
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

Prosinec 2015    číslo 4/2015 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 
vánoce se přiblížily na dosah a my všichni si přejeme, aby i ty letošní byly 
bohaté, zejména na nepostradatelnou lásku, tolik potřebné porozumění, 
vytoužený odpočinek duše, ale také na radost z radosti svých blízkých a 
přátel. Nevím, co více Vám přát než to, co si přeji vlastně sám. Tedy, abyste 
alespoň na malý okamžik zapomněli na všechny starosti a problémy, dokázali 
je přijmout tak, jak je život naděluje a v nekončící naději našli odhodlání a 
touhu je překonat. Abyste se dokázali povznést nad lidskou zlobou, ješitností 
a zlomyslností. Abyste velkoryse odpustili a pokorně požádali o odpuštění.  
 
To vše si velmi přeji a doufám, že do nového roku vstoupíte obohaceni sílou a 
odhodláním zvládnout všechny životní strasti. 
 
Krásné následující dny Vám přeje starosta obce Marek Kaniok 
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KOTLÍKOVÁ DOTACE 

 
Mnozí z Vás jste jistě v médiích zaznamenali, že Moravskoslezský kraj vyhlásí, 
zřejmě již 18. 12. 2015, tzv. „Kotlíkovou dotaci“, která bude určena pro 
fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Příjem žádostí 
v prvním kole bude zahájen 1. února 2016 a ukončen 29. 4. 2016. Samotnou 
výměnu kotle je pak nutné zrealizovat nejpozději do 15. 9. 2016. 

Předmětem podpory bude výměna stávajícího zdroje tepla na pevná 
paliva s ručním přikládáním za: 

- kotel na pevná paliva 

- kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 

- kotel na biomasu (polena, pelety, štěpka, piliny, slaměné 

brikety, ..) 

- plynový kondenzační kotel 

- tepelné čerpadlo 

Podporovány budou pouze kotle, které jsou uvedeny v seznamu výrobků a 
technologií na www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ 
 
Předmětem podpory NEBUDE: 

- výměna stávajícího starého plynového kotle 

- výměna stávajících kamen 

- výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

- výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu 

Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů 

na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.  

 
Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů 
vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky 
až 150.000 Kč. 
 
Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky 
a služby bezprostředně související s realizací: 

- kotle na pevná paliva 

http://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
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- plynové kondenzační kotle 

- tepelného čerpadla 

- solární termické soustavy 

- nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy 

včetně instalace akumulační nádoby 

- náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku do 

stavu způsobilého k užívání 

- náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy 

(v případě potřeby) 

- náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou!) 

- služby energetického specialisty (navrhuje „mikro“ 

energetické opatření) 

- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací 

„mikro“energetických opatření 

 
Procentní míra podpory je odvozena od typu nového zdroje vytápění 
následujícím způsobem: 

 70 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle 

pouze na uhlí 

 75 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení 

kombinovaného kotle na ulí + biomasu nebo 

kondenzačního kotle 

 80 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle 

pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla 

Jelikož se obec Pražmo nachází v tzv. prioritním podporovaném území, je 
podpora zvýšená o 5 %. O dalších 5 % je podpora zvýšena rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a o dalších 5 % je podpora zvýšena z rozpočtu obce 
Pražmo. Celková výše dotace se tak může vyšplhat až na 95 % celkových 
uznatelných nákladů, podle toho, jaký typ kotle si vyberete. 
Jelikož je pro nás čistota ovzduší v obci prioritní a jelikož jsme si vědomi 
skutečnosti, že mezi námi jsou občané, kteří výměnu kotle více než potřebují, 
rozhodli jsme se tento projekt významně podpořit, a to nejen přispěním již 
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zmíněnými 5 %, ale rovněž nabídkou pomoci na kompletní zpracování 
žádosti o dotaci zdarma. 
Zároveň na první polovinu ledna 2016 připravujeme úvodní seminář, na 
kterém všem zájemcům rádi vysvětlíme veškeré podrobnosti a nabídneme již 
konkrétní pomoc při zpracování žádosti o dotaci. O přesném datu budete 
informováni ve speciálním bulletinu, který vydáme na počátku ledna. 
Vzhledem k tomu, že dotaci žadatelé obdrží až po ukončení realizace 
projektu, zvažujeme možnosti, jak pomoci těm, kteří nemají reálnou možnost 
zajistit si předem dostatečné množství finančních prostředků (např. někteří 
senioři). Více o tomto záměru se dozvíte v již zmíněném připravovaném 
bulletinu. 
Proto, abyste si již v době svátečního volna mohli v klidu zvažovat možnosti 
výměny Vašeho kotle, uvádíme odkazy na webové informace: 
 
http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz  - formulář Žádosti o 
dotaci na výměnu kotle 
 
http://www.mpo-enex.cz/experti/ - seznam energetických specialistů 
 
Za účelem poskytování informací veřejnosti byla rovněž zřízena speciální 
telefonní linka 595 622 355 a speciální e-mailová adresa kotliky@msk.cz. 
V lednu budou rovněž na Obecním úřadě Pražmo zřízeny konzultační hodiny 
pro poskytování informací a již konkrétní pomoci. 
 

