Zpravodaj obce Pražmo
červen 2017

číslo 2/2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál hezké léto, dětem mnoho
krásných prázdninových dní, všem cestovatelům vydařený pobyt mimo
domov a hlavně šťastný návrat.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Rekonstrukce Rajmanea

Po překonání spousty drobných komplikací a byrokratických překážek jsme
se konečně dostali do fáze výběrového řízení na dodavatele stavby, které
v současné době probíhá. Pokud vše dopadne dobře, budeme moci začít
stavbu realizovat v srpnu. Termín dokončení je plánován na září roku 2019,
nicméně, tento se ještě může změnit. Je pravdou, že se
zahájením rekonstrukce se počítalo již v dubnu a začátkem roku 2019 mělo
být vše hotovo, ovšem díky komplikacím, které nebyly způsobeny na naší
straně, se náš harmonogram změnil. I přesto jsem přesvědčen, že se jedná o
jeden z nejlépe připravených projektů v obci vůbec a rozhodně jsme se snažili
nic nepodcenit. O výsledku výběrového řízení a probíhajících pracích Vás
budeme průběžně informovat.

Provedení urbanistických úprav centra obce

V rámci realizace tohoto projektu bude vybudován nový, rozšířený chodník
podél hlavní komunikace od Hotelu Travný až po křižovatku. Tento bude
přemístěn nad stávající opěrnou zídku, která bude zcela zrekonstruována.
Tímto krokem dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
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a zároveň k minimalizaci problémů s náročnou zimní údržbou stávajícího
chodníku. Dále bude provedeno mírné vyosení ul. Kostelní směrem
k Morávce a to rovněž z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce a
jednoznačnému rozlišení tvaru této křižovatky. Projekt bude dále pokračovat
rekonstrukcí plochy kolem kadeřnictví, výstavbou gabionu v oblouku
křižovatky a dále rekonstrukcí a zvýšením kapacity koryta Roveňského
potoka, respektive štoly pod stávajícím chodníkem. Vše bude realizováno
v souladu se studií, která byla v roce 2014 prezentována široké laické i
odborné veřejnosti a jednoznačně schválena. I v tom případě dochází ke
zpoždění, jelikož jsme předpokládali, že stavba začne ihned po pouti.
Z důvodů nesrovnalostí, které byly odhaleny v projektové dokumentaci, bude
stavba zahájena v srpnu a dokončena v květnu 2019. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM
O této aktivitě, která již probíhá od loňského roku, jsme již mnohokrát hovořili.
V současné době na svých pozemcích potkáváte geometry katastrálního úřadu,
kteří zaměřují jednotlivé geometrické body, jejichž umístění jste schválili vloni.
Jakmile svou práci dokončí, budou tyto body po nutném administrativním procesu
zobrazeny v platných mapách. Poté bychom rádi zahájili proces dořešení
majetkoprávních vztahů tam, kde nebylo možné v rámci nového mapování učinit
drobnou úpravu stavu podle skutečnosti. Jedná se o jednotlivé případy, kdy obec
bude chtít vyřešit majetkoprávní vztahy, zejména u komunikací, případně vodních
toků, apod.
V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na mne obrátit.

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Dovolujeme si Vás tímto upozornit na změnu v umístění kontejnerů na tříděný
odpad, které doposud stály na soukromém pozemku vedle obchodu s potravinami
Kročová. Vzhledem k tomu, že se majitel pozemku kontejnery na tříděný odpad
rozhodl náhle odstranit takovým způsobem, že je umístil na vozovku místní
komunikace, byli jsme nuceni tyto přemístit na pozemek v majetku obce vedle
autobusové zastávky Obecník. Na stejné místo budou přemístěny kontejnery na
sklo a to bezprostředně po jejich vyprázdnění svozovou společností. Děkujeme za
pochopení.
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TOI-TOI NA MÍSTNÍM HŘBTOVĚ
Na místním hřbitově jsme umístili mobilní WC, tzv. TOI-TOI. Toto WC je
pravidelně (14-ti denní interval) udržováno a čištěno odbornou firmou. Věříme, že
jsme tímto krokem zvýšili komfort pro návštěvníky hřbitova a WC bude dlouhou
dobu sloužit všem. V zimním období při výrazně nízkých teplotách bude WC
mimo provoz.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

