
Červenec
2019

č. 2/2019 www.prazmo.cz



PRAŽMOVSKÉ

2

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou druhé letní vydá-
ní Pražmovských ozvěn, a proto si dovolím 
vám popřát krásný letní čas plný pohody, 
sluníčka a prázdninového lenošení s dob-
rou knihou nebo Pražmovskými ozvěnami 
v ruce. Pevně věřím, že se vám líbilo první 
letošní vydání oblečené do nového kabátku 
a že se začtete i do tohoto čísla. Pokusíme se 
přiblížit vám život v obci z hlediska kultur-
ního, společenského i stavebního.  

Tak jak se s jarem a létem oblékla do nového 
hávu příroda, tak se postupnými krůčky sna-
žíme proměňovat k lepšímu vzhled naší obce. 

Budova obecního úřadu byla rekonstruová-
na před pár léty, následně se upravilo i pro-
stranství před budovou, přibyl květinový 
záhon. Poslední tečkou bylo už jen označení 
úřadu. Velký nápis Obecní úřad Pražmo už 
snad nenechá na pochybách žádného ná-
vštěvníka. 

Možná je symbolické, že se proces rekon-
strukce a okolních terénních úprav završil 
právě letos, kdy budova je v provozu právě 50 
let. Ale o tom na jiném místě tohoto vydání.

Po obci jsme vyměnili staré rezavé koše, 
které už dosloužily.  Na některých místech 
přibyly koše nové. Taktéž jsme doplnili nové 
zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Teď 
už se majitelé pejsků opravdu nemohou 
vymlouvat, protože ze strany obce jsme 
v tomto směru udělali maximum. Teď už je 
to na majitelích psů, protože minimálně je 
slušností si po svém pejskovi uklidit. To, že 
pes patří na vodítko, a nemá volně pobíhat 
po veřejném prostranství, snad není potřeba 
dodávat. 

Velkých změn doznalo centrum obce. Myš-
lenka urbanistických úprav centra obce není 
zcela nová. Již před několika léty se pracov-
ní skupina složena ze zastupitelů i občanů 
zabývala vzhledem centra obce a navrhla 
nějaká řešení.  Na základě toho pak vznikla 
vizualizace upraveného centra, která byla 
zveřejněna na webu i vývěskách. Kdo chtěl, 
mohl se k ní vyjádřit. Zastupitelstvo obce 
pak následně schválilo pořízení projektové 
dokumentace. Projekt řeší úpravu centra 
obce komplexně od budování chodníků, 
úpravu koryta potoka, přes veřejné osvětlení 
až po odpadkové koše. V projektové doku-
mentaci je celá úprava centra obce rozděle-
na do několika stavebních objektů, tak aby 
realizace mohla dle fi nančních možností 
probíhat postupně.  

V rozpočtu na rok 2018 minulé zastupitel-
stvo schválilo prostředky na první část úprav 
s tím, že se bude pokračovat v roce 2019. Na 
podzim minulého roku se začalo s úpravou 
chodníku okolo hlavní cesty mezi hotelem 
Travný a ulici Kostelní. Chodník i s cyklostez-
kou byl přemístěn z bezprostřední blízkosti 
hlavní cesty nad zídku. Místo kachliček byly 
použity žulové dlažební kostky. Kvůli bezpeč-
nosti se okolo chodníku postavilo zábradlí. 
Dále bylo žulovými kostkami předlážděno 
prostranství okolo holičství. Rušná křižovat-
ka byla od zeleného prostranství oddělena 
gabionovou zídkou vyplněnou kamenivem.  
Zároveň byla lehce vyosena ulice Kostelní 
směrem k Morávce a v  její dolní části byl 
položen nový asfalt. Všechny tyto kroky si 
kladou za hlavní cíl zvýšení bezpečnosti jak 
pro chodce, tak pro auta. Tato část projektu 
byla spolufi nancována z víc jak 90 % Evrop-
skou unií. K ještě lepšímu vzhledu přispěla 
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nová vývěska, odpadkové koše a v nejbližších 
dnech přibude před vývěskou lavička. 

Další etapa probíhala na jaře tohoto roku 
a jednalo se o úpravu zatrubněného koryta 
Roveňského potoka od holičství až za ob-
chod se zeleninou. Koryto bylo zvětšeno, 
jeho kapacita se zvýšila z pětileté na dvace-
tiletou vodu. Zvětšením koryta by se mělo 
zabránit případnému vylití vody z koryta 

při silných deštích. Na upravený potok byl 
položen nový betonový chodník. Úprava 
tohoto vodního díla by v další etapě měla 
pokračovat dále směrem do Rovně. Součástí 
projektu je převedení chodníku pro pěší na 
opačnou stranu. Tím se zvýší bezpečnost 
pro chodce, kteří jdou do Rovně.  

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 

ODPADY

Sběrný dvůr bude v sobotu 28. září uzavřen 
(státní svátek).

Obec Pražmo v loňském roce vytřídila a pře-
dala k využití Frýdecké skládce, a.s. odpady, 
za které jsme obdrželi od autorizované spo-
lečnosti EKO-KOM fi nanční částku ve výši 
158.781 Kč. 

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití pa-
píru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů 
a dalších komodit v rámci tříděného sběru 
a využití odpadů v systému EKO-KOM uspo-
řeno 20,6 mil GJ energie, tedy zhruba tolik, 
kolik v průměru spotřebuje za rok více než 
316 tisíc domácností.  
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Obec Pražmo

00576999

99,949

 1 789 374

tun

MJ

Díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a  recyklace využitelných složek ko-
munálních odpadů, včetně obalových, obec 
Pražmo ve spolupráci se společností EKO-
-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního pro-

středí a ke snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, 
které jsme dosáhli, představuje:

Emise CO2 ekv.: 99,949 tun, Úspora energie: 
1 789 374 MJ.

