PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
březen 2010

Omluva
Omlouvám se všem občanům za
špatně uvedený termín svozu komunálního odpadu, který byl uveřejněn
v kalendáři na rok 2010 (tento kalendář byl přílohou minulých Pražmovských ozvěn). K této chybě došlo jednak při přepisu aktuálních informací
v tiskárně, jednak moji ne zcela dů-

OBCE

PRAÎMO
číslo 1 / 2010

slednou kontrolou před tiskem (za což
se ještě jednou omlouvám). Tiskárna
tuto chybu v rámci reklamace uznala
a na vlastní náklady vytiskla kalendáře
znovu. Proto se Vám dostává do rukou
nový kalendář pro rok 2010, kde je již
správně uveden termín svozu komunálního odpadu: každý sudý čtvrtek.
Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém prvním letošním zasedání schválili rozpočet na
rok 2010 ve výši 9 433 340 Kč.

Rozpočet Obce Pražmo na rok 2010
Výnosy
Třída 1 — Daňové výnosy
Třída 2 — Nedaňové výnosy
Třída 4 — Nekapitálové dotace
Dotace od SZIF-EAFRD
Celkem
Třída 8 — financování zapoj. zůstatku
splátka úvěru

v tis. Kč
6920,00
648,00
512,36
1269,52
9349,78
1484,49
-1400,93

Výnosy celkem

9433,34

Náklady
Třída 5 — běžné náklady
Místní komunikace
Dopravní obslužnost

v tis. Kč
490,00
55,00
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Mateřská škola — příspěvek
Základní školy
Obecní knihovna
Kultura
Veřejné osvětlení
Provoz hřbitova
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce
Bytové hospodářství — domovník
Bytové hospodářství — služby, údržba
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Příspěvky občanským sdružením
Veřejná finanční podpora
Celkem třída 5 — běžné náklady
Florián — soc. zařízení
Nákup nového počítače
Projekt.dokumentace — cyklostezka
Projekt křižovatka
Projekt studie obce
Dětské hřiště
Celkem kapitál. náklady
Rezerva kapitál. nákl.
Vratka dotace z r. 2009

430,00
800,00
96,00
538,00
350,00
170,00
750,00
382,00
120,00
150,00
175,00
790,00
2116,00
182,00
10,00
7604,00
700,00
20,00
50,00
35,00
100,00
300,00
1 205,00
615,98
8,36

Náklady celkem

9433,34

Vybudování dětského
hřiště
Vzhledem k tomu, že jsme nedostali
dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na vybudování dětského a víceúčelového hřiště
v prostoru před bytovými domy, rozhodlo zastupitelstvo obce o postupné
realizaci projektu z vlastních finančních zdrojů. Pro tento účel bylo v rozpočtu vyčleněno 300 tis. Kč na výstavbu dětských hracích prvků, jejichž rozsah a provedení by mělo odpovídat
vlastnímu výběru dětí, který provedly
na konci roku 2009. Vzhledem k minimalizaci nákladů na výstavbu tohoto
hřiště bude tato prováděna a koordi-

nována svépomoci, samozřejmě při
respektování standardních nároků na
certifikaci a záruku jednotlivých výrobků. Pevně věříme, že se v budoucnu podaří hřiště oplotit a dovybavit
dalšími hracími prvky a zároveň, že se
podaří realizovat výstavbu i víceúčelového hřiště.

Rekonstrukce křižovatky
a autobusového stanoviště —
vize nebo realita?
Rekonstrukce křižovatky a autobusového stanoviště je záměr, o kterém
jsme diskutovali již mnohokrát, ovšem
většinou jen jako o vizi, kterou by bylo
dobré realizovat a ve snaze přesvědčit
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všechny zainteresované strany, zejména obec Raškovice, aby se o tuto problematiku začaly zajímat a zasedly ke
společnému jednacímu stolu. V současné době se v minulosti prováděná
mravenčí práce začíná vyplácet, kdy
společně s obcí Raškovice usilovně
pracujeme již na konkrétních technických aspektech, které budou doporučeny zpracovanou studií k realizaci.
Tímto nechci vyvolat dojem, že jsou
přípravy projektu ukončeny a můžeme začít stavět. Naopak, cesta k realizaci projektu bude ještě dlouhá a složitá, neboť je nutné přesvědčit zejména vlastníka křižovatky Moravskoslezský kraj, aby připravený projekt vzal za
svůj a zařadil jej do svých investičních
plánů. Nechci předesílat, jak bude křižovatka a autobusové stanoviště vypadat, a která z mnoha variant nakonec
bude vybrána, přestože se tímto výběrem již zabývala zastupitelstva obou
obcí. V tuto chvíli je možné říci pouze
to, že je nepravděpodobné vybudování kruhového objezdu a dále lze jednoznačně konstatovat, že jakákoliv úprava křižovatky s sebou ponese úpravy
i širšího okolí např. chodníků, koryta
potoku apod. O dalším postupu Vás
samozřejmě budeme detailně informovat.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Na co jste se ptali
na chodníku?
Z jakého důvodu je letos tak moc sypaná cesta na ul. Kostelní?
Cesta na ul. Kostelní se letos sypala
mnohem více než v minulosti z toho
důvodu, že těžební společnost svážela
dřevo. Posyp samozřejmě nehradila

