PRAÎMOVSKÉ
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říjen 2010

Zhodnocení volebního
období
Vážení spoluobčané, čtyři roky utekly
jako voda a pro nás nastal čas bilancování. Čtyři roky jsou dobou dlouhou, za
kterou lze udělat mnoho práce a zároveň
krátkou, jelikož na konci zjistíte, že na
další spoustu práce jednoduše nestačí.
Dovolte nám, abychom alespoň ve stručnosti svou práci připomenuli a zhodnotili.
Mezi úspěšné projekty, které se podařilo realizovat, zejména patří:
• Rekonstrukce a zateplení budovy mateřské školy — dotace — Program rozvoje a obnovy venkova, Osa IV. Leader
— bezmála 1,8 mil. Kč. V rámci projektu bylo provedeno zateplení a obnova
fasády budovy mateřské školy, oprava
okapů, zateplení stropů apod. Při této
rekonstrukci došlo rovněž k výměně
staré dlažby kolem pískovišť a hracích
prvků.
• Nákup nového hasičského vozidla Renault Midlum CAS 15 — dotace Ministerstva vnitra ČR — 2 mil. Kč. Díky vytvoření nového Svazku obcí Morávka
— Pražmo, jsme zřídili společnou jednotku hasičů, abychom mohli díky
Morávce bezúročně dofinancovat nákup tohoto vozidla a zároveň zajistit,
aby Morávka rovněž dostala dotaci na
nákup nového hasičského vozidla, což
se v srpnu tohoto roku podařilo. Při této příležitosti byla částečně dovybavena jednotka hasičů tak, aby byla v každém případě plně akceschopná (hasičské obleky, svítilny, vysílačky, dýchací přístroje apod.).
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• Rekonstrukce hasičských garáží —
dotace Moravskoslezského kraje —
300 tis, Kč. Tato rekonstrukce byla sice
vyvolána tím, že nové hasičské vozidlo
má poněkud větší rozměry, nicméně
zároveň se upravily prostory pro hasičskou jednotku a vyměnily vstupní
garážová vrata.
• Vybudování nových WC v areálu u sv.
Floriána — dotace Moravskoslezského kraje — 400 tis. Kč. Naše obec se
svým kulturním životem vrátila na výsluní, a proto jsou mimo kulturu jako
takovou, nutné investice i do zázemí.
Staré sociální zařízení v areálu u Sv.
Floriána již absolutně nevyhovovalo
ani těm nejmenším hygienickým standardům, naopak nyní se můžeme novými toaletami klidně chlubit.
• Stěhování obecního úřadu do nových
rekonstruovaných prostor v budově
hasičské zbrojnice. Stěhování se připravovalo již v letech 2005—2006. Samotná rekonstrukce byla díky spoustě
ochotníků provedena svépomoci
a ten, kdo navštívil nový obecní úřad,
jistě tento krok zhodnotí kladně.
• Rekonstrukce
sloupů
veřejného
osvětlení, rozvaděčů, výměna starých
svítidel veřejného osvětlení. Investice
do veřejného osvětlení se zdají být nekonečné, nicméně alespoň částečně se
podařilo vyměnit ta nejstarší světla za
nové a úspornější. Zároveň se při této
rekonstrukci vyměnila část vedení
a rozvaděče tak, aby nedocházelo
k neustálým zkratům při větrném počasí. Zub času si rovněž vyžádal výměnu dřevěných sloupů a vedení na ul.
Do obory.
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• Rekonstrukce dešťových kanalizací,
šachtic a příkopů — Příroda zamíchala kartami a peníze určené v tomto roce na rekonstrukci místních komunikací, zejména pak v ul. Roveň musely
být přesunuty na účet pro zmírnění
budoucích možných následků povodní, které hrozí stále více a častěji. Tímto se omlouváme občanům Rovně, za
stále se odkládající rekonstrukci asfaltového povrchu. Byly vytipovány nejproblémovější místa, která musíme
upravit. V současné době probíhá rekonstrukce příkopu na ul. Horní a svedení vody do stávající dešťové kanalizace. Tento příkop bylo nutné upravit
do nivelety tak, aby se voda svedla do
dešťové kanalizace, která vede kolem
nemovitosti pana Pěchůvky dolů do
vodoteče nad bytovými domy. Doufejme, že tato náročná úprava bude natolik funkční, že pohltí veškerou dešťovou vodu, která s oblibou zaplavovala
komunikaci, ale také nemovitosti pod
ní. Dalším místem problémů je nezodpovědným přístupem stavebních firem v minulosti, porušená dešťová kanalizace na ul. Do kopca, a to na dvou
místech. U nemovitosti pana Tiapťucha a u průchodu k Hluchému potoku,
u nemovitosti pana Uhra. V obou případech je nutné část kanalizace vyměnit a zkapacitnit čistící šachtici. Problémy s dešťovou vodou je nutné vyřešit na ul. Do obory a zejména v Rovni.
Tam je situace nejhorší v oblasti u kravína, kde se však musí vypracovat projekt na nové odvodnění lokality. Odvodnění bude muset procházet přes
soukromé pozemky, takže doufáme, že
se s vlastníky těchto pozemků nějak
domluvíme. Jiná situace nastává přímo u křižovatky s hlavní komunikací,
kde přímo na komunikaci stojí voda,
která nemá kam odtékat. Tuto situaci
vyřeší rekonstrukce této části komunikace, která se bude dělat ještě v letošním roce, kdy prohlubeň bude vyrovnána a voda odvedena povrchově do
Roveňského potoka. V této části dále
stále častěji stojí voda na louce u nemovitosti pana Beneše. Tam je nutné
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najít stávající kanalizační výpusť, která
odvádí vodu rovněž do Roveňského
potoka. Tato výpusť byla v minulosti
neodborným zásahem při regulaci Roveňského potoka zrušena nebo zanesena naplaveninami.
• Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Horní — tam se bude muset
vyměnit cca 150 m asfaltu, neboť tento je ve velmi žalostném stavu a nemusel by přežít následující zimu. Z tohoto
důvodu je tato rekonstrukce naplánována na říjen tohoto roku. Ještě horší
situace je na ul. Do potoka, kde asfaltovou komunikaci odnáší voda tekoucí z luk nad ní. V tomto případě však
tuto rekonstrukci musíme odložit, neboť jsme se nedomluvili s majitelem
pozemků kolem komunikaci, paní
Annou Foldynovou, na žádném námi
navrhovaném řešení, které by mělo
dešťovou vodu z komunikace a její
krajnice odvést příkopem do Čuvného
potoka. V tomto případě lze jen doufat, že se výše zmiňovaná majitelka pozemků v budoucnu rozhodne změnit
svá stanoviska a umožní provedení
nutných prací kolem krajnice.
• Vybudování dětského hřiště. V současné době spatřilo světlo světa zcela
nové dětské hřiště, jehož hrací prvky
vybrané samotnými dětmi při kulturní
akci „Dobrá nálada v obci“ jsou vyrobené z akátového, tedy velmi odolného a trvanlivého, dřeva. Dětské hřiště
jsme se v rámci úspor financí rozhodli
vybudovat svépomoci. Bude na rozhodnutí nového zastupitelstva, zda
podpoří i plánované rozšíření hřiště
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a jeho oplocení. V tuto chvíli je nutno
