ve dnech 24.—25. 10. 2006 v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.
výkup zboží:
24. 10. 15.00—17.00 (úterý)
prodej zboží:
25.10. 15.00—17.00 (středa)
vyúčtování:
25.10. 17.00–18.00 (středa)

KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ
Učební období: od listopad 2006
do červen 2007

Obecní úřad nabízí:
brožuru „Pražmo — historie
i současnost“ — 40 Kč
mapu mikroregionu — 20 Kč
odznak se znakem obce — 50 Kč
samolepka se znakem obce — 5 Kč
tričko se znakem obce — 150 Kč
pohlednice obce — 2 Kč
Uvedené zboží je možno zakoupit
na OÚ Pražmo.

Angličtina pro dospělé
(začátečníci a mírně pokročilí)
Kdy: středa od 16.00 do 17.00
Kde: prostory Mateřské školy Pražmo
Roční kurzovné: 2720 Kč (34 lekcí)
Zahájení kurzu: 1. 11. 2006 v MŠ
Pražmo
Přihlášky získáte v MŠ Pražmo.
Další informace na tel. 731 607 842
nebo na e-mail: krz@seznam.cz
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Památník Raškovic, Malá galerie, knihovna

VÝ ST AV A
„Kde se dobře vaří, tam se lásce daří“
Nahlédnutí do staré kuchyně a komory
Součástí výstavy je dokument z Památníku Raškovic,
kde uvidíte přípravu jídel v minulosti,
zpracování mléka — dojení, výroba másla a tvarohu
12. 9.—30. 10. 2006
Otevřeno: úterý 12.30 —17.00,
čtvrtek 8.30 —12.00, 13.00 —17.00
Srdečně zveme

VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ PRAŽMO-RAŠKOVICE
• Upozorňujeme na stálou možnost přihlásit do volejbalového oddílu TJ Pražmo-Raškovice chlapce i děvčata s rokem narození 1992—1995.
• Bližší informace p. Šárka Sonnková (+420 732 241 173, +420 603 168 856)
• SEZÓNA 2006/2007
Soutěž okresního přeboru (OP): ml. žáci, ml. žačky, st. žačky, juniorky, ženy B, muži,
Soutěž krajského přeboru: mladší žačky, starší žáci, ženy A
• SEZÓNA 2005/2006 — Výsledky jednotlivých družstev v soutěžích

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV V SOUTĚŽÍCH V SEZÓNĚ 2005/2006
ZÁVĚREČNÁ TABULKA — KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN II. TŘÍDY
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
Č. Těšín „A“
Palkovice
Frýdek–Místek „C“
Bernartice
Kozlovice
Sokol Frýdlant „B“
Třinec „B“
Raškovice
TJ Frenštát

zápasů
32
32
32
32
32
30
30
32
32

V
28
26
24
16
11
12
10
7
8

P K
4 0
6 0
8 0
14 2
21 0
18 0
20 0
25 0
22 2

sety
87:24
83:37
81:36
56:69
49:71
52:66
43:71
34:81
46:76

míče
2588:2102
2723:2396
2703:2186
2491:2694
2463:2533
2480:2561
2240:2528
2230:2640
2378:2656

body
60
58
56
46
43
42
40
39
38

míče
1316:1954
1535:1315

body
35
32

ZÁVĚREČNÁ TABULKA — OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY
p.
1.
2.

družstvo
Třinec C
Hnojník

zápasů
18
18

V
17
14

P
1
4

K
0
0

sety
51:15
45:22
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Třinec B
Kozlovice
S. Staříč
Ropice
Frýdek C
Raškovice
Baška
Krásná

18
18
18
18
18
18
18
18

10
10
9
9
9
7
5
0

8
8
9
9
9
11
13
18

0
0
0
0
0
0
0
0

36:31
40:33
32:31
31:34
35:33
30:40
22:43
14:54

1482:1383
1566:1490
1404:1376
1404:1390
1456:1482
1529:1598
1261:1455
929:1439

28
28
27
27
27
25
23
18

zápasů
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
27
27
21
20
17
10
9
7
6

