Zpravodaj obce Pražmo
Prosinec 2016

číslo 3/2016

Vážení spoluobčané,
čas Vánoc se opět přiblížil a za ním neodmyslitelně pospíchá i konec roku.
Ten nový, jistě plný Vašich plánů, nadějí i předsevzetí již klepe na dveře a
nezbude, nic jiného než ho vpustit do svých životů a pokud to bude jen trochu
možné, prožít jej celý ve zdraví, štěstí a lásce. Jistě si to všichni přejeme,
nicméně je nutné jít těmto životním ctnostem v ústrety a pochopit, že zdravý,
šťastný a láskyplný je více ten, kdo o sebe a svou duši pečuje, ten, kdo
odpouští, ten kdo moudře a s rozmyslem smýšlí, ten, kdo si své skutky
„uvědomuje“.
I na obci se v příštím roce budou dít věci. Budeme se snažit plnit všechny i
dlouholeté plány, žít v naději, že je dokončíme ku prospěchu všech a s
předsevzetími, že se tentokrát již opravdu nenecháme vtáhnout do
jakéhokoliv soukolí s porouchanými kolečky:-). Pokud to bude jen trochu
možné, udržíme obec ve zdravé kondici, štěstí půjdeme naproti a pokusíme
se obci a Vám všem s láskou předat to nejlepší. Naše obec bude slavit 240
narozeniny. Její duše je mladá, ale i tak se postaráme, aby všichni ti, kdo jí
mají rádi, měli možnost vzdát jí hold svými skutky pro ni. Nebudeme vytvářet
prostor pro zbytečné konflikty, naopak se vynasnažíme, nerozdmýchávat
oheň hněvu a nabídneme ruku k smíru. Uvědomujeme si, že obec je živý
organismus, u kterého je nutné pečovat o všechny jeho části.
Krásné vánoce a vše dobré v roce 2017 přeje Váš starosta, Marek Kaniok
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ZASTUPITELSTVO OBCE PRAŽMO ROZHODLO O KOUPI
HOTELU TRAVNÝ
Zastupitelstvo obce Pražmo na svém zasedání dne 14. 12. 2016 rozhodlo o
koupi Hotelu Travný. Tomuto nelehkému rozhodnutí předcházelo velmi
podrobné a důkladné zkoumání všech aspektů, které by na něj mohly mít
pozitivní, či negativní vliv.
Možnost koupě hotelu Travný jsme začali vyhodnocovat již v listopadu, kdy
jsme obdrželi informaci, že je nabízen k prodeji a bude od začátku prosince
uzavřen. Zadali jsme znalecký posudek na prověření požadované ceny
nemovitosti, provedli důkladnou právní, daňovou a finanční analýzu a
posoudili možnosti budoucího provozování hotelu. Na základě zjištěných
informací jsme na pracovním jednání zvážili všechny možnosti. Porovnali
rizika, klady i zápory možného odkoupení a dalšího případného nakládání
s nabízenými nemovitostmi.
Výsledkem toho je rozhodnutí o koupi a dalším provozování hotelu, jak jsem
již zpočátku uvedl. Je nutno říci, že z celé situace jistě nejásáme a nežijeme
v hluboké blaženosti z toho, že obec bude vlastnit a provozovat hotel. Jsme
však přesvědčeni, že rozhodnutí je správné a v podstatě jediné možné.
Zabraňujeme tímto reálnému riziku, že by byla budova prodána někomu, kdo
jí bude provozovat jako ubytovnu, v lepším případě z ní vytvoří sociální byty.
Nechceme se ani dívat na situaci, při které dominantní budova v centru obce
dlouhá léta čeká na své další využití a chátrá. V neposlední řadě jsme
přesvědčeni, že je v obci nutné zachovat prostory pro společenské a kulturní
účely.
Zároveň jsme si vědomi, že nemůžeme finance obce zcela zatížit břemenem
nákupu hotelu, který nebude generovat žádné příjmy, proto jsme se rozhodli
tento nákup úvěrovat a dále provozovat formou založení společnosti s. r. o.,
která bude mít zcela oddělené finanční hospodářství od obce. Tím nechci
tvrdit, že do hotelu obec nikdy nebude chtít, případně muset investovat i své
rozpočtové prostředky, pokusíme se je však omezit na minimum. I z tohoto
důvodu je nutné, aby byl hotel Travný dále provozován.
Hotel Travný jsme koupili za cenu 7 800 000 Kč. Výši úvěru na koupi, který
budeme splácet po dobu 9 let, jsme stanovili na 8 000 000 Kč tak, aby bylo
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možné provést některé vstupní investice. Pro založení společnosti, která
bude hotel Travný provozovat je nutné mimo jiné provést důkladné výběrové
řízení na provozovatele hotelu, na jehož přípravě již pracujeme.
Rovněž bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo již v lednu zahájit alespoň
částečný provoz, abychom mohli uspořádat např. tradiční plesy.