podotknout, že hřiště je hlídáno kamerovým systémem, který by se měl
do budoucna rovněž rozšířit. Toto dětské hřiště bylo vybudováno i díky tomu, že obec má vyšší příjmy ze zvýšené daně z nemovitostí, kterou vy občané platíte.
• Vybudování nového víceúčelového
hřiště — dotace Svazku obcí Morávka
— Pražmo z Programu rozvoje a obnovy venkova, osy IV. Leader — bezmála
2 mil. Kč. Na jaře příštího roku bude
nové zastupitelstvo moci zahájit práce
na vybudování nového víceúčelového
hřiště před bytovkami. Toto je výsledkem úsilí vyplývajícího z nově nastartované spolupráce mezi naší obcí
a obcí Morávkou v rámci vytvořeného
Svazku obcí. Obec Morávka bude budovat hřiště u základní školy.
• Komunální technika v obci — dotace
Svazku obcí Morávka — Pražmo z Programu rozvoje a obnovy venkova, osy
IV. Leader — bezmála 2 mil. Opět díky
perfektní spolupráci s obcí Morávka,
byl nově vytvořený Svazek obcí Morávka — Pražmo schopen získat dotaci na
novou komunální techniku a regeneraci některých travnatých ploch
v obou obcích. Pořízena již byla tato
technika: Malotraktor Yukon, hydraulicky sklopný vlek, mulčovač, příkopový stroj, víceúčelový regenerátor trávníku, sněhová fréza, sněhový pluh.
Ani na poli projektové přípravy jsme
nezaháleli.
• Projekt centrálního vytápění obce
stále žije a čeká na svou vhodnou, časově dobře naplánovanou příležitost
k realizaci. Tento projekt je typickým
příkladem toho, že není vždy vhodné
věci uspěchat. Spousta věcí se připravuje a vyvíjí tzv. bez možnosti prezentace Vám občanům, právě v ten, či
onen konkrétní okamžik. Vývoj v tak
složitém projektu nabádá k opatrnosti, jelikož špatně volená slova, ve špatný okamžik může celý projekt podlomit. V současné době lze říci, pakliže
bude nové zastupitelstvo tomuto pro-
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jektu nakloněno a my doufáme, že bude, že je nutné doposud připravené
a prodiskutované okolnosti projektu
vyhodnotit v nejvhodnější variantu řešení a posunout jí z neodmyslitelné fáze zjišťovací do fáze příprav konkrétních kroků. V této, možná složitě řečené frázi je možné vidět také slovní spojení „KONEČNÉ ROZHODNUTÍ“. Přejeme si, aby toto konečné rozhodnutí
bylo pro naši obec zodpovědné a správné.
• V současné době je dokončena Urbanistická studie centra obce, kterou
můžete shlédnout na našich internetových stránkách www.prazmo.cz. Tuto studii, kterou vypracoval Ing. arch.
Marek Štěpán, zastupitelstvo obce
schválilo na svém posledním zasedání. Nezbývá než věřit, že na postupné
naplnění výsledků studie nebudeme
muset čekat dlouho a naše centrum se
oblékne do nového kabátu.
• Rovněž zpracovávání studie úpravy
křižovatky a autobusových zastávek
stále pokračuje, přestože právě zde, je
z logiky věci daleko více problémů
k řešení, než u studie centra obce.
• Za zmínku stojí také zpracovaná Zahradně-architektonická studie bývalého hřbitova. Dále se připravuje projektová dokumentace úpravy dešťové
kanalizace nad bytovkami.
Z realizovaných tzv. měkkých projektů
bych rád zmínil provozování rodinného
centra Skřítek, vybudování preventivního dopravního značení v obci, výroba
dřevěných dobových stánků, vybudování Naučné stezky Prašivá (v rámci Sdružení obcí povodí Morávky) a samozřejmě, mnoho kulturních aktivit jako jsou
např. Oslavy založení Pražma, IV. setkání
parohatých měst a obcí, Pražmovské veselení, Obecní ples, apod. Žádná s výše
uvedených aktivit by se nemohla konat
bez neodmyslitelné spolupráce kulturního výboru obce a dalších ctěných občanů Pražma (Jana Bakoty, Pražmovských klebetnic, Hasičů a dalších). Tímto
Vám ještě jednou děkujeme.
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V neposlední řadě je nutné zdůraznit
význam takových úspěšných aktivit, které byly dlouhodobě neřešeny, jako jsou
např.:
• Úspěšné vyřešení majetkoprávních
vztahů s Farností Morávka — byla
uzavřena darovací smlouva na pozemek hřbitova, takže se v současné době připravuje přepis vlastnických práv
v katastru nemovitostí na Obec Pražmo. Rovněž byla s Farností Morávka
uzavřena smlouva o výpůjčce na pozemky bývalého hřbitova. Tato smlouva má platnost 10 let a na základě ní
může Obec Pražmo, po dohodě s Farností Morávka, realizovat plánované
projekty směřující ke zvelebení tohoto
pietního místa.
• Zavedení příspěvků na provozování
veřejného pohřebiště — k úspěšnému
konci byla dotažena jednání s okolními obcemi (Morávka, Raškovice) o přispívání na provoz a zvelebování hřbitova. Nabídku k jednání a návrh smlouvy rovněž obdržela obec Krásná, nicméně ani po dlouhých měsících tato
jednání nejsou u konce.
• Převedení splaškové kanalizace do
nájmu společnosti SmVak Ostrava —
po dlouhých letech se podařilo vyjednat podmínky, za kterých společnost
SmVak Ostrava, provozuje obecní
splaškovou kanalizaci. Do té doby společnost SmVak neplatila za to, že kanalizaci může provozovat, ani korunu,
nyní musí platit za každý m3 odkanalizované vody.
• Uzavření smlouvy o provozování vodovodu Gruníky se společnosti SmVak Ostrava — Rovněž v tomto jednání jsme dosáhli významného posunu,
jelikož po opakovaných odmítnutích,
společnost SmVak přistoupila na uzavření smlouvy o provozování tohoto
vodního díla. Obec již od této chvíle
nebude muset tvořit prostředníka mezi odběratelem a společností SmVak
při fakturacích a nebude muset provádět údržbu vodovodu. Pro konečné
odběratele se situace nijak nemění,
pouze budou platit vodné přímo společnosti SmVak.
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Závěrem je nutné říci, že život v obci
po ukončení tohoto volebního období
bude plynout dále a my doufáme, že nové zastupitelstvo odpovědně převezme
opratě a bude připraveno řešit spoustu
rozpracovaných projektů, jako je např.
studie křižovatky, centrální vytápění obce, dořešení majetkoprávních podílů na
Zlani a s ním spjato rozšíření hřbitova
atd. a rovněž bude připraveno řešit již
neodkladné problémy, kterými obec trpí, zejména pak rekonstrukci Rajmanea,
problematiku využití budovy bývalého
obecního úřadu, rozšíření hřbitova, vybudování sběrného místa, realizaci výstavby chodníků a cyklostezek, vyřešení
problematiky vandalismu a motorkářů,
apod.
Děkujeme všem občanům a zejména
pak těm, kteří se zasadili o rozvoj naší
obce, za spolupráci a přejeme Vám mnoho krásně prožitých dní v naši malebné
vesnici.

