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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

O historii
naší obce potřetí —
Sbor dobrovolných hasičů,
požární dům

Ideová myšlenka hasičstva „Bližní-
mu na pomoc“ sahá v Pobeskydí ještě
do údobí před první světovou válkou
a přiklonily se k ní všechny obce.

Již před založením Sboru Dobrovol-
ných hasičů na Pražmě měla sousední
Morávka od roku 1896 svůj sbor, jehož
činnosti se zúčastňovalo i 24 pražmov-
ských členů. Nositelem myšlenky mít
v obci Pražmo svůj sbor byl pán Jan
Řehák. Došlo tedy k rozhodnutí, aby se
hasiči na Pražmě osamostatnili. Na
neděli 23. ledna 1927 byla svolána val-



22 Pražmovské ozvěny

ná hromada do obecního hostince,
kde byl ustaven hasičský spolek na
Pražmě. Byly schváleny stanovy a při-
jatá pomoc od mateřského sboru Mo-
rávka ve výši 300 Kč, pomoc Zemské
hasičské jednoty v Opavě v částce
1 500 Kč a ustavena základna sboru se
30 členy.

Byli mezi nimi:
Hynek Blahuta, Jan Bohaček, Alois

Bedřich, Dominik a Josef Brantálové,
Augustin Foldyna, František Hlisni-
kovský, Filip, Jan a Jindřich Koloniční,
Karel Janča, Josef a Bohdan Kubenko-
vi, Jan Kulhánek, Karel Meca, Alois,
František, Jan a Rudolf Miarkovi, Fran-
tišek a Jan Mohylovi, František Moj,
Jan Řehák, Antonín Štefek, Alois Šigut,
František a Hynek Tiapťuchovi, Martin
Vrobel a Jan Žižka.

Prvním starostou byl zvolen pekař
Jan Bohaček. Bylo také jmenováno 10
zakládajících členů, kteří finančními
dary pomohli v pořízení výstroje a vý-
zbroje.

O dva roky později byla zakoupena
motorová stříkačka Praga 8. Byla to
první motorová stříkačka v Pobeskyd-
ské župě. Slavnost jejího vysvěcení by-
la naplánovaná na 11. 8. 1929. Měla
proběhnout polní mše svatá, ale pro
nepřízeň počasí se mše uskutečnila
v kostele a stříkačka byla posvěcena
venku před kostelem. Slavnost svěcení
byla spojena s okrskovým cvičením
a s výletem na Zlani. Před stavbou ha-
sičské zbrojnice byla stříkačka zapar-
kovaná v garáži na pile pana Řeháka. 

Na podzim roku 1937 bylo započato
s výstavbou hasičské zbrojnice v Rov-
ni. Byla postavena z obecních pro-
středků s nákladem 20 000 Kč a dokon-
čena na jaře 1938. V této době se její
umístění jevilo za strategicky nejvý-
hodnější. Do nově postavených pro-
stor se přestěhovala motorová stříkač-

ka. V 80. letech fungovalo v této hasič-
ské zbrojnici v Rovni sklenářství a v 90.
letech došlo k prodeji. Nyní je celý ob-
jekt přestavěn na rodinný domek.

V 60. letech přestaly malé prostory
původní zbrojnice dostačovat a v roce
1966 se začala budovat nová moderní
hasičská zbrojnice. Budova byla dosta-
věna za tři roky a 20. 7. 1969 byla slav-
nostně otevřena a vysvěcena. Po ranní
mši a dopolední schůzi v hotelu Trav-
ný následovalo odpolední okrskové
cvičení u obilního skladu na Pražmě
a večer lidová veselice u nové požární
zbrojnice. Stavba stála 535 000 Kč ved-
le 6 165 Kč zdarma odpracovaných ho-
din v akci Z.Vyjmenovat všechny, kdo
se o realizaci díla více či méně zaslou-
žili by bylo obtížné, nicméně je třeba
vyzvednout nevšední zájem a zásluhy
dnes již zesnulého Aloise Šebesty, je-
hož přičiněním mohla být nová zbroj-
nice dána dnem 20. 7. 1969 do užívání.
V pozdějších letech nesla název „Po-
žární dům“. 

Od roku 1975 se postupně budoval
výcvikový a výletní areál pod zbrojnicí.
Nejdříve se postavila dřevěná budova
a upravil terén, v letech 1980 až 1983
byl areál dokončen, k dřevěné budově
se přistavěl přístřešek pro návštěvníky,
pro muzikanty a betonový taneční
parket. Celý areál nese název „U svaté-
ho Floriána“ a dodnes je využívaný.
Pořádají se zde kulturní a sportovní
akce nejen hasičů,ale i jiných organi-
zací. Hasičská budova měla původně 3
garáže pro parkování svých vozidel.
V 90. letech však již nebyly všechny ga-
ráže plně využity, proto jedna z nich
začala sloužit ke komerčním účelům.
Nejdříve v ní bylo krejčovství, později
prodejna látek a textilu a nyní je pro-
stor využit jako prodejna potravin.

Práce sboru dobrovolných hasičů je
v současné době velmi dobře hodno-
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cena. Sbor, který v letošním roce slaví
výročí svého 80letého trvání má dob-
rou pověst. Jeho činnost je pestrá a růz-
norodá. Samozřejmostí jsou zásahy
u požárů, aktivní působení při povod-
ních a jiných živelných pohromách, ne-
zbytná péče o techniku, výchova mlá-
deže a pořádání kulturních akcí.

