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úvodní slovo starostky
informace. Samostatně (nezávisle na webu)
byly rozesílány zájemcům, kteří poskytli svou
e-mailovou adresu, rychlé zprávy. A tady dojde k největší změně. Systém rychlých zpráv
bude přímo propojen s aktualitami na webu.
Zpráva, která se uloží do aktualit, bude automaticky poslána zájemcům rovnou na jejich
e-mailovou adresu. K tomu, aby se tak stalo,
budou se muset zájemci k odběru aktualit
přihlásit přímo na webu obce a dát souhlas
s odběrem. Pak už jim bude každá aktualita
uložena na web chodit přímo do jejich počítače. Ve chvíli, kdy bude tento systém zcela
funkční, budeme všechny stávající odběratele
informovat, co mají udělat. Následně bude
současný systém rychlých zpráv zcela ukončen. Následně bude obecní web propojen
i s oficiálním facebookovým profilem obce,
kde se zprávy z aktualit budou taktéž automaticky propisovat.

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první číslo letošního roku, a tak
mi dovolte, abych vám hned na úvod popřála
všechno dobré do roku 2022, klid, pohodu
a hlavně pevné zdraví.
Na rok 2022 připadá půlkulaté výročí založení
obce. Pražmo bylo založeno v roce 1777 hrabětem Janem Nepomukem Pražmou, takže
slaví 245 let. A co obci popřát? Ať vzkvétá…
ať má spokojené obyvatelé, kterým se tady
dobře žije, ať má dobré zastupitelé, kteří budou
uvážlivě rozhodovat, a ať se všem líbí.
Po téměř dvou letech s covidem-19 si význam
přání pevného zdraví uvědomujeme více než
jindy. Asi není rodina, do které by tato nemoc
nezasáhla. Někdo měl průběh lehčí, někdo
horší a několik našich spoluobčanů nám tato
nemoc vzala navždy. Ale věříme, že nejhorší
máme za sebou a že bude dobře.
Kromě mnoha omezení nám toto období vzalo možnost pořádat naše oblíbené kulturní
akce. Teď jsou omezení zrušena, a tak příprava akcí je v plném proudu. O plánovaných
akcích se dovíte na jiném místě zpravodaje.
Podrobnosti budou ještě vždy připomenuty
před samotnou události.

A jaké nás čekají letos investice?

Chodník Morávka – Pražmo bude bezesporu
nejdůležitějším a taky finančně nejdražším
projektem letošního roku. Chodník povede
od autobusové zastávky Obecník směrem na
Morávku. Končit bude zhruba v místě, kde je
dopravní značka začátek obce Morávka (pod
Žukovem). V těchto místech je silnice úzká,
klikatá a není tam krajnice, kde by mohl chodec uhnout, chodník je tam velmi potřebný.

U získávání informací bych se ráda zastavila. Jedním z velmi důležitých informačních
kanálů jsou oficiální webové stránky obce.
Z technických důvodů jsme přešli k novému
poskytovateli, a proto stránky prošly jistými změnami. Upravily se jednotlivé záložky
i jejich obsah, stránky musí splňovat novou
legislativu. Odkaz www.prazmo.cz zůstává
samozřejmě stejný.

Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo na konci minulého roku, nejnižší cenovou
nabídku podala firma INGDOP z Valašského
Meziříčí s cenovou nabídkou 3,2 mil. včetně
DPH. Na tento projekt jsme dostali dotaci ve
výši 80 % uznatelných nákladů ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Stavět by se
mělo začít v dubnu. Vzhledem k nepřehled-

Nejčastěji navštěvovanou záložkou jsou aktuality, kde jsou denně doplňovány čerstvé
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bodů sice obnáší nemalou vstupní investici,
ale nová světelná tělesa jsou na bázi LED diod
a mají mnoho výhod, jsou méně energeticky
náročná, mají vyšší svítivost, dají se regulovat
během noční doby nebo soustřeďují světlo
do požadovaného místa a tím vytváří menší
světelný smog.

nému místu bude v místě stavby zavedena
kyvadlová doprava a provoz budou řídit semafory. Situace bude ještě o to složitější, že
současně se bude opravovat most na Žukově.
Investorem této stavby bude Správa a údržba
silnic, která je správce krajské komunikace.
O aktuální dopravě na tomto místě vás budeme pravidelně informovat.

Dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů
Auto mělo být dodáno již v minulém roce, ale
kvůli problémům, se kterými se automobilový
průmysl v současné době potýká, se dodání
pozdrželo. Podle dodavatele by ale mělo být
dodáno během dubna. Dotaci na auto jsme
dostali z ministerstva vnitra a z Moravskoslezského kraje v celkové výši 675 000 Kč. Celková
pořizovací cena bude cca 1 400 000 Kč.

Veřejné osvětlení okolo nového chodníku
a hlavní cesty – nově vybudovaný chodník
bude potřeba nasvítit. V současné době je
v těchto místech veřejné osvětlení nedostatečné. Při příjezdu od Morávky do obce je prostě
tma. Při příležitosti doplnění veřejného osvětlení na nový chodník by bylo vhodné vyměnit
a doplnit všechny světelné body podél celé
hlavní silnice až k hotelu Travný. Zatím není
zpracovaná studie včetně ceny. Podle finančních možností bychom realizovali osvětlení
jen na chodníku nebo bychom ho protáhli
až k Travnému. Pořízení nových světelných

A na závěr bych všem ráda popřála krásné jaro
a krásně prožité blížící se Velikonoce.
Michaela Honešová, starostka obce
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NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2021
K 1.1.2021 žilo v naší obci 910 obyvatel.

čty přistěhovaných a odstěhovaných jsou
v posledních letech podobné.

• narodilo se 5 nových občánků

Nejčastějšími ženskými jmény jsou Marie
(25), Jana (19) a Anna (17). U mužů je nejoblíbenější jméno Jiří (27), Jan (24) a Pavel
(18).

• domov v naší obci našlo 24 nových občanů
• mimo naši obec si našlo 23 občanů
• navždy opustilo své blízké 10 občanů naší
obce

Nejčastějším používaným příjmením je Foldyna-Foldynová (21), Blahuta-Blahutová
(17) a Koloničný-Koloničná (16).

K 31. 12. 2021 se tedy počet obyvatel naší
obce mírně snížil na 906 osob, z toho je
11 cizinců. V obci žije 456 mužů a 450 žen.
Pokračuje trend mírného úbytku obyvatel
v posledních pár letech. V roce 2020 se narodila pouze 3 miminka, v roce 2021 bylo
narozených miminek 5. To je výrazný pokles proti dřívějším rokům, kdy se rodilo
vždy okolo deseti dětí. Počet zemřelých
naopak proti minulým létům vzrostl. Po-

V roce 2021 oslavilo 60 let 17 občanů, 70 let
11 občanů, 75 let 11 občanů a 80 let 7 občanů. Dvě občanky se dožily 90 let, jedna
91 let a jedna 92 let. K šedesátinám byla
oslavencům zaslána gratulace, ostatní jubilanty, pokud dovolila epidemická situace,
navštívili zástupci obce a předali dárkový
balíček.

KRÁTCE
Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 2022 a platí
se za všechny psy starší 3 měsíců.

aby se platby správně přiřadily ke konkrétnímu plátci.

Poplatek za odpad je splatný k 31. 10. 2022
a činí 600 Kč za osobu a rok. Je stejný pro
osoby s trvalým pobytem i pro majitelé chat
a chalup.

Omluva
V obecním kalendáři na rok 2022 je ve
zdravotnických kontaktech špatně uvedena u MUDr. Milana Crhy ordinační
doba ve čtvrtek. V tento den ordinuje
jen dopoledne do 13 h, odpolední ordinace je pouze v úterý. Pokud jsme
tímto omylem způsobili někomu komplikace, velmi se za ně omlouváme.

Oba poplatky je možné hradit v hotovosti
v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet vedený u ČS, a.s.
1682040329/0800. V případě platby přes účet
je potřeba si vyžádat na obecním úřadě variabilní symboly (pro poplatek za psa i pro
poplatek za odpad je jiný variabilní symbol),
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Připomínáme, že v přízemí obecního úřadu je umístěna naše semínkovna. Vedle
vchodu do knihovny naleznete dřevěný box
s přihrádkami, v kterém shromažďujeme papírové pytlíčky se semínky nebo rostlinky
v květináčcích. Máte doma přebytek semínek nebo vám vzešlo více rajčat, paprik či
letniček? Budeme rádi, když je donesete do
naší semínkovny. Semínka nebo rostlinky si
samozřejmě můžete i odnést a udělají vám
radost na vaší zahradě či balkoně.

Hotel TRAVNÝ hledá zaměstnance:
- pomocnou sílu do kuchyně – práce na zkrácený úvazek, DPČ, DPP – práce vhodná
i pro aktivní seniorku/seniora
- brigádníky na letní sezonu – pracovní náplní je obsluha na zahrádce během letních
prázdnin, číšník, servírka v restauraci. Práce je vhodná pro studenty.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 725 594 524 nebo 777 829 473.

