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Starosta na téma......
Dýcháme to všichni!!!!
Není žádným přelomovým objevem, že zimní topná sezóna s sebou přináší
nejen „vítr do peněženek“, ale rovněž nelibě páchnoucí proudění z mnoha
čadících komínů. Trampoty s topením má kdekdo, přesto se z každého
komínu pravidelně neline hradba dusivého kouře, i když se v domku topí
tuhými palivy. Jsou lidé, kteří, byť nemají nejmodernější kotel, zatápějí
způsobem, případně takovým palivem, aby pokud možno a v rámci možností
nekomplikovali život sousedům a ostatním obyvatelům obce.
Jsou rovněž lidé, jejichž komíny na domcích pravidelně nevábně voní,
nicméně se snaží situaci nějakým způsobem řešit, tato skutečnost je
nenechává klidnými a hledají řešení, jak z toho ven.
Jsou zde však i takoví, kteří vůbec neřeší, že každodenně obec zaplaví
nedýchatelným kouřem, nemají žádnou snahu celou věc řešit, naopak,
do svých kotlů někteří vhazují odpadky všeho druhu, nekvalitní palivo, třeba
lakované dřevo, dřevotřísku, případně své domácí výtvory v podobě PET
lahví naplněných pilinami a motorovým olejem.
A taky jsou zde lidé, kteří si sami netopí, neboť žijí v bytových domech,
případně lidé topící plynem, nebo jiným alternativním způsobem, zkrátka
lidé, jejichž domy nemají čadící komíny. Tito lidé taky platí velké peníze
za teplo, ovšem neprodukují žádný štiplavý kouř a stejně ho musí
každodenně dýchat. Tak si říkám, že tito lidé mohou být právem naštvaní,
protože jsou těmi pravými oběťmi. Že by stejně jako děti? Které se již
ve školce učí, že se odpadkové koše v kotli prostě nepálí? Které musí mnohdy
své vlastní rodiče upozornit na to, jak se třídí odpad?
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Tak nevím, budeme se zlobit např. na obec, že s touto situací nic nedělá?
Anebo na ty, kteří tuto situaci způsobují? Ano, opakovaně hledáme způsoby,
jak problém pomoci vyřešit, proto píšu i tento článek.
V následujícím období bych rád provedl takový malý průzkum a zavedl
neveřejnou databázi domů, u kterých zjistím opakující se problém s čadícími
komíny. Poté bych rád, ve spolupráci s odborníky, situaci řešil s každým
individuálně tak, abychom zjistili příčiny a případně navrhli řešení a pomoc.
Bude záležet jen na lidech, zda budou ochotní spolupracovat, každopádně
bude každá snaha s povděkem kvitována. Zároveň nikdo nemusí mít strach
z nějakých výtek, sankcí, či porušení anonymity, pokud projeví snahu
problém řešit. Jsem přesvědčen, že u mnohých lidí bude postačovat pouhá
změna návyků při topení, odstranění nejrůznějších drobných
technologických problémů, dostatečné a pravidelné čištění komínu, nepálení
odpadků apod.
Koneckonců, s některými opatřeními můžete začít sami a ihned (nespalujte
odpad, nechte si vyčistit komín odborníkem-je to i zákonná povinnost!!!!!!,
nespalujte nekvalitní palivo – chemicky ošetřené dřevo, mokré dřevo, uhelný
prach, neduste topeniště apod.).
Tak co? Taky máte chuť nadechnout se v zimě studeného, čistotou vonícího,
beskydského vzduchu?
Marek Kaniok, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu Pražmo. Je tak
završena jedna etapa celkového procesu schvalování. V tuto chvíli probíhá
zpracování tzv. Posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí, což
je požadavek některých dotčených orgánů, zejména pak Správy CHKO
Beskydy.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje vodovodu Gruníky. Jedná se
o jediný vodovod v majetku obce o délce 357 m, DN 50 a 32 a 8 přípojnými
místy. Jediným zájemcem je společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace. Samotný prodej se může uskutečnit nejdříve v roce 2014.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
pomníku padlým za II. sv. války. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace, kdy samotná žádost o dotaci se musí podat
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nejpozději do konce ledna 2014 na Ministerstvo obrany ČR. Rozhodnutí
o přidělení dotace padne až v roce 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení nového nábytku do knihovny.
Knihovna bude přemístěna do nově upravovaného prostoru v budově
obecního úřadu – prostor bývalé večerky.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr přípravy projektové dokumentace
na rekonstrukci budovy Rajmanea.
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení příspěvku od zřizovatele MŠ
Pražmo ve výši 25 000 Kč na nákup nových zásuvných dveří do třídy
ve II. patře mateřské školky. Zásuvné dveře oddělující hrací a spací
prostor od třídy již byly vyměněny ve třídě v I. patře budovy.
Zastupitelstvo obce schválilo účelově vázaný příspěvek základní škole
v Raškovicích ve výši 94 000 Kč na nákup nového nábytku do tříd
a účelově vázaný příspěvek základní škole na Morávce ve výši 32 000 Kč
na rekonstrukci a rozšíření zabezpečovacího zařízení do budovy školy.
Od 1. 1. 2013 již naše obec dle zákona neplatí zřizovateli (obec Raškovice,
obec Morávka) úhradu neinvestičních nákladů školy. Tímto byl vytvořen
prostor pro možnost příspěvku na konkrétní věci, které škola potřebuje.
V tomto případě se jedná o příspěvek ve výši, která odpovídá počtu dětí,
docházejících z naší obce do jednotlivých škol (2000 Kč/1dítě).

PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU

 Z jakého důvodu jsou na nově vybudovaných chodnících u bytovek,
obrubníky na jedné straně vyšší než na druhé? Bude akce dokončena
ještě v letošním roce?
Když jsem zjistil, že tomu tak je (z projektové dokumentace to nebylo zcela
patrné), tak jsem si říkal, že dělníci provádějící stavbu nejsou zcela ve
formě. Proto jsem se jich a následně i projektanta na tuto skutečnost
doptával. Bylo mi sděleno, že u nových chodníků je nutností vybudovat
tzv. slepeckou vodící linii, kterou tvoří právě ten vyvýšený obrubník na
jedné straně. Tento požadavek vyplývá z platných norem a legislativních
předpisů.
V současné době se stavba dokončuje, zbývá umístit dopravní značení
a vyasfaltovat několik málo ploch. V příštím roce na jaře se provedou
konečné terénní úpravy, oseje trávník, dokončí se krajnice a namaluje
vodorovné dopravní značení.
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 Kdy konečně začnou práce na úpravě řečiště Hluchého a Čuvného
potoka?
Jen pro připomenutí chci uvést, že tato stavba je plně v gesci správce
vodního toku, tzn. Lesů ČR. Dle posledních informací ze strany správce
toku bude stavba pravděpodobně zahájena koncem listopadu 2013
a to na Čuvném potoce, mimo katastrální území obce Pražmo.
V následujícím roce budou práce pokračovat na horním toku Čuvného
potoka a dále na potoce Hluchém, což už se naší obce, zejména občanů
bydlících na ul. Lipová, Do potoka a Na kopec zcela jistě dotkne. O zahájení
těchto prací budou všichni občané včas informováni.

