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úvodní slovo starostky
A zde je výčet toho nejdůležitějšího, co se
povedlo zrealizovat.

Vážení a milí spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda, toto volební
období zvolna končí, a tak by se slušelo tuto
dobu zhodnotit.

Bezesporu finančně nejnáročnější stavbou
celého volebního období byla rekonstrukce
Rajmanea, kdy z původně mateřské školky,
později domu s pečovatelskou službou, se
stala moderní bytovka se šesti bytovými
jednotkami. Stavba byla realizovaná v letech 2019 a 2020, v roce 2021 se dodělaly
ještě nějaké terénní úpravy a příjezdová
cesta. Náklady na stavbu včetně terénních
úprav dosáhly téměř 14,5 mil. Kč. Malou
část nákladu ve výši 3,3 mil. Kč se podařilo
zafinancovat z dotace z IROP a Moravskoslezského kraje. Myslím, že i přes vysoké
náklady se Rajmaneum stalo pro nájemníky
velmi příjemným místem pro život.

Snad budu mluvit za všechny zastupitelé,
když řeknu, že období strávené prací pro
obec bylo mnohdy náročně, ale taky velmi
inspirativní a poučné. Snažili jsme se pracovat s maximálním nasazením, vědomi si
Vámi svěřené odpovědnosti. Jsem ráda, že
se nám téměř vždy dařilo najít společnou
řeč a celé zastupitelstvo fungovalo v přátelské atmosféře. To neznamená, že jsme měli
vždy na všechno stejný názor, některá rozhodnutí se rodila složitě a bez kompromisů
to nešlo. V práci zastupitelů platí mnohem
více než jinde známé rčení: „Ještě se nenarodil ten, kdo by se zavděčil všem“. Tak to
prostě je a vždycky bude.
Doufám ale, že výsledky naší práce byly,
jsou a budou vidět a že se za svou práci nemusíme stydět.
Ještě, než ve zkratce připomenu, co se nám
v minulých čtyřech letech podařilo realizovat, nemohu nezmínit, že téměř polovinu
volebního období těžce ovlivnila pandemie
nemoci covid-19. Od března roku 2020 se
život v obci i na celém světě skoro na 2 roky
téměř zastavil. Nechci to připomínat, dobře
si to pamatujeme, všechny nás tato doba
poznamenala. A ovlivnila i obecní rozpočet. První prognózy daňových příjmů pro
obce byly v té době skoro katastrofické. Pro
malé obce, které nemají zrovna miliony na
účtech, to bylo stresující. Nakonec sice nebylo tak zle, ale úplně dobře se nám nežilo.
Ale i tuto situaci jsme nějak zvládli.

Stavba chodníků na několika místech
v obci se prolínala téměř celým obdobím.
Chodník od hotelu Travný až k holičství se
začal stavět ve druhé polovině roku 2018
a ještě v témže roce byl dokončen, v rámci
stejného projektu se na jaře příštího roku
pokračovalo úpravou Roveňského potoka,
kdy se provedlo nové zatrubnění mezi holičstvím a prodejnou zeleniny a tím se zvýšil
průtočný profil potoka. Obě stavby byly
realizovány jako jedna zakázka a celkové
náklady byly ve výši 5 203 032 Kč. Část ná2
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kladů pokryla dotace z MAS Pobeskydí ve
výši 2 752 669 Kč. Na tyto stavby navázala
v roce 2021 stavba chodníku okolo Roveňského potoka včetně rekonstrukce mostku
přes potok nedaleko večerky v Rovni. Zde
jsme nebyli v získání dotace úspěšní, a tak
náklady ve výši 643 571 Kč byly hrazeny
z obecního rozpočtu. Tento chodník odvedl chodce z hlavní komunikace směrem
na Krásnou, na které je před křižovatkou
u Ondráše enormní provoz.