Zastupitelstvo obce

Pozvání k procházce
po naučné stezce Prašivá
Mnozí z Vás si jistě povšimnuli, že
v obci vyrostly nové naučné panely. Tyto
panely jsou postaveny v rámci projektu
„Naučná stezka Prašivá“ a když se po této stezce budete chtít projít až na „Prašivou“, můžete se dozvědět ledasco nejen
o kostele sv. Jana Nepomuckého, o památníku padlým za II. světové války, ale
také o historii obce či důvodech regulace
řeky Morávky. Tzv. „Pražmovská větev
Naučné stezky Prašivá“ vede stále po
modré turistické značce, vychází z parčíku pod kostelem, vede dále kolem obecního úřadu Pražmo, k mostku přes řeku
Morávku, dále po proudu řeky až k soutoku s řekou Mohelnicí, dále přes Kršle
až k rozhledovému panorámatu Pod Vysutým a po asfaltové cestě dále na Prašivou. Na samotné Prašivé zjistíte, že se
zase jinou větví naučné stezky můžete
pustit dolů do údolí obce Vyšní Lhoty
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nebo až do Raškovic, případně po hřebenu zpátky až do obce Morávka. V případě
zájmu jsou k dispozici větve vedoucí přes
Nižní Lhoty do Nošovic a přes Dobratice
do Dolních Domaslavic. Stezka ještě není oficiálně otevřená, nicméně až se tak
stane, budou k dispozici tištěné mapy,
podle kterých se jistě neztratíte.

