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PRAŽMOVSKÉ

úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,

na následujících stránkách. Při hodnocení
již proběhlých akcí si dovolím malé povzdechnutí nad slabou účastí lidí. Věřte, že
připravit jakoukoliv akci dá mnoho práce
nejen pro zaměstnance obce ale i pro celou
řadu dobrovolníků. A ještě smutnější jsou
pak komentáře, že se na té dědině pro lidi
nic nedělá …

léto je tady, čekají nás hezké dny plné sluníčka, prázdniny jsou v plném proudu, těšíme se na zaslouženou dovolenou. Během
jara se uklidnila situace okolo pandemie
covidu a tak jsme se s plným nasazením
pustili do příprav kulturních akcí, které
jsme si v posledních dvou letech museli odpustit. Některé již máme úspěšně za
sebou, jiné nás teprve čekají. O akcích již
proběhlých i o těch chystaných se dozvíte

Naplno jsme se pustili i do stavby chodníku Morávka – Pražmo, jedná se o finančně
nejnáročnější stavební akci letošního roku.
Práce se postupně chýlí k závěru. Bohužel
dílo nemůže být v této chvíli zcela dokončeno. Důvodem jsou stále trvající práce na
propustku přes Čuvný potok. Tuto stavbu
neprovádí Obec Pražmo, ale investorem je
Moravskoslezský kraj, v jehož správě komunikace je. Teprve po dokončení propustku
bude možné dodělat zbývající část chodníku, která bude na propustek navazovat.
Souběh dvou stavebních akcí se zpočátku
jevil jako nešťastný, ve výsledku je to pro
řidiče možná lepší, protože se to udělá celé
najednou.
Proto stále zůstávají na komunikaci dopravní omezení.
Současně se staví chodník na Morávce od
autobusové zastávky U Janše až po centrum
obce. Až na krátký úsek, kde se nepodařilo vyřešit majetko - právní vztahy, budou
chodníkem propojeny obě obce. Věříme,
že tímto významně přispějeme k větší bezpečnosti chodců i řidičů.
Celkové náklady na stavbu naší části budou
ve výši 3,9 mil. Kč, zhruba polovinu výdajů
pokryje dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
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Druhou finančně nejnáročnější akcí je pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů, o kterém se také dočtete dále.

rychlé zprávy starým způsobem a současně
již chodí rychlé zprávy přes obecní web,
bude ukončeno k 31. 7. 2022. Kdo se nepřihlásí k odběru přes web do toho data,
nebude již prostřednictvím rychlých zpráv
informován.

Ještě jednou bych ráda připomněla rozesílání rychlých zpráv. V minulém vydání
jsem psala o nových webových stránkách
obce a o tom, že systém rychlých zpráv
bude přímo propojen s aktualitami na webu.
K tomu, aby se tak stalo, musí se 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. Je to velmi jednoduché. Přechodné období, kdy se posílají

A na závěr mi dovolte jednu tichou vzpomínku na pana Petra Pavlase. Vzpomínku
na člověka, který se po mnoho let staral
o květinovou výzdobu naší obce. Všichni,
co šli okolo záhonu před obecním úřadem
nebo pod kostelem, obdivovali krásné květiny. Letničkami osázený záhon před úřadem
je jeho poslední práce… Čest jeho památce.
Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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GLOSA PANA MÍSTOSTAROSTY
hovory, když bude muset každému vysvětlovat, že je ženská.“

O ženských jménech
Vyšel jsem si tuhle na procházku a hned
za dveřmi jsem narazil na sousedku Lapiduchovou. Celá zářila a hned po pozdravu
spustila: „To jsem ráda, že Vás vidím, sousede. Pojďte ochutnat koláček. Včera přivezli
mladí výslužku.“

„Ona je na to zvyklá. Lidi si snadno zapamatují, že je žena, a příště volají Alex Malině.“
„Jaké Malině, snad Malina.“
„Malina? Co je to za blbost,“ podivuje se
paní Lapiduchová.

„Děkuji za pozvání, sousedko. Tak mladí se
budou konečně brát?“

„To není blbost, nedávno jsem se o to zajímal,“ vysvětluji. „V jazykové příručce Ústavu
pro jazyk český je napsáno, že nepřechýlená
příjmení nelze skloňovat. Účelem přechylování je vyhnout se nejednoznačným větám,
a tím předcházet nedorozuměním. Kdyby
jazykovědci umožnili skloňování, musel by
se stejně použít mužský rod, v tomto případě vzor předseda. Musíte si zvyknout,
sousedko, že zavoláte paní Malina.“

Otevřela dveře svého bytu a zvala mě: „Pojďte na chvilku dál, posaďte se a dejte si. Jojo,
mladí už do toho konečně praštili. Koukněte, jaké mají krásné svatební oznámení.“
Beru do ruky oznámení a čtu: „Viktor Lapiduch a Alex Malina si dovolují oznámiti…“ Zarazím se a vyděšeně pohlédnu na
paní Lapiduchovou: „On si bere nějakého
mužského?“

„To si nezvyknu, já budu dál používat Malině, to by bylo podle vzoru žena.“

„Ale kdepak. Alex je jméno, které používají
i ženy,“ poučuje mě sousedka. „Víte, Alex je
taková moderní. Ona už nepoužívá Malinová, ale Malina.“

Zavrtím nesouhlasně hlavou: „Malina sice
v původním významu je rodu ženského,
takže skloňování podle ženského vzoru
nevypadá tak divně, ale kdyby skloňování bylo možné, jsem moc zvědavý, podle
kterého ženského vzoru budete skloňovat
Lapiduch.“

„Tak to teď nebude používat ani Lapiduchová, ale Lapiduch. Alex Lapiduch?“ divím
se. „To se jí tedy pěkně prodraží telefonní

Poděkoval jsem za koláček a raději jsem se
rozloučil, abych sousedku nenaštval. Jak ji
znám, co nevidět začne přesvědčovat kompetentní jazykovědce, aby vymysleli nové
vzory pro skloňování mužských jmen v ženském rodě. Jsem přesvědčen, že je udolá
a příště už bude možná volat paní Lapiduši.
Ing. Jindřich Vymětalík, místostarosta obce
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ BĚHEM LÉTA
Dále dne 11. 7. 2022 zahájí Správa železnic
(IDS Olomouc) stavební práce na železničním přejezdu P7390, jenž se nachází v blízkosti stavby nového přechodu. Přes přejezd
budou moci přejít pouze pěší nebo cyklisté.

Úplná uzavírka na silnici
III/48414
Z důvodu plánované opravy povrchu silnice III/48414 v úseku od restaurace u Toflů
v Janovicích Bystrém až po hasičárnu na
Lubně dojde v termínu od 23. 7. -7. 8. 2022
k úplné uzavírce této komunikace. Uzavírka
bude platit pro všechna vozidla. Náhradní
objízdné trasy budou vedeny před Frýdek
-Místek, již na křižovatce za benzínovou
pumpou bude umístěno dopravní značení
odkazující na objížďku. Autobusy budou
jezdit ve velmi omezeném režimu dle zvláštního jízdního řádu.

Na silnici II/477 vedoucí přes most do Kunčiček u Bašky a dále do Hodoňovic bude
vzhledem k rozsahu oprav probíhat celková
uzavírka.
Objízdné trasy pro motorová vozidla povedou přes Frýdlant nad Ostravicí a Pržno
a přes Frýdek-Místek a Staré Město.
V návaznosti na tuto situaci dojde od 7. 7.
2022 na měsíc k dočasnému zrušení autobusové zastávky Baška - Obecní úřad
pro linky 303, 314, 317 a 319. Autobusová
linka 303 bude ukončena zastávkou Kunčičky u Bašky, rozc. Baška a linka 319 bude
pokračovat přímo do Hodoňovic.

Omezení v Bašce
Od 7. 7. 2022 bude zhruba měsíc probíhat
v centru obce Baška na křižovatce u obecního úřadu stavba nového přechodu pro
chodce s ostrůvkem, dále bude prodloužen
chodník vedoucí od přechodu k parkovišti
a nově postaven chodník vedoucí od přechodu k obecnímu úřadu.

KOMPOSTÉRY
Konečně jsme se dočkali, kompostéry byly
dodány. Proč se projekt na dodávku téměř
o rok protáhl, jsem vás ve zpravodaji informovala již několikrát, nebudu to proto psát
znovu. Důležité je, že vše dobře dopadlo
a kompostéry máme k dispozici.

Cílem tohoto projektu je snížit množství
biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu. Biologicky rozložitelný
odpad do komunálního odpadu nepatří
z mnoha důvodů. Tím nejzásadnějším je
zbytečné zvyšování množství a hmotnosti
komunálního odpadu. Takto samozřejmě
rostou náklady na likvidaci odpadu pro
obec, které se pak promítají do poplatku
za odpad pro občany. Evropská legislativa

Mnozí z vás si již kompostér vyzvedli.
Ostatní si mohou vyzvednutí domluvit
na tel. 725 908 184
5

PRAŽMOVSKÉ
v odpadovém hospodářství je neúprosná,
klade důraz na třídění odpadu a rostoucími
cenami za skládkování komunálního odpadu směřuje postupně k úplnému zákazu
skládkování. Jinými slovy je zde snaha, aby
v popelnicích na komunální odpad toho
bylo co nejmíň. A jak jinak k tomu společnost donutit než finančně?

Proto se obec již podruhé přidala k projektu na dodávku kompostérů pro občany.
Kompostéry jsou pro občany i majitelé rekreačních objektů zcela zdarma a teď už na
každém, aby ho správně využíval. Článků
a informací, co do kompostéru patří či nepatří, najdete na internetu mnoho (kompostuj.
cz, ekodomov.cz aj.)