ZASTUPITELÉ OBCE PŘIJALI JEDNO Z NEJTĚŽŠÍCH ROZHODNUTÍ

Po mnoha jednáních, shánění podkladů, provedení studie a posudků,
zastupitelstvo obce rozhodlo o dalším osudu budovy č. p. 93 – BUDOVY
RAJMANEA.
Bylo rozhodnuto, že si obec ponechá budovu ve svém majetku a v příštím
roce bude zpracována projektová dokumentace na její komplexní
rekonstrukci, po které bude dále sloužit k bydlení. Ze zpracované studie
vyplývá, že po rekonstrukci bude v budově 6 bytových jednotek (3x garsonka,
3x byt 2+1). Celková investice, která bude moci být rozdělena do více etap, se
bude dle znaleckého odhadu pohybovat kolem 3,5 mil. Kč. Návratnost této
investice se předpokládá za cca 15 let. Je nutno říci, že byl zároveň projeven i
konkrétní zájem o koupě budovy, přičemž nejvyšší nabízená cena se
pohybovala okolo částky 1,2 mil. Kč.
Zastupitelé obce při svém rozhodování, zda budovu prodat, či jí ponechat
v majetku obce a rekonstruovat na byty vzali v úvahu všechna dosud známá
pro a proti, jejichž výčet si dovoluji uvést:
1. Prodej budovy by za nabízených podmínek přinesl:
a) rychlé a bezstarostné vyřešení situace
b) získání finančních prostředků na jiné aktivity obce
c) dle záměru zájemce o koupi budovy, by tato měla dále sloužit
k bydlení
d) obec by odpadla starost se zajišťováním náhradního bydlení
stávajících nájemníků po dobu rekonstrukce
2. Proti prodeji budovy hovoří zejména následující argumenty:
a) není vhodná doba k prodeji jakékoliv nemovitosti-nízké ceny
b) rozhodnutí prodat budovu (např. v době, kdy bude obec nutně
potřebovat finanční prostředky) může padnout kdykoliv jindy
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v budoucnu a to za lepších podmínek a např. po zhodnocení budovy
(pro provedené rekonstrukce apod.)
byly zjištěny relativně nízké náklady na rekonstrukci budovy - cca 3,5
mil. Kč
zároveň byla prokázána možnost etapizace rekonstrukce, tzn.
rozdělení investičních nákladů do delšího časového období
prodej nemovitosti je definitivní – nelze tento krok vrátit a zbavujeme
se tak obecního majetku
ztráta vlivu obce na budoucí využití objektu
možnost prodeje několika bytových jednotek ještě před stavbou zajištění finančních prostředků na samotnou rekonstrukci

Vidíte sami Vážení spoluobčané, že se touto problematikou zastupitelstvo
obce zabývalo se vší vážností a pečlivostí tak, aby jejich rozhodnutí nebylo
nevratným krokem do budoucna.
Marek Kaniok, starosta obce
Na ul. Do obory byly umístěny stabilizační palisády
pro zabezpečení sesuvu svahu s oplocením (v nepřehledné
zatáčce u domu č. p. 66).
Přestože palisády nezmenšily průjezdní šířku vozovky, svým
umístěním jednoznačně vymezily prostor pro vozidla, což
zkomplikovalo průjezd dlouhým nákladním vozidlům se dřevem.
Z tohoto důvodu situaci vyhodnocujeme a v případě potřeby
provedeme úpravu této stavby.
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OHLÉDNUTÍ ZA.....

