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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Projevují se důsledky
finanční krize i v naší
obci?
Možná jste si mnozí z Vás tuto otázku
již položili a mnozí z Vás by se rádi do-
zvěděli, jak konkrétně se finanční krize
projevila a stále projevuje v hospoda-
ření obce. Vzhledem k tomu, že pova-
žuji za nutné informovat Vás občany
o tak závažné situaci, která ještě dlou-
ho bude významně ovlivňovat téměř
všechny oblasti života obce, uvádím
následující.
Celosvětová finanční krize se nějakým
způsobem vyvíjela a postupně začala
ovlivňovat, ať již přímo, či nepřímo kaž-
dého z nás, každou instituci, každý
podnikatelský subjekt. Nebylo a není
možné předem odhadnout, jak velké
budou její důsledky a proto není mož-
né předpovědět, za jak dlouho tyto dů-
sledky budou napraveny. Obec je nej-
větším dílem finančně závislá na daňo-
vých příjmech, přičemž celorepubliko-
vé přerozdělování daní se děje podle
zákonem nastaveného klíče, o jehož
principech by bylo zde složité hovořit.
Nebudu zde rozebírat ani nerovnoměr-
né a nespravedlivé rozdělování daní
mezi jednotlivými obcemi, kdy jsou vý-
razně diskriminovány právě ty menší
a na jinou diskusi je i téma o nesmyslně
a byrokraticky nastavených dotačních
podmínkách získávání tzv. „peněz leží-
cích na chodníku“ z Evropské unie. 

Takže, obec je závislá na daních, které
stát vybere (mimo spotřební daně, ze
které obec neuvidí ani korunu). Stát
v období krize vybírá čím dál tím mé-
ně daní a tím se (nejen) obcím dostává
méně a méně finančních prostředků,
kdy tento výpadek není čím nahradit
a navíc je jen velmi těžko předem od-
hadnutelné o jak velký výpadek se bu-
de jednat. Předpovědi na příští rok
jsou velmi nelichotivé a to přes nejrůz-
nější optimistická vyjádření více, či
méně kompetentních politiků, ekono-
mů a jiných expertů, proto již nyní po-
čítáme s výpadkem daňových příjmů
blížícímu se 30 % normálního stavu.
V letošním roce již došlo k zastavení
některých plánovaných investic jako
např. (rekonstrukce veřejného osvětle-
ní, mateřská škola — oprava podlah,
omezení výdajů na vybavení jednotky
hasičů, příprava projektové dokumen-
tace na rekonstrukci Rajmanea, rekon-
strukce a opravy místních komunikací
apod.). Museli jsme se pouze zaměřit
na plnění svých závazků vyplývajících
ze získaných dotací, uzavřených smluv
a mimořádných událostí (rekonstrukce
budovy mateřské školy, zahájení vý-
stavby nových WC v areálu u sv. Floriá-
na, splátka za nákup nového hasičské-
ho vozu, nákup komunální techniky, li-
kvidace polomů na hřbitově apod.).
V příštím roce bude situace ještě horší
a plánování rozpočtu bude velmi slo-
žité. Chtěli bychom být připraveni i na
nejhorší a raději být následně mile
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překvapeni. Z tohoto důvodu bych Vás
rád požádal o shovívavost a pochope-
ní, jelikož některá rozhodnutí již jsou
a v příštím roce nadále budou zcela
vynucená a nebudou odpovídat ze
strany zastupitelstva plánovanému
a chtěnému konání.

A jak je to vlastně s daní
z nemovitostí?
Vezměme to hezky popořádku. V mi-
nulém roce zastupitelstvo obce roz-
hodlo o trojnásobném zvýšení tzv. ko-
eficientu daně z nemovitostí, který si
mohly obce zvýšit až na pěti násobek
na základě novely zákona o dani z ne-
movitosti. Toto zvýšení mělo platit
pouze pro rok 2009 a rok 2010. Jen při-
pomínám, že celý výběr daně z nemo-
vitostí zůstává v obci, jinými slovy se
nepřerozděluje jako jiné daně, např.
DPH a daň z příjmu mezi všechny.
Tento krok zákonodárců dodnes pova-
žuji za velice alibistický, jelikož tímto
skončila celá reforma přerozdělování
daní obcím. Takže jejich vzkaz zní asi
takto: „pokud si chcete zvýšit příjmy
obce, zvyšte si sami daně a od státu nic
nečekejte, však jsme Vám to umožnili.
A vy občané? Nadávejte si na své za-
stupitele, ti Vám zvedli daně!“ Takže
jsme daně zvýšili, vy jste to významně
pocítili a my jsme doufali, že výtěžek
bude podle plánovaného předpokla-
du. Ejhle, co se však stalo? S tichou du-
ší zákonodárci snížili sazby z daně
z nemovitostí na tzv. ostatní plochy ur-
čené pro podnikání (např. zastavěné
manipulační plochy u podnikatel-
ských areálů, parkoviště, venkovní
sklady apod.) a to tak výrazně, že námi
předchozí trojnásobně zvýšený koefi-

cient nenaplnil očekávání v příjmech
do rozpočtu. Důsledek? Daň z nemovi-
tostí se výrazně zvýšila pouze Vám,
obyčejným vlastníkům rodinných do-
mů, chalup, chat a zahrad.
Další rána přišla o rok později, kon-
krétně letošního září. V rámci tzv. Ja-
notova úsporného balíčku došlo ke
změně zákona o dani z nemovitosti,
která se opět zejména obyčejným li-
dem, zvedá na dvojnásobek. Toto zvý-
šení již obec nemohla nijak ovlivnit,
a považuji to za již v pořadí třetí podlý
krok, kterým se významně a nekon-
cepčně zasahuje do daně z nemovitos-
ti údajně z důvodu finanční krize. Na
základě toho se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro rok 2010 opět snížit,
alespoň částečně koeficient daně z ne-
movitosti ze tří na dva a zvýšit koefici-
ent pro ostatní podnikatelskou čin-
nost na 1,5, což zákon nově umožňuje.
Tímto opatřením nedojde k poklesu
příjmů do obecní pokladny a nedojde
k tak razantnímu zvýšení daně z ne-
movitosti pro Vás běžné občany.
Závěrem k této problematice chci do-
dat, že každé rozhodnutí zastupitelstva
obce v této oblasti bylo učiněno na zá-
kladě podrobné analýzy a jednotliví za-
stupitelé se jí velmi intenzivně a osob-
ně zabývali. Zastupitelstvo obce rozho-
dovalo s vědomím, že musí hájit zájmy
Vás občanů, ale rovněž zájmy obce jako
takové, jejíž rozvoj a fungování by mělo
být součástí právě Vašeho zájmu.