Vítání občánků
V sobotu 25. 9. 2010 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo Vítání občánků. Miminka přišly pozdravit svým
kulturním programem děti z naší mateřské školky a hrou na flétnu Katka Honešová. Poté 11 nových občánků přivítala krátkým povídáním p. místostarostka a spolu
s předsedkyní kulturního výboru předala
rodičům kytičku, finanční hotovost a poukaz do rodinného centra Skřítek.

Setkání seniorů
V pátek 24. 9. 2010 se uskutečnilo v hotelu Travný již tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ. Po úvodním slovu p. starosty si při
malém občerstvení bezmála sedmdesát
účastníků tohoto setkání poslechlo bohatý program dětí ze Základní školy v Raškovicích. Celý podvečer hrál k poslechu
ale i k tanci pan Milan Glembek. Ze spokojených tváří odcházejících seniorů se
dalo vyčíst, že se jim tato akce líbila.

Komunální volby
se uskuteční v pátek 15. 10. 2010 v době od 14 do 22 hod. a v sobotu 16. 10. 2010
v době od 8 do 14 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu na Pražmě.
V minulém vydání Pražmovských ozvěn byla dána možnost všem politickým stranám a sdružením nezávislých kandidátů zveřejnit v tomto vydání svůj volební program. Této možnosti využila pouze KDU-ČSL.
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Volební program KDU-ČSL:
Vážení spoluobčané, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám v minulých obdobích dali.
I v letošním roce usilujeme o Vaší důvěru a dovolujeme si Vám představit program pro naši obec pro příští volební období.
Výchova a vzdělání:
— vytváření podmínek pro další zkvalitnění předškolní výchovy
— zajištění kvalitních podmínek pro výuku žáků v okolních školách
— podpora výuky nového předmětu etické výchovy
Kultura:
— udržování tradic a zvyků
— hodnotné kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie
— zlepšování kulturního zázemí v areálu Floriánek
Sociální služby:
— zajišťování stravování seniorů a roznáška obědů
— pomoc nezaměstnaným při vyhledávání pracovních příležitostí
Podpora rodin:
— zvýšení příspěvku při narození dítěte
— zrušení poplatků za odpady pro děti do 2 let věku
Finance a majetek obce:
— zajištění soustavné kvalitní péče o majetek obce
— dořešení majetkoprávních vztahů
— vyhledávání nových možností financování projektů
Doprava a bezpečnost:
— podpora dopravního řešení křižovatky u hotelu Ondráš
— obnovení zábradlí na odstavné ploše u kostela
— vybudování cyklostezky jako součásti nového chodníku v centru obce
— opravy místních komunikací
— zachování dopravní obslužnosti
— podpora realizace nových protipovodňových opatření
Ekologie:
— zvyšování podílu tříděného odpadu
— podpora při zavádění ekologických způsobů vytápění rodinných domů
— výsadba nových stromů a keřů na vhodných lokalitách
Obec
—
—
—

pro občany:
pravidelné informování občanů o dění v obci ve zpravodaji
pravidelná aktualizace informací na intenetu
zjišťování názorů veřejnosti na řešení důležitých otázek

Podpora spolků a turismu:
— podpora občanských sdružení s důrazem na práci s dětmi a mládeží
— podpora SDH Pražmo jako základny pro jednotku požární ochrany
— spolupráce s Farností Morávka na zvelebení církevních památek
— vytváření podmínek pro zvýšení turismu propagací obce
Investiční rozvoj obce:
— dokončení rozpracovaných projektů — chodníky, hřiště pro děti
— odklonění komunikace u kostela z důvodu zajištění statiky kostela
— parková úprava okolí pomníku
— rozšíření hřbitova
— vybudování parkoviště u obecního úřadu
— postupná výměna oplocení mateřské školy
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Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu v obci
Pražmo proběhne v sobotu 9. října 2010
v době od 10.05 do 10.35 na parkovišti
před bývalým obecním úřadem. Upozorňujeme občany, že odpad se zde může shromažďovat až bezprostředně před
svozem. Nebezpečným odpadem se rozumí upotřebené motorové oleje, olejové filtry, tonery, barvy, lepidla, rozpouštědla, obaly od postřiků a jiné chemikálie, prošlé a nepotřebné léky, baterie, zářivky, nepotřebné elektrozařízení ( musí
být kompletní).

