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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Budoucí využití obecních
budov 

Po dlouhých a zralých úvahách zastu-
pitelstvo obce dospělo k závěru, že je
nutné o budoucím využití obecních bu-
dov uvažovat jako o celku a v souvislos-
tech, aby nedošlo k unáhlenému kroku,
jehož bychom mohli v budoucnu litovat. 

Na počátku stála potřeba bezodkladně
rozhodnout o budoucím využití budovy
Rajmanea. Na základě uskutečněné an-
kety jsme zjistili, že občané preferují
možnost, aby budova Rajmanea byla vy-
užívána ve prospěch seniorů (50 ze 112
respondentů). Jen v těsném závěsu ob-
čané preferovali variantu, aby budova
byla využitá ve prospěch obecních akti-
vit (40 ze 112 respondentů). Tyto výsled-
ky nám samozřejmě mnohé prozradily
o prioritách a potřebách Vás občanů, kdy
v nelehkém konečném rozhodování nás
zavázaly s těmito prioritami počítat
i když ne vždy v těsném vztahu s budo-
vou Rajmanea. 

Občané, kteří preferovali její využití ve
prospěch seniorů, zdůraznili nutnou ce-
lospolečenskou potřebu zajistit pro se-
niory důstojné podmínky pro prožití
sklonku života. Po posouzení všech sou-
vislostí je však nutno říct, že Rajmaneum
není tím správným místem pro vybudo-
vání zařízení sloužícího pro seniory. Za-
stupitelstvo obce je přesvědčeno, že re-
konstrukce i následný provoz by byl pro
jednu obec velice drahý a neefektivní.
Z tohoto důvodu bylo na Sněmu staros-
tů Sdružení obcí povodí Morávky do-
hodnuto, že se obce budou zabývat

možnostmi výstavby společného zaříze-
ní pro seniory. Jednání jsou však v počát-
cích, kdy o jejich výsledcích budeme
průběžně informovat.

O využití budovy Rajmanea pro obec-
ní a společenské aktivity zastupitele uva-
žovali nejvíce, nicméně po zapojení dal-
ších úvah o možnostech využití i dalších
obecních budov bylo rozhodnuto zcela
jinak:

— Rekonstrukce půdy v budově stá-
vajícího obecního úřadu

Pro obecní a společenské aktivity by
sloužila tato budova, která je jinak v bez-
vadném technickém stavu, ale nutně
potřebuje vyměnit střešní krytinu. V této
souvislosti bude realizována rekonstruk-
ce velké půdy, do které bude nastěhová-
na knihovna a vytvořen v ní další víceú-
čelový prostor pro volnočasové aktivity,
zejména dětí a mládeže (např. mateřské
centrum, klubovna, či místnost pro be-
sedy).

— Prodej budovy bývalého obecní-
ho úřadu

Tato budova je ve velmi špatném tech-
nickém stavu, kdy jakákoliv rekonstruk-
ce by byla zcela neefektivní. Prodána by
měla být v okamžiku přestěhování kni-
hovny a mateřského centra do nové
půdní vestavby v budově obecního úřa-
du. Tento krok by měl být realizován co
nejdříve.

— A zpět k využitelnosti budovy Raj-
manea

Budova bude na základě zpracované
studie a projektové dokumentace po-
stupně rekonstruována tak, aby bylo za-
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chováno její stávající využití, nicméně
by byly přeměněny byty II. kategorie na
byty I. kategorie, tedy byty (garsonky) se
sociálním zařízením. Podle výsledků
studie by mohl být v jednom z pater
umístěn společenský sál. V půdních pro-
storách pak rovněž byty, či pokoje k pro-
nájmu. Vše by bylo realizováno postup-
ně, čímž by se náklady na rekonstrukci
rozdělily do několika let.

