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PRAÎMOVSKÉ
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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a já jsem rád, že

Vám mohu představit dílčí výsledky
energetického auditu obce, který se
zpracovává v rámci projektu centrální-
ho vytápění v obci Pražmo a který by
měl být zcela hotov na počátku září.
Výše uvedené logo Vás bude provázet
veškerým dalším děním v souvislosti
s projektem. Nabízím Vám tedy násle-
dující odpovědi, které by pro Vás moh-
ly být zajímavé:

• Jaká je celková energetická potřeba 
obce?
— Při připojení cca 120 rodinných

domů, bytovek, budov občanské
vybavenosti a podnikatelského
areálu — zimní období: 3,269
MW, letní období: 1,144 MW.

— Při připojení cca 60 rodinných
domů, bytovek, budov občanské

vybavenosti a podnikatelského
areálu — zimní období: 2,369
MW, letní období: 0,952 MW.

— Při připojení cca 90 rodinných
domů, budov občanské vybave-
nosti a podnikatelského areálu —
zimní období: 1,800 MW, letní ob-
dobí: 0,788 MW.

• Jaká je energetická potřeba rodin-
ných domů?
— Jednogenerační nové domy —

ústřední topení: 10 kW, teplá vo-
da: 12 kW.

— Jednogenerační původní domy —
ústřední topení: 15 kW, teplá vo
da: 12 kW.

— Dvougenerační původní domy — 
ústřední topení: 25 kW, teplá vo-
da: 18 kW.

Náklady na výměníkovou stanici se
pohybují v rozmezí od 19 tis. Kč do 25
tis. Kč, dle vybavení stanice.

Poznámka: Při návrhu zásobování
teplem je nutné brát v úvahu postup-
né snižování energetické náročnosti
rodinných domů (zateplení, výměna
oken apod.).

• Jaká je energetická potřeba byto-
vých domů?
Při hodnocení 10 bytových domů je
nutno instalovat 1 ks výměníkové
stanice (cca 155 000 Kč). 
— Energetická potřeba pro ústřední

topení — 1469 kW.
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— Energetická potřeba pro teplou
vodu — 668 kW.

• Jaká je energetická potřeba budov
občanské vybavenosti?
Pří hodnocení 7 budov je nutno in-
stalovat 7 ks výměníkových stanic
a energetická potřeba činí 350 kW.

• Jaká je energetická potřeba podni-
katelského areálu?
Nutno instalovat 3 ks výměníkových
stanic. Energetická potřeba činí 500
kW.

• Jaký je celkový rozsah teplovodu?
— Předpokládaná délka páteřní čás-

ti teplovodu — 4,7 km.
— Předpokládaná délka přípojek —

2,1 km.
— Celkem — 6,8 km.

Další navrhovaný postup realizace
projektu — časová osa projektu
1. Předložení konečné verze zpracova-

ného energetického auditu — začá-
tek září 2008.

2. Pracovní schůzka členů zastupitel-
stva obce za účasti zainteresova-
ných odborníků — I. polovina září
2008.

3. Beseda s občany za účasti odborní-
ků a legislativců — konec září, začá-
tek října 2008.

4. Konečné rozhodnutí zastupitelstva
obce — říjen 2008.

5. Jednání s jednotlivými zájemci
o napojení na centrální vytápění —
říjen, listopad 2008.

6. Projektová příprava, zajištění zdrojů
financování — konec března 2009.

7. Územní rozhodnutí, stavební povo-
lení — do konce roku 2009.

8. Realizace — průběh roku 2010.

Poznámka: Navrhovaná časová osa
je pouze orientační.

Marek Kaniok, starosta obce

Separovaný sběr odpadu
V návaznosti na informace společ-

nosti Frýdecká skládka, a. s. z předmi-
nulého čísla Pražmovských ozvěn se
znovu vracíme k tématu třídění odpa-
du, tentokrát z pohledu naší obce. 