SBÍRKA PRO UKRAJINU
informujeme Vás o možnosti přispět na Sbírku pro Ukrajinu do kasičky Charity Frýdek
-Místek (stejně jako Tříkrálová sbírka), která je umístěna v prodejně u pana Antonína
Chalupy na Pražmě (Kupecký krám). Za Vaše příspěvky děkujeme.
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4. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Zjednodušené podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech, trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci a
bytových jednotkách v bytových domech.
V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt
některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.
Dotaci na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od
1. 1. 2009, zdroj již podpořen z jiných programů na výměnu zdroje tepla.
Žadatelem musí být fyzická osoba – vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v nemovitosti
bydlí a zároveň splňuje maximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia
do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč).
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti
bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu
domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti
o podporu.
Příjmy se nebudou dokládat pouze v případě, že:
- žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a v případě spoluvlastnictví
nemovitosti, jsou-li i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:
Nový zdroj tepla a výše dotace

podpora EU

+ příspěvek 7.500 Kč
Moravskoslezského kraje

Plynový kondenzační kotel

100.000 Kč

107.500 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně
akumulační nádrže (kusové dřevo)

130.000 Kč

137.500 Kč

Automatický kotel na biomasu (pelety)

130.000 Kč

137.500 Kč

Tepelné čerpadlo

130.000 Kč

137.500 Kč

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Seznam těchto obcí a měst bude znám až při vyhlášení výzvy.

6

Zpravodaj obce Pražmo • 1/2022
Dotace bude proplacena po realizaci a předložení vyúčtování nebo zálohově, tj. ve výši předložené
zálohové faktury s omezením do výše 60 % ze schválené dotace s doplatkem po předložení vyúčtování
realizace.
Za způsobilé jsou považovány výdaje bezprostředně související s výměnou zdroje tepla, a to:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla,
plynového kondenzačního kotle,
b) náklady na úpravu spalinových cest,
c) náklady na vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů na neveřejné části pozemku,
d) náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně
akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do provozu, ovšem
pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu
(uznatelné náklady na administraci žádosti o podporu jsou omezeny do výše 5.000 Kč).
Časová uznatelnost nákladů: od 1. 1. 2021 (od tohoto data lze uplatnit účetní doklady za výměnu kotle)
Realizace výměny kotle: 2 roky od účinnosti smlouvy s žadatelem, max. do 30. 9. 2025
Udržitelnost projektu: 5 let od proplacení dotace
K žádosti budou požadovány tyto přílohy:
-

-

-

-

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové
přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích
poskytovaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřady práce ČR).
Stavba pro rodinnou rekreaci: Doklady prokazující, že žadatel nebo člen domácnosti ve stavbě
pro rodinnou rekreaci trvale bydlí (zápis adresy v občanském průkazu, výpisem z Registru osob,
nebo potvrzením od místního obecního úřadu).
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků.
Doklad o vedení bankovního účtu na jméno žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení
o vedení účtu).
Plná moc k zastupování v případě, že žadatel žádost nepodepíše a k podpisu zmocnil další
osobu.

Počet přijatých žádostí nebude omezen. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022.
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ODPADY
Podle nového odpadového zákona z roku
2020 je jednou z nových povinností obce
informovat své občany minimálně jednou
ročně o odpadovém hospodářství v obci.
Na webu obce byla proto zřízena sekce Odpadové hospodářství, kde budou postupně
doplňovány informace ohledně odpadů.
V rámci zpravodaje informujeme o odpadech pravidelně i bez zákonné povinnosti.

Z tabulky je jasně vidět, jak opatření proti
koronaviru nám změnila život i v oblasti
odpadů. Naučili jsme se v daleko větší míře
nakupovat přes internet. Ve snaze nepoškodit doručované zásilky přibylo množství
obalů – hlavně papíru. Vzrostlo také množství vytříděného skla. Zavření restaurací
a s tím spojena každodenní příprava jídla
ovlivnila celkové množství odpadů.

V barevně oddělených nádobách je možné
soustřeďovat papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje a textil. Pro ukládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu slouží kontejnery na
společném sběrném dvoře v Raškovicích.
Stanoviště, kde jsou umístěny kontejnery na
papír, plast a sklo najdete: mezi bytovkami,
u bývalého obecního úřadu, na Horní ulici,
u mateřské školy, v Rovni u večerky a u kravína a u zastávky Obecník. Na kovový odpad
jsou kontejnery u bývalého obecního úřadu,
v Rovni u večerky a u zastávky Obecník. Nádoby na potravinové oleje jsou mezi bytovkami, u mateřské školy a v Rovni u večerky.
U bývalého obecního úřadu je kontejner na
textil. Hnízda, kde jsou nádoby soustředěné,
postupně ohrazujeme dřevěným plotem tak,
aby zapadaly do okolní přírodní krajiny.

Kromě vytříděného odpadu jsme v obci
vyprodukovali 194,38 t směsného komunálního odpadu, 124,39 t objemného
odpadu a 1,58 t nebezpečného odpadu.
Zvláště u směsného komunálního odpadu
je potřeba bít na poplach. Dnešním trendem v odpadovém hospodářství je postupné
snižování množství komunálního odpadu
ukládaného na skládkách až k úplnému
zákazu skládkování. Ruku v ruce s tímto
trendem půjde neustálé zvyšování poplatku
za uložení směsného komunálního odpadu
na skládky. Ze současných 500 Kč/t komunálního odpadu se bude skládkovací poplatek zvyšovat do roku 2029 až na 1850 Kč/t.
Jediný způsob, jak zajistit, abychom náklady
na odpady udrželi na rozumné úrovni, je
více třídit a tím snižovat množství odpadu
v běžných popelnicích.

A jak jsme třídili v minulém roce v porovnání s roky předcházejícími:

A jaká vypadalo odpadové hospodářství
v roce 2021 z finančního hlediska?

Druh odpadu 2019 (t) 2020 (t) 2021 (t)

Příjmy: 750 531,00 Kč

plast

18,7865 20,9239 20,3853

papír

16,8131 17,7103 19,7166

sklo

14,9003 17,4363 17,6828

separovaný
sběr celkem

50,4999 56,0705 57,7847

Příjmy tvoří poplatky od občanů s trvalým
pobytem, od chatařů a chalupářů, příjem
za zpětný odběr tříděného odpadu od EKO
-KOMu, příjem od podnikatelů v obci, příjem za kontejner na textil a příjem za výkup
šrotu.
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Výdaje: 893 030,41 Kč
Výdaje tvoří náklady na svoz a skládkování komunálního odpadu, náklady na svoz
a dotřídění separovaného odpadu, náklady na likvidaci objemného a nebezpečného
odpadu a náklady na provoz společného
sběrného dvora v Raškovicích.
Rozdíl mezi výdaji a náklady ve výši
142 499,41 Kč je hrazen z obecního rozpočtu.

Michaela Honešová, starostka obce
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2022
UKLIĎME SVĚT
– sobota 23. 4. ve 14 h k této celostátní akci se
přidáváme pravidelně
již několik let. Doufáme, že se nám i letos
podaří uklidit některé
místní části. Po zimě to
na některých místech
nevypadá úplně hezky.
Vždyť čistá a krásná
obec by měla být vizitkou nás všech. Pokud
nám to počasí dovolí,
chtěli bychom se na závěr sejít v areálu u sv.
Floriána a společně
opékat buřty.

JARNÍ KONCERT
– sobota 21. 5. v 18 h
v kostele - koncert
pořádá Svazek obcí
Morávka – Pražmo.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován na pomoc
lidem zasaženým válečným koncertem na
Ukrajině
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DVOUDENNÍ ZÁJEZD do partnerského polského města Niemodlin a okolí – víkend
7. – 8. května. Na tento zájezd jsme dostali dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Beskydy Interreg V – A Česká republika – Polsko. Závaznou přihlášku včetně platby je
potřeba podat do 11. 4. 2022
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PRAŽMOVSKÉ VESELENÍ – sobota 28. 5.
v areálu u sv. Floriána

Dále pro vás připravujeme celou řadu dalších akcí (spaní ve stanu pro děti, letní kina,
drakiáda atd.), u kterých ještě nemáme přesný datum. Podrobnosti o všech akcích se
dovíte z pravidelných informačních kanálů – vývěsky, webové stránky obce, rychlé
zprávy, facebookový profil obce.

OLDIES PARTY – pátek 1. 7. na zahradě
hotelu Travný
PLACKOVÉ HODY – sobota 13. 8. v areálu u sv. Floriána

Pevně věříme, že se již všechny akce uskuteční a budeme se moct potkat, společně
se pobavit nebo si jen tak po sousedsku
popovídat.

SPORTOVNÍ DEN Sdružení obcí povodí
Morávky – sobota 10. 9. odpoledne – jubilejní 10. ročník tohoto sportovního klání
se uskuteční tentokrát na Pražmě v areálu
u sv. Floriána.
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KNIHOVNA INFORMUJE
„Čteme dětem dvacet minut
denně. Každý den!“

• pokaždé, když dítě položí otázky stran
textu – pokusme se je zodpovědět

Již několik let trvá celostátní kampaň „Celé
Česko čte dětem“. Pražmovská knihovna se
k této akci připojila pásmem čtení pohádek
pro děti pořádaným každý měsíc. Možná i Vy
nás navštívíte.