Sportovním dnem Sdružení obcí povodí Morávky
V sobotu 21. 9. 2013 se konal v areálu na Haťoku na Krásné-Mohelnici
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se již o třetí ročník
soutěžního klání mezi obcemi, kdy se opět po roce sešly děti i dospělí změřit
své síly v nejrůznějších disciplínách. Letošního ročníku se zúčastnilo 9 obcí
SOPM a 2 obce ze Slovenska. Součástí programu byla ukázka práce
mohelnických mladých hasičů a vystoupení folklórního souboru Malá
Ostravica.
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí a čtyřčlenné
družstvo dospělých. Děti do osmi let soutěžily v přenášení vody, děti od 8
do 10 let střílely ze vzduchovky na nafukovací balónky naplněné vodou
pověšené na plotě, disciplínou pro děti do 13 let byl hod frisbee a nejstarší
pak čekal překážkový běh zakončený kopem míče do branky. Závěrečnou
dětskou disciplínou byl již tradiční štafetový skok v pytli, v této disciplíně se
postavilo na start celé 12-ti členné družstvo.
Družstvo dospělých tvořili dvě ženy a dva muži. Pro ně byla připravena
netradiční soutěž s názvem „ Co se robí na Krásné“. Úkolem mužů bylo pilou
břichatkou uřezat kotouč ze smrku a teprve až se jim to povedlo, běželi
k řece, odkud museli vylovit jistý počet zlatých valounů. Teprve pak se
zastavil čas. Po celou dobu, kdy muži plnili své úkoly, ženy statečně zabíjely
hřebíky do klády. Počet zabitých hřebíků se pak odečítal od času, který získali
muži při plnění svých úkolů. Čím více jich tedy zabily, tím to bylo lepší.
Královskou disciplínou byl také již tradiční hod vajíčkem, kdy úkolem bylo
hodit a následně chytit syrové vajíčko na co nejdelší vzdálenost.
Všem dětem i dospělým, kteří si našli čas a byli ochotni v jasně žlutém tričku
se znakem naší obce bojovat o co nejlepší výsledky, patří velké poděkování.
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.
Díky obrovskému nasazení všech
soutěžících jsme dosáhli zatím
nejlepšího výsledku, kdy jsme
obsadili krásné 5. místo. A jen pro
úplnost dodejme, že celkovým
vítězem a zároveň organizátorem
příštího ročníku se stala obec
Raškovice. Gratulujeme:-)
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Skautský tábor 1. dívčího a 1. chlapeckého oddílu
v Komorní Lhotce
Od 20. července do 3. srpna 2013 proběhl společný tábor 1. dívčího oddílu
a 1. chlapeckého oddílu střediska Štít Pražmo. Tábora se zúčastnilo celkem 23
skautek a skautů, světlušek a vlčat ve věku 7 až 15 let. Táborníci byli
rozděleni do družin Vyder a Ptakopysků. Děti byly převážně z Morávky a pak
také z Pražma a Raškovic.
Hry letošního tábora se nesly v duchu zlaté horečky na dalekém Klondike,
která na konci 19. století zachvátila Nový svět. Dvě naše družiny se mezi
sebou utkaly v rozličných disciplínách, jako například v běhu psím spřežením,
střelbě z luku, hledání lístků v noci atd. Avšak hlavně bojovaly, kdo dřív
nalezne zlaté nugety a vyrýžuje první zrnka zlata. A byly disciplíny, u kterých
jsme se notně nasmáli, kupříkladu u Sjezdu šíleného zlatokopa.
Úryvek z táborové kroniky...
… od družiny Ptakopysků:
„Šli jsme směrem ke Hrušce, cestou jsme se ptali kolemjdoucích, jestli
nepotřebují s něčím pomoct. Nikdo však pomoc nepotřeboval. Když jsme došli ke
Hrušce, ptali jsme se hromady lidí, jestli nepotřebují pomoct s taškami. Po chvíli
jsme to vzdali, nikdo nic nepotřeboval. Cestou zpátky jsme klepali na vrata.
Pomoct chtěla jedna paní. Shrabali jsme jí seno a přinesli jí pitnou vodu. Poté
jsme rychle uháněli do tábora.“ Hanka
… od družiny Vyder:
„V devět hodin, hned po
nástupu, jsme si do batohu
sbalili 4 litry pití a vydali
jsme se lovit dva dobré
skutky. S prvním pánem, co
jsme potkali, jsme si hezky
popovídali, ale neměl co na
práci, protože už odjížděl.
Druhému
pánovi
jsme
pomohli nosit vodu a Radim
si při tom natloukl koleno,
které mu potom ošetřili. Hned vzápětí jsme uviděli paní, která umývala okna. Té
jsme pomohli zamést dvůr a nanosit klacky. Když jsme zametali, uviděli jsme
Pavelkovic babičku, která měla řízky a sladkosti, tak jsme s ní došli do tábora a
dostali svačinu. Cestu jsme přežili a úkol splnili.“ Karin
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Děkujeme paní Daně Zapletalové za zapůjčení louky k táboření. Využíváme
také příležitosti k opožděnému poděkování rodině Honešů a Foldynů za
zapůjčení tábořiště na Morávce-Kršlích v minulém roce. Touto cestou
prosíme, pokud někdo ví o nějaké louce, kde bychom mohli tábořit – nechť
nás kontaktuje.

PÁR POZVÁNÍ
Udělejte si čas jen pro sebe a přijďte strávit příjemný podzimní večer výrobou
andílka nebo hvězdičky z korálků na