Jelikož je topná sezóna v plném proudu a naše krásná podhorská obec se 
často halí v pestrých barvách dýmu, přijímám do obecního archívu (zatím 
zcela neveřejného) jakoukoliv Vaši fotografii, která zachytí čadící komíny 
v obci. POZOR! Přestože budou fotografie sloužit ryze potřebám obce a nikde 
nebudou zveřejněny, doporučuji všem fotografům amatérům, vyhnout se 
fotografiím, které zachycují přímou identifikaci foceného objektu. Fotky 
zasílejte na adresu: starosta@prazmo.cz 

 
PŘEJI NAŠÍ OBCI MNOHO UVÁŽLIVÝCH OBČANŮ, ROZHODNUTÝCH PŘISPĚT 
SVÝM DÍLEM KE ZKVALITNĚNÍ OVZDUŠÍ. JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE JEJICH 
ROZHODNUTÍ OCENÍ ZEJMÉNA DĚTI, NA KTERÉ SE JEDOVATÉ PACHY 
KAŽDOU ZIMU VALÍ. 
 
Marek Kaniok, starosta obce 

http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.mpo-enex.cz/experti/
mailto:kotliky@msk.cz
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SPOLKY V OBCI 

 
Spolek seniorů 
 
Spolek seniorů PRAŽMA byl založen dne 14. srpna 2015 na ustavující schůzi, 

kde bylo přítomno 46 občanů - ustavujících členů. Dne 22. října 2015 byl 

spolek zapsán u Krajského soudu v Ostravě. 

 

První akcí byl zájezd  do Čech pod Kosířem, kde jsme shlédli  v muzeu kočárů 

staré, krásně renovované kočáry a seznámili jsme se s jejich historií a prací 

obětavých lidí, kteří je opravují a připravují na různé akce. Po obědě jsme 

navštívili ve Slatinicích muzeum historických aut značky Mercedes Benz a 

po malém posezení u kávy jsme pokračovali na zámek do Náměště na 

Hané. Na zámku probíhala zároveň i výstava panenek a dozvěděli jsme se, 

které úspěšné filmy se zde natáčely.   

Na tento zájezd jsme požádali Obec Pražmo i finanční podporu ve výši 

9000,-- Kč, na zaplacení autobusu. Finanční podporu jsme  obdrželi a tímto 

děkujeme za podporu naší zdařilé akce. 

 

V současné době probíhá cvičení pro seniory v Mateřské škole na Pražmě. 10 

lekcí připravila a vede p. Hana Felcmanová, za účasti 10 až 12 žen, každý 

čtvrtek. 

Na den 8. prosince 2015 jsme připravili pro členy přednášku p. Gabzdila o 

historii Pražma s následným předvánočním  posezením, v místnosti  

obecního úřadu. Tato akce byla velmi vydařená, zasedací místnost na 

obecním úřadě byla obsazena do posledního místa.  

 

Pro příští rok již připravujeme plán činnosti - besedy, turistické akce, zájezd a 

různé další aktivity.  Také se těšíme na nové členy, kteří rozšíří naše řady.  

Olga Muroňová, za výbor Spolku seniorů Pražma 
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Oslavili jsme 25 let obnovení Junáka 
 