Odpadové hospodářství


Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2017 je poplatek
stanoven na 533 Kč. Majitelé rekreačních objektů platí poplatek v plné
výši. Pro občany s trvalým pobytem v obci je stanovena úleva ve výši 33
Kč. Celková výše poplatku pro ně činí stejně jako v loňském roce 500 Kč.
Poplatek je splatný k 31. 10. 2017.



Kontejner na textil
Často se občané ptají, co se děje s věcmi, které hodí do kontejneru na
textil? Tento kontejner je umístěn u bývalého obecního úřadu a
provozuje jej Nadace Sova. Věci z kontejneru se následně třídí. Pokud
jsou v dobrém stavu, používají se dál k humanitárním účelům. Co se již
nehodí k tomuto využití, recykluje se k výrobě různých výplní, izolací,
čistících hader apod. Do kontejnerů patří nejen oblečení, ale i boty,
kabelky, lůžkoviny, vše musí být čisté.
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Sběrné nádoby na potravinářské oleje
Od ledna 2017 přibude na některých sběrných místech pro tříděný
odpad (u bytových domů – kotelna, ul. Roveň a ul. Třešňová) do
rodiny barevných kontejnerů zelená popelnice. Obec ve spolupráci se
společností EKO - PF zajistila sběr potravinářského oleje. Veškeré
potravinářské oleje, které pocházejí z Vaší domácnosti, budete moci
uložit v uzavřené PET lahvi do určených, příslušně označených popelnic
zelené barvy. Tyto popelnice budou zpočátku vyváženy podle potřeby,
následně v optimalizovaných pravidelných intervalech.
PŘICHÁZÍ ČAS VÁNOC, ČAS SMAŽENÍ KAPRŮ. JIŽ NYNÍ MÁTE MOŽNOST
NEZANÁŠET SVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZBYTKY OLEJŮ. STAČÍ JEN
OLEJ NALÍT DO PET LAHVE A NÁSLEDNĚ JEJ VYHODIT DO
PŘÍSLUŠNÝCH KONTEJNERŮ.

KRÁTCE…








Obecní úřad na Pražmě bude mezi svátky otevřen v úterý 27. 12. 2016
a ve středu 28. 12. 2016. V novém roce bude úřad otevřen od pondělí 2.
1. 2017.
Poslední úřední den Obecního a stavebního úřadu v Raškovicích bude
ve středu 21. 12. 2016 v době 7,30 – 11,30 a 12,00 – 16,30. Obecní úřad i
stavební úřad Raškovice bude pak až do konce roku 2016 uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.
Sběrný dvůr bude v době od 23. 12. 2016 do 31. 12. 2016 uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.
Termíny vymetání komínů v roce 2017 v obci Pražmo: 7-8. března, 2526. května, 23-24. listopadu.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Pražmo. Poplatek ze
psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek za psy je splatný k 31. 3. 2017.
Výše poplatku: První pes v rodinném domě 100 Kč, druhý a další 300 Kč.
První pes v bytových domech 400 Kč, druhý a další 800 Kč, pro důchodce
v bytových domech první pes 200 Kč, druhý a další 300 Kč (je třeba doložit
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potvrzení s OSSZ o příjmu důchodu- invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu).
HISTORICKÝ STOLNÍ KALENDÁŘ