Úspěch II. ročníku
Pražmovského veselení

Jsem velmi rád, že tomu tak je. Mno-
zí z Vás se přišli podívat, zatancovat si,
či zazpívat. O co nám vlastně při pořá-
dání akce tohoto typu jde nejvíce?
O to, aby jste vy občané měli příleži-
tost, zajít se pobavit, poklábosit s přá-
teli, zkrátka vyvést sami sebe z běž-
ných všedních koloběhů a rituálů.
A když k tomu máte ještě možnost ně-
co krásného vidět je to úplně nejlepší.
II. ročník Pražmovského veselení měl
úspěch hlavně díky Vám, kteří jste při-
šli. Dali jste tak najevo, že práce nás
všech, kteří se na organizaci podíleli
nebyla zbytečná, že ochotní dobrovol-
níci mohou mít alespoň ten nezbytný
dobrý pocit s dobře vykonané práce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kte-
ří tuto akci vnímají jako krok kupředu
v kulturním životě obce a všem pořa-
datelům, jejichž práce byla stopro-
centní. Za rok se těšíme nashledanou.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Dětský den na Prašivé
Řádky plné optimizmu psané výše

nemohu bohužel kopírovat do tohoto
článku. Dětský den na Prašivé zazna-
menal i přes bezchybnou práci pořa-
datelů, letní počasí a bohatý program
výrazný pokles návštěvníků oproti mi-
nulým létům. Doposud jsme nepřišli
na to, co se vlastně stalo tak zásadní-
ho, že v loňském roce Prašivá praskala
ve švech a letos přišlo tak málo, zejmé-
na dětí. Zkrátka, díky těm, kteří přišli
za přízeň a vzkaz pro ty, kteří zůstali
doma: „Vy a hlavně Vaše děti jste přišli
o krásné zážitky s kašpárkem, o diva-
delní pohádku, pohádkový les, sladké
odměny a další dobrodružství. Jste
zváni příští rok“.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Na co jste se ptali
„na chodníku“?
Je možné navýšení počtu nádob
na tříděný odpad, zejména na plasty?

Ano, zastupitelstvo obce rozhodlo
o nákupu dalších nádob. Je však prav-
dou, že k tomuto doposud nedošlo,
neboť zároveň společnost Eko-kom,
zabývající se tříděním odpadů ve spo-
lupráci s Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje nabídla bezplatné
poskytnutí nádob na třídění odpadu.
Této nabídky jsme využili, ovšem do-
posud k nákupu ze strany společnosti
nedošlo. Jistě jste si všimli, že se na
sběrných místech objevily žluté pytle
na plasty. Toto opatření je realizováno
ve spolupráci s Frýdeckou skládkou
a na přechodnou dobu má zabránit
hromadění plastů kolem kontejnerů.
Pracovníci obce pravidelně kontrolují
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jejich zaplnění a v případě potřeby ke
kontejnerům doplní speciální pytle.
Zároveň je v období prázdnin posílen
svoz plastových odpadů. Svoz je tedy
každou středu. Dovoluji si Vás tímto
požádat o udržování čistoty v okolí
sběrných míst, neboť není žádný dů-
vod k tomu, aby se nejrůznější tašky
s PET lahvemi povalovaly všude kolem.
Rovněž si dovoluji upozornit, že kon-
tejnery budou mít vyšší kapacitu v pří-
padě, že do nich budete vhazovat PET
lahve lisované alespoň sešlápnutím.

Je možné pořídit si hranatou plastovou
popelnici na místo klasické plechové?

Možné to sice je, nicméně z technic-
kých důvodů se majitel takovéto popel-
nice vystavuje nebezpečí, že mu popel-
nici Frýdecká skládka nevyveze. Je to
způsobeno tím, že tento typ popelnic
vyžaduje speciální úpravu na popelář-
ském vozidle, kterou nemají všechny
vozidla Frýdecké skládky. Při konzulta-
ci s Frýdeckou skládkou nám bylo sdě-
leno, že tento stav bude brzy napraven,
a to výměnou posledních dvou vozidel,
které takovouto úpravu nemají. Jistě
Vás budeme včas informovat.

Oslavy 230 let založení obce
Pražmo, 80 let založení SDH
Pražmo a 200 let položení
základního kamene kostela
sv. Jana Nepomuckého

V příloze těchto Pražmovských
ozvěn najdete pozvání na oslavy i s je-
jich podrobným programem. Jsem
přesvědčen, že každý z Vás vážení spo-
luobčané jste součástí Pražma a v kaž-
dém z Vás více, či méně dřímá určitá

hrdost na to, že žijete v krásném pro-
středí pod horami. Z tohoto důvodu si
ani nedokážu představit oslavit výše
zmíněná výročí bez Vaši výrazné účas-
ti, proto přijměte toto pozvání a přijď-
te si vychutnat bohatý program, který
jsme pro Vás připravili.

Oslavy pro Vás připravili: Obec
Pražmo, SDH Pražmo, Římskokatolic-
ká církev–Farnost Morávka, Klub vol-
ného času Pražmo, Junák-Svaz skautů
a skautek ČR, středisko Štít Pražmo
a občané obce z řad dobrovolníků.

Oslavy sponzorují: Malířství, natě-
račství Brantál, Truhlářství Jan Bakota,
Večerka Hruboň, Zahradnictví Pavlas,
Obklady-dlažby Kerak-Komp, www.
traktor-bagry.cz

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Soutěž ve stavbě
krabicového zámečku
hraběte Pražmy na Zlani

Zveme všechny děti a mládež
ke stavbě loveckého zámečku hraběte

Pražmy z papírových krabic.

