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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Krátce
• 5. května 2009 nabyly právní moci

a také účinnosti změny č. 1 a 2 územ-
ního plánu obce. Platné změny byly
předány stavebnímu úřadu v Raškovi-
cích, který s nimi bude pracovat při vy-
řizování stavebních povolení apod.
Celý územní plán, včetně změn je
k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě, přičemž rovněž připravujeme
odkaz na internetových stránkách obce.

• Blíží se II. etapa rekonstrukce budovy
MŠ Pražmo, která bude zahrnovat za-
teplení a obnovu fasády, vč. soklu, vý-
měnu vstupních dveří, zateplení
stropních konstrukcí a předsíně. Bar-
vu fasády jsme vybrali na základě an-
kety, která proběhla v minulých týd-
nech, kdy jednoznačným favoritem se
stal odstín světlejší oranžové barvy ja-
ko podkladu, na kterém bude tmavším
odstínem graficky zvýrazněno slunce
s paprsky (severní a západní stěna bu-
dovy). Sokly budou rovněž zhotoveny
v tmavším odstínu. Na tuto rekon-
strukci byla obci Pražmo přiznána do-
tace ve výši 1 261 696 Kč z Operačního
programu Rozvoje venkova, osy IV Lea-
der.

• V letošním roce by měla být zahájena
výstavba nového sociálního zařízení
v areálu u sv. Floriána. Pokud se poda-
ří včas vyřídit stavební povolení, kte-
rým se právě nyní zabývá stavební
úřad v Raškovicích a pokud bude příz-
nivá finanční situace, mohla by být
stavba zahájena v létě poté, co v areá-
lu proběhnou veškeré plánované kul-
turní aktivity. Byli bychom rádi, aby

byla stavba dokončena na jaře příštího
roku, a to před konáním celostátního
setkání Parohatých měst a obcí. Na tu-
to stavbu jsme získali dotaci ve výši
400 000 Kč z Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje. Projektová doku-
mentace je k dispozici k nahlédnutí na
obecním úřadě.

• V letošním roce bude rovněž zahájena
rekultivace travnatého hřiště v areálu
u sv. Floriána. Tuto rekultivaci zahájí-
me na konci léta tak, aby bylo možné
areál využívat v prázdninových měsí-
cích ke sportovním a volnočasovým
aktivitám. Rovněž na tuto aktivitu
jsme obdrželi jako Svazek obcí Moráv-
ka–Pražmo dotaci z Operačního pro-
gramu Rozvoje venkova, osy IV Leader.

• Údržba veřejné zeleně bude od léta
snazší, levnější a efektivnější díky no-
vému komunálnímu traktoru, který
pořídí Svazek obcí Morávka–Pražmo.
Traktor bude v první fázi vybaven mul-
čovačem, hydraulickým vlekem, pří-
kopovým mulčovačem a víceúčelovým
regenerátorem trávníku. V další fázi
bude vybavení doplněno o sněžnou
frézu, rozmetadlo posypového materi-
álu, případně čistící kartáč. Na nákup
této techniky Svazek obcí Morávka–
Pražmo obdržel dotaci ve výši cca
1 300 000 Kč z Operačního programu
Rozvoje venkova, osy IV Leader. V tom-
to případě a v případě příspěvku výše
se ukazuje jednoznačně pozitivní pří-
nos existence Svazku obcí Moráv-
ka–Pražmo.