V letošním roce se podařilo realizovat již
dlouho plánovaný chodník podél hlavní
komunikace z Pražma na Morávku, který
až na krátké přerušení na začátku Morávky
propojí centra obou obcí. Původně byla tato
stavba připravovaná jako svazkový projekt
Svazku obcí Morávka – Pražmo. Kvůli dotacím jsme museli tuto stavbu rozdělit na
dva samostatné stavební objekty a každá
obec žádala o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) samostatně.
Celkové náklady na naši část byly ve výši
3 139 152,18 Kč. Dotace ze SFDI činila
1 823 038 Kč. Pražmovská část je již hotova, na Morávce se chodník právě dokončuje.
Shodou dobrých okolností Moravskoslezský
kraj současně opravil propustek na komunikaci na Žukově a i toto místo se stalo daleko
přehlednějším a bezpečnějším.
Stavby chodníků jsou sice finančně velmi
náročné a bez dotací téměř nerealizovatelné, ale je to jeden ze zásadních bezpečnostních prvků na komunikacích. Realizací výše
zmíněných úseků jsme dosáhli stavu, kdy
máme chodník podél hlavní komunikace
přes celou obec od křižovatky u Ondráše
až po Žukov.

Když jsem u komunikací, je potřeba zmínit
celkovou rekonstrukci místní komunikace v
ulici Na kopec. Tam byl povrch v havarijním
stavu, v roce 2021 se podařilo opravu realizovat za cenu 2 732 038,62 Kč. I zde se podařilo získat dotaci. Z ministerstva pro místní
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rozvoj jsme dostali 1 241 420 Kč. Drobné
úpravy se prováděly i na ostatních komunikacích tak, aby byly bezpečné a sjízdné.

I na jiných místech obce jsme se snažili místa pro kontejnery na tříděný odpad oddělit
dřevěnými ohradami. Pořád to zůstávají
místa pro shromažďování odpadu, tak ať
působí lepším estetickým dojmem. V rámci
odpadového hospodářství se letos konečně
podařilo s víc jak ročním zpožděním realizovat společný projekt více obcí na dodávku
kompostérů pro občany. Podmínkou projektu bylo dodání pro občany zcela zdarma, obec zaplatila za 200 kompostérů jen
173 967 Kč z obecního rozpočtu, většina
byla hrazena z programu s názvem „Operační program životní prostředí 2014 – 2020“ .
Velkým tématem a velkou výzvou pro současné i příští zastupitelé je hotel Travný. Jak
jsem psala v některém z minulých čísel zpravodaje, budova byla postavena v roce 1932.
A tomu odpovídá i její stav. V pozdějších
letech byly prováděny nějaké drobné průběžné opravy, ale stav odpovídá svému věku.
I v současné době se do hotelu investuje, ale
jsou to právě takové investice, které nejdou
vidět. Zachraňuje se nefungující elektřina,
prasklá voda, špatný odpad, udělal se nový
plot atd. Dokud nedojde k nějaké pořádné
celkové rekonstrukci, těchto nečekaných
událostí bude přibývat.

Pro ty, co využívají autobusové dopravy,
jsme zbourali a následně postavili nanovo
autobusovou zastávku U Obecníka. Spodní
část tvoří gabion a na něm je dřevěná nástavba. Stavba krásně zapadá do podhorského přírodního prostředí. Gabionová zídka
odděluje od okolí i kontejnerové stání vedle
zastávky. To vše vyšlo na 143 796 Kč, hrazeno bylo z obecního rozpočtu.

