Zpravodaj obce Pražmo
Březen 2016

číslo 1/2016

Vážení spoluobčané,
I když to za okny ještě moc nevypadá, je tady jaro a s ním i Velikonoce. Proto
bychom vám všem chtěli do nadcházejícího období popřát klidné a pohodové
dny plné jarního sluníčka. Zkuste se v tom neustálém shonu na chvíli zastavit
a vnímat přicházející jaro a probouzející se přírodu.
Zastupitelstvo obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro Mateřskou
školu Pražmo na rok 2016 ve výši 450 000 Kč. Příspěvek je schválen ve
stejné výši jako v loňském roce i předloňském roce.
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Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2016, který uvádíme níže.
Příjmy
Název

Částka

daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
daň z příjmů FO ze SVČ
daň z příjmů FO z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z nemovitých věcí
správní poplatky
místní poplatek za odpad
místní poplatek za psy
místní poplatek za užívání veř. prostranství
Odvod loterií a podobných her kromě VHP

1 770 000,00
60 000,00
220 000,00
2 000 000,00
3 900 000,00
30 000,00
520 000,00
18 000,00
530 000,00
17 000,00
10 000,00
40 000,00

Celkem daňové příjmy

9 115 000,00

Nedaňové příjmy
Ostat. zál.těžeb.průmyslu-příjmy z
úhr.dob.prostor
EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad

sběr a svoz odpadů (smlouvy,stavební
odpad)
pohřebnictví
Rajmaneum - služby
Rajmaneum - nájem

Nebytové hosp.-nájem
Činnosti knihovnické - služby
Ostatní záležitosti kultury - Skřítek - služby

Správa - pronájem za pozemky
Správa - úroky

25000,00
150000,00
10 000,00
110 000,00
60 000,00
27 000,00
21 000,00
3 000,00
21 000,00
13 000,00
5 000,00
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10 000,00
40 420,17

Správa - příjmy z poskytování služeb
Správa -ostatní příjmy
Celkem - nedaňové příjmy

495 420,17

Přijaté dotace
dotace od Úřadu práce

52 000,00

na státní správu
dotace od Regionální rady MSK-Příst.a
st.úpr.OÚ

168 300,00
5 000 000,00
100 000,00

dotace od obce Raškovice a Morávka
Celkem - přijaté dotace

5 320 300,00
14 930 720,17

Zapojení zůstatku
31.12.2015

-

stav

účtu

k
2 170 359,83

splátky úvěrů (auto a oprava OÚ)

-1 269 672,00

CELKEM PŘÍJMY

15 831 408,00

Výdaje
Název
Silnice
Provoz veřejné dopravy
Příspěvek od zřizovatele
MŠ Pražmo -oprava údržba
ŽŠ Morávka - příspěvek
ZŚ Raškovice - příspěvek
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště
Bytové hospodářství - provozní náklady
Bytové hospodářství - projekt Rajmaneum

Částka

830 000,00
60 000,00
450 000,00
250 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
500 000,00
250 000,00
200 000,00
600 000,00
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+ opravy
Nebytové hospodářství -pronájem Pošty
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování - územní plán
Změny technologií vytápění - příspěvek na
kotle
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostat. odpadů (tříděný
sběr)Sběrný dvůr
Využívání a zneškodňován komunál
odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Centrum obce
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Svazek obcí Morávka - Pražmo - příspěvek
Svazek obcí Povodí Morávky - příspěvek
Svazek místních samospráv - příspěvek
Příspěvek církvi
Příspěvek organizacím
Sociální fond
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy kapitál.
výdajů)
Celkem výdaje za rok 2016



170 000,00
460 000,00
200 000,00
150 000,00
360 000,00
30 000,00
190 000,00
150 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
190 000,00
800 000,00
3 785 000,00
150 000,00
10 000,00
3 000,00
50 000,00
60 000,00
21 000,00
20 000,00
4 492 408,00
15 831 408,00

Zastupitelstvo obce schválilo nový Územní plán obce Pražmo, který
tímto nabyl účinnosti dne 18. 3. 2016. Jeho elektronickou textovou i
grafickou část najdete na internetových stránkách obce Pražmo –
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www.prazmo.cz. Nahlédnout do jeho tištěné verze můžete na obecním
úřadě Pražmo, stavebním úřadě v Raškovicích, případně na Magistrátu
města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu.
Současně zastupitelé zrušili platnost starého územního plánu, který byl
platný bezmála 19 let.

NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2015





přivítali jsme 6 nových občánků
domov v naší obci našlo 24 nových občanů (stejně jako loni)
nový domov mimo naší obec si našlo 39 občanů
navždy opustilo své blízké 10 občanů naší obce

K 31. 12. 2015 žilo v naší obci 908 obyvatel. V porovnání se stavem
na konci roku 2014 se počet obyvatel obce opět snížil.
Pro zajímavost v obci žijí 3 ženy, jejichž věk je vyšší než 90 let.
Nejčastějšími ženskými jmény jsou Marie (30), Anna (18), Jana (16),
Kateřina (14), Eva (13). U mužů je nejoblíbenějším jménem Jan (27),
Jiří (24), Pavel (19), Josef a Petr (shodně 18).

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Kotlíková dotace se rozběhla a já jsem rád, že i někteří z Vás využili této
jedinečné příležitosti a přistoupili k výměně svých stávajících kotlů na tuhá
paliva. Z obce Pražmo, bylo předloženo 16 žádostí o dotaci, a pokud všichni
splnili poměrně jednoduše stanovené podmínky, všechny žádosti budou
podpořeny. Přesto jsem přesvědčen, že je zde mnohem více majitelů
rodinných domů, kteří mají problém s ekologickým spalováním paliva ve
svých kotlích.
Dovolím si malé hodnocení a rozdělení Vás občanů do patřičných kategorií:
Do této kategorie patří všichni majitelé domů, kteří v minulosti, či
v této výzvě, reagovali na mnohočetné apely obce, nebo
vyhlášené dotační tituly a změnili svá topeniště tak, že nezatěžují
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ovzduší. Do této kategorie rovněž patří ti, kteří sice nečerpali žádné dotace,
ale z vlastního zájmu řeší způsob vytápění svých domácností tak, aby
nezatěžovali okolí svými zplodinami.
VŠEM TĚMTO LIDEM DĚKUJI A VZKAZUJI, ŽE DÍKY NIM SE V NAŠÍ OBCI
DÝCHÁ LÉPE.
Tato kategorie patří těm, kteří sice z nějakého důvodu vyčkávají,
váhají, uvažují, ale něco v této věci dělají. Pakliže patříte do této
kategorie, přeji Vám, aby Vaše rozhodnutí byla správná, a k tomu
Vám můžeme pomoci. Stačí se ozvat.
VŠECHNY TYTO LIDI UJIŠŤUJI, ŽE OD NÁS BUDETE MÍT TU MAXIMÁLNÍ
PODPORU A POMOC, PAKLIŽE O NI BUDETE MÍT ZÁJEM.
Přeji si, a jsem přesvědčen, že i většina obyvatel této obce si přeje
totéž, aby tato kategorie byla pokud možno, co nejmenší. Do této
kategorie budu nucen zařadit všechny majitele domů, kteří
disponují „černými komíny“ a zároveň ani nechtějí situaci v blízké
budoucnosti řešit.
TĚMTO LIDEM VZKAZUJI, ŽE JSEM PŘIPRAVEN BRÁNIT PRÁVO VŠECH
OBČANŮ OBCE NA ČISTÝ VZDUCH A NEKOMPROMISNĚ POSTUPOVAT PROTI
TĚM, KTEŘÍ TOTO PRÁVO BUDOU BEZOHLEDNĚ A S NEZÁJMEM
NARUŠOVAT.
Víte, že od 1. 1. 2016 po Vás může být např. vyžadována revizní správa
Vašeho kotle?
A je tady ještě jedna kategorie, do které patří ZEJMÉNA NAŠE DĚTI a
rovněž LIDÉ ŽIJÍCÍ V BYTOVÝCH DOMECH. Co mám vzkázat
těm????????????
ale vraťme se ke kotlíkové dotaci.
V tuto chvíli je však příjem žádostí v 1. výzvě ukončen, nicméně to
neznamená, že se již nemůžete těšit na další výzvy, o jejichž vyhlášení Vás
budeme včas informovat.
Přesto doporučujeme, abyste s přípravami nečekali na vyhlášení výzvy a již
nyní se zajímali o možnosti změny vytápění u odborných topenářských firem.
Stejně tak, je již nyní vhodné, kontaktovat energetického specialistu, který
Vám posoudí energetickou náročnost Vašeho domu a navrhne jedno
z nutných mikroenergetických opatření. Náklady na posudek energetického
specialisty a realizační náklady mikroenergetického opatření jsou do výše
20 000 Kč uznatelné a to i tehdy, pokud s realizací začnete ihned.
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Nečekejte, až se Vás budeme ptát, proč zrovna Vy nemáte o dotaci zájem a
právě Váš komín, je jeden z nejčernějších. Není nic jednoduššího, než nás
kontaktovat a využít našich komplexních služeb. Jsme připraveni pomoci těm,
kteří projeví zájem, své topení změnit.
Termín individuální konzultace a zajištění zpracování žádosti o dotaci
ZDARMA si můžete domluvit s projektovou manažerkou obce slečnou
Kristýnou Špurkovou na tel. č. 737 335 510 v pracovní dny od 9:00 hod. do
17:00 hod. nebo mailem: dotacenakotle@centrum.cz,
případně se starostou obce Markem Kaniokem, na tel. 720 512 876 v úřední
hodiny obecního úřadu nebo mailem: starosta@prazmo.cz.
Veškeré informace o kotlíkové dotaci naleznete též na: www.lokalnitopeniste.cz.
Informace Vám rovněž rádi poskytnou pracovníci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje na „kotlíkové lince“ 595 622 355. mail:
kotliky@msk.cz.
Seznam energetických specialistů naleznete na:
www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Seznam podporovaných výrobků naleznete na:
www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Marek Kaniok DiS, starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA…
Vítáním občánků
V sobotu 6. února 2016 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání
občánků. Paní místostarostka Mgr. Michaela Honešová spolu s předsedkyní
výboru pro sociální záležitosti paní Olgou Muroňovou přivítaly 4 nové
občánky. Kromě finanční odměny obdrželi rodiče poukázku do mateřského
centra Skřítek, maminky kytičku a mrňousci malou hračku. Zpestřit toto
setkání přišly děti z Mateřské školy na Pražmě.