• mějme knihu v pohotovosti na cestách,
v čekárně, …dobrá volba pro dlouhou
chvíli

Pravidelné čtení mimo jiné přináší:

• nenechme se zmást oceněními – nejsou
zárukou kvality

• nečtěme příběhy, které se nám samotným
nelíbí

• pevné pouto mezi rodiči a dětmi – věnujeme si navzájem čas

• nepodceňujme po staletí prověřené příběhy

• rozvíjí jazyk a slovní zásobu

• nepovažujme starší jazyk a výrazy za nesrozumitelné pro děti – mohou se zeptat,
ale většinou chápou velmi dobře

• učí rozeznávat dobro od zla a buduje žebříček hodnot
• učí samostatnému myšlení – kritickému
a logickému

• nesnažme se soutěžit s televizí nebo mobilem, my jsme dospělí, a proto my volíme
třeba: „V tomto domě se televize vypíná
v osm. Chceš-li ale ještě přečíst příběh – je
to možné.“

• přináší všeobecné znalosti
• trénuje soustředění a paměť

• povídejte si o přečteném příběhu, ale nepodsouvejte názory – dítě se učí přemýšlet
a souvisle vyjadřovat na dané téma

Co ano a co ne při čtení:
• začněme dětem číst co nejdříve (i malé
dítě si naposlouchává řeč a hlas rodiče
ho uklidňuje)

Dne 24.února proběhlo první „Čtení dětem“. Přišli rodiče s dětmi, které se hned vrh-

• někdy u čtení děti potřebují zaměstnat
ruce – nechte je kreslit nebo si hrát, pokud
nedělají hluk
• jděte vzorem, chcete-li, aby vaše dítě četlo;
táta je 5x silnější vzor než máma
• („Čtu pořád a moji synové vůbec nečtou“…v případě čtení ženských románů takový vzor na syny nefunguje, považují pak
čtení za ženskou záležitost)
13
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ly na kreslení. A to je dobře. Zatímco děti
poslouchaly čtenou pohádku „O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku“ od Boženy Němcové,
kreslily si obrázky, aby zaměstnaly ruce. Pohádka je však tak zaujala, že po chvilce ustaly
a jen tichoučce poslouchaly. Za domácí úkol
pak do příště nakreslí svou vlastní ilustraci
k této pohádce. Na konci roku potom každý
dostane svázanou knížečku všech čtených
pohádek s vlastními ilustracemi.

Beseda o rodopisectví
Dne 26. ledna 2022 proběhla v zasedací
místnosti OÚ Pražmo beseda o základech
genealogie pořádaná knihovnou. Věnována
byla rodopiscům začátečníkům, kteří začínají s tvorbou rodokmenu. Dozvěděli se, kde
hledat, jaké jsou zdroje, jak zaznamenávat
a uchovávat získané informace. Zároveň
i která úskalí na ně čekají a jak je následně
řešit.

Návštěva dětí z naší školky
Dne 17. a 19. ledna 2022 nás navštívily děti
pražmovské školky. Prohlédly si knihovnu
a dozvěděly se, k čemu vlastně knihovna
je, co se zde dělá a komu slouží. Potom si
poslechly pohádku „Zámku zámečku, kdo
v tobě přebývá“. Povídali jsme si o zvířátkách,
která bydlela v dřevěném zámečku a děti slíbily namalovat obrázky, abychom je mohli
v knihovně vystavit. Všichni byli velice hodní
a doufáme, že přijdou zas. Příště třeba i s rodiči nebo prarodiči.

Týden knihoven
V týdnu od 31. ledna pořádala naše knihovna
„Týden knihoven“. V úterý a ve čtvrtek bylo
možno si v knihovně nejen vypůjčit knihy,
ale také zahrát deskové hry nebo vyplnit čtenářský kvíz. Děti dostaly sladkou odměnu
a doufáme, že se i pobavily při hrách a večerníčkovém kvízu. Nově příchozí čtenáři pak
obdrželi roční knihovní poplatek zdarma.
Kateřina Janošíková,
knihovnice

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Karel Gott 14.7. 1939 - 1.10. 2019
Má cesta za štěstím
Memoáry, na nichž pracoval až do své smrti, avšak stihl je ještě dokončit. Poprvé se
rozhovořil o svém dětství, rodině, studiu
a přátelích. O době, než se ve dvaceti letech
stal slavným. O prosté slušnosti, kterou čelil

úspěšně bulváru po celý svůj život. Publikace
rovněž obsahuje stovky dosud nezveřejněných fotografií a kniha je pak koncipována
jako důvěrná rozmluva se čtenářem, fanouškem či přítelem, kterému je adresována.
Patrik Hartl * 1976
Vystudoval filmovou a televizní režii na pražské
FAMU. Věnuje se divadelní, filmové a televizní režii.
Píše divadelní hry a knihy.
15 roků lásky
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události
14
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„Ano, můj pane!“ je první díl z plánované
série historických románů o rytíři Ondřeji
z Rohatce ve službách markraběte Karla, budoucího
císaře Karla IV. Po návratu
z úspěšného tažení v Itálii
se Ondřej vrací do vlasti
a ujímá se svého malého
panství. Není mu však lehko mezi většími a ctižádostivějšími sousedy.

někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do
svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život
bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak.
František Niedl * 7.4.1949
Píše historické romány ze 14.-15. století a detektivní romány či thrillery z období konce
2. světové války i ze současnosti. U historických děl studuje dobové reálie a dějinné okolnosti, které v díle respektuje.

DNES PRO VÁS VAŘÍ DĚTI Z KROUŽKU VAŘENÍ
Nápad zorganizovat Kroužek vaření pro děti
z Pražma se zrodil v hlavě paní Lenky Šporclové. A ukázalo se, že to byl nápad vynikající.
Zájem dětí o tuto aktivitu zcela předčil očekávání. Po zveřejnění se přihlásilo daleko více
zájemců, než může naše malá kuchyňka na
obecním úřadě uspokojit. Dokonce se hlásily
i děti z jiných obcí. Je vidět, že děti příprava
jídla zajímá a mají spoustu nápadů, co by se
chtěly naučit. A jak kroužek probíhá? Děti
se s paní Lenkou scházejí každé úterý v prostorách horní zasedací místnosti na obecním
úřadě, kde společně připravují pokrmy, na
kterých se domluvili na minulé schůzce. Dětí
bývá okolo deseti, práci si rozdělují podle
náročnosti a věku dětí. Co si společně připraví, to si taky společně sní. Samozřejmě vždy
musí něco zůstat domů, aby i rodiče mohli
vyzkoušet, jak se jim to povedlo.

A povede se vždy . Povede se díky velmi
šikovným dětem a hlavně díky Lence Šporclové ochotné obětovat dětem svůj volný čas
a elán.
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Těstovinový salát s kuřecím masem
• 300 g těstovin
• 1 kuřecí prso
• 3 lžíce majonézy
• 1-2 lžíce zakysané smetany nebo jogurtu
• pikantní koření na kuřecí maso
• sýr Gouda
• 1/2 salátové okurky, 2 rajčata,1 kapie,
kukuřice, hrášek
• lžička cukru
• citrónová šťáva
• sůl & pepř
• olej

Nakrájejte si rajčata, papriku, okurku a tvrdší
sýr si nahrubo nastrouhejte.
V míse smíchejte těstoviny, kuřecí maso,
nakrájenou zeleninu, kukuřici, hrášek, sýr
a vše zakápněte citronovou šťávou. Přidejte majonézu se zakysanou smetanou podle
chuti, důkladně promíchejte a nakonec ještě
dochuťte solí a pepřem.
Šunková pomazánka
• pomazánkové máslo
• sýr Lučina
• šunka

Postup přípravy těstovinového salátu s kuřecím masem
Nejprve si uvařte v osolené vodě těstoviny
podle návodu na obalu tak, aby byly na zkus
tzv. al dente.
Nyní si opláchněte a nakrájejte na nudličky
kuřecí maso. Kousky okořeňte pikantní směsí
na kuřecí maso a poté restujte v pánvi na
trošce rozpáleného oleje pár minutek tak,
aby se maso zatáhlo.

Pomazánkové máslo utřeme s Lučinou a přidáme najemno nakrájenou šunku. Pomazánku mažeme na čerstvé pečivo a ozdobíme
např. polníčkem nebo petrželovou natí.
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OHLÉDNUTÍ ZA …
První měsíce letošního roku ještě kultuře
příliš nepřály, ale některé akce jsme si již
dovolili zrealizovat. A tak se za nimi můžeme ohlédnout.

paní Kristýna Felcmanová a pan Roman
Šporcl vítali hosty krásnou kytičkou i dobrou štamprličkou. K tanci i poslechu hrála
letos poprvé skupina Bacardi music a byli
skvělí. Naopak členové kapely byli nadšení
z tančících hostů. Po zahájení plesu paní
starostkou Michaelou Honešovou předvedl
své taneční vystoupení pan Martin Prágl
(účastník Stardance v České televizi) se
svou partnerkou. Předvedli nejen taneční
umění ale i umění improvizace. Na počátku
vystoupení je zradila technika, a tak to byla
čistá improvizace. Bylo vidět, že jsou profíci
a jen tak je něco nezaskočí. Před půlnocí
byla vylosována bohatá tombola s více jak
80 hodnotnými cenami. Je potřeba ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří naši
tombolu podpořili. Jako zpestření programu byl pro hosty připraven zábavný fotokoutek, samozřejmostí byla výborná večeře. Jako vždy končil ples v časných ranních
hodinách a všichni se rozcházeli s pocitem
příjemně stráveného večera.

Besedami
První beseda se konala 14. ledna na téma
Dva roky prázdnin aneb s dětmi kolem světa jihovýchodní Asie. Tuto besedu připravili
manželé Lukáčovi, kteří tuto dobrodružnou
cestu s poměrně malými dětmi podnikli. Lukáčovi vyprávěli, co na svých cestách zažili,
zážitky byly doplněny krásnými fotkami. Zájem posluchačů o tuto besedu předčil očekávání pořadatelů, zasedací místnost obecního
úřadu praskala ve švech. Za to, že se se svými
zážitky byli ochotni podělit se spoluobčany
a sousedy, jim patří velké poděkování.
Na 26. ledna připravila velmi pěkně besedu
na téma Rodopisectví aneb základy genealogie a tvorba rodokmenu naše knihovnice
Kateřina Janošíková. Na této besedě se zájemci dověděli, jak se sestavuje rodokmen,
kde začít či jaká úskalí mohou na tvůrce
čekat.