KOTLÍKOVÉ DOTACE – 4. výzva
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy byl sice o dva roky odložen, přesto výměnu
starého kotle za nový neodkládejte. Pokud váháte, jestli 4. výzva je vhodná právě pro vás,
informace najdete na webu: lokalni-topeniste.msk.cz
Na tomto webu také najdete i návod, jak vyplnit elektronickou žádost. Termín podání
dotace je do 31. 8. 2022.
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DŮLEŽITÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude
nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si
mohou zažádat o finanční příspěvek.
Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho, abyste
se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje
tepla jen 5 % pořizovací ceny.

Máte starý

KOTEL?
Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % výdajů!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.
Jak to funguje?
Krok číslo 1

Krok číslo 3

NENECHTE SI UTÉCT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA NOVÝ KOTEL – JEDNEJTE HNED
Podívejte se na výrobní štítek kotle, který najdete přímo
na kotli na tuhá paliva – pokud tam je napsaná emisní
třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak je dotace určena
právě vám. Nemáte na nový kotel dostatek peněz?
Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát vám poskytne
až 95 % potřebných výdajů, které nemusíte mít
předem našetřené.
Kdo může žádat? Majitelé rodinných domů a bytů i ti,
kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

VYBERTE SI POHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.
Dotace jsou určeny na nákup kotlů na biomasu
(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel
nebo plynových kondenzačních kotlů*. Zvolte pohodlí,
ať máte v zimě konečně teplo celý den a nemusíte se
tahat například s těžkým uhlím. Dotace se vztahuje nejen
na kotel, ale i na související stavební práce, rekonstrukci
otopné soustavy, akumulační nádoby, kombinované
bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci či zkoušky
a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si rozmyslete
také roční náklady. Cena uhlí a plynu roste. Obnovitelné
zdroje dávají jistotu úspory rodinných výdajů.

Krok číslo 2
NÁROK NA DOTACI MÁ DOMÁCNOST
DO PŘÍJMU 14 242 Kč/OSOBU
Pokud jste měli průměrný příjem na člena domácnosti
do 170 900 Kč za rok (v průměru to je 14 242 Kč
na osobu a měsíc), pak na dotaci máte nárok. Příjmy dětí
a studentů do 26 let se do průměru nezapočítávají ani
v případě, že studují a současně chodí na brigádu.
Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení či doplatek
na bydlení, starobní důchodci a invalidní důchodci
ve 3. stupni mají nárok na dotaci AUTOMATICKY.

Už jste kotel vyměnili? Nezoufejte! Dotace se vztahuje
i ZPĚTNĚ na výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.

Krok číslo 4
PODEJTE ŽÁDOST O DOTACI A MÁTE DVA ROKY
ČAS NA VÝMĚNU KOTLE
Topenářů je málo, proto na samotnou výměnu kotle
dostanete dostatek času. Podmínky kotlíkových dotací
nebyly nikdy výhodnější. Nenechte si tuto příležitost utéct
a požádejte si o finanční příspěvek.

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než 14 242 Kč/měsíc,
můžete žádat o dotaci na nový zdroj tepla v programu
Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvek až 50 %.
Více na www.novazelenausporam.cz

* U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované
výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. 4. 2022.

7

PRAŽMOVSKÉ

TEPELNÉ
ČERPADLO

KOTEL
NA BIOMASU

180 000 Kč

PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ
KOTEL*

130 000 Kč

100 000 Kč

* U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. dubna 2022.

A závěrem 75 000 Kč jako
bonus NAVÍC

POTŘEBUJETE POMOC S VYŘÍZENÍM DOTACE?
Kontaktujte svůj obecní nebo krajský úřad.
PRO ZÍSKÁNÍ AŽ 95% DOTACE BUDETE
POTŘEBOVAT JEN ČTYŘI DOKLADY
1. Formulář žádosti o podporu
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu
současného kotle
3. Doklad o příjmech
4. Fotografii starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komín

Pokud zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotacemi
na zateplení domu z programu Nová zelená úsporám,
na www.novazelenausporam.cz dostanete bonus
75 000 Kč!

Chcete vědět víc?

www.kotlikydotace.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se
na svůj obecní nebo krajský úřad.

LIBERECKÝ KRAJ
dotace.kraj-lbc.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
www.kr-ustecky.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
portalzp.praha.eu

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.kr-stredocesky.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
dotace.plzensky-kraj.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
www.kr-olomoucky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

KRAJ VYSOČINA
www.kr-vysocina.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
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HASIČI MAJÍ NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
ti garáže. Volba nakonec
padla na FORD Transit.
Při výběru dodavatele
jsme měli sťastnou ruku.
Vysoutěžili jsme firmu
Auto Trutnov, které se i přes špatnou situaci na trhu s těmito automobily podařilo
auto předat v polovině dubna přesně dle
smlouvy. Mnoho obcí včetně Morávky na
auto stále čekají.

V roce 2020 došlo k rozdělení společné výjezdové
jednotky Morávka – Pražmo na dvě samostatné
jednotky, obě byly zařazeny do kategorie JPO III. Jednotka tohoto
typu musí mít povinně ve svém stavu cisternovou automobilovou stříkačku a dopravní
automobil, který se používá k zásahu při
menších událostech, kde není třeba dopravovat vodu.

Celkové náklady na auto byly ve výši 1 384
054 Kč, z dotace bylo 675 000 Kč, zbytek
hradila obec ze svého rozpočtu.

Naše jednotka sice dopravní automobil
měla, ale VW transporter už má svá nejlepší
léta dávno za sebou a k rychlým zásahům
se již nehodí.

V sobotu 28. května se konalo slavnostní
žehnání auta. Žehnání se kromě zastupitelů
a našich hasičů zúčastnili i hasiči z okolních sborů. Po úvodním slovu paní starostky
auto požehnal pan farář Miroslaw Jesel.

Proto jsme hned v roce 2020 podali žádost
o dotaci na pořízení dopravního automobilu
pro JSDH z ministerstva vnitra na rok 2021.
V získání dotace jsme byli úspěšní. Získali
jsme dotaci ve výši 450 000 Kč. Úspěšným
žadatelům přidává ještě dotaci na stejný účel
i Moravskoslezský kraj. Dotace je v poloviční výši, tedy 225 000 Kč.

Věřime, že nové vozidlo přispěje k lepší akceschopnosti výjezdové jednotky.
Hasičům přejeme, ať jejich cesty jsou vždy
úspěšné a mají jen šťastné návraty.

Při výběru typu vozidla rozhodovaly hlavně
rozměry auta. Byli jsme limitováni velikos-

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2022
Letní kino – sobota 30. července
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Plackové hody – sobota 13. srpna
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Kulturní den SOPM – 14. srpna
akci pořádá Sdružení obcí povodí Morávky v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Stejně
jako loni bude i letos tato akce zaměřena na celé rodiny. Můžete se těšit na hudební program,
klauny, malování na obličej, skákací hrad nebo bohaté občerstvení.
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Sportovní den SOPM – sobota 10. září
- i tuto akci pořádá Sdružení obcí povodí Morávky. Letos se sportovní zápolení mezi
jednotlivými obcemi odehrají u nás v areálu u sv. Floriána. Budeme rádi, když přijdete
podpořit dětské i dospělácké reprezentanty Pražma.

Den Regionu Slezská brána – sobota 17. září
akci pořádá Region Slezská brána. I tato akce má již svou tradici, dosud se konala vždy
v areálu paskovského zámku, letos se bude poprvé konat v Žabni.

Na všechny akce srdečně zveme občany obce i blízkého okolí.
13

PRAŽMOVSKÉ

PROJEKT „ROD PRAŽMŮ NÁS SPOJUJE“

Spolupráce mezi naší obcí a partnerským
městem Niemodlin trvá již 9 let. Dosud
probíhaly vzájemné návštěvy nejčastěji na
úrovni představitelů obcí, chtěli jsme proto
připravit návštěvu Niemodlina i pro další
spoluobčany. A tak jsme podali žádost o dotaci na projekt s názvem „Rod Pražmů nás
spojuje“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Byli jsme úspěšní, dotaci jsme
získali. Projekt jsme připravovali již v roce
2020, do plánu nám však vstoupil covid a cesta do zahraničí byla zcela nemožná. Proto se
nám podařilo vyjet až letos v květnu. Počkali
jsme si, ale stálo to za to.

vítání s paní burmistrz (starostka) města
Niemodlin paní Dorotou Koncewicz. Nejdříve jsme se vypravili na prohlídku niemodlinského zámku, který je úzce spjat s rodem Pražmů. Na zámku jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého o historií i současnosti
zámku. Výklad byl sice v polštině, ale pro
ty, kdo nerozuměli, byl zajištěn překladatel
pan Remigiusz Kaminski. Je to náš „starý
známý“ z předešlého projektu, takže občas
přidal i jiné informace, než vyšly z úst paní
průvodkyně. Jeho výklad byl velmi zábavný.
Kromě zámku jsme navštívili v Niemodlině vřetenovité
náměstí s kostelem Nanebevzetí, viděli jsme olympijský
bazén z předválečné doby,
shlédli jsme kousek arboreta
založeného rodem Pražmů
v blízkém okolí. U domu
kultury jsme se zastavili
u lípy, kterou jsme zasadili
u příležitosti podpisu partnerské smlouvy v roce 2013.

V sobotu 7. května jsme vyrazili autobusem
do města Niemodlin. Po ubytování v hotelu
Domino následovala bohatá snídaně a při-
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Odpoledne jsme objeli několik osad a vesnic, které přináleží k městu Niemodlin. Paní
burmistrz nám ukázala, co se jim podařilo
vybudovat pro spoluobčany. Všude se nám
dostalo velmi milého přijetí. Největší překvapení nás čekalo v obci Grabin, kde si pro
nás místní pěvecký sbor připravil úžasné vystoupení a bohaté občerstvení. Po oficiální
části se rozpoutala „pěvecká přestřelka“ mezi
naší delegací a domácími. Polská písnička
následovala českou, bylo to úžasné. Kdybychom neměli naplánovaný přesný odjezd, asi
bychom tam zůstali do pozdních nočních
hodin.