Obecním plesem
Již tradiční obecní ples se konal v pátek 12. února v sále hotelu Travný. K
tanci hrála všemi oblíbená kapela FLASH. S ukázkou latinskoamerických
tanců vystoupil Jan Tylich se svou partnerkou. Před půlnocí byla vylosována
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bohatá tombola se skoro 80cenami. Jako vždy končil ples v časných ranních
hodinách a všichni se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného večera.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce

OBEC PRAŽMO ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů PRAŽMO zvou DOBROVOLNÍKY z řad občanů na
akci
„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“.

Největší dobrovolnická akce v České republice se koná v sobotu 16.
dubna 2016. Sraz účastníků je v 9 h před obecním úřadem na
Pražmě.
Organizátoři zajistí pytle, pracovní rukavice a malé občerstvení,
dobrovolníci si s sebou donesou dobrou náladu a chuť něco udělat pro
přírodu a své okolí.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. Děkujeme i Vám.
Letošní 6. ročník Tříkrálové sbírky se opět vydařil.
Celkový výtěžek v rámci Charity Frýdek-Místek činí 1 851 079,-Kč, které
pomohou lidem v tísni a rozvoji charitního díla. V oblasti, kde působí Charita
Frýdek-Místek, se během prvních 14 lednových dní vydalo do ulic 280
kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí,
zdraví v novém roce. V Pražmě koledovaly 3 skupinky a vybralo se 31 563,Kč.
Peníze z letošního výtěžku použijeme na nákup velkokapacitní pračky na
Oázu pokoje, investice do budovy Domu pokojného stáří, podporu
Dobrovolnického centra, podporu činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na
své si přijdou i další střediska.
„Děkujeme všem dárcům za
vstřícnost a vřelé přijetí našich
koledníků a koledníkům za
jejich nasazení a ochotu. Bez
Vás by sbírka nebyla taková,
jaká je.“ děkuje ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek
a dodává: „Výsledky sbírky jsou
pro nás povzbuzením a také
závazkem, neboť ukazují, že
lidé v regionu nejsou lhostejní a
naše práce má smysl, který
veřejnost vnímá.“
Mgr.
Renáta
Zbořilová,
koordinátorka
Tříkrálové
sbírky Charita Frýdek-Místek
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Poděkování za Tříkrálový koncert s živým betlémem
chtěl bych tímto moc poděkovat farnosti Morávka, místní schole a paní
katechetce Juditě Foldynové za Tříkrálový koncert s živým betlémem, který
proběhl v místním kostele sv. Jana Nepomuckého v sobotu 3. ledna 2016. Byl
to neskutečný a hluboký kulturní zážitek plný krásných zpěvů a výborných
hudebníků, což muselo dát jistě mnoho práce nacvičit. Máte můj neskonalý
obdiv a respekt!
Alfons Vávra, jeden z vánočních hostů Beskyd