Retro plesem
První retro ples se konal v březnu 2020, byla
to tehdy poslední akce před téměř dvouletou uzávěrou
kultury. Ohlasy na
tuto akci byly vynikající, a tak bylo
jasné, že retro ples
musí být i letos.
A účastníci plesu
opět nezklamali,
prohledali doma
své šatníky a vyrazili v retro stylu za
zábavou. U vstupu

16. února se uskutečnila beseda Život a vášní čokoládou a vínem. Pro velký zájem byly
tyto besedy vlastně dvě, nejdříve pro seniory a pak ještě jednou pro další zájemce.
Součástí besedy byla i ochutnávka kvalitní
české čokolády Jordis a ve spojení s lahodným vínem. Veškerý čokoládový sortiment
si mohli návštěvníci po degustaci zakoupit.

Obecním plesem
V pátek 11. února se v sále hotelu Travný konal tradiční obecní ples. Zastupitelé
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ženy dostaly rudý karafiát a proběhlo focení. Hlavní organizátorky Lenka Šporclová
a Artemis Carbolová si připravily několik
vtipných soutěží, takže o legraci bylo postaráno. Vítězi soutěže o nejlepší kostým
byli manželé Tomáš a Kristýna Felcmanovi,
dostali dort a putovní retro sochu jelena.
Retro hudbu pouštěl Honza Rusek. I tento
retro ples byl velmi vydařený, nikomu se
nechtělo jít domů.

Pražmo vítání občánků. V roce 2021 vítání
občánků nebylo vůbec. Jednak bylo na jaře
období toho nejtvrdšího lockdownu a navíc
se v roce 2020 narodily pouze 3 miminka.
Paní starostka proto předala dárečky pro
děti a rodiče osobně, tak aby o přivítání
v obci nebyli ochuzeni.
V roce 2021 se narodilo v obci 5 dětí, tak se
vítání uskutečnilo. Paní starostka Michaela
Honešová spolu s předsedkyní kulturního
výboru Kristýnou Felcmanovou přivítaly
3 nové občánky. Dvě rodiny se setkání zúčastnit nemohly. Kromě finanční odměny
a pamětního listu dostávají rodiče poukázku
do mateřského centra Skřítek, maminky kytičku a miminka plyšovou hračku. Zpestřit
toto setkání přišly svými písničkami a básničkami děti z Mateřské školy na Pražmě.

Více fotek najdete na tomto odkazu:
https://obecprazmo.rajce.idnes.cz/Retro_
ples_5.3.2022/

Vítáním občánků
V sobotu 12. března proběhlo po dvou letech v kulturní místnosti obecního úřadu

18

Zpravodaj obce Pražmo • 1/2022

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA PRAŽMĚ
I v letošním roce připravuje pro děti z Pražma a okolí neziskovka Hravý klaun 3 turnusy
letních příměstských táborů. Děti se mohou těšit na dny plné her, soutěží a zábavy.
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HOTEL TRAVNÝ
Hotel Travný je jednou z velmi významných
dominant naší obce a v nedávné době oslavil 90. výročí otevření. Hodí se proto připomenout jeho historii od postavení až po
současnost.

Stavba tedy netrvala ani půl roku. Na podzim
téhož roku byla v Raškovicích zbourána stará dřevěná hospoda pocházející z 19. století
a na jejím místě se začal stavět nový hotel
U Píchy (dnešní Ondráš). Takže vznikly dva
nové hotely v těsné blízkosti.

Hotel postavil zdejší občan a starosta obce
Jan Řehák. Manželé Jan a Marie Řehákovi
byli od roku 1925 majitelé domku č.p. 1
a pily, kdy majetek převzali po rodičích Jana
Řeháka. Domek musel ustoupit potřebám
pily a roku 1938 byl zbořen, o rok později
postavili Řehákovi nový dům o kousek dále
(dnes má č.p. 72).

Do nově postavené hotelu se 1. března přestěhoval Poštovní úřad, který do té doby byl
v domě Josefa Nikla (č.p. 11). Pošta zde fungovala až do roku 1986, kdy se přesídlila do
uvolněných prostor v budově bývalé školy,
kde je dodnes.

Se stavbou hotelu bylo započato v srpnu 1931
a již 31. ledna 1932 byl slavnostně otevřen.

Po obsazení republiky Němci v březnu
1939 se stal hotel Travný sídlem německé
Schutzpolicie a finanční stráže. Lidé se jich
velmi obávali. Během válečných let byl v hotelu stejně jako v Rajmaneu dětský německý
tábor.
Po znárodnění v roce 1948 připadl hotel
Travný hotelovým podnikům a od roku
1950 se stal podnikem KV KSČ v Ostravě.
Konaly se zde nejrůznější školení a semináře.
V 60. letech přešel hotel pod spotřební družstvo Jednota. V roce 1963, kdy byl hotel pod
správou Jednoty, byly provedeny rozsáhlé
úpravy.
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letní kina, kulturní akce na zahráce aj.

V rámci restituce dostal hotel Travný v dubnu 1991 zpět so soukromého vlastnictví
vnuk původního majitele pan Jiří Řehák.
Sám však hotel neprovozoval, ale pronajal
ho paní Dagmar Balonové, která kromě restaurace provozovala v prostorách bývalé
pošty i cukrárnu. Jiří Řehák brzy celý objekt
prodal manželům Hajduchovým. Ti vlastnili
hotel do roku 2017. Během jejich působení
byla budova omítnuta, částečně vyměněna
okna a byla opravena střecha.

Poslední dva roky byly z hlediska provozování hotelu velmi problematické. Vládní
opatření, která měla zamezit šíření nemoci
covid 19, provozovny nejdříve zavřela úplně,
pak omezila provoz, zase znovu zavřela, později mohli do restaurací pouze očkováni lidé.
Všechna tato leckdy chaotická opatření měla
ve výsledku na tyto podniky obrovský dopad,
protože lidé se prostě odnaučili do hospod
chodit. Za to, že hotel Travný nepotkal stejný
osud jako spoustu jiných provozoven, kdy už
znovu neotevřely, vděčí zastupitelům obce
Pražmo. Jen díky jejich uvážlivému rozhodování a výrazné finanční podpoře z obecního
rozpočtu obce Pražmo hotel přežil a snad
bude žít dál.

K objektu hotelu Travný náležela i rozsáhlá
zahrada s chatkami a bazénem. V dřívější
době sloužily chatky k ubytování hotelových
hostů a rekreantů. Ubytováni zde bývali i žáci
a studenti v rámci táborů, škol v přírodě či
nejrůznějších kurzů. V zahradě bylo také
velké ohniště a sportoviště. Bohužel při restituci byl hlavní zřetel brán pouze na budovu
hotelu, ale na zahradu se jaksi pozapomnělo.
Chatky byly z části rozprodány a odvezeny,
z větší části byly ale zdemolovány a rozkradeny. Během letních měsíců je zde otevřena
zahradní restaurace. Hlavně s rozvíjející se
cykloturistikou je o zahrádku v létě velký
zájem. Občas se zde konají i kulturní akce.

A co hotelu popřát do dalších let? Spokojené hosty, dobré zaměstnance, uvážlivé zastupitelé a hromadu peněz. Protože
to všechno spolu úzce souvisí. Nebudou
spokojení návštěvníci, co se k nám budou
znovu vracet, bez zkušených a ochotných
zaměstnanců, pro které bude blaho hostů na prvním místě. A spokojenost hostů
samozřejmě závisí i na zázemí. A tady se
do popředí dostávají peníze. V posledních
letech se do hotelu nijak zvlášť neinvestovalo, provádějí se jen nezbytné opravy tak,
aby byl v provozuschopném stavu. Některé
části hotelu jsou v podstatě stejné, jak byly
před devadesáti lety postaveny. V budoucnu bude ale potřeba do hotelu investovat
nemalé finanční prostředky, aby si hotel na
jedné straně zachoval svůj historický ráz,
ale aby se z něj stala moderní provozovna
s kvalitním zázemím a službami pro hosty.
Je zcela jisté, že pro tyto investice v řádu
miliónů bude potřeba hledat nějaké dotační
tituly. A o finančních záležitostech budou
rozhodovat zastupitelé obce Pražmo.

Na konci roku 2016 koupila hotel Travný
obec Pražmo a od roku 2017 hotel provozuje. Kromě provozování restaurace a hotelu
zde našla důležité kulturní zázemí. Všechny
kulturní akce se konají právě zde. Bývají zde
plesy, přednášky, besedy, dětské karnevaly,

Michaela Honešová, starostka obce
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SPOLKY INFORMUJÍ
"Přástky "
a v konečné fázi i Slovanů těchto nálezů
textilních artefaktů utěšeně přibývá. A jedná se o materiál kvalitně zpracovaný, často
tkaný v plátnové i keprové vazbě. Přibývá
i nálezů předmětů se zpracováním textilu
souvisejících. Od ovčáckých nůžek, přes kamenné nebo keramické přesleny z vřeten,
keramická závaží ze stojatých tkalcovských
stavů, nebo karetových destiček na tkaní
ozdobných pásů a tkanic.

Únorové setkání přátel Spolku oživlé historie a tradičního řemesla "U člověka" se
neslo ve znamení činnosti staré jako lidstvo
samo - ve znamení PŘÁSTEK.
Spřádali jsme česance ovčí vlny, smotky
lnu i konopí. Rozplétali zauzlovaná přadena
z letních akcí. Rozčesávali surové rouno.
"Stkávali" dvoj i trojnitkové příze. Zkrátka
vyráběli nitě, aby bylo v létě z čeho tkát,
splétat a valchovat.