Odpoledne jsme stihli ještě navštívit velkou
akci Wiosna kwiatow, což je něco mezi obrovskou poutí a výstavou Flora v Olomouci.
Milovníci kytiček si určitě přišli na své, mohli
si i něco koupit s sebou domů. I tam byl bohatý kulturní program. Pak už nás čekala
cesta zpátky.

Ale museli jsme na hotel, ráno nás čekal
další program. V neděli jsme navštívili jeden z nejkrásnějších zámků v celém Polsku
zámek Moszna. Prohlídka byla individuální bez průvodce, zakončena byla obědem
v zámeckých prostorách. Okolo zámku je
krásný park s nově obnovenou kašnou včetně
vodotrysků. Park jsme si taky mohli projít. Někteří měli štěstí, že našli už i nějaké
kvetoucí rododendrony a azalky, kterých je
zahrada plna.

Projekt „Rod Pražmů nás spojuje“ měl ale
dvě části. Jednou částí byl poznávací zájezd
a druhá část už se odehrávala v našem hotelu
Travný, kde se účastníci zájezdu sešli ve čtvrtek 23. 6. 2022. Při tomto setkání byla vyhodnocena fotosoutěž „O nejzajímavější fotky
z Niemodlina a okolí“. Z fotek byla připravena prezentace a následně proběhl kvíz pro
všechny účastníky na téma „Co si pamatujete
ze zájezdu?“. Ti nejlepší měli všechny otázky
správně. Smyslem určitě nebylo zjišťovat, co
si kdo pamatuje, ale spíše si připomenout
návštěvu v Niemodlině. Aby se dobře vzpomínalo, bylo i něco sladkého ke kafíčku.

Celé dva dny byl pro nás připraven velmi
hodnotný program, který jsme připravovali
společně s kolegy z Niemodlina v čele s paní
burmistrz. Paní Dorota Koncewicz se nám
také celé dva dny plně věnovala. Za to jí patří
obrovské poděkování.

Ještě jen pro úplnost, dotace byla ve výši
85 %. Proto náklady pro účastníky zájezdu
byly minimální. Snad si mohu dovolit tvrdit,
že projekt splnil očekávání. Účastníci zájezdu strávili dva velmi příjemné dny v Niemodlině a jeho okolí, seznámili se s naším
partnerským městem a pak si o tom ještě po
sousedsku popovídali v Travném.
Více fotek si můžete prohlídnout na: https://
obecprazmo.rajce.idnes.cz/Rod_Prazmu_nas_
spojuje_-_zajezd_Niemodlin_7.-8.5.2022/
Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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PROJEKT „KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRANOU 2022“
11. května se setkání uskutečnilo ve třech
obcích současně – na Morávce, na Krásné
a na Pražmě. Vše začalo malým občerstvením ve škole na Morávce. Poté senioři navštívili některá místní pietní místa a národní kulturní památku Seník. Pro mnohé bylo
velkým zážitkem přejetí po lesní cestě od
Bebka rovnou na Visalaje. Další zastávkou
byl obecní úřad na Krásné. Zde se podívali
na obnovený rybník za úřadem, nakoukli do
nově opravené hasičárny a mohli si zakoupit
drobné dárečky v chráněné dílně „U dobré
naděje“. Prohlídka Pražma začala u hřbitova, kde byla připomenuta historie obce,
lovecký zámeček a v neposlední řadě i Maryčka Magdónová. Zazněla zde i pražmovská hymna v podání našich seniorů a zastupitelů. V kostele se pak účastníci seznámili
s historií kostela a vyslechli si minikoncert
pěveckého sboru z Krásné pod vedením
paní Martiny Tulachové. Zpěv se v kostele
nádherně rozléhal. Poslední zastávka byla

Tento projekt připravilo Středisko volného
času Vratimov pro seniory obcí, které patří
do dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána. Projektu se zúčastnilo 10 obcí
včetně Pražma. Finančně byl projekt podpořen Moravskoslezským krajem, Regionem
Slezská brána a také jednotlivými obcemi,
které se projektu zúčastnily.
Vždy čtyři senioři z dané obce během šesti setkání v dubnu a květnu navštívili jednotlivé obce, kde byla pro ně připravena
prohlídka nejzajímavějších míst v daném
místě. Součástí setkání bylo vždy i nějaké
pohoštění, při kterém se diskutovalo o aktivitách pro seniory v dané obci, nechyběly ani drobné dárečky pro účastníky. Na
přípravě těchto setkání se podíleli samotní
senioři spolu s vedením obcí. Smyslem celého projektu bylo poznání nejbližšího okolí,
navázání případné spolupráce, a hlavně inspirace pro práci se seniory, zkrátka podívat
se, jak se to dělá jinde.
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v hotelu Travném. Při obědě představila
předsedkyně našeho spolku seniorů paní
Olga Muroňová jejich činnost. Vyjmenovala
aktivity, které pro seniory pravidelně připravují, a vyzdvihla dobrou spolupráci s obcí.

k navštíveným místům. Naši obec reprezentovaly paní Olga Muroňová, paní Jana
Špoková a paní Anna Peterová. Ta vzornou
reprezentaci jim patří velké poděkování!
Sestřih z vědomostního kvízu si můžete pustit na tomto odkazu:
http://www.slezskabrana.tv/2022-06-20-repiste-vedomostni-soutez-senioru-regionu
-slezska-brana.html

Celý projekt vyvrcholil vědomostním kvízem 15. června v Řepištích. Ještě před vlastní soutěží si mohli soutěžící připomenout
všechna navštívená místa v krátké prezentaci a pak už se soutěžilo. Tříčlenná družstva
odpovídala na 20 otázek, které se vztahovaly

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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KNIHOVNA INFORMUJE
Inspirační plakátky zdobí kresby Artuše
Scheinera, Jiřího Trnky, Mikoláše Alše
a dalších velkých ilustrátorů dětských knih.

Návštěva ze školky
Na Medarda (8.6.) nás letos již podruhé
v knihovně navštívily obě třídy pražmovské
školky. Ukázali jsme si knihovnu a připomněli, komu a k čemu slouží. A potom už
jsme si vyprávěli o vodnících a rusalkách,
pentličkách a dušičkách. Děti si poslechly Hastrmanskou pohádku Ljuby Štíplové
o tom, jak si vodník s mlynářem nejprve
dělali naschvály, ale když se udobřili, stali
se z nich přátelé. Vodníků je však hodně:
Čochtan, Česílko, Olšoveček, Kebule, Krapítko, …a rusovlasých rusalek, které se starají o studánky a potůčky, zrovna tak. Děti
nám na oplátku namalovaly obrázky, které
nyní zdobí v knihovně.

Čtení seniorům
Již od letošního března chodí každý pátek
knihovnice předčítat seniorům do Adámkovy vily. V tomto domově se zvláštním
režimem bydlí i občané Pražma a předčítání
je náš malý příspěvek, nejen jim, k projasnění pátečního dne. Doufáme, že se jim toto
zpestření líbí.

Audioknihy
Možná jste tento výraz již slyšeli a možná
také ne. Každému jistě napadne, že jsou to
načtené knihy. Ale třeba se ptáte, k čemu
jsou dobré a máte-li pro ně nějaké využití.

Doufáme, že se jim u nás líbilo a těšíme se
na další návštěvu.

Čtení dětem

Audiokniha je libovolná kniha převedená
na čtený záznam profesionálem nebo amatérem a zveřejněná třeba na internetu k dispozici za úplatu či zdarma. Profesionálně
zpracované knihy se dají zakoupit v internetových knihkupectvích a doplněny bývají
i zvukovými efekty. Načítají je také známí
herci či jiné osobnosti. V podání Jiřího Lábuse nebo Viktora Preisse jde o opravdový
zážitek. Téměř jako z rozhlasové hry. V podání amatérských rétorů o takový zážitek
samozřejmě nejde, ale zato bývají zdarma
ke stažení v hojném množství (např. stránky
uloz.to).

V rámci projektu Celé Česko čte dětem, pořádá naše knihovna celoroční pohádkové
pásmo předčítání. Každý poslední čtvrtek
v měsíci od 17:00 v knihovně čteme některou z klasických velkých pohádek. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, O Popelce
nebo O Bajajovi – pohádky, které my dospělí
známe, ale děti často nikolivěk. Není to škoda? Čím je dětský svět fantazie bohatší, tím
je krásnější.
Během poslouchání si děti kreslí obrázky, aby zaměstnaly ruce. Za domácí úkol
nakreslí svou vlastní ilustraci k poslouchané
pohádce. Na konci roku potom každý malý
malíř dostane svázanou knížečku všech čtených pohádek s vlastními ilustracemi.

Třeba se ptáte, proč jich je tolik, proč se
tak rozmáhají? Původně šlo o knihy pro
nevidomé. Avšak časem se ukázalo, že jsou
i další cílové skupiny. Starší lidé mívají po18
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katalogu vybírat jakoukoliv načtenou literaturu, kterou mu nahrajeme na donesený
USB flash disk. Se zprovozněním samozřejmě poradíme. Ani tato služba není zpoplatněna.

tíže se zrakem. Malá písmenka se jim před
očima rozmazávají, oči se snadno unaví.
Kolik z nich bylo zvyklých číst si a nyní jsou
o svou zálibu připraveni. Audioknihy jim
umožňují vrátit se ke svému koníčku.
Další cílová skupina se vytvořila z lidí, kteří
se věnují ručním pracím v domácnosti, ale
je jim „hlucho“. Pouštějí si tedy jako kulisu
televizi, a přitom je mrzí, že tam zrovna nic
zajímavého nedávají. Čtená kniha dle vlastního výběru je pro ně příjemnější volba.

