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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popřál krásné vánoce a ce-

lý příští rok mnoho, ve štěstí a zdraví prožitých dní.
Zároveň si Vám dovoluji poděkovat za důvěru do nás vloženou ve volbách, kte-

rá je rovněž výzvou k tomu, abychom naši práci pro obec, vykonávali s chutí,
energií a maximálním nasazením.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce
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Co vypravoval vánoční
strom?

Za vánoční strom volí si lidé pěkný
smrček nebo jedličku. Kolik stromů
obětuje tu každý rok mladý život staré-
mu tomuto zvyku. Na venkově opatří
si vánoční strom lidé sami. V městech
bývají jich fůry na trhu. Právě zde vy-
kládá nám stromek svůj osud.

Zrodil jsem se v hlubokém temném
lese. Zajíci poskakovali kolem mne.
Srnky vodily okolo svá mláďata
a u mých kořenů rostly hříbky. Ptáčko-
vé poskakovali a hnízdili v mých koru-
nách. Žil jsem bezstarostně. 

Jednou opět napadl sníh, ten zavěsil
se mi na větvích. Ticho bylo v lese, po-
kojně jsme dřímaly. Najednou nás
všechny probudily těžké kroky muže
se sekerou na rameni. Došel až ke
mně. Teskně zašuměly mé družky ali-
tovaly mne. Divil jsem se jim. Jen já
jsem ale věděl, co je. Podsekl mne
a odnesl ze společnosti mých bratří
a sester. Než jsem se vzpamatoval,
prodával mne dřevař ve městě, o kte-
rém jsem nikdy ani neslyšel ani nevi-
děl. Paní mne nesla do nádherné svět-
nice. Postavila mne uprostřed světnice
a zkrášlovala mne. Věšela různé zdob-
né věci, cukroví, jablka, řetězy a svíčky.
Sám nad sebou jsem žasl. Byl jsem ja-
ko proměněn. Myslil jsem si, kdyby
mne viděly mé družky v lese, jistě by
mi záviděly. Byl jsem okrášlen vkusně,
ale takřka chvíli. V té kráse a pod těmi
ozdobami jsem umíral. Pak mne obra-
li o vše, čím mne vyzdobili. Teď ocitl
jsem se v dřevníku. Vzpomínám a mar-
ně přemýšlím, co asi se se mnou stane
dále?

Tak je můj mladý život navždy zni-
čen. 

slohová práce slečny Alžběty Motyč-
kové, kterou napsala dne 11. 1. 1926 ve

věku 18 let, kdy navštěvovala Bedři-
chův ústav ve Frýdlantě n. O. (střední
škola pro dívky)

práce otištěna s laskavým svolením
manželů Gabzdilových 

Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech

naší republiky se nese obvykle v duchu
nedýchatelného ovzduší. Denní imisní
limity (laicky řečeno množství škodli-
vin, které nám v ovzduší dle zákona
„může“ poletovat) bývají u některých
látek mnohonásobně překračovány.
Za těchto podmínek pak již standard-
ně nastupují nejrůznější onemocnění
dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou
na zhoršené rozptylové podmínky dě-
ti, ženy, starší lidé a osoby s chronický-
mi chorobami. Kromě chorob, které
nás trápí v zimě, však škodliviny mo-
hou napáchat škody, které nás v podo-
bě závažných onemocnění potrápí až
za několik let.

„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím
můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější
úvaha lidí.

Omyl, můžete. Znečištění ovzduší
vzniká výhradně lidskou činností (po-
mineme-li některé přírodní jevy, jako
jsou požáry, erupce sopek a podobně).
Dokážeme-li vzduch znečistit, je v na-
šich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná
o velký průmyslový podnik, nebo
kamna v rodinném domku.

A začněme tentokrát rovnou u těch
kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo
kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a životní-
mu prostředí standardním způsobem
a není vám téměř co vytknout.

Nesmyslně vysoké ceny za plyn
a elektřinu bohužel přiměly mnoho li-
dí uchýlit se zpět ke klasickým pali-



vům. Někteří lidé však za účelem
mnohdy nesmyslných úspor pálí leda-
cos — například odpady.

Z pohledu laika vše, odpady nevyjí-
maje, shoří na hromádku popela.
Mnozí lidé také namítají, že když se
může spalovat odpad ve spalovnách,
proč by jej nemohli spalovat oni do-
ma. Mezi spalovnou a domácími kam-
ny je ovšem razantní rozdíl — přede-
vším v teplotě.