Marek Kaniok, starosta obce

Problematika hřbitova
Není nutné připomínat, že obec Praž-
mo je provozovatelem a správcem
hřbitova na Zlani. Přestože se to kaž-
dému takto nejeví, údržba a provoz



hřbitova stojí obec nemalé finanční
prostředky, kterých se zejména v dneš-
ní době jaksi nedostává ve výši, v jaké
bychom si představovali. Kosení trávy,
zimní údržba, údržba oplocení, likvi-
dace odpadů apod. jsou jen malým vý-
čtem nemalých neinvestičních nákla-
dů, které musí obec vynaložit na běžný
provoz. Na investice typu opravy a roz-
šíření chodníků, obnova dezolátního
stavu oplocení, osazení hřbitova lavič-
kami, odpadkovými koši, či osvětlení,
úpravu studní apod. již finanční pro-
středky nejsou. Jelikož chceme být
správnými hospodáři a záleží nám na
vzhledu a úrovni pietního místa,
vstoupili jsme v jednání o možnostech
spolufinancování rozvojových aktivit
na hřbitově s obcemi Krásná, Morávka
a Raškovice, které nemají na svém
území hřbitov a jejichž občané ten náš
ve velké míře využívají. S obcí Morávka
již byla podepsána dohoda, na základě
které bude tato obec od příštího roku
přispívat na investiční záměry týkající
se hřbitova částkou 250 Kč za hrobové
místo v pronájmech jejich občanů/rok
a dále podílet se na úhradě případné
ztráty vykázané při provozování hřbi-
tova. S obcí Raškovice a Krásná dosud
dohody podepsány nebyly, nicméně
dosavadní jednání jsou na velmi dob-
ré cestě. Jsem velmi rád, že zastupitel-
stva těchto obcí pochopily naši neutě-
šenou situaci a záleží jim na rozvoji
hřbitova, který slouží všem.
Další dobrou zprávou je skutečnost, že
Římskokatolická církev je ochotna
bezúplatně převést do vlastnictví obce
pozemky, na kterých se z velké části
hřbitov na Zlani rozprostírá. Obec
Pražmo tak bude nejen provozovate-
lem hřbitova, ale také výlučným vlast-
níkem pozemků, což je výhodné ze-
jména při uplatňování žádostí o nej-
různější dotace. 

Hřbitov před pár týdny změnil vý-
znamně svou tvář a to v důsledku po-
lomové kalamity, která se vyloženě vy-
řádila na starých akátech rostoucích
podél plotů. Je jen náhodou, že majite-
lům pomníků a hrobek, na které stro-
my a větve popadaly, nevznikly žádné
významnější škody. Náklady na od-
stranění této kalamity se však vyšplha-
ly na desítky tisíc korun a to nemluvě
o nutnosti vybudování nového oploce-
ní, které se při odklízení muselo kom-
pletně rozebrat. Do doby, než se začne
instalovat nové stálé oplocení, bude
hřbitov oplocen provizorním lesním
pletivem, které není nákladné, aby by-
lo na hřbitov zabráněno vstupu lesní
zvěři a volně pobíhajícím psům. Chtěl
bych touto cestou veřejně poděkovat
zejména zaměstnancům obce za mi-
mořádnou práci, kterou na hřbitově
při odklízení kalamity odvedli a stále
odvádějí, jelikož měli velmi šibeniční
termíny z důvodu blížícího se svátku
zesnulých. Do té doby byl hřbitov bez-
pečně přístupný a z okolí hrobů byly
odklízeny všechny stromy a větve.
V neposlední řadě je nutno říci, že do-
šlo k poškození i některých vzrostlých
keřů, které si v minulosti někteří ná-
jemci vysadili buď přímo na hrobě,
nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
Všechny tyto keře byly odstraněny, je-
likož působily velmi nevzhledným do-
jmem a navíc mnohdy bránily v prů-
chodu mezi hroby, případně omezova-
ly právo údržby nájemcům hrobů ved-
lejších. Upozorňujeme, že nájemci
hrobů nemají na hřbitově právo vysa-
zovat trvale rostoucí dřeviny a to ani
přímo na hrobě, který oplácejí. Proto
v okamžiku, kdy začne takováto dřevi-
na dorůstat do rozměrů, které budou
ztěžovat údržbu hřbitova a sousedních
hrobů, budou působit nevzhledně
a bránit průchodům, případně zne-
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možňovat výkop hrobu nebo dokonce
kořenovým systém narušovat základy,
budou bez náhrady odstraněny. To se
týká i dřevin vysázených kolem plotu
hřbitova, neboť ztěžují jeho údržbu.
Marek Kaniok, starosta obce

Zastupitelstvo
obce schválilo
znění smlouvy
o dodávce
tepelné
energie
V připravovaném projektu „centrální
vytápění obce Pražmo“ jsme udělali
významný a zásadní krok. Po dlouhém
sbírání dalších a dalších potřebných
informací, které byly důležité pro
upřesňování energetické studie, byla
navržena a zastupitelstvem schválena
forma znění tzv. Smlouvy o smlouvě
budoucí o dodávce tepelné energie. Po
doplnění některých dílčích údajů, kte-
ré jsou stále předmětem jednání, Vám
budou tyto smlouvy postupně před-
kládány, abyste se mohli seznámit s je-
jich zněním. Následně budete mít do-
statek času a možností na to, abyste se
mohli informovat na jednotlivé po-
drobnosti, případně si smlouvu ne-
chat posoudit právníky. V následují-
cím období, jehož délku v tuto chvíli
nedokážeme odhadnout, Vám tedy
bude předložen návrh smlouvy
o smlouvě budoucí na dodávku tepel-
né energie. Těm, kteří vyplnili dotazník
v minulém roce, bude zároveň předlo-
žen odhad množství tepelné energie,
kterou bude potřebovat Váš dům pro
vytápění, případně teplou užitkovou
vodu a postupně budete přizváni

k jednání, jehož cílem bude podepsání
zmíněné smlouvy. Podle počtu a loka-
lizace jednotlivých zájemců o vytápění
budeme moci ukončit proces zjišťová-
ní celkového množství energie, kterou
budeme muset vyrobit, celkových in-
vestičních a provozních nákladů a tím
i potřeby finančních prostředků na re-
alizaci projektu. Následně dojde k nej-
důležitějšímu rozhodnutí, zda projekt
je možno realizovat, či nikoliv a v pří-
padě, že ano, zahájíme práce na pří-
pravě projektové dokumentace, schva-
lovacích procesech a samotné realiza-
ci projektu. Těšíme se na Váš zájem
o tento projekt a budoucí spolupráci.