Knihobudky
Připomínáme, že obecní knihovna spravuje
tři knihobudky:
u dětského hřiště, naproti obecního úřadu

V neposlední řadě lidé cestují. Ráno autobusem do práce či do školy a pak ještě kus pěšky. Když přitom na jedno ucho poslouchají
knihu, cesta i čas jim lépe a smysluplněji
ubíhají. Navíc studenti si tak snadno splní
povinnou četbu k maturitě.

u vývěsky na křižovatce pod kostelem
u vchodu do mateřské školky – pouze pro
dětské knihy a pohádky
Z knihobudky si můžete knihu kdykoliv odnést, přečíst a vrátit nebo si i nechat či vyměnit za jinou. Stejně tak zde můžete odložit
knihy, které již nechcete vlastnit, protože
jiného mohou zrovna potěšit. Vyhazování
a pálení knih je přece barbarské.

Audioknihy tedy nejsou zbytečné. Jde spíše o jiný způsob, jak hospodařit s časem
a spojit příjemné s užitečným nebo jak dát
odpočinout unaveným očím.
Pražmovská knihovna pod záštitou Obce
Pražmo Vám však nabízí nově ještě další
varianty výpůjční služby zvukové knihovny.

Nové stránky knihovny
Obecní knihovna má nové webové stránky
https://knihovnaprazmo.webnode.cz/

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Místku může nyní naše knihovna půjčovat audioknihy z jejich zvukového fondu formou
výpůjční služby. Zájemci si vyberou z jejich
online katalogu a my tato CD vyzvedneme
v Místku a nachystáme je k odběru u nás.
Tato služba není zpoplatněna.

Snadno se na ně dostanete prokliknutím ze
stránek Obce Pražmo.

Pro občany se zrakovým a eventuelně i jiným vážným zdravotním postižením pak
nabízíme ještě další možnost. Pražmovská knihovna navázala spolupráci s KTN
(Knihovna a tiskárna pro nevidomé). Donese-li občan doporučení od lékaře nebo
ofocený průkaz ZTP, může si pak z jejich
19
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ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Ondřej Sekora

Martina Viktorie Kopecká

(1899–1867) Kdo v této zemi nezná Ondřeje Sekoru? Snad jen ti, co neznají Ferdu
Mravence a Brouka Pytlíka.

*1986 Nekonvenční
farářka a výrazná postava Církve československé husitské.

Deníky Ondřeje Sekory 1944-1945
Nyní poprvé vyšly autentické deníky z pracovního lágru, kde byl internován jako manžel položidovky, se kterou se odmítl rozvést.
Zatímco jeho ženu a syna čekal Terezín.

Deník farářky
Cesty boží jsou nevyzpytatelné. Jak vypadá život moderní
farářky? To se dozvíte
z jejích zápisků, které
se odvíjejí v rytmu
církevního roku, ze zážitků ženy-kněze: od
bohoslužeb až po setkání s papežem Františkem.

Při pohledu do jeho deníku, hojně ilustrovaného typickými Sekorovými kresbami,
můžete vidět, jak chlapsky osudu čelil, nepoddával se a doufal v lepší příští. S hlavou
vztyčenou a humorem černějším než peklo.
Většinou pak nabýváte mylný pocit, že vlastně o nic nešlo. Jako by to byla polní bojovka
s trochou nepohodlí. Jen občas prosákne na
povrch tíha situace.

Sir Pelham Grenville Wodehouse
(1881–1975) Nejslavnější anglický humorista čerpající náměty především ze života
britské aristokracie a autor nedostižného
komorníka Jeevese, který se stal předlohou
pro Jirotkova Saturnina.

O tomto období života pak už nechtěl nikdy
mluvit, a proto Deníky vyšly až nyní z jeho
pozůstalosti.

Dostihové pikle
Nedokonalý mladý aristokrat Bertie Wooster
(zkráceně budižkničemu) a jeho dokonalý
komorník Jeeves, který má natolik rád své
dobré bydlo, že se o ně odmítá nechat připravit jakoukoliv progresivní emancipovanou vdavekchtivou slečnou.
Na plátně tuto
dvojici nesmrtelně zvěčnili
Hugh Laurie
a Stephen Fry.
Kateřina Janošíková, knihovnice
20
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DNES PRO VÁS VAŘÍ PAN FARÁŘ MIROSLAW JESEL
•
•
•
•
•

BIGOS
/bigos (nikoliv bigoš, bigus)/
Původní název „bigos“ označoval všechna
jídla, ve kterých byly nasekané suroviny. Tak
byly bigosy z masa, zeleniny a ryb. Teprve
v XVIII st. se ustálil název pouze pro jedno
jídlo: zelí s masem. Bigos můžete ochutnat
na Litvě, Bělorusku a samozřejmě v Polsku.
V každé části Polska bigos bude chutnat jinak.
Suroviny
• 600 g bílého zelí
• 600 g kysaného zelí (váha bez kvašené
šťávy)
• 200 g klobásy
• 300 g vepřového masa na guláš
• 300 g hovězího masa na guláš
• 100 g anglické slaniny
• 1x větší cibule
• 1x hrst sušených hub
• 5 kuliček nového koření
• 6 kuliček pepře
• 2 ks bobkového listu
• 2 polévkové lžíce sádla
• 10 sušených švestek
• 2 polévkové lžíce rajského protlaku
• Sůl

1 zarovnaná čajová lžička majoránky
½ čajové lžičky soli
½ zarovnané čajové lžičky drceného kmínu
1 polévková lžíce Maggi
špetka mletého nového koření

Postup:
Bílé sladké zelí nakrájíme na tenké nudličky,
dáme do hrnce, zalijeme vodou, aby byla zarovno se zelím, přidáme ½ čajové lžičky soli
a vaříme na mírném ohni. Kysané zelí scedíme, zalijeme čistou vodou, dáme do dalšího
hrnce a dáme vařit také na mírném ohni.
Obě zelí vaříme dokud nezměknou (cca 1 h),
občas zamícháme, případně přilijeme vodu.
Maso nakrájíme na kostky (cca 2 cm). Nejprve na sádle osmahneme hovězí maso a když
se stáhne (přibližně 15 min.), přidáme vepřové maso a společně osmahneme. Pak maso
přeložíme do pekáče, přidáme cibuli nakrájenou na kostky, pepř, nové koření, bobkový
list a na kostky také nakrájenou anglickou
slaninu. Dáme péct v troubě na 175 °C (přibližně 1,5h) dokud maso nezměkne, občas
zamícháme, případně přilijeme vodu. Sušené

Směs koření:
• ½ zarovnané čajové lžičky sušeného česneku
• ½ zarovnané čajové lžičky sladké papriky
• 1 čajová lžička kremžské hořčice
• špetka pepře
21
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houby polámeme v ruce, vložíme do sklenice, zalijeme 5 dcl vody a necháme namáčet.
Sušené švestky nakrájíme na půl.
Připravíme si směs koření (viz suroviny Směs koření) – všechny uvedené ingredience
pořádně vymícháme.
Uvařené kyselé zelí i s vodou přelijeme do
většího hrnce, přidáme přecezené uvařené
sladké zelí a dohromady pořádně promícháme. Přidáme švestky, houby, směs koření,
klobásu nakrájenou na půlměsíčky a pořádně
zamícháme. Přidáme maso, přilijeme 2 dcl
vody a vaříme pod pokličkou na mírném
ohni (přibližně 25 min.). Pak přidáme rajský protlak a za stálého míchání vaříme
15-20 minut (pozor připaluje se).

ním stačí ohřát. Při ohřívání pořád míchat
– připaluje se. Před podáváním je možné přidat pepř a sůl podle chuti. Nejlépe chutná
s čerstvým chlebem.
Pokud je příprava pro Vás příliš složitá, přijďte bigos ochutnat 28. srpna na farní den.

Bigos je podobně jako guláš lepší ohřívaný
další dny. Necháme jej vychladnout a na noc
dáme do lednice. Na druhý den před podá-

Přeji Vám „SMACZNEGO“!

Pražmo dostalo ocenění

Obec Pražmo
00576999

123,760 tun
1 842 297 MJ
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OHLÉDNUTÍ ZA …
Úklidovou akcí Ukliďme Pražmo

Závěrečnou lekcí kroužku vaření

Už poněkolikáté jsme se přidali k celostátní
úklidové akci, nazvali jsme si ji pro sebe
Ukliďme Pražmo. Po dvou covidových letech jsme mohli uklízet společně. Účastníci
si vyzvedli plastové pytle a rukavice. V malých skupinkách pak v sobotu odpoledne
23. dubna prošli velkou část obce a sebrali
několik pytlů odpadu. Počasí nám letos přálo, po ukončení sběru odpadu jsme si opekli
buřty v areálu u sv. Floriána. Všem, kteří
se této akce zúčastnili patří velké poděkování. Poděkování patří i těm, kteří naši obec
uklízejí průběžně i bez organizovaných akcí.
Udržovat pořádek ve svém okolí by mělo být
povinností každého z nás.

Poslední květnové úterý se konala závěrečná
lekce jarního kroužku vaření. Děti uvařily
bramborovou kaši s kuřecím řízkem, rajčatový salát a chlebíčky s rybí pomazánkou.
Opět se vše povedlo na jedničku. Za úspěšné
absolvování celého kurzu děti obdržely řád
zlaté vařečky se svým jménem a certifikát
kuchtíka. Z ocenění měly obrovskou radost.
Už teď se těší na podzim, kdy opět začneme
nový kurz.
Ještě přidáváme recept na dětmi nejlépe
ohodnocené jídlo:
Tvarohové smaženky

200 g tvarohu, 1 veka, 1vejce, 50 g moučkového cukru, vanilkový cukr, skořice
Na obalení
Hladká mouka, strouhanka, 2 vejce, skořicový cukr
Tvaroh ochutíme cukrem a skořicí. Poté
plátky veky promažeme ochuceným tvarohem, obalíme v trojobalu a smažíme na
oleji. Po usmažení položíme na papírový
ubrousek, odsajeme přebytečný tuk a ještě
teplé obalujeme ve skořicovém cukru.
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Pražmovským veselením

Besedou o Československé
armádě v letech 1918- 1938

To letošní se konalo po dvouleté odmlce
způsobené covidem v sobotu 28. května
2022. Celá slavnost začala již ve 14 h žehnáním nového hasičského auta. Samotný
kulturní program zahájilo vystoupení dětí
z naší mateřské školy. Po nich se předvedl
pěvecký sbor Caro z raškovické školy a po
nich ukázali své umění malí judisté z klubu
JUDO Beskydy, kteří mají svou tréninkovou
základnu v Raškovicích. Později všechny
rozezpívala kapela Michal Tučný revival
a k tanci pak hrála až do nočních hodin
kapela 4fourband.