Pro rok 2017 vydala obec pro všechny domácnosti historický stolní
kalendář. Rok 2017 je pro obec, hasiče i farnost rokem jubilejním a tak je
kalendář sestaven ze starých fotografií. Věříme, že se bude líbit starší
generaci, která si připomene dobu svého mládí, a těm mladším aspoň trochu
přiblíží, jak se kdysi žilo. Tento kalendář bude roznesen do každé domácnosti
zaměstnanci obecního úřadu spolu s tímto vydáním Pražmovských ozvěn.
KDO NEBUDE ZROVNA ZASTIŽEN DOMA, BUDE SI MOCI KALENDÁŘ
VYZVEDNOUT V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a porozumění
v roce 2017 přeje všem svým členům
a spoluobčanům Pražma
Spolek seniorů PRAŽMA

MALÁ GALERIE - KNIHOVNA - PAMÁTNÍK RAŠKOVICE
zve na výstavu

STŘÍPKY Z KRONIKY,
která je pořádána u příležitosti blížícího se 240. výročí založení
obce Pražmo
Otevřeno: úterý: 8. 30 – 12. 00 / 12. 30 – 17. 00 h
čtvrtek: 8. 30 – 12. 00 / 13. 00 – 17. 30 h
ZÁŘÍ 2016 – ÚNOR 2017

Fotografická soutěž
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PRAŽMOVSKÝ ROK – fotografická soutěž
Při příležitosti výročí založení obce vyhlašuje Obec Pražmo celoroční
fotografickou soutěž pro děti a mládež.
Zadání:
Každý soutěžící nafotí obec Pražmo tak, jak ji vidí. Do soutěže může přihlásit
každý 1-4 své fotografie. Pojetí je naprosto libovolné – dokumentární
(sportovní akce, hasičská soutěž,…), umělecké (první sněženka, letní
červánky, zimní úsvit,…), s vlastními nápady.
Fotografie dodávejte v digitální formě v dobrém rozlišení, formát cca A3. U
každé fotografie uveďte v názvu datum pořízení a dodejte ji/je ve složce
s Vaším jménem, příjmením a třídou.
12.11.2016.jpg,