Marek Kaniok, starosta obce

Krátce
• Obec nechala posoudit odborníky

stav některých vzrostlých stromů
na obecních pozemcích. Jedná se o 2
lípy před bytovými domy, u kapličky
a u autobusové zastávky „Obecník“.
Ze znaleckých posudků vyplývá, že
ve velmi špatném stavu jsou lípy
u kapličky a u hlavní komunikace
před bytovými domy, které budou
muset být pokáceny. Ostatní dvě lípy
projdou odborným řezem a budou
částečně zbaveny jmelí.

• Pomalu ale jistě se začínají rozbíhat
přípravy na bezesporu nejdůležitěj-
ší kulturní akci příštího roku, kte-
rou bude “Setkání parohatých měst
a obcí“. Čtvrtý ročník tohoto prestiž-
ního neformálního setkání zástupců
parohatých obcí (mající ve znaku
paroží, případně v názvu zastoupe-
nu jelení zvěř) se uskuteční 28.—30.
května 2010 u nás na Pražmě. Zatím
se sbírají nápady a tvoří se rámcový
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program, proto členové Výboru pro
kulturu a sociální záležitosti vyzývají
zájemce z řad občanů, kteří by se
chtěli podílet na organizaci této ak-
ce, aby se přihlásili na obecní úřad
a přispěli „trochou do mlýna“ svými
nápady, náměty, případně přiložili
ruku k dílu při samotné akci. Námět:
právě hledáme vhodný slogan k této
příležitosti s tématikou v samotném
názvu obsaženou — jelení zvěře,
obor a lesů, paroží apod. a možná se
mezi Vámi najde i umělec, který by
byl schopen a ochoten vyrobit logo
tohoto setkání.
Za spolupráci předem děkuje Výbor
pro kulturu a sociální záležitosti ob-
ce Pražmo.

• Zastupitelstvo obce schválilo na
svém posledním zasedání výrobu
devíti značek, na kterých bude obrá-
zek vytvořený dětmi z naší mateřské
školy s upozorněním, že řidiči vjíždí 
na komunikace, kde se mohou ve
větší míře pohybovat děti. Tyto znač-
ky budou rozmístěny na ul. Roveň,
Kostelní, Třešňová, Chodníky, Horní
a Lipová. Zároveň budou na křižo-
vatkách ul. Horní — ul. Lipová a ul. 
Krátká — ul. Lipová umístěny dvě zr-
cadla, která na nich zajistí lepší pře-
hlednost pro řidiče.

• Po delší době se blýská na lepší časy
v oblasti řešení křižovatky u hotelu
Ondráš. V minulosti jsme se již ně-
kolikrát snažili nepřehlednou do-
pravní situaci v této oblasti řešit se
sousední obcí Raškovice, na jejichž
katastru se část křižovatky, ale také 
zejména rozlehlé autobusové stano-
viště nachází. Naše snahy však ztros-
kotávaly na neochotě a později lik-
navosti ze strany Raškovic. Situace
se zlepšila a společně s obcí Raškovi-

ce jsme zadali vypracování studie, ze
které po projednání všemi kompe-
tentními institucemi vyplyne nej-
vhodnější návrh pro celkovou úpra-
vu křižovatky a blízkého autobuso-
vého stanoviště. Následně budeme
společně usilovat o to, aby vlastník
křižovatky, kterým je Moravskoslez-
ský kraj, její rekonstrukci vzal za
svou a zařadil jí do svých rozvojo-
vých plánů. Budeme usilovat o to,
abychom společnými silami, každý
v rámci svých možností vytvořili
bezpečný prostor, zejména pro
chodce, lidi čekající na zastávkách,
cyklisty a v neposlední řadě pro mo-
toristy v nejrušnějších místech —
centrech dvou obcí.

• Svazek obcí Morávka-Pražmo poří-
dil novou sněhovou frézu. Zima se
přiblížila a proto se zastupitelstva
obcí Morávka a Pražmo rozhodla
pořídit novou sněhovou frézu za ma-
lotraktor Yukon, která by měla zjed-
nodušit, zrychlit a zkvalitnit zimní
údržbu na chodnících a také míst-
ních komunikacích v místech, kde
bývá častý problém s navátím sněhu
a klasickým plužením se výrazně zu-
žuje průjezdný profil vozovky. Stan-
dardní zabezpečení zimní údržby
bude i nadále provádět pan Radek
Koloničný. Plánujeme rovněž do-
koupení malé sněhové radlice pro
množství sněhu, kdy není nutné fré-
zování.

• Zpracovává se zahradně-architek-
tonická studie na úpravu významné
části veřejného prostranství v obci
— prostoru bývalého hřbitova. Stu-
die bude hotová v následujících týd-
nech a obec bude moci podle ní
v příštím roce postupně regenerovat
zeleň a v budoucnu i pěšiny vedoucí
od kostela do Rovně. 
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• V sobotu 24. října 2010 proběhlo Ví-
tání nových občánků naší obce. Sta-
rosta obce přivítal do života šest mi-
minek, které se během posledního
roku narodily. Popřát do života jim
svým milým povídáním a zpíváním

přišly i děti z naší mateřské školky, 
zahrát na flétničku přišla Kateřina
Honešová. Maminky dostaly kytič-
ku, finanční dar ve výši 2000 Kč
a hračku pro miminko. Na památku
bylo pořízeno video a pár fotografií. 
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• Pomaličku se nám rozbíhá mateř-

ské centrum Skřítek v I. patře budo-
vy bývalého obecního úřadu. Pro ty-
to účely jsme v místnostech vyměni-
li podlahy, vybudovali nové WC a po
dlouhé přestávce celkově zprovozni-
li místnosti, ve kterých kdysi byl
obecní úřad. Doufáme, že se v nově
zrekonstruovaných místnostech bu-
de maminkám s dětmi líbit a užijí si
společně s instruktory spoustu zába-
vy a třeba získají i nějaké ty vzácné
informace o výchově dětí navíc. Po-
kud by měli někteří z Vás zájem
o bližší informace týkající se provo-
zu mateřského centra, rádi je sdělí-
me na tel. čísle 720 512 876, případ-
ně na mailové adrese: starosta@
prazmo.cz.