obec. S touto společností je domluveno, že zajistí vyčištění cesty. Zároveň
bylo apelováno na dodržování rychlosti nákladních vozidel a jejich maximální povolené nosnosti.
Stihnou se postavit včas WC v areálu
u sv. Floriána?
I na tuto otázku velmi často odpovídáme a to zřejmě z důvodu, že se přes
dlouhé mrazivé dny na stavbě nic nedělo. Odpovídáme tedy, že práce se
opět rozjely na plno a stavební společnost si nemůže dovolit realizaci neukončit včas vzhledem k vysokým sankcím.
Bude mít obec Morávka nové hasičské vozidlo?
Ano, obec Morávka byla úspěšná při
žádosti o dotaci na nové hasičské vozidlo, kdy v současné době se upřesňuje technická specifikace vozidla
a v brzké době bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Není v naší
kompetenci sdělovat další podrobnosti, nicméně jen uvádíme, že naše letitá
snaha přitáhnout hasičům v obou obcích peníze na novou techniku za maximální účasti státního rozpočtu byla
naplněna i přes mnoho překážek, které sami kladli mnohdy ti, jichž se prospěch hasičů přímo týká.

Info kiosek v centru
Na části budovy Hotelu Ondráš, která je v majetku obce Raškovice (ze
strany od budovy Jednoty) bude umístěn informační kiosek, který bude
sloužit návštěvníkům našeho okolí
k poskytování důležitých informací.
Formou dotykové obrazovky si návštěvník jednoduchým způsobem zjis-
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tí informace, které bude potřebovat.
Součástí projektu bude i umístění webové kamery, která bude snímat kostel
sv. Jana Nepomuckého a jeho bezprostřední okolí. Umístění kiosku na budově Hotelu Ondráš je dočasným řešením, kdy po zpracování studie úprav
centra obce Pražmo bude vhodně přemístěn blíže do prostoru nad křižovatkou. Tento projekt je realizován Regionem Beskydy, který získal finanční
prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Sdružení obcí povodí Morávky bude nositelem tohoto projektu
u nás, kdy na sněmu starostů tohoto
sdružení bylo rozhodnuto právě
o umístění info kiosků v blízkém okolí
křižovatky.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Setkání
parohatých
měst
a obcí
Kvapem se blíží termín již IV. setkání
parohatých měst a obcí, které se bude
konat 28. 5. — 29. 5. 2010 u nás v obci.
Tato významná kulturní akce je pro
obec Pražmo naprosto prestižní a je
nám ctí, že zde budeme moci přivítat
delegáty obcí a měst, které si ve znaku
hrdě nosí jelena, či parohy, ale taky obcí, které mají v názvu výraz této zvěře
např. obec Horní Jelení nebo Srní. Nicméně tuto akci chceme dělat hlavně
pro pobavení Vás, obyvatel Pražma.
Rozsahem se bude tato akce blížit
v minulosti organizovaných oslav založení obce Pražmo, takže si jistě dovedete představit, kolik to dá práce a času lidí, kteří již nějakou dobu připra-
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vují program, lidí, kteří tvoří organizační tým a lidí, kteří budou fyzicky
pořádat samotnou akci. Těm všem již
nyní velice děkujeme za jejich obětavou práci a zároveň velmi žádáme
o podporu a pomoc z Vašich řad. Pokud by se někdo z Vás rád zapojil do
příprav této významné kulturní akce
ať už svým nápadem, či fyzickou pomocí neváhejte se ozvat.
V každém případě máme pro Vás
a vaše děti pár zajímavých tipů, jak se
do programu zapojit zábavnou formou.
Ø Zúčastněte se výtvarné a literární
soutěže na téma Parohatá města
a obce
Veškerá díla (obrázky, básničky, či jiné výrobky s příhodnou tématikou)
budou vystavena v průběhu akce
a komise vyhodnotí ty nejlepší, jejichž tvůrci budou odměněni. Do
této soutěže se budou moci zapojit
i ostatní parohaté obce. Vaše díla
odevzdejte na obecní úřad Pražmo
nejpozději do 20. 5. 2010.
Ø Vyrobte si maskota a přijďte se
v něm zúčastnit slavnostního parohatého průvodu
Povoleno je vše na téma Parohatá
města a obce (masky, různá vozidla
a pomůcky), nechte svou fantazii
plynout. Komise rozesetá v průvodu
vyhodnotí a odmění ty nejlepší.
Ø Opět se vracíme k úspěšné soutěži
„Stavba krabicového letohrádku
hraběte Pražmy“
Podrobnosti o soutěži zveřejníme
později, nicméně již nyní je nutné
sbírat papírové krabice všech tvarů
a velkostí. Pokud nějaké doma máte, přineste je prosím na obecní
úřad.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Kulturní výbor obce Pražmo

