Zpravodaj obce Pražmo
říjen 2012

číslo 4/2012

Starosta na téma......
TOPNÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ!

Pohled na naši vesnici, jako okopírovaný z tohoto obrázku se nám naskýtá
pravidelně od podzimu do jara. Zřejmě ani letos tomu nebude jinak, přesto
musím ocenit ty, kteří investovali nejen finance do snahy, aby právě ten jejich
komín nečaroval různobarevné tvary a vůně, které jistě nepocházejí
z kuchyně.
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Jistě si právě říkáte: „Ano, bylo by hezké, kdybychom my, tady v podhorské
vesnici dýchali čistší vzduch než lidé v průmyslových aglomeracích, vždyť
jsme na venkově! Ale co máme dělat? Kdyby bylo dostatek peněz, zcela jistě
bychom změnili způsob vytápění, či vyměnili starý kotel za moderní, nízko
emisní a komfortní“.
Ano, máte pravdu, spousta věcí je o penězích, zkrátka, mnozí lidé si mohou
dovolit pouze to hnědé uhlí na místo kvalitního černého, či koksu. Spoustu
lidí si nemůže dovolit investovat desítky tisíc korun do nového kotle a změny
otopného systému, přestože vědí, že tímto krokem mohou v budoucnu ušetřit
a přestože je v dnešní době možné požádat o dotaci na takovouto výměnu.
Ale spoustu věcí můžete v zájmu čistšího ovzduší a v zájmu zdraví lidí,
zejména dětí udělat i bez nutnosti vynaložení velkých peněz. Chce to jen
trochu více důslednosti, ohleduplnosti a pro mnohé možná více informací
a pro některé méně pohodlnosti.
Každý, kdo doma používá k vytápění kotel na tuhá paliva, ať už na uhlí, koks,
či dřevo by měl dodržovat jednu z nejdůležitějších zásad:
„DO ŽÁDNÉHO KOTLE NEPATŘÍ ODPADKOVÝ KOŠ! ŽÁDNÝ KOTEL NENÍ
SCHOPEN VYVINOUT TAKOVOU TEPLOTU, ABY SE V NĚM BEZPEČNĚ
SPÁLILY TOXICKÉ LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ ODPADKŮ!“
Odpadky běžně produkované každým z nás patří do popelnice
na komunální odpad, nádob na tříděný odpad, do kompostu a sběrného
dvora.
Pokud spálíte plný koš odpadků, tvořící koktejlovou směs např. kelímků
od jogurtů, hliníkových víček, plastových uzávěrů od nápojů (o samotných
PET lahvích ani nemluvím), mikroténových sáčků, starých hader, rozbitých
hraček, baterií, či zbytků jídla, zcela jistě Vám bude z komínů vycházet zdraví
ohrožující směs plynů, které se, zejména v době inverze, budou po dlouhou
dobu volně potulovat po ulicích a ohrožovat všechny kolem.
Tak například PLASTY.
Do této kategorie se neřadí pouze PET lahve, ale rovněž různé PP a PE fólie
(mikroténové sáčky, igelity, různé obaly apod.), kelímky, víčka, hračky, PVC
a rovněž polystyrén. Spalováním těchto odpadů a to i v malém množství
vznikají polyaromatické uhlovodíky, dioxiny, sloučeniny chlóru a styren.
Vše jedovaté, rakovinotvorné a tím i vysoce nebezpečné. Tyto odpady patří
do nádob na tříděný odpad-žluté kontejnery.
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Ale i další odpady jako jsou barevné letáky, chemicky ošetřené dřevo,
hliníkové fólie, nápojové kartóny do kotle nepatří. Spalováním těchto odpadů
vznikají toxické látky, jako je benzen, formaldehyd, dioxiny, těžké kovy atd.
Vše je velmi nebezpečné.
Nic z toho dýchat nemusíme v takové míře, aby to ohrožovalo naše
zdraví, zdraví blízkých a sousedů. Stačí jen tak málo!
NEVHAZOVAT OBSAH ODPADKOVÝCH KOŠŮ DO KOTLE!
A co ještě můžeme udělat pro větší čistotu ovzduší, které všichni dýcháme,
ať chceme nebo ne?
 Nepodceňujte čistotu Vašeho kotle a spalinových cest. Pravidelná
návštěva kominíka Vám nejen odbourá riziko požáru, ale rovněž umožní
hodnotnější spalování, čímž ušetříte a také budete méně obtěžovat
kouřem.
 Pravidelná revize a seřízení kotle bude v budoucnu povinná. Již nyní by
však měla být samozřejmostí.
 Spalujte v kotli jen předepsané palivo, dodržujte předepsaný výkon, kotle,
které dusíte, budou „čoudit“ vždy! Alespoň základní regulace výkonu není
až tak nákladnou záležitostí.
 V žádném případě nespalujte kaly, prorostlé uhlí nižší kvality
(proplástky), lignit, je to zákonem zakázáno!
 Pozor! I dřevotříska je odpad a je zakázáno s ní topit.
 Spalujte pouze suché dřevo. Vlhké dřevo špatně hoří a při spalování
vznikají jedovaté toxiny.
TIP: Pokud Vám to okolnosti dovolí, nenechte svůj otopný systém zcela
vychladnout. Omezíte tak množství zatápění, u kterého je produkce toxických
látek nejvýraznější. Šetříte tak svůj otopný systém a taky peníze, zejména
v domácnostech, kde se vytápí litinové radiátory (dlouhou dobu se nahřívají).
V neposlední řadě omezíte produkci popela.
TIP: Pokud topíte výhradně dřevem (nikoliv lakovaným a dřevotřískou)
a nekontaminujete kotel a spalinové cesty odpadem apod., využijte popel
ke hnojení zahrady, případně jej přidávejte jako uhlikatou složku
do kompostu:-)
S přáním krásných, nezamlžených podzimních dní.
Marek Kaniok, DiS,. starosta obce
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE











Zastupitelstvo obce schválilo záměr vydání obecně závazné vyhlášky,
která bude regulovat některé hlučné činnosti o nedělích. Bude se jednat
zejména o motorové pily, křovinořezy, zahradní sekačky a traktory,
cirkulárky, brusky apod. Zároveň schválilo záměr na stanovení nočního
klidu obecně závaznou vyhláškou. V tuto chvíli se pracuje na textovém
znění vyhlášky, kdy předpokládáme, že v platnost vejde od počátku roku
2013.
V reakci na novou legislativu vztahující se k rozpočtovému určení daní,
zastupitelstvo rozhodlo o vypovězení dohod týkajících se zabezpečení
povinné školní docházky v ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice. Od roku 2013
není povinností obcí, která nezřizuje ZŠ platit neinvestiční náklady
na žáka jiným obcím. Obcím, které zřizují ZŠ, budou finanční prostředky
na provoz školských zařízení zakomponovány přímo do daňových
příjmů obce. Tímto rozhodnutím se však nevzdáváme jakési morální
povinnosti, přispívat na provoz vybraných školských zařízení, do kterých
dochází naše děti. Naopak, za předpokladu uzavření transparentních
dohod přímo s konkrétní ZŠ budeme rádi financovat konkrétní
dohodnuté aktivity. V důsledku tohoto kroku, rovněž nemusí mít rodiče
obavu z toho, že by některá ze škol jejich dítě odmítla.
Příprava projektové dokumentace projektu: „Vybudování cyklostezky
a chodníku kolem hlavní komunikace, vč. připojovacích chodníků
k bytovým domům“, jde do finále. Zastupitelstvo schválilo postup,
kterým dojde k vypořádání majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených
pozemků.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
přijetí
neinvestiční
dotace
z Moravskoslezského kraje na provozní výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů Morávka-Pražmo, ve výši 11 700 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo pokračování projektu: „Podpora domácího
kompostování“, a to i bez využití dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Využití dotačního titulu není pro obec, ani Svazek obcí
Morávka-Pražmo
výhodné,
vzhledem
k výrazným
omezením,
spočívajícím v počtu kompostérů a hlavně jejich rozměrů. Je důležité, aby
občané získali kompostéry o velikosti, které mají smysl (ve vazbě
na rozlohu zahrady).
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dočasném navýšení počtu zaměstnanců
obecního úřadu pro období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Jednalo tak
v reakci na potřebu zaučení se nové referentky, paní Artemis Carbolové,
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která od 1. 1. 2012 plnohodnotně nahradí stávající referentku, paní
Jaroslavu Knoppovou, odcházející do důchodu. Paní Knoppové tímto
děkujeme za práci, kterou po mnoho let vzorně vykonávala pro naší
obec.