Důležitá výzva
Vzhledem k tomu, že se blíží čas zi-

my, se kterou přicházejí rovněž kom-
plikace spojené se zimní údržbou ko-
munikací, žádáme všechny spoluobča-
ny, aby byli ohleduplní a neparkovali
svá vozidla na takových místech, kde
by komplikovali, či dokonce znemož-
ňovali provádění zimní údržby nebo
bezpečný průjezd vozovkou. Zároveň
upozorňujeme zejména ty, kteří tyto
problémy vytvářeli opakovaně již v mi-
nulých letech, že při letošní zimě bu-
deme ve vybraných případech postu-
povat naprosto nekompromisně s vyu-
žitím všech dostupných právních pro-
středků, včetně odtahování vozidel.

Na co jste se ptali na
chodníku?
Odmítla obec Pražmo přispět dětem
na Mikulášskou nadílku v ZŠ Raškovi-
ce?
Touto otázkou mne zarazilo více rodi-
čů dětí docházejících do ZŠ v Raškovi-
cích. Ne, obec Pražmo v žádném pří-
padě neodmítla sponzorovat mikuláš-
skou nadílku v ZŠ Raškovice, neboť
o této akci ani nevěděla a nikdo s tím-
to návrhem ani nepřišel. Není již mož-
né zjistit, kdo tyto mylné informace
a za jakých okolností šířil a to i o dal-
ších obcích (např. o obci Vyšní Lhoty),
ale nelze až tak zcela souhlasit s níže
uvedeným vyjádřením pana starosty
obce Raškovice, že bylo některými ro-
diči něco nesprávně pochopeno. Mož-
ná jim to také bylo nesprávně polože-
no ze strany některých pedagogů. Kaž-
dopádně jsem velmi rád, že se pan sta-
rosta obce Raškovice k problému po-
stavil čelem a vzal na sebe tíhu zodpo-
vědnosti, přestože za důsledky vyvola-
né typicky lidskou vlastností, tedy po-
mlouvání a překrucování skutečnosti,
mohou zcela jistě jiní lidé.

zde je
Vyjádření Obce Raškovice

k Mikulášské nadílce
Obec Raškovice každoročně naděluje
dětem ve věku 0—15 let mikulášský
balíček. V loňském roce byly tyto balíč-
ky rozdávány při odpolední školní akci
„Zažehnutí vánočního stromu“, u kte-
rého byly přítomny i děti z obcí okol-
ních navštěvující ZŠ v Raškovicích. Ro-
diče si proto i pro tyto děti mohli ba-
líčky zakoupit, aby Mikuláš obdaroval
i je. Informace o tom proběhla na tříd-
ních schůzkách.
Na základě těchto zkušeností i letos
obec využila možnost balíčky rozdat
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přímo ve škole, ale z časových a orga-
nizačních důvodů bude Mikuláš nadě-
lovat v průběhu dopoledne po jednot-
livých třídách. Informovanost o této
akci proběhla jako loni na třídních
schůzkách. Rodičům z okolních obcí
bylo opět nabídnuto si balíček pro své
dítě zakoupit, což bylo některými rodi-
či nesprávně pochopeno, že obecní
úřady okolních obcí nemají zájem při-
spět svým žákům na nadílku.
Se zástupci okolních obcí nebyla tato
akce projednávána, neboť v loňském
roce nebyly k této akci žádné připo-
mínky a rodiče si ochotně balíčky pro
své děti zakoupili.
Obec Raškovice se za vzniklé nedoro-
zumění tímto omlouvá.

Jiří Blahuta, starosta obce

Z jakého důvodu se dosud nezahájila
výstavba nového víceúčelového hřiště
a dětského hřiště před bytovými do-
my?
Obec Pražmo se již na začátku tohoto
roku zúčastnila projektu Svazku obcí
Povodí Morávky s názvem „Sportovní
vyžití ve sdružení obcí povodí Moráv-
ky“ a společně s několika dalšími ob-
cemi připravila projektovou doku-
mentaci na vybudování multifunkční-
ho a dětského hřiště v prostoru před
bytovými domy. Následně bylo požá-
dáno o dotaci z Regionálního operač-
ního programu Moravskoslezsko (EU),
přičemž rozhodnutí o přidělení dotace
se neustále odkládá (naposledy byl
termín prodloužen do ledna roku
2010). Není tedy naší vinou, že se v té-
to oblasti doposud nic neděje. Projekt
existuje, stavební povolení je platné,
jen rozhodnutí o penězích chybí. Je
pochopitelné, že se obec v současné
době nemůže pustit do tak velkého
projektu bez dotačních financí a čeká
tudíž na ukončení tohoto nekonečné-

ho schvalovacího procesu. V případě
kladného rozhodnutí zcela jistě bez-
odkladně zahájíme výběrové řízení
a následné práce, v případě záporného
rozhodnutí o přidělení dotace bude-
me hledat jiné zdroje financování, pří-
padně zahájíme výstavbu po etapách
a v rámci svých finančních možností.
Situace se mnohdy v různých oblas-
tech nevyvíjí vždy tak, jako bychom
chtěli. Nápadů, záměrů a přání je
mnoho, cesta k jejich naplnění je kli-
katá, byrokraticky přerostlá a náročná.