Domácí kamna nikdy nejsou schop-
na vyvinout tak vysoké teploty, aby do-
cházelo k téměř dokonalému spalová-
ní, nejsou vybavena ani složitými filtry
na zachycení škodlivin. Co si tedy
v kamnech spálíte, to si vaše rodina
i sousedé venku pěkně nadýchají. Me-
zi vznikající škodliviny patří dioxiny,
polyaromatické uhlovodíky (PAU), for-
maldehyd, benzen, kyselina chlorovo-
díková a další. Mnoho z těchto látek
má karcinogenní účinky.

Podle současného zákona je jakékoli
spalování odpadů v domácnostech za-
kázáno.

Podle zákona jsou fyzické osoby (te-
dy občané) povinny nakládat s odpady
podle systému, který stanoví
obec/město, ve které žijí. Obce/města
jim na oplátku (také podle zákona)
musí poskytnout místa, kam mohou
odpady ukládat. Podle jiného zákona
(č. 86/2002) je možné spalovat v kr-
bech, ohništích nebo grilech pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé pali-
vo rostlinného původu, nebo certifi-
kované plynné palivo.

Jak škodí spalování odpadů?
— Plasty — při jejich pálení vzniká

nejvíce jedovatých látek. Např. při
spalování PVC unikají do ovzduší
dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalo-
váním polystyrenu vzniká jedovatý
styren. Spalováním plastových fólií

a lahví se do ovzduší dostanou po-
lyaromatické uhlovodíky. Plastové
obaly a výrobky patří do kontejneru
na plasty.

— Staré palety, dřevo z demolice, rozbi-
tý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
natřená prkna — při jejich spalová-
ní se uvolňují například dioxiny
a formaldehyd. Chemicky ošetřené
dřevo, nábytek, dřevotříska apod.
patří do kontejneru.

— Spalování nápojových kartonů (oba-
lů od mléka, džusů apod.) produku-
je jedovaté chlororganické látky
a těžké kovy. Tyto obaly patří do tří-
děného odpadu.

— Celobarevné letáky a časopisy obsa-
hují často velké množství těžkých
kovů z barev a uvolňují se při spalo-
vání. Papír patří do tříděného od-
padu nebo do sběrného dvora.

— Pálením pneumatik vnikají poly-
aromatické uhlovodíky (PAU) a dal-
ší jedovaté látky. Staré pneumatiky
patří do sběrného dvora.

— Dokonce i tráva či listí mohou být
zdrojem škodlivých látek, pokud je
pálíme na zahradě. Větší množství
rostlinných zbytků patří na kom-
post nebo do sběrného dvora.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci
projektu „Topíme ohleduplně k přírodě
i sousedům“.

Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě
i sousedům“ podpořil Státní fond život-
ního prostředí v Programu neinvestiční
podpory projektů zaměřených na aktu-
ální témata z oblasti ŽP — „Rizikové lát-
ky z domácích topenišť a dopravy a ces-
ty k jejich snižování“.
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Z jednání zastupitelstva
— Poplatek za odpad pro příští rok zů-

stává ve stejné výši jako v letošním
roce a činí 500 Kč se slevou 80 Kč
pro trvale žijící obyvatelé. Občané
s trvalým pobytem v obci Pražmo
tedy zaplatí 420 Kč za rok. Poplatek
je splatný ve dvou stejných splát-
kách, vždy nejpozději do 31. 3. a do
30. 9. 2011.

— Před rozhodnutím zastupitelstva
obce o budoucím využití budovy

Komunální volby
Komunální volby do zastupitelstva obce Pražmo pro volební období 2010—

2014 se konaly ve dnech 15.—16. října 2010 a voleb se zúčastnilo 464 voličů, což
je 58,73 %.