P
5
5
11
12
15
22
23
25
26

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
87:30
87:28
70:43
69:45
57:59
53:71
37:77
31:81
27:84

míče
2744:2110
2682:2173
2498:2083
2490:2299
2394:2493
2534:2657
2216:2599
2077:2610
2001:2612

body
59
59
53
52
49
42
41
39
38

zápasů
20
20
20
20
20
20

V
20
12
10
7
7
4

P
0
8
10
13
13
16

S
0
0
0
0
0
0

sety
60:11
42:28
37:33
32:43
24:42
15:53

míče
1725:1352
1617:1336
1542:1489
1521:1652
1356:1485
1175:1622

body
40
32
30
27
27
24

Sety
20:12
17:15
13:10
10:12
16:16

Míče
538:299
510:314
462:443
423:434
379:437

Body
20
18
15
15
12

10:20

140:450
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Sety
32:18
26:19

Míče
973:735
961:942

Body
34
28

KP Kadetky — skupina B
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
Kotouč Štramberk
Frýdek–Místek „B“
Frenštát p. R.
Frýdlant n. O.
Valašské Meziříčí
Slezan Orlová
Palkovice
Raškovice
Rožnov p. R.

KP Kadetky III.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
Albrechtice
DHL Ostrava
Raškovice
Palkovice
Rožnov p. R.
Sokol Poruba

OP — JUNIORKY
Pořadí Družstvo
1.
Raškovice
2.
Kozlovice
3.
Metylovice
4.
Mosty
5.
Kunčice
6.
Baška

Utkání
10
10
10
10
10

V2 P1 P0 K-1
10 0 0 0
8
2 0
0
5
5 0
0
5
5 0
0
2
8 0
0

10

0

9

1

0

Utkání
18
18

V2
16
10

P1 P0 K-1
2 0
0
8 0
0

OP — JUNIOŘI
Pořadí Družstvo
1.
Kozlovice
2.
Metylovice

10
3.
4.
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Raškovice
Palkovice

OP — ŽAČKY
Pořadí Družstvo
1.
Kunčice
2.
Vratimov
3.
Fryčovice
4.
Palkovice
5.
Baška
6.
Raškovice

18
18

5
5

13
13

Utkání
10
10
10
10
10
10

V2
9
9
6
3
3
0

P1 P0 K-1
1 0
0
1 0
0
4 0
0
7 0
0
7 0
0
10 0
0

OP — MINIVOLEJBAL
ŽÁCI
1. TJ Pražmo–Raškovice 12 7
2. TJ TŽ Třinec
12 8
3. TJ Sokol Metylovice
12 3

0
0

0
0

13:28
13:29

846:905
774:972

23
23

Sety
19:12
18:14
13:19
18:16
17:15
11:20

Míče
504:317
519:383
454:421
472:523
410:467
277:525

Body
19
19
16
13
13
10

ŽAČKY
5 15:13 19
4 17:9 17
9 8:18 14

11. VK Vratimov
12. TJ Sokol Kunčice p. O.
13. TJ Sokol Metylovice
14. VK Vratimov A
15. TJ Sokol Palkovice A
16. ZŠ Šenov B
17. VK Baška
18. TJ Pražmo–Raškovice A
19. TJ Pražmo–Raškovice B
10. TJ Sokol Palkovice B
11. ZŠ Šenov A

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

2
2
2
0
3
2
1
0
2
1
0

1
1
1
3
0
1
2
3
0
1
2

5:2
4:2
4:3
0:6
6:1
4:3
3:5
2:6
4:0
2:2
0:4

5
5
5
3
6
5
4
3
4
3
2

VÝSLEDKY TURNAJŮ POŘÁDANÝCH ODDÍLEM VOLEJBALU
MALÁ CENA BESKYD 17. 6.—18. 6. 2006
Tradiční volejbalové turnaje pro mládež, které organizuje volejbalový oddíl TJ Pražmo-Raškovice, se po několika deštivých ročnících velice vydařily. V sobotu se turnaje zúčastnilo
celkem 9 družstev žákyň a 3 družstva žáků (věk 11—15 let). V neděli se do turnaje přihlásilo
6 družstev kategorie kadetky, juniorky a 4 družstva kategorie kadetů a juniorů (věk 15—19 let).