Skautské hnutí vzniklo před sto lety a má dnes přes 40 milionů členů. V České 
republice je přes 50 tisíc skautů, kteří jsou většinou registrováni ve spolku 
Junák – český skaut, z. s. Základní principy a poslání skautingu jsou 
nepřijatelné pro totalitní společenské systémy. Proto byl také Junák 
několikrát zakázán, ale v demokratické společnosti se dokázal znovu obnovit. 
Poslední obnova proběhla na konci roku 1989. První skautský oddíl na 
Pražmě po obnovení Junáka vznikl 4. září 1990, letos jsme tedy slavili 25 let 
od této události. Zpočátku to byl koedukovaný oddíl, teprve o rok později byl 
rozdělen na chlapecký a dívčí oddíl. Oba oddíly patřily až do roku 1998 ke 
středisku Kruh Frýdek. V roce 1998 byl zaregistrován další oddíl – klub 
dospělých. Tím byly splněny předpoklady pro vznik střediska na Pražmě. 
Právní subjektivita byla středisku udělena 3. 3. 1998. Středisko patří počtem 
členů k nejmenším v okrese Frýdek-Místek. Růst členské základny vystřídal v 
roce 2005 několikaletý pokles. V posledních letech se středisko opět rozrůstá. 
V současnosti má 90 členů, na čemž má svůj podíl také smíšený oddíl v Pusté 
Polomi na Opavsku, který je od svého vzniku v roce 2012 registrován v 
našem středisku. Od roku 1990 užívají naše oddíly klubovnu v budově staré 
fary v Pražmě, docházejí sem i ti členové, kteří mají bydliště v okolních 
obcích, především v Morávce, Raškovicích, Krásné a Vyšních Lhotách. V roce 
1993 jsme získali dotaci na opravu klubovny, která spočívala zejména v 
rekonstrukci vodovodních rozvodů v celé budově a pořízení přímotopů. Další 
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finanční prostředky jsme začali shánět v roce 2008, kdy bylo dohodnuto 
přestěhování klubovny do jiné místnosti, v níž bylo nutné nejdříve vyměnit 
elektroinstalaci, opravit stěny a strop, postavit krbová kamna, opravit okna a 
dřevěnou podlahu. Po skončení prací v roce 2012 byla klubovna 
přestěhována. Od roku 1999 jsme několik let využívali také klubovnu v 
budově vedle Obecního úřadu Morávka, která sloužila zejména dětem z 
Morávky. Oddíl z Pusté Polomi získal brzy po svém vzniku klubovnu v bývalé 
orlovně v Pusté Polomi. Naše oddíly i jednotlivé družiny se scházejí během 
roku na pravidelných schůzkách a výpravách. Také se pravidelně účastní 
skautských závodů. V tomto směru byl zpočátku aktivnější dívčí oddíl, který 
nás vzorně reprezentoval zejména pravidelnou účastí v okresních kolech 
Svojsíkova závodu pro skauty a skautky a Závodu vlčat a světlušek. Později se 
přidal také chlapecký oddíl. Naše hlídky patřily vždy k nejlepším v okrese a 
mnohokrát postoupily do krajského kola. Největšího úspěchu jsme dosáhli v 
roce 1999, kdy hlídky skautů i skautek postoupily až do ústředního kola, 
které se uskutečnilo v Říčanech. Skautky v něm obsadily 5. místo a skauti 
jedenácté. Podobný úspěch zaznamenala v roce 2004 hlídka světlušek, která 
díky vítězstvím v okresním a krajském kole postoupila do ústředního kola v 
Brně, kde skončila na 6. místě. Po několikaletém útlumu se teprve v roce 
2014 se podařilo vlčatům postoupit do krajského kola Závodu vlčat a 
světlušek, letos ve Svojsíkově závodě postoupily do krajského kola hlídka 
skautek z Pražma a hlídka skautek z Pusté Polomi. Vrcholem celoroční 
činnosti jsou letní tábory. Nejoblíbenějším tábořištěm bývala Hrčava, toto 
tábořiště již není dostupné. Nejčastěji jsme tábořili v Komorní Lhotce a na 
několika místech na Morávce, jednou v Bašce, v Trojanovicích, v Podolánkách 
a v Bílé. Kromě toho měli naši roveři také dva putovní tábory v Českém ráji a 
v oblasti Pulčínských skal. Celosvětová působnost skautingu přináší možnost 
mezinárodní spolupráce. Na přelomu let 2002 a 2003 mělo středisko 
dokonce dvě skautky v oficiální delegaci Junáka na 20. světovém jamboree v 
Thajsku. Středisko ovšem muselo zajistit nemalé finanční prostředky, což se 
nakonec díky mnoha sponzorům podařilo. Děkujeme všem příznivcům a 
sponzorům, kteří nás v uplynulých 25 letech podporovali. Díky jejich finanční 
pomoci jsme mohli uspořádat mnoho náročných akcí, pořídit potřebné 
vybavení, opravit klubovnu. Zvláště děkujeme obcím Pražmo, Morávka, 
Raškovice a Krásná za jejich příspěvky a dobrou spolupráci a 
Římskokatolické farnosti Morávka za bezplatné poskytnutí klubovny. Další 
informace najdete na webové adrese skautiprazmo.webnode.cz.  
Jindřich Vymětalík, vedoucí střediska 
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Sbor dobrovolných hasičů 
 