KURZ
KORÁLKOVÁNÍ,
který se bude konat pod vedením paní Květy Műllerové ve čtvrtek 28. 11. 2013
od 17:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu na Pražmě. Cena kurzu je
100 Kč (v ceně jsou zahrnuty náklady na materiál a občerstvení).
Tajemství v názvech ukrytá – pozvánka na výstavu
Bukoryšňata, Strongy, Biňotky, Prašivá, Zlaň, Amerika či Kršle. To jsou
některá ze jmen, s nimiž se setkáme v krajině Morávky, Krásné, Pražma,
Raškovic a Vyšních Lhot. Někdy jsou jména usedlostí, hor, potoků, údolí, luk
či lesů zdánlivě obyčejná, jindy tajuplná a exotická. I za těmi nejobyčejnějšími
se ale skrývá zajímavý příběh. Příběh o lidech, kteří na tom místě žili, o jejich
osudech, každodenní lopotě i svátečních chvílích, o jejich setkávání s
přírodou a druhými lidmi, a to v časech zlých i dobrých, veselých i smutných.
V názvech míst jsou vepsány dějiny obce a lidí, kteří v ní žijí. A právě těmto
velkým dějinám i malým každodenním příběhům je věnována výstava
Tajemství v názvech ukrytá – Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty.
Výstavu doprovází stejnojmenná knížka, která spolu s výstavou přibližuje, jak
vznikaly jména v krajině a jak se v těchto jménech odrážely přírodní poměry,
hospodaření, majetkové vztahy, historické události, rodinné tragédie i setkání
s různými nadpřirozenými silami. Dozvíte se například, jak stará jsou jména
v krajině, proč je v Beskydech tolik grúňů a kyčer, které názvy zmizely pod
hladinou přehrady na Morávce nebo jak se říká tam u vás. Těšíme se setkání
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na zahájení výstavy v pátek, 29. 11. , v 17:00 v Památníku Raškovic. Výstavu
bude možné shlédnout od 25. listopadu 2013 do 7. února 2014.
Knížka a výstava jsou výsledkem projektu Ostravské univerzity Místní
a pomístní jména jako kulturní dědictví a jsou založeny na archivních
pramenech a rozhovorech s pamětníky i představiteli ostatních generací,
které se uskutečnily v uplynulých dvou letech. Více o projektu se dozvíte
u řešitele
projektu
Přemysla
Máchy
premysl.macha@osu.cz)
a na internetových stránkách projektu: www.nazvymist.cz
Zveme všechny děti i jejich rodiče na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU,
která se bude konat ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 16 hod
v areálu u sv. Floriána na Pražmě.
Chybět nebude pravá ohňová show ani čerti, Mikuláše
doprovodí andělé…. Pro všechny bude připraveno malé
občerstvení.
Zvou pořadatelé

VK Raškovice, odbor ČASPV - cvičení pro veřejnost
Od listopadu zahajujeme opět cvičení pro veřejnost v ZŠ v Raškovicích
PILATES každé úterý v 18 h
BALONY každý čtvrtek v 18 h
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CO S MOTORKAMI V KRAJINĚ?
Počet motorek a čtyřkolek, které se prohání volnou krajinou, neustále roste.
Motorkáři, pro zjednodušení tak nazývejme všechny řidiče off-road vozidel,
kromě porušování předpisů a poškozování přírody ohrožují i bezpečnost lidí.
Často porušují také technické normy pro provoz vozidel (chybějící registrační
značky, záměrné zásahy do výfuku s cílem zvýšení hlučnosti apod.). A velmi
často dochází i k situaci, kdy je naprosto beztrestně poškozován soukromý
majetek a zcela pomíjeno právo vlastníka.
Z internetových diskuzí je zřejmé, že většina motorkářů dobře ví, že svou
jízdou překračuje zákon, ale agresivní jízda v členitém terénu, přilba na hlavě
a neoznačená motorka jim zajišťují anonymitu a tím prakticky i beztrestnost.
Najdou se však i tací, kteří své chování nepovažují za nezákonné a dokonce ho
urputně hájí (i oni však raději jezdí bez značek). Jak to tedy je?
Pravidla pro jízdu mimo silnice bohužel nejsou tak jednoznačná jako pravidla
silničního provozu. Vycházejí totiž z více předpisů a vyžadují i velmi dobrou
znalost místních poměrů. Pro normálního člověka je nejproblematičtější
zákon o pozemních komunikacích. Z něj by se totiž na první pohled dalo
vyvozovat, že i po účelových komunikacích může jezdit kdokoliv a kdekoliv, a
to i v chráněných územích. Další předpisy to ale vylučují. Jak se tedy proti
motorkářům v přírodě mohou návštěvníci přírody, zástupci obcí a vlastníci
pozemků bránit?
Podle dosavadních zkušeností lze změny v chování jezdců očekávat pouze s
pomocí zásahů ze strany odpovědných orgánů. V případech, kdy se
domníváte, že jízdou motorkáře došlo k porušení zákona, je nejúčinnější
zavolat policii. Ale ani tak se nemusí podařit vyřešit problém ihned, protože
policie nemusí mít právě možnost vyslat do terénu hlídku. Přestupek tak
bude alespoň lokalizovaný a více hlášení ze stejné oblasti pak naznačuje
narůst problému, na který bude muset policie reagovat.
V oblasti Beskyd se velmi osvědčily společné kontrolní akce policie s Lesy
České republiky nebo se Správou CHKO, které mají velmi pozitivní efekt, byť
jen krátkodobý. Není totiž možné dělat je příliš často a na velkém území. Je
však zřejmé, že policie problém vnímá a v rámci možností se také snaží jej
řešit.
Podrobnosti k předpisům omezujícím jízdu v terénu a další informace k
tématu najdete na webových stránkách www.zakaz-vjezdu.cz.
Petr Konupka, ČSOP Salamandr
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry
v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje,
HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více
hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu
uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při
událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé
paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod
Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých
a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se
stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při
nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň
je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou
linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně
hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů
v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů)
stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet
požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku,
jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech
v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních
požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech
v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v
důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet
úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při
úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem.
Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v
průměru jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či
podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou
k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty
(obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD:
http://www.cahd.cz/?page_id=835.
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Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných
nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu
(zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o
rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je
vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat.
Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče
požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění
1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních
dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a
bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na
zajištění bezpečnosti v domácnostech.
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Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen
čtyři měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik
sám váží? Kdybychom tento odpad ze všech domácností v kraji za celý rok
naložili na nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150
kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se
dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET
lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská fleecová mikina,
na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou součástí
mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a ani si
neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí například
plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél rychlostních silnic a
dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních
prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru,
že vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová
krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky,
alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také
používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných
izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír.
Tímto způsobem se může použít až sedmkrát. Další možností jeho recyklace
je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře
využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se z něj vyrábí i
lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.
Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad
z našich domácností dále využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro
jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou
navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o
tom, že třídění odpadů má smysl!
Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.

