
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

Prosinec 2014    číslo 5/2014 

 

STAROSTA NA TÉMA..... 
 
Vážení spoluobčané, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili při nedávných 
volbách a za to, že tak můžeme v následujících čtyřech letech naplňovat 
společné cíle, které jsou, jak pevně doufáme, důležité pro rozvoj naší krásné 
obce. Budeme rádi, pokud se i ve Vašem srdci projeví pocit sounáležitosti 
k místu, kde žijete a ve Vaší mysli zvítězí potřeba, zapojit se do tvorby 
společnosti, které jste součástí. Jsme jedni z Vás a jsme tady pro Vás, proto 
věřte, že naše kroky povedou směrem k realizaci i Vašich dobrých nápadů a 
splnění smysluplných potřeb.  
V naší, možná trochu nemocné společnosti je spousta lidí, kteří dokážou 
pouze nadávat, hledat chyby a škodolibě se posmívat, najde se spousta těch, 
kteří jen lamentují a pomlouvají, ale ve skutečnosti nejsou schopni nebo 
ochotni nic duchaplného k řešení nabídnout. Naštěstí jsou tady i takoví, kteří 
mají otevřené srdce a čistou mysl, s chutí něco udělat. A tyto, naše obec velmi 
potřebuje. 
Dovolte nám zároveň, připojit se do dlouhé řady přejících a popřát Vám, 
abyste Vánoční svátky prožili v klidu a pohodě, neboť je to jedna z mála 
možností, jak se zastavit, zamyslet, načerpat fyzické a zejména duchovní síly.  
Přejeme Vám, abyste mohli strávit Vánoce se svými blízkými i ve 
vzpomínkách na ně. Přejeme Vám, abyste se usmívali, hráli si a plnili dlouho 
odkládaná přání. V nadcházejícím roce 2015, nechť jsou Vaše kroky vedeny 
ve směru novoročních předsevzetí, v plné síle a odhodlání. 
S úctou 
Marek Kaniok, starosta obce 
Michaela Honešová, místostarostka obce 
a zastupitelé Olga Muroňová, Jindřich Vymětalík, Jan Pýcha, Petr Jerglík a 
Otakar Ošťádal 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2015 je poplatek 
stanoven na 574 Kč, přičemž pro občany s trvalým pobytem v obci je 
stanovena úleva ve výši 74 Kč. Celková výše poplatku pro ně činí stejně 
jako v letošním roce 500 Kč. Splatnost poplatku je nejpozději 30. října 
2015. 

 
 

 Zastupitelstvo obce uložilo finančnímu výboru v koordinaci se starostou 
obce provést analýzu možností financování nákupu služebního vozidla. 
Současně zastupitelstvo obce schválilo nákup přívěsného vozíku za osobní 
motorové vozidlo za cenu max. 20 000 Kč. 

 

 

 Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku jsme požádali 

Ministerstvo kultury ČR o dotaci na elektronizaci knihovny. V rámci dotace 

bude pořízena tzv. licence Clavius REKS, pomocí které dojde k napojení 

knihovny na regionální knihovní systém REKS a tím i k plné automatizaci 

knihovny, včetně možnosti prohlížet si databázi knížek na internetu. V rámci 

projektu budou pořízeny dvě PC sestavy s programovým vybavením a jednou 

čtečkou čárkových kódů. Celkové náklady by měly být cca 90 000 Kč, přičemž 

jednu třetinu hradí obec. 

 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření veřejného osvětlení okolo hlavní 
silnice směrem na Krásnou až k benzinové pumpě. Bude se jednat asi o 
100 m nového vedení a přidání jednoho světelného bodu. 

 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření vánoční výzdoby. Staré světelné 

ozdoby pomalu dosluhují a tak je potřeba je obnovit a doplnit o nové 
prvky. Toto již bylo pořízeno i instalováno. Nové prvky zkrášlují naší obec 
v tomto adventním čase. 
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KRÁTCE 
 

 Pro rok 2015 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 je k vyzvednutí na obecním 
úřadě. Zároveň je pro každou domácnost připravena i sada barevných 
tašek na tříděný odpad. Kalendář i sada tašek jsou pořízeny z obecního 
rozpočtu a pro občany tedy zcela zdarma. 