Současní zastupitelé udělali první krok, byla
zadána architektonická studie, ze které by
měla vzejít představa, jakým směrem by se
rekonstrukce měla ubírat. Na základě této
studie by se měl udělat projekt a čekat na
vypsání nějaké rozumné dotace, bez které
se rozhodně neobejdeme.
Obec by měla mít zájem na tom, aby hotel
Travný byl v provozu, aby byl k dispozici sál
pro kulturní potřeby obce i spolků a aby se
z něj nestala chátrající budova v centru obce.
Přesně z těchto důvodů obec hotel Travný
v roce 2017 kupovala.
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Další velkou investicí bylo pořízení dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů. S ohledem na potřeby hasičů
a rozměry garáže byl vybrán FORD Transit. Auto stálo 1 384 054 Kč. Na pořízení
dopravního automobilu, který musí být
povinně zařazen v jednotce JPO III, jsme
dostali 450 000 Kč z ministerstva vnitra
a 225 000 Kč z Moravskoslezského kraje.

ho města Niemodlin. Projekt byl podpořen
dotací z Euroregionu Beskydy a tak byl pro
účastníky nízkonákladový. S městem Niemodlin tímto městem udržujeme velmi
dobré vztahy. I my jsme pro ně partnerem
v projektech realizovaných na jejich straně.
Za tímto výčtem aktivit je potřeba vidět obrovské množství práce. A za tu je potřeba
poděkovat.

K výše uvedeným poměrně velkým investicím je potřeba přidat celou řadu těch
menších. Opravila se střecha a udělala nová
kuchyňka v areálu u sv. Floriána. Nová střecha je i na zvoničce na hřbitově. Loni se
restauroval válečný hrob na hřbitově.

Velké poděkování patří všem zastupitelům, kteří svým moudrým rozhodováním
posunuli obec zase o kus dále. Samozřejmě
by se obec nemohla rozvíjet bez obětavé
práce všech zaměstnanců, i jim patří velké
poděkování.

Snad jsme povýšili i informovanost směrem k občanům. Realizovaly se nové obecní webové stránky, založili jsme oficiální
obecní facebookový profil, dali jsme nový
kabátek tomuto zpravodaji.

A na závěr jedno velké přání… přání obci.
Aby z blížících se komunálních voleb vzešli
zastupitelé, kteří budou mít píli a nadšení
ale i zodpovědnost a dostatečný rozhled pro
práci pro obec, aby se ta naše vesnice na
dlani úspěšně rozvíjela a všem se nám tady
dobře žilo.

Jak již bylo zmíněno výše, kultura byla omezena pandemii covidu-19, mnoho akcí bylo
zrušeno. Jsem ráda, že se nám letos povedlo
realizovat zájezd pro občany do partnerské-

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce

PODĚKOVÁNÍ
A ještě bych si dovolila jedno poděkování. Chtěla
bych velmi poděkovat paní Olze Muroňové, která
se po mnoha letech v komunální politice rozhodla
svůj zastupitelský mandát již neobhajovat. Vždy
jsem velmi oceňovala její rady a zkušenosti zastupitelky a předsedkyně kontrolního výboru. Do
dalších let přeji mnoho zdraví, pohody a elánu
v osobním životě i v práci pro Spolek seniorů Pražma, kde zůstává na pozici předsedkyně spolku.
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GLOSA PANA MÍSTOSTAROSTY
„Nechci vám kazit chuť, sousedko, ale myslím, že tam žádná slanina není,“ říkám
opatrně. „Dvakrát jsem si přečetl složení
a slaninu jsem nikde nenašel. Jiní výrobci
tam dávají aspoň 0,1 % slaniny.“

O trvalých pravdách
Vždycky jsem si myslel, že některé pravdy
jsou trvalé a neměnné: datum narození,
rodné číslo, východ a západ slunce, sladkost cukru, slanost soli, kyselost citronu,
složení mléka a podobně. Vím, že jsou také
pravdy, které se mění s lidským poznáním
– například Země se z placky stala kulatou
a později šišatou - nebo výklad dějin lidstva
se měnil v závislosti na vládnoucí garnituře.