Aglája Vopajšlíková 8.A

Zúčastnit se mohou všichni školáci z Pražma a okolních obcí.
Uzávěrka: červen 2017, fotografie však můžete dodávat průběžně.
1. na mail katerina.janosikova@prazmo.cz nebo osobně do obecní knihovny
na flash disku
2. ZŠ Morávka – Mgr. Jana Šichtářová
3. ZŠ Raškovice – Mgr. Dana Kuriplachová
Hodnocení provede komise pod vedením profesionálního fotografa.
Nejlepší fotografie budou zpracovány do obecního kalendáře pro rok 2018
a odměněny. Žádoucí jsou fotografie ze všech ročních období.
Těšíme se na Vaše díla.
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OHLÉDNUTÍ ZA…
Sportovním dnem Sdružení obcí povodí Morávky
V sobotu 12. 9. 2015 se konal v areálu fotbalového hřiště v Nižních Lhotách
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se již o šestý 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. V disciplínách pro všechny kategorie se objevovaly
prvky, které nějak charakterizují Nižní Lhoty. Nejmenší děti do osmi let
přenášely mléko v naběračce. V této kategorii nás reprezentovali Adámek
Rusňák, Markétka Kociánová a Jan Popelka. Pro děti od 8 do 10 let byla
připravena ryze technická disciplína. Z hromady šroubků, podložek a matiček
museli sestavit sady a trefit se s nimi do kbelíku. O to se pokoušeli Simča
Blahutová, Roman a Jakub Koloniční. V další soutěži „popelky“ Katka
Ošťádalová, Veronika a Pavlína Bezkidové třídily kukuřici, hrách a fazole a
pak skákaly v pneumatikách. Pro nejstarší věkovou kategorii 13 až 15let byla
připravena chůze po plastové rouře a kop balonem na cíl. V této soutěži
bojovaly Nikola Rusňáková, Adéla Blahutová a Karolína Popelková.
Všech 12 děti se pak zapojilo do každoroční disciplíny „Hni s pytlem“, kdy
děti štafetovým způsobem skákaly v pytli.
Mezi soutěžemi pro děti a pro dospělé proběhla soutěž pro starosty či jejich
zástupce. Naše paní místostarostka Michaela Honešová dostala nelehký úkol
– z osmi prkýnek a několika hřebíků sestavit funkční bedýnku, která pak měla
být použita do soutěže dospělých. Za značného odborného přispění
pražmovských fanoušků se dílo podařilo a dámská část dospěláckého
družstva se složení Eva Blahutová a Soňa Rusňáková ji pak použila pro
přenesení hlávek zelí. Zelí pak musely holky nakrouhat a natlačit do
připraveného škopku.
Na chlapy už pak zbyla již tradiční disciplína „Těpni vajcem“, kdy si Přemek
Kaňok s Honzou Ruskem přehazovali syrové vajíčko na co největší
vzdálenost.
V těchto netradičních disciplínách celý tým z Pražma nasadil maximální úsilí,
ale i přes obrovské nasazení všech soutěžících jsme letos obsadilo místo
v úplném závěru startovního pole.
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
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divákům, bez nichž by se vůbec nevytvořila tak bezva atmosféra, která tam
jistě po celé odpoledne panovala.

Závodem požárnické všestrannosti na Pražmě

V sobotu 15. 10. 2016 se v naší obci konalo téměř po dvaceti letech okresní
kolo Závodu požárnické všestrannosti, které pořádalo Okresní sdružení
hasičů ve Frýdku-Místku v úzké spolupráci s místními hasiči. Tento podzimní
závod je součástí celostátní hry mladých hasičů a dorostenců PLAMEN. Hra
má několik kol, další jsou potom na jaře, kdy mladí hasiči soutěží v požárních
disciplínách.
Trať závodu vedla podél řeky a pětičlenná družstva na ní plnila na šesti
stanovištích nejrůznější úkoly např. střelba ze vzduchovky, práce s buzolou,
první pomoc.
Ráno nejdříve proběhl závod dorostenců, kdy se na 3 km dlouhou trať
postavily 2 kolektivy dorostenců, 2 kolektivy dorostenek a 47 jednotlivců. Od
10 h pak soutěžily děti ve dvou kategoriích - mladší a straší. Trať pro děti
měřila asi 2 km a proběhlo ji v pětiminutových intervalech celkem 53
družstev. Celkově se tedy postavilo na start závodu 332 závodníků.
Na startovní čáru se postavila i dvě družstva mladých hasičů z Pražma v
úplně nových dresech, které se podařilo pořídit díky sponzorskému daru
místního podnikatele. Zvlášť pětici v mladší kategorii se závod vydařil,
skončili v první desítce a mají pěkně našlápnuto do dalších jarních kol.
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K hladkému průběhu závodu přispělo kromě dobré souhry rozhodčích,
organizátorů i závodníků také příjemné slunné počasí. Tak si tento den na
Pražmě všichni užili.