VÝZVA – kalendář 2019

Ještě jednou se obracím na všechny spoluobčany (zvlášť starousedlíky) se
stejnou výzvou jako v minulém vydání Pražmovských ozvěn. Chceme vydat
pro rok 2018 opět kalendář s historickou tematikou, tentokrát sestavený z
fotografií z období 2. poloviny minulého století (možná tento výraz
připomíná učebnici dějepisu, ale je to doba docela nedávna).
Bohužel po první výzvě se téměř nikdo neozval. Vůbec se mi nechce věřit, že
by ve vašich soukromých archivech nebyly žádné „fotografické poklady“.
Možná je tato výzva zrovna dobrou příležitosti najít si čas, otevřít stará
fotoalba, pohroužit se do vzpomínek a najít spoustu zajímavých fotek, se
kterými by stálo za to podělit se s ostatními.
Pokud tedy najdete něco, čím by se dal náš kalendář obohatit, ozvěte se,
prosím, co nejdříve na e-mail: mistostarostka@prazmo.cz, popř. na tel.
777 829 473. Dost to spěchá, protože příprava kalendáře je dost časově
náročná.
Všechny materiály budou samozřejmě poctivě vráceny.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
30. 6. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný - film OKRESNÍ PŘEBOR –
toto představení se mělo hrát již v loňském roce, ale nějaký šotek tehdy
zaúřadoval a hrálo se jiné představení.
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14. 7. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný – film ŠPUNTI NA VODĚ –
letní komedie pro celou rodinu
4. 8. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný – film TÁTOVA VOLHA –
v hlavní roli Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová.
11. 8. tradiční PLACKOVÉ HODY
Přípravy na tradiční vrchol léta jsou v plném proudu. Ladí se kulturní program. A
na co se můžete kromě vynikajících placků z kuchyně našich hasičů těšit? Pro děti
bude připraven dětský koutek Skřítek, skákací hrad, malování na obličej. Dospělé
čeká bohatý hudební program, kde si jistě vybere každý (cimbálovka, vystoupení
bubeníků, kapely FM Band, Krakatit).
8. 9. „PUTOVÁNÍ PO VSI“ – pořádá Klub volného času ve spolupráci s obcí.
Tato netradiční akce se konala v loňském roce poprvé a setkala se s mimořádným
ohlasem.
8. 9. „XIII. SETKÁNÍ PAROHATÝCH MĚST A OBCÍ v Semilech“ – jako již
tradičně se této akce zúčastní delegace z naší obce. Čtvrté setkání se konalo
v roce 2010 v naší obci.
Toto je jen připomenutí termínů, ať si je můžete rezervovat ve svých
prázdninových plánech. Podrobnější informace o připravovaných akcích se
dozvíte z plakátů na obecních vývěskách, prostřednictvím webových stránek
obce či rychlých zpráv.

OHLÉDNUTÍ ZA…
Úklidovou akcí Ukliďme svět, ukliďme Česko

K této celostátní akci, která se letos konala v sobotu 7. dubna 2018, se naše
obec přidala letos již potřetí. Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo škaredě a
zima, bylo velmi příjemné jarní počasí.
Dohromady se sešlo asi dvacet dobrovolníků (mladí hasiči, skauti i ostatní
obyvatelé), kteří spolu s obecními zaměstnanci vyčistili od odpadků některé
místní části. I přesto, že nás nebylo mnoho, podařilo se nám během sobotního
dopoledne uklidit příkopy okolo obecních komunikací, cestu k řece, okolí
Roveňského potoka a okraje lesa okolo hřbitova. Po úklidu bylo pro účastníky
připraveno malé občerstvení.
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Všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a přišli přiložit ruku k dílu, patří
obrovské poděkování. Jsou to totiž pořád ti stejní lidé, kteří si najdou čas
udělat něco nejen pro svůj byt či zahradu, ale záleží jim také na tom, jak
vypadá celá obec.

