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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vandalismus v obci
Teplejší jarní dny, kterých jsme se letos

již nemohli dočkat, nepřinesly jen sílu
a chuť k jarním úklidům, dobrou náladu
a optimismus, některým rovněž přinesly
chuť a sílu ničit vše, co stojí v cestě, rušit
noční spánek svým sousedům a spolu-
občanům a to způsobem bezohledným
a sobeckým. Ano, opět se musíme potý-
kat s lidmi, často sotva dospělými, kteří
v životě ještě nic nevybudovali a nedoká-
zali a již mají nezvladatelnou touhu li-
kvidovat to, co patří jiným. O velikono-
cích byl vandaly poškozen nejen veřejný
majetek, ale rovněž soukromý takovým
způsobem, že jsem si musel položit
otázku, kde se v lidech bere ten vztek, ta
zloba a touha ničit a ubližovat? Mají
snad lidé kolem nás pocit méněcennos-
ti, že si musejí tímto způsobem dokazo-
vat, že ještě žijí? 

Jak to však v životě chodí, nic není čer-
né nebo bílé. Vandalismus není možné
omlouvat, ovšem lze se snažit alespoň
částečně porozumět jeho aktérům a je-
jich pohnutkám. Všichni mladí bojovníci
byli odhaleni díky perfektně odvedené
práci Police ČR, obvodního oddělení
Krásná, která vycítila naléhavost přípa-
du a rázně jednala. Díky tomu jsem je
mohl oslovit, kdy následně všichni přija-
li pozvání na obecní úřad, abychom si
jasně a věcně popovídali. Využili mož-
nosti a přijali podanou ruku, přičemž
jsem přesvědčen, že tito mladí a neklid-
ní občané naší obce, již svůj přebytek
energie nebudou ventilovat na majetku
obce a jejich obyvatel. Naopak, uzavřeli
jsme „pakt přátelství“ a slíbili si vzájem-

nou toleranci a pomoc, která by měla vy-
ústit ku prospěchu nás všech.

Tyto události však ukázaly na mnohem
větší nešvar rozvíjející se v naší společ-
nosti než je samotný vandalismus. Jmé-
na tohoto nešvaru jsou LHOSTEJNOST
A SOBECKOST. Jako vždy, nikdo nic ne-
viděl, neslyšel, a když slyšel, tak ho to
nezajímalo, neboť právě nikdo nelikvi-
doval jeho auto. A vlastně, vždyť nikdo
ani neví, na jaká čísla se oznamují po-
dobné události. Telefonní čísla policie,
tísňová linka nebo mobilní telefon sta-
rosty jsou zcela utajená a neveřejná, ne-
mám pravdu? Je s podivem, že starostovi
jsou lidé schopni volat v noci nebo v ne-
děli jen proto, aby si postěžovali na sou-
seda, anebo si ověřili nějakou informaci,
kterou mu zřejmě nejsme schopni podat
na obecním úřadě, ale podstatné věci ja-
ko je vandalismus, či jiné nešvary s hro-
zícím prodlením, ty potřebu oznamovat
nemají.

Takže, zde jsou telefonní čísla, na která
můžete nahlásit jakékoliv události,
o kterých si jen myslíte, že by se dít ne-
měly:
Policie ČR, obvodní oddělení Krásná —
558 692 333, 728 142 203
Tísňová linka — 158, 112
Starosta obce — 720 512 876

Snad jsem zvolil trochu tvrdý způsob,
jak upozornit na některé nešváry, který-
mi dnešní populace trpí, proto doufám
a věřím, že ti, kterých se výše psané řád-
ky netýkají, to nebudou brát osobně.

Marek Kaniok, starosta obce
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Oznámení o době a místě
konání voleb
do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Volby do poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR se uskuteční dne 28. 5. 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 29. 5.
2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Volební
místnost se nachází, v zasedací místnos-
ti obecního úřadu Pražmo. 

Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny kona-
ných ve dnech 28. a 29. května 2010 ve
volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat za podmínek sta-
novených zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republi-
ky, na voličský průkaz v jakémkoliv stá-
lém volebním okrsku na území České re-
publiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. Zákon o volbách do
Parlamentu upravuje dva způsoby, jak
lze již dnes požádat obecní úřad přísluš-
ný podle místa trvalého pobytu voliče
o vydání voličského průkazu, a to:
• písemnou žádostí opatřenou ověře-

ným podpisem voliče 
Žádost musí být příslušnému obecní-
mu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 21. května
2010.

• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, o vydání voličské-
ho průkazu lze požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu, tj. do 26.
května 2010 do 16.00 hodin.
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sa-

natoriu, ústavu sociální péče nebo v ob-
dobném ústavu a zařízení může oprávně-
ný volič za splnění podmínek zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky, rovněž uplatnit své aktiv-
ní volební právo. Má několik možností,
jak postupovat, odvislých do určité míry
od charakteru jeho hospitalizace, a to zda
půjde o hospitalizaci dlouhodobou či
krátkodobou.

V případě, že lze předpokládat, že bu-
de volič dlouhodobě hospitalizován

v nemocnici nebo v obdobném ústavu
a zařízení a bude tam i v době voleb do
Poslanecké sněmovny v roce 2010, sprá-
va tohoto zařízení by měla voliče infor-
movat o možnosti zápisu do zvláštního
seznamu voličů, na základě kterého by
potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do
přenosné volební schránky, se kterou se
za voličem dostaví členové okrskové vo-
lební komise ustanovené v územním ob-
vodu příslušného zařízení. 

V případě krátkodobé hospitalizace
nebo v případě, že volič neví, kde se přes-
ně ve dny voleb bude nacházet (např.
předpokládaná hospitalizace), se jeví ja-
ko nejvhodnější vyřízení voličského prů-
kazu, na který volič může volit v jakékoliv
volební místnosti na území České repub-
liky. Hlasování v těchto zdravotnických
zařízeních zajistí okrsková volební komi-
se, v jejímž územním obvodu se dotčené
zařízení nachází, a to po předchozím po-
žádání buď příslušného obecního úřadu,
v jehož správním obvodu se zdravotnic-
ké zařízení nachází, nebo ve dny voleb
příslušné okrskové volební komise, nej-
lépe prostřednictvím správy příslušného
zdravotnického zařízení. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zaříze-
ní mimo území volebního okrsku, kde
má volič trvalý pobyt, po uzavření stálé-
ho seznamu voličů, tj. ode dne 26. květ-
na 2010 od 16.00 hodin, je tato skuteč-
nost považována za faktickou překážku
ve výkonu volebního práva.

Apelujeme na majitele
domácích zvířat

Dovolujeme si upozornit všechny ma-
jitele domácích zvířat, zejména pak psů
(ale rovněž drůbeže apod.), aby nebyli
bezohlední vůči svému okolí, svým sou-
sedům a spoluobčanům tím, že nechá-
vají svá zvířata volně pobíhat po veřej-
ném prostranství a následně si po nich



ani neuklidí jejich výkaly. Mezi povin-
nosti majitele jakéhokoliv domácího zví-
řete patří zajištění zvířete proti úniku ze
zahrady, zamezení volného pohybu zví-
řete po veřejném prostranství, vedení
psa po veřejném prostranství na vodítku
a s náhubkem, úklid výkalů po zvířeti,
k čemuž Vám mohou posloužit sáčky na
psí exkrementy, které si můžete zdarma
odebrat, apod. 

Mezi veřejná prostranství v obci dle vy-
hlášky patří: veškeré komunikace, chod-
níky, krajnice, parkoviště, odstavné plo-
chy, prostor kolem bytových domů, par-
ky, okolí kostela, veškerá veřejná zeleň.

Děkujeme za pochopení a za to, že ne-
jste lhostejní. 

Ze zasedání
zastupitelstva obce

Studie úpravy křižovatky — Zastupi-
telstvo obce vyhodnotilo předložené va-
rianty možných úprav křižovatky, auto-
busového stanoviště a přilehlých chod-
níků. Vybraná varianta, na které se za-
stupitelé shodli se zastupiteli obce Raš-
kovice, byla následně předložena k po-
souzení Policii ČR, dopravnímu inspek-
torátu, Správě silnic Moravskoslezského
kraje, Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje, Magistrátu města Frý-
dek–Místek, odboru dopravy a ČSAD
Frýdek–Místek. V současné době čeká-
me na jejich stanoviska, abychom mohli
postoupit zase o krůček dále.