Tento schválený postup bude v pod-
statě reflektovat náměty občanů vyplý-
vající s ankety, přestože tyto nebudou
zcela v souvislosti s budovou Rajmanea.
Zároveň se tímto postupem rozdělí in-
vestice do obecních budov do několika
let a rekonstrukce nebudou komplexní
a drahé, nýbrž částečné a postupné, dá-
le se dislokují obecní aktivity pod jednu
střechu, urychlí se proces prodeje budo-
vy bývalého obecního úřadu, což je
v podstatě největší břemeno obce.

Informace o otevření
nového sběrného místa
odpadů

Pro Vás obyvatele a majitele nemovi-
tostí v obci Pražmo jsme v dubnu, ve
spolupráci s obcí Raškovice otevřeli na-
proti bývalého hostince Obecník (bývalá
sběrna druhotných surovin) nové sběrné
místo odpadů. Provozní doba: každý pá-
tek od 14:30 do 18:00 hod. a každou so-
botu od 8:00 do 11:00 hod. Bezplatně je
zde možné odevzdat:

• veškeré druhy nebezpečného odpa-
du — barvy, veškeré druhy syntetických
olejů, tonery a tiskařské barvy, rozpou-
štědla, pesticidy, kyseliny, zásady, ne-
mrznoucí směsi a jiné syntetické kapali-
ny, tuky asfaltové výrobky, lepidla, olově-
né výrobky a akumulátory, nikl–kadmio-
vé baterie, bateriové články, brzdové ka-
paliny, obaly od nebezpečných látek, la-
boratorní chemikálie, tlakové obaly s vý-
plní nebezpečnou látkou, absorbční čini-
dla a látky znečištěné od nebezpečných
materiálů a kapalin, stará léčiva, zářivky

a jiné výrobky obsahující rtuť, ledničky,
mrazničky a jiné výrobky obsahující
chlorofluorouhlovodíky, fotomateriál
apod.  s výjimkou azbestu (eternit)

• vyřazené elektrospotřebiče – PC,
monitory TV, videa, drobný elektromate-
riál a el. výrobky

• dřevo, plasty, papír, sklo – má se na
mysli velkoobjemové výrobky, které se
nevlezou do nádob na tříděný odpad

• velkoobjemový odpad – starý náby-
tek, dřevotříska, matrace, tkaniny apod.

• stavební odpad – pouze menší
množství cca do 500 kg (nosnost stan-
dardního přívěsného vozíku). Odběr sta-
vebního odpadu je zpoplatněn.

• pneumatiky – pouze množství cca
do 4 ks.

Důležité poznámky:
• Výrobky z azbestu, zejména pak

Eternit ve sběrném místě neodebírá-
me! Důvodem je vysoká rizikovost pro
zaměstnance sběrného místa vzhledem
k tomu, že azbest je vysoce karcinogenní
látkou, nebezpečnou zvláště při mani-
pulaci (vdechování částic). Likvidaci ta-
kovéhoto odpadu je nutné zajistit u od-
borné firmy (např. Frýdecké skládky)

• Vyřazené elektrospotřebiče neroze-
bírejte! Při odevzdání elektrospotřebiče,
který je v celku, zejména lednice, mraz-
ničky, televizory apod., šetříte náklady
obci a tím i sami sobě do budoucna, ne-
boť se jedná o odpad zařazený do kate-
gorie zpětného odběru. Za tento odpad
obec neplatí poplatky. V případě, že
elektrospotřebič rozeberete stává se
z něj obyčejný velkoobjemový odpad, je-
hož likvidace je nákladná.

• Do běžných popelnic vhazujte jen
běžný komunální odpad! Šetříte tak pe-
níze obci a potažmo i sami sobě. Čím ví-
ce odpadu vytřídíte a vhodíte do nádob
k němu určených, případně odpad od-
vezete do sběrného dvora, tím méně bu-
de běžného komunálního odpadu v po-
pelnicích a tím více obec ušetří za jeho
likvidaci. Odpad z popelnic již nikdo ni-



kdy neroztřídí a skončí na skládce, což se
velmi prodražuje, nehledě na skuteč-
nost, že je to zbytečné zatěžování krajiny
a přírody.