O přízeň voličů se ucházely 3 politické stany a 2 sdružení nezávislých kandidá-
tů s tímto výsledkem: 

1. Pražmo pro občany — občané pro Pražmo 1116 hlasů
2. Nezávislí na Pražmě 1908 hlasů
3. KDU-ČSL 1562 hlasů
4. ČSSD 1273 hlasů
5. KSČM 1234 hlasů

Zvolení zastupitelé:
1. Marek Kaniok DiS. (Pražmo pro obč. — obč. pro Pražmo) 1259 hlasů
2. Mgr. Michaela Honešová (Nezávislí na Pražmě) 1226 hlasů
3. Olga Muroňová (Pražmo pro obč. — obč. pro Pražmo) 1171 hlasů
4. Mgr. Kristýna Felcmanová (Nezávislí na Pražmě) 1161 hlasů
5. Petr Jerglík (Nezávislí na Pražmě) 1155 hlasů
6. Zdeněk Foldyna (Pražmo pro obč. — obč. pro Pražmo) 1146 hlasů
7. Ing. Jindřich Vymětalík (KDU–ČSL) 1132 hlasů

Na prvním ustavujícím zasedání 11. 11. 2010 v hotelu Travný proběhla volba
starosty, místostarosty a předsedů jednotlivých výborů. Starosta obce Pražmo je
pro výkon své funkce uvolněn, místostarosta neuvolněn (svou funkci vykonává
vedle svého zaměstnání).

Starostou byl zvolen Marek Kaniok, místostarostkou Michaela Honešová,
předsedkyní Finančního výboru Olga Muroňová, předsedou Kontrolního výboru
Jindřich Vymětalík, předsedkyní Výboru pro kulturu a sociální záležitosti Kristý-
na Felcmanová, předsedou Výboru pro místní rozvoj Zdeněk Foldyna, předse-
dou Výboru pro životní prostředí a krizové řízení Petr Jerglík.

Rajmanea proběhne anketa občanů
Pražma. Názor občanů obce je pro
správné rozhodnutí zastupitelstva
velmi důležitým aspektem. Anketa
proběhne v lednu roku 2011.
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Na co jste se ptali
na chodníku?
Téma „A je tady zase zima“
— Proč nejsou odhrnuty chodníky na

hřbitově?
Tento rozhořčený dotaz padl v oka-
mžiku, kdy hustě sněžilo a přes noc
napadlo 30 cm sněhu. K tomuto
uvádím pouze to, že hřbitov jistě
není místo, které by mohlo stát na
pokraji zájmu. Nicméně v okamži-
ku, kdy je nutné veškerou pracovní
sílu a techniku soustředit na to, aby
byly odhrnuty chodníky a lidé se
mohli bez úhon dostat do zaměst-
nání, či do škol, není možné praco-
vat na odklízení sněhu na hřbitově.
Pohoršeným občanům bych dopo-
ručil, aby k návštěvě hřbitova zvoli-
li jinou, než kalamitní dobu. Záro-
veň je nutné uvést, že hřbitov, situ-

ovaný v prostředí, ve kterém je, ne-
ní jednoduché udržet v dokonalos-
ti, proto budou vždy udržovány
pouze hlavní chodníky, případně
místa, do kterých se dostane sněho-
vá fréza, nicméně vždy musí být vy-
naložené úsilí přiměřené aktuálním
povětrnostním podmínkám.

— Z jakého důvodu nebyla odhrnuta
část ul. Chodníky?
Tuto otázku budou muset občané
položit některým svým sousedům,
kteří opakovaně a každoročně par-
kují svá vozidla na komunikaci, kdy
zabraňují bezpečnému průjezdu
zimní údržby. Pokud se bude situa-
ce opakovat, neváhejte mi to oka-
mžitě oznámit, abych mohl nechat
vozidlo odtáhnout, jelikož v tuto
chvíli již nebudu situaci řešit jiným,
mírnějším způsobem.

A zase na téma odpady...
N a jiném místě těchto Pražmov-

ských ozvěn jste se dočetli, že poplatek
za odpad na rok 2011 byl stanoven ve
výši 420 Kč pro občany s trvalým poby-
tem v obci Pražmo. 

Pro vysvětlení výše poplatku je třeba
dodat pár slov. Především je třeba
uvést, že poplatek se stanovuje na zá-
kladě skutečných nákladů v roce 2009.
V tomto roce byl poplatek ve výši 380
Kč. Celkové výdaje za komunální i se-
parovaný sběr činily 678 683 Kč, příj-
my byly 510 570 Kč (příjmy tvoří po-
platky za odpad od občanů, podnika-
telů a příspěvek od EKO-KOMu). Obec
tedy vykazovala v odpadovém hospo-
dářství ztrátu ve výši 168 113 Kč. 

Pro zmírnění takto vysokých nákla-
dů došlo v roce 2010 k navýšení po-

platku na 420 Kč. Jaký bude mít toto
navýšení finanční efekt, se přesně uká-
že až po vyúčtování celého roku. 