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Současný ráz počasí v podstatě již nyní umožňuje provozovat multifunkční
hřiště. Hřiště bude otevřeno ve všední dny (mino prázdniny) od 14 do
setmění (max do 20 h) a o víkendech a o prázdninách od 8 do setmění (max
do 20 h) zcela bezplatně. Prosíme ale všechny návštěvníky, aby byli
ohleduplní k vybavení, udržovali na hřišti pořádek a čistotu a respektovali
provozní řád hřiště.
Veškeré připomínky, náměty a závady hlaste neprodleně na obecní úřad
Pražmo.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO INFORMUJE
Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace,
okres Frýdek-Místek
Vás zve na

Den otevřených dveří,
který se koná v úterý 5. dubna 2016 od 14.30 h
do 16.30 h v mateřské škole Pražmo.
Přijďte si pohrát se svým dítětem do prostředí naší krásné mateřské školy
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a získat další informace od kvalifikovaných učitelek.
A zároveň Vás zve na

Zápis dětí do MŠ Pražmo pro školní rok 2016/17,
který se koná ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 8.00 h do 15.30 v mateřské
škole Pražmo.
Náš školní vzdělávací program: „Mateřská škola Slunečnice podporující
zdraví“ je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí
cestou přirozené výchovy. Učíme děti úctě k vlastnímu zdraví, zdraví
ostatních lidí i přírody. Naše mateřská škola je zařazena v síti škol
podporujících zdraví.
Co můžeme Vašim dětem nabídnout?
 logopedii v prostorách naší mateřské školy
 metoda Dobrého startu
 široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, hra na
klavír, kroužek výtvarný, keramický, kroužek s panem farářem, lyžařská a
plavecká školička)
 dětmi velmi oblíbenou školní zahradu
 vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji
v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět







rozvíjet komunikaci a spolupráci, vyjádřit svůj názor
pracovat ve skupinkách
tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost
přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených
třídách
posílení zdravé sebeúcty – oceněním, pozitivním hodnocením
zapojení rodičů, rodin do života MŠ

Více informací najdete na našich webových stránkách - ms.prazmo.cz,
tel. Do MŠ: 558 111 237 nebo 558 111 238.
S sebou přineste rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás, kamarádi a paní učitelky
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Děti z mateřské školy na Pražmě budou mít levandulový
záhon.
Přihlášením svého projektu s názvem „Cestou za zdravím s včelkou a
včelařem“ do programu „Era pomáhá regionům 2015“ jsme úspěšně získali
finanční podporu k vybudování levandulového záhonu na naší školní
zahradě. Díky drobným dárcům jsme obdrželi finanční dar ve výši
34 400,-Kč.
Děkujeme rodičům našich dětí i dárcům, kteří na náš projekt přispěli.
Nyní se můžeme společně s dětmi pustit do realizace. Plánujeme před
mateřskou školou zbudovat levandulový záhon k pozorování včel
medonosných. Nakoupíme výtvarný materiál k zachycení prožitků
z pozorování včelek a čmeláků, které děti výtvarně zpracují.
Plánujeme výlet do kina, návštěvu Světa techniky v Ostravě, besedy se včelaři,
týden cestování s včelkou a jiné, pro děti zajímavé akce.
Našim cílem je přiblížit dětem svět včelek, jejich chování ve prospěch
druhých bez očekávání odměny.
Současně děti pochopí vazbu zdraví člověka a přírody.