NA CO JSTE SE PTALI NA CHODNÍKU?
 Je pravdou, že obec Pražmo chce zrušit kadeřnictví na křižovatce?
Někteří lidé si velmi rádi vymýšlejí a manipulují s informacemi.
Opravdu nevíme, kde se tyto informace vzaly, zřejmě od někoho,
kdo chce kadeřnictví a nebo obci uškodit. V žádném případě obec
nechce a ani nemůže zrušit kadeřnictví na křižovatce. Je pravdou,
že v současné době probíhá převod vlastnických práv pozemku
a budovy kadeřnictví do majetku obce a to v rámci přípravy projektu:
„Regenerace centra obce Pražmo“. I po tomto převodu však zůstane
kadeřnictví zachováno, což je také dohodnuto se stávajícími
kadeřnicemi. Pokud budou ony samy chtít kadeřnictví provozovat,
obec jim nijak nebude bránit.
 Proč obec dopustila, aby v zatáčce na hlavní silnici u kapličky byly
instalovány nebezpečné svodidla?
Bohužel musím konstatovat, že společnost Správa a údržba silnic
Moravskoslezského kraje, která spravuje komunikace ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, neprojevila žádnou snahu, konzultovat tuto
stavbu s obcí. O realizaci této úpravy jsme nevěděli, nikdo nás
nepožádal o stanovisko a musím férově říci, že ani nemusel.
Samozřejmě jsme na úskalí problematické stavby opakovaně
upozorňovali, kdy jsme uváděli rizika kolizí při míjení se, zejména
velkých vozidel. Tyto svodidla komunikaci nepříjemně zúžily, tím, že
vystupují přímo do profilu vozovky. Není divu, že v místě dochází
k častým dopravním nehodám a i samotná svodidla se již musela
opravovat. I nadále budeme správu silnic žádat o úpravu této
nebezpečné stavby.

ZÁJEZD DO POLSKÉHO MĚSTA NIEMODLIN A OPOLE
V minulých Pražmovských ozvěnách jsme Vás zvali na zájezd do polského města
Niemodlin v rámci projektu: „Po stopách rodu Pražmů“. Jelikož bylo našim
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záměrem, zároveň navázat s polským městem Niemodlin oficiální partnerskou
spolupráci, požádali jsme představitele města o setkání a čekali na jejich odezvu.
Z tohoto důvodu nebyl dosud znám termín zájezdu. Vzhledem k tomu, že nám
v minulých dnech odpověď s oficiálním pozváním k setkání přišla, kdy termín je
stanoven na středu 14. listopadu, oznamujeme Vám, že zájezd se uskuteční
v sobotu 17. listopadu 2012, přičemž již ve středu společně s paní
místostarostkou pojedeme jako předvoj dojednat podmínky případné spolupráce.
V sobotu se s Vámi rovněž zúčastníme společného programu. Srdečně zveme
všechny občany.
OBEC PRAŽMO SI VÁS PROTO DOVOLUJE POZVAT
NA POZNÁVACÍ ZÁJEZD
DO POLSKÉHO MĚSTA NIEMODLIN A OPOLE,
KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 17. LISTOPADU 2012
Odjezd autobusem v 06:00 hod. od hotelu Travný
Předpokládaný návrat v cca 21:00 hod.
Cena dopravy a organizovaných vstupů – 200 Kč.
Občerstvení v autobuse zajištěno:-)
Program:
prohlídka města Niemodlin a Opole s průvodcem
POZOR: Závaznou přihlášku s platbou lze podat na obecním úřadě
Pražmo, v úřední hodiny, nejpozději do 15. 11. 2012