Soutěž se bude konat dne 21. 7. 2007
od 10.00 hod. na Zlani u hřbitova

v místech, kde zřejmě kdysi stál
skutečný lovecký zámeček,

a to v rámci oslav 230 let
založení obce Pražmo.

Podmínkou účasti v soutěži je
vytvoření družstva o velikosti 2—4
členů. Dospělý účastník nemůže
fyzicky stavět, pouze může radit,

jak na to.

Všichni účastníci soutěže budou po
vyhodnocení porotou odměněni, pro
ty nejlepší je připraveno překvapení.
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V souvislosti s konáním této soutěže

vyzýváme všechny ke sběru
papírových krabic, které můžete

nosit na obecní úřad. Čím více jich
bude, tím zábavnější a napínavější

bude průběh soutěže.

Skauting slaví 100 let
Když se před 100 lety začalo rozvíjet

skautské hnutí, nikdo netušil, jak bude
úspěšné. Netušil to ani jeho zaklada-
tel, anglický generál Robert Baden-Po-
well. Kdo byl tento muž, který dokázal
ovlivnit miliony lidí?

Robert Baden-Powell se narodil 22.
února 1857 v Anglii. Měl zálibu ve sto-
pování, zajímal se o přírodu, táboření
a plachtění. Po skončení studia začala
jeho vojenská kariéra, působil střídavě
v Indii a v Africe. Jeho specializací bylo
vyzvědačství, mapování terénu a prů-
zkum. Proslavil se zejména v Búrské
válce úspěšnou obranou Mafekingu,
kde s nevycvičenými muži a chlapci
odolával velké přesile plných 217 dní
až do příchodu posil. Stal se národním
hrdinou a nejmladším brigádním ge-
nerálem.

Po návratu do Anglie zjistil, že mno-
zí kluci při hře na vojáky využívají také
jím vydanou vojenskou příručku pro
armádní zvědy. Na základě této zkuše-
nosti se generál Baden-Powell rozhodl
napsat podobnou příručku pro oby-
čejné kluky, která by jejich hrám dala
rozumnější rozměr. A protože chtěl
navrhovaný program pro chlapce nej-
dříve vyzkoušet v praxi, uspořádal
v srpnu 1907 experimentální tábor na
ostrově Brownsea a na základě zkuše-
ností vydal počátkem roku 1908 knihu
Scouting for Boys. Její úspěch předčil

všechna očekávání a skauting se rych-
le začal šířit i za hranice britského im-
péria.

Robert Baden-Powell původně ne-
chtěl zakládat žádné výchovné hnutí,
natož nějakou výchovnou organizaci.
Díky velkému zájmu mládeže o skau-
ting se nakonec rozhodl svolat v roce
1909 do Londýna první celostátní set-
kání skautů. K jeho velkému překvape-
ní se mezi 10 tisíci účastníky objevily
také dívky.

V roce 1910 odchází Robert Baden-
Powell z armády a až do své smrti se
věnuje jen skautskému hnutí. O dva
roky později se oženil s mladičkou
Olave Soames, která svůj život rovněž
zasvětila skautingu. Když Baden-Po-
well umírá v Keni v roce 1941, je na
světě jen málo míst, která skauting ne-
ovlivnil. Dnes je na světě téměř 40 mi-
lionů skautů, pouze v šesti zemích
skauting neexistuje. 

Do českých zemí se skauting dostal
v roce 1911 zásluhou středoškolského
profesora Antonína B. Svojsíka, který
rovněž skautské výchovné metody nej-
dříve vyzkoušel v praxi a mírně upravil
pro naše podmínky. Skauting překonal
počáteční bariéry a rychle u nás za-
pustil kořeny. Během 2. světové války
byl nacisty násilně potlačen, nebývalý
rozmach hnutí po válce zastavila brzy
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další totalita, tentokrát komunistická.
S výjimkou krátkého uvolnění v letech
1968—1970 přežíval skauting tajně
v podzemí. Plného obnovení se dočkal
až po revolučních změnách v roce
1989.

Junák — svaz skautů a skautek ČR
má své oddíly také na Pražmě, jejich
členové jsou i z okolních obcí. První
oddíly byly po obnovení v roce 1990
registrovány nejdříve ve frýdeckém
středisku Kruh, teprve v roce 1998 by-
lo vytvořeno samostatné středisko Štít
Pražmo, které tvoří 3 oddíly — chla-
pecký oddíl, dívčí oddíl a klub dospě-
lých. V roce 2007 je ve středisku regist-
rováno 56 členů Junáka.

Podle stanov je Junák — svaz skautů
a skautek ČR dobrovolným, nezávis-
lým a nepolitickým občanským sdru-
žením, sdružujícím své členy bez roz-
dílu národnosti, náboženského vyzná-
ní, politického přesvědčení, rasy nebo
jiných rozdílů. Jeho posláním je pod-
pora rozvoje osobnosti mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelek-
tuálních, sociálních a tělesných
schopností tak, aby byli po celý život
připraveni plnit povinnosti k sobě sa-
mým, bližním, vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství v souladu
s principy a metodami stanovenými
svými zakladateli. Souhlas s těmito
principy vyjadřuje každý skaut svým
slibem, jímž se zavazuje sloužit nej-
vyšší Pravdě a Lásce, plnit povinnosti
vlastní, zachovávat skautské zákony
a duší i tělem být připraven pomáhat
vlasti a bližním. Se svými 45 tisíci čle-
ny je Junák největším sdružením dětí
a mládeže v České republice.