 
 Kominík Robert Welszar bude v roce 2015 v naší obci provádět čištění 

komínů v těchto dnech:  5. a 6. března, 25. a 26. května a 26. a 27. 
listopadu. 
 

 V nejbližších dnech začnou práce na provizorní opravě silnice na ulici Do 
potoka, tak aby byla zajištěna její sjízdnost v nadcházejícím zimním 
období. Vzhledem k tomu, že se jednání s majitelkou přilehlých pozemků 
paní Foldynovou velmi protáhla a i přes veškerou snahu obce se 
nepodařilo dovést je do úspěšného konce, bude z časových důvodů nyní 
provedeno jen nejnutnější opatření a celková rekonstrukce cesty se 
provede v jarních měsících příštího roku. Bude zvolen takový 
technologický postup, aby se do přilehlých pozemků vůbec nezasahovalo.  

 

 Obecní a Stavební úřad v Raškovicích oznamuje, že posledním úředním 

dnem v letošním roce je pondělí 22. 12. 2014. Pak bude úřad až do 2. 1. 

2015 (včetně) uzavřen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců. 

 
 Stejně tak je již nyní uzavřen i Sběrný dvůr v Raškovicích. Otevřeno bude 

až v pátek 9. 1. 2015. 
 
 Obecní úřad Pražmo bude dne 31. 12. 2014 uzavřen. 
 
 Svoz komunálního odpadu, který připadá na čtvrtek 25. prosince, bude 

zajištěn dle harmonogramu. 
 
 Termíny plesů: Hasičský ples:  sobota 31. ledna 2015 

Obecní ples  pátek 13. února 2015  
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OHLÉDNUTÍ ZA… 
 

Vánočním laděním 
Předvánoční páteční odpoledne bylo zahájeno vypuštěním balónků 
s přáním Ježíškovi, kdy se přesně ve čtvrt na čtyři k obloze vzneslo 302 
fialových balónků. Pouť některých z nich sice skončila velmi záhy na 
blízkých stromech nebo na elektrickém vedení, ale většina zamířila k nebi. 
Tato celostátní akce se konala již po sedmé, tentokrát pod záštitou rádia 
Impuls. Poté již následoval v parku pod kostelem vánoční jarmark. Na 
něm bylo možno zakoupit nejrůznější zboží s vánoční tematikou. Nechyběl 
ani již tradiční svařáček místních hasičů ani výborný bigos z kuchyně pana 
faráře. Ve staré faře si mohly děti vyrobit papírového andělíčka, vybarvit 
vánoční mandalu nebo napsat přání Ježíškovi, která byla následně 
slosována. Když se setmělo, Schola zazpívala krásné vánoční koledy a 
rozsvítil se vánoční stromeček. 
 

 
 
 

Mikulášskou nadílkou 
Po velmi vydařené loňské akci přijel Mikuláš mezi děti znovu. V pátek 5. 
prosince v podvečer projel obcí a nakonec dorazil do areálu u sv. Floriána 
nádherně nazdobený a nasvícený vůz tažený koňmi a v něm seděl svatý 
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Mikuláš s andělem. Kočár doprovázela družina andělů a čertů na koních. 
Děti z mateřské školky si pro Mikuláše připravily pěkné vystoupení. 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 pravá ohňová show v podání historické skupiny Růže 
draka.  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, koníčkům a 
jejich pánům, bez kterých by to prostě nebylo ono. Speciální poděkování 
patří svatému Mikuláši, který si při nastupování do vozu přivodil 
komplikovanou zlomeninu ruky. Přejeme mu brzké uzdravení a pevně 
věříme, že na nás nezanevře a příští rok ho budeme moci přivítat znovu.  

