PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
prosinec 2009

Vážení a milí spoluobčané,
nastal čas, kdy každý z nás začíná více, či méně hodnotit pomalu odcházející rok, posuzovat své úspěchy a klopýtnutí a přemýšlet nad tím, co je důležité ve svém životě v nastávajícím roce změnit, vylepšit, či zachovat. Mnozí
z nás si dávají různá novoroční předsevzetí a úkoly v naději, že se jim je podaří alespoň z části naplnit.
Nastal čas klidu a vánoční pohody,
pro mnohé spojené s oslavou narození
Ježíše Krista, pro jiné třeba jen s naplněním přirozené touhy po odpočinku
a pohlazení své duše.

OBCE

PRAÎMO
číslo 6 / 2009

Nastal čas, ve kterém není místo pro
zlobu, nenávist a zášť, ve kterém je
nutné uvědomit si, že podstata lidského bytí není jen v potřebě mít všeho
stále více a více, ale v potřebě rozvoje
zdravé lidské civilizace a nutnosti zachovat jí pro další generace ve stavu
vhodném k plnohodnotnému žití.
Nastal čas pro naše přání všeho dobrého, abyste prožili vánoční svátky tak,
jak si sami ve svých představách sníte
a celý příští rok žili s přesvědčením, že
život je krásný a na světě je hezky.

S úctou k Vám
zastupitelé obce Pražmo.
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
• Generální oprava veřejného osvětlení v obci
zastupitelstvo obce rozhodlo o generální opravě havarijní části veřejného osvětlení. Pokud vše půjde dle
představ, vyměníme a doplníme 36
nových svítidel a část vedení ještě do
konce letošního roku.
V této souvislosti vyzýváme všechny
spoluobčany ke spolupráci. Pokud
zjistíte, že v některé části osvětlení
nefunguje, ihned oznamte tuto skutečnost na obecní úřad. Není totiž
v silách obecních zaměstnanců nebo správce veřejného osvětlení toto
neustále kontrolovat.
• Zpracování studie na regeneraci
parčíku pod kostelem
zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování studie na regeneraci parčíku
pod kostelem. Rádi bychom, aby se
v budoucnu celý prostor v centru
obce stal její chloubou a aby jednotlivé projekty (úprava křižovatky,
úprava starého hřbitova, okolí kostela a parčíku pod ním) na sebe citlivě
navazovaly.
• Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku s chodníkem
a parkoviště
Hned v počátku roku se zahájí práce
na přípravě projektové dokumentace na výstavbu chodníku s cyklostezkou kolem hlavní komunikace od
hotelu Travný až po stávající chodník vedoucí ke kapličce a přilehlého
parkoviště naproti obecního úřadu.
• Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje výše poplatku za odpad na
rok 2010. Výše poplatku byla stano-
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vena na 500 Kč se slevou 80 Kč pro
trvale žijící obyvatelé obce Pražmo
(podrobněji viz dále).

A znovu na téma odpady
Jak již bylo uvedeno výše, schválilo
zastupitelstvo obce obecně závaznou
vyhlášku, kterou se určuje poplatek za
odpad pro rok 2010. Z výše uvedeného
vyplývá, že trvale žijící občané reálně
budou platit 420 Kč za osobu a rok,
majitelé chat plnou výši tedy 500 Kč.
Výše poplatku byla stanovena na základě analýzy příjmů a výdajů za odpad v minulých letech. Výdaje tvoří
náklady za svoz popelnic a kontejnerů,
separovaného odpadu, velkoobjemového odpadu a skládkovné.
Co se týče příjmů, tvoří kromě poplatku vybíraného za odpad od občanů a firem v obci významnou položku
příspěvek od společnosti EKO-KOM,
jehož výše se odvíjí od množství separovaného sběru. Přesněji řečeno, protože je EKO-KOM společností, která se
zabývá recyklaci obalů, platí nám
z veškerého separovaného sběru pouze za obaly.
Tyto obaly jsou označeny tímto zeleným bodem:

Dobrou zprávou je, že díky rostoucímu množství vyseparovaného odpadu, příspěvek od EKO-KOMu rok od
roku mírně roste a tím se nám daří aspoň trochu snižovat rozdíl mezi příjmy a výdaji v oblasti odpadového hospodářství.
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Dovolujeme si Vás informovat
o skutečnosti, že přelomem roku
2009/2010 dojde ke změně v počítání týdnů. Jelikož poslední týden
r. 2009 i první týden r. 2010 je lichý,
bude od 1. 1. 2010 vývoz směsného komunálního odpadu ve Vaší
obci prováděn každý sudý týden
ve čtvrtek.