Setkáním seniorů

V pátek 30. listopadu 2016 se v hotelu Travný uskutečnilo již tradiční setkání
seniorů. Tato akce rok od roku získává na své oblibě, počet účastníků se letos
vyšplhal až k osmdesátce. Seniory přišli pozdravit svým pohádkovým
pásmem děti z naší Mateřské školy. Dětský pěvecký sbor Caro při základní
škole v Raškovicích pak předvedl téměř profesionální vystoupení, za které
děti sklidily obrovský potlesk. Proti jiným rokům organizátoři program
obohatili o historickou přednášku pana Fajkoše.
Mnozí senioři využili možnosti položit dotaz zástupcům obce, na všechny
bylo ihned dána odpověď.
Po celou dobu podbarvoval atmosféru příjemnou hudbou pan Milan Glembek,
v závěru došlo dokonce i na tanec. V dobré náladě a s dobrým občerstvením
se neslo celé odpoledne až do pozdních nočních hodin.

Mikulášskou nadílkou
Stejně jako v minulých letech přijel mezi děti znovu svatý Mikuláš se svým
doprovodem. O tom, že se akce již pomalu stává tradicí, svědčí čím dál větší

Pražmovské ozvěny

10

počet rodičů, prarodičů, známých, kteří se na Mikuláše spolu s dětmi
přijdou podívat.
V pondělí 5. prosince v podvečer projel obcí a nakonec dorazil do areálu u
sv. Floriána nádherně nazdobený a nasvícený vůz tažený koňmi a v něm
seděl svatý Mikuláš s andělem. Kočár doprovázela družina andělů a čertů
na koních. Děti z mateřské školky si pro Mikuláše připravily pěknou
písničku. Balíček se sladkostmi dostaly všechny děti, které přišly a slíbily,
že nebudou zlobit. Snad Mikuláš viděl, že tady máme jen hodné děti. Čekání
na příjezd Mikuláše zpestřilo vystoupení Úžasného divadla fyziky. Za to, že
se nadílka opravdu povedla, patří velké díky všem, kteří se na této akci
podíleli, zejména Sdružení rodičů při MŠ Pražmo, dobrovolným hasičům,
ochotným zaměstnancům obce a v neposlední řadě koníkům a jejich
pánům, bez kterých by to prostě nebylo ono.