V úterý 7. června se uskutečnila v zasedací
místnosti obecního úřadu beseda o Československé armádě v letech 1918 - 1938.
Besedou provázeli zaměstnanci Slezského
zemského muzea, kteří byli oblečení do
tehdejších uniforem. Dozvěděli jsme se
mnoho o situaci mezi světovými válkami,
o postavení naší armády v té době a mnoho zajímavého ze života obyčejných vojáků.
Posluchači si mohli prohlédnout a osahat
spoustu rekvizit. Beseda byla velmi zajímavá, všem se moc líbila. Jen škoda, že se jí
zúčastnilo tak málo zájemců.

Po děti byly přichystány hry a soutěže
během celého odpoledne. Ti nejmenší si
mohli pohrát ve stanu Mateřského centra
Skřítek, nechat si pomalovat obličej nebo se
povozit na dětském kolotoči. Malé i velké
pobavili klauni s bublinami. Stará řemesla a hry si mohli všichni zkusit u stánků
Spolku oživlé historie a tradičního řemesla
U člověka.
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Mezi soutěžemi si děti navlíkly náramky
z korálků a opekly buřty, velmi si užily volnosti a her bez rodičů. Okolo 22. hodiny
začalo hledání pokladu. Děti musely najít
a rozluštit zašifrované indicie, podle kterých
pak poklad hledaly. A povedlo se, poklad byl
nalezen a radost byla veliká.

Nočním dobrodružstvím a spaním ve stanu
V pátek 17. 6. se již po čtvrté uskutečnilo
spaní ve stanech pro děti v areálu u sv. Floriána. Účast byla veliká, přihlásilo se 26 dětí
ve věku 6 – 12 let.
Po postavení stanů se děti rozdělily na dva
týmy, každý tým si musel vymyslet svůj
pokřik a pak už začaly sportovní soutěže.

Opět se sešla skvělá parta dětí i dospělých
a všichni se těší opět na příští rok.
Lenka Šporclová
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ZMĚNY V ORDINAČNÍCH HODINÁCH LÉKAŘŮ
Praktický lékař Raškovice

Gynekologická ambulance
Raškovice

Letní dovolená 29.8.-2.9.2022,

Ve středu 10. srpna bude uzavřena z důvodu
čerpání dovolené.

Všechna vyšetření v ordinaci i nadále a natrvalo probíhají POUZE PO OBJEDNÁNÍ.
A to z důvodu oddělní preventivních prohlídek, či běžných kontrol od pacientů s respiračními a jinými infekcemi.

Akutní případy ošetříme ve Frýdku. Kontaktní údaje a ordinační doba uvedena na
www.gynfm.cz.
MUDr. Andrea Polová

Předkládáme Vám možnost nově s naší ordinací komunikovat elektronicky přes aplikaci
Medevio. Tuto aplikaci můžete ovládat jak
z počítače tak z telefonu. Je možno se takto
objednat k vyšetření či na odběry, konzultovat obtíže, žádat o recepty na léky apod.
(viz příloha)
MUDr. Lenka Carbolová

Praktický lékař
MUDr. Milan Crha Morávka
Dovolená 17. 8. – 24. 8. 2022
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ŠKOLY INFORMUJÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO
Pevně věříme, že v příštím školním roce se
již vše vrátí do normálu a děti si budou moci
užít i plavání.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Blíží se konec školního roku a ráda bych se
s vámi podělila o to, co se v naší mateřské
škole za celý rok událo.

Ale i tak jsme pro děti měli připravenu řadu
akcí, která se uskutečnila – různá divadélka,
sázení stromků s LČR, návštěva mobilního
planetária, lyžařský výcvik, mistrovství školek Slezské brány, školní výlet na Prašivou,
besídka pro maminky, rozloučení s předškoláky, den dětí, seznámení s dravci, jízda na
koni, Ukliďme Česko.

Do školky v září nastoupilo 53 dětí a v průběhu roku se počet dětí navýšil na 55. Do školy
nám odejde 11 předškoláků. K zápisu přišlo
15 dětí, přijato jich bylo 13.
Letošní školní rok již byl uvolněnější (co se
týká covidových omezení) než rok loňský.
Ale přesto v důsledku loňského roku se děti
nemohly zúčastnit předplaveckého výcviku.

Sdružení rodičů uspořádalo pro děti uspávání broučků a karneval.

Sázení stromků s LČR

Lyžařský výcvik

Jízda na koni

Výlet na Prašivou
27
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Mistrovství školek

Pasování předškoláků

I letos si paní knihovnice pro děti připravila několik interaktivních besed. Děti tak měly
možnost seznámit se s knihovnou, s novými knížkami a společně plnily různé zajímavé úkoly,
za které byly také odměněny.

Návštěva knihovny

Prázdninový provoz mateřské školy je od 1. 7. 2022 do 22. 7. 2022 (od 23. 7. 2022 do 31. 8.
2022 je provoz mateřské školy přerušen) a pak děti přivítáme opět 1. 9. 2022.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům naší školičky za jejich obětavou práci
a starost o „naše“ děti, rodičům za spolupráci, zaměstnancům obecního úřadu, že nám zajišťují teplo, sekání trávy apod. a také hotelu Travný, že nám umožňuje konání školkových akcí
v sále i ve venkovních prostorách.
Všem přeji krásné prázdniny.
Vladimíra Nytrová, ředitelka
28
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAŠKOVICE
Výtvarná komise vybrala práci Renátky
Frydrychové, která se zúčastnila slavnostní
vernisáže a odnesla si odměnu a ocenění za
3. místo ve své kategorii.

Jaro 2022 přineslo raškovické
škole úspěšné pololetí
Letošní jarní měsíce byly po dvouletém covidovém výpadku pro mnohé žáky první
příležitostí opět zkusit obnovené soutěže,
olympiády nebo široký výběr sportovních
závodů. Škola se tak pomalu ale jistě dostává do „normálu“ a děti mají zase možnost
poměřit své síly v mnohých oblastech s žáky
z jiných škol nejen z okolních obcí, ale také
z okresu či celého Moravskoslezského kraje.

Od roku 2010 funguje na naší škole divadelní kroužek pro žáky školy. Během této doby
se v něm vystřídalo mnoho herců a hereček.
V letošním školním roce se soubor setkává
1x týdně a pilně trénuje nová představení,
kterými se pak prezentuje před celou školou. První vystoupení bývá většinou v lednu
a druhé velké vystoupení v červnu. Letos
jsme se také zúčastnili přehlídky dětských
divadel v Třanovicích, kde jsme svým vystoupením „Mňamka-show“ rozesmáli
všechny diváky. Ti ohromným potleskem
ocenili náš výkon. Velkou pochvalu si zaslouží herci – Ondřej Kohut, Oziáš Maňhal,
Tobiáš Jurga, Adam Hasník, kteří i přes velkou trému odehráli před publikem skvělé
divadlo.

Náš výčet jarních soutěží bychom mohli
započít u výtvarné soutěže „STOP VÁLCE
A NÁSILÍ“, kterou vyhlásila ZŠ Floriána
Bayera v Kopřivnici. Do soutěže jsme zaslali
16 prací. Úspěšní žáci se účastnili vernisáže
a vzpomínkové akce k osobnosti Floriána
Bayera v Kopřivnici, na které byly oceněné
nejlepší práce. Karolína Kurečková (8. A)
a Nikola Hlaušková (6. B) si vybojovaly 1.
místo ve své kategorii. Také Základní škola
Čeladná opět po dvou letech vyhlásila výtvarnou soutěž O pohár čeladenské ovečky
– tentokrát na téma Hudba v Beskydech. Do
této soutěže se zapojili žáci z dvaceti dvou
škol z našeho kraje. Z naší školy jsme poslali nejzajímavější práce žáků z 4. B a 5. B.

Své síly rovněž změřila čtyřčlenná družstva
v šachu, která se ve středu 9. 3. zúčastnila
okresního přeboru škol ve Frýdku-Místku. Naši školu reprezentovali mladší
žáci z I. stupně, kteří z celkového počtu
26 soutěžních týmů vybojovali krásné
6. místo. Družstvo žáků I. stupně: Šimon
Řezníček (5. B), Vojtěch Zykmund (5. B),
Jan Kosiba (5. A), Jan Petržela (4. A). Dalším
zdarem byl postup dvou žáků do okresního
kola Matematické olympiády v kategorii Z6,
- Adiny Doležalové (6. C) a Oziáše Maňhala (6. A). Adina si vypočítala z 18 bodů
14 a byla tak na 4. místě v okrese.
Dne 24. 3. se na Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku konalo okresní
kolo 51. ročníku dějepisné olympiády, kte29
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rého se zúčastnil nejlepší historik naší školy
Daniel Marosz (9. B). Ten se v náročné konkurenci 28 spoluřešitelů olympiády „probojoval“ na krásné 7. – 8. místo a postoupil tak
do krajského kola, které se konalo 6. 4. na
ZŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce. V těžkém dějepisném „boji“ s 27 dalšími historiky z Moravskoslezského kraje se umístil na
skvělém 17. místě.