KRÁTCE

• Změny ordinačních hodin lékařů – dovolená
MUDr. Lenka Carbolová – praktický lékař
4. – 12. 7., 12. – 16. 8. a 2. – 6. 9., zástup MUDr. Milan Crha

MUDr. Milan Crha – praktický lékař
15. – 22. 7. a 19. – 30. 8, zástup MUDr. Lenka Carbolová

MUDr. Marie Mácová – dětský lékař
15. – 26. 7., zástup MUDr. Iva Kučerová, Dobrá
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• Hledá se kuchař
Hotel Travný na Pražmě přijme kuchaře 
na stálý pracovní poměr, podrobnější in-
formace u paní provozní Markéty Benové 
na tel. 725 594 524.

• Výsledky voleb do 
Evropského parlamentu

 Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 probíhaly Volby 
do Evropského parlamentu. V seznamu 
bylo zapsáno 764 osob a k volebním ur-
nám přišlo 201voličů. Volební účast je tedy 
26,31 %. Nejvíce 51 hlasů dostalo ANO 
2011, na druhém místě s počtem hlasů 31 
se umístilo SPD – T. Okamury a pomysl-
nou bronzovou příčku uhájila KDU-ČSL 
s 29 hlasy. Podrobnější výsledky naleznete 
na www.volby.cz.

• Kotlíková dotace 
a bezúročné půjčky

 Jak jste již byli informováni dříve, od 
13.  května 2019 byla spuštěna poslední 
výzva tzv. kotlíkových dotací, kdy si zá-
jemci s přispěním Evropské unie, Morav-
skoslezského kraje i obce Pražmo mohou 
vyměnit starý nevyhovující kotel 1. nebo 
2. emisní třídy za nový. Alokace 500 mi-
lionů Kč pro Moravskoslezský kraj byla 
vyčerpána během ani ne první minuty, 
proto Ministerstvo životního prostředí 
přislíbilo dalších 500 milionů, tak aby 
mohlo být uspokojeno více žadatelů. Pří-
jmem 10 000 žádostí byla 3. výzva ukon-
čena 22. května 2019. 

 K tak velkému zájmu přispělo nejen to, 
že tato výzva je již skutečně poslední, ale 
i  to, že lze na předfi nancování výměny 
kotle požádat prostřednictvím obce Stát-
ní fond životního prostředí o bezúročnou 
půjčku. 

 V naší obci projevila zájem o tuto půjčku 
zhruba desítka žadatelů, a tak byla obcí po-
dána žádost na SFŽP. V této chvíli je naše 
žádost akceptována a  čeká na projednání 
Radou fondu, poté bude předložena mi-
nistrovi k  rozhodnutí. Pokud vše dobře 
dopadne, obec obdrží fi nanční prostředky 
na poskytování bezúročných půjček žada-
telům. Tyto peníze budou pak na základě 
smlouvy bezúročně půjčeny žadatelům, 
kteří si realizují výměnu kotle, a pak půjčku 
vrátí zpět obci. V jakém časovém horizon-
tu se to všechno bude odehrávat, záleží na 
SFŽP a na Moravskoslezském kraji, proto-
že bezúročné půjčky a kotlíkové dotace pů-
jdou ruku v ruce.   

• Hřbitov
 Upozorňujeme nájemce hrobových míst na 

skutečnost, že podle Řádu veřejného po-
hřebiště se smí stromy a keře na hrobech 
vysazovat pouze se souhlasem provozova-
tele, mimo hrobová místa vůbec. Na mnoha 
hrobech nebo v jejich těsném okolí rostou 
stromy a keře, které jsou již vysoké a objem-
né a brání údržbě zeleně mezi hroby, zvedají 
pomníky apod. Proto již zaměstnanci obce 
začali s  likvidací stromů rostoucích mimo 
hroby.  Zároveň žádáme nájemce hrobových 
míst, aby si na svém hrobě zajistili úpravu na-
sazených rostlin. U menších stromků a keřů 
stačí jejich pravidelné stříhání a udržování 
v  rozumné velikosti. U  vysokých stromů 
zejména tújí je nutná jejich likvidace. V pří-
padě neuposlechnutí tohoto pokynu budou 
nájemci upozorněni a pokud nezjednají ná-
pravu, stromy budou odstraněny pracovníky 
obce na náklady majitele hrobu.

• Sečení trávníků
 Omezení počtu sečení trávníků je jeden 

ze způsobů, jak bojovat s velkým suchem.  
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POZVÁNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE AKCE 

3. 8. LETNÍ KINO -  Ženy v běhu - zahrada 
hotelu Travný

10. 8. tradiční PLACKOVÉ HODY

Neděle 11. 8.  KULTURNÍ DEN SOPM
Pro přihlášené zájemce bude na tuto akci 
zajištěn odvoz. Přihlášení na obecním úřadě 
do středy 7. 8. 2019.

Krátce sečený trávník totiž ztrácí schop-
nost zadržovat vodu, pomáhá vysychání 
půdy a v konečném důsledku může místo 
trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí 
vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. 
Holá zem bez vegetace také akumuluje 
teplo a v případě dešťů pak voda po holé 
zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se 
vsakovala. 

 Naopak vyšší vegetace na travnatých plo-
chách vede nejen k efektivnějšímu řešení 
pro uchování vody v půdě, ale také je to 

řešením jednoduchým a levným. Trávníky 
pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím 
pomáhají udržet své okolí alespoň o něco 
snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na 
druhovou skladbu rostlin, čímž se stává 
stabilnější a  snadněji odolává výkyvům 
počasí. Hustý porost zadrží sluneční pa-
prsky a poskytuje životní prostor proto, 
aby v půdě pak mohli zůstat žít živočicho-
vé, kteří zeminu dále zkypřují. V případě 
dešťů voda pak hned neodteče a  lépe se 
udrží přímo na místě.

 Sdružení obcí povodí Morávky 

zve všechny své občany do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách na 

Kulturní den SOPM nejen pro seniory 

v neděli 11. 8. 2019 
 15.00 – 16.00         LAM TRIO - hraje pohodový jazz a swing a české evergreeny 30. a 40. let 20. st.                