Na Pražmě mají občané možnost
standardně třídit papír, plasty a sklo
(čiré, barevné). Na šesti různých mís-
tech (bytovky, starý obecní úřad, sa-
moobsluha p. Kročové, ul. Horní, ul.
Třešňová a večerka v Rovni) máme do-
hromady umístěno 11 žlutých kontej-
nerů na plasty, 5 modrých na papír, 6
zelených na barevné sklo a 6 bílých
kontejnerů na čiré sklo. Pokud mají
občané pochybnosti, co do daného
kontejneru patří či nepatří, odkazuji
na Pražmovské ozvěny č. 2, ve kterých
byla uvedena tabulka s těmito infor-
macemi, nebo mohou zavítat na we-
bové stránky www.jaktridit.cz.

Tyto kontejnery jsou v pravidelných
intervalech vyváženy a my máme
v součinnosti se svozovou firmou
možnost zpětně monitorovat naplně-
nost kontejnerů a následně do určité
míry ovlivnit intervaly svozu případně
jejich počet (nutno vždy spolupraco-
vat s okolními obcemi). Současný stav
můžeme hodnotit jako uspokojivý,
přestože jsou období, kdy zejména
kontejnery na plast překypují.

Sběr separovaného odpadu má kro-
mě neoddiskutovatelného vlivu na ži-
votní prostředí ještě jeden rozměr, a to
rozměr finanční. Náklady na likvidaci
veškerého odpadu každoročně rostou.
Sběr separovaného odpadu je jedním
ze způsobů jak tento cenový nárůst
zmírnit. Podle smlouvy se společností
EKO-KOM dostává obec příspěvek
podle množství vytříděného odpadu
(pro představu je to zhruba okolo 80
tisíc korun ročně). 
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Od června letošního roku mají obča-

né rovněž možnost samostatně ukládat
vyřazené drobné elektrospotřebiče do
E-BOXU společnosti Asekol. Tento box
je umístěn v přízemí obecního úřadu
a je tedy přístupný v době otevření úřa-
du. Do tohoto zařízení je možno vhazo-
vat např. kalkulačky, mobily, kulmy či
rádia, zkrátka vše, co se vejde do otvoru
nádoby. V žádném případě zde nepatří
zářivky, baterie nebo akumulátory.

Z uvedených informací je jistě zřej-
mé, že problematice odpadu se velmi
intenzivně věnujeme a hledáme mož-
nosti, jak likvidaci odpadu zefektivnit
a tím i zlevnit.

Jako jedna z cest se jeví možnost vy-
budování sběrného místa přímo v na-
ší obci. Sběrné místo, jak už název sám
napovídá, je uzavřený prostor, do kte-
rého by byly umístěny kontejnery pro
odpad všeho druhu (mimo komunál-
ního) s případnou možností dotřiďo-
vání. O této variantě velmi vážně uva-
žujeme a hledáme místo, které by bylo
pro tyto účely nejvhodnější.

Podobné sběrné místo bylo před ne-
dávném otevřeno na Morávce a podle
informací tamního obecního úřadu
významně klesly měsíční náklady na
likvidaci odpadu. Současně nás obec-
ní úřad Morávka upozornil na fakt, že
toto sběrné místo je pouze pro občany
obce Morávka, kteří se musí prokázat
občanským průkazem. 

Michaela Honešová,
místostarostka obce

Siréna
Zastupitelstvo obce na svém zasedá-

ní dne 6. 8. 2008 rozhodlo o využití na-
bídky Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje používat

mluvící elektronickou sirénu, která je
umístěna na střeše obecního úřadu,
jako místní rozhlas pro aktuální infor-
movanost občanů. Pokud Vám bude-
me potřebovat něco aktuálního pro-
střednictvím této sirény sdělit, bude se
tak dít vždy ve čtvrtek v 16.00 hod.