• Usilujeme o vybudování nového mul-
tifunkčního hřiště a dětského hřiště



22 Pražmovské ozvěny

před bytovými domy a proto jsme se
zúčastnili společného projektu Svazku
obcí povodí Morávky, který požádal
o dotaci do ROP Moravskoslezsko. Po-
kud bychom byli úspěšní a dotaci zís-
kali, mohlo by se s realizací projektu
začít v březnu příštího roku. Jeho sou-
částí by mělo být oplocené hřiště
s umělým povrchem na volejbal, no-
hejbal, minifotbal, badminton a dále
koše na basketbal. Součástí dětského
hřiště by měly být veškeré hrací prvky,
které si děti samy zvolily v loňském ro-
ce (jezevčík, houpadla, prolézací hrad,
trojhrany) a dále kolotoč, altánek,
zakrývací pískoviště apod. Součástí
projektu by dále měla být infrastruktu-
ra jako jsou lavičky a odpadkové koše
a také otočné hodiny, aby děti věděly,
v jaký čas se mají vrátit domů. Na celý
projekt by v budoucnu měl navazovat
další projekt, který je ve fázi rozpraco-
vanosti. Jedná se o vybudování chod-
níku s cyklostezkou (přizpůsobenou
pro in-line brusle) kolem hlavní ko-
munikace (od Hotelu Travný ke stáva-
jícímu chodníku u kaple), vybudování
parkoviště naproti obecního úřadu
a o celkovou úpravu okolí před byto-
vými domy. Snad se to podaří.

Na co jste se ptali
na chodníku?

Proč se tak dlouho neopravují výtluky
na hlavní komunikaci?

Tato problematika se až tak do důsled-
ku netýká obce Pražmo, jelikož ta není
vlastníkem této hlavní komunikace, pře-
sto jsme od počátku usilovali o to, aby
správce této komunikace, tedy Správa
a údržba silnic Moravskoslezského kraje,
tyto díry co nejrychleji odstranil. Oprava
dle vyjádření správce trvala delší dobu
zejména proto, že přednostně byly po zi-
mě odstraňovány havarijní stavy na silni-
cích I. a II. třídy. Jak je však vidno, i u nás
se ledy hnuly a silnice je opět sjízdná.

Co znamenají nápisy na příjezdu do
obce „Daňově diskriminovaná obec“?

Možná jste již dostali jistá vysvětlení
z médií, ve kterých se tato problematika
začala podrobně omílat, ovšem jak ji-
nak, než se spoustou nepřesností, ač již
úmyslných, či nevědomých. Systém pře-
rozdělování daní malým obcím je nasta-
ven tak, že tyto obce neustále bojují s ne-
dostatkem peněz ve svých pokladnách,
kdy situace při možnostech využívání
dotací ze strukturálních fondů EU je
mnohdy natolik vážná, že obce nemají
na dofinancování svých připravených
projektů podpořených EU (nikdy obec
nedostane 100 % dotaci). Sdružení míst-
ních samospráv, které je iniciátorem této
akce a jehož jsme členy i my od svého
vzniku usiluje o to, aby se zmírnily rozdí-
ly v daňových příjmech mezi malými ob-
cemi a velkými městy (Praha, Brno, Os-
trava, Plzeň). Snahou je vést konstruktiv-
ní dialog na parlamentní půdě a v dneš-
ní nejasné politické atmosféře nepřipus-
tit ukončení již nastartovaných jednání
o zmírnění výše zmíněné diferenciace.
Závěrem jen tolik v reakci na vyjádření
představitelů velkých měst, případně
politiků, kteří tvrdí, že velká města mají
velké výdaje na aktivity sloužící všem li-
dem, tzn. i tzv. venkovanům (kultura,
dopravní infrastruktura, sportovní akti-
vity, atd.), proto je rozdíl v daňových pří-
jmech opodstatněný. Nikdo neusiluje
o vyrovnání výše částky tzv. na hlavu
(Praha — 30 000 Kč/rok/obyvatel —
Pražmo — cca 7000 Kč/rok/obyvatel),
ale o zmírnění procentuálního rozdílu.
Návrhem je, aby např. obcím kolem 1000
obyvatel (případ Pražma) byly zvýšeny
příjmy o cca 2500 Kč/rok/obyvatele/,
což by činilo nárůst ročních daňových
příjmů obce o 2,5 mil. Kč. Nevidím dů-
vod, proč tuto aktivitu nepodpořit.



Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu v obci

Pražmo proběhne v sobotu 6. 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. Nebezpečeným odpadem
se rozumí upotřebené motorové oleje,
barvy, lepidla, rozpouštědla, prošlé léky,
chemikálie, baterie, zářivky, nepotřebné
elektrozařízení. 

Pozvánka do areálu
u Sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů Pražmo po-
řádá dne 6. června 2006 v 9 hod. soutěž
v požárním útoku „O pohár starosty ob-
ce Pražmo“, která se uskuteční v prosto-
ru před bytovými domy.