Proč se zase nedělaly slibované opravy
cest?
Mnozí z Vás si jistě povšimli, že se na
některých místních komunikacích
barvou vyznačily úseky a výtluky, které
musí nutně projít alespoň částečnou
opravou. Jelikož se v celém letošním
roce vyvíjela finanční situace obce ve-
lice nejistě, nevěděli jsme, zda si opra-
vu komunikací v řádech 100 tisíců ko-
run můžeme letos dovolit. V okamži-
ku, kdy se zdálo, že se financování
oprav vyřešilo a začali jsme malovat
po asfaltu, postavilo si pro změnu hla-
vu počasí, které již nechtělo být nato-
lik stabilní, aby se takovéto opravy
mohly v klidu udělat s jistotou, že na
jaře nebude asfalt opět vytlučený. Zi-
mu už snad nějak přežijeme i s tou dí-
rou v cestě a z kraje nového roku (po-
kud opět dovolí počasí) se do oprav
pustíme zcela určitě, pokud se nám
ekonomika nezhroutí úplně.
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Přijměte srdečné pozvání na kulturně
společenské odpoledne pořádané obcí
Pražmo

Rozsvěcování vánočního
stromu

spolu s Vypouštěním
balónků s přáním Ježíškovi,
která se koná ve čtvrtek 10. prosince
2009 v 15.20 hod. v prostoru parčíku
pod kostelem. 
Stejně jako v loňském roce se obec
Pražmo přihlásila do celostátní akce
„Vypouštění balónků s přáním Ježíš-
kovi“, kterou opět pořádá agentura
Dobrý den v Pelhřimově. Přijďte se
svými dětmi vypustit balónky a poku-
sit se tím o překonání loňského rekor-
du. Balónky budou předem nafouknu-
ty pořadateli a budou se rozdávat
z oken staré fary. Balonky musí být
podle organizátorů rekordu vypuštěny
přesně v 15.40 hod. (prosíme o do-

chvilnost, abychom stihli včas rozdat
balonky, protože do rekordu se započí-
távají jen balonky vypuštěné právě
v tento okamžik). 
V souvislosti s tímto vyhlašuje obec
Pražmo soutěž pro všechny děti „Přání
Ježíškovi“. Děti musí donést s sebou
doma nakreslené přání Ježíškovi, které
pak vhodí do urny, která bude při-
chystána při výdeji balónků. Z těchto
přání bude po rozsvícení vánočního
stromu náhodně vylosováno 10 prací,
které budou odměněny cenami. 
Po vypuštění balónků bude od 15.45
do 16.30 připravena pro děti i dospělé
v prostorách staré fary Vánoční výtvar-
ná dílna, kde se budou vyrábět jedno-
duché vánoční dekorace. 
V 16.30 se spolu se zpěvem koled a vá-
nočních melodií rozsvítí vánoční strom. 
Během celého odpoledne bude zajiš-
těno bohaté občerstvení pro děti i do-
spělé. 
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Nový školní rok
v Mateřské škole Pražmo
Školní rok 2009/2010 jsme zahájili
slavnostně za přítomnosti rodičů no-
vých dětí. Je naplněna kapacita školy
v počtu 56 dětí.
Kolektiv zaměstnanců zůstal nezmě-
něn.
Co se událo přes prázdniny v naší ško-
ličce?
Největší změnou byla nová fasáda
včetně zateplení celé budovy a výmě-
na vstupních dveří.
Sluníčko na budově je zářivé a každé-
mu napoví, že patří dětem.
Také prostory uvnitř mateřské školy
byly barevně vymalovány veselými
barvičkami a třídy i herny se krásně
prosvětlily.
Do školní kuchyně byl k vaření zakou-
pen moderní stroj — konvektomat. Je-
ho předností je úspora spotřebova-
ných tuků pro přípravu pokrmů
a energetické úspory.
Parní konvektomat dokáže nahradit
několik tradičních přístrojů.
Lze v něm připravit masa, přílohy
a další pokrmy vařením, dušením, gri-
lováním, pečením a smažením a to
v páře, v horkém vzduchu nebo v kom-
binaci těchto způsobů. Dále je zde
možnost regenerace připravených po-
krmů. To vše při zachování chuťových
vlastností, dosažení racionální přípra-
vy jídel a bez ztráty vitamínů, minerál-
ních látek a stopových prvků. Při pou-
žití konvektomatu se díky cirkulaci
horkého vzduchu zkracuje doba pří-
pravy pokrmu přibližně o 20 % a úspo-
ra energie až o 50 %. 
Konvektomat nám umožňuje vařit dě-
tem i cizím strávníkům zdravě a při-
tom úsporně a racionálně. 
Školní zahradu jsme obohatili o nový
prvek, dřevěného „jezevčíka“. Platbu

uhradilo Sdružení rodičů při MŠ Praž-
mo. Krásný dřevěný posed —„mysli-
veckou rozhlednu“ daroval dětem tatí-
nek dítěte Alexandra Žižky.
Na školní zahradě jsme dne 22. 10.
2009 slavnostně otevírali naši nauč-
nou stezku (přírodní učebnu) s ná-
zvem Les na školní zahradě — „Projdi
se a poznej mě“. Po proslovech jsme
přestřihli pásku uvázanou na tabuli
s orientačním plánkem naučné stezky.
Děti připravily pro hosty zábavný pro-
gram a dárečky. Všichni přítomní se
vydali po trase plnit úkoly. Děti převle-
čené do kostýmů veverek hosty sezna-
movaly s informacemi uvedenými na
panelech. Hosté se nejen vesele poba-
vili, ale osvěžili si dávno nabyté školní
znalosti o stromech, ptácích a přírodě. 
Při této příležitosti byla také všem zú-
častněným představena panem sta-
rostou Obce Pražmo nová tvář budovy
mateřské školy.
Prezentaci naší naučné stezky nalez-
nete na internetových stránkách
http://ms.prazmo.cz/
V novém školním roce byla zahájena
v prostorách školy výuka anglického
jazyka pro starší děti a dospělé, také
cvičení jógy pro veřejnost. 
Zájemci o tyto kurzy se mohou infor-
movat na tel. čísle 558 111 237,
558 111 238.
Děti v naší mateřské škole chodí do
různých kroužků — kroužek taneční,
výtvarný, hra na flétničku, výuka ang-
ličtiny. Logopedie pro děti a jejich ro-
diče je zajištěna v MŠ ve spolupráci se
Speciálním pedagogickým centrem
Ostrava.
I v tomto školním roce plánujeme
mnoho akcí a aktivit pro děti, jejich ro-
diče a prarodiče.
Srdečně zveme do MŠ děti dosud
k nám nechodící, spolu se svými rodi-
či, na dětská divadelní představení, fo-
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tografování dětí a jiné akce. Termíny
naleznete na našich internetových
stránkách.