Úprava daně
z nemovitosti

Zastupitelstvo obce na svém zasedá-
ní 25. 6. 2008 schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku, kterou se stanovu-
je místní koeficient pro výpočet daně
z nemovitosti pro rok 2009 a 2010 na 3.
Pro vlastníky nemovitostí v obci Praž-
mo to znamená zvýšení daně z nemo-
vitosti na trojnásobek dosavadní část-
ky. Rozhodování zastupitelů nebylo
nikterak jednoduché, jelikož nikdo ne-
chce přispívat k neutichajícímu nárůs-
tu rodinných výdajů, nicméně se na-
konec všichni shodli na tom, že daň
z nemovitosti je jedinou daní z celého
daňového systému, která zůstává
v místě jejího výběru, tedy v obci, tak-
že lidé defacto investují do místa, kde
sami žijí a kde sami požadují zajištění
jistého standardu ve službách obce.
Zároveň se zastupitele shodli na sku-
tečnosti, že příjmy do obecní poklad-
ny jsou zcela nedostatečné, přičemž
náklady na chod a údržbu obce stále
vyšší. Státní politika přerozdělování
daní obcím je dlouhodobě nespraved-
livá vůči těm malým a dotační politika
státu (včetně přerozdělování peněz
z EU) zdaleka nenaplňuje představy
samospráv (tvorba prostoru pro ko-
rupční prostředí, nelogické a nesysté-
mové tvorby priorit, které neodpoví-
dají současným potřebám malých ob-
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cí, apod.). Je jisté, že nás zvýšení daně
z nemovitosti nevytrhne z bídy, ovšem
je nutné využít alespoň to málo z mož-
ností, které stát nabízí, přestože to na-
ši zákonodárci udělali mazaně. Na-
místo toho, aby obcím přerozdělili ví-
ce finančních prostředků z celkového
daňového výnosu, tak dali obcím mož-
nost, zvýšit si daně z nemovitosti s ali-
bistickým podtextem: „Však „my“
(stát) daně nezvyšujeme, to „ty“ obce.

Jen pro Vaši orientaci: V roce 2007
bylo na dani z nemovitosti vybráno
145 512 Kč, po zvýšení v roce 2009 to
bude cca 436 000 Kč, za dva roky to te-
dy bude částka 872 000 Kč a za to už
můžeme něco udělat.

Závěrem jen tolik, snad Vás v bu-
doucnu zvýšené náklady na daň z ne-
movitosti budou těšit v některém z ob-
cí realizovaných projektů pro Vás ob-
čany.

Výpočet daně z nemovitosti pro Váš
konkrétní případ najdete na: www.fi-
nance.cz/dane-a-mzda/financni-kal-
kulacky/nemovitost

Marek Kaniok, starosta obce

Rekonstrukce garáže pro
nové hasičské vozidlo

Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že
obec Pražmo získala od Ministerstva
vnitra dotaci na nákup nové hasičské
cisterny ve výši 2 mil. Kč, které bude
sloužit společné jednotce požární
ochrany vytvořené novým Svazkem
obcí Morávka-Pražmo. Jelikož je vo-
zidlo poněkud větších rozměrů, byli
jsme nuceni přistoupit k rekonstrukci
stávající garáže, na kterou jsme dosta-
li dotaci od Krajského úřadu Morav-

skoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč.
Rekonstrukce spočívající v prohloube-
ní garáže, výměně obou garážových
vrat, otopného systému, úpravě šatny
a výměně stávajícího venkovního zá-
bradlí začne v průběhu měsíce září
a měla by být dokončena koncem mě-
síce říjen. Celkové náklady by se měly
pohybovat kolem 800 tis. Kč (podle vý-
sledku výběrového řízení). Zároveň za-
stupitelstvo obce rozhodlo o výměně
dvou lamp veřejného osvětlení před
obecním úřadem za nové.

Marek Kaniok, starosta obce

Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ul. Do obory

Vzhledem k havarijnímu stavu vede-
ní a sloupů veřejného osvětlení v ul. Do
obory jsme byli nuceni přehodnotit ak-
tivity v oblasti rekonstrukcí světelných
bodů veřejného osvětlení a prioritně se
věnovat této oblasti. Dřevěné sloupy
jsou staré a trouchnivé, mnohde vy-
chýlené bez betonové patky, vedení je
staré neizolované, což má za následek
časté výpadky v důsledku větru. Budou
tedy vyměněny všechny dřevěné slou-
py, přičemž nové budou zachyceny na
betonových patkách a vedení bude vy-
měněno za kabelové. Pokud finance
dovolí, bude rovněž upravena přípojka
pro oboru, která vede v remízce nad
Čuvným potokem, což je opět příčina
častých výpadků.