Od 19 hod. potom proběhne již tradič-
ní Kácení máje s živou hudbou.

Rodičovské sdružení při MŠ Pražmo
pořádá dne 6. června 2006 v 15.30 hod.
Dětský den. Děti i jejich rodiče bude ba-
vit všem již dobře známý klaun Hopsalín.

Po celý den bude pro všechny návštěv-
níky připraveno bohaté občerstvení
a zajímavý program pro děti i dospělé. 

Areál u Sv. Floriána 
Vzhledem k množícím se případům

vandalismu v areálu u Sv. Floriána bude
od 1. června 2009 tento areál za obecním
úřadem v době od 20.30 do 8.00 hod
uzamčen a vstup se bude řídit provoz-
ním řádem.

Provozní řád:
1. Areál je volně přístupný veřejnosti

denně v době od 8.00 do 20.30 hod.
2. Dětem mladším 6 let je vstup do are-

álu povolen jen v doprovodu dospělé
osoby.

3. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se
ustanoveními tohoto provozního řádu
a pokyny provozovatele, dodržovat pra-

vidla slušného chování a dbát na pořá-
dek a bezpečnost, nenarušovat veřejný
pořádek hlučným chováním.

4. Z užívání areálu jsou vyloučeny oso-
by, které nerespektují pokyny provozo-
vatele, ohrožují zdraví, bezpečnost, po-
řádek a osoby podnapilé, či pod vlivem
jiné omamné látky. 

5. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpe-
čí uživatele. Provozovatel nezodpovídá
za případné úrazy, či jiné ohrožení zdra-
ví uživatele.

6. Areál slouží rovněž jako výcvikový
prostor pro hasiče, v době tréninku ha-
sičských družstev jsou povinni ostatní
návštěvníci respektovat pokyny velitele
výcviku, či jiné oprávněné osoby.

7. V areálu je ZAKÁZÁNO:
— kouřit a používat alkoholických

nápojů (mimo oficiálně pořádané
akce) a jiných omamných látek,

— jakýmkoliv způsobem poškozo-
vat zařízení a majetek,

— používat jakékoliv vybavení bez
souhlasu majitele

— odhazovat odpadky mimo určená
a vyhrazená místa,

— manipulovat s otevřeným ohněm
a zábavní pyrotechnikou.

Obec Pražmo

Naučná ekologická
stezka na školní zahradě
Mateřské školy Pražmo

Na naší školní zahradě si děti velmi rá-
dy hrají. Pobývají na ní velmi často. Vy-
bavení zahrady jim umožňuje nejen si
hrát s pískem, kreslit, houpat se, jezdit
na koloběžkách a trojkolkách, ale i hrát
různé námětové a pohybové hry. Krásná
zákoutí vytvářejí vzrostlé stromy.

V mateřské škole děti seznamujeme
s přírodním prostředím, učíme děti ži-
votní prostředí chránit a poznávat. 

Pro vzdělávání dětí předškolního věku
je velmi vhodné přímé učení ve venkov-
ním terénu.
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Tak vznikl nápad,
využít naši krásnou
zahradu jako velkou
přírodní učebnu,
kde se děti budou
moci názorně se-
znamovat se stro-
my. Naskytla se pří-
ležitost přihlásit náš
projekt mezi ucha-
zeče o poskytnutí
finančního příspěvku u Nadačního Fon-
du Hyundai. Projekt byl přijat a Mateř-
ská škola Pražmo obdržela od Nadační-
ho Fondu Hyundai nadační příspěvek
v hodnotě 100 000 Kč.

Začala realizace našich plánů. Oslovili
jsme největšího českého výrobce dět-
ských hřišť Tomovy parky s. r. o. a necha-
li zabudovat sedm malých infopanelů,
jeden velký infopanel a malovací tabuli
s lavičkou. Všechny zahradní prvky jsou
vyrobeny z akátového dřeva.

Do realizace obsahu tabulí na infopane-
ly se celý kolektiv učitelek společně s dět-
mi zapojil se zájmem a nadšením. Také
jsme požádali rodiče o pomoc při zhoto-
vení orientační tabule v digitální podobě.
Se starostou Obce Pražmo jsme promysle-
li umístění dlaždic na trase naučné stezky
a zajištění provedení položení dlaždic.