Pietním setkáním 
Události, jejichž tichým svědkem byla před 70 lety hora Travný, si v neděli 14. 

prosince připomnělo na dvě stovky občanů z Morávky, blízkého i širokého 

okolí. Položením kytic a věnců u pamětní desky na hotelu Partyzán uctili 

všichni přítomní oběti nacistické zvůle. Pak následovalo vzpomínkové setkání 

ve společenském sále hotelu Partyzán. V několika příspěvcích byly 

připomenuty události podzimu roku 1944, které předcházely zasedání stanného 

soudu, jeho samotný průběh i jeho oběti. Na dotazy občanů ochotně odpovídala 

paní Venuše Štefková z Morávky, která se jako sedmnáctileté děvče stanného 

soudu přímo účastnila. Její vyprávění bylo velmi emotivní a zajímavé. Celým 

asi dvouhodinovým setkáním se neslo poselství, aby se již taková zvěrstva 

nikdy neopakovala. Ve stejný den ráno byla v kostele sloužena mše svatá za 

všechny oběti 2. světové války.  

 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 

 

 

Volby do zastupitelstva obce Pražmo 
 

se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Ve volebních seznamech bylo 
zapsáno 775 voličů a volební účast byla 55,48%. 
 
O přízeň voličů se ucházeli kandidáti těchto stran a hnutí: 
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
Česká strana sociálně demokratická 
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Komunistická strana Čech a Moravy 
Pražmo pro občany – občané pro Pražmo 
Nezávislí na Pražmě 
Do zastupitelstva obce byli zvoleni: 
Ing. Jindřich Vymětalík (KDU – ČSL) 
Ing. Jan Pýcha, MBA (ČSSD) 
Marek Kaniok, DiS. (Pražmo pro občany – občané pro Pražmo) 
Olga Muroňová (Pražmo pro občany – občané pro Pražmo) 
Martin Platoš - ihned po zvolení se svého mandátu z pracovních důvodů 
vzdal, proto je v zastupitelstvu místo něj první náhradník sdružení - Pražmo 
pro občany – občané pro Pražmo Otakar Ošťádal  
Mgr. Michaela Honešová (Nezávislí na Pražmě) 
Petr Jerglík (Nezávislí na Pražmě) 
 
Na prvním zasedání zastupitelstva obce byl nově zvolenými zastupiteli 
zvolen starosta, místostarosta a předsedové jednotlivých výborů. Následně 
schválili zastupitelé i členy výborů.  
 
Starosta:  Marek Kaniok, DiS. 
 
Místostarostka: Mgr. Michaela Honešová, pověřená zastupitelstvem obce 

výkonem činnosti v oblasti kultury a oblasti informovanosti občanů o dění v obci 

a propagace obce. 
 
Předseda finančního výboru: Ing. Jan Pýcha, MBA, členové Ing. Jan Krejčí, 
Bc. Kateřina Žižková 
 
Předseda kontrolního výboru: Ing. Jindřich Vymětalík, členové PhDr. 

Přemysl Mácha PhD., Monika Čajková 

 
Předsedkyně výboru pro sociální záležitosti: Olga Muroňová, členové 
Mgr. Kristýna Felcmanová, Květuše Müllerová 

 
Předseda výboru pro životní prostředí a krizové řízení: Petr Jerglík, 
členové Lubomír Adámek, Jaroslav Panáč 

 
Předseda výboru pro místní rozvoj: Otakar Ošťádal, členové Bc. Jarmila 

Vroblová, Nikola Vroblová 
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Svazek obcí Morávka – Pražmo 
 