Dohody o provozování veřejného po-
hřebiště — V současné době jsou již po-
depsány dohody o zabezpečení veřejné-
ho pohřebiště s obcemi Morávka a Raš-
kovice. Na základě těchto dohod budou
od příštího roku tyto obce přispívat na
rozvoj hřbitova. Stále čekáme na podpis
dohody s obcí Krásná.

Přijetí daru od Moravskoslezského
kraje — Zastupitelstvo obce přijalo dar

ve výši 160 000 Kč od Moravskoslezského
kraje na dovybavení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů novou dýchací
technikou. 

Žádost o dotaci na vybudování multi-
funkčního hřiště — Nevzdáváme se a zno-
vu jsme se rozhodli požádat o dotaci na
vybudování multifunkčního hřiště, jehož
projekt je již téměř dva roky připraven.
Minulý rok nám nebyla přidělena dotace
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, přestože byl projekt vy-
hodnocen velmi kladně. V současné době
žádáme o dotaci z programu rozvoje ven-
kova — Leader, takže držte palce.

Foto publikace o obci Pražmo — Za-
stupitelům byla představena, zpracova-
ná foto publikace o obci Pražmo. Tato 30
stránková publikace, osazena nádherný-
mi fotografiemi z naší obce, má velmi
vysokou úroveň a je určena, jak pro re-
prezentaci obce, tak pro volný prodej. Je-
jí cena je stanovena na 40 Kč. Publikaci si
můžete prohlédnout a zakoupit na
obecním úřadě, případně v propagač-
ním stánku při příležitosti IV. setkání pa-
rohatých měst a obcí.

Ptali jste se na chodníku
Jak je to s tříděním papíru?
V rámci separovaného sběru odpadu

v naší obci slouží pro ukládání papíru
modré kontejnery. Do těchto kontejne-
rů patří noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, kra-
bice, lepenka, karton, papírové obaly
s tímto označením

V žádném případě zde nepatří voskova-
ný a uhlový (kopírák) papír, mokrý, mast-
ný a znečištěný papír, hygienické potřeby.
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Papírové odpady, které odložíte do
speciálního modrého kontejneru, jsou
z mnoha různých druhů papírů. Z jiného
papíru jsou noviny, z úplně jiného je kra-
bice od televize. Každý druh papíru se ta-
ké jinak zpracovává. Proto je potřeba
sběrový papír na dotřiďovací lince dotří-
dit na jednotlivé druhy, někdy se z něj
musí vybírat i odpadky, které tam nahá-
zejí nezodpovědní občané. Dotříděný
papír se lisuje do balíků a odváží ke zpra-
cování do papíren. Slisovaný sběrový pa-
pír poslouží k výrobě nového papíru,
stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidá-
vá se do směsi na výrobu papíru. Papír je
možné takto recyklovat asi pětkrát až se-
dmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru
jsou například: novinový papír, sešity, le-
penkové krabice, obaly na vajíčka, toalet-
ní papír apod. Kartony nebo těžší papíry
se mohou využít na výrobu průmyslo-
vých vláken pro výrobu sádrokartonu
nebo stabilizačních pojiv do betonových
výrobků. Dalším využitím papírových
vláken je jejich použití jako přísady do
asfaltových povrchů při výstavbě dálnic,
silnic a například na stanice autobusů
proti vyjíždění kolejí. Lehčí noviny, časo-
pisy a telefonní seznamy se mohou vyu-
žít na výrobu tepelné a zvukové izolace,
nebo jako deskový izolační materiál.

Kdo platí tak nákladnou rekonstrukci
hlavní komunikace?

Vzhledem k tomu, že se s touto otázkou
setkáváme dosti často, dospěli jsme k ná-
zoru, že je nutné osvětlit, že tuto rekon-
strukci financuje vlastník komunikace, te-
dy Moravskoslezský kraj a nikoliv obec
Pražmo. V této souvislosti rovněž podotý-
káme, že obec Pražmo, nemá žádný vliv
na to, jak dlouho a jakým způsobem se re-
konstrukce bude provádět. Zároveň uvá-
díme, že obec Pražmo, nebyla dopředu in-
formována o způsobu a rozsahu provádě-
né rekonstrukce. Na druhou stranu je nut-
no říci, že jakékoliv snahy o zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury v na-
šem okolí bychom měli brát jako kladnou
záležitost a to přes veškeré dočasné pro-
blémy, které každá rekonstrukce přináší.