Dále jsme oslovili Lesy ČR s. p. v za-
stoupení ředitele Krajského inspektorá-
tu pana ing. Jiřího Silvestra, který naší
mateřské škole zajistil finanční úhradu
výroby tabulí—popisek včetně upevnění
na infopanely.

Součástí stezky s názvem Les na školní
zahradě — ,,PROJDI SE A POZNEJ MĚ‘‘
jsou i ptačí budky.V této oblasti nám byl
nápomocen pan ing. Bohdan Kubenka.
Velmi poutavě a se svým jeho vlastním
zanícením pro ptactvo dětem besedoval
v mateřské škole, ukázal jim, jak se vyrá-
bí ptačí budka a společně jsme vyšli do
přírody kolem řeky Morávky. 

Konečné dílo můžete posoudit vy
všichni, kteří máte zájem dozvědět se ví-
ce o stromech — borovici, jedličce, bříze,
smrku, javoru, modřínu a buku. 

Slavnostní otevření naučné ekologické
stezky plánujeme k novému školnímu

roku v měsíci září
2009.

Naše naučná stezka
na školní zahradě je
pro děti, mládež i ši-
rokou veřejnost zdro-
jem vzdělávání v ob-
lasti environmentální
= ekologické výchovy.
Umožňuje poznávat
z vlastní zkušenosti

přírodní hodnoty ve svém okolí, chápat
příčiny a následky jejich poškozování, od-
povědně jednat vůči přírodě a prostředí
v každodenním životě, projevovat pokoru,
úctu k životu a oceňovat hodnotu a krásu
přírody a krajiny.

Žádám všechny, kteří se k nám půjdou
podívat, aby respektovali zákaz vstupu psů.

Neničte tabulky, lavičky ani stromy.
Nejezděte po stezce na kole. Všechno je
pro děti a pro zlepšení jejich vztahu
k přírodě a majetku.
Radmila Králová, ředitelka MŠ Pražmo

Knihovna
V naší knihovně je v současné době za-

registrováno 68 čtenářů počínaje dětmi až
po čtenáře v důchodovém věku. Měsíčně
navštíví knihovnu asi 30 lidí a počet vypůj-
čených knih se pohybuje kolem sto pade-
sáti knih. Převažuje literatura krásná před
naučnou a literaturou pro děti a mládež. 

Knihovna nabízí nejrůznější žánry oblí-
bených autorů,takže každý má možnost si
vybrat podle svého vkusu. Navíc Městská
knihovna Frýdek–Místek nám každoročně
zapůjčí 100 titulů a Obecní úřad Pražmo
přispívá částkou 20 000 Kč ročně na nákup
nových knih. Za tyto peníze se nakupují
především novinky a knihy dle přání čte-
nářů. Za letošní rok již bylo z této částky
zakoupeno 44 knih v hodnotě 6 828 Kč.

Velký zájem je rovněž o internet, který
je v knihovně zdarma.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem
čtenářům za jejich zájem.

Zdeňka Lojkásková, knihovnice
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Obec Pražmo Vás srdečně zve na

tradiční Pražmovské veselení
které se bude konat v pátek 19. června 2009 v areálu u sv. Floriana v Pražmě

Program:

16.30 hod. — Zahájení Pražmovského veselení — Pražmovská hymna
Pro navození patřičné atmosféry a nálady Vám zahraje muzika Satina, vtipným slovem Vás

budou provádět Pražmovské klebetníce a ve zcela novém hudebním kabátku se Vám
představí Pražmovská hymna

17.10 hod. — Vystoupení Dětského folklórního souboru Ondrášek,
který JE ŠŤASTNÝ A RÁD, ŽE MÁ CO DÁT. Takový je život Ondrášku, kterého tvoří
skupina lidí, dětí i dospělých věnující se pohledům do minulosti a přenášející tyto

obrázky do současnosti tak, aby měla všem okolo co dát. Dát radost a krásu z pohybu,
zpěvu i tradic regionu Lašska, ve kterém je Ondrášek doma.