První zasedání sněmu Svazku obcí Morávka – Pražmo po komunálních 
volbách se konalo v pondělí 15. prosince na obecním úřadě v Pražmě. 
Svazek obcí Morávka – Pražmo, vzniknul před léty hlavně kvůli společné 
hasičské výjezdové jednotce, ale časem se ukázalo, že je i mnoho dalších 
oblastí, kde se dá spolupráce mezi obcemi velmi dobře využít (pořízení 
multifunkčních hřišť v obou obcích, společná komunální technika aj.) Ve 
svazku prezentují každou obec 3 zástupci. Podle stanov jsou to vždy 
starostové obou obcí, další členové jsou pak voleni svými zastupitelstvy. 
Obec Pražmo zastupuje kromě starosty obce Marka Kanioka ještě 
místostarostka Michaela Honešová a velitel výjezdové jednotky Petr Jerglík. 
Za Morávku je zde starostka Gabriela Daňková, místostarostka Lenka 
Carbolová a zástupce velitele výjezdové jednotky hasičů Karel Štefek. Na 
programu byla volba statutárních zástupců sněmu. Předsedou svazku byl 
zvolen Marek Kaniok, místopředsedou Gabriela Daňková. 
Dále se sněm zabýval možnosti spolupráce v nastávajícím volebním období. 

 
MOBILNÍ ÚŘADOVNA VZP ČR 

 
otevřeno každou středu od 14.00 – 16.30 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Pražmo 
na této pobočce můžete vyřídit: 

- ztráty průkazů 
- veškeré změny – adresy, evidence na ÚP, pobírání rod. příspěvků, péče 

o osobu blízkou, pobírání nemocenských dávek v ochranné lhůtě apod. 
- vyřízení benefitů 
- hromadné oznámení zaměstnavatele 
- přehledy OSVČ 
- přebírání lázeňského návrhu a cestovních náhrad pacientů 
- bezdlužnost 
- žádanka o zvýšení úhrady PZT (prostředky zdravotní techniky) + 

poukaz na léčebné a ortopedické pomůcky 
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Tříkrálová sbírka 2015 

 
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a 

chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do Nového 
roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a 
většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem 
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, 
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.  
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015. 
Ve vaší obci Pražmo se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 30 974,-Kč, což je 
o 6 195,-Kč více než v loňském roce. Úspěch celé akce závisí na aktivitě 
těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Za což velice děkujeme. Pokud 
byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu 
koordinátorovi paní Hlisnikovské na tel. čísle 724 110 306. 
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní sušičku prádla 
pro Oázu pokoje a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou 
částku jsme použili na chod těchto charitních středisek: Dům pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké, 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 2015 budou použity na stejná střediska a zakoupení 
potřebného vybavení. 
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/ 
 
Renáta Zbořilová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 

 
Rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecko 

 
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS byl založen 
v roce 1997 a od 1. Ledna 2015 se tento sytém rozšiřuje i do naší oblasti. 
V této souvislosti nedojde ke zrušení žádného spoje, jen linky budou 
přečíslovány takto: 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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860351   Ostrava – Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka 
860352  Ostrava – Řepiště - Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka 
860355 Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka 
860356 Frýdek-Místek – Staré Město – Raškovice – Krásná 
 
Cestující platící jednotlivou jízdenku v hotovosti bude odbaven identicky 
jako dosud, u obyčejného jízdného bude cena sestavena takto: 12,- Kč 
základní sazba plus 1,- Kč za každý tarifní kilometr. 
Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické peněženky stávající 
bezkontaktní čipové karty dopravce ČSAD Frýdek-Místek bude odbaven 
identicky jako dosud, u obyčejného jízdného bude cena sestavena takto: 9,- 
Kč základní sazba plus 1,- Kč za každý tarifní kilometr. 
 
Od 1. 1. 2015 bude na všechny linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek 
rozšířen Tarif ODIS, který obsahuje nejen jednotlivé jízdné, ale celou škálu 
předplatných dlouhodobých časových jízdenek určené pro pravidelné 
cestující (nepřenosné). Dlouhodobé časové jízdenky lze nahrát na 
bezkontaktní čipovou kartu ODISka. Kartu ODISka lze pořídit 
v přepravní kanceláři ČSAD ve Frýdku-Místku na novém autobusovém 
stanovišti nebo na přepážce Českých drah. 
Na ODISku lze nahrát i elektronické peníze do elektronické peněženky u 
kteréhokoliv řidiče nebo v přepravní kanceláři ČSAD ve Frýdku-Místku.  
 