„Proč nám tak lžou? Máme přece právo vědět pravdu,“ povzdechla si sousedka. Odpověděl jsem: „Dnes každý překrucuje pravdu
ve svůj prospěch. I titulky zpráv na internetu
většinou obsahují lež nebo polopravdu, jinak by čtenáře nezaujaly. Za našeho mládí
to bylo jednodušší. V novinách jsme pravdu
nemohli hledat s výjimkou sportovních výsledků, internet nebyl, a tak jedinou možností byla fronta na maso.“

Během života dostala moje víra trhliny. Nejdříve mi bylo změněno rodné číslo, protože
po zavedení počítačové evidence začalo vyskakovat v sestavě chyb. Nebylo totiž dělitelné jedenácti. O něco později se začalo měnit
mléko. Prodlužováním trvanlivosti ztratilo
schopnost kysnout. Vydrží sice déle, ale pak
zhořkne, nebo se na něm usadí plíseň. Nemluvě o trvanlivém mléce, které je chuťově
hodně vzdálené skutečnému.

„Jak to myslíte?“ zeptala se nechápavě sousedka.
„Moje babička chodila pro maso vždy v úterý a v pátek, v jiných dnech se ani nedalo
sehnat. Řezník otvíral v 6 hodin ráno, proto
tam musela být nejméně o 20 minut dříve.
Jak nebyla nejvýše čtvrtá v řadě, nedostala
játra nebo bůček a místo pěkného masa přinesla kousek flákoty. Ovšem během čekání
ve frontě získala mnoho užitečných informací, které nám hned doma sdělila: ženské
na mase říkaly, že se bude bourat ten a ten
dům, že bude v naší ulici jednosměrka, že
na náměstí bude stát nová socha… Vždycky
se to splnilo.“

Tyto myšlenky mi kroužily hlavou, když
jsem právě odpočíval na lavičce před domem a pojídal slaninové brambůrky. Náhle
se objevila sousedka Lapiduchová. Hrklo ve
mně, jak ve starých hodinách, protože od
našeho nedávného sporu ohledně přechylování ženských příjmení jsem se jí raději
vyhýbal. Kupodivu se usmívala a zamířila
ke mně. Pozdravili jsme se.
„Mohu si přisednout, sousede? Nezlobte se,
že jsem na vás posledně vyjela, s těmi jmény
jste měl pravdu.“

Sousedka přikývla a já jsem dodal: „Je málo
pravd, které se nemění a nedají se překroutit. Jak říkával s oblibou jeden známý:
Všechno je podvod a klam, jenom mléko
je čistá voda.“

„Já se nezlobím a také se omlouvám. Posaďte se a nabídněte si brambůrky.“ Sousedka
vylovila ze sáčku pár brambůrků: „Děkuji,
slaninové mám ráda.“

Ing. Jindřich Vymětalík, místostarosta obce
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KRÁTCE
Volby do zastupitelstva obce Pražmo se
budou konat v pátek 23. 9. 2022 v době od
14 h do 22 h a v sobotu 24. 9. 2022 v době od
8 h do 14 h v zasedací místnosti ve 2. patře
obecního úřadu na Pražmě. Zdravotně postižení a osoby se sníženou mobilitou mohou
požádat o přenosnou volební schránku na tel.
725 908 184 – p. Lenka Šporclová.

do 31. 10. 2022! Kdo tak dosud neučinil, ať
uhradí hotově do pokladny na obecním úřadě nebo převodem na účet. Pro trvale žijící
obyvatelé i pro majitelé rekreačních objektů
je to 600 Kč.
Sběrný dvůr v Raškovicích bude v pátek
28. října z důvodu státního svátku uzavřen,
v sobotu 29. října bude otevřen v běžném
režimu od 8 h do 11 h.

Poplatek za odpad za rok 2022 je splatný

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Setkání seniorů – úterý 13. září – tradiční setkání se uskuteční v 16 h v hotelu travný.
Osobní pozvání mají již senioři ve svých poštovních schránkách. Těšit se mohou na
představení dětí nebo na hudební vystoupení k poslechu i tanci.
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.
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Na všechny akce srdečně zveme občany obce i blízkého okolí.
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KNIHOVNA
naučné a dětské literatury). Jednotlivá zásilka u nás pobude dva roky a poté putuje
zase do jiné knihovny. Těchto zásilek je 4-6
do roka a tím se fond pozvolna obměňuje.
Naše knihovna Vám tak může nabízet bohatší výběr, než by si z vlastních prostředků
a v omezených prostorách mohla dovolit.