Člověk a ptactvo III.
Už jednou jsme připravili akci výroby
ptačích budek a ta se velmi vydařila. Nacházíme se v čase, kdy je třeba připravit
se na příchod zimy. Ale ti předvídaví už
myslí i na příští jaro, tedy na dobu, kdy je
možné prakticky přispět na pomoc našemu zpěvnému ptactvu, zejména sýkorkám, a nabídnout jim „ubytovací
prostory“. V zimě můžeme přikrmovat,
na jaře, nejpozději v březnu bychom měli vyvěšovat ptačí budky tzv. sýkorníky. Je
možné je vyrobit z materiálu, který opět
nabízíme zájemcům z řad našich občanů. Minule bylo možné uspokojit zájemce z „horního konce“ obce. Tentokrát
mají větší nárok občané z ostatních částí. Ale budeme se snažit uspokojit každého, pokud budou stačit zásoby. Opět
jsou to sady prkýnek nařezaných v potřebné šířce a délce, v přední stěně je vletový otvor. Je připraveno 12 sad.
Zájemci se mohou přihlásit o sobotách
odpoledne 16. a 23. října (nejlépe okolo
14 hod.) u autora tohoto příspěvku.
Nějaké zkušenosti s výrobou a vyvěšováním ptačích budek už máme. A každý
může být podrobně informován při převzetí materiálu. Ale znovu připomínáme:
1. Budka nesmí mít žádné spáry, pokud
se ukážou, musí se zatmelit

2. Při sestavování budky používejte tenké
hřebíky 50 mm, je možné použít i vruty
3. Budku natřete, prodloužíte její životnost
4. Výška zavěšení má být zhruba 3—4 m
5. Vletový otvor musí být natočen k jihu
nebo východu
Zahnízdit mohou sýkory (koňadra,
modřinka, babka, lužní, uhlíček, parukářka), brhlík lesní, rehek zahradní a lejsek bělokrký. V budce se může objevit některý z plchů (lesní, velký nebo plšík lískový), případně myšice lesní či křovinná.
Pro tuto akci nabídl opět zdarma řezivo pan Jiří Muroň.

Ing. Bohdan Kubenka

Sdružení Jóga v denním životě
Frýdek–Místek
Vás srdečně zve na

CVIČENÍ
JÓGY
Každý čtvrtek v Mateřské škole

V PRAŽMĚ
Zahájení 23.září 2010 v 16.00 a 17.30 hod.
Ukončení v lednu 2011.
Jóga v denním životě je systematický
program cvičení, který pomáhá:
ochránit a upevnit zdraví * posilovat
pozitivní vlastnosti a talent * rozvíjet
tvořivost, sebedůvěru * rozvíjet osobnost a rozšiřovat vědomí * rozvíjet pevnou vůli a radost ze života * dosáhnout
harmonii a vnitřní vyváženost * předcházet nemocem * překonávat emoce
a zlozvyky * poznat sebe sama
Cvičení je vhodné v každém věku !
Vezměte si pohodlný cvičební úbor,
podložku na cvičení (deku, karimatku
ap.),
Kurzovné (15 lekcí září — leden):
dospělí
800 Kč
důchodci a studenti
600 Kč
děti
400 Kč
www.joga.cz/f-m
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Škola informuje,
aneb co
u nás nového?
Letošní školní rok jsme zahájili s 307
žáky na základní škole, z toho 44 prvňáčky, 56 žáky v mateřské škole a 54 zaměstnanci. Abychom vyhověli žádosti rodičů
o umístění dětí ve školní družině, požádali jsme o navýšení kapacity KÚ, bylo
nám vyhověno a my můžeme od 1. září
poskytnout většímu počtu dětí pobyt ve
školní družině během dne.

S přáním úspěšného a zdárného roku
jsme se najednou ocitli v plné práci a měsíc učení je už téměř za námi. I letos nás
čekají hodiny pro žáky oživené projekty
v rámci minimální prevence, besedy,
přednášky, exkurze a vlastní projekty
v oblasti environmentálního vzdělávání.
Naší snahou je žáky nejen vyučovat teorii,
ale především je seznámit s věcmi praktickými, použitelnými v běžném životě.
Aby se dětem ve škole líbilo, snažíme
se stále o přetváření prostředí, ve kterém
děti tráví větší polovinu dne. Určitě v esteticky a příjemně působícím klimatu
získává žák pozitivní motivaci a nic jej
nenutí k projevům agresivity, ať už
v chování k ostatním lidem nebo k zařízení školy.
V loňském školním roce a během prací naplněných dvou měsíců prázdnin
došlo např.
— k zapojení čtečky a počítače ve školní
jídelně k on-line prodeji stravného
a odběru stravy, byly pořízeny čipy
pro strávníky,