Další informace naleznete na webu obce Pražmo nebo na www.kodis.cz 
nebo www.odiska.cz nebo v Dopravním infocentru, tel. 597608508 nebo 
info@kodis.cz  

 

 
 

Informace pro držitele rybářských lístků 
vydaných na přelomu let 2004/2005 

 
Vyzýváme držitelé rybářských lístků vydaných Magistrátem města 
Frýdku-Místku (dříve Městským úřadem Frýdek-Místek) v roce 2004 
a 2005, aby v případě zájmu o vydání nového rybářského lístku 
podali žádost co nejdříve.  
 

http://www.kodis.cz/
http://www.odiska.cz/
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Vzhledem k vysokému počtu držitelů rybářských lístků vydaných před 
deseti lety a předpokladu vysokého zájmů o vydání nového rybářského 
lístku (nejen končících rybářských lístků s desetiletou platností) lze 
očekávat dlouhé čekací doby na vyřízení žádosti.  
 
K vydání rybářského lístku je zapotřebí: 

 mít trvalé bydliště v ORP Frýdek-Místek, 
 prokázat se platným občanským průkazem,  
 předložit některý z dokladů o získané kvalifikaci (osvědčení o 

získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz 
rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské 
stráže). 
 

Lhůty pro vyřízení:  
 rybářský lístek se vydává zpravidla na počkání, zákonná lhůta pro 

jeho vydání je 30 dnů od přijeti žádosti o vydání rybářského lístku. 
Poplatky:  

 osoby starší 15 let 100 Kč (roční), 200 Kč (tříletý), 500 Kč 
(desetiletý),  

 osobám do 15 let se správní poplatek snižuje o 50 %, 
 studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou 

rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li 
provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a 
osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek 
snižuje o 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby 
potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce.  

 
Rybářské lístky se vydávají pouze v úředních dnech, a to: 

Po, St 8:00 – 17:00 hod. 
Čt 13:00 – 15:00 hod. 

Kontakt:  
Veronika Lysová, tel. 558 609 483, 
 e-mail: lysova.veronika@frydekmistek.cz, Magistrát města Frýdku-Místku, 
kancelář č. 421, ul. Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek. 

 
 

mailto:lysova.veronika@frydekmistek.cz
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Vážení rodiče, 

zápis do 1. třídy Základní školy Morávka 
pro školní rok 2015/2016 

proběhne 
ve dnech 21. -22. ledna 2014 

od 13.00 do 16.00 hodin v 1. třídě ZŠ Morávka 
 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.  
Vezměte si s sebou rodný list dítěte. 

Na všechny se těší p. učitelka budoucí 1. třídy Mgr. Sylva Rohanová. 
 
 
 
 
 

 obrázek 
 

 

Základní škola a mateřská škola Raškovice 

zve k ZÁPISU DO 1. TŘÍD 
k zápisu dětí k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2015/2016, 

který proběhne v úterý 10.února 2015 od 8:30 – 18:00 hod., 

v hlavní budově školy. 

S sebou prosím vezměte: 
rodný list dítěte, žádost o přijetí nebo odklad, zápisní list, 

který si můžete stáhnout na webových stránkách školy 
hhttp://www.zsraskovice.cz/zakladni-skola/poradenstvi/zapis-
zaku/, kde najdete i další důležité informace např. k odkladu, nebo ke 
školní zralosti, popř. si můžete tiskopisy vyzvednout v mateřské škole 

nebo na sekretariátu školy základní, tel: 558425551. 
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3. ROČNÍK FESTIVALU SNĚHU 

 
Vážení čtenáři, přátelé hor a sněhu,  

zima je za humny a s ní již třetí ročník populárního Festivalu sněhu.  