škola. Všemu předcházel audit 4. 5. 2022,
kdy k nám do školy přijela paní auditorka,
krajská koordinátorka programu Ekoškola
E. Wojnarová. Žáci z Ekotýmu jí prezentací seznámili s naší činností a aktivitami.
Pozvali ji na prohlídku a ukázali, co všechno ve škole vlastně máme. Poté pohovořila
se zástupci paní ředitelky a koordinátory
EVVO. Členové Ekotýmu se tak vydají na
slavnostní předání titulu dne 16. 6. 2022 na
Staroměstskou radnici v Praze.

Motivovat děti k pohybu se pokusil školní
Ekotým, jenž na jarní prázdniny vyhlásil
soutěž „Zelené kilometry.“ Cílem bylo za
tým – tedy svou třídu našlapat po svých co
nejvíce kilometrů. Udělat něco pro zdraví
a zároveň chránit ovzduší kolem sebe. Ceny
byly lákavé. První cenou byl příspěvek na
výlet, a tak se akce zúčastnila většina žáků.
Za 1. stupeň se umístily: na 1. místě – 5.
B (1143 km), na 2. místě – 2. A (635 km),
na 3. místě – 2. C (400 km) a 4. B (378 km),
za 2. stupeň se umístily: na 1. místě – 6.
C (1297 km), na 2. místě – 6. B (822 km), na
3. místě – 6. A (701 km). Vítězná druhostupňová 6. C se za odměnu vydala v květnu
na výlet do frýdlantského kina, kde zhlédla
komedii Ježek Sonic 2.

Kladné výsledky přinesly též sportovní soutěže. Dne 7. 4. se na základní škole v Dobré
konal již tradičně velikonoční turnaj ve vybíjené. Soutěžily celkem 4 týmy ve věkové
kategorii 4. – 5. ročníku, přičemž domácí
škola složila dva týmy. Turnaje se zúčastnily
tyto školy: ZŠ Dobrá (4. ročník), ZŠ Dobrá
(5. ročník), ZŠ Dobratice, ZŠ Raškovice, přičemž jsme skončili na celkovém 2. místě.
Tohoto turnaje se zúčastnili: Bořek Vochala,
Matyáš Stříž, Jiří Kroča, Adam Ferfecký, Patrik Janoušek, Samuel Koždoň, Jan Kosiba,
Ondřej Bulko, Tomáš Kurečka, Patrik Gola,
Kryštof Ochman a Jan Rangl. O svátcích
jara se konala na Morávce ještě Velikonoční
laťka - soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili
se jej vybraní žáci z druhého stupně a naši
školu opravdu skvěle reprezentovali. V kategorii šestých a sedmých tříd jsme obsadili
tato místa: dívky: 1. místo Eliška Pohludková (6. C), 3. místo Barbora Greszová (7. B),
hoši: 1. místo Marek Šrubař (6. C), 3. místo
Antonín Ochman (7. B). V kategorii osmých a devátých tříd jsme obsadili tato
umístění: dívky: 2. místo Natálie Kanioková (8. B), 3. místo Simona Blahutová (9. B),
hoši: 2. místo Šimon Ochman z (9. A).

Mimo výše zmíněnou soutěž a plno dalších
aktivit čekal na Ekotým v květnu zásadní
mezník v jeho existenci – pro naši školu již
poněkolikáté získal mezinárodní titul Eko-

Po dvouroční odmlce z důvodu proticovidových opatření jsme se v dubnu opět mohli
zúčastnit Mcdonalds cupu ve fotbale. V kategorii A pro 1. – 3. třídu jsme se zúčastnili
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Byli to tito žáci:

turnaje v Kozlovicích. Družstvo se sestavilo
převážně z kluků z druhého a třetího ročníku. Do branky se nám postavila Izabela
Ruprechtová z 3. třídy, která dokonce vyhrála ocenění pro nejlepší brankářku turnaje. Po výhře nad Palkovicemi 10:1 a dvou
prohrách s Kozlovicemi 0:1 a Baškou 3:5 se
žáci umístili na krásném třetím místě. Následně 22. 4. jsme opět vyrazili do Kozlovic
na turnaj ve fotbale. Tentokrát se turnaje
účastnili žáci 4. a 5. tříd, kteří získali nádherné třetí místo.

1. – 2. třída
SKOK Z MÍSTA: Adam Janetka – 2. místo,
Samuel Gardoš – 3. místo
2. – 4. třída
SLALOM – OPIČÍ DRÁHA: Barbora Huječková – 1. místo
3. – 4. třída
SKOK V PYTLÍCH: Fabián Gardoš – 1. místo, Adéla Lajgotová – 2. místo, Ondra Procházka – 3. místo

Měsíc květen přinesl naši účast na závodu
v orientačním běhu v Sedlištích. Jednalo
se o první ročník a soutěž byla pro nás novinkou. Podařilo se nám zaplnit všechny
kategorie. Soutěžili děti od 3. do 6. třídy – kategorie dívky a chlapci – dvojice
a 7. a 8. ročník v jednotlivcích. Získali jsme
tři první místa, čtyři druhá místa a třikrát se
naše děti umístily na třetím místě.

4. – 6. třída
JÍZDA NA KOLE: Jakub Nevrlý – 1. místo,
Jiří Aleš – 3. místo
5. – 6. třída
FOTBAL: 1. místo – družstvo ve složení:
Matyáš Babulík, Ondřej Bulko, Martin
Matějka, Bořek Vochala, Patrik Janoušek,
Samuel Jan Koždoň, Filip Gurecký

V sobotu 14. května se 47 dětí z 1. – 9. ročníku vydalo reprezentovat naši školu na 1. ročníku Jarní olympiády, kterou pořádala obec
Dobrá ve spolupráci s neziskovou organizací
Hravý klaun a firmou Jewa. Kromě naší školy zde závodily děti ze základních škol: Dobré, Morávky, Bašky, Hnojníku a Frýdlantu
nad Ostravicí. Pro děti zde bylo připraveno k závodění mnoho různých disciplín, ve
kterých si mohly s ostatními poměřit své
síly a dovednosti. Soutěžily v: skoku z místa, hodu na cíl, překážkovém běhu, skoku
v pytlích, jízdě na kole, na bruslích, střelbě
ze vzduchovky a také v týmových sportech:
vybíjené, fotbalu a florbalu. Při vyhlášení
celkových výsledků mezi školami, jsme získali jasné 1. místo. Děti tedy přivezly do
školy krásný pohár, dostaly dort a zákusky.
A kdo si vystoupil na stupně vítězů a získal
medaili a diplom?
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8. – 9. třída FLORBAL: 3. místo – družstvo
ve složení: Daniel Strnadel, Jan Čagala, Vít
Hrubiš, Jiří Drastich, Filip Blažek, Matěj
Audy, Rostislav Andrle a Jakub Gardoš.

utkání jsme zvládli a postoupili s prvním
místem do okresního kola, které se konalo
o týden později. Po prohrách se základními
školami z Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince a 2 výhrách proti 5. ZŠ FM
a ZŠ Hukvaldy jsme se umístili na 4. místě. Těchto dvou turnajů se zúčastnili tito
hráči: 9. A – Matěj Kohut, Šimon Ochman,
Petr Jeník, 9. B – Jan Čagala, Vít Hrubiš, Jiří
Drastich, Filip Blažek, 8. B – Daniel Strnadel, Jakub Gardoš, Marek Michna, Giannis
Tsitzas, Patrik Namyslo.

Dne 25. 5. proběhl na naší škole další ročník Branného závodu. Závodu se účastnilo
11 družstev z 6 škol. Družstva měly vytyčenou trasu, na které plnila různé úkoly na
jednotlivých stanovištích. Celkem jsme měli
šest stanovišť – topografii, zdravovědu, rozdělání ohně, galerii a střelbu.
Družstva byla rozdělena na mladší:
6. – 7. třída a starší: 8. – 9. třída.

Poslední velkou akcí byly dne 2. 5. atletické
závody. Vybraní žáci naší školy se zúčastnili
atletických závodů pořádaných ZŠ Vratimov
v rámci Regionu Slezská brána. Celkem se
závodů zúčastnilo šest škol. Soutěžilo se ve
4 atletických disciplínách a štafetě 4x400m.
Naše škola vybojovala v celkovém pořadí
krásné druhé místo. Zde uvádíme umístěné
děti jmenovitě:

V konečném součtu bodů za jednotlivé
disciplíny a čas zvítězily v obou případech
družstva z Raškovic. Výsledky: 6. -7. třída:
1. místo ZŠ Raškovice, 2. místo ZŠ Paskov,
3. místo ZŠ Morávka, 8. – 9. třída: 1. místo
ZŠ Raškovice, 2. místo ZŠ Paskov, 3. místo
ZŠ Morávka.