Vánočním laděním

Předvánoční páteční odpoledne 16. prosince začalo okolo 14,30 h v parku
pod kostelem vánočním jarmarkem. Na něm bylo možno zakoupit
nejrůznější zboží s vánoční tematikou, výrobky dětí z místní školky, jmelí
apod. Nechyběl ani již tradiční svařáček místních hasičů či bigos připravený
panem farářem. Vánoční atmosféru podtrhovaly nádherné tóny vánočních
melodií a koled.
Ve staré faře si mohly děti v dílničce vyrobit papírového andělíčka či
vánoční ozdobu, vybarvit vánoční mandalu nebo napsat přání Ježíškovi.
Všechna přání Ježíškovi byla následně slosována a výherci odměněni.
Novinkou letos byl živý betlém s jesličkami, Marií a Josefem, u kterého
nechyběl oslík a ovečka. Zvlášť zvířátka byla pro děti velkým lákadlem.
Mezi všemi přítomnými se pohybovala Lucka celá v bílém. Koho pohladila
husím brkem, tomu přála štěstí. Dále se mezi návštěvníky motala celá řada
andílků a malých čertíků pod vedením dvou velkých čertů, kteří jen tak
naoko pouštěli hrůzu.
Nedílnou součástí vánočního ladění byl adventní koncert dětského
pěveckého sboru CARO z raškovické školy v kostele. Koncert z kostela se
přenášel do venkovních prostor, takže ti, co se do kostela nedostali,
nemuseli litovat.
PO ukončení koncertu se zpěváci z kostela přesunuli ven ke stromečku,
který se za zpěvu jejich koled nádherně rozsvítil.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Každý rok začátkem ledna vychází do ulic skupinky koledníků
a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého
do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s
vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a
různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017.
Ve vaší obci Pražmo se během Tříkrálové sbírky 2016 vybralo 31 563,-Kč.
Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do
sbírky. Vážíme si vašich příspěvků a také pomoci při koledování.
V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové
vybavení (počítače, softwary pro zápis klientů, aj.) pro Charitní
pečovatelskou službu, Centrum Pramínek, Oázu pokoje a pro Poradenské
centrum. Dále chceme zajistit kvalitní vzdělávání našim zaměstnancům v
Klubu Nezbeda, ve službě ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní centrum
Maják koupíme nový šicí stroj, který poslouží při pracovní terapii. Z výtěžku
rovněž částečně pokryjeme náklady nového vozidla pro Charitní
ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Ohlédnutí za včelařským rokem
Práce se včelami přináší člověku radost a docela jiný pohled na své okolí a
hlavně na přírodu. To muže znamenat hodně nebo málo – v každém případě
pro mě je to rozhodující. Včelaření není pro hlupáky, to se ukáže hodně brzy.
Ale při troše vůle se mu dokáže naučit každý normální člověk. Ten postupně
zjistí, že včela je bytost, jejíž charakter se dost liší od charakteru lidského. Je
možné, že včela dokáže v člověku probudit skryté vlohy, i když rozhodnutí
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stát se včelařem může mít různé důvody. Včelařit může začít člověk v každém
věku a dost často to bývá napořád.
Kalendářní rok 2016 je skoro u konce a já si kladu otázko jaký vlastně byl z
pohledu včelařů ZO ČSV Morávka. Na nedávné členské schůzi jsme zhodnotili
činnost, která úzce souvisela se schváleným plánem práce ZO pro tento rok.
To, že toho nebylo málo, chci doložit krátkým výčtem jednotlivých událostí.
Zdravotní stav našich včel je prioritou, a tak po obdržení výsledku vyšetření
vzorku zimního mělí z okresní veterinární stanice ve Frýdku – Místku jsme
byli spokojení. Vždyť z celkového počtu 74 včelařů, jsme museli jen u šesti
provést následné jarní přeléčení. Dle opatření OVS F-M včelaři z obcí Krásná a
Raškovice nadále zůstávají v ochranném pásmu a to díky včelařům sousední
vesnice z Lubna, kde se nacházelo ohnisko moru včelího plodu. Podařilo se
nám zajistit celkem pět odborných přednášek zaměřených na zdravotní
prevenci včelstev, tvorbou ekologického prostředí pro chov včel, porovnávaní
včelaření v ČR a EU, dále využíváním včelích produktů k lékařským účelům
tzv. Apiterapie a poslední přednáška se zabývala chovem včelích matek a
tvorbou včelích oddělků. Celkem se těchto přednášek zúčastnilo 128 včelařů
ZO a 13 hostů.. V měsíci dubnu jsme se zúčastnili plenárního zasedání OO FM, kde jsme v diskuzi prezentovali názory našich včelařů. Na tomto zasedání
převzali z rukou předsedkyně ČSV Mgr. Machové okresní vyznamenání
„Vzorný včelař“ za dlouholetou aktivní práci dva členové naší ZO a to přítel
Petr Kaspárek z Krásné a Jiří Máder z Ráškovic. Svou činnost jsme mohli
rozvíjet i díky dotacím OÚ a sponzorským darům firem a podnikatelům. Za to
jim patří velké poděkování. Čerpání dotace KÚ MSK určenou na obnovu
starých úlů využilo v naší organizaci celkem pět včelařů, kteří si pořídili 21
nových úlů. V měsíci květnu jsme zorganizovali pro naše včelaře a rodinné
příslušníky smažení vaječiny. Na setkání obcí „Den regionu Slezská brána a
Olešná“, které se konalo na zámku Paskov, jsme v jednom ze stánků
prezentovali činnost ZO a Včelařského kroužku mládeže. Ve dnech 23. – 25.
září se konala na výstavišti Černa louka v Ostravě výstava pod názvem „Život
na zahradě“, kde každoročně KV ČSV pořádá odborný seminář pro
funkcionáře ZO a OO ČSV.
Samostatnou kapitolou naši činnosti je práce s mládeží. Na členské schůzi v
listopadu 2015 byl schválen plán práce na letošní rok, ve kterém už má své
místo i Včelařský kroužek mládeže. Po dokončovacích pracích a terénních
úpravách, jsme v měsíci červnu hotovou včelí paletu převezli na obecní
pozemek v malebném prostředí řeky Morávky. Díky dotacím obcí a
sponzorským darům jsme nakoupili včelí úly a další včelařské potřeby.
Členové výboru ZO přítel Kaspárek, Král, Ing. Carbol a Uherek splnili slib a
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postupně dodali 10 včelích oddělku. Tyto včelí oddělky byly postupně
zakrmovány tak, aby přečkaly dlouhou zimu. Začal nový školní rok a tím i
činnost včelařského kroužku mládeže. Na první schůzce si mohli mladí
včelaři již prakticky vyzkoušet práci na včelnici, kde prováděli kontrolu
cukrových zásob, kontrolu kladení plodů a odstranění formidolových desek,
použitých pro první léčeni kyselinou mravenčí. Při této praktické činnosti
uplatňovali teoretické znalosti, které jsme spolu probírali na schůzkách v
zimních měsících. Práce je velice zajímala. Mám velkou radost s toho, že to co
bylo v únoru 2015 jenom snem, se nám díky kolektivu aktivních včelařů
podařilo splnit. Za to jim vřele děkuji. Teď už, je třeba mladým včelařům jen
popřát, aby se jim práce na včelnici dařila a měli s ní radost.
Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru ZO ČSV Morávka poděkoval
zastupitelům OÚ za vstřícnost a podporu a popřál všem včelařům a občanům
Pražma příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a každodenní pohody.
Uherek Václav, Předseda ZO ČSV Morávka