Křestem knihy „Šlechtický rod Pražmů v proměnách času“

Kniha „Šlechtický rod Pražmů v proměnách času“
byla vydána v rámci česko – polského projektu
s městem Niemodlin, který se realizoval v roce
2017. Autoři pan Jaroslav Gabzdil spolu s panem
Remigiuszem Kamińskym z Polska se v ní zabývají
historií rodu zakladatelů naší obce. Kniha vyšla
v české i polské verzi.
Křest této knihy se konal ve čtvrtek 26. dubna
2018 na obecním úřadě za přítomnosti obou
autorů, zastupitelů obce, delegace z Polska a
dalších hostů. Setkání začalo vystoupením
pěveckého sboru Caro z Raškovic, mezi skladbami zazněla jako první naše
pražmovská hymna. Autoři pak ve svém povídání o knize zmínili spoustu
záludnosti, které je provázely při sepisování tohoto díla. Knihu nakonec
pokřtil pan starosta Marek Kaniok.
Pro zájemce o historii je kniha k zapůjčení v místní knihovně.
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Sportovní den se letos konal trochu netradičně na jaře. Všechny předešlé
ročníky byly vždy v září, ale v loňském roce bylo v termínu, na který byla akce
naplánována, tak špatné počasí, že se nakonec zrušila a přesunula na květen.
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky se konal tedy 12. května 2018
v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Jednalo se již o sedmý ročník
soutěžního klání mezi obcemi, kdy se opět sešly děti i dospělí změřit své síly
v nejrůznějších disciplínách.
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí, čtyřčlenné
družstvo dospělých a starosta obce.
Děti podle věkových kategorií přenášely balónek na lžičce, probíhaly dráhu
s fotbalovým míčem, přecházeli po židlích či překonávaly trať v kolečkách.
Všech 12 děti se pak zapojilo do každoroční disciplíny „Hni s pytlem“, kdy
děti štafetovým způsobem skáčou v pytli.
Naši obec reprezentovaly tyto děti: Martin Kocián, Markétka Kociánová,
Adélka Kanioková, Tomášek Kaniok, Ondra Kaniok, Pepík Ošťádal, Adam
Rusňák, Roman Koloničný, Jakub Koloničný, Iveta Kadubiecová, Katka
Ošťádalová a Aneta Foldynová.
Pro ženskou část našeho dospěláckého družstva ve složení Michaela
Honešová a Soňa Rusňáková byla připravena soutěž s tajemným názvem
„Kooperace při kompletaci stravovacích pomůcek pomocí amatérské
echolokace“. Nešlo o nic jiného než najít příbor na zemi, kdy jedna členka
týmu měla zavázané oči a druhá ji naváděla. V prostředí povzbuzujících
spoluhráčů to byl úkol nelehký.
Na chlapy už pak zbyla již tradiční disciplína „Těpni vajcem“, kdy si Milan
Valas s Honzou Ruskem přehazovali syrové vajíčko na co největší vzdálenost.
Na závěr proběhla i soutěž pro starosty.
V těchto netradičních disciplínách celý tým z Pražma nasadil maximální úsilí
a obsadil 8. místo.
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.