Svoz nebezpečného
odpadu

Svoz nebezpečného odpadu v obci
Pražmo proběhne v sobotu 5. června
2009 v době od 10.05 do 10.35 na parko-
višti před bývalým obecním úřadem.
Upozorňujeme občany, že odpad se zde
může shromažďovat až bezprostředně
před svozem. Nebezpečným odpadem se
rozumí upotřebené motorové oleje, ole-
jové filtry, tonery, barvy, lepidla, rozpou-
štědla, obaly od postřiků a jiné chemiká-
lie, prošlé a nepotřebné léky, baterie, zá-
řivky, nepotřebné elektro zařízení, které
by mělo být kompletní. Upozorňujeme,
že nebezpečný odpad pocházející z pod-
nikatelské činnosti nebude odebrán.

Nabídka pečovatelské
služby Charity
Frýdek–Místek

Obec Pražmo byla oslovena Charitou
Frýdek–Místek s nabídkou na výkon pe-
čovatelské služby. V případě zájmu z řad
občanů obce a blízkého okolí o tuto
službu by Charita Frýdek–Místek, byla
schopná zřídit v obci Pražmo předsunu-
tou kancelář, aby byla zmenšena dojez-
dová vzdálenost za klienty.

Pokud projevíte zájem, prostudujte si
níže uvedený rozsah a ceník poskytova-
ných služeb a kontaktujte, nejpozději
do 10. června 2010 Obecní úřad Pražmo
na tel. č. 558 692 240, nebo mailem: po-
datelna@prazmo.cz, kde si službu mů-
žete předběžně rezervovat. Po vyhodno-
cení Vašeho zájmu budou s Charitou
Frýdek–Místek vedena další jednání
o podmínkách poskytování pečovatel-
ské služby.

Ceník základních a fakultativních
(„doplňujících“) činností Charitní pe-
čovatelské služby na území města Frý-
dek–Místek a některých okolních obcí
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Cílovou skupinou jsou senioři a dospě-

lí lidé se zdravotním a tělesným postiže-
ním a dospělí lidé s chronickým one-
mocněním žijící ve městě Frýdek–Mís-
tek a některých jeho okolních obcích,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a jsou příjemci příspěvku na péči.

V rámci účtování za pečovatelskou
službu započítáváme ke každé návštěvě
u klienta jednotnou sazbu 10 Kč za čas
strávený cestou ke klientovi (kromě
skutečného času stráveného vykonává-
ním úkonů). Jedna návštěva trvá mini-
málně 20 minut a dále se účtuje kaž-
dých započatých 10 minut.

A. základní činnosti
Níže uvedené úkony za sazbu 100
Kč/hod. (úkony prováděné v pracovní
dny)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů

péče o vlastní osobu:
— pomoc a podpora při podávání jíd-

la a pití,
— pomoc při oblékání a svlékání včet-

ně speciálních pomůcek,
— pomoc při prostorové orientaci, sa-

mostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,

— pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
— pomoc při úkonech osobní hygie-

ny, 
— pomoc při základní péči o vlasy

a nehty,
— pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při -
zajištění stravy:
— pomoc při přípravě jídla a pití,
— příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domác-
nosti:
— běžný úklid a údržba domácnosti,
— údržba domácích spotřebičů,
— pomoc při zajištění velkého úklidu

domácnosti, například sezónního
úklidu, úklidu po malování,

— donáška vody,
— topení v kamnech včetně donášky

a přípravy topiva, údržba topných
zařízení, 

— běžné nákupy (nákup základních
potřeb do 5 kg) a pochůzky 

— praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy,

— praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím:
— doprovázení k lékaři, na úřady a in-

stituce a zpět

Níže uvedený úkon za sazbu 20 Kč/
úkon (zde se nezapočítává sazba 10 Kč
za čas strávený cestou ke klientovi!)