1. místo:
• Stela Bonková + Ema Surmová + Markéta Pavlů + Rozálie Ševčíková – štafeta
• Šimon Ochman + Matěj Kohut + Filip
Blažek + Jan Čagala – štafeta
• Ema Surmová – 800 m
• Dominik Gola – skok daleký
• Barbora Greszová – skok daleký
• Viktorie Šebestová – hod kriketovým
míčkem
2. místo:
• Monika Jančíková + Dorota Gavlasová
+ Šarlota Pánková + Barbora Greszová
– štafeta

Ve středu 18. 5. se konalo ve Frýdku-Místku okrskové kolo v minifotbalu pro žáky
8. a 9. tříd. V okrskovém kole jsme se potkali
se 7. a 8. ZŠ Frýdku-Místku a čtvrtým soupeřem naší skupiny byla 6. ZŠ FM. Všechna

• Klára Blažejová + Tereza Kohutová
+ Anna Sysalová + Kristýna Blažková
– štafeta
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• Albert Vykoukal – 800 m
• Viktor Mach – 800 m
• Marek Michna – 800 m
• Monika Jančíková – 60m
• Natalie Kanioková – 60 m
• Šimon Ochman – 60 m
• Eliška Pohludková – skok daleký
• Daniel Strnadel – hod
• Šarlota Pánková – hod
3. místo:
• Albert Vykoukal + Matěj Ruprecht + Dominik Gola + Jakub Klanica – štafeta
• Nela Wczelková – 800 m běh
• Vít Hrubiš – 800 m běh
• Anna Sysalová – skok daleký
• Markéta Pavlů – hod kriketovým míčkem
• Adam Rusňák – hod kriketovým míčkem
Děkujeme dětem za jejich nadšení pro
soutěže a aktivní přístup k nabízeným činnostem. Můžeme tak na jarní měsíce 2022
pohlížet jako na skvělý „start“ do nadcházejících let. Odcházejícím žákům 9. ročníku přejeme hodně úspěchů při studiu na
střední škole a všem čtenářům těchto řádků
přejeme krásné letní měsíce a dětem zaslouženě odpočinkové hlavní prázdniny.
Rádi bychom poděkovali obci Pražmo
a paní starostce Michaele Honešové za dosavadní vstřícný přístup ve spolupráci se
školou Raškovice a podporu ve zlepšování
kvality vzdělávání na základní škole."
Mgr. Pavel Březinský
Mgr.Hana Kachtíková, ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA MORÁVKA
diční soutěž ve skoku vysokém. Závodu se
zúčastnili žáci a žákyně ve dvou věkových
kategoriích I. (6.-7.třídy) a II. (8.-9. třídy).
Kromě žáků naší školy jsme hostili také žáky
ZŠ Raškovice. Celkem se soutěže zúčastnilo
27 žáků.

Pootevřené školní dveře
Rok 2022 zanedlouho nakousne svou druhou polovinu a pro školáky to znamená
jediné – blíží se letní prázdniny. Je to tak,
školní rok se dostal do svého finále a je na
čase rozloučit se s žáky devátého ročníku
úspěšně přijatými na střední školy a pomalu
vyhlížet nové prvňáčky.

Sportovní úspěchy

První místa v kategorii starších dívek
a chlapců obsadili soutěžící ze ZŠ a MŠ Morávka – Markéta Zbořilová (130 cm) a Bernard Železník (147 cm), třetí skončil Radim
Mašín (145 cm). V kategorii mladších dívek
se na druhém místě umístila Rozálie Štěrbová (6. třída), v kategorii mladších chlapců
si druhé místo vyskákal Robin Miketa ze
7. třídy.

Jak už to bývá, na jaře se to jen hemží sportovními aktivitami, soutěžemi a závody. Po
Velikonocích jsme ve škole pořádali již tra-

Téměř o měsíc později proběhla v areálu
U Medvěda v Dobré historicky první Jarní
olympiáda, na které se mezi sebou utkaly

Během deseti měsíců se za školními zdmi,
ale nejen za nimi, odehrála spousta zajímavých vyučovacích hodin, exkurzí, sportovních utkání, závodů a také výletů. Pojďme
se tedy ještě ohlédnout za posledními dny.
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v různých disciplínách školy z Raškovic,
Hnojníku, Dobré, Frýdlantu nad Ostravicí
(nám. TGM), Bašky a Morávky. Ve velkém
konkurenčním prostředí se našim žákům
podařilo získat hned dvě první místa. První
medaile patřila Viktoru Navrátilovi z 5. třídy za nejpřesnější střelbu na cíl ze vzduchovky, další, tentokrát kolektivní medaili,
získal výběr žáků z 5. a 6. ročníku za utkání
ve vybíjené. Krásné druhé místo vybojoval
také Antonín Král (3. třída) za přeskoky.

tak dorazili do cíle zcela promočení. Přesto naši žáci vybojovali v obou kategoriích
krásná třetí místa.
Druhý červnový den se vydali zástupci
z řad II. stupně na atletické závody do
Frýdku-Místku na stadion TJ Slezan. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách – sprint
60 a 100 m, běh na 800 m a 1500 m, skok
do dálky, hod míčkem a štafeta 4 x 400 m.
Závodníci byli rozděleni do kategorií podle věku (6. - 7., 8. – 9. třída) a pohlaví. Ve
sprintu na 60 m se umístila na druhém místě
Rozálie Štěrbová z 6. třídy, ve sprintu na
100 m obsadila druhé místo Antonie Štěrbová z 9. třídy. V běhu na 1500 m skončil
na druhém místě Antonín Burda z 9. třídy.
Ve skoku dalekém získala stříbrnou medaili Markéta Zbořilová z 8. třídy. Na třetích
příčkách se umístili Radim Mašín z 9. třídy
v hodu do dálky a Tomáš Hrčka z 8. třídy ve
sprintu na 100 m. Finální soutěží byla štafeta na 4 x 400 m, kde naše smíšené družstvo
vybojovalo třetí místo. Ani další naše děti
ve výkonech nezaostávaly za ostatními a bojovaly ze všech sil. V celkovém pořadí škol
jsme bohužel skončili až na poslední příčce,
a to vzhledem k neobjektivnímu systému
hodnocení, který výrazně znevýhodňuje
menší školy s malým počtem žáků.
Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.

Den s Armádou ČR
V rámci projektu POKOS (Příprava obyvatel
k obraně státu) naši školu navštívila Armáda
ČR. Problematika obrany státu je zařazena
v rámcových vzdělávacích programech pro
základní i střední vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně
státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna
2013. Obsah přípravy občanů k obraně státu

Koncem května se v Raškovicích konal
branný závod. Pětičlenná družstva žáků
II. stupně zdolala běh dlouhý 6 km, přičemž po trase plnila praktické i teoretické
disciplíny z oblasti zdravovědy, topografie,
střelecké přípravy aj. Letos byl tento závod
ztížen nepříznivým počasím. Po celou dobu
konání soutěže totiž silně pršelo a závodníci
35

PRAŽMOVSKÉ
je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk
a jeho svět“, „Člověk a společnost“ a "Člověk
a zdraví". V rámci dopoledního programu se
žáci dozvěděli spoustu zajímavostí vztahujících se k obraně státu, zahraničním misím
a povolání vojáka jako takového. Součástí
akce byly také názorné ukázky – výstroj vojáka, plná polní a střelba na cíl.

Celá akce měla název Vzdělávání cirkusem
a jejím úkolem bylo přiblížit dětem svět kultury, sportu, pohybu a umění, a to vše pod
závojem obávaného, ale stále aktuálního tématu šikana. Děti měly možnost vyzkoušet
si různé artistické prvky, žonglování a tanec.
Ti nejšikovnější se pak stali účastníky závěrečného vystoupení, kterým vyvrcholila
dvoudenní návštěva umělců na naší škole.

Exkurze a akce I. stupně

Den rodiny

Za oslavou Dne Země vyrazili žáci I. stupně
do sadů Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku. Zde na ně čekala spousta stanovišť se
zajímavými úkoly z oblasti přírodovědy
a ochrany životního prostředí. V návaznosti na tyto oslavy proběhlo také čištění
studánek na Morávce.

Bezesporu největší školní akcí se stala oslava Dne rodiny. Během několika týdnů si
děti z mateřské školy i žáci školy základní
připravovali pro své rodiče, prarodiče a sourozence spoustu tanečků, písniček a zábavných scének. Vše, co se pod vedením svých
učitelů naučili, pak v plné parádě předvedli
v pátek 3. června v tělocvičně školy. Věříme,
že jste si zábavné odpoledne s námi užili.

Spousta z vás už si možná někdy položila
otázku, jak to je s odpadky potom, co je
vyhodíte do popelnice. Žáci prvního stupně
měli ve čtvrtek 12. 5. možnost nahlédnout
pod pokličku tomuto tématu na Frýdecké
skládce. Zde pro ně byl připraven dopolední
program s prohlídkou a prezentací celého
areálu. Děti se dozvěděly vše od popelářského vozu, přes třídění až k dalšímu skladování odpadu.
Páťáci se pak vydali po stopách brouka Pytlíka za zajímavostmi z říše hmyzu a také za
starými modely aut do Beskydského muzea.

Vzdělávání cirkusem
aneb Just Try It
Že je ve třídách občas veselo jako v cirkuse,
to každý tuší. Ale představte si, že do školy
přijede cirkus opravdový. To je teprve podívaná. Naši žáci by o tom mohli vyprávět.
Nejen že mohli shlédnout vystoupení artistů
a umělců z Islandu i České republiky, oni
mohli být celého představení součástí! To se
povede málokomu. A o čem je vlastně řeč?
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Závěrem

Poděkování paní ředitelce

Věříme, že si žáci základní školy tento rok
užili, naučili se spoustu nových věcí, prozkoumali nová místa a poznali nové kamarády. Žákům devátého ročníku přejeme
hodně štěstí a vykročení do další životní
etapy tou správnou nohou. Na všechny
ostatní se pak těšíme opět v září, v novém
školním roce.

Již nejspíš není tajemstvím, že s posledním
školním dnem končí také jedna životní
etapa naší paní ředitelky Dany Šponarové.
Dovolte mi jménem všech zaměstnanců
základní a mateřské školy poděkovat ji za
celoživotní obětavou práci pro druhé, trpělivost a úsilí při řešení ne vždy jednoduchých
situací. Paní ředitelko, děkujeme a přejeme
Vám do dalších let spoustu zdraví a životního optimismu!

Na závěr školního roku nám prosím dovolte ještě jednou poděkovat všem, kdo se
na jeho zdárném průběhu podíleli, ať už
větší nebo menší měrou a těšíme se na další spolupráci v roce příštím. Bez vás by to
nešlo – děkujeme!