Co tedy skauting dětem i dospělým
přináší? Dává jim příležitost smyslupl-
ně se bavit, získat praktické dovednos-
ti, být připraven zvládnout krizové si-
tuace, něco prožít v partě kamarádů

a také být součástí celosvětového spo-
lečenství. Skauting představuje určitý
životní styl. Jeho stoletá existence po-
tvrzuje, že je skutečně promyšleným
systémem výchovy a sebevýchovy.

Naše touhy a sny nás provázejí dět-
stvím až k dospělosti, jsou hnacím
motorem pro naše uplatnění ve spo-
lečnosti. Skauting nám pomáhá tyto
sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich
naplnění.

Ing. Jindřich Vymětalík

Zprávičky ze ZŠ Morávka
Beseda s Policií
české republiky

Dne 11. 5. 2007 proběhla na naší
škole beseda s Policií české republiky.
Beseda byla věnovaná tématu dopravy
— „Mladí cyklisté na silnici“.

Beseda o hudebních nástrojích
Dne 16. 5. 2007 proběhla pro žáky

naší školy beseda o hudebních nástro-
jích. Děti se dozvěděly o zvuku a vývo-
ji hudebních nástrojů od prvotního
klacku až po dnešní nástroje. Mohly si
prohlédnout starobylé nástroje jako je
např. loutna a slyšeli jejich zvuky.
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KINDERIÁDA

Na stadionu TJ Slezan Frýdek–Místek
se dne 22. května 2007 konaly atletic-
ké závody Kinderiáda, které jsou urče-
ny pro děti druhých až pátých tříd zá-
kladních škol.V tomto regionálním ko-
le zvítězila ZŠ Porubská — Ostrava,
stříbrnou příčku obsadila ZŠ Čs. Armá-
dy — Bohumín a na třetím místě se
umístila ZŠ Jiřího z Poděbrad — Frý-
dek–Místek. Všechny tyto školy postu-
pují do pražského finálového klání,
v němž mohou získat celkem 300 000
Kč věnovaných společností Ferrero Čes-
ká na obnovu školních sportovišť.

Letošní ročník Kinderiády je již devá-
tý v pořadí a rok od roku se do jednot-
livých regionálních kol hlásí více zá-
jemců. Právě do Frýdku–Místku přijelo
184 dětí. Žáci měli jedinečnou příleži-
tost utkat se se svými vrstevníky v dis-
ciplínách lehké atletiky — hod plným
a kriketovým míčem, skok z místa a do
dálky a sprint na 60 m. Závěrečnou dis-
ciplínou byl již tradiční štafetový běh 4

× 60 m. Vítězi této disciplíny se staly
děti ze ZŠ Čs. Armády — Bohumín. 

Během volných chvil si děti mohly
vyzkoušet mimosoutěžní disciplíny
atletické sady Kids’ Athletics, Kinder
Happy Hippo a Kinder Chlazené vý-
robky, díky nimž si mohou představit,
jaký asi může být olympijský hod oště-
pem, vytrvalostní překážkový běh ne-
bo skok daleký o tyči. U těchto discip-
lín na děti čekala odměna v podobě
sladkostí Kinder. 

Soutěž pořádá společnost Ferrero
Česká pod záštitou Českého atletické-
ho svazu. Patronkami Kinderiády jsou
naše přední běžkyně Jarmila Krato-
chvílová a Ludmila Formanová.

Z naší školy se této soutěže zúčastni-
li tito žáci: Markéta Olšáková, Domi-
nik Blahuta, Alena Tošenovjanová,
Lukáš Buček, Barbora Pragerová,
Martin Honeš, Lucie Havlásková
a Daniel Vlček. 

Všem účastníkům děkujeme za re-
prezentaci naší školy.

DEN DĚTÍ
Dne 1. 6. se na celém světě slaví mezinárodní den dětí. I na naší škole proběh-

ly oslavy dne dětí a to v podobě sportovního dopoledne, kdy si naši nejstarší žá-
ci (9. třídy) připravili za pomocí učitelů 16 stanovišť pro své spolužáky, kteří zde
plnili nejrůznější úkoly. Například lovení ryb, skákání v pytli, střílení z luku, špl-
hání na laně, hlavolamy aj. 

Ráno se děti rozdělily do smíšených
skupin od 3. třídy po 8. třídu a po 10 mi-
nutách vyráželi po fáborkách na stano-
viště. Trasa vedla kolem řeky Morávky. 

Po skončení následovalo vyhodnoce-
ní všech skupin a poděkování deváťá-
kům za jejich ochotu při spolupráci
a organizaci dětského dne.

Naši nejmladší žáci 1. a 2. třídy šli
v tento ten udělat radost dětem do ma-
teřské školy na Pražmě, kde jim před-
vedli krátké divadelní představení. 
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Atletický trojboj
Dne 6. 6. se žáci 1. stupně zúčastnili

okresního kola závodu v Atletickém
trojboji. Závod pořádal oddíl Atletiky
Frýdek–Místek na Slezanském stadio-
nu. Z naší školy ze zúčastnilo 10 zá-
vodníků, a to z každé třídy 1 chlapec
a 1 dívka — Kateřina Henešová, Tomáš
Adámek, Romana Bezkidová, Dominik
Blahuta, Michaela Valasová, Tomáš
Buček, Barbora Pragerová, Monika Bo-
háčová a David Novák. Každý závod-
ník soutěžil v běhu na 50 m, ve skoku
dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Nejlepšího umístění dosáhl Dominik
Blahuta z 2. třídy, který skončil z celko-
vého počtu 22 soutěžící na krásném 4.
místě a z dívek se na 10. místě umísti-
la Monika Boháčová z 5. třídy.