17.50 hod. — Vystoupení našich oblíbených Pražmovských Klebetnic
Spolupráce mezi obcí Pražmo a Pražmovskými klebetnicemi započala v listopadu roku 2008,

kdy bylo zorganizováno jejich velmi zdařené a zábavné vystoupení v rámci setkání
pražmanských senioru. 9 členná skupina klebetnic vystupuje pod vedením paní Libuše

Kaňokové a mimo již zmíněná vystoupení při setkání seniorů zazářila rovněž při
vystoupení na I. Pražmovském plese v únoru letošního roku.

18.30 hod. — Vystoupení dětského souboru „MOMAVALI“ z Tbilisi (Gruzie)
Dětský folklorní taneční soubor MOMAVALI je jednou ze složek Státního akademického
souboru písní a tanců Gruzie — Erisioni. Dětský taneční soubor Momavali byl založen
v roce 1989 v Tbilisi na základě Státního souboru Erisioni. Vedoucím souboru je bývalý

výborný tanečník Gruzie Zaal Chumburidze. Program souboru je sestavený z gruzínských
lidových tanců za doprovodu živé muziky s lidovými hudebními nástroji, v krásných

lidových krojích. Souborem Momavali prošlo několik generací dětí, které se zúčastnily
festivalů v Turecku, Bulharsku, Německu, Španělsku, Portugalsku aj.

19.10 hod. — Vystoupení Valašského souboru Troják z Valašské Bystřice
Soubor byl založen na jaře v roce 1991 s myšlenkou oživit tradiční slavnosti ve

Valašské Bystřici jako jsou např. Kácení májek, Dožínky, Končinový bál a poslední tři
léta byly obnoveny Bystřické hody. Věnují se nejvíce valašským figurálním tancům,
písňový materiál používájí převážně ze starých zápisků písní, které byly sesbírány
ve Valašské Bystřici. Vedoucí souboru je paní Anna Adamcová. Jméno souboru je

odvozeno od lidového názvu nejvyšší hory vesnice Valašská Bystřice.

19.50 hod. — Vystoupení folklórního souboru Ševčík z Ostravy
Je jedním z nejstarších dosud fungujících kulturních těles v Moravskoslezském kraji. Byl

založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951,
přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Od roku 1999 pokračuje ve své

činnosti jako občanské sdružení Ševčík — Moravský folklórní soubor.

20.20 hod. — Vystoupení Národopisného souboru Olšina
Tento soubor nabízející tance řemeslnické, milostné i havířské, které svým zemitým

humorem a lyričností upoutaly v minulosti i Vás, je již jakýmsi nepostradatelným
symbolem Pražmovského veselení. Ve svých tanečních pásmech předvádí svatební

zvyky, vojenské písně i staré slezské vánoční koledy.

21.00—24.00 hod. — Cimbálová muzika Satina z Čeladné bude hrát k poslechu i tanci

Přijďte v hojném počtu, jak je vidno, máte se na co těšit.
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VOLEJBALOVÝ KLUB RAŠKOVICE — VOLEJBAL, ASPV
Na úvod této zprávy mi dovolte Vás informovat o změně názvu volejbalového od-

dílu TJ Pražmo-Raškovice. Tento oddíl od 1. 1. 2009 nese název Volejbalový klub Raš-
kovice (VK Raškovice) a působí jako samostatný právní subjekt, jehož předsedou na-
dále zůstává p. Zbyněk Sonnek. Tento klub zahrnuje také činnost ASPV pod vedením
p. Hanky Felcmanové. Informace z činnosti volejbalového klubu jsou pravidelně zve-
řejňovány na www.vkraskovice.cz.

VOLEJBAL
V sezóně 2008/2009 má klub v okresních a krajských volejbalových soutěžích cel-

kem 7 družstev, přičemž krajské soutěže mládeže již skončily. Jarní část soutěží OP
mužů a žen pokračují až do června 2009. Žáci a žačky hrající OP v minivolejbale hra-
jí svou soutěž od 7. května 2009 do 26. června 2009. 