         16.15 – 16.45         Petr STEBNICKÝ - imitátor z Ostravy  

         17.00 – 18.00         F - M Band - folk rocková kapela z Frýdku - Místku 

Vstup zdarma! 
Akce se koná za každého počasí, uvedené časy jsou orientační, na místě možnost zakoupení občerstvení, zveme i ostatní příznivce 

vystupujících.  Bližší informace poskytnou jednotlivé obecní úřady. Za pořadatele zvou členské obce sdružení: 

 Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty 

             SOPM 
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Pražmovským veselením
To letošní se konalo za nádherného počasí 
v sobotu 25. května 2019. 

Vše začalo v 9 h ráno již tradiční hasičskou 
soutěží „O pohár starostky obce Pražmo“ v po-
žárním útoků mužů i žen. Hezkého výsledku 
dosáhly místní ženy, když obsadily 3. místo, 
na muže zůstala bramborová medaile.

Odpolední program se odehrával již v areálu 
u sv. Floriána. Řadu vystoupení zahájil pěvec-
ký sbor Caro z raškovické školy. Pro děti byly 
přichystané hry a soutěže během celého od-
poledne.  Ti nejmenší si mohli pohrát ve stanu 
Mateřského centra Skřítek, nechat si pomalovat 
obličej nebo se povozit na dětském kolotoči.  

Pro všechny byl pak připraven bohatý kulturní 
program s mnoha hudebními vystoupeními, 
od country kapely, přes Lucii revival až po 
Elvise Preslyho revival. Na závěr hráli až do 

ranních hodin k poslechu i tanci již tradiční 
Žižci. 

Na závěr tohoto ohlédnutí si opět neodpus-
tím malé povzdechnutí nad slabou účastí lidí. 
Věřte, že připravit takovou akcí dá mnoho 
práce nejen pro zaměstnance obce ale i pro 
celou řadu dobrovolníků, jsou to týdny pří-

OHLÉDNUTÍ ZA…

Úklidovou akcí Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 
K této celostátní akci, která se letos konala 
v sobotu 6. dubna 2018, se naše obec při-
dala letos již poněkolikáté. Na rozdíl od 
minulých let, jsme trochu změnili organi-
zaci. Před obecním úřadem jsme se sešli až 
odpoledne ve 14 h. I přesto, že v tu dobu 
dost silně pršelo, přišlo asi 25 dobrovol-
níků. Byli mezi nimi mladí hasiči, skauti, 
dokonce celé rodiny i s kočárky a taky ně-
kteří zastupitelé. Všichni nafasovali pytle 
a rukavice a spolu s obecními zaměstnanci 
vyčistili od odpadků velkou část obce. Po-
dařilo se uklidit příkopy okolo obecních 

komunikací, cestu k řece, okolí Roveňského 
potoka, okraje lesa kolem hřbitova a mnoho 
jiných míst.

Po úklidu jsme se sešli v areálu u sv. Flori-
ána, kde jsme společně opekli buřty. Chtěli 
jsme opékat venku, ale počasí nám nepřálo. 
Bylo chladno a sychravo, takže jsme udělali 
oheň v krbu a opékali vevnitř. 

Všem dobrovolníkům, kteří si našli čas 
a přišli přiložit ruku k dílu, patří obrovské 
poděkování. Jsou to totiž pořád ti stejní 
lidé, kteří si najdou čas udělat něco nejen 
pro svůj byt či zahradu, ale záleží jim také 
na tom, jak vypadá celá obec. 
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prav, hodiny a hodiny odpracované na pří-
pravě a pak úklidu areálu. A tak potom jen 
všechny trochu mrzí slabá účast lidí, vždyť 
i počasí bylo velmi příznivě nakloněno.

Na těchto odkazech najdete fotky a krátké 
video pro připomenutí akce pro ty, co tam 
byli, a pro inspiraci těm, co se přijdou určitě 
podívat příště.

https://www.rajce.net/a16101257

https://www.youtube.com/watch?v=r7npI-
ZeD1qs

Sportovním dnem Sdružení obcí 
povodí Morávky
Sportovní den se letos konal v parném letním 
dni 15. června na Morávce. Jednalo se již 
o osmý ročník soutěžního klání mezi obcemi, 
kdy se opět sešly děti i dospělí změřit své síly 
v nejrůznějších disciplínách. 

 Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná 
družstva dětí, čtyřčlenné družstvo dospělých 
a starosta obce. 

Děti podle věkových kategorií soutěžily 
v různých disciplínách. Nejmenší děti há-
zely šišky, pojídaly oplatek, zahrály na ha-
siče, sestřelovaly plechovky, probíhaly opičí 

dráhu s volejbalovými míči. Všech 12 děti se 
pak zapojilo do každoroční disciplíny „Hni 
s pytlem“, kdy děti štafetovým způsobem 
skáčou v pytli. 

Naši obec reprezentovaly tyto děti: Toník 
Felcman, Adélka Kanioková, Tomášek Ka-
niok, Pepík Ošťádal, Roman Koloničný, 
Jakub Koloničný, Katka Ošťádalová, Aneta 
Foldynová a Jirka Vymětalík. 

Pro dospěláckou část našeho družstva byly 
připraveny dvě disciplíny. Manželé Krista 
a Tomáš Felcmanovi měli v soutěži nazva-
né „mladý včelař“ z  jednotlivých destiček 
stlouct včelařský rámek a následně jim pro-
vléknout včelařský drátek. Na sourozence 
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Katku a  Martina Honešovy už pak zbyla 
již tradiční disciplína „Těpni vajcem“, kdy 
si přehazovali syrové vajíčko na co největší 
vzdálenost.  

V mezičase proběhla i soutěž pro starosty 
nazvaná „starý partyzán“, kdy si starostové 
zastříleli ze vzduchovky. 