Pražmovským veselením

To letošní se konalo za nádherného počasí v sobotu 26. května 2018.
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Vše začalo v 9 h ráno již tradiční hasičskou soutěží „O pohár starosty obce
Pražmo“ v požárním útoků mužů i žen. Hezkého výsledku dosáhly místní
ženy, když obsadily krásné 2. místo, na muže zůstala bramborová medaile.
Odpolední program se odehrával již v areálu u sv. Floriána. Řadu vystoupení
zahájily svým milým vystoupením děti z naší mateřské školy. Pro děti byly
přichystané hry a soutěže během celého odpoledne. Ti nejmenší si mohli
pohrát ve stanu Mateřského centra Skřítek, nechat si pomalovat obličej nebo
si zaskákat ve skákacím hadu.
Pro všechny byl pak připraven bohatý kulturní program s mnoha hudebními
vystoupeními, cyklošou a na závěr hráli až do ranních hodin k poslechu i tanci
již tradiční Žižci.
Na závěr tohoto ohlédnutí si neodpustím malé povzdechnutí nad slabou
účastí lidí. Věřte, že připravit takovou akcí dá mnoho práce nejen pro
zaměstnance obce ale i pro celou řadu dobrovolníků, jsou to týdny příprav,
hodiny a hodiny odpracované na přípravě a pak úklidu areálu. A tak potom
jen všechny trochu mrzí slabá účast lidí, vždyť i počasí bylo velmi příznivě
nakloněno.
Na tomto odkaze najdete krátký sestřih pro připomenutí akce pro ty, co tam
byli, a pro inspiraci těm, co se přijdou určitě podívat příště.
https://www.youtube.com/watch?v=MDxGT5XsIag
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce Pražmo