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A MY
Dne 21. 8. 2012 se uskutečnilo na obecním úřadě jednání starosty obce
a pracovnic odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku.
Pracovnice magistrátu navštívily naši obec s nabídkou vzájemné
spolupráce v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Návštěva navázala na seminář pro starosty obcí ve správním obvodu
statutárního města Frýdek-Místek, který se uskutečnil na konci května
tohoto roku. Zde se, kromě aktuálních novinek v této oblasti
v souvislosti s probíhající sociální reformou, hovořilo zejména
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o podobě spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče v oblasti
uspokojování potřeb občanů. Magistrát města Frýdku-Místku jako obec
s rozšířenou působností do konce roku 2011 vyplácel dávky osobám
v hmotné nouzi a osobám se zdravotním postižením příspěvek na péči.
Výplata všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena
a přenesena na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Další
významnou změnou, která byla hlavním tématem zmíněné návštěvy,
je nová povinnost Magistátu města Frýdku-Místku koordinovat
na území svého správního obvodu poskytování služeb a činnosti
sociální práce tak, aby byly řešeny nepříznivé sociální situace občanů
a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná sociální práce,
prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům, rodinám
s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením
a duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení
k právním úkonům, osobám, které o někoho pečují, osobám
ohroženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým
způsobem života, obětem agrese, domácího násilí nebo trestné
činnosti, osobám bez přístřeší a také imigrantům, je tedy
od letošního roku zajišťována sociálními pracovníky Magistrátu města
Frýdku-Místku.
Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídly naší obci
spolupráci formou podílení se na komunitním plánování sociálních
služeb, což by mohlo zvýšit dostupnost sociálních služeb našim
občanům. Co se tedy očekává od nás? Základem navázání vzájemné
spolupráce je především znát potřeby našich občanů. Ne všechna přání
jsou realizovatelná a ne všechny potřeby je možno i při nejlepší vůli
naplnit. Co ale chtějí a potřebují naši občané? Najít odpověď na tuto
otázku by nám mohly pomoci výsledky dotazníku, který přikládáme
do tohoto čísla zpravodaje.
Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do 15. listopadu 2012
do schránky obecního úřadu Pražmo, případně jej můžete zaslat
elektronicky na adresu: podatelna@prazmo.cz.
Obracíme se na občany s prosbou, aby věnovali tomuto dotazníku
pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace mohou
potkat v životě každého z nás a jen pokud budeme připraveni, je
možné zajistit cílenou a efektivní pomoc.
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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
www. pecujdoma.webnode.cz
POSLÁNÍ
Posláním naší pečovatelské služby je zajistit pomoc osobám, které se ocitly v
nepříznivé životní situaci z důvodů chronického onemocnění, tělesného
postižení, věku a poskytujeme pomoc a podporu tam, kde už jim nezbývá
vlastních sil a schopností. Snažíme se zajistit důstojné životní prostředí a
zacházení, co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.
POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Služba se poskytuje v domácnostech osob na základě požadovaných úkonů a
sepsáním smlouvy.
V pracovních dnech běžně od pondělí do pátku, mimo tuto dobu je domluva
možná po dohodě s klientem.
Jsme zaměřeni na oblast Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, Malenovice,
Nová Ves, Lubno, Pržno, Janovice, Skalice, Baška, Lhoty, Dobrá, Nošovice aj…
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
- Základní sociální poradenství
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně, koupání, péče o vlasy a nehty
- Podání a poskytnutí stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, úklid
- Zajištění kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři
- Společnost při osamělosti
Kontakt: Ilona Chlopčíková, tel. 728 239 458,
email. pecuj.doma@seznam.cz , www.pecujdoma.webnode.cz

PROVOZNÍ DOBA NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA ZŮSTÁVÁ
NEZMĚNĚNA, KDY PROVOZ JE ROZŠÍŘEN I NA ZIMNÍ OBDOBÍ:
pátek - 14:30 hod. do 18:00 hod.
sobota - 8:00 hod. do 11:00 hod.
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Upozornění Policie ČR!
V poslední době se v blízkém okolí vyskytují podezřelí lidé lákající do vozidla
děti bez rozdílu věku a pohlaví. Jedná se o muže a ženu ve věku 30-40 let. Muž
je holohlavý a žena má výrazný červený přeliv. Používají osobní vozidlo tmavé
barvy.
Upozorněte proto své děti na toto riziko, ať v žádném případě, ani za příslibu
čehokoliv, nehovoří s cizími lidmi a nenechají se nalákat k nastoupení do vozidla.
Pokud byste zároveň narazili na podezřelé osoby, ihned kontaktujte linku 158.
Děkujeme za pochopení.

OBEC PRAŽMO VYHLAŠUJE
KONKURZ NA PRACOVNÍ MÍSTO:
SPRÁVCE HŘBITOVA-HROBNÍK, ÚDRŽBA OBECNÍHO MAJETKU, TOPIČ
Nabízíme: jistotu celoročního zaměstnání, platovou třídu 5
Požadujeme: spolehlivost, preciznost, fyzickou zdatnost, znalost
řemesla výhodou
PŘÍHLÁŠKY PŘEDKLÁDAJTE DO 30. LISTOPADU 2012 na obecním úřadě
Pražmo, Pražmo 153, 739 04 Pražmo