VÝSLEDKY
ŽAČKY:
1. OSTRAVA — trpaslíci
2. OSTRAVA — želvičky
3. PALKOVICE
4. FRÝDLANT N. O.
5. FRENŠTÁT P. R.
6. RAŠKOVICE
7. FRYČOVICE
8. OSTRAVA–PORUBA „B“
9. OSTRAVA–PORUBA „A“

JUNIORKY, KADETKY:
1. KUNČICE
2. PALKOVICE
3. RAŠKOVCE — kadetky
4. RAŠKOVICE — juniorky
5. METYLOVICE
6. KARVINÁ
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ŽÁCI: 1. FRÝDEK–MÍSTEK „A“

JUNIOŘI, KADETI: 1. FRÝDEK–MÍSTEK — junioři

2. FRÝDEK–MÍSTEK „B“
3. RAŠKOVICE

2. POLANKA
3. RAŠKOVICE
4. FRÝDEK–MÍSTEK — kadeti

20. ročník Pohár Jar. Vybírala, pořádaný dne 19. 8. 2006
Celkem se turnaje zůčastnilo 25 družstev žen a juniorek.
Konečné poř.
1. Blbky (VŠB)
2. Sokol Frýdek–Místek
3. Hrazda tým
4. Šmirgl papír (Orlová)
5. Hranice
6. Raškovice A

47. ročník Memoriál Jos. Saláta, pořádaného dne 20. 8. 2006
1. RUMuni „B“ (Havířov)
2. RUMuni „A“ (Havířov)
3. ALPINE PRO (Mariánské Hory, Ostrava)
4. Palkovice

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.
Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220, 558 692 350
Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.
POZOR — ZMĚNA ZÁČÁTKU PŘEDSTAVENÍ OD ŘÍJNA —17.30 hod.

ŘÍJEN 2006

děti, ale i dospělé — určitě se přijďte
podívat, nebudete litovat.

ÚTERÝ 3. 10. BROUČKOVA RODINA
I. v 10.00 hod., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmenší
diváky z MŠ. Pásmo obsahuje pohádky: Královna koloběžka,Cvrček a slepice, Broučci a Berušky se hněvají, Janínek v mlze, Broučci staví dům, Broučci z roští, Krtek a raketa, Krtek a buldozer a Mikeš hrdina. Vždy volná místa.

SOBOTA 14. 10. SUPERMAN SE VRACÍ v 17.30 hod. 154 min., přístupný
Muž — zachránce lidstva se opět vrací
na Zem a vydává se na dlouhou dobrodružnou cestu, která jej zavede jak do
mořských hlubin, tak do nejodlehlejších koutů vesmíru.

SOBOTA 7. 10. AUTA v 17.30 hod., 100
min., přístupný
Animovaná rodinná komedie v českém znění. Příběh, který upoutá nejen

PÁTEK 20. 10. GARFIELD 2 80 min.,
přístupný, české znění, 8.30 h a 11.30
h představení pro ZŠ Raškovice a ZŠ
Skalice — vstupné pro ZŠ 23 Kč, večer
v 17.30 pro veřejnost
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Volné pokračování krásné rodinné komedie o kocourovi, který si žije královským životem, má vlastního komorníka a poddané se všech koutů města.
Spolu se svými přáteli zažívá ta nejpoutavější dobrodružství a smějí se
mu nejen děti, ale i dospěláci. Přijďte
se podívat!
SOBOTA 28. 10. RYCHLE A ZBĚSILE:
TOKIJSKÁ JÍZDA v 17.30 h, 110 min.,
přístupnost 12 let.
Film USA plný rychlosti, krásných aut
a zběsilých honiček v nočních ulicích. Ve
volném pokračování se přesuneme do
Tokia, kde se naučíme driftovat — rozpálit auto na co nejvyšší rychlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a nádherně se „smeknout“. To bude něco!