Harmonogram svozu
separovaného odpadu
v 1. pololetí roku 2010
Plasty: leden, květen, červen každý
týden ve středu
únor — duben sudé týdny ve středu
Papír: v 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22.
a 25. týdnu
Bílé sklo: v 4., 12. a 20. týdnu
Barevné sklo: v 2., 6., 10., 14., 18.
a 23. týdnu
I přesto, že se stále hovoří o smyslu
třídění odpadu z důvodů ekonomických, ekologockých či jiných, stále se
mezi občany najdou tací, kteří považují třídění za nesmyslné či zbytečné.
Právě pro ně, ale i pro ty, kteří chtějí
separaci odpadu ještě zefektivnit, uvádíme pár užitečných informací přímo
z Frýdecké skládky:

Kolik produkujem
odpadů?
Skladba domovního odpadu
(% hmotnosti)
22 % papír
13 % plasty
9 % sklo
3 % nebezpečný odpad
18 % bioodpad
35 % zbytek

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 —
200 kg odpadů. Pokud však odpady už
doma třídíte a dáváte je do barevných
kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25
kg plastů, 15 kg skla.

Jak třídit?
Odpady bychom měli třídit přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné — smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Nádoby na tříděný sběr odpadu
Sběr papíru a nápojových kartonů
Do modrých nádob určených ke sběru
papíru a nápojových kartonů můžete
odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např.
sáčky), nápojové kartony
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:

Obaly z nápojových kartonů bývají
označeny:

Sběr skla
Do zelených (pro barevné sklo) či bílých (pro čiré sklo) nádob určených
ke sběru skla můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy — tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
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Obaly ze skla bývají označeny:

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly z plastů bývají označeny:

Využití odpadů
Co se s odpady dále děje?
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit.
Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se
odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty.

Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do
speciálního modrého kontejneru jsou
z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh
papíru se také jinak zpracovává. Proto
je potřeba sběrový papír dotřídit na
jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince
je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj
vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které
tam naházejí nezodpovědní občané.
Dotříděný papír se lisuje do balíků
a odváží ke zpracování do papírny.

Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí
dostat do pece sklo barevné. Navíc se
tam nesmí dostat žádná jiná nečistota,
kov, keramika, porcelán atd. Skleněné
odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou
linku řízenou počítačem, kde je směs
pomocí soustavy drtičů a sít upravena
na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny
drobné nečistoty (víčka a další drobné
předměty) a jsou podrceny na požadovanou velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke zpracování
do skláren.

Dotřídění plastů
I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující
na pásu se ručně vybírají PET láhve,
fólie a pěnový polystyren, které mají
speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy
plastů včetně zbylé směsi plastových
odpadů se lisují do balíků a odváží ke
zpracování na recyklační linky.

Jak se odpady
zpracovávají?
Co je to recyklace?
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás
svým chováním přímo ovlivňuje další
„život“ odpadu — pokud ho správně
roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci
a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do
popelnice, odpad se uloží na skládce
nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
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Recyklace papíru
Slisovaný sběrový papír poslouží
k výrobě nového papíru, stejně jako
když se vyrábí ze dřeva, přidává se do
směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice,
obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Recyklace skla
Upravená směs ze střepů se přidá do
výchozí směsi k výrobě nového skla.
Ušetří se při tom jak energie, tak
i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně
donekonečna. Nejčastěji se takto vyrábí opět skleněné obaly či jiné skleněné
výrobky.

Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné
složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako
výplň zimních bund a spacáků nebo se
přidávají do tzv. zátěžových koberců.
Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí
fólie a různé pytle, např. na odpady.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové
stěny u dálnic apod.

Recyklace kovů
Kovové odpady putují ze sběren druhotných surovin nebo sběrných dvorů
do hutí, kde se přetaví. Zbytky původního obsahu (potraviny, barev) tak
shoří při teplotě 1700 °C. Z některých
plechovek tak vznikne znovu stejný
výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

Recyklace nápojových
kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
1. V papírnách — papír tvoří většinu
tohoto obalu, takže je možné ho
zpracovávat stejně jako starý papír.
Zbytky hliníku a polyethylenu lze
využít přímo v papírně při výrobě
páry nebo pro ohřev vody či dále
zpracovat na palety apod.
2. Na speciální lince — nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít
např. jako stavební izolace. Taková
linka funguje také v ČR.

Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce Pražmo

Úřední hodiny
obecního úřadu
v závěru kalendářního
roku
Pražmo
pondělí 28. 12. 2009 od 8 do 12 hod.