VÝSLEDKY K 12. 5. 2009
OKRESNÍ PŘEBOR 2008/2009 — MUŽI
p. družstvo utkání V P S sety míče body
1. TJ Jäkl Karviná B 9 8 1 0 26:7 799:627 17
2. TJ Důl Staříč 9 7 2 0 24:12 809:757 16
3. TJ Pražmo - Raškovice 8 5 3 0 19:14 728:646 13
4. TJ Sokol Pstruží B 8 5 3 0 17:16 743:714 13
5. TJ Sokol Nýdek 8 2 6 0 13:18 680:708 10
6. Tělocvičná jednota Sokol Staříč 9 1 7 1 6:25 529:724 9
7. VK Baška B 7 1 6 0 5:18 442:554 8

OKRESNÍ PŘEBOR 2008/2009 — ŽENY „B“
1. TJ Sokol Frýdek–Místek D 7 6 1 0 19:5 574:398 13
2. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí B 7 6 1 0 18:6 582:471 13
3. TJ TŽ Třinec B 6 5 1 0 17:4 493:427 11
4. TJ Pražmo - Raškovice B 7 4 3 0 12:10 508:455 11
5. TJ Sokol Fryčovice 7 3 4 0 12:15 583:596 10
6. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 7 1 6 0 7:18 453:574 8
7. VK Baška B 7 1 6 0 5:20 422:576 8
8. VK Baška A 6 1 5 0 5:17 405:523 7

KRAJSKÝ PŘEBOR 2008/2009 — ŽENY „A“
p. družstvo utkání V P S sety míče body
1. TJ Slavoj Český Těšín 44 36 8 0 118:49 3810:3235 80
2. TJ Sokol Palkovice 40 38 2 0 116:23 3351:2425 78
3. TJ Sokol Frýdek–Místek C 40 33 7 0 108:41 3434:3036 73
4. USK Slávie OU Ostrava B 40 26 14 0 93:53 3309:2899 66
5. TJ VOKD Ostrava - Poruba 40 23 17 0 85:63 3264:3028 63
6. TJ Pražmo - Raškovice 40 19 21 0 70:78 3112:3203 59
7. TJ Sokol Kozlovice 40 18 22 0 73:80 3258:3266 58
8. TJ TŽ Třinec 40 16 24 0 64:85 3138:3238 56
9. TJ Jäkl Karviná 42 12 30 0 53:100 2932:3472 54
10. SK Gymnázia v Orlové - Lutyni A 40 11 29 0 45:97 2840:3342 51
11. TJ Sokol Bohumín 42 7 35 0 30:114 2644:3399 49
12. USK Slávie OU Ostrava A 40 5 35 0 36:108 2832:3381 45

KONEČNÉ VÝSLEDKY 
KRAJSKÝ PŘEBOR 2008/2009 — JUNIORKY
skupina B
1. KV Tatra Kopřivnice 20 18 2 0 55:12 1610:1104 38
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2. TJ Sokol Frýdek–Místek B 20 16 4 0 51:16 1589:1226 36
3. TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem 20 12 8 0 42:32 1576:1482 32
4. TJ Pražmo - Raškovice 20 8 12 0 28:44 1445:1619 28
5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova 20 5 15 0 28:47 1500:1630 25
6. TJ Sokol Palkovice 20 1 19 0 4:57 851:1510 21

skupina A
1. TJ Jäkl Karviná 24 19 5 0 63:25 2045:1609 43
2. VK DHL Ostrava 24 19 5 0 66:27 2129:1751 43
3. SK Gymnázia v Orlové - Lutyni 24 17 7 0 58:36 2075:1906 41
4. TJ Město Albrechtice 24 14 10 0 50:35 1903:1731 38
5. SK Slezan Orlová 24 8 14 2 36:57 1750:2035 30
6. VK Kylešovice 24 6 18 0 24:55 1526:1672 30
7. TJ Sokol Poruba 24 1 21 2 9:71 1217:1941 23

V pořadí o umístění v celkové tabulce hrála děvčata s TJ Město Albrechtice 4. utkání, které
rozhodly o celkovém 8. místě v pořadí ze 13. přihlášených družstev.
2 22. 3. 10.00 Albrechtice — Raškovice 3:0 (8, 18, 19)
10 22. 3. 14.00 Albrechtice — Raškovice 3:0 (18, 19, 27)
18 29. 3. 10.00 Raškovice — Albrechtice 3:1 (23, -17, 14, 23)
26 29. 3. 14.00 Raškovice — Albrechtice 1:3 (-18, 24, -15, -12)