Pražmovské ozvěny
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Zápis dětí do Mateřské školy Pražmo
pro školní rok 2010/2011
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
v pátek dne 5. března 2010 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
k zápisu dětí do Mateřské školy Pražmo.

Náš školní vzdělávací program:
„Mateřská škola Slunečnice podporující zdraví“
je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí cestou
přirozené výchovy.
Učíme děti úctě k vlastnímu zdraví, zdraví ostatních lidí i přírody.

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?
• logopedii v prostorách naší mateřské školy
• široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, kroužek výtvarný, lyžařská a plavecká školička)
• dětmi oblíbenou školní zahradu
• vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět
• naučit děti úctě ke zdraví
• rozvíjet komunikaci a spolupráci
• pracovat ve skupinkách
• vyjádřit svůj názor
• tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost
• přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených třídách
• posílení zdravé sebeúcty — oceněním, pozitivním hodnocením
• zapojení rodičů, rodin do života MŠ
S sebou přineste rodný list dítěte. Telefon do MŠ: 558 111 237 nebo 558 111 238

Přání dětí
Na „Tři krále“ děti
z Mateřské školy Pražmo
svým zpěvem písně „My
tři
králové
jdeme
k Vám…“ popřály k novému roku podnikatelům a obchodníkům
v blízkém okolí mateřské školy.
Jako dárek jim předaly
vlastnoručně vyrobený
kalendář pro rok 2010.
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Ohlédnutí za plesem
Po velmi úspěšném prvním obecním
plese v loňském roce se obec rozhodla
pokračovat v takto zavedené tradici
a v pátek 12. února 2010 se v hotelu
Travný uskutečnil ples s názvem 2.
Pražmovské plesání.
O zájmu o tuto akci mezi občany
svědčí fakt, že vstupenky byly beznadějně vyprodány během několika málo hodin.
Hned u vstupu vítal všechny hosty p.
starosta s předsedkyní kulturního výboru, dámy dostaly růži a pánové
štamprlicku něčeho ostřejšího. K tanci
i poslechu hrála kapela Flash music
a jako inspirace pro všechny tanečníky
vystoupilo se svou taneční ukázkou
duo Amálka Pýchová a Denisa Mertová.
Chvilku před půlnocí došlo na losování tomboly, která byla díky štědrosti
sponzorů velmi bohatá. Tímto všem
sponzorům ještě jednou děkujeme.
Pro organizátory byla největším
uznáním spokojenost přítomných lidí
a tak věříme, že tato tradice bude pokračovat i do dalších let.

Hrátky na sněhu
V sobotu 13. února 2010 se v odpoledních hodinách konaly již tradiční
Hrátky na sněhu, které již po několikráte připravili pro děti i jejich rodiče
či prarodiče místní skauti. Počasí letos
přálo a tak se hrátky na sněhu skutečně odehrály na sněhu. Pro děti byly
připraveny nejrůznější hry a soutěže,
za které je čekala sladká odměna.
Zkrátka nepřišli ani dospělí, pro ně byla také připravena odměna v podobě
něčeho ostřejšího na zahřátí. Pro do-
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kreslení atmosféry tohoto zábavného
odpoledne přikládáme pár fotografií.
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Aktuální informace z trhu práce
V následující tabulce bychom Vám rádi ukázali, jak se vyvíjí aktuální nezaměstnanost ve Sdružení obcí povodí Morávky.
Obec
Krásná
Morávka
Vyšní Lhoty
Vojkovice
Raškovice
Nižní Lhoty
Pražmo
Dobrá
Dobratice
Nošovice

ekonomicky
uchazeči
aktivních
o zaměstnání
290
53
464
77
378
55
232
33
852
113
94
11
507
63
1410
120
476
41
489
39

míra nezaměstnanosti
v%
17,9
16,6
14,3
13,8
13
11,7
11,6
8,3
8
8

pořadí v okrese
Frýdek–Místek
3
6
14
16
20
29
31
62
65
66

zdroj: ÚP Frýdek–Místek

Český zahrádkářský svaz, organizace Morávka, uskuteční v místnostech
obecního úřadu Morávka jarní velikonoční výstavu
ve dnech 27. a 28. března.
Vstup volný.