Do popelnice tak nepatří: velkoobje-
mový odpad, sklo, plasty, papír, léky, zá-
řivky, baterie a články, nebezpečný
odpad.

To se týká i velkoobjemových kontej-
nerů v oblasti Obora, na ul. Do kopca
a ul. Do potoka.

Pokud je možné kompostování, pre-
ferujte jej!!! V dnešní době již existuje
široká škála kompostérů za rozumné
peníze. Při dodržování základních pra-
videl kompostování nevzniká ani zá-
pach, ani nadbytečné obtěžování hmy-
zem (nedoporučují se kompostovat
zbytky z kuchyně).

• Likvidaci stavebního odpadu ve vět-
ším množství může zajistit Frýdecká
skládka, případně je možné staré beto-
ny, cihly apod. odvést na drtičku (nej-
bližší ve vyšních Lhotách – Společnost
Spolstav). Vyvarujte se pokušení staveb-
ním odpadem zavážet remízky, příkopy
aj. plochy. Jedná se o založení černé
skládky, což je trestné. 

Malé množství stavebního odpadu (do
500 kg) za poplatek odebereme. Popla-
tek je možno zaplatit nejlépe předem,
v mimořádných případech do jednoho
týdne od odevzdání přímo na obecním
úřadě Pražmo. Cena bude kalkulována
na základě množství a druhu stavebního
odpadu.

• Likvidaci pneumatik primárně za-
jišťují výrobci a dodavatele pneumatik.
Provozovna, kde jste pneumatiky zakou-
pili, je povinná je zpětně a bezplatně
odebrat. To se týká i obchodních řetězců.
Nezatěžujte zbytečně obecní rozpočet
tím, že je budete odvážet do sběrného
dvora, vždyť jste si likvidaci pneumatiky
zaplatili již při koupi.

• Odpad nebude odebrán v případě,
že bude pocházet z podnikatelské čin-
nosti, nebo se neprokážete dokladem
totožnosti!!!

Sběrné místo bude v budoucnu osa-
zeno kamerovým systémem. Upozor-
ňujeme proto, že se nevyplatí zanechat
odpad před jeho branami. Jedná se
o založení černé skládky, což je trestné.

Ze zasedání zastupitel-
stva obce Pražmo

Návrh koncepce odpadového
hospodářství obce.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpra-
cování koncepce odpadového hospo-
dářství obce. Tato by měla analyzovat
současný stav a navrhnout optimální ře-
šení v dlouhodobém časovém horizontu
tak, aby obec byla připravena efektivně
reagovat na veškeré legislativní i ekono-
mické změny v oblasti odpadového hos-
podářství. Dokument bude zpracován
tak, aby byl živým a bylo do něj možné
aktuálně zasahovat. Vzhledem k tomu,
že bude vypracován s využitím pouze
vlastních kapacit obce, nebude požado-
vat žádné finanční výdaje z jejího rozpo-
čtu. Zabývat se bude veškerými oblast-
mi, tzn. nakládáním s komunálním od-
padem, oblastí tříděného odpadu a zvy-
šování jeho podílu v rámci celkového
odpadu, problematikou sběrného dvora,
nakládáním s biologicky rozložitelného
odpadu, spalováním odpadů, osvětou ve
všech dílčích oblastech apod.

Návrh koncepce komunikace
a informovanosti občanů.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně
systému informovanosti občanů obce. 

Pražmovské ozvěny
Pražmovské ozvěny v této formě Vám

dnes do schránek přicházejí naposledy.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že Praž-
movské ozvěny budou vycházet pravi-
delně s uzávěrkou, vždy k prvnímu dni
sudého kalendářního měsíce (srpen, ří-
jen, prosinec, únor, duben, červen).