Radmila Králová,
ředitelka MŠ Pražmo

Vážení občané Pražma
A opět se nám nebývalým tempem
rozjel nový školní rok. Aniž jsme se
nadáli, je za námi již pár měsíců nabi-
tých řadou aktivit.
Do toho letošního školního roku
2009/2010 jsme vstoupili s 15 třídami
a 305 žáky na základní škole a 56 žáky
ve škole mateřské. Aby mohla výuka
probíhat bez problémů, musí mít kaž-
dá škola dobré zázemí a podmínky pro
rozvoj činnosti žáků i pedagogů.
Letní prázdniny vždy přinášejí do
školních chodeb bez dětí hluk nový,
většinou stavební a naplněný hemže-
ním řemeslníků. Proto jsme mohli i le-
tos přivítat děti na staré budově v no-
vém. Jednak v čistě vymalovaných tří-
dách s novými okny, ale také s vymě-
něnými hygienicky odpovídajícími zá-
řivkami. V nové budově prošlo malo-
váním několik tříd, chodeb, šaten,
schodišť a příslušenství, a ačkoli je ve
třídách starý nábytek, rozzářil se ši-
kovností pedagogů pestrými barvami
a dokonalou podobu dotvořily barev-
né koberce. Vybavili jsme novými lavi-
cemi a audiovizuální technikou také
odbornou učebnu pro výuku cizích ja-
zyků. Na mnohých opravách se nema-
lou měrou finančně podílí i obec Praž-
mo, neboť touto cestou se s obcí Raš-
kovice vyrovnává za to, že pražmovské
děti docházejí do raškovické školy.
Za provozu jsme dokončili opravy
v šatnách u tělocvičen a zahájili velkou
rekonstrukci skleníku, což je spojeno

s financemi, jež jsme získali z grantu
MSK v oblasti environmentální vý-
chovy. Pokusíme se nejen skleník
opravit a zútulnit, ale chceme jej pře-
devším využívat pro pracovní činnosti
žáků, aby si sami zkusili pěstovat
a hlavně opečovávat živé zelené rost-
linstvo v prostorách školy.
Jestliže je člověk obklopen příjemným,
čistým a pozitivně působícím prostře-
dím, nemá snahu ničit nic z toho, co
jej obklopuje, a tímto krédem bychom
chtěli propojit veškeré dění nového
školního roku.
Věřím, že prvňáčci už si našli ve škole
kamarády a jako správní školáci začali
plnit první domácí úkoly. Abychom
i ostatním žákům pobyt ve škole udě-
lali příjemnější, letošní rok znovu při-
nese řadu akcí a projektů. Dokončuje-
me projekt Bezpečná škola dotovaný
z grantu MSK v oblasti primární pre-
vence, na niž jsme získali 130 000 Kč.
Hned v zářijových dnech si společné
soužití a dny naplněné hrami a pozná-
vacími soutěžemi vyzkoušeli páťáci
a šesťáci na adaptačním pobytu na
Višňovce. V říjnu se rozjel projektový
den nazvaný „Život s handicapem“,
neboť se kolem nás vyskytuje dost
spoluobčanů, kteří pomoc potřebují,
aniž si to mnohdy uvědomujeme. Dal-
ší z grantů z nadace Provident Finan-
cial byl využit při oslavách Dne stro-
mů 22. října 2009, při této slavnosti se
konala ekokonference o našem boji
s křídlatkou a upravili jsme prostran-
ství před školou vysázením nových ke-
řů, ačkoli nám letošní počasí vůbec
nepřálo. To, že se žáci na naší škole vě-
nují příjemným činnostem a aktivi-
tám, vám předvedeme 11. prosince
2009, kdy proběhne školní akademie.
I letos nabízíme žákům bohatý výběr
volno časových aktivit. Kroužky od po-
hybově tanečních, přes sportovní, vý-
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tvarné, jazykové i nově nabízené ne-
tradiční výtvarné techniky a judo. 
Rádi Vás přivítáme u nás ve škole, ne-
jen v den otevřených dveří pro naše
budoucí školáky, tedy 25. listopadu
2009 od 9 hod. O všech letošních čin-
nostech Vás budeme informovat. 

Mgr. Hana Kachtíková,
ředitelka ZŠ Raškovice 

Podpořte naši snahu
svými hlasy!
Vážení občané Pražma, dovolte nám
Vás oslovit v zájmu vylepšení sportov-
ních podmínek pro žáky i dospělé v are-
álu základní školy v Raškovicích, do níž
dochází i nespočet děti Vaší obce.
Podali jsme projekt do 8. ročníku pro-
gramu „Prazdroj lidem“ pod názvem
„Sportovní mini centrum pro všechny
generace“.
Cílem obnovy současného stavu hřiště
je, aby areál sloužil jako sportoviště
pro veřejnost a zejména pro celkový
rozvoj dětí a mládeže.
Snahou je zkvalitnit výuku tělesné vý-
chovy ve škole, doplnit kvalitní zázemí
pro míčové hry — volejbal, kopanou
i pro atletické disciplíny, nabídnout
hřiště i pro akce v hodinách odpoled-
ních.
Samotná realizace obnovy areálu spo-
čívá ve znovu vytýčení hranic stávají-
cího volejbalového hřiště, atletické
dráhy, doskočiště a hřiště na kopanou.
V případě volejbalového hřiště je třeba
znovu osadit betonový obrubník ko-
lem hřiště, aby zabránil odtékání antu-
ky při dešti, a vyrovnat herní plochu,
tu pokrýt novou vrstvou antuky a plo-
chu nalajnovat. Atletickou dráhu je
třeba rozšířit o cca 60 cm na délku,