Pražmovské ozvěny

19

Slavnost broučků a berušek se opět povedla
Sdružení rodičů při MŠ Pražmo pořádalo 8. 11. 2013 již tradiční lampiónovou
slavnost broučků a berušek. Děti s lampiónky prošly uličkami Pražma a
posvítily všem zvířátkům před přicházející zimou. Na trase je čekaly úkoly, za
které dostávaly sladké odměny. Děti si zahrály na veverky, od babičky
kořenářky dostaly poučení o správném zacházení s odpadky. Děti daly
Beskydošovi krmení pro zvířátka a maminka zaječice obdarovala děti plnou
nůší bonbónků. Nechyběly ani lesní bludičky. Vyvrcholení celé slavnosti bylo
pod Zlaní, která byla nádherně vyzdobená světýlky. Všichni přítomní si
pochutnali na čaji a domácích moučnících. Romantický večer byl pro všechny
zúčastněné příležitostí k přátelskému pohovoru.
Všem organizátorům slavnosti patří naše velké poděkování.
Za MŠ Pražmo R. Králová
Projekt Mateřské školy Pražmo „Chráníme a pečujeme o ptačí stezku“
byl vybrán grantovým programem Era pomáhá regionům.
Náš projekt byl úspěšný a byl vybrán grantovým programem Era pomáhá
regionům. Projekt získal nejen možnost výběru peněz na webových
stránkách – www.erapomaharegionum.cz/projekty/poodri/16-prazmo,
ale i mediální podporu a nakonec i grant.
Ptačí stezku jsme vytvořili v roce 2012 společně s dětmi, rodiči, lesáky,
ornitology a širokou veřejností. Je tvořena devíti ptačími budkami –
sýkorníky a jedním sovníkem. Ptačí stezka vede přes most řeky
Morávky směrem k Demlovicím.
Od pondělí 18. listopadu 2013 do 20. prosince 2013 máte možnost
finančně přispět na projekt, který je nám společně nejbližší a společně
ho můžeme i realizovat. Projekt s nejvyšší vybranou částkou získá
50 000 Kč, další potom 40 000 Kč a 25 000 Kč a k tomu ještě Vámi
darovaný finanční příspěvek.
Cílem našeho projektu je zapojit děti, jejich rodiče, širokou veřejnost a další
subjekty do ochrany ptáků, zajišťovat podmínky pro jejich život a společně
vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Ptačí stezka je
a nadále bude pro děti, mládež i veřejnost zdrojem poznávání života
ptáků i přírodních hodnot v okolí bydliště. Umožňuje projevovat pokoru
a úctu k životu a oceňovat krásu a hodnotu přírody.
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------------------------------------------------------reklama-------------------------------------------------