Informace z knihovny
Pražmovská knihovna kromě svého stálého fondu nabízí také knihy z REG fondu.
Jde o dlouholetou spolupráci s městskou
knihovnou v Místku, která za vyčleněnou
sumu svého rozpočtu nakupuje knižní novinky a potom je půjčuje malým obecním
knihovnám v regionu na dvouletou lhůtu.
Každá taková zásilka obsahuje přes 50 knih
(většinou beletrie pro dospělé, ale také podíl

Knihovna Pražmo také odebírá dva časopisy
– Květy a Receptář. I tyto časopisy si u nás
můžete půjčovat.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
David Hecl – Mluví k vám kapitán

Mirka Skočílková
- Opuštěný dům

(*23. 3. 1971)
Je to už víc než
třicet let, co David
Hecl poprvé usedl
do kokpitu. Jako
první Čech se stal
kapitánem na Airbusu A380 ve dvou
světových společnostech, v Emirates a v Korean Air.
Navštívil desítky
zemí, p osbíra l
spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na všechno, co vás kdy o létání napadlo a neměli
jste se koho zeptat. Otázky kladl novinář
Martin Moravec.

(*30. 11. 1982)
Učí matematiku v Litomyšli na střední škole
a psaní knih je pro ni
nutný relax, kterým
dokonale vyváží část
svého života naplněnou čísly a matematickými operacemi.
Anna chce začít znovu. O mnohé ze své minulosti by se s ostatními dělila jen nerada
a s vlastní rodinou nemá zrovna moc dobré
vztahy. Díky svému koníčku, jímž je focení,
narazí jednoho dne na starou, opuštěnou
vilu, která ji upoutá. Když se o dům začne zajímat, zjišťuje, že ten je opředený záhadnými
historkami – a že má neméně záhadného, ale
také velmi charismatického majitele, kterému
Anna učaruje.
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Prof. PhDr. Dobrava Moldanová,
CSc., (*12. 5. 1936)

Naše příjmení
Výkladový slovník obsahuje cca 30 000 českých
příjmení. Vysvětluje jejich původ a vznik. Autorka navázala na práci
svého otce Josefa Beneše
– O českých příjmeních.

Univerzitní profesorka dějin české literatury a vedoucí katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se problematikou českých příjmení a je autorkou
7 odborných knih.

Kateřina Janošíková, knihovnice

DNES PRO VÁS VAŘÍ KUCHAŘI Z HOTELU TRAVNÝ
přidáme maso a rajský protlak. Podlijeme
vývarem, přidáme rozsekaná rajčata a dusíme do měkka. Pro bezlepkové zahustíme
bramborovým škrobem, jinak jíškou. Dochutíme solí, pepřem a chilli.

Boršč
V hrnci orestujeme slaninu. Přidáme červenou řepu,
nakrouhané zelí,
kořenovou zeleninu
a maso. Jak hovězí, tak vepřové. Sůl
a pepř je samozřejmost. Opět restujeme, až
se zatáhne maso, zalijeme hovězím vývarem.
Dále přidáme tymián, divoké koření a brambory nakrájené na kostičky. Pokud máme,
můžeme přidat i libeček. Vaříme do měkka.
Zahustíme jíškou, kterou jsme si připravili
na sádle. Dochutíme octem.