S počátkem nového školního roku se začal u SDH velmi aktivně rozvíjet 
kroužek mladých hasičů. Mladí hasiči v rámci sboru působili vždy, ale 
v posledních letech nebyla jejich činnost příliš výrazná.  
V září se začalo náborem nových děti i zapojením nových vedoucích. Hlavní 
náplní podzimních schůzek byla příprava na dva závody. Prvním závodem byl 
branný závod jednotlivců v Nižních Lhotách, kde se dorostenka Denisa 
Jerglíková již poněkolikáté stala vítězkou své kategorie. A ani ostatní se 
v silné konkurenci více než 50 dětí neztratili. Vrcholem byl okresní Závod 
požárnické všestrannosti v Místku. Tam děti zatím jely spíše sbírat 
zkušenosti.  
Kromě pravidelných schůzek v areálu u sv. Floriána podnikli mladí hasiči dvě 
zajímavé akce v den státních svátků. 28. října se vydali spolu se svými 
vedoucími na výšlap na Ateliér a 17. listopadu byla pro ně připravena 
exkurze do hráze přehrady na Morávce.   Poslední tři prosincové schůzky 
se konaly v tělocvičně na Morávce, od ledna nás čeká pět návštěv bazénu 
v Místku.  Takto bohatá činnost by jistě nebyla bez obrovského nasazení a 
velké ochoty vedoucích Milana Valase, Silvie Sobkové, Michaely Honešové a 
jejich pomocníků z řad straších hasičů.   
 
Michaela Honešová, vedoucí mládeže  
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PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 

Proč byla odstraněna dřevěná socha jelena? 
Při plánované údržbě dřevěné sochy jelena naproti obecního úřadu se 
ukázalo, že je dřevo uvnitř ve velmi špatném stavu a sochu již není možné 
zachránit. Proto byla socha odstraněna.  
Socha byla odhalena u příležitosti IV. Setkání parohatých města a obcí, které 
se konalo na Pražmě v květnu roku 2010.  Za těch víc jak 5 let se stala díky 
svému umístění u cyklostezky jednou z významných dominant naší obce, u 
které se zastaví spousta pěších turistů, cyklistů ale i motoristů.  
Proto se obec rozhodla, že v příštím roce bude socha na stejném místě 
obnovena. 
 
Budou i letos obecní kalendáře? 
 Ano, budou. I pro rok 2016 vydala obec ve spolupráci s farností a okolními 
obcemi pro všechny domácnosti stolní kalendář. Jsou v něm uvedeny všechny 
důležité informace, termíny a kontakty. Tento kalendář bude roznesen do 
každé domácnosti zaměstnanci obecního úřadu spolu s tímto vydáním 
Pražmovských ozvěn. Kdo nebude zrovna zastižen doma, bude si moci 
kalendář vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě. 
 

 

KRÁTCE… 

 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2016 je 
poplatek stanoven na 543 Kč, přičemž pro občany s trvalým pobytem 
v obci je stanovena úleva ve výši 43 Kč. Celková výše poplatku pro ně 
činí stejně jako v letošním roce 500 Kč.  
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 Obecní úřad na Pražmě bude naposled v letošním roce otevřen 

v úterý 29. 12. 2015 od 8,00 do 11,30 h. V novém roce bude úřad 

otevřen v pondělí 4. 1. 2016. 
 Poslední úřední den Obecního a stavebního úřadu v Raškovicích 

v roce 2015 bude v pondělí 21. 12. 2015 v době 7,30 – 11,30 a 12,00 – 
16,30. Obecní úřad i stavební úřad Raškovice bude pak až do konce 
roku 2015 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.  

 Sběrný dvůr bude v době od 25. 12. 2015 do 3. 1. 2016 uzavřen 
z důvodu čerpání dovolené.  

 Termíny vymetání komínů v roce 2016 v obci Pražmo: 7-8. března, 
25-26. května, 24-25. listopadu. 
 

 Termíny plesů: hasičský 30. ledna 2016, obecní 13. února 2016 

  

 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA… 
 
Sportovním dnem Sdružení obcí povodí Morávky 
V sobotu 12. 9. 2015 se konal v areálu fotbalového hřiště v Dobraticích 
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se již o pátý ročník 
soutěžního klání mezi obcemi, kdy se opět po roce sešly děti i dospělí změřit 
své síly v nejrůznějších disciplínách.  Letošního ročníku se zúčastnilo 10 obcí 
SOPM a 2 partnerské obce ze Slovenska.  
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí a čtyřčlenné 
družstvo dospělých. Nejmenší děti do osmi let honily obruč na čas. V této 
kategorii nás reprezentovali Adámek Rusňák, Jeník Popelka a Simonka 
Blahutová. Pro děti od 8 do 10 let byla připravena soutěž „Vyžeň čurbla“. 
Smyslem hry bylo po krátkém terénním běhu trefit pomocí praku a brambory 
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terč. O to se pokoušeli Aneta Foldynová, Katka Osťádalová a Tomáš Garba. V 
další soutěži „Boj o kobzole“ (11 – 12 let) musela dvojice vytvořit živý trakař 
a třetí sbíral kobzole a následně je házel do košíku. V této soutěži bojovali 
Nikola Rusňáková, Adéla Blahutová a Karolína Popelková. 
 