KRAJSKÝ PŘEBOR 2008/2009 — KADETKY
p. družstvo utkání V P S sety míče body
1. VK DHL Ostrava 32 25 7 0 82:37 2694:2189 57
2. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí 32 21 11 0 75:43 2714:2159 53
3. DTJ Polanka nad Odrou 32 21 11 0 77:45 2747:2352 53
4. TJ Sokol Frýdek–Místek 32 20 12 0 70:51 2621:2478 52
5. TJ Pražmo - Raškovice 32 20 12 0 70:51 2583:2532 52
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm 32 20 12 0 68:50 2588:2346 52
7. TJ Sokol Střítež 32 10 20 2 45:73 2291:2540 40
8. TJ Krnov 32 7 25 0 35:81 2128:2657 39
9. TJ Sokol Svinov 32 0 32 0 5:96 1389:2502 32

MINIVOLEJBAL
Výsledky ze dne 7. 5. 2009

Žáci Žačky
Raškovice — Kozlovice 2:0 2:0 
Raškovice — Metylovice 1:2 0:2

POZVÁNKA NA TURNAJE 
(kurty TJ Sokol Pražmo-Raškovice)
MALÁ CENA BESKYD
20. 6. 2009 — žáci, žačky 
21. 6. 2009 — kadeti, kadetky

— junioři, juniorky 
1. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH
1. DRUŽSTEV
18. 7. 2009 
(muži nad 40 let, min. 2 ženy v druž.)
O POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA
15. 8. 2009 — ženy, juniorky
MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA
16. 8. 2009 — muži, junioři
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oznamuje
otevření nové kanceláře na adrese: Hlavní 575, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

(vedle Café Restaurant Krystal a drogerie Schlecker).

Zde můžete řešit své  záležitosti týkající se:
1. pojištění osob, nemovitostí, domácností, vozidel, firem
2. financování bydlení formou:

• stavebního spoření ČMSS
• hypotéčního/předhypotéčného úvěru
• půjčky na cokoliv, půjčky na lepší bydlení

3. realizaci bydlení:
• montované domky na klíč (roubenky)
• nízkoenergetické montované domky

4. bankovní služby, investice
5. penzijní spoření/připojištění

U nás můžete uplatnit následujícé výhody:
• slevy jednotlivých produktů 5—30 % po předložení tohoto letáčku
• pojištěnci Revírní bratrské pokladny
• sleva pro vozidla starších 10 let
• sleva dobrého řidiče
• v měsíci dubnu vyřízení úvěru bez poplatku

Otevírací doba:
Po—Pá   8.00—12.00   13.00—17.00

Kontakt:
tel.: 558 432 991; 774 516 566;

777 913 343
e-mail: martina.blablova@

obchod.csobpoj.cz
web:csobpoj.cz/poradce/5106293

ČSOB Pojišťovna, a. s. hledá spolupracovníka na pozici klientský pracovník
pro pobočku Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek–Místek

Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání • komunikativní a příjemné vystupování

• samostatnost, cílevědomost, dynamičnost, trpělivost, loajalitu, radost a nadšení z práce, chuť učit se,
zájem o osobní růst

• odpovědnost, ctižádost, svědomitost, spolehlivost
• zachování klidu v krizových a stresových situacích, orientační smysl, smysl pro humor

• prodejní dovednosti, základy práce s PC
• obchodní zkušenosti nebo zkušenosti v bankovnictví či pojišťovnictví

• výhodou jsou zkoušky Odborné způsobilosti (nejsou však podmínkou)
• bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, osobní automobil, mobilní telefon

Nabízíme:
• práci v hlavním pracovním poměru — osoba samostatně výdělečné činná

• práci s pružnou pracovní dobou • vstupní odborné zaškolení a vedení
• vyřízení zkoušek Odborné způsobilosti (pokud v současné době nevlastníte)  

• motivační systém odměňování • systematické vzdělávání a kariérový růst
• benefity v rámci slev pojištění, zdarma vedení běžného účtu, pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti,

zvýhodněné tarify mobilní sítě společnosti O2, T-Mobile, přenosný počítač

Pracovní náplň:
• jednání se stávajícími i novými klienty • finančně poradenská činnost
• nabídka a sjednání pojistných a finančních produktů skupiny ČSOB

• správa a servis stávajících klientů

Zajímá Vás více informací?
Neváhejte a zašlete svůj aktuální strukturovaný životopis v ČJ a motivační dopis na níže uvedený e-mail.
Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.