Raškovice
28. 12. 2009 — 31. 12. 2009 zavřeno
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. 1. 2010 do 14. 1. 2010 se uskuteční na frýdecko-místecku již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Frýdek–Místek. Stovky malých koledníků v bílých hábitech s korunkami na hlavě a posvěcenou křídou budou obcházet od
dveří ke dveřím a roznášet poselství lásky a radosti. Jak rozeznat koledníka, který ve svém volném čase obchází v mraze i plískanici lidi dobré vůle a přispívá tím
všem potřebným v naší oblasti:
1. Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem pokladničky, do které vybírají.
2. Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí
povinen na požádání předložit.
3. Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského nebo obecního úřadu podle oblasti, kterou koledníci obcházejí.
Charita Frýdek–Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím kolednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se
v loňském roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce na frýdecko-místecku rekordních 1 254 645 Kč Tyto prostředky byly využity na péči o seniory a potřebné dle
záměrů prezentovaných v loňském roce.
Doufáme, že společným úsilím se nám podaří navázat na loňský rekord a díky
Vašim darům i osobnímu přispění zajistit fungování středisek, které přinášejí
úlevu a pocit jistoty tolika potřebným lidem v našem regionu.
Více informaci o našich projektech naleznete na webových stránkách Charity
Frýdek–Místek.

Pomozte nám pomáhat!
Charita Frýdek–Místek, F. Čejky 450, Frýdek–Místek
tel: 558 435 449, fax: 558 644 720
email: f-m@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz

Pražmovské ozvěny
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Záměry Charity Frýdek–Místek pro TS 2010
aneb
na co bude výtěžek sbírky použit:
• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné.
• Na podporu Terénní služby ZOOM — nové služby pro osoby s psychickým
onemocněním.
• Na zřízení odlehčovacích lůžek v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné.
• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež — Klubu Nezbeda.
• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n. O.
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n. O.

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
• Půdní vestavba — vybudování prostor pro DC Maják
pro psychicky nemocné
• Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby v domácnostech
• Zajištění činnosti Poradenského centra ve Frýdlantu n. O.
• Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež
• Podpora provozu Mateřského centra Kolečko
ve Frýdlantu n. Ostravicí

Termíny plesů:
Obecní ples 12. 2. 2010
Hasičský ples 23. 1. 2010

629 992 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE RAŠKOVICE
Koná se: ve středu 3. a čtvrtek 4. února 2010
po oba dny od 13.00 do 16.00 v učebnách na staré budově

Co je k zápisu potřeba:
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (obdržíte v MŠ,
pokud MŠ nenavštěvuje, obdrží rodiče dotazník při zápisu ve škole) —
pro vyplnění dotazníku je potřeba mimo jiné znát rodné číslo dítěte.
V případě zájmu o odklad zahájení povinné školní docházky je potřeba
podat PÍSEMNĚ žádost o odklad podloženou vyjádřením dětského
lékaře nebo odborníka z pedagogicko psychologické poradny.
Některé informace jsou např. na stránkách
http://www.pppnj.adslink.cz/data/odborneclanky/skolnizralost.html
http://www.praha12.cz/doc/noviny/2003/01/2003-01-05.pdf
Těšíme se na Vás!

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Vzdělávací program „DOBRÁ MYSL“

Vážení rodiče,

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní školy a mateřské školy Morávka, příspěvkové organizace

pro školní rok 2010/2011
proběhne
ve dnech 19. a 20. ledna 2010
od 14.00 do 17.00 hodin v 1. třídě ZŠ.
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte.
Na všechny se těší p. učitelka budoucí 1. třídy
Mgr. Rohanová Sylva.
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TÝDEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Klub rodičů při ZŠ Morávka

Zveme rodiče nejen předškoláků
v době od 11. ledna do 15. ledna
2010
do 1. třídy na
„TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v Základní škole a mateřské škole
Morávka.
Rodiče mohou shlédnout výuku
a práci paní učitelky s dětmi
v 1. třídě v době
od 7.55 do 9.35 hodin.
Od 10.00 prohlídka školy
a na případné otázky odpoví
vedení školy.

do divadla
J.Myrona

Klub rodičů při ZŠ Morávka
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče žáků, přátele školy
a veřejnost na tradiční

Vás srdečně zve

muzikál

SUGAR – NĚKDO TO RÁD
HORKÉ
Kdy:
Cena:

PÁTEK 22. LEDNA 2010
100 Kč + 10 Kč do KR
(50 % sleva)
Odjezd: 17.30 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

Klub rodičů při ZŠ Morávka
Vás srdečně zve
do divadla
J. Myrona
na romantický balet

Giselle
který se bude konat
20. února 2010 od 19. hodin
v hotelu Autoclub Morávka.
K tanci hraje kapela p. Žišky.
Vstupné: 100 Kč
Vstupenky je možné zakoupit nebo
rezervovat na sekretariátu školy
na tel. čísle 558 691 029 nebo
u p. Daňkové na tel. 558 637 106,
606 641 080

Kdy:
Cena:

čtvrtek 11. února 2010
105 Kč + 10 Kč do KR
(50 % sleva)
Odjezd: 17.30 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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