Pro nejstarší věkovou kategorii 13 až 15let byla připravena soutěž s názvem 
„Přelez přes ďuru“. Šlo o crossový běh lesem včetně přelanění v lezeckém 
úvazku. Zde nás úspěšně reprezentovali sourozenci Adélka a Víťa Polachovi a 
Alenka Garbová. Jejich disciplína byla ztížena přítomností vosího hnízda na 
trati. Všech 12 děti se pak zapojilo do každoroční disciplíny „Hni s pytlem“, 
kdy děti štafetovým způsobem skákaly v pytli.  
Pro dospělé byla připravena velmi netradiční soutěž s názvem „Den sedláka a 
jeho kozy“. Dvojice muž v dřevácích a žena v zástěře a šátku hrabou trávu, 
krmí kozu, sklízí zelí a nakonec kozu i dojí. Samozřejmě vše je jen jakási 
imitace reálného života sedláka a jeho kozy. Pro dospělé pak následovala již 
tradiční disciplína „Těpni vajcem“, kdy si dva soutěžící přehazují syrové 
vajíčko na co největší vzdálenost.  V dospěláckých disciplínách reprezentovali 
Pražmo manželé Magda a Michal Polachovi, Soňa Rusňáková a Milan Valas.     
Jako poslední byla přichystaná soutěž pro starosty či jejich zástupce „Šastni 
do koša“. Zde se paní místostarostka Michaela Honešová snažila bramborou 
v punčoše trefit do koše.  
V těchto netradičních disciplínách celý tým z 
Pražma nasadil maximální úsilí a díky tomu 
jsme v dětských disciplínách obsadili 8. 
místo, v dospěláckých 7. místo a v celkovém 
umístění jsme skončili na krásném 9. místě.    
Všem dětem i dospělým, kteří si našli čas a 
byli ochotni v jasně žlutém tričku se znakem 
naší obce bojovat o co nejlepší výsledky, 
patří velké poděkování. Zrovna tak patří 
poděkování všem organizátorům a 
v neposlední řadě i divákům, bez nichž by se 
vůbec nevytvořila tak bezva atmosféra, která 
tam jistě po celé odpoledne panovala.   
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Setkáním seniorů 
 
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se v hotelu Travný uskutečnilo již tradiční 
setkání seniorů. Seniory přišly pozdravit svým pohádkovým pásmem děti 
z naší Mateřské školy. Sólisté dětského pěveckého sboru Caro při základní 
škole v Raškovicích předvedli pak téměř profesionální výkon, za který sklidili 
obrovský potlesk. Děti z Raškovic doplnily program o pohádku v ruském 
jazyce, se kterou se dostaly až do celostátního kola soutěže Puškinův 
památník. Pro většinu seniorů nebyl problém pohádce rozumět. Mnozí 
senioři využili možnosti položit dotaz zástupcům obce, na všechny byla ihned 
dána odpověď.  
Po celou dobu podbarvoval atmosféru příjemnou hudbou pan Milan Glembek, 
v závěru došlo dokonce i na tanec. V dobré náladě a s dobrým občerstvením 
se neslo celé odpoledne až do večerních hodin. 
 

 
 
Mikulášskou nadílkou 
 
Po vydařené loňské i předloňské nadílce přijel Mikuláš mezi děti znovu. O 
tom, že se akce již pomalu stává tradicí, svědčí čím dál větší počet rodičů, 
prarodičů, známých, kteří se na Mikuláše spolu s dětmi přijdou podívat.  
V sobotu 5. prosince v podvečer projel obcí a nakonec dorazil do svíčkami a 
světelnými řetězy osvětleného areálu u sv. Floriána nádherně nazdobený a 
nasvícený vůz tažený koňmi a v něm seděl svatý Mikuláš s andělem. Kočár 
doprovázela družina andělů a čertů na koních. Děti z mateřské školky si pro 
Mikuláše připravily pěknou písničku. Balíček se sladkostmi dostaly všechny 
děti, které přišly a slíbily, že nebudou zlobit. Snad Mikuláš viděl, že tady 
máme jen hodné děti. Čekání na příjezd Mikuláše zpestřila krátká ohňová 
show. Za to, že se nadílka opravdu povedla, patří velké díky všem, kteří se 
na této akci podíleli, zejména Sdružení rodičů při MŠ Pražmo, dobrovolným 
hasičům, ochotným zaměstnancům obce a v neposlední řadě koníkům a 
jejich pánům, bez kterých by to prostě nebylo ono.  
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Vánočním laděním 
 