Pražmovské ozvěny
— došlo k opravě střechy nad spojovacím traktem, zejména nutné po povodních na jaře, a přesklení 9 prasklých okenních tabulí spojky,
— v rámci grantu MSK „Škola ve skle“
byl částečně opraven skleník, zhotovena větrací okna, na nichž se podílel
pan Josef Kopera, prostředí bylo přizpůsobeno výuce,
— byla provedena oprava stropu tělocvičny, vyměněny stropní tabule a natažena síť bránící opadu malby,
— proběhla rekonstrukce telefonních linek, které byly rozšířeny i do dalších
kabinetů, byla napojena nová digitální ústředna, odstraněny staré tel. rozvody,
— byl opraven školní rozhlas a obměněny stávající nefunkční ampliony,
— proběhla oprava šaten pro II. stupeň
— nové opletení a nátěr konstrukce,
oprava dveří, oprava laviček i věšáků,
— bylo provedeno rozšíření osvětlení
v šatnách,
— byly opraveny vstupní dveře do šaten
z obou stran, bude tak využit vchod
i východ k zachování čistoty při pohybu žáků,
— bylo zabudováno kódovací zajištění
školy jistící jednotlivé části budovy
před cizím vniknutím a krádežemi,
— byla opravena dívčí i chlapecká WC
v obou patrech nové budovy a namontovány nové boxy z tabulí LTD
namísto starých plechových přepážek,
— byly vyměněny vchodové dveře do
školní družiny a namontováno elektronické otevírání dveří,
— byly namontovány kryty na plynové
kahany na stolech v učebně chemie
a došlo k zapojení plynů k jednotlivým pracovním stolům,
— byla natřena kovová konstrukce vstupních dveří do hlavní budovy školy,
— došlo ke značné úpravě zelených
ploch v areálu školy, byly odstraněny
staré keře a stromy, zeleň obnovena
výsadbou nových keřů a stromků,
upraveny záhony a plochy,
— v horním patře nové budovy byly demontovány panely a byla vytvořena
herní plocha pro hry žáků I. stupně,
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— z daru Pivovaru Radegast Nošovice
byl zakoupen dataprojektor a PC do
odborné učebny chemie,
— částečně asi z 1/3 byla škola vymalována — třídy, chodby, tělocvična.
Samozřejmě, že rozsáhlé budovy školy
si stále vyžadují opravy a zásahy, chceme
našim žákům i zaměstnancům vytvořit
příjemné a vstřícné prostředí, ve kterém
budou nacházet jen inspirativní místo
a budou zde docházet rádi.
Našim žákům nabízíme i letos vhodně
vyplněné odpolední hodiny, a to bohatou mimoškolní činností, z řady kroužků, z nichž většina je organizována pod
hlavičkou Střediska volného času Klíč ve
Frýdku–Místku, nabízíme např. kroužky
výtvarné, taneční, hudební, přírodovědný, kroužek vaření, sportovní — judo,
florbal, míčové hry, o všech se můžete více dovědět na školním webu.
Abyste se mohli o tom, jak škola vypadá, přesvědčit sami, zveme Vás do jejich
prostor v úterý dne 12. října 2010 od
9.00 do 15.00 hod.
A těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

Spolupráce s Lesy ČR, s. p.
je vynikající
A to nejen při akcích pro žáky, jako
jsou besedy, přednášky, exkurze a soutěže, ale v letošním roce jsme Lesů využili
i jako spolutvůrců příjemného zázemí
pro naše žáky.
Nabídka ze strany Lesní správy na Morávce na vybudování přístřešku pro čekající žáky na autobus se nám líbila. Děti odjíždějící směrem ke Krásné mnohdy
stály na dešti a mrazu, často přebíhaly
nedomyšleně cestu z protější zastávky
ČSAD před přijíždějícími spoji a tak, tak
nedošlo k tragédii. Krásný roubený přístřešek dětem zpříjemní čekání, mohou
jej využít i žáci navštěvující školní druži-
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nu, popř. žáci při výuce tělocviku, pokud
využívají basketbalové hřiště.
Ale to není vše, na čem se Lesy finančně letos podílí. Usmálo se na nás štěstí
a byli jsme vybráni v grantovém řízení
Lesů ČR s projektem „Sportovní minicentrum pro všechny“. Získali jsem částku 100 000 Kč na rekonstrukci školního
hřiště. Usilovně jsme se snažili během
léta dát vše do pořádku a vytvořit žákům
areál vhodný pro sportování v hodinách
tělesné výchovy i při odpoledních činnostech.
Byly usazeny nové obrubníky kolem
cvičebních ploch, aby nedocházelo k jejímu odplavování, návozem 30 tun antuky vznikl konečně dostatečně pevný povrch na běžecké dráze, dráze ke skoku
dalekému i na volejbalovém hřišti. Nátěrem herních prvků, branek a kovových
stojin hřiště dostalo nový kabát.
Část grantu byla využita i pro koutek
školní družiny, byla upravena plocha
pod altánem srovnáním a položením
dlažby, lavičky a průlezky dostaly svůj
barevný nátěr, herní prostory byly rozšířeny také zakoupením nové houpačky
a překážkové dráhy z přírodních materiálů.
Věříme, že dětem tato dobře odvedená
práce přinese spoustu zábavy a radosti
z pohybu.
Těšíme se na další vynikající spolupráci s pracovníky Lesů ČR, s. p., za mnohé
jmenujme alespoň Ing. Silvestra z krajského inspektorátu, Ing. Rohana z Lesní
správy a řadu dalších, se kterými se žáci
po celý rok setkávají při různých aktivitách.
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Zapojte se do hlasování
a pomozte nám získat interaktivní tabuli pro školu.
ČEZ vyhlásila pokračování projektu
Oranžová učebna, do něhož jsme se na
jaře zapojili.
I Vy máte možnost ovlivnit hlasování
pro naši školu. Stačí jen najít webové
stránky www.cezregionum.cz, odkliknout kolonku vpravo na liště „Oranžová

učebna“, pro snazší hledání do políčka
město vedle mapy republiky zadat Raškovice, na stránce se objeví naše dva
projekty: Chemie zábavně a Kouzelná
tabule, rozhodněte se, který podpoříte,
klikněte na počet hlasů a text se změní
na „hlasujte“, když dáte hlas, nezapomeňte jej potvrdit na svém meilu.
Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

VK RAŠKOVICE — Informace
www.vkraskovice.cz
VOLEJBAL
Sezónu 2009/2010 jsme zakončili pořádáním tradičních volejbalových turnajů pro
registrované hráče hrající okresní, krajské i ligové soutěže a druhým ročníkem turnaje smíšených družstev neregistrovaných hráčů. Na organizaci všech turnajů se dobrovolně podíleli členové oddílu VK Raškovice.