Ve všech netradičních disciplínách celý tým 
z Pražma nasadil maximální úsilí, ale i tak 
obsadil celkově poslední místo. Je potřeba 
ale vyzvednout tým ve složení Roman a Ja-
kub Koloniční a Tom Kaniok, protože jim se 
v jejich disciplíně „Soptík v akci“ podařilo 
zvítězit.  

Všem dětem i dospělým, kteří si našli čas 
a byli ochotni v jasně žlutém tričku se zna-
kem naší obce bojovat o co nejlepší výsled-

ky, patří velké poděkování. Zrovna tak patří 
poděkování všem organizátorům a v nepo-
slední řadě i divákům, bez nichž by se vůbec 
nevytvořila tak bezva atmosféra, která tam 
jistě po celé odpoledne panovala. 

Atmosféru, jak to tam vypadalo si můžete 
přiblížit těmito několika fotkami nebo se 
můžete podívat video na tomto odkazu:

https://www.moravka.info/obec/videogale-
rie/sportovni-den-sopm-2019/

Jak již bylo uvedeno na počátku, jednalo se 
letos o osmý ročník. Obcí je v rámci Sdru-
žení obcí povodí Morávky 10. Jsou již jen 
dvě obce, kde se toto klání nekonalo. Příští 
rok se sejdeme ve Vojkovicích a v roce 2021 
u nás na Pražmě!

Nočním dobrodružstvím
a spaním ve stanu
V pátek 21. 6. 2019 proběhla poprvé akce pro 
děti s názvem Noční dobrodružství a spaní ve 
stanu. Akce sice započala deštěm, ale děti to 
neodradilo. Dorazilo 17 dětí ve věku 7-14 let. 
Děti si ještě za pomocí rodičů postavily stany. 
Po jejich odchodu se rozdělily na dva týmy: 
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„Čuníci“ a  „Divoši“. Poté namalovaly své 
táborové vlajky, soutěžily a opékaly buřty. 
Hlavní program akce stezka odvahy započala 
ve 22.00 hod. a s odvahou ji zvládly všechny 
děti. Poté si rozdělily zlatý poklad a obdržely 
diplom za odvahu. Myslím si, že se akce dě-
tem velmi líbila a příští rok se opět zúčastní.  

Koncertem sourozenců 
Hanky a Petra Ulrychových
se skupinou Javory
Tento koncert pořádal v sobotu 22. 6. Svazek 
obcí Morávka-Pražmo v místním kostele. 

Zazněly písně notoricky známé i ty novější. 
Nádherné hlasy Hanky a Petra Ulrychových 
ještě umocňovala dokonalá akustika koste-
la. Koncert se všem moc líbil a interpreti si 
za své vystoupení vysloužili dlouhotrvající 
potlesk ve stoje. 
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KNIHOVNA INFORMUJE 

Děti z MŠ Pražmo naposledy v tomto školní 
roce navštívily místní knihovnu Pražmo. 
Setkání se uskutečnilo netradičně, a to ven-
ku na louce. Paní knihovnice si pro děti při-
pravila hmyzí loučku, kterou si děti odnesly 

do školky. Předčítalo se z knížek O. Sekory 
a J. Karafi áta. Děti si čtení v přírodě moc 
užily a za odměnu, že nakreslily moc pěkné 
obrázky broučků, dostaly od paní starostky 
sladkou odměnu.

KNIŽNÍ NOVINKY NA LÉTO

Historické: Vlastimil Vondruška – Falknovská huť, Ellis Peters – Zázrak svaté Winifrédy

Psychologický román: Viktorie Hanišová – Rekonstrukce

Milostný román: Nikolas Sparks – Poslední píseň

Pro oddech a zábavu: Evžen Boček – Poslední Aristokratka, Patrik Hartl – Prvok Šampon 
Tečka a Karel

Krimi: Robert Bryndza – Do posledního dechu, Liane Moriaty – Manželovo tajemství, 
B. A. Paris – Za zavřenými dveřmi

Román česká literatura: Alena Mornštajnová – Slepá mapa

Ještě připomínáme, že byla změněna otevírací doba knihovny takto: 

Úterý od 9 do 10,30 h

Čtvrtek od 14 do 18 h

Lenka Šporclová, knihovnice
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Blíží se konec školního roku a ráda bych se 
s vámi podělila o to, co se v naší mateřské 
škole za celý rok událo.

Do školky v září nastoupilo 42 dětí. Nyní 
nám odchází 9 předškoláků do školy, jedno 
dítě odchází do jiné školky. K zápisu přišlo 
19 dětí, přijato jich bylo 17. 

V průběhu školního roku naše školka po-
řádala řadu akcí ať už pro rodiče, tak sa-
mozřejmě především pro děti. Rodiče měli 
možnost zúčastnit se několika přednášek  
např. na téma Med a zdraví. Také byly pro 
rodiče připraveny dílničky – dlabání dýní, 
vánoční dílny.  

Pro děti byla v průběhu roku připravena 
různá divadelní představení, někteří rodi-
če přišli dětem ukázat, jak se starat o mi-
minko, děti absolvovaly lyžařský i plavecký 
kurz, děti si v rámci Canisterapie pohrály 
s pejsky, policistky si s dětmi pohovořily 
o bezpečnosti a předškoláci také navštívili 
Městskou policii ve Frýdku-Místku. Děti 
v letošním roce navštívily také Svět techniky 
ve Vítkovicích, včelařské muzeum v Chle-

bovicích a velký úspěch měla společná akce 
dobrovolných hasičů z Pražma a  státních 
policistů. Děti si vyzkoušely „hašení požá-
ru“, policejní výstroj, pouta, paní učitelky 
měly možnost vyzkoušet si hasičský oblek.

Ve školce děti vedeme k úctě k prostředí, 
v němž žijeme a seznamujeme děti s tradi-
cemi, proto pořádáme nebo se účastníme 
různých akcí s touto tematikou – Ukliďme 
Česko, Vynášení Morany, Tříkrálová koleda 
apod.