Od prosince až do března Vás opět čeká pestrý program plný vzájemného 

setkávání při sportovních, společenských, kulturních a vzdělávacích akcích. 

Některé akce již proběhly (Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu 

v pátek 5. 12. v areálu školy, Travný trek v sobotu 13. 12. a Pietní vzpomínka u 

příležitosti 70. výročí stanného soudu na Morávce), ale mnohé teprve budou.  

Další připravované akce: 

Historie, příroda, cestování a jiné zajímavosti nejen z Beskyd – blok 

přednášek  

Pátek 23. 1. 2015 , pátek 20. 2. 2015, pátek 20. 3. 2015 od  18:00 ve školní 

jídelně  ZŠ Morávka.  

Vrchol Festivalu sněhu 

A již tradičně se v sobotu 31. ledna 2015 můžeme společně těšit na 

vyvrcholení celého festivalu bohatým celodenním programem.  

Více informací o pilných přípravách můžete sledovat na webových stránkách 

www.festivalsnehu.cz.  

Těšíme se na společná setkání  

Za pořadatelský tým Festivalu sněhu 2014/15  

Ing. arch. Martin Foldyna 

  

 
 

http://www.festivalsnehu.cz/
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Klub rodičů při Základní škole Morávka 
 

     Vás srdečně zve do divadla A.Dvořáka na operu 

Nabucco 
Kdy:  PÁTEK 13. února 2015 

 

Cena: 160- 180 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva) 

Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka 

Doprava: hradí Obecní úřad Morávka 

 

Vstupenky je možno zakoupit nebo rezervovat 

(rezervace je závazná)  

u p. Daňkové na tel. 558 691021, 606 641 080 

 

 
Irena Magnusková a její hosté si Vás dovolují pozvat na 

 
ADVENTNÍ KONCERT 

20. 12. 2014 v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého v Pražmě 
Hosté: Judita Foldynová, Anna Mecová, Petr Strakoš. 

Vstupné dobrovolné 
 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
–neděle 11.1.2015 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Pražmě 
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Reklama 

 

 

 
Kde:    Rybárna - Vyšní Lhoty pod Prašivou 
   
Kdy:   18. – 22.12. od  900  do  1700                                                        

23.12.          od  900  do  1400   
 

Poskytujeme tyto služby: kuchání, odšupinění, stahování kůže  
Nabídka:  kapr, pstruh, lín, tolstolobik, amur, losos 

Prodej vánočních stromků – stříbrný smrk (od 14.12. po telefonické 

domluvě) 

Tel: 602 252 781   www.rybako.cz 

 
ÚČETNÍ KANCELÁŘ  

 
Vedení účetnictví, daňové evidence 

Poradenství začínajícím firmám a živnostníkům 
Zpracování mzdové a personální agendy 

Daňové poradenství a optimalizace 
Daňová přiznání 

Zastupování na úřadech 
 

Dlouholeté zkušenosti a profesionalita 
 

Ušetřete svůj čas - nechte vedení účetnictví na nás. 
 
 Ing. Radka Ellnerová Tel: 732 906 235 
 Raškovice 500 E-mail: ellnerova@centrum.cz 
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Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka 
na kurt 

 
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem 
Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom 
čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická 
sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných 
terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.  
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav 
Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že 
v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, 
což pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, 
během necelého roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož 
aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. 
A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela 
zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice 
převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak 
se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.  
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem 
na to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po 
procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a 
s výhledem, že na začátku sezony se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt 
s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet a v případě potřeby se za ním jeho 
kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina, 
což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já 
jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí mě mohli 
kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, 
se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž 
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík 
a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy 
klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, 
protože já už jsem fit!“     
 

Sanatoria Klimkovice 
742 84 Klimkovice 
www.sanatoria-klimkovice.cz   
tel: 556 422 111, 556 422 106 
e-mail: recepce@sanklim.cz 
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