FLORBAL NA PRAŽMĚ
ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
Florbalový klub FBC Pražmo se v loňském roce věnoval své činnosti velice
intenzivně. V pravidelných intervalech, ve středy a neděle, se konaly
v tělocvičně na Morávce tréninky zaměřené především na zlepšení práce
s míčkem, přihrávky, střelbu a v neposlední řadě také sehrávání hráčů
v předem stanovených formacích. Postupně se nám do našeho kolektivu
podařilo přivést i nové tváře z řad dětí a mládeže. Tréninku se v průměru
zúčastnilo 15 – 20 členů, z toho minimálně polovinu tvořila právě mládež,
z čehož máme upřímnou radost, protože naším cílem je především
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„vytáhnout“ děti od počítačů a
poskytnout jim zázemí ke sportování.
Nešvarem dnešní doby je totiž
nedostatečný pohyb dětí a s tím
související zdravotní rizika.
Mezi další aktivity našeho klubu
patřily účasti na několika turnajích
v Šilheřovicích, které nás následně
inspirovaly
k uspořádání
dvou
vlastních turnajů v tělocvičně na
Morávce, na kterých jsme v obou
případech obsadili krásné 3. místo z 8
družstev. Mezi účastníky těchto
turnajů patřily například týmy
z Havířova, Ostravy, Dobré apod.
Jménem celého klubu bych chtěl tímto
poděkovat všem našim partnerům za
spolupráci a především finanční
podporu – obec Pražmo, obec
Raškovice a Delkos s.r.o.
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Tuto Sbírku vyhlašuje nezisková organizace Občanské
sdružení Diakonie Broumov, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti.
Co se sbírá:











Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, ne zbytky)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
Knihy

Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce,
nábytek, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě na Pražmě ve dnech:
29. 3. – 1. 4. 2016
St 8.00 - 11.30 a 12:00 - 16:30, Út, Čt a Pá 8:00 - 11:30
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace na:
www.diakoniebroumov.org, www. facebook.com/broumovdiakonie
nebo na tel. 491 524 342, 224 316 800
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ČZS organizace Morávka
uskuteční v tomto roce tyto zájezdy :
1. Květiny Polsko sobota 14. 5. 2016. Odjezd z Morávky v 7,00 hod.,
zastávky na trase. Navštívíme prodejní trhy v Ciezsyně, v Goczalkowicích
prodejní výstavu, kde na krásně upravené ploše s jezírky a atrakcemi jsou již
vzrostlé stromy, keře a květiny se jmenovkami. Podle toho si můžete
v prodejní části vybrat sazenice. Zajímavá je i třetí, oddělená, velice pěkná
japonská zahrada. Podíváme se v nadlesnictvě Kobior do obory zubrů a
zájezd ukončíme v restauraci u Koníčka. Cena zájezdu 240 Kč, pro členy 190
Kč
2. Třeboň , sobota, neděle 25,26. června. Odjezd z Morávky v 6,00 hod.,
zastávky po trase. V Třeboni návštěva Schwarzenberské hrobky, pak
ubytování ve 2lůžkových pokojích u lázní Aurora. Odpoledne a ráno do 10
hod. možno podle zájmu a po domluvě, navštívit lázně, nebo si zamluvit
koupele, masáže a jiné procedury v lázních, domluvit výjezd na naučnou
stesku Černé bláto či prohlídnout si třeboňský rybník. Večeře v Rybí baště,
kde si můžete objednat třeboňské speciality i jiná jídla. Po odjezdu z Třeboně
návštěva kulturní památky a v ČR nejrozsáhlejšího hradního komplexu
Jindřichův Hradec a muzea s na světě největším mechanickým betlémem.
Zpět na Morávce okolo 20 hod. Cena 1650 Kč, členové 1350 Kč.
3. Výstava ČZS Ostrava, sobota 24. září. Odjezd z Morávky v 8,00 hod.,
zastávky po trase.
S průvodcem prohlídka Hasičského muzea města Ostravy, technika,
integrační systém, práce ve výškách atd., vyjedeme na nejvyšší radniční věž,
navštívíme zahrádkářskou a včelařskou výstavu, Slezskoostravský hrad,
arboretum ve Stařiči a zájezd ukončíme v Rychalticích U Richarda.
Cena 200 Kč, členové 160 Kč.
U níže jmenovaných podrobnější informace o zámcích, jejích trasách a cenách
i časech lázeňských procedur.
Žádáme o brzké podání přihlášek. Zejména u zájezdu Třeboň musíme včas
zálohovat pěkné ubytování.
Přihlášky a informace u:
p. Jana Slovačka, Morávka 185, mobil 721 066 304
pí. Evy Nitrové, Raškovice 14, mobil 728 335 115
Ing. Miroslava Pěchuvky , Pražmo 202, mobil 732 414 941
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Fotbalový klub TJ PRAŽMO-RAŠKOVICE
Rádi bychom Vás informovali o dění ve fotbalovém klubu. Po ukončení
podzimní části byla svolaná Valná hromada, kde došlo k odstoupení
stávajících členů výkonného výboru a zároveň ke zvolení nového výkonného
výboru. Výkonný výbor bude nově fungovat ve složení Lukáš Jančálek, Michal
Novák, Ondřej Kacíř, Martin Michna, Miroslav Poledník, Jiří Rusek a Jarmila
Rusinová.
Tímto bychom rádi poděkovali všem předcházejícím členům
výkonného výboru za jejich dlouholetou činnost pro TJ Pražmo- Raškovice,
kdy dokázali fotbal v obci dlouhodobě pozvednout, což dokladuje 13-leté
působení družstva mužů v krajském přeboru.
Cílem je rozvíjet mládežnickou kopanou a vytvořit motivační podmínky pro
juniorské kategorie našeho fotbalového oddílu. Touto cestou bychom chtěli
oslovit všechny rodiče a děti, kteří by měli zájem se zapojit do činnosti
v našem fotbalovém klubu. Zejména v kategorii nejmladších fotbalistů cítíme
velkou potřebu posílit trenérský a organizační tým, který aktuálně stojí
zejména na Martinu Michnovi. Ve spolupráci se sponzory se nám již podařilo
zakoupit dárkové poukázky na nákup kopaček, které budou předány třem
nejlépe hodnoceným hráčům žákovské kategorie. Hodnocení kromě
samotných výkonů v soutěžních utkáních, obsahuje rovněž tréninkovou
účast, přístup, vystupování a chování během zápasů a tréninků.
K aktuálnímu dění v klubu, lze říct následující.:
Po podzimní části se tým mužů s 20-ti body nachází na 7. místě tabulky.
Zimní příprava byla zahájena kondičními tréninky, kdy hráči strávili dva
týdny pouze tréninky fyzické kondice. Zároveň během víkendů byly
naplánované přátelská utkání s oddíly z Kozlovic, Palkovic, Bašky, Fryčovic a
Ostravice. Jarní část sezóny v našem areálu odstartuje 3.4.2016 v 15:30
s mužstvem Tošanovic. Věříme, že nás fanoušci kopané přijdou podpořit
v hojném počtu.
V dorostenecké kategorii naopak od žáků cítíme velký deficit fotbalistů.
Aktuální družstvo hraje prakticky v 11 fotbalistech, kdy při zraněních není
možné nikoho doplnit. Bude nutné počkat na starší ročníky žáků a postupně
je do této věkové kategorie zařadit, případně spolupracovat s oddíly
v okolních obcích.
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V žákovských kategoriích jejichž trenérem je Martin Michna máme několik
mužstev:
Starší žáci
Po ukončení Podzimní části sezony se mužstvo Žáku umístilo na 3 místě
v tabulce což je dobrý výsledek. Kluci ale nesmí nic ponechat náhodě a
neustále na sobě pracovat. Týmy jsou vyrovnané a bodové rozdíly nejsou
velké. Zimní přestávku jsme vyplnili Přihlášením do Zimní Krajské Ligy ,zde
kluci odehráli dvě základní kola se kterých se jim nepodařilo postoupit . Dále
nás čeká účast na Turnaji který pořádá oddíl Vojkovic a přátelské utkáni
s Horním Žukovem a Nebory .
Starší Přípravka
Tato kategorie v Krajské Zimní Lize odehrála tří základní kola po kterých se
jim nepodařilo postoupit dál.
Přípravka ročník 08 a mladší
V téhle kategorii máme největší zastoupení díky dostatečnému počtu hráčů
jsme mohli do Zimní Krajské Ligy přihlásit dva týmy.
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