Chtěla bych všem účastníkům podě-
kovat za jejich snahu a ochotu zúčast-
nit se těchto závodů a doufám, že příš-
tím školním roce se zase zúčastníme.

Mgr. Kristýna Zbořilová

Zprávičky
ze ZŠ Raškovice
20. duben 2007 — Den Země
v Raškovicích

Svátek Dne Země jsme zaměřili na
ekologické projekty Terezy „Zima v le-
se“ a „Za tajemstvím dřeva“. V tento
den jsme ve škole přivítali žáky a učite-
le z přátelské školy v Těrchové, kteří
s námi absolvovali celodenní pestrý
program. A jaký byl ?

Pro 1. stupeň připravili žáci 8. tříd
školní konferenci na téma „Zima v le-
se“. Děti z jednotlivých tříd představi-
ly své zvířátko a moc se jim to povedlo.
Porota složená z žáků 1.—5. ročníku

spravedlivě bodovala a hosté — p. ře-
ditel a p. zástupkyně ze ZŠ v Těrchové,
p. starosta naší obce a náš pan ředitel
přidávali hvězdičky. Součástí dopoled-
ního programu byla výstava výtvar-
ných a literárních prací, všech třídních
projektů „Zima v lese“. V letní učebně
ji uspořádali žáci 6.B, 8.A a 8.B. Všem
návštěvníkům, včetně hostů, se velmi
líbila.

5.B třída se vydala do Frýdku – Míst-
ku, kde v Sadech B. Smetany probíha-
lo vyhodnocení akce „Zachraň strom“.
Je to soutěž ve sběru papíru v rámci
celého okresu. Naše škola získala oce-
nění a sazenici smrku, kterou vysadí-
me v areálu školy, čímž se připojíme
do akce „Miliarda stromů pro planetu
Zemi“.

Program 2. stupně probíhal podle
jednotlivých ročníků. Každá třída byla
posílena o žáky ze ZŠ Těrchové.
6.A a 6.B se vydala do terénu s lesními
pedagogy z ÚHÚL Brandýs nad L., po-
bočka ve Frýdku–Místku. Třídy 7.A,
7.B, 8.A, 8.B putovaly po obou březích
toku řeky Morávky od Raškovic přes
Pražmo až do obce Morávka. Každá
třída ve svém úseku mapovala výskyt
dřevin do předem připravených plá-
nů, které vypracovali v přírodověd-
ných praktikách žáci 8.A a 8.B.

Deváté třídy se vydaly za dřevěnými
stavbami v našem blízkém i vzdále-
ném okolí. 9.A dorazila vlakem do
Kunčic pod Ondřejníkem k dřevěné-
mu kostelu sv. Prokopa a sv. Barbora
z 18. století (lidová architektura
z Ukrajiny). 9.B putovala na vrchol
Prašivá, 706 m n. m., kde stojí dřevěný
kostel sv. Antonína z r. 1640 a roubená
turistická chata.

Ke Dni Země vyšlo zvláštní ekologic-
ké číslo šk. časopisu Záškoláček.
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Odpolední program byl připraven

pro hosty z Těrchové. Vydali jsme se
podhůřím Beskyd kolem Prašivé na
turistickou vycházku. Naskytl se nám
téměř kruhový výhled po krajině. Po-
stupně jsme pozorovali v dálce města
Frýdek–Místek, Havířov, Ostravu, včet-
ně průmyslových závodů s komíny,
pod námi bylo staveniště průmyslové
zóny Hyundai. Sotva jsme došli na
okraj lesíka, upoutala nás informační
tabule „Výskyt velkých šelem v Besky-
dách“, a pak už se naše oči kochaly jen
přírodní scenérií hřbetu Ondřejníku,
Radhoště a dominantní Lysé hory. Da-
li jsme dětem i účastníkům pěkný dá-
rek a oni to také ocenili.

Den Země jsme zakončili společnou
diskotékou všech žáků i učitelů. Výmě-
na adres, telefonních čísel, domluv
školních výletů na Slovensko a do Bes-
kyd, navázaná přátelství a moc a moc
zážitků. To byl Den Země jak má být! 

paní uč. Naděžda Kafková

Den Země očima žáků
Dne 20. 4. 2007 jsme s celou mou tří-

dou 6.A a se třídou 6.B šli do lesíka, kde
jsme hráli všelijaké hry. Doprovázely nás
i děti ze Slovenska — z Těrchové. Vedli
nás lesníci, kteří vymysleli program. Jako
první jsme si sedli na podložky dokola,
házeli jsme si klubko a museli jsme se
všichni navzájem propojit. Vždy jsme
řekli své jméno a rostlinu nebo strom
a hodili jsme klubko někomu kdo sedí
naproti nás. Jako druhá hra byla, že dob-
rovolník šel doprostřed a pan lesník mu
připevnil na záda nějaké zvíře. Dobrovol-
ník se musel ostatních ptát na nějaké
otázky, na které lze odpovídat ANO nebo
Ne a musel pomocí odpovědí zjistit, o ja-
ké zvíře jde. Hráli jsme ještě hodně růz-
ných her. Nakonec jsme si všichni zavá-
zali oči a chytli se lana a lesníci nás vedli.
Dovedli nás k řece Morávce. Počasí nám
vyšlo celkem dobré. Moc se mi to líbilo.
Poznali jsme spoustu nových kamarádů
ze Slovenska a jsme zase o něco chytřejší.