LISTOPAD 2006
SOBOTA 4. 11. LET ČÍSLO 93 v 17.30
hod.,107 min., příst. 15 let
11. září roku 2001 změnilo moderní
dějiny naší planety. Dlouhých pět let
muselo uběhnout, než o tomto strašlivém dni vzniknul první film, který je
strhujícím dramatem, vyprávějícím
příběh lidí, kteří se stali přímými svědky únosu…
ÚTERÝ 7. 11. DÁŠENKA I. v 10.00
hod., 65 min.
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ — obsahuje pohádky: Medicína; Nehoupat; Bububu; Krtek a ježek; Dášenka 2 — Jak uviděla svět; Dášenka 3 — Jak rostla; Dášenka 4 — Co
měla na práci. Volná místa i pro veřejnost.
STŘEDA 8. 11. GARFIELD 2 — dopol.
představení pro ZŠ Morávka —v 8.15 h

Pražmovské ozvěny
a ZŠ Dobrá — 10.30 h, vstupné 23 Kč
Volné pokračování krásné rodinné komedie o kocourovi, který si žije jako
král.
SOBOTA 11. 11. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU v 17.30 hod., 113 min., přístupný
Skvělá prázdninová komedie ČR, která
je hodna opakování. Byla natočena
podle románu Michala Wiewegha.
Z Prahy vyjíždí na Jadran autokar s turisty… a legrace začíná.
Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová,
Bob Klepl, Květa Fialová, Pavel Liška
a další…
SOBOTA 18. 11. PIRÁTI Z KARIBIKU:
Truhla mrtvého muže v 17.30 hod.,
151 min., přístupný
Dobrodružná komedie USA v hl. roli J.
Depp je pokračováním úspěšného
prvního dílu (Prokletí černé perly). Záminkou spletitého děje je truhla, skrývající živoucí, láskou zlomené srdce
nestvůrného kapitána přízračného korábu a pána mořských hlubin, ovládajícího obrovského mořského netvora
Krakena… Nenechte si tuto skvělou
podívanou ujít!
SOBOTA 25. 11. KRAJINA PŘÍLIVU
v 17.30 hod., 122 min., přístupný
Znepokojivá fantasy — po Bratrech
Grimmech přichází režisér s další fantazií. Film je příběh o malé dívce, jejíž
rodiče berou drogy. Po smrti matky se
dívka vydává s tátou do Texasu a právě
tam se začnou dít velké podivnosti…
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SdruÏení Jóga v denním Ïivotû Fr˘dek-Místek
Vás srdeãnû zve na

CVIâENÍ
JÓGY
KaÏd˘ ãtvrtek v Matefiské ‰kole

V PRAÎMù
Zahájení 5. 10. 2006 v 16.00 a 17.30 hod.
Jóga v denním Ïivotû je systematick˘ program cviãení, kter˘ pomáhá:
ochránit a upevnit zdraví
posilovat pozitivní vlastnosti a talent
rozvíjet tvofiivost, sebedÛvûru
rozvíjet osobnost a roz‰ifiovat vûdomí
rozvíjet pevnou vÛli a radost ze Ïivota
dosáhnout harmonii a vnitfiní vyváÏenost
pfiedcházet nemocem
pfiekonávat emoce a zlozvyky
poznat sebe sama
Cviãení je vhodné v kaÏdém vûku!
Vezmûte si pohodln˘ cviãební úbor, podloÏku na cviãení (deku, karimatku ap.),
Kurzovné (14 lekcí fiíjen—leden): dospûlí
420 Kã
dÛchodci a studenti
330 Kã

www.joga.cz/f-m
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Střední škola zemědělská a lesnická,Frýdek–Místek,
příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek–Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e-mail:sekretariat@sszfm.cz;
www.sszfm.cz