KRAJSKÁ SOUTĚŽ OBCÍ O KERAMICKOU POPELNICI 2018
Tuto soutěž vyhlašuje každoročně Moravskoslezský kraj a Autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM, a.s. Jsou do ní zapojeny automaticky všechny
obce v systému EKO-KOM v Moravskoslezském kraji. V samotné soutěži
se hodnotí vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na
území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.
Soutěží se ve třech kategoriích:
Obce a města do 2 500 obyvatel
Obce a města od 2 500 do 15.000 obyvatel
Města nad 15 000 obyvatel
V kategorii obcí do 2 500 obyvatel se Pražmo umístilo na hezkém 41. místě
z 233 obcí. Za toto je potřeba všem spoluobčanům poděkovat. Třídění
odpadu má opravdu smysl.
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Blíží se konec školního roku a tak bych ráda shrnula, co se v naší mateřské
škole za celý rok událo.
Do školky v září nastoupilo 52 dětí. Nyní nám odchází 11 předškoláků
do školy, jedno dítě se stěhuje a odchází tak do jiné školky v místě nového
bydliště. K zápisu přišlo 11 dětí, přijato jich bylo 7.
V průběhu školního roku naše školka pořádala řadu akcí ať už pro
rodiče, tak samozřejmě především pro děti. Rodiče měli možnost zúčastnit se
několika přednášek např. na téma Zdravá výživa, Montessori pedagogika,
Školní zralost, Muzikohrátky aj. Také byly pro rodiče připraveny dílničky –
dlabání dýní.
Děti s rodiči se zapojily do našeho školního projektu „Pomáháme
kočičkám“, kdy nosily granule či kapsičky pro kočky, které jsme věnovali
kočičímu útulku. Děti se tak naučily, že i zvířátka potřebují naši pomoc.
V červnu také kočičí útulek děti navštívily.
Pro děti byla v průběhu roku připravena různá divadelní představení,
někteří rodiče přišli dětem ukázat, jak se starat o miminko, děti absolvovaly
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lyžařský i plavecký kurz, děti si v rámci Canisterapie pohrály s pejsky,
policistky si s dětmi pohovořily o bezpečnosti a předškoláci také navštívili
Městskou policii ve Frýdku-Místku. Protože muzikohrátky měly mezi rodiči
velký ohlas, užily si děti muzikoterapii v rámci vzdělávání.
MŠ spolupracuje se Základní školou v Raškovicích a předškoláci se
byli podívat, co je v září ve škole čeká. Paní učitelky měly připraveny zábavné
úkoly a děti se opět setkaly se svými kamarády, kteří už jsou v první třídě.
Na den dětí si Floorbalový klub z Pražma připravil pro děti soutěže na
multifunkčním hřišti. Ceny pro děti věnovala obec Pražmo.
Naše školička samozřejmě spolupracuje s naší obcí a děti vystupují
při různých příležitostech jako je Vítání občánků, Vystoupení pro seniory,
Pražmovské veselení, Mikulášská nadílka.
I letos se uskutečnila řada akcí, která byla určena pro rodiče s dětmi –
Uspávání broučků, Karneval, Den Matek, Rozloučení s předškoláky, které bylo
spojeno se Dnem dětí a Dnem otců. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem maminkám, které se podílely na těchto akcích, protože připravily
úžasné občerstvení a Karneval a Uspávání broučků také zorganizovaly.
Oslava Dne matek se uskutečnila v hotelu Travný a maminky, tatínky,
děti a všechny, kteří se přišli podívat, bavil známý dětský ilustrátor Adolf
Dudek. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat panu PETRU
PAVLASOVI, který pro maminky věnoval k jejich svátku kytičky.
Také den děti proběhl na zahrádce hotelu Travný. Naše předškoláky
jsme pasovali na školáky a děti obdržely od Klubu rodičů krásné balíčky. Pro
všechny pak byly připraveny soutěže, děti se mohly povozit na koníkovi,
tatínkové si s dětmi zatancovali a všichni se mohli podívat na divadelní
představení z divokého západu. Pro toho, kdo si přinesl párky k opékání,
tatínkové připravili velký táborák.
Abychom završili náš projekt Pomáháme kočičkám, vyrazíme do ZOO
v Ostravě, kde se děti blíže seznámí s kočkovitými šelmami.
Protože máme kolem sebe krásnou přírodu, bylo by škoda, kdyby děti
nepoznaly své nejbližší okolí. A tak jsme pro školní výlet zvolili vycházku na
Prašivou, které se mohou zúčastnit také rodiče.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům naší školičky za
jejich obětavou práci a starost o „naše“ děti. Protože nám odchází 2 paní
skvělé učitelky do soukromého sektoru, přeji jim mnoho štěstí v podnikání.
Všem přeji krásné prázdniny.
Vladimíra Nytrová, ředitelka
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Každá instituce se zapisuje do paměti místa neopakovatelnou historií,
kterou v případě naší školy píší žáci, učitelé, správní zaměstnanci a rodiče od
roku 1923. Tehdy byla v budově původně sloužící jako arcivévodská hospoda
zřízena měšťanská škola. Jednalo se o první vesnickou měšťanskou školu
v dnešním okrese Frýdek-Místek a je třeba zmínit, že její objekt sloužil před
rokem 1848 jako správní budova knížecího velkostatku (tzv. zámek hraběte
Pražmy). Právě u příležitosti 95. výročí existence školy připravila škola
hned několik akcí. Pravděpodobně mezi ty největší události patřil 30. květen
2018 - den otevřených dveří spojený s výstavou výtvarných prací žáků a
školní akademie v raškovickém hotelu Ondráš, na které vystoupily děti
z pěveckého sboru CARO a Klíček, dále z tanečního, divadelního i výtvarného
kroužku. Věříme, že to byl pro všechny příjemný kulturní zážitek
s připomínkou toho, jakou důležitou součástí života naše škola je nejen
v Raškovicích, ale i v okolních obcích.
Tento výroční rok
vyplňovala spousta
soutěží,
ať
už
předmětových
či
sportovních,
dále
programy
v rámci
prevence,
akce
z kultury i ekologie a
v tomto výčtu by se
dalo
dlouze
pokračovat. V mnoha
soutěžích naši žáci
dosáhli
velmi
pěkných výsledků.
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Raškovická
základní škola není jen
„nějakou
schovanou
školou v horách“, ale
dobře viditelnou institucí
s úspěšnými
žáky
a
nadšenými učiteli. A co
takové škole popřát při
významném výročí jako je
95 let její existence?
Určitě spoustu dalších let
alespoň ve stejném duchu
i tempu! A na závěr
nezbývá nic jiného, než všem čtenářům, žákům, rodičům a zaměstnancům
školy popřát příjemné prožití prázdnin a krásné léto!
Poděkování za podporu a spolupráci obci Pražmo
Jako každoročně i letos naši spádovou školu podpořila obec Pražmo finanční
dotací v hodnotě 100.000,-Kč. Letošní příspěvek je využit na podporu rozvoje
školní knihovny, kdy nemálo žáků opět našlo cestu ke knize, papírové podobě
fantazie. Jsme tím nesmírně potěšeni, ačkoli dnešní děti čtou asi poněkud jiné
knihy, než jsme byli zvyklí číst my. Část finanční podpory bude využita pro
provoz školního pěveckého sboru CARO.