XXVI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
HUDBY
S CENOU PETRA EBENA 2016
26th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ADVENT AND CHRISTMAS MUSIC
WITH PETR EBEN´S PRIZE 2016
DPS CARO RAŠKOVICE zpíval v Praze u rozsvíceného vánočního stromu
a přivezl si stříbro z mezinárodní soutěže sborů
V pátek 25. 11. vycestovalo 40 dětí dětského pěveckého sboru CARO
Raškovice na XXVI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou
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Petra Ebena 2016 do Prahy. Čekal nás víkend plný hudebních akcí – soutěží a
koncertních vystoupení.
Hned v pátek po příjezdu jsme vystupovali v nádherných prostorách Chrámu
Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, společně s dalšími dvanácti sbory,
účastníky festivalu.
Hlavní soutěžní klání probíhalo v sobotu v dopoledních hodinách
v Koncertním sále Pražského Hlaholu. Každý sbor měl 20 minut na to, aby
ukázal, co umí, přesvědčil mezinárodní porotu o svých kvalitách a získal co
nejlepší hodnocení. Celkové umístění jsme se dozvěděli až na závěrečném
večeru festivalu v kostele sv. Anny, kde proběhlo vyhlašování výsledků a
předávání cen. Náš sbor si vyzpíval krásné stříbrné pásmo a získal velice
pěkné hodnocení od mezinárodní poroty.
Asi největším zážitkem pro nás bylo vystoupení našeho sboru CARO v sobotu
od 13 hodin, kdy jsme zpívali pro celé Staroměstském náměstí a všem se
naše vystoupení moc líbilo. Atmosféru svátečně vyzdobené Prahy jsme si
užívali při společném zpívání všech sborů pod vedením dirigenta Johanna
vand der Sandta z Jihoafrické republiky u rozsvíceného vánočního stromu.
V pozdních večerních hodinách jsme usínali unaveni, ale šťastni. Domů, do
Raškovic jsme se vrátili v neděli plni dojmů a krásných zážitků, na které se
nezapomíná.
Touto cestou chceme vyjádřit poděkování vedení ZŠ Raškovice a obci
Pražmo za finanční podporu ve výši 50 000 Kč. Naše poděkování patří
také zřizovateli školy, obci Raškovice, která nás nemalou částkou finančně
celoročně podporuje a zabezpečuje provoz sboru.