Předvánoční páteční odpoledne začalo okolo 15 h v parku pod kostelem 
vánočním jarmarkem. Na něm bylo možno zakoupit nejrůznější zboží 
s vánoční tematikou. Nechyběl ani již tradiční svařáček místních hasičů. 
 Ve staré faře si mohly děti v dílničce vyrobit papírového andělíčka či 
vánoční ozdobu, vybarvit vánoční mandalu nebo napsat přání Ježíškovi. 
Všechna přání Ježíškovi byla následně slosována a 5 dětí si odneslo 
hodnotné dárečky, které věnovala obec Pražmo.  
Zpěvem vánočních písní dokreslily sváteční pohodu sestry Katka a Adéla 
Šrubařovy z Raškovic.  Když se setmělo, přestěhovala se většina 
návštěvníků do farní zahrady, kde se za doprovodu koled Scholy rozsvítil 
vánoční stromeček.   
Vrcholem celého podvečera bylo slavnostní vysvěcení Památníku obětem 2. 
sv. války pod kostelem, který téměř po celý rok procházel náročnou 
rekonstrukcí. Po vysvěcení pomníku následovala v kostele mše sloužena za 
všechny oběti války.   Slavnostní svěcení i mši celebroval biskup ostravsko 
– opavské diecéze Msgre. František Václav Lobkovicz. Slavnostního aktu se 
taktéž zúčastnili všichni zastupitelé naší obce i představitelé Raškovic, 
Krásné a Vyšních Lhot. 
Michaela Honešová, místostarostka obce 
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Bilancování podzimního období na škole… 
 
V krásném adventním čase se bilancuje a hodnotí uplynulé období. Škola 
však bilancovat nemůže, neboť je v plném proudu.  Hodnotíme vždy až 
školní rok a ten je zatím dle vyjádření žáků v nedohlednu. 
Přesto můžeme být spokojeni s tím, jak školní rok běží, s šikovnými žáky, 
bdělými pedagogy a ochotnými nepedagogy, kteří se snaží školu obohatit 
o nové věci, vytvořit příjemné a tvůrčí prostředí. Těší nás i enormní zájem 
rodičů o chod školy, ať už při spolupráci mimoškolní či přímo na 
dotváření výuky. 
V letošním roce se pro žáky otevřelo 28 kroužků, ve kterých mohou trávit 
odpolední čas, v nabídce jsou kroužky výtvarné, rukodělné, keramické, 
jazykové, taneční, míčové, zaměřené na jeden druh sportu, přírodovědné, 
myslivecké, divadelní, hudební, šachové a další. Jsme rádi, že můžeme 
nabídnout tak pestrou směs, aniž by to bylo naší povinností zajišťovat 
dětem vyplnění tohoto časového prostoru. 
Rozvíjení dalších schopností a zájmu žáků je podporou talentu, který 
našim dětem neschází. 
Letos jsme byli přizváni na řadu přehlídek, soutěží a festivalů, kde mohou 
žáci ukázat, co dovedou a umí. Je za tím vším schována někdy i dřina a 
tvrdé úsilí žáků, učitelů, ale také rodičů, kteří jsou ochotni napomoci 
v přípravě a často i v přepravě, abychom na soutěž vůbec mohli vyrazit. 
Samotná účast a pak i zasloužený úspěch je vizitkou žáka, školy, obce, ale i 
rodiny. 
Velkým oceněním školního pěveckého sboru byla pozvánka na pražský 
festival Pražské Vánoce. Touto cestou bychom rádi poděkovali 
obcím Pražmo za sponzorský příspěvek 20.000,-Kč, obci Vyšní Lhoty 
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za příspěvek 6.000,-Kč a obci Krásná za příspěvek 2000,-Kč, na zajištění 
třídenního pobytu v Praze, startovné, ubytování a dopravu. Pro žáky 
samotné bylo vystoupení zážitkem samo osobě. Poděkování patří všem 
pedagogům, kteří se na akci podíleli přímo i nepřímo organizačně. 
Vánoční strom rozzářil oči všem dětem, neboť byl spojen s vypouštěním 
balónků Ježíškovi, rozsvícením stromu před školou, zpíváním koled, 
jarmarkem a posezením ve škole. 
Na rozsvícení stromu před školou se podíleli i žáci, rodiče a obyvatelé 
obce, neboť příspěvek na zakoupení osvětlení byl pořízen z financí, jež 
obec získává zpětným odběrem elektroniky a již vysloužilých spotřebičů 
ve sběrném dvoře. 
Letos se počasí chovalo spíše velikonočně, tak jsme si blížící se Vánoce 
připomněli alespoň koledami dětí z Klíčku, cukrovím a voňavou 
atmosférou ze jmelí, jehličí a čaje. Maminky a babičky se zcela překonaly 
v přípravě úžasných zákusků, koláčků i jednohubek ze slaného těsta. Kdo 
měl na co chuť, měl z čeho vybírat. Sladkou tečkou byl perníček 
s cukrovou polevou. Na chvilku se rodiče i děti zastavili, popovídali si, 
sešli se i ti sousedé, kteří se nemají čas během týdne potkat a pozdravit. 
Za přípravu akce si zaslouží poděkování šikovní žáci, učitelé i ochotní 
rodiče ze Sdružení rodičů. 
 