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY- patří do havajských masáží lomi lomi.
Používají se techniky masáže předloktím. Masíruje se teplými kameny a zároveň se
přikládají kameny na páteř, kde prohřívají a uvolňují blokády celého těla. Masáží dochází
k hluboké relaxaci a zároveň vulkanické kameny předávají energii, jelikož mají vysoké
vibrace. Je jednou z nejlepších terapií k odstranění stresu a vnitřního neklidu. Představte
si příjemné teplo přicházející z vulkanických kamenů do každé části vašeho těla.
Nádherně si odpočinete a ještě dlouho po masáži budete cítit blahodárné uvolňující
teplo. Teplo sálající z hladkého kamene prostupuje do organizmu až 3 cm hluboko.
Ovlivňuje fyziologické procesy, uvolňuje, odstraňuje nervozitu a stres, nespavost a další
problémy, které souvisejí s vysokými nároky na psychiku. Na tělesné úrovni pomáhá teplo
z kamenů uvolňovat ztuhlé svaly, bloky, křeče. Uleví od bolesti v kloubech, reguluje
trávení a zrychluje metabolismus. Odplavuje škodlivé látky z tkání, napomáhá ke správné
funkci lymfatického systému, jater ledvin. Mimořádně silné jsou kosmetické
účinky, masáž zvláční pokožku, teplo otevře póry. Blahodárným vlivem na lymfatický
systém působí lávové kameny proti celulitidě. Na úrovni energetické harmonizuje funkce
čaker (energetických center) i meridiánů (energetických drah), navozuje meditační stav.
Pocity a účinky vydrží po několik dnů.
Délka procedury:
Zádová sestava (nohy + záda) - 90 min.
Záda - 45 min až 60 min
Obličej + dekolt - 30 min
Kontakt : Milena Pýchová

Pražmo 199

Mobil : 734721705

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a
chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Dodáváme
také vstupní dveře. Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění.
Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky a další doplňky po chov.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech, opravy. Pokrývačství, klempířství, tesařství.
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, tel.: 722 550 000
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VODA TOPENÍ PLYN
JOSEF HLISNÍK
Nabízí tyto služby:
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
výměna rozvodů pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen,
výměna vodovodních baterií, montáž ohřívačů vody elektrických,
kombinovaných.
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles, včetně rozvodů v mědi, železe nebo vícevrstvých
trubkách. Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu. Montáž kotlů
na tuhá paliva. Solární systémy.
PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, plynových ohřívačů vody,
provádění plynových přípojek od HUP.
Dodávka instalačního materiálů, včetně spotřebičů (kotle, bojlery atd.)

kontakt: 607 956 196
email: hlisnik.vodotopo@email.cz
www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz
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Výměna starého kotle