Pražmovské ozvěny 33
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Tímto předejdeme mnohým komplika-
cím ve vztahu k informacím různých
sdružení a spolků a dále taky ve vztahu
k inzerentům. Další významnou změ-
nou je skutečnost, že Pražmovské ozvě-
ny budeme připravovat svépomoci, jeli-
kož náklady na dodavatelský způsob je-
jich výroby neustále a neúměrně rostou.
Přitom víme, že spousta občanů je vůbec
nečte. S touto skutečností je spojená tře-
tí a nejvýznamnější změna.

Chtěli bychom zefektivnit způsob je-
jich výroby, proto jsme se rozhodli, že
PRAŽMOVSKÉ OZVĚNY BUDOU DO-
DÁVÁNY SICE STÁLE ZDARMA, NIC-
MÉNĚ BYCHOM CHTĚLI PREFEROVAT
ELEKTRONICKÝ ZPŮSOB DISTRIBUCE,
PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ PROJEVÍ ZÁJEM
A MAJÍ BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍSTUP
K INTERNETU A POTAŽMO MAILU.
ZÁROVEŇ TÍMTO ZPŮSOBEM BUDE-
ME ELIMINOVAT DODÁVKU PRA-
ŽMOVSKÝCH OZVĚN TĚM, KTEŘÍ JE
NEČTOU A ROVNOU JE ZAŘADÍ MEZI
SPOUSTU NEPOTŘEBNÝCH LETÁKŮ
PŘÍMO DO ODPADU. 

Zavedení systému zasílání tzv.
rychlých zpráv

Další změnou ve způsobu informova-
nosti občanů o dění v obci je zavedení
systému zasílání tzv. rychlých zpráv. Na
Vámi uvedené číslo mobilního telefonu
Vám budeme ZDARMA zasílat důležité
informace týkající se dění v obci (např.
o výpadcích el. proudu, vody, informace
o změně provozních a úředních hodi-
nách, konání kulturních akcí pořáda-
ných obcí a místními sdruženími, krizo-
vé informace apod.) Absence tohoto
systému mnohdy přináší opožděné ne-
bo pouze omezené zprostředkování dů-
ležitých informací pro Vás. Zdůrazňuje-
me, že Vám touto formou nebudou zasí-
lány žádné reklamy a pozvánky na re-
klamní akce.

K ZAVEDENÍ TOHOTO ZPŮSOBU IN-
FORMOVANOSTI VÁS OBČANŮ, AŤ JIŽ
VE VZTAHU K PRAŽMOVSKÝM
OZVĚNÁM, TAK VE VZTAHU K ZA-

SÍLÁNÍ RYCHLÝCH ZPRÁV POTŘEBUJE-
ME VAŠI SPOLUPRÁCI, PROTO VÁS
V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH NA-
VŠTÍVÍ ZAMĚSTNANEC OBCE PRA-
ŽMO, KTERÝ S VÁMI VYPLNÍ KRÁTKÝ
DOTAZNÍK.

TENTO BUDE OBSAHOVAT JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESU POBYTU/EV. ČÍSLO
CHATY, KONTAKTNÍ E—MAIL, KON-
TAKTNÍ ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFO-
NU. NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÍ TOHOTO
DOTAZNÍKU BUDETE/NEBUDETE ZA-
ŘAZENÍ DO SYSTÉMU AUTOMATICKY.

Zpracování koncepce komuni-
kace s občany

Zastupitelstvo obce zároveň schválilo
vypracování koncepce komunikace s Vá-
mi občany a Vašeho zapojení do rozho-
dovacích procesů obce. Cílem této kon-
cepce je zvýšení zájmu Vás občanů o zá-
ležitosti týkající se naší obce. Koncepce
bude řešit zejména způsoby, jak tohoto
cíle dosáhnout např. vytváření různých
pracovních skupin při přípravě i realiza-
ci projektů obce z řad dobrovolníků, po-
řádání tzv. mini–parlamentů pro úzké
skupiny obyvatel (mládež, děti, senioři
apod.), zapojení Vás občanů do příprav
kulturních akcí atd.