V českých zemích se zpracovávala především živočišná vlákna ze srsti ovcí a koz,
a vlákna rostlinná ze stébel lnu, konopí a kopřivy. Jistě, objevovaly se zde i plátna z pravého hedvábí, kašmíru, mohéru a později
i bavlny, ale až do 18. století šlo o výhradní
import určený pro nejbohatší vrstvy a běžný
člověk se s nimi zpravidla nesetkal.

Když se podíváme do historie, zjistíme, že
znalost zpracování živočišného a následně i rostlinného vlákna provází člověka od
prvopočátků. Například u nás ve střední
Evropě dokládají tuto dovednost už nejstarší archeologické nálezy z neolitických
studní mladší doby kamenné (např. nález
lněného provázku z Mohelnice, nebo 7 tisíc
let starý fragment konopné šňůrky z Velimi u Kolína). S příchodem Keltů, Germánů

Horské oblasti Beskyd částečně i díky Valašské kolonizaci dlouhá léta platily za tradič-
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ní lokalitu zpracování ovčí vlny. Živočišné
vlákno má totiž tu velkou výhodu, že po
vyčesání nebo ostříhání zvířete máme před
sebou téměř hotový materiál. Odstraníme
pouze největší nečistoty, podle potřeby šetrně vypereme a pro snazší spřádání suchou
vlnu důkladně pročešeme na hřebenech
nebo víceřadých kartáčích.

dorovnáváme do podélného směru, seskupujeme do požadované tloušťky a kroucením upravujeme na stejnoměrnou a pevnou
přízovou nit. Tu navíjíme třeba na jednoduché ruční vřeteno, což není nic jiného
než dřevěný, hladce opracovaný dřík, někdy
s navlečeným přeslenem. Ti nejzručnější si
na pomoc berou kolovrat. Ten se v našich
zemích začal objevovat asi od 14. století
hlavně pro zpracování vlny. Len a konopí
při spřádání přeci jen kladou větší odpor,
a ještě po dlouhá staletí se spřádaly ručně
pomocí přeslic a přaden.

Oproti tomu rostlinná vlákna jsou mnohem náročnější na příznivé klima i kvalitu
půdy. Navíc je musíme před vlastním spřádáním z houževnatého stonku "vydolovat".
Proto se lněné a konopné stonky nejprve
namáčí, pak rozlámou a na kartáčích o různé hustotě postupným vyčesáváním zbavují
pazdeří.

Spředené nitě se do požadované tloušťky
konečné příze ještě "stkávájí" do dvoj nebo
trojnitek a navíjí do přaden a do klubíček.
Výsledkem je náruč poctivého voňavého
materiálu připraveného k napnutí do stavů
nebo k nahození na jehlice a háčky. A také
zvláštní archaický pocit. Pocit z času stráveného činností starou jak lidstvo samo.

V obou případech ke zdárnému spřádání
potřebujeme co nejjemněji rozčesané, pokud možno vodorovně srovnané česance
vláken. Během spřádání si pak jednotlivá
vlákna z chomáčku vytahujeme, prsty je
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Barvíme vajíčka přírodou
Barvení vajíček se tak až do poloviny
20. století odehrávalo výlučně na přírodní
bázi. V těch nejstarších dobách měly všechny barvící přísady jedno společné, jednalo
se o běžně rostoucí byliny a dřeviny, nebo
o laciný kuchyňský odpad.

Mnohý už o tom uvažoval, leckdo to možná
i zkoušel. Někoho k tomu vedla touha po
experimentu, jiného láska k ekologii. A naši
předkové tak činili prostě proto, že jim nic
jiného nezbývalo.
Syntetické (anilinové) barvy se totiž v českých domácnostech objevily až na samém
konci 19. století a i tehdy bylo jejich použití
na vajíčka určená k jídlu trošku riskantní.
(Vejce, jako nejstarší symbol plodnosti, úrody a nově se rodícího života se koledníkům
darovávalo výhradně živé, to znamená syrové, v krajním případě uvařené natvrdo. Vyfouknutá vejce, jak je známe dnes, byla až
do 20. století považována za symbol zmaru
a smrti, použitelná akorát tak pro zavěšení
na krk Moraně.)

Vůbec nejstarší a nejúčinější metodou
bylo barvení vajíček v odvaru z cibulových
slupek. Vzniklý červený až červenohnědý
odstín plně vyhovoval tehdejší představě
vajíčka v barvě proudící krve jako symbolu
života a lásky.
Složitější už bylo barvení vajíček do žluta
nebo žlutozelena. Odvary z dřínového nebo
lipového květu, odvar z lístků sena z jetele
nebo z vojtěšky, to všechno barvilo jen do
světlých pastelových odstínů a používalo se
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spíš jako barva doplňková, třeba pod červenou voskovanou batiku. Jen málokdo si
mohl dovolit k barvení vajec použít čnělek
šafránu. Účinného, ale dodnes velice drahého koření. A kurkuma v Evropě na své
docenění teprve čekala.

které potraviny, což by naše praprababičky
označily za "bohapusté" plýtvání. Vynikající
k barvení vajec je například odvar z červeného zelí. Tento přírodní "lakmusový papírek" nám se lžičkou octa nabarví vajíčka do
krásné modré až modrofialové a se lžičkou
sody zase do zelené barvy. Nebo už zmiňovaná kurkuma promění bílá vajíčka v květy
pampelišek. Růžovou a červenou zase obstará odvar z červené řepy, nebo z borůvek.

Ani se zeleným odstínem to nebylo příliš
slavné. Všechny ty odvary z kopřiv, jarního
osení, jmelí, jeteliny nebo mladých lístků
břízy či jasanu dávaly ve výsledku jen velice
světlou a mdlou nazelenalou patinu.

Základem veškerého přírodního barvení
je barvící surovinu vařit dostatečně dlouho
(30 minut a déle) a ve velké koncentraci. Ve
zcezené vychladlé lázni necháváme natvrdo
uvařená vajíčka barvit minimálně 12 hodin.
Ideálně v lednici, nebo ve studené komoře.
Všeobecně platí, čím déle jsou vajíčka v barvící lázni ponořená, tím sytější a intenzivnější odstín nakonec získáme. Tak příjemné
experimentování.

Mnohem úspěšnější byli naši předkové
s barvením do odstínu hnědé - barvy země
a půdy. Odvary z dubové, olšové a březové
kůry s přídavkem octa nebo soli byly relativně spolehlivé. Nebo odvar z ořechového listí
a kůry, či kuriózní roztok sazí a rezavých
hřebíků, apod.
V dnešní době relativního dostatku si můžeme dovolit k barvení vajíček použít i ně-

Kateřina Piperková, za spolek U člověka

SPOLEK SENIORŮ PRAŽMA
Chcete příjemně strávit svůj volný
čas?
Staňte se členy spolku seniorů
Pražma a třeba svými nápady
přispějete k rozšíření a zpestření
činnosti.
Pořádáme zájezdy na zajímavá
místa, lehké procházky po okolí,
opékání buřtů, smažení vaječiny,
návštěvy bazénu nebo bowlingu.
Členem spolku se mohou stát občané od 18 let.
Muroňová Olga,
za výbor Spolku seniorů Pražma
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
Skautské středisko má stále více
členů

V současné době má tedy středisko 6 oddílů:
1. chlapecký oddíl Pražmo

27 členů

Junák – český skaut, z. s., sdružuje v České
republice přes 60 tisíc členů. Každý člen je
registrován v některém oddíle, který je součástí příslušného střediska.

1. dívčí oddíl Pražmo	

32 členů

oddíl Svišti Pustá Polom	

72 členů

Benjamínci Pražmo	

17 členů

V naší oblasti působí středisko Štít Pražmo. Registrace střediska pro letošní rok byla
uzavřena k 31. lednu 2022. Je potěšitelné, že
Skautské
středisko má stále více
členů došlo k dalšímu zvýi v „covidové“
době
Junák
– český
skaut, z. s., sdružuje
v České republice přes
tisíc členů. Každý člendosáhlo
je registrován
šení
členské
základny
a 60středisko
v některém oddíle, který je součástí příslušného střediska.
rekordního počtu 175 členů.

Roverský kmen Pražmo	

15 členů

905. klub dospělých 	

12 členů

V naší oblasti působí středisko Štít Pražmo. Registrace střediska pro letošní rok byla uzavřena
k 31. lednu 2022. Je potěšitelné, že i v „covidové“ době došlo k dalšímu zvýšení členské základny a
středisko dosáhlo rekordního počtu 175 členů.

Následující graf ukazuje vývoj počtu členů
za desetileté období.
Následující graf ukazuje vývoj počtu členů za desetileté období.

Na počátku 90. let minulého století působily na Pražmě dva oddíly, které byly organizačně
začleněny pod středisko Kruh Frýdek. Třetí oddíl vznikl v roce 1998 a současně vzniklo naše
středisko. V roce 2012 přibyl oddíl Svišti, který působí v Pusté Polomi a okolí. Od roku 2020 má
středisko také oddíl Benjamínků (sdružuje předškolní děti), od roku 2022 Roverský kmen (pro
mládež od 16 do 26 let).

Na počátku 90. let minulého století působily
na Pražmě dva oddíly, které byly organizačně začleněny pod středisko Kruh Frýdek.
oddíl
vznikl
VTřetí
současné době
má tedy středisko
6 oddílů:v roce 1998 a současně
vzniklo
naše27středisko.
V roce 2012 přibyl
1.
chlapecký oddíl Pražmo
členů
1. dívčí oddíl Pražmo
32 členů
oddíl
Svišti,
který
působí
v Pusté Polomi
oddíl Svišti Pustá Polom
72 členů
a okolí.
Benjamínci
PražmoOd roku
17 členů 2020 má středisko také odRoverský kmen Pražmo
15 členů
díl Benjamínků
(sdružuje předškolní děti),
905. klub dospělých
12 členů
od roku 2022 Roverský kmen (pro mládež
od 16 do 26 let).