MALÁ CENA BESKYD
V sobotu 19. 8. 2010 se turnaje i přes ranní velkou oblačnost nakonec zúčastnilo
družstvo SŠK Beskydy-žáci (děkujeme) a samozřejmě byly přítomny i domácí družstva žáků a žákyň. Bohužel se ráno po vzájemné dohodě odhlásilo družstvo Orlové –
žákyně, a to z důvodu velmi nepříznivého počasí. Turnaj se však nakonec uskutečnil
a děvčata i kluci mezi sebou odehrála kvalitní utkání.
Konečné pořadí:
1. ŠSK Beskydy — žáci
2. Raškovice — žáci
3. Raškovice — žačky
V neděli 20. 8. 2010 již naopak počasí všude v regionu vypadalo nadějně a turnaje
se zúčastnilo celkem 9 družstev juniorek a 4 družstva juniorů. Počasí nás ale letos
příliš v lásce nemá a v podstatě celý den s malými přestávkami pršelo. Všechna družstva však turnaj odehrála až do konce, za což jim velice děkujeme a doufáme, že je
počasí v Raškovicích neodradilo natolik, aby na nás zanevřeli. Věříme, že k nám najdou cestu i příští rok. Snad jsme jim špatné počasí vynahradili připravenou organizací turnaje, teplým čajem, klobáskami, oblíbenými párky v rohlíku :-) a sladkými
odměnami pro všechna zúčastněna družstva.
Konečné pořadí juniorek:
1. Nový Jičín
2. Frýdlant
3. Mittal Ostrava
4. Surbínci (F–M)
5. Kylešovice

—
—
—
—
—

extraliga juniorky
1. liga juniorky
1. liga juniorky
extraliga kadetky
krajský přebor juniorky

Konečné pořadí juniorů:
1. Pstruží
2. ŠSK Beskydy

6. DTJ Polanka
7. Raškovice
8. Sokol F–M „B“
9. Sokol F–M „C“

—
—
—
—

krajský přebor juniorky
krajský přebor juniorky
krajský přebor juniorky
krajský přebor juniorky

Pražmovské ozvěny
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3. VK Raškovice
4. SLZA (družstvo neregistrované v žádné soutěži)

2. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 23. 7. 2010
Volejbalového turnaje smíšených družstev se zúčastnilo 15 družstev z celého Moravskoslezského kraje.
Každé družstvo tvořili 4 muži, z toho 2 nad 40 let, a 2
ženy. Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 4 družstvech a 1 skupinu tvořila 3 družstva. Jednotlivé zápasy ve skupinách se hrály na 2 hrané sety do 25. Kvůli
nepříznivému počasí byl turnaj ukončen předčasně.
Konečné pořadí družstev bylo stanoveno losováním
kapitánů o pořadí a ceny. Každé družstvo si odvezlo
hodnotné ceny. Jednotlivá utkání rozhodovali profesionální rozhodčí.

POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA — SOBOTA 14. 8. 2010
Turnaj byl zahájen v 9.00 hod. předsedou VK panem Sonnkem, který přivítal přítomné hosty, představil rozhodčí, vedení turnaje a družstva seznámil s hracím systémem. Na turnaji byli přítomni jako hosté zástupci obce Raškovice, bývalí hráči
a hráčky oddílu volejbalu, sponzoři a předseda MS KVS, pro které bylo připraveno
pohoštění.
K turnaji se prezentovalo 22 družstev, odehráno bylo 30 zápasů v pěti skupinách, 4
čtvrtfinále, 2 semifinále, 2 finále tj. celkem 38 zápasů.
Konečné pořadí: 1. Ostrava
2. Kachňátka (Frýdek–Místek)
3. Křenovice
4. Mittal Ostrava
Turnaj byl ukončen v 19.30 hod. předáním diplomů a věcných cen družstvům na 1.
až 4. místě.

MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA — NEDĚLE 15. 8. 2010
K turnaji se prezentovalo 24 družstev, ale počasí nám opět nepřálo. Po prvních odehraných utkáních musel být turnaj pro vytrvalý déšť přerušen. Poté se odhlásila 3
družstva , ale turnaj po 2 hodinách pokračoval. Odehráno bylo nakonec 34 zápasů
v pěti skupinách, 4 čtvrtfinále, 2 semifinále, 2 finále tj. celkem 42 zápasů.
Konečné pořadí: 1. RUMuni (Havířov)
2. Lignum Morávka
3. Chudák pes (Brno)
4. Hrabová
Turnaj byl ukončen v 19.00 hod. předáním diplomů a věcných cen družstvům na 1.
až 4. místě.