Krkovička na tymiánu
Očištěnou krkovici nasolíme, opepříme a posypeme tymiánem. Pečeme na sádle v celku.
Podlíváme vodou a dusíme do měkka. Že je
hotová, zjistíme tak, že nám krkovice sjede z masové vidličky. Do výpeku přidáme
vývar, dochutíme a zahustíme jíškou nebo
zákletkou.
Všem přejeme dobrou chuť a těšíme se na
vaši návštěvu.
Tým Hotelu Travný

Pikantní nudličky
Kuřecí a vepřové nudličky naložíme den předem do marinády (pepř, sůl, třený česnek,
sójová omáčka,
hořčice a trocha
oleje). Orestujeme
na proužky nakrájenou cibuli a papriku. Když má
cibulka krásnou
zlatavou barvu,
10
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OHLÉDNUTÍ ZA …
naplno rozezvučela kapela Arrythmia, za své
vystoupení sklidila obrovský potlesk. A po ní
už hrála až do brzkých ranních hodin k tanci
i poslechu kapela Superfox.

Plackovými hody
Ty letošní se uskutečnily v sobotu 13. srpna
v areálu u sv. Floriána po dvouleté odmlce
způsobené opatřeními kvůli covidu-19. Počasí bylo velmi příznivé, a tak se lidé vydali
po delší době do společnosti, za kulturou,
a hlavně dát si placek. Opět je ale potřeba
konstatovat, že přespolních bylo více než
místních.

Kromě bramborových placků z kuchyně našich hasičů bylo letos možné ochutnat i výborné halušky s brynzou nebo se zelím. Kdo
nechtěl mít s bramborami nic společného,
tak si mohl koupit frgál s různými náplněmi
nebo klobásku.

Program začal v 15 h představením dvou
klauních slečen, které zabavily ty nejmenší.
Pro děti bylo připraveno ještě během celého
odpoledne malování na obličej, tetování airbrush a skákací hrad. Po klaunech se představila kapela Drops – country. V přestávce
mezi jejími vstupy proběhla ukázka výcviku
psů v podání policejního psovoda. A pak se

Stejně jako v minulých letech se našich Plackových hodů zúčastnila tříčlenná delegace
z partnerského města Niemodlin vedena
paní burmistrz Dorotou Koncewicz. Společně s p. místostarostou J. Vymětalíkem jsme
s nimi prošli obec, navštívili kostel a pak se
zúčastnili kulturního programu v areálu u sv.
Floriána. Bohužel letos přijeli jen na krátký
čas, ale i tak bylo setkání velmi srdečné.
Myslím, že se letošní Plackové hody vydařily.
Kombinace dobrého počasí, dobrého jídla
a dobrého programu přilákala mnoho návštěvníků. A myslím, že všichni odcházeli
spokojeni.
Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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Kulturním dnem Sdružení obcí
povodí Morávky okem pořadatelky
klauny. Zpočátku se osmělilo jen pár dětí,
ale postupem času si klauni děti dokázali
získat a zabavit je svými aktivitami na dlouhé
minuty. Naše prostřední mládě běhalo mezi
skákacími hrady a koníky, kde se nechalo
spokojeně natřásat. Večer padla za vlast jako
první. A ta naše nejstarší? Ta pravděpodobně
jednou nechá v tetovacím salónu majlant.
Paní, které malovaly na obličej a dělaly dočasné tetování, díky četnosti jejích návštěv,
věděly o plánech naší rodiny do konce prázdnin a možná ještě dál.

Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 14.
srpna 2022 svou tradiční akci Kulturní den
v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Od
minulého ročníku se akce snaží zbavit nálepky akce pro seniory a být koncipována
více jako odpoledne pro celou rodinu. A co
jsem tam viděla já jako pořadatelka a matka
tří malých dětí?
Vezměme to od dědečků a tatínků. Ten náš
tam spokojeně seděl s pivem od Koníčka,
pusou mastnou od klobásky a broukal si známé písničky s kapelou Stanley's Dixie Street
Band. Ideál, ne?

Závěrem chci moc poděkovat návštěvníkům,
kteří na tuto akci přišli a postarali se tak
o hojnou účast. Děkuji za bezchybnou a příjemnou spolupráci všem, co se starali o to,
abyste se nenudili a dobře se najedli a napili.
A v neposlední řadě patří dík představitelům
členských obcí SOPM, díky kterým bylo vše
mnohé jednodušší.