— dovoz nebo donáška teplého jídla 
— po individuální domluvě

Níže uvedené úkony za sazbu 100
Kč/úkon

— velký nákup, například týdenní ná-
kup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti,

Níže uvedené úkony za sazbu 50 Kč/kg
prádla

— praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy,

— praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy,

B. Fakultativní činnosti
Níže uvedené úkony za sazbu 120
Kč/hod.

— vyřizování úředních záležitostí
— služba prováděná o víkendech

a svátcích 

Níže uvedené úkony za sazbu 75 Kč/hod.
— dohled nad klientem („hlídání“)

— po individuální domluvě a zvá-
žení možností zajištění služby 

Sazba za cestovné: Účtujeme jen cestu
ke klientovi, nikoli zpět. Sazba činí 5
Kč/km.
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Czech point
na obecním
úřadě

Končí doba zbytečného obcházení úřa-
dů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíž-
dění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou,
aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovi-
tostí do vzdáleného města. Končí pocit
beznaděje člověka před kolosem státní
byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpo-
hodlnější způsob, jak z jediného místa ko-
munikovat s úřady a institucemi. Czech
POINT, neboli Český Podací Ověřovací In-

formační Národní Terminál, je asistova-
ným místem výkonu veřejné správy, kde
může každý člověk zažádat o výpis z veřej-
ných i neveřejných rejstříků, podat podá-
ní, zažádat o datovou schránku, či provést
autorizovanou konverzi na žádost. 

Takto zní oficiální pozvánka Minister-
stva vnitra ČR k Czech pointu, jehož
kontaktní místo je již zřízeno rovněž na
obecním úřadě v Pražmě. Ne všechny
rejstříky však v současné době fungují,
jak se patří, proto si je nutné před ná-
vštěvou úřadu nejlépe telefonicky ověřit,
zda službu může poskytnout.

Naše děti malovaly do soutěže Zlatých stránek.cz
Dne 26. 2.

2010 naši Ma-
teřskou školu
Pražmo navští-
vil zástupce Zla-
tých stránek,
aby předal cenu
Lucince Nytrové
za jeden z vítěz-
ných obrázků,
které byly otiš-
těny ve Zlatých
stránkách pro
rok 2010 na str.
390. 

Soutěž probě-
hla na konci ro-
ku 2009 a děti
měly nakreslit
obrázek typický
pro náš region.

Lucinka ztvár-
nila vysílač na Lysé hoře, zimní zátiší a erb obce Krásná. Stala se nejmladší vítězkou
této soutěže. 

Za kolektiv MŠ Pražmo gratulujeme.

TRADIČNÍ PRAŽMOVSKÉ VESELENÍ SE BUDE KONAT
V PÁTEK 18. ČERVNA 2010 V AREÁLU U SV. FLORIÁNA —

podrobný program bude včas vyvěšen
na vývěsních tabulích
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Informace ředitelky MŠ
Pražmo

Považuji za nutné informovat občany,
strávníky naší ŠJ a rodiče dětí MŠ Praž-
mo o opatření k zajištění bezpečnosti
dětí při jejich pobytu na školní zahradě.

V době pobytu dětí na zahradě bude
velká brána uzavřena. Proto v této době
nebudou rodiče a strávníci vjíždět svými
motorovými vozidly do areálu školní za-
hrady. K zaparkování motorových vozidel
lze využít parkoviště v blízkosti kostela.

Toto opatření bude platit do doby, než
bude provedeno oddělení herní plochy
od příjezdové komunikace.

Radmila Králová, ředitelka MŠ Pražmo

Upozornění
Upozorňujeme (zejména starší) spolu-

občany, že s rostoucími teplotami roste
i aktivita zlodějů. Pod nejrůznějšími zá-
minkami se Vám vloudí do domu a bě-
hem velmi krátké chvíle jsou schopni vás
kompletně vykrást. Jako varování uvádí-
me případ, který se stal před nedávnem
na Krásné. Rumunští Romové s němec-
kou SPZ připravili o celoživotní úspory
82letého muže. I když cílovou skupinou
těchto lidí jsou naši starší spoluobčané,
neměl by k tomuto zůstat lhostejný vů-
bec nikdo. Je třeba si všímat svého okolí
a v případě něčeho podezřelého okamži-
tě kontaktovat Policii ČR nebo obecní
úřad.

Žáci základní školy
v Raškovicích mapují
výskyt křídlatky v povodí
řeky Morávky

V rámci environmentálního projektu
Křídlatka vyvíjí ZŠ Raškovice a zejména
její žáci nemalé úsilí k tomu, aby byl ten-
to invazivní druh z naší oblasti vypuzen.
V roce 2010 budou opět mapovat výskyt
Křídlatky v místech od Bílého kříže až po
Frýdek–Místek a rádi by se obrátili na
Vás občany s prosbou o spolupráci. 