Kontaktní údaje:
Martina Blablová, kancelář ČSOB Pojišťovny, a. s. člen holdingu ČSOB
Tel.: 777 913 343; e-mail: martina.blablova@obchod.csobpoj.cz
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Hlavní 575, Frýdlant nad Ostravicí tel.: 774 516 566, 558 432 991
POJIŠTĚNÍ VAŠEHO VOZIDLA

Pojištění vozidel se slevou dobrého řidiče

✔ Škoda Octavia – 1.8, rok výroby 1998 ✔ Sleva za vyjmenovaný okres
Povinné ručení cena od 2 252 Kč

✔ Škoda Felicia – 1.2, rok výroby 1998 ✔ Sleva za starší vozidla 10 let
Povinné ručení cena od 1 571 Kč 

✔ Škoda 120, rok výroby 1988 ✔ Sleva za další pojištění 
Povinné ručení cena od 1 571 Kč u ČSOB pojišťovny

✔ Peugeot 206 – 1.6, rok výroby 1998 ✔ Sleva za roční četnost placení
Povinné ručení cena od 2 252 Kč
i s dalšími výhodami ✔ Sleva za klienty pojištěné

u Revirní bratrské pokladny

Sleva povinného ručení až 60 %

ZÁPIS DO SOUKROMÉ
HUDEBNÍ VÝUKY

Kdo má zájem se naučit
naučit se hrát na zobcové flétny,

pozoun nebo klavír,
ať příjde k zápisu:

KDY: 3. září 2009
V KOLIK: 13.45—15.00 hodin

KDE: ZŠ Raškovice
— informační centrum

Bližší informace na tel. čísle:
604 821 849

Těší se na Vás učitelka
Miriam Dýrrová dipl. um.

Přihlásit se můžete
i během školního roku

FLÉTNISTÉ A KLAVÍRISTÉ 

paní uč. Miriam Dýrrové
dipl.um. 

ze Soukromé hudební výuky
Vás všechny zve na

KONCERT
pod názvem

„Z POHÁDKY
DO POHÁDKY“

12. června 2009
v 16.30 hodin

ZŠ v Raškovicích
v 6.B třídě
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KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI
Jazyková akademie TLS otevírá kurzy angličtiny pro děti základních škol

Stupeň: 4.—9. třída
Období výuky: září 2009 — červen 2010
Kdy: středa v 15.30—16.30 hodin
Kde: prostory Mateřské školy Pražmo
Roční kurzovné: 3 800 Kč (40 hodin)

Informativní schůzka:
3. 6. 2009 v 15.30 hod. v MŠ Pražmo

Cena kurzovného je při počtu 6 dětí v kurzu. Kurzovné je možné uhradit
ve dvou pololetních splátkách.

KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ
Jazyková akademie TLS otevírá kurzy angličtiny pro veřejnost

Úroveň: začátečníci, mírně pokročilí
Období výuky: září 2009 — červen 2010
Kdy: dle domluvy
Kde: prostory Mateřské školy Pražmo
Roční kurzovné: 6 800 Kč (80 hodin)

Informativní schůzka:
3. 6. 2009 v 15.45 hod. v MŠ Pražmo

Cena kurzu je při počtu 5—8 studentů. Kurzovné je možné uhradit
ve dvou pololetních splátkách.

Přihlášky získáte V MŠ Pražmo. Další inormace na:

Jazyková Akademie TLS
Zámecké náměstí 47, Frýdek–Místek
tel.: 558 692 514, 776 283 113 
e-mail: msprazmo@volny.cz 

info@tls-fm.com 
č. účtu: 122527003/0300

www.tls-fm.com