Poslední graf ukazuje, ze kterých obcí jsou
naši členové. Vítězem je jednoznačně obec
Morávka.

Poslední graf ukazuje, ze kterých obcí jsou naši členové. Vítězem je jednoznačně obec Morávka.

Rostoucí zájem o členství v Junáku je výsledkem obětavé práce vedoucích a podpory ze strany
obcí, v nichž máme nejvíce členů. Pravidelně nás podporují finančně obce Morávka, Pražmo a
Raškovice, pro podporu činnosti oddílu Svišti Pustá Polom jsou určeny příspěvky obcí Pustá Polom,
Hlubočec a Budišovice. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni. A děkujeme také těm, kteří
nám poskytují zázemí pro naši činnost. Klubovny máme umístěny v objektech, které spravují
římskokatolické farnosti Morávka a Pustá Polom.

Rostoucí zájem o členství v Junáku je výsledkem obětavé práce vedoucích a podpory
strany
obcí,
v nichž
Zejména
díky této ze
podpoře
můžeme lépe
rozvíjet skautskou
činnost vmáme
našich oddílechnejvíce
a působit na
rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků a dalších aktivit a činností.
členů.
Pravidelně
nás
podporují
finančně
Skauting učí férovosti, slušnému jednání, spolehlivosti, spolupráci s druhými, ohleduplnosti k okolí
a dobrému vztahu k přírodě. Je příležitostí k osobnímu rozvoji.
obce Morávka, Pražmo a Raškovice, pro
podporu činnosti oddílu Svišti Pustá Polom
jsou určeny příspěvky obcí Pustá Polom,
Hlubočec a Budišovice. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni. A děkujeme
také těm, kteří nám poskytují zázemí pro
naši činnost. Klubovny máme umístěny
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v objektech, které spravují římskokatolické
farnosti Morávka a Pustá Polom.

spolupráci s druhými, ohleduplnosti k okolí
a dobrému vztahu k přírodě. Je příležitostí
k osobnímu rozvoji.

Zejména díky této podpoře můžeme lépe
rozvíjet skautskou činnost v našich oddílech a působit na rozvoj osobnosti dětí
a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků a dalších aktivit a činností. Skauting učí
férovosti, slušnému jednání, spolehlivosti,

Bližší informace můžete získat na webových
stránkách https://stitprazmo.skauting.cz/
a https://www.skaut.cz/.
Jindřich Vymětalík,
hospodářský zpravodaj střediska

FLORBALOVÝ KLUB PRAŽMO
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VK RAŠKOVICE
a Vánoční turnaj s účastí 32 dětí.
13.února se výběr hráčů a hráček VK Raškovice, celkem 18 dětí
zúčastnilo turnaje v Ostravě, kde
přijelo celkem 159 dětí. 27. února
jsme pro oblast frýdecko-místecka upořádali v Raškovicích další
turnaj, kterého se tntokrát zúčastnilo
celkem 175 dětí z 9 klubů.

TURNAJE V BAREVNÉM
MINIVOLEJBALE –PŘÍPRAVKA
V závěru roku jsme v Raškovicích uspořádali 2 turnaje v barevném minivolejbale pro děti
z Raškovic a okolí – Mikulášský turnaj,
kterého se zúčastnilo celkem 42 dětí

OKRESNÍ SOUTĚŽ V TROJKOVÉM VOLEJBALE MLADŠÍHO ŽACTVA
Tabulka k 17. 3. 2022
Pořadí Název družstva

SUMA

Pořadí Název družstva

SUMA

1.

TJ Sokol Frýdek-Místek A

78

11.

Green Volley Frýdek-Místek C 35

2.

Red Volley Frýdlant n/O A

76

12.

VK Raškovice C (kluci)

34

3.

Green Volley Frýdek-Místek B 71

13.

TJ Sokol Frýdek-Místek B

31

4.

VSO - ZŠ Brušperk

67

14.

ZŠ Janovice starší

25

5.

Green Volley Frýdek-Místek A 64

15.

VK Beskydy Frýdlant n/O A

21

6.

VK Raškovice A (holky)

57

16.

Red Volley Frýdlant n/O B

18

7.

SK Metylovice

56

17.

KV Kopřivnice B

12
8

8.

TJ Sokol Palkovice A

54

18.

VK Raškovice D (holky)

9.

VK Raškovice B (holky)

50

19.

VK Beskydy Frýdlant n/O B

7

10.

KV Kopřivnice A

47

20.

ZŠ Janovice mladší

6

OKRESNÍ SOUTĚŽ V ŠESTKOVÉM VOLEJBALE STARŠÍHO ŽACTVA - SMÍŠENKY
Tabulka k 17. 3. 2022
Družstvo

Celkem

Družstvo

Celkem

1.

Green Volley F-M A

60

6.

SK Metylovice

35

2.

Red Volley Frýdlant n/O

46

7.

Janovice

25

3.

VK Raškovice (holky+kluci) 44

8.

Green Volley F-M B

19

Poř.

Poř.

4.

TJ Sokol F-M A

44

9.

TJ Sokol F-M B

12

5.

TJ Sokol Palkovice

38

10.

TJ TŽ Třinec

6

30
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KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Konečná tabulka
1

ŠSK Bílovec,z.s.

6

74

7

VK Raškovice

6

34

2

TJ Sokol Frýdek - Místek B

6

70

8

VO Slezská Orlice, z.s.

6

30

3

TJ Frýdek - Místek A

6

58

9

KV Kopřivnice, z.s.

6

25

4

SVK Nový Jičín, z. s. A

6

58

10 Vam Havířov, z.s.

6

25

5

VKB Frýdlant nad Ostravicí

6

58

11 SVK Nový Jičín, z. s. B

6

10

6

Happy Sport Opava, z.s.

6

36

6

6

36

Happy Sport Opava, z.s.

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ
Konečná tabulka
1

TJ Sokol Frýdek - Místek "A"

148

13 TJ Sokol Frýdek - Místek "B"

74

2

Happy Sport Opava

141

14 TJ Krnov

68

3

TJ Ostrava

140

15 VK Karviná

63

4

SK Slezan Orlová, spolek

121

16 SVK Nový Jičín "C"

49

5

ŠSK Bílovec

120

17 VKB Frýdlant nad Ostravicí

46

6

SVK Nový Jičín

117

18 TJ Sokol Frýdek - Místek

45

7

VK Raškovice

99

19 Vam Havířov

44

8

TJ Ostrava "B"

98

20 VK Polanka nad Odrou "A"

28

9

TJ Frenštát pod Radhoštěm

96

21 VO Slezská Orlice

28

10 KV Kopřivnice

92

22 VK Polanka nad Odrou"B"

18

11 VK Kylešovice.

84

23 TJ Hlučín

11

12 SVK Nový Jičín "B"

78

24 SVK Nový Jičín "B"

78

KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK
Tabulka k 17. 3. 2022
1

VK Karviná, z.s.

30

84

5

TJ Ostrava

30

46

2

TJ Sokol Frýdek - Místek B

30

77

6

TJ Třineckých železáren

30

35

3

VK Polanka nad Odrou, z.s.

30

69

7

VKB Frýdlant nad Ostravicí

30

26

4

VK Raškovice

32

57

8

VO Slezská Orlice, z.s.

28

13
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ČESKÝ POHÁR KADETEK
Tabulka k 17.3. 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PVK Olymp Praha
Volejbal Přerov, z.s.
VK Prostějov
Kladno volejbal cz
SK Volejbal Kolín
SK Slavia Praha
TJ Sokol Č. Třebová "A"
Volejbal Plzeň
TJ Žďár nad Sázavou
VK Znojmo – Přímětice
TJ Spartak Polička
SKŠ ZŠ Mikulova Praha A
TJ ABC Braník B
T.J. Sokol Brandýs nad Labem
TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší
TJ Žichlínek

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16

64
62
60
58
55
53
51
49
49
48
42
40
40
37
36
35

TJ Sokol Havlíčkův Brod
SK VOLEJBAL Ústí nad L.
TJ Jičín
TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
VK Raškovice z.s.
Volejbal Tábor
TJ Sl.Slavia Uherské Hradiště
VK Rokycany
SK tenis - odbíjená Duchcov .
SKŠ ZŠ Mikulova Praha B
TJ Sokol Česká Třebová B
SK Meteor Praha B
Volejbal Červený Kostelec
TJ Baník Most
TJ EMĚ Mělník
TJ Žichlínek

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30
27
27
27
26
24
23
17
16
14
13
8
7
7
5
35

Veškeré informace o dění VK Raškovice z.s. můžete najít na www.vkraskovice.cz , na sociálních sítích Instagram @vk_raskovice a na facebookové stránce @VkRaskovice.
Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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ŠKOLY INFORMUJÍ…
ZIMA V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Je tady březen, začíná nám jaro, a tak nastal čas ohlédnout se za zimou. V prosinci si děti
užívaly prvního sněhu,

připravily si básničky a písničky pro Mikuláše, anděla a čerty,

tvořily různé zimní obrázky, vánoční přáníčka

33
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a nechyběla ani vánoční nadílka ve školce. Děti si nazdobily stromečky, které nám darovaly Lesy ČR. Před vánočními prázdninami si děti přinesly z domu cukroví, které s rodiči
napekly a společně rozbalily dárečky, které jim do školky přinesl Ježíšek. Šťastné a veselé
vánoce přišla dětem popřát také paní starostka a přinesla dětem krásné dárečky.