SEZÓNA 2010/2011
Do okresních a krajských soutěží je celkem přihlášeno 6 družstev. Okresní soutěž
již zahájila družstva žen a mužů, první kvalifikační turnaj žáků okresního přeboru
proběhne 10. 10. 2010. Krajský přebor hrají družstva žen, juniorek a žaček. Žačky se
zúčastní prvního kvalifikačního turnaje krajského přeboru 19. 9. 2010, ženy a juniorky začínají svou soutěž první víkend v říjnu 2010.
Družstva trénují převážně v tělocvičně ZŠ Raškovice,v pátek trénují muži a ženy
v tělocvičně ZŠ Morávka. Volejbalový oddíl děkuje vedení škol za bezproblémovou
spolupráci.
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Kontakty, termíny tréninků a veškeré informace oddílu jsou uvedeny na www.vkraskovice.cz.

TRÉNINKY ZÁŘÍ 2010 – DUBEN 2011
Termín od — do
kdo
Pondělí 17.30—19.00 ženy
Úterý 18.00—20.00 juniorky
Středa 14.30—15.30 přípravka (4.—6. tř.)
15.30—17.00 žačky (7.—9. tř.)
18.00—20.00 žáci (7.—9. tř.)
Pátek 17.00—18.30 ženy, juniorky
18.30—20.00 muži

kde
tělocvična Raškovice
tělocvična Raškovice
tělocvična Raškovice
tělocvična Raškovice
tělocvična Raškovice
tělocvična Morávka
tělocvična Morávka

zodp. osoba
p. Horváthová
p. Sonnková
p.Valošková
p. Biolek
p. Sonnek
p. Sonnek, p. Sonnková
p. Biolek

KLUCI I HOLKY ZE 4. —6.TŘÍDY SE MOHOU KDYKOLIV PŘIHLÁSIT DO VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY K PANÍ VALOŠKOVÉ VE STŘEDU VE 14.30 HODIN V TĚLOCVIČNĚ!

ASPV
KDY SI S NÁMI MŮŽETE ZACVIČIT?
Rádi bychom Vás pozvali do raškovické školy, kde si můžete vybrat a zacvičit si aerobik, zdravotní cvičení pilates a také cvičení rodičů s dětmi. Ve školním roce 2010—
2011 budou lekce probíhat v těchto dnech a hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek

19.00—20.00
17.00—18.00
17.00—18.00
18.00—19.00
19.00—20.00

Taneční aerobik, Jana (http://tanecniaerobik.cz/)
Pilates, Hanka
Cvičení rodičů s dětmi, Dáša & Natal
Pilates, Dája
Taneční aerobik, Renča

Rádi Vás uvidíme, udělejte něco pro své tělo!
Za VK RAŠKOVICE - ASPV Vás zvou cvičitelky Hanka, Jana, Dája a Renča

ZUMBA PÁRTY S MEXIČANEM
Kvůli přípravě na novou sezónu cvičení a získání inspirace (z Mexika) jsme se 3. září zúčastnily Zumba párty s Juanem Garciou. Akci jsme si pořádně užily a těšíme se,
až si zacvičíme s vámi!

CVIČENÍ V PODHÁJSKÉ
V květnu 2010 se konal první ročník cvičení v Podhájské. Zúčastnilo se ho 20 členek
ASPV Raškovice. Byly to úžasné čtyři dny plné odpočinku, zábavy, cvičení.
Byly jsme ubytovány v nádherné vilce, která nám na celé čtyři dny patřila. Cvičily
jsme každé ráno a večer. Přes den jsme se koupaly v termální koupališti Podhájská
a chodily na indonéské masáže. Strava byla zajištěna formou švédských stolů k snídani a večer grilování masíčka na zahradě. No prostě paráda.
Večer ukázky břišních tanců, country tanečků a aerobiku. Doufáme, že se zase sejdeme příští rok na stejném místě, kde máme již nyní zajištěn pobyt. Majitelka vilky
je totiž naše dobrá kamarádka Vlastička Radová, která dlouhé roky organizovala podobné pobyty v Beskydech.
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PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po—Pá 8.00—16.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč. (Jinak 300 Kč.)
PLOTY – PLETIVO — zabýváme se výstavbou na klíč a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Tel: 722 550 000
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9 999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak
s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Tel: 722 550 000
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské
Iveta Krellová
Pražmo č. 218 (bytovky)
ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
od 1. října 2010
Po
Út
St
Čt
Pá
So

8.00—15.00 hod.
jen na objednávku
13.00—18.00 hod.
8.00—15.00 hod.
jen na objednávku
jen na objednávku
tel. 737 326 357
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Pražmovské ozvěny
Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek–Místek,
příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek–Místek,

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou
➢ Agropodnikání
➢ Mechanizace a služby
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
➢ Zahradník
➢ Zemědělec, farmář
lesnické
➢ Lesní mechanizátor
technické
➢ Podkovář a zemědělský kovář
➢ Opravář zemědělských strojů
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské
průkazy, sk. B, T, C, svářečské kurzy, zbrojní půkaz, motorová pila,
hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové studium: dvouleté maturitu
➢ Podnikání
Dny otevřených dveří: 10. 11. 2010, 8. 12. 2010, 12. 1. 2011
(vždy do 16.30 hod.)
Osobní návštěvy po telefonní dohodě.
ZÍSKANÁ KVALIFIKACE VE ·KOLE = JISTOTA UPLATNùNÍ V ÎIVOTù.
Bližší informace na: tel.: 558 432 525
e-mail: sekretariat@sszfm.cz
http: www.sszfm.cz
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 330 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