Tým pracovníků ZŠ a MŠ Morávka
K poděkování končící paní ředitelce se
připojuje i Obec Pražmo a nově zvolenému panu řediteli Jiřímu Kornetovi přejeme mnoho elánu a úspěchů v této nelehké
práci.

SPOLKY INFORMUJÍ
VK RAŠKOVICE z.s.

www.vkraskovice.cz, @vk_raskovice, @VkRaskovice
Zájem o volejbal v naší, ale
i v okolních obcích roste a my
jsme za to velmi rádi. Během
celé sezóny se nám stále hlásí
nové hráčky a hráči. V kategorii mladší přípravky (1.-2. třída) trénuje pravidelně každé pondělí okolo 20 dětí. Také v kategorii starší přípravky (3.-4. třída) se schází na tréninky cca
20 děvčat a chlapců.

Vážení a milí příznivci volejbalu blíží se nám závěr letošní sezóny, která po dvou letech opět
proběhla v plném nasazení
všech hráčů a hráček, trenérů,
organizátorů a rodičů. Všechny soutěže, turnaje a tréninky probíhaly
bez přerušení, i když v 1. polovině ještě
s různými omezeními. Děkujeme všem za
vaši podporu a přízeň, kterou jsme viděli
na námi pořádaných akcích. Vaše divácká
účast nám pomohla v mnoha vypjatých
utkáních ať už v rámci Českého poháru kadetek, Mistrovství České republiky mladších žákyň, ale i dalších akcích.

V kategorii mladších žákyň nám v závěru
sezóny přibylo celkem 8 nových děvčat
z 5.-7. třídy. V této kategorii tedy trénuje již 21 děvčat. Starší žákyně 8.-9.třída,
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z nichž polovina začala navštěvovat naše
pohybovky a sportovní přípravu již v první nebo druhé třídě a druhá polovina hraje volejbal 2-3 roky, se scházejí na tréninky v počtu cca 10. Celkem během sezóny
ukončilo činnost, často i ze zdravotních
důvodů, 8 hráčů nebo hráček. Žáci, kteří trénují společně v kategorii mladších
a starších žáků (5.-8.třída), se pravidelně
scházejí v počtu 10-12. V kategorii žáků
bychom samozřejmě uvítali větší zájem,
ale další sporty a aktivity v naší obci jsou
pro chlapce dalšími lákadly a na volejbal
nemá každý trpělivost, tak jako děvčata.
Vidíme však, že si postupně k nám kluci
nacházejí cestu. V kategorii kadetů (15
let a starší) nemáme bohužel tolik chlapců (4), aby mohli mít samostatné tréninky,
proto trénují a hrají s raškovickými muži
a zároveň někteří docházejí na tréninky
do Frýdku-Místku (Green Volley Frýdek
-Místek) nebo do Ostravy (VK Ostrava),
podle toho na jakou střední školu dojíždějí.

Sportovní úspěchy
i neúspěchy sezóny
Barevný minivolejbal Ostrava 27. 3. 2022
Starší přípravka – červená barva
1. místo - Nikol Zajacová a Lucie Hendrychová
2. místo - Karolína Vitásková a Apolena
Zápotocká

Kategorii kadetek a juniorek (15 let
a starší) se po delší době stále daří udržet díky skvělé partě, kterou si od 3. třídy
hráčky udržují. Navzdory tomu, že děvčata
navštěvují střední školy ve Frýdku-Místku,
Ostravě nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí
a Třinci a musejí do škol dojíždět, snaží se
na tréninky pravidelně docházet v počtu
8-10.

Barevný minivolejbal Raškovice 24.4.2022
Mladší přípravka - žlutá barva
1. místo - Binder Tobias, Felcman Antonín
2. místo - Lajgot David, Štěpán Ševčík
3. místo - Plucnarová Eva, Adam Závodný
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Starší přípravka - červená barva

Mladší žákyně – 1. kolo MČR-skupina E

2. místo - Lucie Hendrychová, Zápotocká
Apolena

6. místo ze 7 družstev

Mladší žactvo - zelená barva
1. místo - Skotnicová Dorota, Novotná
Barbora a Kovářová Eliška
2. místo - Felcman František, Janoušek
Patrik, Ochman Kryštof
Mladší žactvo - modrá barva
1. místo - Raškovice C - Popelka Jan, Noga
Mirek, Tomáš Pavlů
3. místo - Raškovice B - Naji Hmoodová
Tamara, Naji Hmoodová Kamila, Stela
Bonková
Mladší žákyně – krajský přebor (šestkový
volejbal)
7. místo z 12 družstev
Mladší žákyně – okresní soutěž (trojkový
volejbal)

Starší žákyně – krajský přebor

A - 6. místo, B - 9. místo, kluci - 12. místo,
19. místo z 20 družstev

7. místo z 24 družstev

Mladší žákyně – Letní pohár Lumíra Hajduška - 22 družstev
B - 8. místo, A- 9. místo, kluci - 12. místo,
C- 17. místo po 3 kolech
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Žactvo (smíšenky) – okresní soutěž (šestkový volejbal)

Co se nám ještě povedlo?
• zajistit díky finančnímu příspěvku obce
Raškovice devítimístné auto Toyota pro
přepravu hráčů/hráček na utkání, turnaje, soustředění, apod. . Starostovi Jiřímu Blahutovi a všem zastupitelům obce
moc děkujeme a vážíme si této výjimečné
podpory

3. místo z 10 družstev

Kadetky – Český Pohár
21. místo z 32 družstev
• uspořádat 2. kolo Českého poháru kadetek za účasti ligových českých a moravských týmů
• uspořádat 1. kolo Mistrovství republiky
mladších žákyň – skupina E za účasti
týmů z celé ČR
• uspořádat dva turnaje v barevném minivolejbalu ve spolupráci s Moravskoslezským krajským volejbalovým svazem
za účasti celkem cca 300 dětí a 30 pořadatelů

Juniorky – krajský přebor
4. místo z 9 družstev

• zdokonalit v areálu automatické zavlažování antukových kurtů a travnatých
ploch dešťovou vodou
• zpřístupnit a zrevitalizovat travnatou
plochu s volejbalovou sítí pro tréninky
přípravek
• rozšířit trenérský tým a umožnit zvýšení jejich kvalifikace (Trenér III. Třídy
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- Stanislav Novotný, Trenér mládeže ČVS
– Barbora Ivánková)

Pozvání
Srdečně Vás všechny zveme na již tradiční volejbalové

• navýšit počet kvalifikovaných rozhodčích
a umožnit jim absolvování kurzu (Rozhodčí III. Třídy -Dominik Dorociak,
Markéta Krbečková)

turnaje dospělých (srpen)
20. srpna Pohár Jaromíra Vybírala –
turnaj žen a juniorek

• navázat aktivní spolupráci s Moravskoslezským krajským volejbalovým svazem,
který umožnuje organizaci kempů krajské volejbalové akademie (Výběr hráčů
a hráček v MSK)

21. srpna Memoriál Josefa Saláta –
turnaj mužů a juniorů

Nabídka

• navázat aktivní spolupráci s Českým volejbalovým svazem, kdy se ve sportovní
hale v Raškovicích konaly již 2 kempy
pro dívky s trenéry Českého volejbalového svazu

V případě zájmu široké veřejnosti je
možné mimo tréninkové jednotky
a plánované akce využít pro sportovní
činnost na základě rezervace a úhrady
hodinové sazby antukové volejbalové
kurty, beach volejbalový kurt, ping
-pong – vše v areálu TJ Sokol Pražmo
-Raškovice. Kontakt: www.vkraskovice.cz. Členové VK Raškovice mohou
všechna uvedená sportoviště využívat
zdarma, rezervace je však nutná.

• navázat aktivní spolupráci s reprezentační trenérkou Lvíčat a Nadějí ČVS Lenkou
Fabikovičovou, která se zúčastní srpnového kempu žactva
• zajistit dětem a dospělým jednotná tréninková trika v barvách VK Raškovice

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.

• zajistit nové dresy firmy JOMA pro kadetky hrající Český pohár, pro mladší žákyně - účastnice MČR a nové družstvo
mužů B
Za VK Raškovice Šárka Sonnková
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PRAŽMOVSKÉ
Judo Beskydy
V termínu 26-30. 6. 2022 proběhl 10. ročník
Letní olympiády dětí a mládeže 2022 v Olomouci za účasti reprezentantů všech krajů
České republiky. Naši reprezentanti Adam
Rusňák, Monika Jančíková a Petr Pěnkava byli součástí družstva MSK. V soutěži
změřili síly s týmem kraje Středočeského,
Pardubického, Zlínského a Ústeckého a zvítězili. Ve finále turnaje přišla těsná porážka
4:5 po dramatickém utkání s krajem Praha.

4 vítězných utkáních odváží post nejvyšší,
a to zlatou medaili. Petr Pěnkava těsnou
prohrou ve finále vybojoval drahocenné
stříbro. Naši šampioni dokázali za dva dny
vybojovat 24 vítězných utkání z 27 možných a tím se stali nejúspěšnějším článkem
celé soutěže juda. Také díky jejich výsledkům se Moravskoslezský kraj stal nejúspěšnějším v soutěži jednotlivců. Naši sportovci, již jako reprezentanti ČR mají otevřenou
cestu k vysněným cílům. Jsme na ně velmi
pyšní. Děkuji Vám za pomoc a podporu,
kterou jim umožňujete kvalitní tréninkovou přípravu.

Naši sportovci z oddílu JUDO BESKYDY
přispěli k medaili největší zásluhou a to
počtem 13 vítězných utkání z 15 možných.
Tým MSK má stříbro. V soutěži jednotlivců si Monika Jančíková i Adam Rusňák po

Luděk Kubíček, předseda klubu
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM RAŠKOVICE
– ADÁMKOVA VILA
Letošní smažení vaječiny. Spotřebovalo se 180 kusů vajíček, k dobré náladě nám hrála hudba.

Oslava kulatých narozenin paní Anny
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