Eliška Šigutová, 6.A

Svaz tělesné postižených,
místní organizace Pražmo-Morávka

11. srpna 2007 od 15.00 hod.
v areálu u hasičské zbrojnice Pražmo

pořádá

TRADIČNÍ PLACKOVÉ HODY

občerstvení, tombola, k tanci a poslechu hraje
oblíbená hudba, pro děti jsou připraveny atrakce,

kolo štěstí, střelnice

vstupné dospělí 30 Kč, děti do 15 let zdarma.



1100 Pražmovské ozvěny

VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ PRAŽMO-RAŠKOVICE — SEZÓNA 2006/2007
Výsledky

MINIVOLEJBAL — ŽAČKY — OKRESNÍ PŘEBOR
Bruncková Tereza, Vaňková Eliška, Foldynová Michaela, Holubová Tereza, Kobylková
Dana, Koloničná Melánie, Kornetová Petra, Kubiesová Denisa, Muroňová Kateřina, Valoš-
ková Martina, Vlčková Iveta
Trenérka: Skotnicová Lucie

Tabulka pořadí základní skupiny:

1. Vratimov „A“ 12 12 0 0 (24:13) 24
2. Vratimov „B“ 12 6 6 0 (14:15) 18
3. Metylovice 12 4 8 0 (13:16) 16
4. Raškovice 12 2 10 0 (15:22) 14

Do skupiny o 1.—4. místo postupují: 1. Palkovice „A“, 2. Vratimov „A“, 3. Fryčovice-Hu-
kvaldy „A“, 4. Vratimov „B“
Do skupiny o 5.—6. místo sestupují: 5. Palkovice „B“, 6. Metylovice, 7. Fryčovice-Hukval-
dy „B“, 8. Raškovice, 9. Palkovice „C“

MINIVOLEJBAL — ŽÁCI — OKRESNÍ PŘEBOR
Bůžek Martin, Hrůzek Adam, Kohut Daniel, Sonnek Jan, Sonnek Václav
Trenérka: Skotnicová Lucie

Tabulka pořadí

1. Raškovice 6 5 1 0 (10:15) 11
2. Metylovice 6 4 2 0 (10:14) 10
3. Palkovice 6 0 6 0 (11:12) 6 

MLADŠÍ ŽAČKY — KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Foldynová Michaela, 2. Holubová Tereza, 3. Kobylková Dana, 4. Koloničná Melánie,
5. Kornetová Petra, 6. Kubiesová Denisa, 7. Muroňová Kateřina, 8. Valošková Martina,
9. Vlčková Iveta
Trenérky: Ing. Šárka Sonnková a Mgr. Irena Valošková

Konečná tabulka

pořadí družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo celkem
bodů

11 TJ Mittal Ostrava ,,A“ 27 20 27 20 27 23 20 30 26 220
12 TJ Nový Jičín ,,A“ 20 27 23 23 23 27 27 26 23 219
13 TJ Sokol Frýdek–Místek ,,A“ 23 18 17 27 20 20 23 23 30 201
14 CVČ Astra Frenštát 17 23 18 17 18 15 17 21 19 165
15 UP Olomouc 18 17 20 18 16 17 18 20 21 165
16 SK Happy sport Opava 16 14 13 16 14 13 16 19 20 141
17 PVK Přerov 15 16 14 13 17 18 14 14 13 134
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18 ŠSK Bílovec 12 13 15 15 15 14 13 18 18 133
19 TJ Mittal Ostrava ,,B“ 14 12 12 12 13 16 15 17 14 125
10 TJ Sokol Šternberk 13 15 16 14 12 12 10 10 9 111
11 TJ Sokol Frýdek–Místek ,,B“ 5 9 11 11 10 9 11 16 17 99
12 ŠSK Odry, Pohořská 4 5 7 9 11 11 12 15 15 89
13 DDM Český Těšín 10 8 8 8 9 10 9 13 11 86
14 TJ Nový Jičín „B“ 8 7 9 10 6 5 8 12 16 81
15 TJ Sokol Frenštát p. R. 9 11 10 7 8 6 5 9 7 71
16 TJ Pražmo Raškovice 7 6 5 6 5 8 7 11 10 65
17 TJ Sokol Frýdek–Místek ,,C“ 6 3 4 5 7 7 6 8 12 58
18 TJ Rožnov p. Radhoštěm 11 10 6 4 2 3 3 6 8 53
19. TJ Spedos Valašské Meziříčí 2 4 2 2 1 2 4 7 6 30
20. TJ Sokol Frýdlant n. O. 3 2 3 1 4 4 2 5 2 26
21 TJ Nový Jičín ,,C“ 1 1 1 3 3 1 1 1 1 13
22 TJ Mittal Ostrava ,,C“ - - - - - - - 3 5 8
23 TJ Sokol Frýdek–Místek ,,D - - - - - - - 4 3 7
24 TJ Sokol Frýdek–Místek ,,E“ - - - - - - - 2 4 6

Prvních 6 družstev mladších žaček postupuje na Mistrovství Moravy.