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou
➢ Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka
➢ Mechanizace a služby
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
➢ Opravář zemědělských strojů
➢ Zemědělec, hospodyňka
lesnické
➢ Mechanizátor lesní výroby
➢ Zpracovatel dřeva
nově zavedené
➢ Krajinář, krajinářka
➢ Kovář a podkovář
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy,
svářečské kurzy, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička,
LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)
➢ Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 27. 11. 2006, 11. 12. 2006, 15. 1. 2007
Osobní návštěvy kdykoli.
Získaná kvalifikace ve ‰kole nabízí jistotu uplatnûní v Ïivotû.
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AA+ STAVEBNINY
PRODEJNA STARÉ MĚSTO
Zámková dlažba PRESBETON

od 210,— Kč/m2

Omítky za nejlepší ceny
Silikonové *
Silikátové
Akrylátové

od 48,80 Kč/kg
od 43,20 Kč/kg
od 36,40 Kč/kg

* Omítky (a barvy) dle vzorníku Baumit jsou bez příplatku
za barevný odstín

Nově v prodeji také omítky, malty,
lepidla CEMIX!
---------------Úklid skladu — výprodej nadměrných
zásob materiálu!
Už je to tady! V prodeji keramické obklady a dlažby Rako, Bohemia Gres, Keramika HOB,
a to za zaváděcí ceny.

Sleva 10—15 %

U NÁS NAKOUPÍTE ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LEKOS, spol. s r. o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách 158
tel.: 558 881 004, mobil: 777 026 238,
e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz
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KERAK – KOMPT
Srdečně Vás zveme k návštěvě nově otevřené vzorkové prodejny keramických obkladů a dlažeb, která se nachází ve Fa: SPOLSTAV, ve vyšních Lhotách č.p. 53 (bývalé stavebniny SPOLSTAVU)
Největší podíl našeho prodeje tvoří sortiment firmy LASSELSBERGER, Keramické závody Chlumčany, Horní Bříza a Rakovník. V naší
nabídce můžete rovněž najít i polskou keramiku, PARADYZ, CERAD
a další, K obkladovým patří tmely a spárovací hmoty firem LASSELSBERGER a HENKEL. Nabízíme zákazníkům kompletní vybavení jejich
koupelen, vany VAGNERPLAST, TEIKO, RIHO, sprchové kouty RAVAK
a sanitní keramiku produkce fa LAUFEN.
Jsme připraveni vám poradit s výběrem vhodných materiálů a přípravou k pokládce obkladů a dlažeb. Zboží u nás zakoupené vám zavezeme naší dopravou do vzdálenosti 25 km zdarma. Stavebním firmám i zákazníkům v maloobchodě poskytujeme při platbě hotově
slevy. Zákazníkům můžeme nabídnout dle jejich potřeb a požadavků
vybrané druhy obkladů a dlažeb ve II. jakosti a výměnu.
Pro měsíc září a říjen 2006 jsme pro vás připravili do prodeje vysokoslinuté keramické dlaždice „GRESPORCELLANATO“ 30 × 30 × 0,74
cm v béžové a šedé barvě, mrazuvzdorné ve výmětu za 148 Kč s DPH,
celkem 700 m2.
Fa KERAK – KOMPT spol. s r. o. sídlí ve fa SPOLSTAV Vyšní Lhoty č.
53, naše prodejní doba je pondělí — pátek od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 17.00 hod. V sobotu od 8.00 do 11.00 hod.
Kontakt na nás: tel. fax 558 431 605, mobil 602 190 377, e-mail: kerak-kompt @iol.cz
Budeme se těšit na vaší návštěvu a prohlídku prodejny.
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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