Aby děti lépe poznaly také svou obec 
a  okolní obce, navštěvujeme knihovnu 
v Pražmě, kde si paní knihovnice pro děti 
vždy připraví zajímavý program. Pozvali 
jsme také paní starostku, aby přišla dětem 
povyprávět, co starosta dělá. A spolupra-
cujeme též s  knihovnou v  Raškovicích, 
kde se děti seznamují zejména s místními 
pověstmi. 

Společně s mateřskými školami z Raškovic 
a Morávky jsme pro děti připravili projekt 
„Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do 
školy“, kde si děti v různých týmech vyzkou-

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ ŠKOLIČCE
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šely dovednosti předškoláků. Zázemí pro 
tuto akci nám poskytl Hotel Travný.

MŠ spolupracuje se Základní školou na 
Morávce a předškoláci se byli podívat, co 
je v září ve škole čeká. Paní učitelky měly 
připraveny zábavné úkoly a  pak děti na-
vštívily tělocvičnu a zacvičily si s kamarády 
z Morávky.

Naše školička samozřejmě spolupracuje 
s naší obcí a děti vystupují při různých příle-
žitostech jako je Vítání občánků, Vystoupení 
pro seniory, Mikulášská nadílka.

I letos se uskutečnila řada akcí, která byla 
určena pro rodiče s  dětmi – Uspávání 
broučků, Karneval, Den Matek, Rozloučení 
s předškoláky, které bylo spojeno se Dnem 
dětí a Dnem otců. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem maminkám, které se po-
dílely na těchto akcích, protože připravily 
úžasné občerstvení a Karneval a Uspávání 
broučků také zorganizovaly.

Oslava Dne matek letos proběhla přímo 
ve školce a maminky se mohly podívat, co 
všechno jejich děti už umí. Děti pro mamin-
ky také samy napekly. Při této příležitosti 
bychom chtěli poděkovat panu PETRU 

PAVLASOVI, který pro maminky věnoval 
k jejich svátku kytičky.

Den dětí proběhl na zahrádce hotelu Travný. 
Naše předškoláky jsme pasovali na školáky 
a děti obdržely od Klubu rodičů krásné ba-
líčky a od obce Pražmo knihy, které si budou 
moci brzy sami přečíst. Pro všechny pak byly 
připraveny soutěže, děti se mohly povozit 
na koníkovi, tatínkové si s dětmi zatancova-
li. Pro toho, kdo si přinesl párky k opékání, 
tatínkové připravili velký táborák.

Protože máme kolem sebe krásnou přírodu, 
bylo by škoda, kdyby děti nepoznaly své 
nejbližší okolí. A tak jsme pro školní výlet 
stejně jako loni zvolili vycházku na Praši-
vou, které se mohli zúčastnit také rodiče. 
Na Prašivé nám tatínkové pomohli rozdělat 
oheň a všichni si opekli párky. Děti byly 
úžasné a všechny došly na Prašivou i zpět 
do školky.

Na závěr bych ráda poděkovala všem za-
městnancům naší školičky za jejich oběta-
vou práci a starost o „naše“ děti. 

Všem přeji krásné prázdniny.

Vladimíra Nytrová, ředitelka MŠ Pražmo
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Vážení a milí spoluobčané,

Rádi bychom Vás informovali 
o  založení nové Montessori 
školy v  obci Pražmo, která 
otevře své brány 2. září 2019. 
Škola bude v provozu čtyři dny 
v týdnu (pondělí, úterý, středa 
a čtvrtek) vždy od 8.-15.hodin 
na adrese Pražmo 2. Výuka bude 
probíhat podle konceptu Marie Mon-
tessori a žáci se budou učit v trojročích, což 

znamená, že v jedné třídě budou 
žáci ve věku 6 - 9 let (což od-
povídá 1.-3. třídě). V září 2019 
počítáme, že otevřeme první 
trojročí (1.-3. třídu). Škola je 
však připravena přijmout žáky 
ve věku 10-11let (což odpovídá 

4. nebo 5. třídě) již od září 2019. 
Nabízíme také možnost Vašim 

předškolákům seznámit se s princi-
py školy, kdy se mohou 1x týdně účastnit 

programu školy, a  to v pondělí od 8-15h. 
Více informací o škole najdete na stránkách 
www.skolastrompoznani.cz nebo nás můžete 
rovnou kontaktovat na tel. 608 400 123.

Škola se pro veřejnost otevřela dva čtvrtky 
v červnu a to 6. a 20. června. Místní obyva-
telé, zájemci o vzdělávání svých dětí i  lidé 
z širšího okolí měli možnost si prohlédnout 
prostory, seznámit se se zakladateli, s po-
můckami a okolím školy. Na první žáky se 
těšíme v září po prázdninách.

Příjemné léto plné zážitků Vám za školu přejí 
Mgr. Lucie Kubíčková a Mgr. Irena Kočí

ŠKOLA STROM POZNÁNÍ

na adrese Pražmo 2. Výuka bude 

znamená, že v jedné třídě budou 

Nabízíme také možnost Vašim 
předškolákům seznámit se s princi-

SPOLKY

50 let hasičské zbrojnice 

Sbor dobrovolných hasičů na Pražmě byl 
založen v roce 1927, před dvěma roky oslavil 
tedy 90 let své existence. Velmi významným 
okamžikem pro sbor bylo postavení nové 
hasičárny, později označované jako Požární 
dům. Předání a slavnostní otevření se ko-
nalo 20. 7. 1969. Za několik dní tomu bude 
přesně 50 let. 

Pojďme si proto připomenout celou tuto 
padesátiletou historii.  

První hasičskou zbrojnici měl sbor od roku 
1938. Do té doby byla hasičská výstroj i mo-
torová stříkačka umístěna na parní pile u ve-
litele sboru a  zároveň starosty obce Jana 
Řeháka. Pro větší akceschopnost byl v roce 
1947 zakoupen sanitní vůz Mercedes Benz 
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od Jana Bočka a ten byl předělán na požár-
ní vozidlo. V roce 1968 byly sboru svěřeny 
nové stroje: TZC 25 – stříkačka na pohon 
traktorem k vyčerpání sklepů a studní po 
živelných pohromách, motorová stříkačka 
PPS 12 a autocisterna ZIL sovětské výroby.