Pozvánka k zápisu do 1. Tříd 
 
Vzhledem k termínu vydání zpravodaje již nyní zveme všechny děti narozené 

v období od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010, popř. i zájemce mladší, kteří dosáhnou 

věku 6 let později než 1. 9.2010, k zápisu do 1. tříd, k plnění povinné školní 

docházky.  

 

Zápis se koná v úterý 9. února 2016 od 9.00 – 18.00 h 
 

K zápisu je nutno přinést vyplněnou žádost, rodný list dítěte a zápisový list, 

které najdete na webových stránkách školy, popř. jsou k vyzvednutí 

v kmenových  MŠ i sekretariátu ZŠ. 

Bližší informace obdržíte na třídních schůzkách Vaší MŠ a na webových 

stránkách (http://www.zsraskovice.cz/zakladni-skola/poradenstvi/zapis-zaku/). 

 

 

 

http://www.zsraskovice.cz/zakladni-skola/poradenstvi/zapis-zaku/
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Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků, kteří chodí od 
domu k domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přání všeho 
dobrého do Nového roku.  
 

Ve vaší obci Pražmo se v během Tříkrálové sbírky vybralo 27 877,-Kč. Úspěch 
celé akce závisí na aktivitě lidí, kteří se do sbírky dobrovolně zapojují. Za to 
jim patří velké díky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte 
se místní koordinátorce Andrei Hlisnikovské na tel. čísle 724 110 306. 
 

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2016. 
 

Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili zvedák pro polohování ležících 
pacientů na Oázu pokoje, uhradili jsme částku 300 tis. za odkoupení budovy 
Domu pokojného stáří. Zbylou část výtěžku jsme použili na financování 
těchto charitních středisek: Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba 
Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2016 
budou použity na stejná střediska a zakoupení potřebného vybavení.  
 

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a 
různými mládežnickými organizacemi.  
Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit do pomoci lidem v nouzi. Předem 
děkujeme za vaše štědré dary. 
 

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/ 
 

Mgr. Renáta Zbořilová,  
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal, ASPV)   
www.vkraskovice.cz 

 
V sezóně 2015/2016 hrají volejbalisté a volejbalistky VK Raškovice 
v okresních i krajských soutěžích mládeže i dospělých. V okresním přeboru 
mužů se naše družstvo (J.Biolek, V.Biolek,M.Carbol,M.Gerla,M.Hadáček, 
A.Kolář, S.Novotný, D.Rajnoch, M.Stříž, J.Šprla, P.Taichman) po podzimní části 
umístilo na 5. místě z 10 družstev. V sezónách 2013/2014 a 2014/2015 se 
muži VK Raškovice stali Přeborníky okresu.  
Družstvu žen „A“ (E.Blahutová, S.Jerglíková, V.Bartošová, T.Bruncková, 
B.Ivánková, D.Kobylková, P.Kohutová, I.Sikorová, E.Vaňková, V.Jerglíková, 
S.Bruncková), hrající krajský přebor 2. třídy, se letos příliš nedaří a s 12 
body obsadily po první části soutěže 7. místo. Úspěchem je účast smíšeného 
družstva mužů a žen (J.Biolek, V.Biolek, D.Rainoch, J.Šprla, A.Vrublová, 
V.Bartošová, ) v soutěži RBVL v lize A, ve které jsou po 6 odehraných utkání 
na 5. místě z 16 družstev. Ženy „B“ (A.Vrublová, J.Bartošová, H.Bartošová, 
L.Horváthová, J.Kročková, Š.Sonnková, V.Kurečková, I.Kočí, I.Hadáčková, 
S.Jerglíková, E.Haroková, O.Dömeny), které již soutěž nehrají, pouze se občas 
účastní některých turnajů, se stále scházejí v pondělí v tělocvičně 
v Raškovicích.  
Nadále pokračujeme s trénováním mládeže, a to již dětí od 1. třídy, které se 
učí základním pohybovým aktivitám a práci s míčem. Děti od 1. -6. třídy se 
účastní turnajů v barevném minivolejbalu, kterých se účastní na 300 dětí 
z celého Moravskoslezského kraje. Děti jsou podle věku a výkonnosti 
rozděleny do kategorií žluté (1. - 2. třída), oranžové (3. třída), červené (4. 
třída), zelené (5. třída) a modré barvy (6. třída). V těchto kategoriích se hraje 
ve dvojicích, později ve trojicích. Starší kluci a holky (6. -9. třída) hrají 
mistrovské soutěže okresního přeboru v trojkovém a šestkovém volejbalu a 
krajský pohár mladších žaček (šestkový volejbal). Termíny a výsledky soutěží 
jsou na www.vkraskovice.cz. Soutěže probíhají od října 2015 do dubna 2016. 
 