Pražmovské ozvěny

10

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE V PRAŽMĚ
Prázdniny uběhly jako voda a třetího září jsme opět otevřeli dveře školičky
našim nejmenším. Přivítali jsme je s úsměvem a v radostné náladě. Nové
dětičky přišly v doprovodu rodičů. Starší děti už školku dobře znají a těšily se,
co je v oblíbeném prostředí čeká. Nově vyzdobené třídy a herny s barevnými
koberci se dětem i rodičům velmi líbily.
Již tradičně jsme pozvali všechny rodiče na informativní schůzku, kde měli
možnost seznámit se s plánem školy, výchovnými záměry, náplní zájmových
aktivit, školním řádem, vzdělávacím programem školy a zeptat se na vše, co je
zajímá. Máme pro děti připraven program s názvem Včelka, ve kterém
chceme dětem přiblížit život včel a formou her předat informace o významu
včel pro přírodu i člověka. V průběhu nového školního roku čekají na děti
radostné hry a prožitky. Naše přírodní učebna o ptácích a stromech na školní
zahradě je pro děti zdrojem informací a velkou inspirací. Ptačí budky, které
jsme vyvěsili na stromy po trase k Demlovicím s dětmi pozorujeme
a nezapomeneme je vyčistit, aby si v nich opět ptáčci udělali hnízda.
Za ekologické aktivity byla naše mateřská škola v soutěži vyhlášené
Moravskoslezským krajem oceněna. V celém Moravskoslezském kraji byly
oceněny jen dvě mateřské školy a my jsme jednou z nich.
Velmi si tohoto úspěchu vážíme a jsme rádi, že děti v naší mateřské škole
mohou prožívat zajímavé hry a činnosti, navazovat přátelství s ostatními
kamarády i s přírodou.
Radmila Králová, ředitelka Mateřské školy Pražmo
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OBEC PRAŽMO, VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA JIŽ
TRADIČNÍ AKCI:
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI,
SPOLEČNĚ SE SLAVNOSTNÍM ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO
STROMU A VÁNOČNÍM JARMARKEM
akce se bude konat v pátek 14. prosince 2012
od 14:45 hod. (vypouštění balónků v 15:15 hod.)v parku
pod kostelem na Pražmě
Bližší informace o programu Vám včas sdělíme,
ALE JIŽ NYNÍ SE DĚTI PŘIPRAVUJTE NA PĚVECKOU
SOUTĚŽ,

PRAŽMOVSKÁ SUPERSTÁR:-)
OHÉDNUTÍ ZA..............
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky
V sobotu 8. 9. 2012 se konal na sportovním hřišti v Nošovicích Sportovní den
Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se o druhý ročník soutěžního klání
mezi obcemi, kdy se opět po roce sešly děti i dospělí změřit své síly
v nejrůznějších disciplínách.
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí a čtyřčlenné
družstvo dospělých. Děti do osmi let soutěžily v štafetové jízdě na koloběžce,
do 10 let probíhaly štafetově trasu s míčkem na lopatce, do 13 let střílely na
basketbalový koš a ty nejstarší se trefovaly do fotbalové branky. Závěrečnou
dětskou disciplínou byl štafetový skok v pytli, v této disciplíně se postavilo na