ČZS uskuteční v roce 2010 tyto zájezdy:
21.—25. 4. Květinové korzo v Holandsku. — Již obsazeno.
22. 5. Prodejní výstavy Polsko. — Již obsazeno.
27.—29. 8. Orlické podhůří.
Program: Úsov, Dobruška, Nové Město nad Metují, Trutnov, Prachovské
skály, Kuks — areál hraběte Sporcka, Brantův skalní betlém,
Jaroměř, Babiččino údolí, arboretum Sedloňov.
Ubytování: 1 a 2 lůžkové pokoje Kat. LUX. Samostatné soc. zařízení, lednička, televize, snídaně švédské stoly, teplé večeře, volný vstup do
fitcentra a infrasauny.
Cena 2000 Kč, členové ČZS 1700 Kč.
V ceně je doprava, ubytování 2×, polopenze a průvodce Novým Městem.
Odjezdy z Velkého Lipového, zastávky po trase.
Přihlášky a bližší informace: paní Bražinová Jar., Morávka, tel. 558 691 093,
paní Nitrová Eva, Raškovice, tel. 728 335 115,
Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo, tel. 732 414 941.
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Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Zveme Vás na

CVIČENÍ
NA BALÓNECH
Pomalejší forma cvičení, při které se využívá velký míč (fitball). Původně
byl používán v rehabilitaci, ale v současnosti má široké uplatnění také v oblasti fitness. Je to vynikající balanční pomůcka, s jejímž používáním se zapojuje hluboký stabilizační systém (svaly podél páteře). Je tak zachováno
pravidla zdravého posilování — od centra k periférií. Lekce se skláda z aerobní části, posilovací i protahovací. Cvičení s velkými míči maximálně šetří klouby a je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro štíhlé i s nadváhou.
KDY:
KAÎDÁ ST¤EDA (OD 3. února 2010)
OD:
16.30—17.30 HOD.
KDE:
Z· MORÁVKA — TùLOCVIâNA
CENA:
45 Kâ
S SEBOU: KARIMATKU, BALÓN
Balóny si mÛÏete i zapÛjãit.
NA V·ECHNY SE Tù·Í
KASÍKOVÁ Barbora

Klub rodičů při Základní škole Morávka
Vás srdečně zve
do divadla A.Dvořáka
na komickou operu W. A. Mozarta

Figarova svatba
(v přebásnění Jaromíra Nohavici)
Kdy:
Cena:
Odjezd:
Doprava:

pátek 9. dubna 2010
100 Kč + 10 Kč do KR (50 % sleva)
17.00 od ZŠ Morávka
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

Pražmovské ozvěny
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Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Vám ve spolupráci
s Českou poštou Morávka
nabízí uzavření smlouvy o stavebním spoření
za mimořádně výhodných podmínek:
•
•
•
•

10 % zhodnocení vkladu 30 000 Kč novým klientům
prémie 1500 Kč s Liškou plus
prémie 1500 Kč při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření
klienti, kteří mají ukončenou smlouvu o stavebním
spoření do 31. 12. 2008 mohou uzavřít následnou smlouvu
se zvýhodněním 1500 Kč nebo akcí 10 % zvýhodnění
vkladu 30 000 Kč

Nabídka je časově omezena do 31. 3. 2010!

Lenka Edelsbergerová
finanční poradce ČMSS
mobil: 725 731 005
lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz

Koupíme rodinný dům
nebo pozemek k výstavbě RD
v Pražmě a okolí.
Cenu respektujeme,
solidní jednání.
Kontakt 777 822 942.
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— NEHTOVÁ MODELÁŽ —
GELOVÉ NEHTY, AKRY-GELOVÉ NEHTY, AKRYLOVÉ NEHTY
ZDOBENÍ, LAKOVÁNÍ
PEDIKÚRA — POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
I U ZÁKAZNÍKŮ DOMA
MANIKÚRA
DEPILACE
ZDENKA KLIMEŠOVÁ
RAŠKOVICE 486
TEL. 732 922 176
OTVÍRACÍ DOBA DLE TELEFONICKÝCH OBJEDNÁVEK

Nabídka pro klienty
Chcete lépe bydlet?
Chystáte se stavět nebo provádět rekonstrukci stávajícího bydlení?
Nabízím vám své služby s více než 5letou praxi v oblasti poradenství
financování dle vašeho přání.
Dále vám nabízím své služby v oblasti stavebního spoření,
penzijního připojištění, pojištění nemovitosti, založení
studentského účtu, modrého konta, vyřízení kreditní karty,
spotřebitelského úvěru.
Bc. Dana Hárendarčíková
rodinný finanční poradce
724 070 197
dana.harendarcikova@mpss.cz
danaharenda@email.cz
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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