„Pokud v květnu a červnu najdete
Křídlatku, informujte o tom naši školu,
případně obecní úřad Pražmo a uveďte,
pokud možno, co nejpřesnější údaje
o místě jejího výskytu (parcelní číslo,
lokalita, situační plánek, apod.) Na zá-
kladě těchto oznámení bude zajištěn je-
jí postřik.

Vážené příznivkyně
a příznivci sportu,

je to již více než rok, kdy došlo k rozdě-
lení TJ Pražmo – Raškovice. Za tu dobu
byla Tělovýchovná jednota spojována
převážně s fotbalovými aktivitami. Ne-
stydíme se za to a rádi připomínáme vý-
sledky a umístění našich mužů a jsme
hrdi i na umístění našich dorostenců
a žáků v minulém roce, které odrazily
dlouhodobou a usilovnou práci všech
zúčastněných.

Jako další výsledek naší práce vidíme
zahájení provozu sportovního baru s in-
ternetovou kavárnou a herním koutkem
v prostorách naší klubovny. Připraven je
stolní fotbal, šipky a chceme se i do bu-
doucna řídit Vašimi zájmy a proto jsme
připraveni doplnit a obměnit činnost dle
potřeby dalšími atraktivními zábavami.
Věříme, že naše výše uvedené klubové
zařízení navštívíte a přesvědčíte se sami
o šířce našich nových aktivit, které Vám
nabízíme. Činíme tak i proto, aby mlá-
dež měla možnost aktivního a přitom
pro ni zajímavého trávení volného času.
Od dubna se spouští i večerní kolektivní
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sledování sportovních přenosů, takže
věříme, že našimi příznivci nebude jen
mladá generace. Venkovní aktivity bu-
dou letos doplněny i o dvě pískoviště,
které jistě potěší děti a tím i jejich rodiče.
Do budoucna pak připravujeme otevře-
ní sauny pro veřejnost, hrací plochy pro
mládež a dopravního hřiště.

Pro budoucnost je ale našim přáním
rozšířit svou působnost i na další spor-
tovní aktivity a zužitkovat naše zkuše-
nosti i v jiných sportovních odvětvích.
Vše záleží i na Vás a Vašich zájmech.
Jsme připraveni reagovat na Vaše názory,
připomínky a zájmy. Úkolem, který vní-
máme jako svůj společenský závazek je
poskytovat širokou škálu sportovního
vyžití jak pro mládež, tak pro střední ge-
neraci i pro naše seniory a to v návaz-
nosti na současnou práci. Nabízíme
zázemí a prostor pro Vaše aktivity, nevá-
hejte a kontaktujte se na nás svými pod-
něty. 

Budeme rádi, pokud budete chtít roz-
šířit řady naší členské základny a jste
tímto srdečně zváni a vítáni. Netřeba mít
sportovní nadání, ceněna je sportovní
chuť a elán.

Těšíme se na Vaši návštěvu, ať již při
sportovních akcích pořádaných naší Tě-
lovýchovnou jednotou, nebo jen při trá-
vení Vašeho volného času, který nám bu-
de ctí Vám zpříjemnit.

Za TJ Pražmo Raškovice
Bc. Ing. Daniel Uherek, předseda

— Trápí vás osobní problémy a potře-
bovali byste se o nich poradit?

— Zadlužili jste se a nedaří se vám půjč-
ky splácet?

— Nevíte, jaká máte práva při propuš-
tění ze zaměstnání?

— Koupili jste při prodejní akci nevý-
hodně zboží, které vlastně nepotře-
bujete?

— Potřebujete poradit při uzavírání ná-
jemní smlouvy?

Tyto a podobné problémy často přivá-
dějí lidi různého věku do Poradenského
centra, které sídlí ve Frýdlantě nad Os-
travicí. Svou situaci zde mohou řešit se
sociální pracovnicí nebo s psychotera-
peutkou. Naše služby jsou bezplatné
a při návštěvě ani nemusíte uvádět své
jméno nebo bydliště. Zřizovatelem je
Charita Frýdek–Místek.