start celé 12-ti členné družstvo.
Družstvo dospělých tvořili dvě ženy a dva muži. I pro ně byl připraven
štafetový běh, kdy nejdříve absolvovala trasu s úkoly jedna dvojice muž žena a následně stejnou trasu probíhala i druhá dvojice. A co je na trase
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čekalo? Nejdříve musel muž svézt svou partnerku v kolečku, následně žena
přenášela jisté množství vody v naběračce, pak muž musel sestřelit dva
panáčky ze vzduchovky a posledním úkolem bylo společně doskákat
v jednom pytli do cíle tak, že každý ze závodníků měl v pytli jednu nohu.
Královskou disciplínou byl hod vajíčkem, kdy cílem bylo hodit a následně
chytit syrové vajíčko na co nejdelší vzdálenost.
A kdo nás reprezentoval?
do 8 let - Adélka Blahutová, Karolínka Popelková a Tomášek Garba
do 10 let - Nikolka Rusňáková, Víťa Polach a Alenka Garbová
do 13 let - Erik Spilka, Adélka Polachová a Matěj Říha (Artur Adámek)
do 15 let – Patrik Kučák, Artur Adámek (Matěj Říha)a Štefan Koloničný
dospělí – Eva Blahutová, Soňa Rusňáková, Jiří Rusek ml. a Lukáš Najdek
Všem našim reprezentantům patří velké poděkování za to, že si našli čas
a byli ochotni v jasně žlutém tričku se znakem naší obce bojovat o co nejlepší
výsledky. Zrovna tak patří poděkování všem organizátorům a v neposlední
řadě i divákům, bez nichž by se vůbec nevytvořila tak bezva atmosféra, která
tam jistě po celé odpoledne panovala. Přesto, že jsme v celkovém součtu
nedosáhli na medailové pozice, štafeta našich nejmenších byla ve své
kategorii nejlepší a obsadila krásné první místo. A jen pro úplnost
dodejme, že putovní pohár a láhev šampaňského za celkové vítězství získala
stejně jako loni obec Nošovice.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, POKUD BYSTE RÁDI DOSTÁVALI
RYCHLÉ A AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z DĚNÍ V OBCI
NA MAILOVOU ADRESU, PŘIPOJTE SE KE STOVCE LIDÍ,
KTEŘÍ TYTO ZPRÁVY JIŽ DOSTÁVAJÍ. STAČÍ JEN NAPSAT
MAIL NA ADRESU: zdenka.lojkaskova@prazmo.cz s textem:
„chci dostávat rychlé zprávy na mail“
POKUD CHCETE NA MAIL DOSTÁVAT I PRAŽMOVSKÉ
OZVĚNY, PŘIPIŠTĚ TUTO INFORMACI K TEXTU.
ZÁROVEŇ SE OMLOUVÁME, ŽE DOPOSUD NEFUNGUJE
ZASÍLÁNÍ RYCHLÝCH TEXTOVÝCH ZPRÁV NA VÁŠ MOBIL.
TOTO JE ZPŮSOBENO NEDOSTATEČNOU NABÍDKOU
SOLIDNÍCH POSKYTOVATELŮ TĚCHTO SLUŽEB NA TRHU.
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OZNÁMENÍ:
Vážení spoluobčané, MUDr. Jiří Židek oznamuje, že od 1. 1. 2013 ukončuje
praxi praktického lékaře pro dospělé ve zdravotním středisku Raškovice 260.
Ordinaci bude přebírat MUDr. Lenka Carbolová. Prosíme proto občany, kteří
chtějí být dále klienty MUDr. Carbolové, aby se nejpozději do 31. 12. 2012
dostavili k podpisu nového registračního listu (lze vyslat i jednoho člena
za celou rodinu). Registrace je nutná k dalšímu ošetření.

DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Více na www: diakoniebroumov.org, tel. 224 316 800, 224 317 203

- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

V pondělí 19. 11. 2012 a ve středu 21. 11. 2012 od 08:00 hod. do
11:30 hod. a od 12:00 hod. do 16:60 hod. na obecním úřadě Pražmo
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
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VOLEJBALOVÝ KLUB RAŠKOVICE-SEZÓNA 2012/2013
MINIVOLEJBAL 1.- 4.TŘÍDA
VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA pro všechny děti z druhé, třetí a čtvrté třídy je
zaměřena na pohybové a míčové hry, obratnost, rychlost, přehazovanou přes
volejbalovou síť a barevný minivolejbal organizovaný ČVS. V tomto školním
roce se budeme scházet v období říjen-duben každé pondělí a úterý
od 15.00– 16.30 v tělocvičně v Raškovicích. Na všechny děti se těší trenérka
Šárka Sonnková, tel. 732 241 173, sarka.sonnkova@seznam.cz.
ŽÁCI A ŽAČKY 5. – 9.TŘÍDA
NIKDY NENÍ POZDĚ, s volejbalem se dá začít v páté, ale i v sedmé nebo
v deváté třídě. Všechny holky a všichni kluci, kteří se chtějí naučit hrát
volejbal a chodí minimálně do páté třídy, se mohou přihlásit. Družstvo žáků
a žaček je v této sezóně přihlášeno do okresního přeboru mládeže. Tato
soutěž se hraje jednou za měsíc v sobotu nebo v neděli turnajovým
způsobem. Tréninky v období říjen-duben probíhají v tělocvičně
v Raškovicích v pondělí od 16.30-18.00 a ve středu od 15.30-17.00
hodin.
Na všechny kluky a holky se těší trenérky
Pavla Kohutová (605478222,paja.kohutova@seznam.cz)- volejbal hraje
od čtvrté třídy, 6 let již hraje úspěšně krajský přebor žen na postu smečařky
a Veronika Jerglíková (725500117, jerglikovaveronika@seznam.cz) -volejbal
hraje od 7 třídy, minimálně 5 let hraje úspěšně krajský přebor žen na postu
blokařky, nejtalentovanější hráčka VK Raškovice) .
KADETKY – kategorie (15.-17.let)
Již druhou sezónu budou naše hráčky, které se již pátým rokem učí hrát
volejbal a třetím rokem hrají krajské soutěže pod vedením p. Jiřího Biolka,
hrát soutěž krajského přeboru kadetek. Tréninky kadetek budou probíhat
v tělocvičně v Raškovicích ve středu od 18.00-19.30 a v pátek od 16.00-18.00
hodin.
ŽENY - kategorie věkem neomezená :-)
Ženy v letošní sezóně hrají opět krajský přebor žen II. třídy, a znovu se budou
snažit postoupit do krajského přeboru I. třídy. K tomuto postupu už dva roky
chybí družstvu žen pouze jedno vítězné utkání v sezóně navíc. Družstvo má
širokou základnu 15 hráček na soupisce. Všechny, kromě dvou hráček, jsou
od svých volejbalových začátků členkami volejbalového oddílu v Raškovicích.
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Tréninky žen, hrajících krajský přebor, budou probíhat ve čtvrtek od 17.0019.00 hodin v tělocvičně ZŠ Dobrá. Ženy trénují pod vedením hráček Šárky
Sonnkové, Soni Jerglíkové a Evy Blahutové.
Tréninky pro všechny ženy VK Raškovice, které mají stále zájem si
zahrát volejbal jen tak pro radost, budou v tělocvičně v Raškovicích
každé pondělí od 18.00-19.30 hodin.
MUŽI - kategorie věkem neomezená :-)
Muži nastoupili do letošní sezóny okresního přeboru opět oslabeni o
talentované hráče, kteří již jako junioři hráli na “hostování extraligu” za ŠSK
Beskydy a nyní nastupují za týmy mužů hrající 2. ligu (třetí nejvyšší
volejbalovou soutěž). Jakub Bohačík nastupuje jako “hostující” hráč v týmu
mužů TJ PALKOVICE a Patrik Taichman a Ondřej Kopera jako “hostující” hráči
v týmu mužů LIGNUM MORÁVKA. Družstvo hraje a trénuje pod vedením p.
Jiřího Biolka. Na trénincích jsou vítáni všichni muži, kteří dříve hráli nebo
stále hrají aktivní volejbal a chtěli by se zapojit do volejbalového dění
v Raškovicích. Neváhejte a přijďte mezi nás…
Tréninky mužů probíhají každý pátek od 18.30-20.00 v tělocvičně ZŠ
Morávka.
ASPV
V červenci proběhl na volejbalových kurtech v Raškovicích letní tábor
pro nejmenší děti. Zájem byl veliký a tak měly organizátorky pod vedením
Jany Hyrníkové plné ruce práce všechny děti uhlídat a především zabavit.
Počasí bylo po celou dobu nádherné, děti sportovaly, vyráběly, podnikaly
výlety
do
okolí.
Fotografie
z tábora
můžete
shlédnout
na http://aspvraskovice.rajce.idnes.cz/letni_tabor_2012/
Hodiny cvičení organizované ASPV pod vedením Hanky Felcmanové budou
probíhat v tělocvičně v Raškovicích v těchto hodinách. Případné změny
budou uvedeny na www.vkraskovice.cz.
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Pilates nebo cvičení na balonech
Dája
Cvičení
Jana
Rodiče s dětmi
Dáša+Natal
Pilates nebo cvičení na balonech
Hanka
Aerobic
Renča
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HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT
V rámci 11.ročníku programu PRAZDROJ LIDEM
do veřejného hlasování projekt „Mini dopraváček“