Marek Kaniok, starosta obce
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Aktuálně

Svazek obcí Morávka-Pražmo — dne
21. 7. 2008 se konalo ustavující zasedá-
ní nově vytvořeného svazku obcí Mo-
rávka-Pražmo. Tento svazek byl vytvo-
řen zejména z důvodu navázání dobré
spolupráce s obcí Morávka, kdy by-
chom společnými silami rádi vyřešili
mnoho problémů týkajících se obou
obcí a které bychom samostatně jen
těžko zvládli. Jedná se např. o řešení
problematiky požární ochrany, údržby
veřejných prostranství, odpadového
hospodářství, školství, dopravní ob-
služnosti apod. Prvním společným
krokem bylo zřízení již mnohokrát
zmiňované společné jednotky požární
ochrany, dalším krokem je podání
společné žádosti o dotaci z programu
Leader na obnovu a údržbu některých
ploch veřejné zeleně, vč. pořízení
techniky.

Rekonstrukce dlažby v okolí budovy
MŠ Pražmo — zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 6. 8. 2008 rozhodlo
o provedení rekonstrukce dlažby
v okolí budovy mateřské školy. Dlažba
je po předchozích stavebních pracích
spočívajících v odizolování základů
budovy na mnohých místech špatně
usazená a narušená, což má za násle-
dek zhoršení bezpečného pohybu dětí
při hrách. Rekonstrukce bude stát ko-
lem 100 000 Kč.

Podání dotace na fasádu — byla po-
dána žádost o dotaci z programu Lea-
der na dokončení rekonstrukce budo-
vy mateřské školy, která bude spočívat
ve výměně vstupních dveří, opravě za-
teplovacích prvků stropů a rekon-
strukci fasády. Náklady jsou odhadnu-
ty na cca 1 400 000 Kč.

Interaktivní tabule — ředitelka ma-
teřské školy vyjednala sponzorský dar
od Lesů ČR ve výši 50 000 Kč na poří-
zení nové interaktivní tabule. Takže se
děti v novém školním roce mají na co
těšit.

Termíny zasedání zastupitelstva obce
ve 2. pololetí roku 2008: středa 24. září,
středa 12. listopadu, středa 17. prosin-
ce. (termíny zasedání se mohou dle ak-
tuálního dění změnit, o čemž budete
v dostatečném předstihu informováni).

Schválené zadání změny č. 2 územ-
ního plánu obce — Zastupitelstvo ob-
ce na svém zasedání 6. 8. 2008 schváli-
lo zadání změny územního plánu ob-
ce. Jedná se o první etapu schvalování,
nyní již budeme v procesu pokračovat
společně se schváleným zadáním
změny č. 1. Termín definitivního
schválení obou změn územního plánu
se předpokládá na leden—únor 2009.

Marek Kaniok, starosta obce

Na co jste se ptali
na chodníku?
Děláte něco s těmi volně pobíhajícími
psy?

Odpověď na tuto otázku není jedno-
duchá, nicméně pokusím se přiblížit
současnou situaci. Je pravdou, že by se
obec měla postarat o volně pobíhající
psy (i kočky, slepice apod.) tím, že při-
volá odchytovou službu, ta pejsky
„možná“ chytí, provede nutná očková-
ní a ustájí do doby než se přihlásí ma-
jitel nebo jiný zájemce. Za tyto služby
obec samozřejmě zaplatí velké peníze.
Je rovněž pravdou, že v mnohých pří-
padech tak nečiníme, neboť bychom
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museli polovinu rozpočtu obětovat
právě pro tyto účely. Asi bych se opa-
koval, že hlavní zodpovědnost je na
majitelích pejsků, kteří by si měli uvě-
domit, že ze svého miláčka dělají
mnohými lidmi nenáviděného tvora
obtěžujícího okolí, ať už tím, že vyko-
návají svou přirozenou potřebu na ve-
řejném prostranství, chodníku, písko-
višti pro děti nebo jen tak si volně po-
bíhají a mnohdy byť nechtíc vystraší
více bojácné dítě. Vzkaz pro všechny
nepodařené majitelé: Stále více se
nám tyto přestupky daří řešit do zdár-
ného konce a stále zvyšujeme spodní
hranici pokuty. Ať to nejste právě vy,
které bude Váš pejsek stát o pár tisíco-
vek více než jste plánovali. 

„Chtěl bych vzkázat všem řidičům,
kteří nedokáží dodržovat rychlost
v úzkých ulicích Pražma, že na sebere-
flexi bude již pozdě, pokud se stane
neštěstí“, vypověděl tatínek malých
dětí z Pražma.