Po zakoupení automobilu Mercedes Benz se 
stále více mluvilo o nedostatku místa v ha-
sičské zbrojnici. Uvažovalo se o přístavbě, 
později padl návrh rekonstruovat garáže 
u Řehákovy pily. Ale psal se rok 1955 a pila, 
hotel i domek p. Řeháka byly znárodněny, 
majetkové vztahy složité a p. Řehák ve vaz-
bě. Delší dobu se pak nedělo nic. Po dlou-
hých jednáních o potřebě a důležitosti nové 
požární zbrojnice až na krajské úrovni, kdy 
se o věc zasloužili představitelé obce i ha-
sičů, byla stavba nakonec zahájena v roce 
1966.  Jako vhodný pozemek byl vybrán 
pozemek zahradnictví, ale po protestech 
majitele zahradnictví se stavba posunula dál 
směrem k lesnímu závodu. Tento pozemek 
byl konfi skátem po Němcích. Stavba si vy-
žádala kromě 6156 odpracovaných brigád-
nických hodin nákladu 535 000 Kčs. Kolau-
dace proběhla v prosinci 1968 a slavnostní 
otevření a předání do užívání se konalo 20. 
7. 1969. Při této slavnostní příležitosti bylo 
dílo vysvěceno, následně se konala v kostela 

mše. V odpoledních hodinách bylo cvičení 
v prostoru bývalé Řehákovy pily (v současné 
době jsou zde jen ruiny) a později lidová 
veselice za požární zbrojnici.  

Je potřeba připomenout, že tato stavba 
s  pozdějším názvem Požární dům byla 
největší stavbou tohoto druhu v celém Se-
veromoravském kraji.  

Do nové zbrojnice, která měla tři garáže, byl 
ihned nastěhován hasičský vůz ZIL určený 
hlavně do hor pro lesní požáry a TATRA 
805. V roce 1985 se vozový park rozrostl 
o vozidlo trambus CAS 25 a pak i Avii 30. 
Od roku 2008 disponuje výjezdová jednotka 
cisternou Renault Midlum, bylo vysvěceno 
13. 12. 2008 na Lucii a  tak dostala jméno 
Lucka. 

 Součástí zbrojnice byl i byt pro domovníka 
a správce hasičského majetku a jeho rodinu. 
Bydleli zde postupně Legerští, Foldynovi, 
Zajacovi a naposled Poledníkovi. 

Za hasičskou zbrojnici vyrostl výcvikový 
areál, dřevěná bouda byla dokončena v roce 
1973. V 80. letech se vedle boudy dobudo-
valo kryté posezení pro návštěvníky, taneční 
parket, přístřešek pro muzikanty a věž na 
sušení hadic. Mnohem později se přistavěly 
nové toalety.

Slavnostní otevření hasičárny 

Námětové cvičení 20. 7. 1969
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V 90. letech doznala budova velkých změn, 
přešla do majetku nově vzniklé Obce Pražmo. 
Jedna z garáží se přebudovala na krejčovskou 
dílnu, později obchod s  látkami a nakonec 
s potravinami. V současné době je vchod do 
původní garáže zcela zrušen, do prostor bý-

valé garáže se vchází z chodby budovy a sídlí 
zde místní knihovna. Od roku 2007 je v pro-
storách bytu obecní úřad. V roce 2015 prošla 
budova celkovou rekonstrukcí. Následně bylo 
upraveno i prostranství před budovou.
Mgr. Michaela Honešová, jednatel SDH Pražmo

Amatérský volejbal 

Dne 11.5.2019 proběhl v  tělocvičně ZŠ 
Morávka již 11. ročník turnaje smíšených 
amatérských týmů ve volejbale.

Akce se zúčastnilo pět družstev z Havířova, 
Karviné, Ostravy a domácí Morávky (slože-
né z hráčů Morávky, Pražma a Raškovic). 
Tým Morávky obsadil po urputném boji až 
na horší poměr míčů sice až páté místo, ale 
myslím, že si z toho nakonec těžkou hlavu 

nikdo nedělal. Důležité bylo, že jsme se dob-
ře pobavili a rozhýbali svá těla. 

Všechny týmy potvrdily svou účast i v příš-
tím roce, takže doufám, že se nám turnaj 
podaří znovu úspěšně zorganizovat. 

Chtěl bych tímto poděkovat paní starostce 
Daňkové a paní starostce Honešové za fi -
nanční podporu akce.

Petr Mohyla 
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Bezpečné prožití léta

Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemohou 
dočkat a dospělí se těší na dovolenou. I toto 
odpočinkové období však není zcela bez rizik. 
I v létě bychom měli dbát na základní pravidla 
požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimo-
řádná událost nenarušila chvíle pohody.

Nezapomeňte, že v období dovolených po-
necháváme na delší čas svou domácnost bez 
dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto 
všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně 
v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. 
Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu 
na centrálním jističi, spolu se zastavením ply-
nu a vody na centrálních uzávěrech.

Během letního období zůstávají také děti bez 
dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této 
době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle 
volna různými experimenty. Snaží se napří-
klad překvapit rodiče samostatně uvařeným 
obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje 
na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. 
Častou příčinou požárů v tomto období je již 
tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami 
v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, 
senících nebo v lese. Děti se v tomto obdo-
bí také rády „baví“ telefonováním na tísňová 
čísla a neuvědomují si, že mohou blokovat 
volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.

Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese 
zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen 
chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak 
pouze za přítomnosti dospělých na bezpeč-
ném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od 
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hoř-
lavých materiálů. Samozřejmostí by měla být 
dostatečná zásoba vody na případné uhašení 

ohně rozšířeného mimo ohniště a zalití ohni-
ště po opékání. Nazapomínejte, že také při 
grilování je třeba dbát bezpečnostních opat-
ření a v případě silného větru raději negrilovat 
vůbec. Poměrně rozšířeným nešvarem je gri-
lování na balkónech bytových domů. Odléta-
jící jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu 
nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech 
sousedů a to i ve značné vzdálenosti a třeba 
až za několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, 
kdo by v současné době vypaloval trávu nebo 
pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zá-
kaz těchto činností.

Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří 
musí manipulovat s hořlavými kapalinami. 
Vlivem teplého počasí dochází k intenzivněj-
šímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbu-
šné koncentrace. 

V horkých letních dnech se teplota v motoro-
vém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým 
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je 
vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, po-
stupem času se slunce otočí a sluneční paprsky 
mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání 
zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je 
vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlo-
zvykem kuřáků je také ponechání plynových 
zapalovačů volně za čelním sklem vozidla. Na 
přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové 
náplně a k výbuchu zapalovače, který je v uza-
vřeném prostoru vozidla často doprovázen 
požárem.

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Ha-
sičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

POLICIE ČR INFORMUJE
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V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi 
všichni užili pohodově a naplno, a  to bez 
zbytečných starostí a  času stráveného na 
policii nebo v těch horších případech do-
konce v nemocnici. V této souvislosti Vám 
chceme připomenout několik doporučení 
a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez 
starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku 
a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zů-
stat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti 
je to velký krok k samostatnosti, který však 
sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit 
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly 
umět předcházet a v případě, že nastanou, 
tak by je měly umět správně řešit. Proto při-
pomeňte dětem základní pravidla bezpeč-
nosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se 
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec 
ne s nimi někam chodit či k nim nasednout 
do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by 
děti neměly manipulovat s ohněm a s ost-
rými předměty. Připomeňte dětem, jak se 
mají chovat při sportovních aktivitách, na 
silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zby-
tečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo 
k dispozici mobilní telefon, který bude mít 
pořád u sebe, a to i když půjde například ven 
s kamarády. Můžete tak být s dítětem ne-
přetržitě v kontaktu a mít informace s kým 
a kde se momentálně nachází. V mobilním 
telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní 
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, 
pokud by nastala stresové situace, může mít 
problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud 
již děti užívají veřejné sociální sítě, měly 
by vědět, že při komunikaci na sociálních 
sítích musí být ostražité a například infor-
maci, že jsou doma samy, by neměly nikdy 
zveřejňovat.

Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, 
předejdete tak stresovým situacím a pře-
mýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vy-
pnuli spotřebiče a  řádně uzamkli vstupní 
dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, 
rolety, závěsy apod., aby domácnost nepů-
sobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a oko-
lí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí 
nebo jiné předměty, které se dají užít k vlou-
pání. K většímu klidu a pohodě přispěje, 
když si domluvíte občasnou kontrolu do-
mova příbuznými nebo dobrým sousedem 
a zároveň je požádejte o vybírání poštovní 
schránky. Můžete si pořídit elektronické spí-
nací zařízení, které podle nastavení rozsvítí 
světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že 
jste doma. Před cizími lidmi se raději o ter-
mínu Vaší dovolené nezmiňujte.

Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho 
obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjez-
du policie s ničím nemanipulujte. Obecně 
doporučujeme mít vyfotografované cenné 
věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmě-
tů apod. Tyto  informace pomohou policii 
v  pátrání a  rovněž usnadní vaše jednání 
s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.

Při svých letních cestách na dovolenou, za 
památkami a podobně, nenechávejte v za-
parkovaném automobilu žádné cennosti 
nebo osobní doklady. Při odchodu svůj au-
tomobil řádně uzamkněte a nenechávejte 
otevřená žádná okna, a to včetně střešního. 
Neodkládejte na viditelná místa, jako jsou 
sedadla a odkládací plochy, žádné cenné 
věci jako např. notebook, mobilní telefo-
ny, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. 
Rovněž odložení peněženky, či mobilního 
telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní 
restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte 
své věci neustále pod kontrolou nebo uscho-
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vány u sebe. Buďte ostražití při vybírání ho-
tovosti z bankomatu. Zloději si své oběti 
typují často právě zde.

Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový 
den otevřela koupaliště a i počasí na začát-
ku měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. 
Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to 
nejen v období prázdnin, je důležité neza-
pomínat na několik preventivních zásad 
a nepodceňovat případná rizika, a to nejen 
ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu 
odcizení cenností. Míst u vodních hladin 
totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po 
osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou 
mezi námi také ti, kteří zneužívají důvěry 
a neopatrnosti ostatních.

Pokud je to možné, neberte si s sebou zby-
tečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak 
je nenechávejte na dekách, ručnících, ale vy-
užijte bezpečnostních schránek, která jsou 
na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete 
také případně požádat dobrého kamaráda, 
aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly 
chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu 
rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní 
plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to 
se totiž může stát osudným i dospělému.  
Pokud budete využívat k plavbám na vodě 
různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte 
pouze s plovací vestou. 

Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová 
sezóna. Po celé České republice probíhají 
a budou probíhat různé kulturní a  spole-
čenské akce, na kterých se zdržuje velké 
množství lidí. Každý, kdo se chystá podob-
nou akci navštívit, by měl mít na paměti, že 

i dobře strávený víkend či den na takovém 
festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, 
může mít nepříjemnou dohru. 

Návštěvníci by měli myslet na ochranu své-
ho majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. 
Není vhodné si své věci kdekoli odkládat 
a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na 
peněženky, kabelky, které budou mít ma-
jitelé při festivalu či akci u  sebe, je nutné 
i v době sledování hudebních vystoupení 
a pohybu v davu lidí.  Noste kabelky těsně 
u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na 
břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte 
cenné věci v kapse při sobě. 