TENISOVÝ ODDÍL
TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás informovali o dění v tenisovém
oddílu TJ Sokol Pražmo-Raškovice.
Již dříve jsme Vás informovali, že tenisový oddíl podporuje výchovu mladých
tenistů a nabízí dětem sportovní vyžití v našem tenisovém areálu. Po zimní
přestávce byla začátkem května letošního roku zahájena tenisová sezona na
antukových kurtech v Raškovicích. Tenisový oddíl minitenisu se rozrostl o 8
mladých sportovců, dohromady tak na tréninky minitenisu dochází již 20
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chlapců a dívek. Ti nejtalentovanější se již účastní závodních turnajů
organizovaných Českým tenisovým svazem (ČTS) na krajské úrovni a sklízí
první úspěchy a ocenění.
První turnaj letošní letní sezony Moravskoslezského kraje v minitenise
proběhl dne 2.7.2016 na antukových dvorcích sportovního areálu Vitality
Slezsko v Třinci-Vendryni. Naši tenisté zde obsadili 6.(Zdeněk Tauš), 8.(Adam
Rusňák), 9.(Michal Ručka) a 10.místo (Jan Popelka).
Dne 21.8.2016 na turnaji ve Vsetíně obsadil Adam Rusňák 12. místo.
V Ostravě-Porubě dne 4.9.2016 se umístil na 11.místě Adam Rusňák, na 12.
Štěpán Pálenič, na 13. Zdeněk Tauš a na 20. Michal Ručka. 18.9.2016 na
turnaji nejlepších minitenistů Moravskoslezského kraje letošní sezony
v Opavě obsadil reprezentant našeho oddílu Štěpán Pálenič vynikající 14.
místo.
Vrcholem sezony pro naše hráče minitenisu byl oddílový turnaj, který
proběhl dne 28.9.2016 v našem sportovním areálu na antukových kurtech
v Raškovicích. Turnaje se zúčastnilo všech 15 dětí, které se věnují tenisu pod
trenérským vedením Jindřicha Šebesty druhým rokem. Vítězství vybojoval
Zdeněk Tauš po velkém obratu ve finále, kdy zvítězil dvakrát nejtěsnějším
rozdílem 10:9 nad Emou Bonkovou. Další pořadí: 3. Michal Ručka, 4. Štěpán
Pálenič, 5. Adam Rusňák, 6. Klára Klanicová, 7. Jan Popelka, 8. Michal Strakoš,
9. Lucie Šebestová, 10. Jakub Klanica, 11. Stela Bonková, 12. Filip Vloch, 13.
Adéla Laníková, 14. Viktor Mach a 15. Matěj Ručka. Pro většinu dětí to byl
osobně první tenisový turnaj, kterého se mohli zúčastnit po dvou letech
tréninku technicky tak náročného sportu, jakým tenis je.
V nadcházející sezoně bude tenisový oddíl pokračovat ve výchově mladých
tenistů a usilovat o start mládežnického družstva v krajské soutěži
babytenisu organizovanou Českým tenisovým svazem. Ve sportovním areálu
bude chtít vybudovat tenisovou odrazovou stěnu pro děti, které je zapotřebí
pro další rozvoj a zdokonalování techniky mladého tenisty. Realizace těchto
cílů včetně údržby dvou antukových kurtů bude závislá na získaných
finančních prostředcích tenisového oddílu.
Milí rodiče, máte-li zájem mít doma malého minitenistu, neváhejte a
kontaktujte nás na tenisraskovice@seznam.cz, protože jen ten správně pinká,
kdo trénuje odmalinka.
Sportu zdar, tenisu zvlášť.
tenisový oddíl TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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