Dotace na obnovu
vybraných prvků
veřejného pohřebiště

Naše obec získala dotaci na obnovu
vybraných prvků veřejného pohřebiště
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 297 800 Kč. V rámci tohoto projektu
budou provedeny terénní úpravy ve
spodní části hřbitova (již bylo započato),
vyměněn celý pletivový plot, rekonstru-
ován stávající centrální chodník a rekon-
struovány obě kašny na vodu. Celkové
náklady projektu by měly činit cca 500
000 Kč. Tímto žádáme občany a návštěv-
níky hřbitova, aby přijali nezbytná opat-
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ření k realizaci stavby s nadhledem a po-
chopením. Zároveň vyzýváme ke zvýše-
né opatrnosti při pohybu po hřbitově.
Děkujeme za pochopení.

Vytvoření školského obvodu
s obcí Raškovice

Zastupitelstva obou obcí schválila
smlouvu o vytvoření školského obvodu.
V praxi to pro Vás občany neznamená
žádnou podstatnou změnu. Pro obec
Pražmo je však důležitá v tom, že již
obec nebude nucena přispívat na provo-
zování škol, do kterých chodí děti s trva-
lým pobytem v naší obci, nicméně
v mnohých případech bydlících mimo
obec (např. Havířov, Ostrava, Frýdek–
–Místek apod.). Toto opatření není smě-
řováno proti základní škole na Morávce,
neboť s obcí Morávka je uzavřena speci-
ální smlouva o úhradě neinvestičních
nákladů. Pokud by měl kdokoliv zájem
o poskytnutí bližších informací k této
problematice, neváhejte kontaktovat
starostu obce Pražmo.

Realizace úpravy zeleně starého hřbi-
tova je v plném proudu. Již na podzim
jsme zahájili regeneraci zeleně bývalého
hřbitova a nyní nastal čas vše dokončit
dle vypracované studie. Možná se to ně-
komu zdá být zdlouhavé, nicméně jen
připravit půdu svépomoci pro výsev no-
vého trávníku ve spodní části bývalého
hřbitova znamenalo navést spoustu hlí-
ny, odstranit mnoho velkých kamenů,
rozbitých pomníků, srovnání nerovnos-
tí, vysbírání kamení a opakované odple-
velení. V současné době bude probíhat
finální úprava terénu, zasetí trávy a vý-
sadba keřů aj. rostlin.

Práce na víceúčelovém hřišti jsou
v plném proudu a budou i nadále pokra-
čovat. Provoz by měl být zahájen
o prázdninách. Hřiště bude parametrově
dostačující pro volejbal, nohejbal, bat-
binton (oficiální parametry) a dále pak
pro rekreační floorball, malou kopanou,
street basketball. Vzhledem k tomu, že

součástí hřiště bude mantinel, uvažuje-
me o zimním zaledování plochy. Vzhle-
dem k omezeným možnostem není hřiš-
tě určeno pro tenis.

Zastupitelstvo obce schválilo veřej-
nou finanční podporu Farnosti Moráv-
ka ve výši 40 000 Kč na restaurování je-
diné kulturní památky v obci „Sochy sv.
Jana Nepomuckého“.

Zastupitelstvo obce schválilo veřej-
nou finanční podporu Svazu tělesně
postižených ČR ve výši 4 500 Kč na dofi-
nancování ozdravných pobytů pro ob-
čany z obce Pražmo.

Ministerstvo vnitra ČR schválilo bez-
úplatný převod vozidla VW Transportér
obci. Vozidlo určené k přepravě až 9
osob by mělo sloužit Sboru dobrovol-
ných hasičů Pražmo na místě již vyslou-
žilé Avie, kterou obec úspěšně prodala ji-
nému SDH v Čechách.