Poskytujeme tyto služby:
• sociálně právní poradenství v oblas-
tech:

❍ pracovněprávní vztahy
❍ majetkoprávní vztahy
❍ rodina, rodinné právo a mezilidské

vztahy
❍ sociální dávky, pomoc a pojištění
❍ bytová problematika

• dluhové poradenství:
❍ informace o možnostech řešení si-

tuace při zadlužení
❍ pomoc při sestavování splátkových

kalendářů
❍ pomoc v korespondenci s věřiteli

a exekutory
❍ pomoc s podáním návrhu na povo-

lení oddlužení
❍ informace a rady těm, kdo uvažují

o zadlužení
❍ odpovědi na dotazy dlužníků a věři-

telů

• rodinné poradenství a psychoterapii
v situacích:

❍ prožívání náročných životních ob-
dobí

❍ vztahových problémů
❍ konfliktních situací v rodině
❍ mezigeneračních nebo výchovných

obtíží
❍ psychosomatických problémů

Kde nás najdete:
Poradenské centrum najdete ve Frýd-

lantě n. O., ve staré budově městského
úřadu, vchod z parku (v patře nad notář-
stvím).
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Flétnisté a klavíristé
z Raškovic

Spolu s velkým flétnovým
souborem 

Vás zvou na koncert,
pod vedením učitelky

Miriam Dýrrové, dipl. um. 
Kdy: 27. 5. 2010 

V kolik: v 16.30 hodin 
Kde: v hudebně ZŠ

v Raškovicích (přezůvky
s sebou). 

Jaké skladby uslyšíte:
Hvězdné války,

Piráti z Karibiku, Saxana… 

Konzultační hodiny:
Pondělí: 7—11 13—18
Úterý: 13—15
Středa: 7—11 13—18
Čtvrtek: 7—11
V pondělí a ve středu od 16 hod. pouze
pro objednané.

Kontakty:
Poradenské centrum
Náměstí 3
739 11 Frýdlant n. O.
telefon: 595 171 681
mobil: 737 627 827 (sociálně právní

a dluhové poradenství)
603 356 766 (rodinné poraden-
ství a psychoterapie)

email: poradna.frydlant@centrum.cz
web: www.fm.charita.cz/poradna



LIŠKA VÁM NABÍZÍ
• Stavební spoření
• Úvěry
• Projekt financování Vaší bytové potřeby na míru

dle Vašich přání
• Zpracování žádosti o úvěr s úrokem již od 3,7 %

ročně
• Možnost mimořádných splátek úvěru
• Pojištění pro případ smrti
• Úroky z úvěru a meziúvěru lze odečíst od základu

daně z příjmu
• Pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení
• Nabídku spolupráce a zaškolení

Lenka Edelsbergerová
finanční poradce ČMSS
mobil: 725 731 005
lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz
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SLUŽBY PRO DOMÁCNOST!
Úklid, pochůzky, nákupy,

péče o seniory, juniory
a další služby…

mobil: 724 356 535
e-mail: liba.foldynova@centrum.cz
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Udělejte si radost
a zařiďte si zahradu nově

Jen co vysvitlo sluníčko, většina majitelů rodinných domů začala se zvele-
bováním svých zahrad a při provádění jarního úklidu možná zjistila, že by
se pro chvíle odpočinku hodil třeba nový altánek. Nebo ten starší potřebu-
je opravit, popřípadě obnovit nátěr, aby chvíle strávené v něm byly opra-
vdovým požitkem.

Možná byste chtěli udělat radost svým malým dětem novou skluzavkou,
houpačkou, šplhací stěnou nebo jiným novým dětským prvkem. Děti byste
určitě potěšili i novým pískovištěm. Možná by to chtělo zahradu vybavit ně-
jakou pergolou nebo lavičkou pro pohodlné posezení při sledování dovádě-
ní těch nejmenších.

Pro sportovně založené děti můžete nechat část zahrady vybavit sportov-
ními prvky jako jsou fotbalové, popř. hokejové, branky, streetballové koše či
záchytné sítě.

To vše umí a rád pro vás bude realizovat provoz Technická správa TS a. s.
Zkušení zaměstnanci tohoto provozu vás navštíví, v průběhu bezplatné
konzultace s vámi projednají vaše představy a na základě nich vám předlo-
ží návrhy, které v dohodnutých termínech a požadované kvalitě provedou.

Také pokud jste našli díru v plotě nebo jste se rozhodli oplotit svůj „hrad“,
můžete se na tento provoz s důvěrou obrátit.

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

N A Š E  S L U Ž B Y  P R O  V A Š I  P O H O D U !