V lednu děti navštívily náš pražmovský kostel a pan farář dětem přiblížil příběh o Ježískovi,
o třech králích a darech, které pro Ježíška nesli. V kostele děti obdivovaly krásné betlémy,
které zde byly k vidění.
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Nechyběla ani tříkrálová koleda ….

Letos v lednu se již mohl uskutečnit lyžařský výcvik a děti vyjely s „Čížou“ na Opálenou.
Nejdříve dětem „Číža“ přijel do školky ukázat, co všechno budou k lyžování potřebovat

a pak už děti vyzily přímo na svah a lyžovaly….

35
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Protože na podzim byly děti často nemocné, nemohli jsme připravit pro kamarády narozeninovou oslavu. Tak jsme se rozhodli uspořádat oslavu pro děti, které jsou narozené na
podzim a v zimě najednou – v lednu. Nejdříve jsme upekli kamarádům dort …

pak jsme kamarádům popřáli …

a připravili slavnostní tabuli ….

Děti si oslavu moc užily.
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Ve školce s dětmi děláme velké množství
aktivit, ale nejraději děti mají překážkovou
dráhu, kterou si samy vymyslí a postaví.
Protože je v únoru plesová a karnevalová
sezona, nechyběl ani karneval …
Zápis do mateřské školy se letos uskuteční
9. a 10. května 2022 od 10 do 11 hodin a od
14 do 16 hodin. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete
stáhnout na webových
stránkách mateřské školy
nebo si ji můžete po telefonické domluvě vyzvednout přímo v mateřské
škole. U zápisu předložíte
přihlášku s potvrzením
lékaře, že je dítě řádně
očkováno, rodný list dítěte, občanský průkaz.

Vladimíra Nytrová,
ředitelka MŠ Pražmo
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Základní a mateřská škola Morávka
Bezpečné klima školy zajišťuje práce metodika prevence a výchovného poradce. Během
školního roku jsou pro žáky organizovány
besedy a projektové dny, které mají za cíl
eliminovat šíření patologických jevů. Mezi
základní témata patří šikana, kyberšikana,
bezpečné chování na internetu, agrese, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy
apod. V letošním roce se stala škola součástí
projektu OKAP II., který zahrnuje spolupráci
s Mobilním centrem pro podporu inkluze.
Součástí projektu je pak úzká spolupráce se
školním psychologem a speciálním pedagogem, jejichž hlavním úkolem je zaměření na
práci s žáky s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami. Zapojené školy mají dále
možnost vyhledat konkrétní formu podpory
MCPI, které vytvoří intervenci škole na míru.
Služby jsou dostupné žákům, pedagogům,
ale také rodičům.

V posledních letech prochází škola i její okolí
rozsáhlými úpravami. Pro všechny je k dispozici nové workoutové hřiště, atletický ovál,
školní zahrada se spoustou hracích prvků
a moderní tělocvična. V minulém roce se
také naplno začala využívat nově vybudovaná pracovní dílna a cvičné kuchyně. Ty
nejsou využívány pouze v rámci vyučovacích
hodin, ale zdravou svačinku si chodí připravit třeba i žáci navštěvující školní družinu
nebo děti z mateřské školy.
Základní a mateřská škola na Morávce nabízí
pro své žáky kvalitní zázemí jak po pedagogické, tak materiální stránce. Prioritou školy
je individuální přístup k jednotlivým žákům
respektující jejich jedinečnost a potřeby při
vzdělávacím procesu. Nižší počty žáků ve
třídách pak umožňují upravit tempo, obsah
výuky a především využívat v hodinách rozmanité vyučovací formy a metody.

Výuka ve škole probíhá
jak v kmenových třídách, tak ve specializovaných učebnách fyziky,
chemie, jazyků a ICT.
Bez digitálního a ICT
zázemí je výuka v dnešní době velmi obtížná,
proto jsou všechny třídy
vybaveny interaktivními
tabulemi, denně je využívána práce s počítači
a tablety. Již na prvním
stupni se žáci postupně
seznamují s virtuálním
prostředím a základy
programování např.
se stavebnicemi Lego
Education.
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a postup do národního kola, úspěch v rámci
ekonomické olympiády a mnoho dalších.

Naplňování klíčových kompetencí vzdělávání se však neomezujeme pouze na vnitřní
prostory školy a práci s učebnicemi. Získané
vědomosti si žáci běžně ověřují především
venku v praxi, tvoří si svá výuková videa,
absolvují projektové dny a nedílnou součásti
výuky jsou pak vzdělávací exkurze. Denní
aktivity žáků jsou pak k vidění na webu a Instagramu školy.

Pokud Vás zajímá, jak to u nás ve škole
chodí, domluvte si individuální schůzku
na tel. čísle 558 691 029 nebo na emailu zs.
moravka@seznam.cz a přijďte se podívat.
U nás jsou rodiče vítáni!
Aktivity školy můžete sledovat na nových
webových stránkách www.zsmoravka.cz
a virtuálně se k nám dostanete také přes
Instagram @zs_a_ms_moravka.

I když byly poslední roky silně ovlivněny covidem, navštívili jsme několik zajímavých
míst jako například Pevnost poznání v Olomouci, výstavu Bodies v Brně, záchrannou
stanici v Bartošovicích, vodní elektrárnu
Dlouhé stráně, výrobnu olomouckých syrečků v Lošticích, místní automobilku Hyundai a mnoho dalších. Cyklicky vyrážíme
s žáky také na lyžařské kurzy, jako novinku
jsme zařadili kurz vodácký a v případě, že to
podmínky dovolují, realizujeme i zahraniční
zájezdy.

Zápis do 1. třídy
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky
a jejich rodiče na zápis, který se v letošním
roce snad již konečně uskuteční tradiční
formou. Budeme se na Vás těšit ve středu
6. a ve čtvrtek 7. dubna 2022.
K zápisu je nutné dodat:
a) dítě nastoupí do 1. třídy – žádost o přijetí
+ zápisní list (vše dostupné na webu školy)
b) budete žádat o odklad školní docházky
– žádost o odklad šk. docházky + zprávu
z vyšetření v PPP (případně SPC), doporučení ošetřujícího/dětského lékaře

Zapojujeme se také do mnoha rozličných
soutěží a olympiád. Žáci naši školu reprezentují například v oblasti výtvarné, matematické a jazykové. Posledními úspěchy bylo
umístění na předních příčkách v projektu
IROP očima dětí, kde si naši páťáci vysoutěžili nádherný dřevěný domeček, druhé místo
žákyně šesté třídy v literárně výtvarné soutěži

Jak doručit do školy?
a) datová schránka – ID 9xtu9gx
b) e-mail – s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze zaslat jako prostý e-mail)
zs.moravka@seznam.cz
c) osobně – sekretariát školy v době od 8:00
do 11:30
d) vhozením do poštovní schránky u hlavní budovy školy
e) poštou – Základní škola a mateřská škola
Morávka, příspěvková organizace, Morávka 178, 739 04
f) osobně – v den zápisu
39
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Základní a mateřská škola Raškovice
Čtení knih se stává u nejmladší generace
hitem, možná právě proto, že technika od
tabletů počínaje přes počítače je dnešním
dětem denním chlebem, stává se papírová
kniha kouzelným tajemstvím, jednak obalem, a především obsahem s dějem, jenž
odvádí děti do nadreálného světa.

viděl jsem kočky,
skákat ve větě.
Zkrátka jsem toho viděl dost,
na to abych nic nevěděl,
pořád jenom seděl
a na mojí nonsensovou báseň hleděl.
Barbora Novotná
Viděl jsem zelené sele
Viděl jsem křeslo jak mele
Viděl jsem lítat boty
Viděl jsem lízat noty
Viděl jsem bílou vránu
Viděl jsem jí lítat pozdě k ránu
Viděl jsem suchou vodu
Viděl jsem useklou nohu
Viděl jsem strom s buřty
Viděl jsem žluté účty
Viděl jsem neviditelného muže
Viděl jsem skleněné nůše
Viděl jsem látkovou tabuli
Viděl jsem čepici s perníkovou bambulí

Tuto změnu jsme zaznamenali v poslední
době a nestačíme nakupovat knihy, které
jsou neustále ve výpůjčce. Proto nás nesmírně potěšila dotace obce Pražmo ve
výši 100 000 Kč, která byla celá použita
na nákup četby pro všechny věkové kategorie žáků.
I v samotné výuce žáci hledají inspiraci
v literatuře.
Únorové hodiny literatury ve znamení
nonsensu
Žáci 6. ročníku raškovické školy se v hodinách literatury v průběhu února věnovali
poezii se zaměřením na nonsens (nesmysl).
Hravé básně děti z třídy 6. C velmi bavily,
což je také přivedlo k napsání vlastních nonsensových básní. Žáci se inspirovali anglickým lidovým říkadlem s názvem „Co jsem
viděl.“ Některé z nich vám zde přinášíme
a přejeme příjemné čtení poezie našich mladých umělců.

Pozvánka k zápisu k plnění povinné školní
docházky, do 1.ročníků ve školním roce
2022/2023.

Zápis proběhne v úterý 12.dubna
2022 od 13.00 hod. v budově ZŠ
Raškovice.

Co jsem viděl

V rámci dne otevřených dveří 3.března 2022
se rodiče i děti mohli seznámit s chodem
školy a potřebnou legislativou k zápisu.