Babičky a maminky si nejprve mohly dát výbornou kávu od Zrnka a k tomu něco sladkého na nervy. Ta obsluha, milé dámy, taky
byla příjemná, že? Když vylezlo sluníčko, obě
jsme s babičkou běžely pro Birell, v teplém
dni se hodil.
A co se týče dětí, celou dobu jsem o těch
svých skoro nevěděla. Velkou měrou to bylo
díky prarodičům a manželovi, ale nabitý program přispěl svým dílem. Nejmladší nejdříve
(byť docela ostýchavě a zpovzdálí) sledoval

Těším se na Vás všechny na Kulturním dnu
SOPM 2023!
Ing. Kristýna Pumrová,
projektová manažerka SOPM
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Informační brožuru najdete na
www.msk.cz/assets/temata/eu/malypruvodce-pro-velke-hrdiny.pdf
a nebo po načtení QR kódu

POMŮŽE VÁM S ORIENTACÍ
VE ZDRAVOTNICKÝCH
A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

NEBOJTE SE OSLOVIT
SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
NEMOCNICE NEBO ÚŘADU
VE VAŠEM OKOLÍ

zdravotního stavu osoby blízké

do dalších dní?

povzbuzení a podporu

o svého blízkého, ale potřebujete

Pečujete již nějaký čas

jak o něj pečovat?

a chcete se dozvědět,

o Vašeho rodinného příslušníka,
a na jaké služby se můžete obrátit.

více informací o tom, jak pečovat

informační brožura, ve které se dozvíte

v rámci něhož byla vytvořena

je projekt Moravskoslezského kraje,

Potýkáte se se zhoršením

pomoc a péči?

a hledáte adekvátní

KTERÉ NENÍ VIDĚT III.”

z nemocničního zařízení

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/016000

“PODPORUJEME HRDINSTVÍ,

Řešíte návrat svého blízkého

- NEBOJTE SE PEČOVAT

MALÝ PRŮVODCE
PRO VELKÉ HRDINY
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM RAŠKOVICE
– ADÁMKOVA VILA
Opět Vás zdravíme z Adámkovy vily, a věřte,
máme toho dost, co bychom s Vámi chtěli
sdílet.

Poté si ještě naši senioři i personál mohli vyzkoušet originální zahradní hry.
Bylo to velmi zábavné a pohodové odpoledne, už teď se těšíme na další setkání.

Jako první chci veřejně poděkovat obci
Pražmo, p. starostce a celému zastupitelstvu, jak myslí na své občany a podporují
naše služby, jak Domov se zvláštním režimem, tak Osobní asistenci. Myslím že spolupráce je na vysoké úrovni a bez nich by to
nešlo. Velké díky.
V pátek 19. 8. nás navštívil neziskový spolek
dobrovolníků Duha Zámeček, kteří se věnují
dětem z dětských domovů. Společně s dětmi
si připravili krátké cirkusové představení,
které nám předvedli a my jsme je za to odměnili nejen velkým potleskem, ale i sladkou
svačinou a drobnými dobrotami.

Karnevalové rozloučení s prázdninami.
Během celého sobotního odpoledne se podávaly různé dobroty, které připravila naše
kolegyně Monika se synem Matějem.
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V červnu nás bez ohlášení proběhly kontroly z Krajský úřadu (kontrola financování),
z Krajské hygienické stanice (proběhla bez
závad) a z Ministerstva práce a sociálních
věcí (inspekce kvality). Všechny kontroly
proběhly bez závad.

Takže jsme spokojeni, že naše služby provádíme v plné kvalitě, a to je na pochlubení.
Děkujeme za podporu a důvěru, děláme naší
práci na plno.
Lenka Janečková, ředitelka

INZERCE

PŘESTAVBA KOLA
NA ELEKTROKOLO
Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?
Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý
Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola
Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola!
Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!
ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku

WWW.ELEKOLA.CZ
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