Obec Pražmo

vás zve na již tradiční

Pražmovské
VESELENÍ

které se uskuteční

v pátek 17. 6. 2011 v 16:30 hod
v areálu u Sv. Floriána.

Stejně jako v minulých letech
přivítáme v rámci spolupráce
s Mezinárodním folklórním
festivalem ve Frýdku–Místku
jeden zahraniční soubor,

k poslechu i tanci bude hrát
cimbálová muzika Satina

a příjemný páteční podvečer
jistě zpestří i další

vystoupení
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
NA NEZVANÉ HOSTY

V MINULÝCH DNECH NAVŠTÍVILY
NAŠE, ZEJMÉNA STARŠÍ OBČANY,
ZŘEJMĚ CIZINKY TMAVŠÍ PLETI, KTE-
RÉ SI NEVÁHALY VYNUCOVAT VSTUP
DO DOMU I NEVYBÍRAVÝMI A NÁSIL-
NÝMI ZPŮSOBY. CHTĚLI BYCHOM
TÍMTO UPOZORNIT VŠECHNY SPOLU-
OBČANY, ABY NEOTVÍRALI DVEŘE
ŽÁDNÝM NEZNÁMÝM OSOBÁM, A ABY
SI DŮSLEDNĚ SVŮJ DŮM ZAMYKALI.
VSTUP DO DOMU SI MOHOU TITO LI-
DÉ VYNUCOVAT I POD NEJRŮZ-
NĚJŠÍMI, I NA PRVNÍ POHLED VĚRO-
HODNÝMI ZÁMINKAMI.

ZÁROVEŇ ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ
MOHOU POSKYTNOUT JAKÉKOLIV IN-
FORMACE O POHYBU TĚCHTO OSOB,
O JEJICH DOPRAVNÍCH PROSTŘED-
CÍCH A JINÝCH NÁPADNÝCH SOUVIS-
LOSTECH, ABY TAK UČINILI NA OBEC-
NÍM ÚŘADĚ, TELEFON: 558 692 240,
PŘÍPADNĚ NA POLICII ČR, TELEFON:
974 732 711

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLIV
DALŠÍCH UDÁLOSTÍ TOHOTO TYPU,
NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE POLICII
ČR NA TEL.: 974 732 711, 974 732 761,
LINCE 158, PŘÍPADNĚ VOLEJTE STA-
ROSTU OBCE NA TEL. 720 512 876.
USNADNÍTE TÍMTO MOŽNÉ DOPADE-
NÍ PACHATELŮ A TŘEBA ZABRÁNÍTE
DALŠÍM NEVYBÍRAVÝM NAPADENÍM,
KTERÁ NEMUSEJÍ SKONČIT TAK
ŠŤASTNĚ, JAKO PRÁVĚ U VÁS.

DĚKUJEME.

Změna otevírací doby
v knihovně

Od 15. 4. 2011 došlo ke změně pracov-
ní doby v knihovně na Pražmě takto:

středa 8.00—11.00 hod.,
pátek 14.00 —18.00 hod.
A na téma knihovna ještě krátké za-

myšlení...

Čtení pomáhá
Před časem vyvolala vlnu nesouhlasu

informace, že zvýšení DPH se bude vzta-
hovat i na knihy. Zatím k tomu ještě ne-
došlo a možná zvýšení nebude až tak vy-
soké, takže se nemusí stát překážkou pro
toho, kdo má knihy rád a kdo je potřebu-
je. Kdo má o knihu skutečný zájem , ten
si ji vždy koupí. Ale i kdyby tomu tak by-
lo a cena pro někoho sehrála opravdu
rozhodující roli, máme tu přece velkou
vymoženost a to jsou městské a obecní
knihovny, kde si je možné zapůjčit lecja-
kou knihu za nízký jednorázový roční
poplatek (v naší knihovně je to 60 Kč).

Provoz knihovny s internetem není
ovšem levná záležitost. Při počtu 76 čte-
nářů se na poplatcích nevybere ani 5 ti-
síc Kč, na nákup nových knih dává obec
ročně 20 tisíc Kč. Bylo by jistě ku prospě-
chu, kdyby čtenářů přibylo. 