osadit rovněž obrubníky, srovnat a po-
krýt vrstvou antuky. Doskočiště je po-
třeba také srovnat, prodloužit o rozbě-
hovou dráhu a zavést antukou. Plocha
na hod koulí potřebuje vymezit, ohra-
ničit, srovnat a zavést vrstvou antuky.
Stav plochy na kopanou je vyhovující,
budou natřeny konstrukce branek
a budou nově vymezeny strany. Pře-
kážková dráha, průlezky různých tvarů
a kladina, sloužící jako gymnastická,
budou svépomocí natřeny a opraveny,
aby byly využívány pro relaxaci. Rov-
něž lavičky umístěné v prostoru pro-
jdou rekonstrukcí, výměnou povrcho-
vých desek, namořením a natřením.
My jsme první krok učinili, zbytek je
už jen na Vás. Vaše hlasy mohou při-
spět k tomu, aby se rekonstrukce hřiš-
tě mohla uskutečnit.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Veřejnost má možnost využít tří mož-
ností hlasování. Občané mohou zaslat
hlas jednomu libovolnému projektu
prostřednictvím kuponu uveřejněné-
ho v Moravskoslezském deníku, DMS
zprávy, nebo prostřednictvím interne-
tu na www.prazdroj.cz nebo www.pra-
zdrojlidem.cz. Novinkou pro letošní
rok je rozlišení bodování a zvýhodnění
hlasování pomocí DMS zpráv. Hlas za-
slaný prostřednictvím kupónu nebo
internetu má hodnotu 1 bodu, zatím-
co hlas odeslaný pomocí DMS má vá-
hu 2 bodů. Hlasovací kupon pro veřej-
nost bude k dispozici: 
• v Moravskoslezském deníku, nově

také v blízkosti hlasovacích uren 
• na internetových stránkách Plzeň-

ského Prazdroje (www.prazdroj.cz) 
Veřejnost, resp. každý občan může dát
svůj hlas pouze jednomu libovolnému
projektu. 
Každý občan může pro hlasování vyu-
žít všechny tři způsoby hlasování, tzn.
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že jeden hlasující občan může dát až
tři hlasy.
Těm projektům, jimž dojde největší
počet hlasů, budou finanční granty
přiděleny.

Hlasování probíhá od 1. října 

do 30. listopadu 2009.

DMS lze posílat na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS(mezera)PLR16

Děkujeme Vám všem za podporu a vě-
říme, že Vaše hlasy nám pomohou
hřiště obnovit.

Mgr. Hana Kachtíková,
ředitelka ZŠ Raškovice

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali do raškovické
školy, kde si můžete vybrat a zacvičit si
aerobik, zdravotní cvičení pilates, a ta-
ké cvičit rodiče s dětmi, v těchto hodi-
nách:
Pondělí — 16.30—17.30 hod. cvičení
4 rodiče a děti

— 17.30—18.30 hod. aerobik
— posilování

Úterý — 17.00—18.00 hod. pilates

Čvrtek — 18.00—19.00 hod. pilates
— 19.00—20.00 hod. aerobik

— taneční
Takže rádi Vás uvidíme, udělejte něco
pro své tělo

Za ZRTV Raškovice zvou cvičitelky
Hanka,Jana, Dája a Renča

Základní škola a mateřská škola
Morávka, příspěvková organizace

Vzdělávací program „DOBRÁ MYSL“

Vážení rodiče všech budoucích
prvňáčků!

Srdečně Vás zveme spolu s dětmi
do naší školy na 

„ADAPTAČNÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLÁKY“

Co Vás čeká?
Usnadníme Vašim dětem zábavnou
formou vstup do školního prostředí.

Během tří setkání se děti seznámí
s budoucími spolužáky, s paní
učitelkou a s prostředím třídy,

kterou bude navštěvovat.

Kdy a kde?
Třetí setkání — 7. prosince 2009

v 15.00 hodin s názvem
„Pohádkové počítání“

Sejdeme se v 15 hodin
u 1. třídy naší školy.

Na všechny se těší
p. učitelka Mgr. Sylva Rohanová

Klub rodičů při ZŠ Morávka

Vás srdečně zve 

do divadla
A. Dvořáka

na operu
Wolfganga Amadea Mozarta

COSI FAN TUTTE
v přebásnění Jaromíra Nohavici

Kdy: PÁTEK 4. prosince 2009
Cena: 100 Kč + 10 Kč do KR

(50% sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka
Doprava: hradí Obecní úřad

Morávka

Vstupenky je možno zakoupit
nebo rezervovat 

u p. Daňkové na tel. 558 637 106,
606 641 080

nebo na sekretariátu školy
558 691 075
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VK RAŠKOVICE –
VOLEJBAL
Sezónu 2008/2009 jsme zakončili pořádá-
ním tradičních volejbalových turnajů pro
registrované hráče hrající okresní, krajské
i ligové soutěže, a letos také prvním roční-
kem turnaje smíšených družstev neregist-
rovaných hráčů. Na organizaci všech tur-
najů se dobrovolně podíleli členové oddílu
VK Raškovice.

Malá cena Beskyd 
V sobotu 20. 6. 2009 byl turnaj pro žáky
a žačky pro nepřízeň počasí a vytrvalý déšť
během celého dne zrušen.
V neděli 21. 6. 2009 i přes nepříznivé ranní
počasí, kdy bylo zataženo s občasným deš-
těm, se k turnaji prezentovalo 7 družstev
juniorek a kadetek a 3 družstva juniorů
a kadetů. 
Konečné pořadí:
Juniorky:
1. Nový Jičín (extraliga) 
2. Šumperk (1. liga)
3. Frýdlant nad Ostravicí (1. liga) 
4. Mittal Ostrava (1. liga)
5. VK Raškovice (krajský přebor)
6. Polanka nad Odrou (krajský přebor)
7. Poruba (krajský přebor) 

Junioři:
1. Pstruží (okresní přebor muži)
2. VK Raškovice (okresní přebor muži a ho-

stování v Sokole FM —1. liga) 
3. Polanka nad Odrou (krajský přebor)

1. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV 18. 7. 2009
Na antukových kurtech v Raškovicích pro-
běhl 18. července 2009 turnaj smíšených
družstev, který navázal na úspěšný loňský
nultý ročník. Letošního turnaje se 
zúčastnilo 13 družstev. 
Konečné pořadí:
1. PSTRUŽÍ
2. SOKOL F–M B
3. SOKOL F–M A