postoupil

Vybudování dětského dopravního hřiště v areálu zahrady MŠ
Raškovice. Dětské dopravní hřiště je určeno k dopravní výchově
dětí.
DMS kód přidělený projektu je PLR9.
Veřejné hlasování bude probíhat od 9. 10. do 30. 11. 2012
prostřednictvím internetu, DMS zpráv a kuponu.
Do hlasování se mohou zapojit pouze občané starší 18 let s trvalým
pobytem na území ČR. Každý dvoustý hlasující bude odměněn
drobným dárkem.
Možnosti hlasování pro náš projekt:
1. ONLINE HLASOVÁNÍ
Hlasovací formulář bude od 9. 10. 2012 přístupný na
www.prazdrojlidem.cz, kde také naleznete podrobná pravidla
hlasování.
2. DÁRCOVSKÉ ZPRÁVY
Dárcovskou SMS odešlete ve tvaru DMS PLR9 na telefonní číslo
87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho naše organizace obdrží 27,- Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Více informací najdete na
www.darcovskasms.cz.
3. PROSTŘEDNICTVÍM KUPÓNU, který bude otištěn ve dvou
vydáních Moravskoslezského Deníku a Týdeníku Frýdecko-Místecko
v úterý 20. 11. a 27. 11. 2012.
Děkujeme za Vaše hlasy!
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice
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Pomoc obětem kriminality v Ostravě
Pomoc obětem kriminality v našem
městě nabízí občanské sdružení Bílý
kruh bezpečí. Jeho služeb využívají
občané Ostravy a přilehlého regionu již
15 let. Služby mohou využít nejen
samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo
pozůstalí po obětech.
Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je
vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je
možno získat především právní informace, čerpat psychosociální
pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám
můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo
pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo
z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje
přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence
kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – specializovaná
poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího
násilí.
Ostravská poradna BKB, o. s. pro oběti trestné činnosti sídlí v Domě
kultury města Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě a je v provozu
bez objednání každé úterý a středu od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je
597 489 204, email bkb.ostrava@bkb.cz.
Více informací o činnosti sdružení, materiály pro laickou i odbornou
veřejnost a další informace můžete získat na www.bkb.cz.
Provoz poradny je finančně zajišťován MPSV ČR a Statutárním městem
Ostrava.
Lesy v Beskydech pomalu získávají svou původní tvář
Původní a vzácné stromy se vrátí do beskydských lesů. Postará se
o to rožnovská organizace ČSOP Salamandr, zabývající se ochranou
přírody. Snahou organizace je pomoci obnovit původní složení lesů v
cenných částech Beskyd, které byly v minulosti pozměněny lesním
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hospodařením a kde některé druhy dřevin chybí. Složení beskydských
lesů se totiž v posledních dvou stoletích výrazně změnilo. Jedlobukové
lesy tvořící většinu rozlohy vystřídaly v průběhu času smrkové
monokultury, výskyt původních druhů stromů se tak snížil až o 63%.
Výsadba nových sazenic začne na konci října ve vybraných lokalitách.
Beskydské lesy tak znovu ožijí díky jedlím, bukům a obtížně
pěstovatelným, zato dlouhověkým tisům v celkovém počtu více než
10 000 ks stromů. Zároveň se navazuje na již dříve prováděné
ochranné nátěry stromků, aby se tak zabránilo okusování nových
sazenic zvěří. Tuto ochranu získá na 30 000 ks stromků. Všechny tyto
aktivity navazují na dlouhodobou snahu organizace pomoci zachovat
takové složení lesů v Beskydech, na které jsou vázány vzácné druhy
rostlin a zvířat.
ČSOP Salamandr provádí výsadby obvykle na jaře na vybraných
místech v nejcennějších částech CHKO Beskydy. „Letos máme výsadby
naplánovány v oblasti Smrku, Travného a Lysé hory, vzhledem k
velkému jarnímu suchu jsme je raději přesunuli na podzim“, řekl
Vojtěch Bajer, předseda organizace.
Pro tento rok se prozatím organizaci podařilo na výsadbu a ochranu
původních dřevin v Beskydech získat podporu od Severomoravské
plynárenské, a.s., Plzeňského Prazdroje, a.s. a Nadace OKD. „Jsme rádi,
že v době omezování veřejných výdajů na ochranu přírody, se nám
podařilo získat více peněz, než v minulém roce. Máme tak větší
možnost pečovat o cenné lesy Beskyd a zachovat jejich pestrost“, dodal
Bajer.
O ČSOP Salamandr
Český svaz ochránců přírody Salamandr je profesionální nezisková
organizace, působící v ochraně přírody od roku 2000 se sídlem
v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem tohoto občanského sdružení je
ochrana a péče o kulturní a přírodní dědictví Beskyd a okolí.
Kontakt:
Zdeňka Vaníčková, koordinátorka PR, marketing, fundraising
tel: +420 774 949 478
email: zdenka.vanickova@salamandr.info
web: www.salamandr.info
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-INZERCEKADEŘNICTVÍ PRAŽMO (NA KŘIŽOVATCE)
Provozní doba:
Dámské
Pánské
Út. 8-19 hod.
Út. 8-17 hod.
St. 8-16 hod.
Pá. 8-16 hod.
Čt. 8-16 hod.
So. 8-11:30 hod.
Pá. 8-15 hod.
So. 7-11:30 hod.
Dámské- úterky a soboty jen na objednávky. Ve středu, čtvrtek a pátek
denně v odpoledních hodinách možnost objednání.
POZOR !!! Změna tel. čísla !!! 721 346 876
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