Při těchto akcích se také požívá alkohol 
a  i  zde mějte na paměti, že řidiči nesmí 
usednout za volant pod vlivem alkoholu 
nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdů-
raznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí 
konzumovat alkoholické nápoje. 

Připomenout si zaslouží také pravidlo, aby-
chom nenechávali viditelně odložené věci ve 
vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vod-
ních ploch, kulturních, společenských akcí, 
festivalů, na místo přijedou. Pokud budou 
návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak 
dodáváme, že není vhodné nechávat si při 
opuštění stanu zde odložené cenné věci. 
Současně návštěvníkům festivalu radíme, 
aby se podrobně seznámili s  návštěvním 
řádem, ve kterém je zakotveno, které před-
měty  nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, 
kde se festival koná.  

Doufáme, že těchto několik základních rad 
přispěje k příjemnému, ničím nekompli-
kovanému prožití volných dnů, prázdnin 
a zasloužených dovolených.

por. Bc. Pavla Jiroušková a por. Mgr. Petr Směták
Policie ČR
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Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským 
sporům. Existuje rychlé a pohodlné řešení!

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 

 
 

 

 

Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům. 
Existuje rychlé a pohodlné řešení! 
 
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou 
vodárenské společnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší a efektivnější 
cestu 
 
Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě 
s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu 
vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude 
výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.  
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě 
bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý poptávkový formulář na 
internetových stránkách www.smvak.cz.  
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat 
provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní 
riziko.  
 
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí 
v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, 
než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se 
zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá 
počet obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde 
staví své domy. 
 
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé 
vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou 
rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit 
celý proces do rukou profesionálů? 
 
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět 
prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při 
náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí 
proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat 
do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně 
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů 
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. 
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné 
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední 
den. 
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu 
cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou 
nijak omezovat své sousedy – předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke 
spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně počet lidí, kteří volí 

 

toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.  
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili 
lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt 
vodu do více než 40 bazénů. 
 
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a 
ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do 
osmi hodin večer. 
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 
vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun. 
 
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve 
nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné 
například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).  
 
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme 
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích 
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s  prostředky k dezinfekci vody a mohou 
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách 
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia 
infraestructuras inženýring Pavla Veselá. 
 
 
 

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509 
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 

www.smvak.cz 
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Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě 
s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu 
vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude 
výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. 
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě 
bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý poptávkový formulář na 
internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat 
provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní 
riziko.

Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí 
v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, 
než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se 
zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá 
počet obyvatel větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde 
staví své domy.

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé 
vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou 
rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit 
celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět 
prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při 
náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí 
proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat
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napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední 
den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu 
cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou 
nijak omezovat své sousedy – předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke 
spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně počet lidí, kteří volí 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili 
lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt 
vodu do více než 40 bazénů.
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toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.  
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili 
lidé na Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt 
vodu do více než 40 bazénů. 
 
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a 
ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do 
osmi hodin večer. 
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 
vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun. 
 
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve 
nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné 
například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).  
 
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme 
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích 
problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s  prostředky k dezinfekci vody a mohou 
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách 
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia 
infraestructuras inženýring Pavla Veselá. 
 
 
 

Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509 
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 
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STROM ŽIVOTA

Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace, která 
poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným 
pacientům, pomoc v péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým. 
Služby poskytujeme na území 3 krajů – Moravskoslezském, Olo-
mouckém a Zlínském. Návštěvní lékařská a ošetřovatelská služba 
je dostupná sedm dní v týdnu, 24 h denně. 

Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou zůstat se svým nejbližším do poslední 
chvíle ve známém domácím prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází. 
Vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve svých peřinách. 
Držet se za ruku a mluvit beze slov. Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen 
opravdu krátký. 

V případě potřeby: volejte 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a 
ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do 
osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 
vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.
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například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz). 

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích 
problémů. V případě vyššíproblémů. V případě vyššíproblémů. V případě vy tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou 
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P r o j e k t  R o d i n n é  p a s y  j e  f i n a n c o v á n  M o r a v s k o s l e z s k ý m  k r a j e m .

Milí rodiče, 
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodin-
ných pasů. Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostup-
nost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu.
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit, neboť jsme si vědomi všech
nároků, které rodinný život přináší, a věříme, že si podporu plně zaslou-
žíte. 

Za Moravskoslezský kraj

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Právě jste obdrželi kartu, která Vás opravňuje využívat slevy a výhody projektu Rodinné pasy. Vážíme si
Vašeho zájmu a věříme, že se službami, které Rodinné pasy přinášejí, budete spokojeni. Před použitím
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti: 

Karta Rodinný pas
• Karta Rodinný pas je vydána na jméno rodiny a je nepřenosná.
• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič, osoba mající dítě v péči apod.), karta je platná po uvedení 

jména a příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně karty.
• Na přední straně karty je uvedena platnost karty.
• Kartu je nutné předložit vždy před placením.
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti.

Slevy a výhody
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů,

tedy nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé
České republice, na Slovensku a Dolním Rakousku.

• Přehled poskytovatelů a výše jejich slev je umístěn
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
v sekci Poskytovatelé slev.

• Zapojený poskytovatel je označen samolepkou.
• Slevy se nesčítají!

Aktuality
• Aktuální informace, pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projektu

www.rodinnepasy.cz. 
• Staňte se našimi přáteli na facebooku, sledujte novinky prostřednictvím newsletterů tzv. Čendovinek 

a už Vám nic neunikne (k odběru Čendovinek e-mailem se přihlaste na www.rodinnepasy.cz). 

V případě dotazu, při změně Vašich údajů či ztrátě karty se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomů-
žeme.

Kontaktuje nás: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, msk@rodinnepasy.cz
nebo tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254.

Přejeme Vám příjemně strávený čas s kartou Rodinný pas!

Vaše Rodinné pasy

OZNAČENÍ 
POSKYTOVATELŮ
SLEV
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