Pohár Jaromíra Vybírala — sobota 15. 8.
2009
— k turnaji žen a juniorek se prezentovalo
celkem 21 družstev

Odehráno bylo celkem 34 zápasů v pěti
skupinách, 4 čtvrtfinále, 2 semifinále, 2 fi-
nále tj. celkem 42 zápasů na čtyřech kur-
tech.
Konečné pořadí:
1. Jejdy (Vratimov)
2. Kozlovice 
3. Čudliky (VŠB)
4. Sokol F–M ženy

50. ročník Memoriál Josefa Saláta —
neděle 16. 8. 2009
— k turnaji se prezentovalo celkem 32
družstev mužů a juniorů. Na jubilejní roč-
ník turnaje byli pozváni hosté z řad před-
stavitelů obce a prvních členů volejbalové-
ho oddílu v Raškovicích.
Odehráno bylo celkem 48 zápasů v osmi
skupinách, 4 čtvrtfinále, 2 semifinále, 2 fi-
nále tj. celkem 56 zápasů
Konečné pořadí:
1. Chudák pes (Brno) 
2. Šatna 209 (Ostrava)
3. VŠB Ostrava
4. Palkovice

SEZÓNA 2009/2010
Do okresních a krajských soutěží je celkem
přihlášeno 6 družstev. Okresní soutěž již
zahájila družstva žen a mužů. Žáci a žačky
se zúčastní prvního kvalifikačního turnaje
18. 10. 2009. Družstvo žaček trénuje
2× týdně pod vedením paní Valoškové
a pana Bohačíka, družstvo žáků rovněž
2× týdně pod vedením pana Biolka a pana
Bohačíka. U těchto trenérů se stále mohou
přihlásit zájemci o volejbal z řad děvčat
a chlapců narozených v letech 1995—1998.
Krajský přebor hrají družstva žen a junio-
rek. Ženy trénují 1× týdně pod vedením
pana Sonnka, juniorky pod vedením paní
Sonnkové 2× týdně.
Družstva trénují převážně v tělocvičně ZŠ
Raškovice, v pátek trénují muži a ženy v tě-
locvičně ZŠ Morávka. Volejbalový oddíl dě-
kuje vedení škol za bezproblémovou spo-
lupráci.
Kontakty, termíny tréninků a veškeré infor-
mace oddílu jsou uvedeny na www.vkras-
kovice.cz.
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o., Cihelní 410, Frýdek—Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380

kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz

Charakteristika školy:
soukromá škola s patnáctiletou tradicí (školné 12 000 Kč ročně)

➢ čtyřletý cyklus po 9. třídě ZŠ
➢ osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ

Možnost přijetí i po 7. třídě na základě rozhodnutí ředitelky školy.

➢ Den otevřených dveří:
3. prosince 2009     11.00—16.30 hod.
14. ledna 2010         11.00—16.30 hod.

Skylink — digitální satelitní televize (100% pokrytí)
Všechny České a Slovenské programy na vždy zadarmo:

Celkem 22 (další stále přibývají) a dalších 19 v balíčku Multi.

Díky HD přijímači a HD TV budete sledovat:
10 prog. v HD kvalitě (5× lepší než DVD)

Satelitní komplety SD pro 1 TV za 4 299 Kč,
pro 2 TV 8 299 Kč, pro 3 TV 12 299 Kč, pro 4 TV 16 299 Kč,

montáž od 1500 Kč

Satelitní komplety HD-SD pro 1 TV za 7 299 Kč,
pro 2 TV za 11 699 Kč, pro 3 TV za 15 699 Kč,

pro 4 TV 19 699 Kč, montáž od 1500 Kč 

Info a Objednávky: 608 300 882,
email: slaboproud@gmail.com
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Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek–Místek,
příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek–Místek,

Nabídka studijních a učebních oborů:

Studijní obory: čtyřleté s maturitou

➢ Agropodnikání
➢ Mechanizace a služby 

Učební obory: tříleté s výučním listem

zemědělské
➢ Zahradník
➢ Zemědělec, farmář

lesnické
➢ Lesní mechanizátor 
➢ Zpracovatel dřeva 

technické
➢ Kovář a podkovář
➢ Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské
průkazy, sk. B, T, C, svářečské kurzy, zbrojní půkaz, motorová pila,
hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové studium: dvouleté maturitu

➢ Podnikání

Dny otevřených dveří: 11. 11. 2009, 9. 12. 2009, 13. 1. 2009
(vždy do 16.30 hod.)

Osobní návštěvy po telefonní dohodě.

ZÍSKANÁ KVALIFIKACE VE ·KOLE = JISTOTA UPLATNùNÍ V ÎIVOTù.

Bližší informace na: tel.: 558 432 525 
e-mail: sekretariat@sszfm.cz 
http: www.sszfm.cz
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Veterinární ošetřovna Raškovice — MVDr. Glossová Petra
pořádá pro majitele psů

Kurz základní poslušnosti a ovladatelnosti psa

Kurz je zaměřen na zvládnutí základní poslušnosti potřebné
pro každodenní život se psem a bezproblémové soužití s ním.

Náplň kurzu:
nácvik přivolání psa, ponechání psa na místě, ovladatelnost psa při chůzi

u nohy, polohy psa, přerušení nežádoucí činnosti psa.
Další cviky budou zařazeny dle požadavků zúčastněných.

Termín kurzu:
každou neděli v Raškovicích (čas bude upřesněn)

Délka kurzu
10 lekcí (lekce 60—90 minut), kurz probíhá turnusově

Kurzu se mohou zúčastnit psi všech plemen, velikostí a věku.
Výcvik bude probíhat ve skupině max. 5 psů.

(možné rozšíření výcvikových hodin a rozdělení pejsků do skupin
podle věku a velikostí)

Nový kurz poslušnosti bude zahájen v lednu 2010,
přihlaste se již nyní!

Další informace, přihlášky a rozšířená nabídka výcviku psů
(individuální výcvik, školka pro štěňata):

Tel.: 776 792 394, www.veterina.yc.cz

Veterinární ošetřovna Raškovice – ordinační hodiny:
Pondělí, středa 17.00—19.00 hod.
Úterý, pátek 8.00—10.00 hod.
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