STARŠÍ ŽÁCI — KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Biolek Vojtěch, 2. Farkas Lukáš, 3. Kopera Ondřej, 4. Stříž Marek, 5. Taichman Patrik,
6. Vrubel Michal, 7. Hrůzek Adam (ml. žák), 8. Kohut Daniel (ml. žák), 9. Sonnek Jan (ml. žák)
TRENÉR: Pavel Skotnica

Konečná tabulka

pořadí družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo celkem
bodů

11 VK DHL Ostrava A 19 19 19 19 15 19 10 120
12 KV Kopřivnice 10 12 15 12 19 15 19 102
13 TJ Nový Jičín A 15 15 12 15 12 12 12 93
14 VK Opava 9 9 10 9 10 8 15 70
15 TJ Krnov 7 8 9 10 9 9 9 61
16 TJ Frenštát p. Radh. 6 7 8 8 8 7 7 51
17 TJ MSA Dolní Benešov 12 10 7 7 6 3 5 50
18 TJ Pražmo Raškovice 4 4 4 5 7 6 8 38
19 VK DHL Ostrava B 8 6 3 3 4 5 6 35
10 TJ Sokol Frýdek–Místek 5 5 6 4 3 2 4 29
11 TJ Nový Jičín B 2 3 5 6 5 0 3 24
12 TJ Mosty u Jablunkova 3 2 2 2 2 4 2 17
13 TJ Sokol Palkovice 0 1 1 1 0 1 1 5

STARŠÍ ŽAČKY — OKRESNÍ PŘEBOR
1. Felcmanová Tereza, 2. Foldynová Michaela (ml. žačky), 3. Holubová Tereza (ml. žačky),
4. Kobylková Dana (ml. žačky), 5. Koloničná Melánie (ml. žačky), 6. Kornetová Petra (ml.
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žačky), 7. Kubiesová Denisa (ml. žačky), 8. Muroňová Kateřina(ml.žačky), 9. Olšáková Ve-
ronika, 10. Pavlásková Barbora, 11. Piskořová Zuzana, 12. Valošková Kamila, 13. Valošková
Martina (ml. žačky), 14. Vlčková Iveta (ml. žačky)
Trenérky: Ing. Šárka Sonnková a Mgr. Irena Valošková

Konečná tabulka 

1. Metylovice 15 11 4 0 (24:18) (755:594) 26
2. Vratimov 15 11 4 0 (23:18) (694:552) 26
3. Fryčovice 15 10 5 0 (21:10) (707:647) 25
4. Baška 15 5 10 0 (11:23) (652:765) 20
5. Raškovice 15 5 10 0 (11:24) (689:791) 20
6. Palkovice 15 3 12 0 (19:25) (615:763) 18

JUNIORKY — OKRESNÍ PŘEBOR

1. Bohunská Kateřina, 2. Bruncková Sylvie, 3. Diasová Petra, 4. Diasová Šárka, 5. Havlíko-
vá Monika, 6. Jerglíková Veronika (st. žačka), 7. Nováková Markéta, 8. Kohutová Pavla,
9. Koloničná, 10. Valošková Kamila (st. žačka)
TRENÉR: Radek Skotnica

Konečná tabulka

1. Raškovice 12 10 1 1 (31:13) (834:472) 21
2. Mosty 12 9 2 1 (28:19) (861:650) 20
3. Metylovice 12 7 5 0 (22:17) (831:797) 19
4. Vratimov 12 3 9 0 (11:28) (694:875) 15
5. Baška 12 0 12 0 (11:36) (500:926) 12

MUŽI — okresní přebor II. třídy

1. Biolek Jiří, 2. Bohačík Jakub (také hostování — liga juniorů za F–M), 3. Carbol Martin,
4. Carbol Michal, 5. Hrůzek Roman, 6. Kačmařík Jan, 7. Skotnica Pavel, 8. Skotnica Radek,
9. Sonnek Zbyněk, 10. Tkáč Adam, 11. Vrubel Ladislav (hostování — KP kadetů F–M),
12. Zmija Tomáš

Průběžná tabulka ke dni 7. 6. 2007

p. družstvo zápasů V P K sety míče body 

1. Kozlovice 11 8 3 0 27:14 963:830 19 
2. Raškovice 10 7 3 0 23:13 756:676 17 
3. Metylovice B 10 6 4 0 20:18 825:829 16 
4. S. Staříč 11 5 6 0 18:23 837:912 16 
5. Baška 10 5 5 0 17:17 720:652 15 
6. Staré Město 10 3 7 0 14:22 681:755 13 
7. Ropice 10 2 7 1 13:25 719:847 11 

Do konce zbývají 2 zápasy, do 1. třídy postupují 2 nejlépe umístěná družstva 
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ŽENY „B“ — OKRESNÍ PŘEBOR
1. Bartošová Jana, 2. Bartošová Hana, 3. Bílková Martina, 4. Honešová Michaela, 5. Hor-
váthová Lenka, 6. Jerglíková Soňa, 7. Kročková Jarmila, 8. Pavlásková Karla, 9. Vrublová
Alena, 10. Valošková Irena, 11. Zmijová Jana