A není sám, kdo si ztěžuje na nepři-
měřenou rychlost řidičů. Myslím, že
tento naléhavý vzkaz není nutné příliš
komentovat, jen se mohou mnozí za-
myslet nad tím, jakou rychlostí jezdí
v ulicích, kde může ze zahrady neče-
kaně vyběhnout dítě nebo kde se mů-
že pohybovat více chodců. Připomíná-
me, že rychlost v lokalitě nad kostelem
(ul. Lipová, Horní, Kostelní, Třešňová,
Chodníky, Krátká) je zónou s omeze-
ním rychlosti na 30 km/hod. a se zvý-
šeným pohybem chodců. Rovněž na
ul. Roveň je omezená rychlost na 30
km/hod. Závěrem snad jen svou vlast-
ní zkušenost z poslední doby. Jeden
místní řidič jezdící velmi často na
hřbitov si servítky opravdu nedělá, ne-
jenže není schopen zpomalit v oka-
mžiku, když uvidí děti, raději na ně už
z dálky troubí, ale navíc před očima

těch dětí zcela úmyslně přejel kočku,
která stála na silnici. Škoda, že mi zá-
kon neumožňuje takovéhoto barabu
zveřejnit.

Jak to vypadá s plánovanou rekon-
strukcí areálu u Sv. Floriána?

Jak je zmíněno na jiném místě těch-
to ozvěn, byl výcvikový areál, kterému
si lidé zvykli říkat u Sv. Floriána, budo-
ván v 70. letech minulého století a z
dnešního pohledu je již zcela nevyho-
vující. 

Proto zastupitelstvo obce schválilo
vytvoření jakési studie, jak by celý are-
ál mohl jednou vypadat. Při loňských
oslavách byla studie zveřejněna obča-
nům a Ti se mohli k celé plánované re-
konstrukci vyjádřit a studii připomín-
kovat. K této studii neměl nikdo žádné
připomínky či pozměňovací návrhy  a
proto byl pořízen projekt a obecní úřad
začal podnikat veškeré kroky nutné
pro vydání stavebního povolení. Vyda-
né stavební povolení je zcela nutnou
podmínkou pro požádání o jakoukoliv
dotaci. Celá rekonstrukce bude po-
měrně  finančně náročná a jen z obec-
ního rozpočtu by se financovat nedala. 

Tato hezká představa se stala bohu-
žel v této chvíli zcela nereálná. Vzhle-
dem k tomu, že jeden z účastníků
územního řízení (účastníkem řízení
může být kdokoliv např. sousedé, růz-
né organizace, majitelé okolních po-
zemků, občané obce) podal proti vy-
danému územnímu rozhodnutí na tu-
to stavbu odvolání, další postup se zce-
la zastavil, protože celá věc bude po-
stoupena krajskému úřadu, kde opod-
statněnost odvolání budou posuzovat
krajští úředníci, čímž se může celé sta-
vební řízení o měsíce protáhnout.

Marek Kaniok, starosta obce
Michaela Honešová,
místostarostka obce
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Info z knihovny

Chtěla bych poděkovat čtenářům
knihovny za jejich zájem a připome-
nout, že od září budou zapůjčeny dal-
ší tituly z městské knihovny Frýdek-
Místek a také zakoupeny zcela nové
knihy dle přání čtenářů.

Zdeňka Lojkásková, knihovnice

Studie na úpravu
prostoru před bytovými
domy

Rádi bychom Vás vážení spoluobča-
né požádali o spolupráci při zpracová-
ní komplexní studie na úpravu prosto-
ru před bytovými domy. Vzhledem
k tomu, že nejsou všechny dotčené
pozemky ve vlastnictví obce budeme
spolupracovat i s jejich současným
majitelem tak, abychom vybudovali
funkční prostor, který bude zpříjem-
ňovat bydlení občanům, zejména byd-
lících v bytových domech, ale taky
prostor, který bude i z estetického hle-
diska plně odpovídající dnešnímu
trendu v oblasti rozvoje obce. Jelikož
jsme si vědomi skutečnosti, že by měl
upravený prostor vyhovovat hlavně
Vám občanům chtěli bychom znát
i Vaše názory a nápady na zvelebení
této významné lokality obce, proto bu-
de obyvatelům bytovek v brzké době
do schránek doručen již zpracovaný
návrh s pevně stanovenými prvky
(chodník, cyklostezka, parkoviště), do
kterého budete moci vyznačit svou
vlastní představu, kam kupříkladu
umístit hrací prvky pro děti (průlezky,
houpačky, pískoviště apod.), víceúče-
lové hřiště, kudy povedou pěšiny, ve
kterých místech zasadit stromy, či ke-