Kamila Naji Hmoodová
Viděl jsem chodit slova,
viděl jsem muže,
koho žena je vdova.
Viděl jsem vločky,
padat v létě,

Další podklady najdou rodiče na stránkách
školy https://www.zsraskovice.cz/den-otevrenych-dveri-pro-predskolaky-a-jejich
-rodice/
Hana Kachtíková, ředitelka školy
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ADÁMKOVA VILA RAŠKOVICE
Podzimní radovánky v Adámkové vile.
Všechny Vás zdravíme z Adámkové vily,
Vánoční atmosféra byla úžasná, mnoho stromečků a světýlek nám svítily v celé Adámkové vile, bylo to moc krásné a všem se to
velice líbilo. Moc děkujeme Chatě Prašivá
za venkovní vánoční stromeček.
Občerstvení na odpolední rozdávání dárečků
s posezením a večerní posezení zaměstnanců
nám zajistila chata Kotař v rámci Ježíškových
vnoučat pro všechny klienty a zaměstnance. Jako dáreček jsme dostali výborný srnčí
guláš, po kterém se všichni je olizovali – nic
nezbylo. Velice děkujeme p. Lucii, za úžasný
nápad, který všechny potěšil.

Oslava nového roku také nechyběla.

Rodinám, co nám poslali krásné dárečky,
vyrábíme děkovná přáníčka, které posíláme
rodinám, kteří se podíleli na překvapení pro
naše klienty a nejbližší.

A oslavili jsme i MDŽ
Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás.
Koncem června plánujeme den otevřených
dveří, tak snad se nám konečně vydaří a budete nás moci navštívit.
S pozdravem
Lenka Janečková, ředitelka
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REGION SLEZSKÁ BRÁNA
První setkání zástupců obcí Regionu Slezská brána roku 2022 se uskutečnilo v Sedlištích
Toto zasedání navštívila také RNDr. Helena Pešatová, senátorka pro volební obvod
Frýdek-Místek, pod který spadá většina obcí
našeho regionu. Přijela seznámit starostky
a starosty s aktuálním vývojem projektů týkajících se řešení dopravní situace v Beskydech.

První zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána v roce 2022 se uskutečnilo
v kulturním domu obce Sedliště ve čtvrtek
25. 2. 2022.
Po obvyklém přivítání přítomných starostou
obce Sedliště Jaromírem Krejčokem se projednávaly body programu, z nichž můžeme
zmínit například změnu stanov. Ve stanovách se doplňovaly úkoly svazku k zajištění
pověřené osoby pro ochranu oznamovatelů
porušení práva, služby veřejných zakázek
a především návrh na zřízení nového výkonného orgánu – rady svazku. Stanovy naleznete na webové stránce www.slezskabrana.
cz/dokumenty.

Jedním z těchto projektů je i společný peněžitý dar frýdecko-místeckých obcí pro Policii
ČR, kterým RSB, stejně jako další svazky obcí
v okolí Frýdku-Místku, podpoří nákup přenosných vah pro kontrolní vážení nákladních
vozidel v okrese Frýdek-Místek.
Další společnou iniciativou frýdecko-místeckých starostek a starostů pod záštitou paní
senátorky je rovněž přesun silnice I/56 mezi
Frýdkem-Místkem a státní hranicí se Slovenskem z kategorie I. třídy na kategorii II. třídy.
Účelem tohoto přesunu je možnost následného zavedení celoročního vymístění tranzitní
kamionové dopravy z CHKO Beskydy – oblasti, která je zařazena do soustavy evropsky
významných lokalit Natura 2000.

„Zřízení pětičlenné rady svazku vyplynulo
při jednáních v rámci projektu Komunikační
strategie Regionu Slezská brána a jednotlivých obcí pro období 2021–2025. Jako podpora vedení RSB,“ upřesnil předseda RSB
Petr Baďura.

Projednával se také Den regionů, který
by měl podle starosty obce Žabně Davida Hejneše každý rok kolovat mezi
obcemi RSB. S tímto názorem souhlasí
i další starostové.
„Proto se letošní Den regionu uskuteční
u nás v Žabni na výletišti Nové Visalaje
v sobotu 17.09. Na programu pracujeme
a bude upřesněn později,“ sdělil David
Hejneš.
Další zasedání proběhne 02.06.2022
v Raškovicích.
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Dopravní situace v Beskydech

Informuje Helena Pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko
Po svém nástupu do funkce senátorky se
snažím dostát svému slibu a věnuji se podnětům, které dostávám od starostek a starostů regionu. Abych získala větší přehled
o potřebách obcí, zúčastnila jsem se schůzí
všech frýdecko-místeckých mikroregionů.
Největší nedostatky spatřují zástupci obcí
zejména v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se dopravními problémy, které naše obce
zatěžují, již více než rok průběžně zabývám.

13/1997 o pozemních komunikacích, která
zavedla zvýšené pokuty v případě, že řidič
neuposlechne výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.
Pokuta v příkazním řízení se od 1. ledna 2022
zvýšila ze 40 až na 100.000,-Kč.
S obcemi, které lemují dálnici D56 od Ostravy do Frýdku-Místku, řešíme možnost
zrušení dálničního poplatku v úseku mezi
exity 40–52. Povinnost dálniční známky svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes okolní
obce. Avizované zdražení dálniční známky
situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by obcím
jistě přinesla možnost využívat úsek D56 jako
svůj přirozený bezplatný obchvat. Za tímto
účelem jednáme s Ministerstvem dopravy
o udělení výjimky ze zpoplatnění daného
úseku dálnice.

Shodli jsme se, že společným problémem
celého regionu je mimo jiné poškozování
komunikací přetíženou nákladní dopravou.
V této věci proto iniciujeme nákup mobilní
váhy pro kontrolní vážení Policií ČR, která bude využívána pouze v obcích okresu
Frýdek-Místek. Efektivitu nákupu váhy
nyní zvyšuje i nedávná změna zákona číslo

Nejaktuálnějším projektem
v oblasti dopravy je úsilí o celoroční zákaz vjezdu
tranzitní kamionové dopravy
do chráněné krajinné oblasti
Beskydy.

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající
do řeky Ostravice: HZSMSK, Frýdecko-Místecko, 17. října 2020.
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Spolu s více než 50 zástupci
regionu jsme podali žádost
k rukám hejtmana MSK, v níž
usilujeme o nápravu důsledků rozhodnutí Ministerstva
dopravy, kterým v devadesátých letech došlo k rozsáhlé
změně v uspořádání silniční
sítě v ČR. Tato změna velmi
negativně zasáhla do života
občanů a návštěvníků CHKO
Beskydy.

PRAŽMOVSKÉ
pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část Ostravy
či Karvinska, a na jejích dodávkách závisí
statisíce našich obyvatel.

Zmíněným rozhodnutím bylo totiž umožněno, aby chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, která je dnes zahrnuta do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000,
tranzitovala přeshraniční kamionová doprava. S vědomím nízkého rizika postihu vysílají
firmy celoročně své řidiče přes CHKO Beskydy na Slovensko a dále do jižních států.

Na podnět starostky obce Staré Hamry p.
Evy Tořové se současnou situací a možnostmi jejího zlepšení již řadu měsíců zabývám.
Spolu s dalšími starostkami a starosty obcí
všech frýdecko-místeckých mikroregionů
jsme v loňském roce uskutečnili řadu jednání, na která jsme přizvali i zástupce Ředitelství silnic a dálnic, projekční kanceláře RSE,
Dopravního inspektorátu PČR a experty
z hlediska dopravy, Povodí Odry, náměstky
hejtmana MSK i vedení města Frýdek-Místek, právníky a další.

Zvýšená doprava vede ke snížení kvality života a bydlení, a to zejména vlivem zvýšené
hlučnosti a celkového znečištění ovzduší.
V některých úsecích způsobuje i snížení
bezpečnosti.
Při dopravních nehodách vznikají několikahodinové uzávěry, které znemožňují průjezd
osobních vozidel, autobusových linek i vozidel IZS do horských obcí a do turistických
oblastí. Závažné dopravní situace ohrožují
v konečném důsledku celý ekosystém CHKO
Beskydy - nejvíce pak desítky živočišných
druhů a rostlin, které jsou samy již ohroženy
vyhynutím.

Výsledkem byla široká shoda v názoru, že
v souvislosti s dokončováním obchvatů Frýdku-Místku a Třince se nám nyní, po více než
čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit současný nevyhovující stav a stále se zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit odkloněním
tranzitní kamionové dopravy.
Požadujeme aktivní jednání, jehož cílem
je zavedení celoročního zákazu průjezdu
tranzitní kamionové dopravy přes CHKO
Beskydy.

Snad nejpalčivějším problémem však zůstává
skutečnost, že obsah projíždějících cisteren
ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži
Šance. Ta je zásobárnou pitné vody nejen

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily
svou přidanou hodnotu coby rekreační, turistická a chráněná krajinná
oblast, která se řadí do soustavy chráněných oblastí EU Natura 2000.
Uvědomuji si, že tento náš záměr
bude nejen časově, ale hlavně finančně, náročný a čeká nás ještě mnoho
jednání s nejistým výsledkem.
Věřím však, že společně se nám to
podaří!
RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy
volební obvod Frýdecko-Místecko
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PALIVOVÉ DŘÍVÍ POHLUDKOVÁ
- Štípané dříví ukládané/sypané

- Buk /Smrk
- Krácené štípané
- Metrové polena
- V celých délkách (dřeviny dle dohody)
- Balíčky suchého dřeva-vhodné na uzení,
táboráky
Místo prodeje: Krásná pod Lysou horou
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 723 562 359
Možnost dopravy
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