Průběžná tabulka ke dni 7. 6. 2007

p. družstvo zápasů V P K sety míče body 
1. Raškovice B 11 9 2 0 29:15 897:738 20 
2. Jablunkov 11 8 3 0 28:13 921:780 19 
3. Frýdlant 11 8 3 0 26:14 828:706 19 
4. Palkovice 11 7 4 0 26:19 998:898 18 
5. Pstruží 11 6 5 0 23:18 879:809 17 
6. Fryčovice 11 3 8 0 17:26 889:948 14 
7. Mosty 11 3 8 0 13:26 741:916 14 
8. Baška 11 0 11 0 2:33 509:867 11

ŽENY „A“ — KRAJSKÝ PŘEBOR 2. TŘÍDY 
1. Bartošová Veronika (juniorka), 2. Kaňoková Marcela, 3. Kohutová Pavlína (juniorka), 4.
Koloničná Jana (juniorka), 5. Prokopová Veronika, 6. Skotnicová Lucie, 7. Sonnková Šárka,
8. Štefková Magdaléna, 9. Vajdová Zdeňka, 10. Herníková Veronika, 11. Kerblíková Veroni-
ka (st. žačka)
Trenér: Ing. Zbyněk Sonnek

Průběžná tabulka ke dni 7. 6. 2007

p. družstvo zápasů V P K sety míče body 
1. TJ Frenštát 38 33 5 0 103:41 3328:2808 71 
2. Třinec 38 26 12 0 92:54 3290:2906 64 
3. Frýdek–Místek „C“ 38 26 12 0 88:57 3273:2926 64 
4. Palkovice 38 24 14 0 87:53 3070:2932 62 
5. Kotouč Štramberk 38 19 19 0 77:68 3151:3062 57 
6. Kozlovice 38 16 22 0 67:82 3167:3274 54 
7. Bernartice 38 7 31 0 34:100 2576:3139 45 
8. Raškovice 38 1 37 0 19:112 359:3167 39

TRADIČNÍ TURNAJE
Oddíl volejbalu je již tradičním pořadatelem turnajů pro družstva hrající soutěže okres-
ních a krajských přeborů, ale i II. ligy z celé České republiky. Mládežnické turnaje s ná-
zvem Malá cena Beskyd se uskuteční v sobotu 16. 6. 2007 (žačky, žáci), v neděli 17. 6.
2007 (juniorky, junioři), turnaj pro ženy a juniorky pořádáme s názvem Pohár Jaromíra
Vybírala v sobotu 18. 8. 2007 a v neděli 19. 8. 2007 se koná turnaj pro muže a juniory s ná-
zvem Memoriál Josefa Saláta. 
Začátky turnajů jsou vždy v 9.00 v areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Během konání tur-
najů je v areálu zajištěno občerstvení. 
Všechny příznivce volejbalu srdečně na tyto turnaje zve výbor oddílu volejbalu TJ Praž-
mo-Raškovice.
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KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. 
Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220, 558 692 416
Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

POZOR, OD ČERVNA DO ZÁŘÍ
MĚNÍME ZAČÁTEK VEČERNÍHO
PROMÍTÁNÍ — ZAČÍNÁME V 18.45
hod.

ČERVENEC 2007

SOBOTA 14. 7.
BITVA U THERMOPYL
v 18.45 hod., 117 min., příst. 12 let.
Akční historický film USA patří k le-
gendárním válečným střetům antické-
ho světa. Spartský král Leonidas a jeho
300 věrných bojovníků čelí dobyvač-
nému perskému králi, který chce, aby
se Sparta podřídila jeho vůli. Snímek
připomíná úspěšnou Tróju.

SOBOTA 21. 7.
BESTIÁŘ
v 18.45 hod., 113 min., příst. 15 let
Česká milostná komedie s hvězdným
obsazením. Emancipovaná žena Karo-
lína se pokouší vyřešit citovou krizi

mužským přístupem ke vztahům —
„Pomsta bude sladká“. Po čem touží
ženy? A co rozhodně nechtějí muži? —
Dozvíte se v milostném labyrintu reži-
sérky Ireny Pavláskové.
Hrají: D. Jurčová, M. Vašut, K. Roden, J.
Čvančarová, T. Matonoha…

SOBOTA 28. 7.
PUSINKY
v 18.45 hod., 90 min., příst. 15 let.
Hlavní aktérky nového českého filmu
jsou čerstvé maturantky, které se vydá-
vají za brigádou do Holandska. Setká-
vají se s „opravdovým světem“-alko-
hol, sex i lehké drogy, který velice
ovlivní jejich vzájemné vztahy.

SRPEN 2007

14. 8. Robinsonovi;
11. 8. Shrek třetí;
18. 8. Spider Man 3;
25. 8. Piráti z Karibiku — Na konci

světa

VEŠKERÉ VÝSLEDKY, INFORMACE O ČINNOSTI ODDÍLU NAJDETE NA INTERNETU
HTTP://SWEB.CZ/TJ_PRAZMO_RASKOVICE/

VEŠKERÉ VÝSLEDKY OKRESNÍHO PŘEBORU ŽEN A MUŽŮ, KRAJSKÉHO PŘEBORU II.
TŘÍDY ŽEN A JINÉ NAJDETE NA INTERNETU HTTP://WWW.VOLEJBAL.CZ/WSPORT

NABÍZÍME MOŽNOST VYUŽITÍ VOLEJBALOVÝCH KURTŮ MIMO DOBU UŽÍVÁNÍ
ODDÍLEM VOLEJBALU ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ODDÍLEM VOLEJBALU,

INFORMACE: Šárka Sonnková, 732 241 173 
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