ře, zda postavit plot kolem stezky nebo
kde umístit lavičky atd. Návrh bude
rovněž k dispozici na obecním úřadě.
Budeme rádi za každý příspěvek, ne-
jen občanů bytovek. Všechny návrhy
budou zkonzultovány a vyhodnoceny
s majitelem pozemků, následně pro-
jednány na zastupitelstvu obce a ten
nejlepší zadán ke grafickému zpraco-
vání a následnému využití k přípravě
projektové dokumentace.

Předem děkujeme za spolupráci.
Marek Kaniok, starosta obce

Blahopřání
Dne 3. září 2008 se dožívá krásných

80 let p. ing. Bohdan Kubenka. Pan Ku-
benka zastával v letech 1990—94 funk-
ci starosty obce Pražmo. I přes svůj vy-
soký věk je stále velmi aktivní. Mnozí si
jistě vzpomenou na výstavu historic-
kých předmětů a dobových tiskovin,
která se konala před pár lety na hasi-
čárně. Tato vý-
stava byla právě
jeho nápadem,
většinu materiá-
lů dokonce sám
sesbíral a restau-
roval.

P. Kubenka je
v současné době
nejstarším čle-
nem SDH Praž-
mo. Zúčastňuje
se veškerých ak-
cí, nechybí na žádné brigádě. Před ča-
sem dokonce ještě psal hasičskou kro-
niku.

Do dalších let přejeme jubilantovi
mnoho štěstí, životní pohody a hlavně
zdravíčka. 

Obec Pražmo a hasiči 
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Další okénko do historie
Dnešní okénko do historie bude vě-

nováno hasičské zbrojnici a požárnímu
domu. Výběr tohoto tématu není zcela
náhodný, ale má jistou souvislost s plá-
novanou rekonstrukcí garáže, o které
jste se již dočetli na jiném místě.

Hasičský spolek na Pražmě vznikl
v roce 1927 a od roku 1929 vlastnil stří-
kačku Praga 8. Byla to první motorová
stříkačka v Pobeskydské župě. Tato
stříkačka i další materiál byla usklad-
něna v garáži na pile u pana Řeháka.

Se stavbou hasičské zbrojnice v Rov-
ni bylo započato na podzim 1937 a do-
končena byla na jaře 1938, tehdy se je-
vilo její umístění jako strategicky nej-
výhodnější. Postavena byla z obecních
prostředků s nákladem 20 000 korun.
Do nově postavených prostor byla pře-
stěhována jednak motorová stříkačka
a později i hasičské vozidlo Mercedes-

benz. Pro hasičské účely fungovala ta-
to budova do roku 1969.V 80.letech v ní
bylo sklenářství a v 90. letech byla pro-
dána.Dnes je z ní pěkný rodinný domek
a to, že to byla kdysi hasičská zbrojni-
ce, připomíná už jen věžička na střeše. 

V šedesátých letech přestaly původ-
ní prostory zbrojnice dostačovat
a v roce 1966 se započalo s výstavbou
nové moderní budovy, která byla po-
stavena za 3 roky a 20. 7. 1969 byla
slavnostně vysvěcena. Stavba stála 535
000 Kčs a nesla název „ Požární dům“.
Dole byly 3 garáže pro parkování ha-
sičských vozidel, v patře pak jeden byt
pro správce a zasedací místnost. V 90.
letech však již nebyly všechny garáže
plně využity a tak byla jedna z garáží
přestavěna na prodejnu. Nejdříve zde
bylo krejčovství, pak prodejna látek
a v posledních letech je zde prosperu-
jící večerka. Zbývající dvě garáže slou-
ží pro parkování hasičských vozidel
a díky nákupu nového auta je v nej-
bližší době čeká rekonstrukce.

I byt v patře ztratil časem svůj smysl
a tak byl zrušen, přebudován a od loň-
ského roku zde sídlí Obecní úřad Praž-
mo. 