Topná sezóna pomalu začíná a jako každý rok nám opět volají lidé s
nejrůznějšími dotazy. Často kladené dotazy směřují na to, jak vlastně správně
topit, jaký druh topení je nejlevnější, co dělat s vysokými zálohami či s vysokými
doplatky za plyn? Pokusím se vám tedy přiblížit celou problematiku a dát pár
cenných rad, které vám mohou pomoci.
Jakýkoliv druh topení v rodinném domě má vždy své výhody i nevýhody.
Každému z nás jde především o to, naložit se svými penězi efektivně a protopit co
nejméně. Většina domácností topí tuhými palivy nebo plynem. Pokud si chcete
vypočítat a porovnat váš způsob topení, můžete tak učinit s pomocí nejlepších
odborníků v České republice, konkrétně na stránkách www.mmindustry.cz
Roční náklady na tuhá paliva a plyn jsou dnes téměř ve stejné výši, avšak pracnost
a časová náročnost topení tuhými palivy je daleko vyšší a pro mnohé z nás
nemyslitelná. Náročnost je spojená s brzkým vstáváním, pracným zatápěním,
vyklízením kotle, nanošením dříví, uhlí apod.
Topení plynem je v podstatě bezúdržbové, a dokonce dnes velmi cenově
přijatelné. Avšak je nutná menší modernizace, a sice výměna kotle. Váš současný
kotel možná topí skvěle, ale do komína stále vypouští 120-200 °C. Nové
kondenzační kotle Viessmann dokáží přeměnit toto teplo do topné vody a do
komína tak jde pouze 40-80 °C. Výhodou je, že to, co jste nyní vypouštěli
z komína, vám zůstává doma v topení. Jedná se o rozdíl až 15 tisíc ročně. Tudíž
návratnost celkové investic je menší než 5 let. Čím dříve se tedy rozhodnete pro
výměnu kotle, tím více peněz dokážete ušetřit pro váš rodinný rozpočet.
Kotle Viessmann, které instalujeme, jsou garancí kvality, a to hlavně díky
jedinečným nerezovým výměníkům a zásobníkům. Životnost kotle s nerezovým
výměníkem je až 20 let. Stávající atmosférické plynové kotle se obvykle opravují
nebo vyměňují již po 8-15 letech.
Tyto typy kotlů nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a používají kyslík
z okolního prostoru, proto je nutné zajistit pravidelné odvětrávání sklepa, či
místnosti, kde je kotel umístěn. Tento způsob provedení kotlů se dnes již
nedoporučuje. Z praxe mohu potvrdit, že po výměně kotle ve sklepě stoupla
teplota až o 10 °C a podlaha v prvním patře není již tak studená jako v minulosti. I
toto mohou být další způsoby, jak ušetřit peníze a zajistit si lepší podmínky pro
vaše bydlení.
Kotle Viessmann byly vyvinuty především pro nahrazení starých modelů bez
nutného zásahu do stávajícího topného systému. Výměna je tak velice rychlá a
není drahá. Obvykle ji firma zvládne za jediný den, samozřejmě ale záleží na
obtížnosti sytému. Často se s výměnou kotle spojuje i výměna starých radiátorů.
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Starší litinové radiátory jsou pro kondenzační kotle nejvýhodnější, jelikož pomocí
ohřáté vody zajišťují, že se kotel stále nezapíná, a tak se neopotřebovává. Proto je
možné místo výměny radiátorů provést pouze jejich renovaci.
Naši pracovníci prošli nutnými školeními, a to jak pro montáž tak i servis kotlů,
včetně jejich řádného uvedení do provozu a seřízení. Správná výměna kotle
zahrnuje i kontrolu přívodu plynu, revizi plynu, revizi komínu, protokol o
nastavení a seřízení spotřebiče, kontrolu elektrického jištění kotle a záruční list.
Díky kvalitě výrobků Viessmann a nerezovým komponentům v kotli Vitodens je
možno získat až 5letou komplexní záruku.
MM industry s.r.o. je smluvním partnerem společnosti Viessmann a zajišťuje
stálou a pohotovostní službu nejen výrobním závodům, ale i domácnostem, a tak
se už nemusíte bát, že při nečekaném problému budete doma mrznout. Běžné
náhradní díly máme skladem a díky centrálnímu skladu jsou další díly dostupné
do 24 hodin. Každý kotel Viessmann je navíc vybaven čárkovým kódem a
výrobním číslem, díky kterému známe přesnou sestavu dílů použitých v kotli,
jejich cenu i dostupnost. Vždy tak dodáme správné díly, které váš rozbitý kotel
potřebuje. Servis obvykle nebývá časově náročný ani drahý.
V případě, že byste měli zájem o nezávaznou kalkulaci, můžete nás kontaktovat
na telefonních číslech 775 345 045 či 558 622 456. Dotazy vám zodpovíme i na
emailové adrese info@mmindustry.cz. Každý všední den od 7–15:30 hod. Vás
rádi přivítáme v naší prodejně na adrese Staroměstská 3479, Frýdek-Místek, kde
si mimo jiné můžete prohlédnout nejmenší kondenzační kotel na trhu.
www.mmindustry.cz
Spolujízda
Hledám/nabízím spolujízdu Morávka- FM-Ostrava a zpět, ráno/večer.
Přesný čas a cena dohodou. Tel 773485811
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. i.fluksova@volny.cz,
tel. 775 637 265
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