V minulých dnech probíhal v Praze
mezinárodní knižní veletrh Svět knihy.
Jedním z jeho hesel je heslo ČTENÍ PO-
MÁHÁ. Měli bychom se jim řídit. I přes-
to, že nám dnes televize či jiná média
nabízejí i jiný druh zábavy, neměli by-
chom zapomínat i na nasycení našich
duševních potřeb čtením. Při čtení kva-
litní literatury se v nás zpravidla probou-
zí naše představivost a fantazie. Taková
duševní relaxace spojená s dobrou kni-
hu je v dnešní uspěchané době velmi
důležitá.

Knižní fond naší knihovny tvoří zhru-
ba 4730 titulů. Z takovéto nabídky si mů-
že vybrat opravdu každý, ať se jedná
o čtenáře dospělého či dětského. Dětská
literatura má zde svůj samostatný oddíl,
dále je tu celá řada knih historických,
dobrodružných či detektivek, ale i romá-
nů s nádechem romantiky. Pro ty, kteří
by si chtěli rozšířit své vědomosti, ale ze-
jména pro studenty, jsou zde dvě tema-
tické encyklopedie. Jedou z nich je šesti-
svazková encyklopedie LAROUSSE, ve
které najdou zájemci nepřeberné množ-
ství dat a údajů, reprodukcí, tabulek,
map a podobně. 

Je opravdu velká školda, že zde leží ta-
ková díla bez většího povšimnutí. 

Bohdan Kubenka



Pražmovské ozvěny 77

Koupíme rodinný dům
nebo pozemek

v Pražmě a okolí.
Cenu respektujeme,

solidní jednání.
Kontakt 777 071 524

Nabídka pro klienty

Potfiebujete poradit a nevíte kde?
Nabízím vám své služby v oblasti řešení vašeho bydlení,

rekonstrukce vašeho domu či bytu případně vypořádání majetku.
Dále vám nabízím možnost založení stavebního spoření,

penzijního připojištění, pojištění nemovitosti,založení studentského účtu,
modrého konta, vyřízení kreditní karty, spotřebitelského úvěru s využitím

slev a bonusů případně zajímavých dárků k vašim smlouvám.

Bc. Dana Hárendarčíková
rodinný finanční poradce 

724 070 197
dana.harendarcikova@mpss.cz

danaharenda@email.cz



Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o,
Cihelní 410, 73801 Frýdek–Místek

Tel.,fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2011/2012.

Přijímací zkoušky se nekonají.
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.

Přihlášky ke studiu budou přijímány průběžně až do 31. 8. 2011
na sekretariátu školy v době od 7.00 do 15.00 hodin.

• • •
Nabídka studijních oborů pro školní rok 2011/2012

79–41–K/81 – gymnázium (osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ)
79–41–K/41 – gymnázium všeobecné (čtyřletý studijní cyklus

pro žáky po 9. třídě ZŠ)

88 Pražmovské ozvěny

AUTOŠKOLA JISKRA
Nabízí výuku a výcvik na sk. AM–A 1–A bez omezení – sk. B, B + E

v učebnách: v DOBRÉ (učebna v budově obecního úřadu vždy
v pondělí a středu od 15 hodin) 

ve FRÝDKU — učebna na tř. TGM 1181
(naproti Katastrálního úřadu)

v MÍSTKU — učebna Malý Koloredov 811
(hotelový dům/100 m od Polikliniky)

vždy
úterý a čtvrtek od 10 hodin do 11 hodin a od 15.30 do 17 hodin 

Výcvik i v automobilu s automatickou převodovkou

tel: 603 442 920, 608 122 522.
Platba i na splátky.

Informace i na www.autoskolajiskra.cz
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po — Pá  8.00 — 16.00.      Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč. 
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.

Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je

možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.
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