Od roku 1975 byl postupně budován
i výcvikový a výletní areál pod hasič-
ským domem. Nejdříve se upravil te-
rén, postavila se dřevěná budova, po-
zději se k ní dostavěl přístřešek pro ná-
vštěvníky, pro muzikanty a taneční
parket. Celý areál nese název „ U Sva-
tého Floriána“ a je dodnes velmi hojně
využíván jak pro kulturní tak pro spor-
tovní akce. I tento areál už není v dneš-
ní době zcela dostačující a úplně nevy-
hovuje moderním nárokům. Záměrem
obce je tento areál rekonstruovat
a modernizovat. Je zpracována studie,
která byla i zveřejněna při loňských
oslavách a občané měli možnost se
k ní vyjádřit. V současné době se čeká
na vhodný dotační titul, ze kterého by
se celá akce mohla zafinancovat.Hasičská zbrojnice v Rovni
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Sdružení Jóga v denním životě Frýdek-Místek
Vás srdečně zve na

CVIČENÍ
JÓGY
Každý čtvrtek v Mateřské škole v  PRAŽMĚ

Zahájení 18. září 2008 v 16.00—17.30 hod. 
v 17.30—19.00 hod.

Jóga v denním životě je systematický program cvičení, který pomáhá:

posilovat pozitivní vlastnosti a talent
rozvíjet osobnost a rozšiřovat vědomí
dosáhnout harmonii a vnitřní vyváženost 
překonávat emoce a zlozvyky 
ochránit a upevnit zdraví
rozvíjet tvořivost, sebedůvěru
rozvíjet pevnou vůli a radost ze života
předcházet nemocem
poznat sebe sama

Cvičení je vhodné v každém věku !

Vezměte si pohodlný cvičební úbor, podložku na cvičení
(deku,karimatku ap.)
Kurzovné  (září—leden): dospělí 800 Kč

děti 400 Kč    

www.joga.cz/f-m
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KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI
Jazyková škola Top Language School

otevírá kurzy angličtiny pro děti základních škol

Stupeň: 4.—9. třída
Období výuky: září 2008 — červen 2009
Kdy: středa v 15.30—16.30 hodin
Kde: prostory Mateřské školy Pražmo
Roční kurzovné: 3 800 Kč (40 hodin)

Cena kurzu je při počtu 6 dětí v kurzu. Kurzovné je možné uhradit ve dvou polo-
letních splátkách.

KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ
Jazyková škola Top Language School
otevírá kurzy angličtiny pro veřejnost

Úroveň: začátečníci, mírně pokročilí
Období výuky: září 2008—červen 2009
Kdy: dle domluvy
Kde: prostory Mateřské školy Pražmo
Roční kurzovné: 6 800 Kč (80 hodin)

Cena kurzu je při počtu 5 studentů. Kurzovné je možné uhradit ve dvou pololet-
ních splátkách.

Přihlášky pro kurz pro děti i kurz pro dospělé získáte V MŠ Pražmo.
Další inormace na:
Top Language School
Zámecké náměstí 47, Frýdek–Místek
tel.: 558 692 514, 776 283 113 
e-mail: msprazmo@volny.cz 

monikapekarkova@centrum.cz 
č. účtu: 209311205/0300

www.tls-fm.com

PŘIHLÁŠKA:

Jméno a příjmení: …………………………………………………...................

Datum narození: …………………………………………………........

Bydliště: …………………………………………………...............................................

Telefon, e-mail …………………………………………………...................................

Úrověň: ❑ začátečník ❑ mírně pokročilý

Top Language School
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Firma KERAK-KOMPT s. r.o.,
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách

vás zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO,
ve které jsou představeny novinky roku 2008.

Zároveň vás informujeme o tom, že jsme zahájili výprodej
obkladů a dlažeb produkce RAKO, které byly staženy z výroby

— doprodej za výprodejové ceny do vyprodání zásob.

U nás zakoupené zboží vám ochotně zavezeme
k vám domu zdarma.

Informujeme, že od 1. 10. 2008 přijmeme do pracovního
poměru skladníka, řidiče a prodavače v jedné osobě

na plný úvazek.

Těšíme se na vaší návštěvu prodejny RAKO.

Kolektiv prodejny KERAK-KOMPT
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