Nejmladší děti z 1. - 2. třídy trénují pod vedením M.Muroňové především 
práci s míčem (chytání a házení) a základní pohybové dovednosti. Tréninků, 
které jsou 1x týdně, se účastní až 16 dětí. Děti z 3. - 5. třídy trénují 1 x týdně 
pod vedením E. Blahutové základní prvky volejbalu-odbití prsty, bagr a 
podání. Tréninků se účastní až 21 dětí. Holky a kluci z 6. - 9. třídy trénují již 



Pražmovské ozvěny        21 

 

klasický šestkový volejbal se všemi prvky, které k volejbalu patří – prsty, 
bagr, smeč, lob, blok, podání, učíme se postavení na hřišti s přebíháním i bez 
něj při různých herních situacích jako je útok, obrana, apod. Tréninků, které 
probíhají 2x týdně, se účastní pod vedením Š. Sonnkové a J. Sonnka 16 dětí.  
 
Nejlepší výsledky dětí z přípravky v barevném minivolejbalu v roce 
2015: 
 
žlutá kategorie – O.Skotnica, M.Kohut - 1. místo (7 družstev) - SPŠ FM 1.2.,  
S.Javorová, M.Kohut – 1.místo(13družstev)-OV 15.3., 3. místo(14 družstev)-
FM 25.4, K.Kurečková, A.Šokalová - 4.místo(18 družstev)-turnaj 6.ZŠ ve FM 
15.11. 
 
oranžová kategorie – S.Blahutová, T.Garba – 3. místo (20 družstev)-11.10. 
Ostrava, 2.místo (36 družstev) – 15.11. 6.ZŠ F-M 
 
červená kategorie – B.Kotásková, M.Luxová - 2.místo (11 družstev)-15.11. 
6.ZŠ FM 
 
zelená kategorie – A.Blahutová, V.Andrlová, N.Rusňáková - 1. místo (12 
družstev)-15.11. 6.ZŠ FM 
 
modrá kategorie –P.Kováčová, A.Garbová, K. Popelková - 3. místo (6. 
družstev) 15.11. 6.ZŠ FM, M.Sonnek, M.Michna - 3. místo (13 družstev kluků) 
11.10. Ostrava, K.Popelková, A.Garbová, A.Blahutová - 2. místo (6 družstev 
holek) 11.10. Ostrava 
 
 

VK Raškovice zve všechny současné i bývalé členy 
a   

jejich rodinné příslušníky na 
vánoční volejbalový turnaj,   který se koná 

v pondělí 28.12.2015 od 15.00 v tělocvičně 
v Raškovicích. 

 
 

Sportovním příznivcům, fandům volejbalu a všem občanům Pražma 
 přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2014. 
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Reklama 

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH 

      - výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace, 

bazény, jímky, žumpy  
- svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod 

chodníky a zámkové dlažby 
- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez přesahu 

zádi) 

 

DOPRAVA – nosnost 9 t   (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod. 
bez DPH) ) 

- štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva… 
- odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy… 

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165 

 

 

 
Kde:    Rybárna - Vyšní Lhoty pod Prašivou 

   

Kdy:  18. – 22. 12.    od 9
00

 do 17
00 

    

           23. 12.             od  9
00

  do  14
00

   
 

Poskytujeme tyto služby: kuchání, odšupinění, stahování kůže  

Nabídka: kapr, pstruh, lín, tolstolobik, amur, losos 

Prodej vánočních stromků – stříbrný smrk (po telefonické domluvě) 

 

 

Tel: 602 252 781    www.rybako.cz 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cabarna.cz/pictures/kapr.jpg&imgrefurl=http://www.cabarna.cz/osadka.html&h=231&w=478&sz=58&hl=cs&start=333&tbnid=tM5THBAsbK6YUM:&tbnh=62&tbnw=129&prev=/images?q=kapr&start=320&ndsp=20&svnum=100&hl=cs&lr=&sa=N
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V měsících listopad, prosinec od 1.11. –  23.12.2015, 

po předložení tohoto inzerátu, 

při nákupu  nad 700,-Kč a platbě v hotovosti 

sleva 10%   na zboží skladem. 

Nevztahuje se na zboží za akční ceny. 

Nabízíme :    sádrokartony,  izolace, pórobeton, tvárnice základové betonové 

výrobky, maltové směsi, sypké hmoty, hutní  materiál, materiál  pro vodo-topo 

a  kanalizaci,barvy, spojovací  materiál, elektro, nářadí, pracovní oděvy a další. 

Kde nás najdete ? 

Stavebniny Nováková s.r.o., Vyšní Lhoty 288,739 51 Dobrá 

Tel.: 558 692 777, 558 692 823; www.stavebniny-novakova.cz 
Na Vaší  návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců. 
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