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy
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MINI A BABY TENIS
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás informovali o sportovní činnosti mládeže
v tenisovém oddíle TJ Sokol Pražmo-Raškovice. V loňském roce jsme se díky
sponzorům a obdrženým dotacím stali oficiálním tenisovým klubem Českého
tenisového svazu (ČTS), nejúspěšnějšího sportovního svazu v České
republice, který organizuje soutěže jednotlivců a družstev tohoto bílého
sportu.
Pokračovali jsme v projektu
výchovy
mladých
tenistů,
dvakrát týdně i v období letních
prázdnin
docházelo
do
sportovního areálu na tréninky
mini a baby tenisu celkem 22
dětí. Hitem pro naše malé tenisty
se bezesporu stalo tenisové dělo,
což je tréninková pomůcka
s automatickým
odpalováním
tenisových míčků pro nácvik
správné úderové techniky hráče.
Nejtalentovanější děti již zvládly přechod z věkové kategorie minitenis do
kategorie babytenis a celoplošnou hru na klasickém velkém tenisovém
dvorci. Vyvrcholením letní tenisové sezony pro naše malé tenisty byl
oddílový turnaj konaný dne 30. září 2017 na antukových kurtech v našem
sportovním areálu v disciplínách dvouhra dívek, dvouhra chlapců a smíšená
čtyřhra.
Dále jsme svépomocí a díky finančního příspěvku společnosti Hyundai
vybudovali pro tenisty volně přístupnou odrazovou stěnu, která bude
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využívána i jako minihřiště pro ty nejmenší děti začínající v kategorii
minitenis.
Pokud chcete vidět v akci malé tenisty a povzbudit naše hráče, nenechte si
ujít open turnaje jednotlivců v babytenisu, které pořádá náš tenisový oddíl v
termínech 25.-26.8. a 29.-30.9.2018 pro hráče Českého tenisového svazu na
antukových dvorcích sportovního areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice.
Milí rodiče, pamatujte si, že jen to dítě správně pinká, které trénuje již od
malinka a pořiďte dítěti místo tabletu raději raketu!

Ještě jednou děkujeme našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné
sportovní tenisovou činnost pro děti v naší obci organizovat.
Sportu zdar, tenisu zvlášť.

tenisový oddíl
TJ Sokol Pražmo-Raškovice
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Reklama
Poradenství o oblasti dluhu, návrhy na oddlužení
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se
„dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě
beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může podat
jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo
vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím
advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby
jsou ale zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě udělené
plné moci je oprávněna podat za fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke
Krajskému soudu v Ostravě. Podání návrhu je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v našem detašovaném pracovišti
ve Frýdku Místku, Kolaříkova 2185 (kancelář je v blízkosti Kapkovy vily. Nejbližší
zastávka MHD Anenská a ČSA)
Navštívit nás můžete:
Pondělí 8:00– 12:00,13:00 – 17:00
Úterý 13:00 – 15:00– jen pro objednané
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 – jen pro objednané
Telefonicky se můžete také objednat: 558 431 889
Marie Mayerhofferová, DiS.,
vedoucí detašovaného pracoviště Frýdek-Místek
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje,o.p.s.
Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek Místek

Prodej PB Plynu
Otvírací doba: Po-So 16:00-17:00, Ne zavřeno (jindy po telefonické domluvě
na telefonu 773937846. 777692077.
Cena: 300 Kč /10 kg bomba, 80 Kč/2 kilo bomba
Miroslav Kotasek , Pražmo 109 ( Chodníky)
Pražmovské ozvěny- nepravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec
Pražmo, 739 04 Pražmo 153, IČO 00576999 v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.
Evidenční číslo zpravodaje MK ČR E 10387.