Pro rok 2011 zastupitelé po zralé
úvaze rozhodli, nechat poplatek ve
stejné výši hned ze dvou důvodů. Prv-
ním důvodem je informace Frýdecké
skládky, že se v roce 2011 nebudou
zvedat ceny za dopravu a téměř na
stejné úrovni zůstanou i ceny za odběr
odpadu (skládkovné). 

Druhým důvodem je motivace. Mo-
tivace k lepšímu třídění odpadu. Uka-
zuje se totiž, že jediná cesta, jak udržet
odpadové hospodářství z ekonomic-
kého hlediska na přijatelné úrovni, je
snížit množství směsného komunální-
ho odpadu, který je dále nevyužitelný
a končí na skládce, přičemž jeho cena
do budoucna poroste, a naopak zvýšit
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množství vytříděného odpadu, jehož
prostřednictvím tečou do obce nema-
lé prostředky od společnosti EKO-
KOM. 

EKO-KOM je autorizovaná obalová
společnost, která prostřednictvím tzv.
bonusů vyplácí odměny obcím za vy-
tříděný odpad. V těchto bonusech je
zohledněna hustota sběrné sítě,
dvousložkový sběr skla, sběr všech ko-
modit (plasty, sklo, papír včetně nápo-
jových kartonů) aj. Vzhledem k tomu,
že naše svozová firma Frýdecká sklád-
ka ve spolupráci s obcí neustále vylep-
šuje systém třídění odpadu, dosahuje
naše obec na všechny tyto bonusy
a v závislosti na množství vytříděného
odpadu společnost EKO-KOM každým
rokem vyplácí obci odměnu ve větší
výši (v roce 2009 to bylo 115 191 Kč).

Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Informace k dani
z nemovitostí
pro rok 2011

Došlo-li v průběhu roku 2010 ke
změně okolností rozhodných pro vy-
měření daně z nemovitostí včetně
změny v osobě poplatníka (tj. zejména
ke změně výměry nemovitosti, změně
druhu pozemku, změně v užívání
stavby nebo k nástavbě o další nad-
zemní podlaží či zvýšení půdorysu
stavby přistavením) na základě jaké-
hokoliv právního úkonu (kupní či da-
rovací smlouvy, dědického řízení), je
poplatník povinen podat řádné nebo
dílčí daňové přiznání do 31. 1. 2011.

Nepodá-li poplatník daňové přizná-
ní nebo dílčí daňové přiznání, ačkoli
měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak

po stanovené lhůtě a toto zpoždění
bude delší než 5 pracovních dnů,
vznikne mu povinnost uhradit pokutu
za opožděné daňové přiznání ve výši
0,05 % stanovené daně za každý násle-
dující den prodlení, nejvýše však 5 %
stanovené daně. Pokud by takto vypo-
čtená částka pokuty byla nižší než 500
Kč, činí výše pokuty za opožděné da-
ňové přiznání 500 Kč.

Správci daně z nemovitostí Finanč-
ního úřadu ve Frýdku–Místku budou
v úterý dne 18. 1. 2011 v době od 13.00
do 17.00 hodin přítomni v budově
Obecního úřadu Morávka s tím, že da-
ňovým poplatníkům poradí s vyplně-
ním daňového přiznání k dani z ne-
movitostí. 

Upozornění obecního
úřadu Pražmo

V týdnu od 27. do 31. 12. 2010 bude
Obecní úřad na Pražmě z důvodu čer-
pání řádné dovolené zcela uzavřen, ze
stejného důvodu bude od 17. 12. do
2. 1. 2011 uzavřena místní knihovna.

INFORMACE O ÚŘEDNÍCH
HODINÁCH OBECNÍHO
ÚŘADU RAŠKOVICE
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Provoz obecního úřadu bude do
středy 22. 12. 2010 beze změn. 

Od čtvrtku 23. 12. do pátku 31. 12.
2010 bude Obecní úřad Raškovice uza-
vřen

Podání v tomto období můžete vlo-
žit do uzamykatelné schránky umístě-
né vedle vstupních dveří.



ním z módních adrenalinových sportů
a mezi dětmi je velmi populární. Na
rozdíl od jiných sportů se jedná o vel-
mi všestranný druh pohybu — každý
krok na stěně je jiný, zatěžuje jinou
partii svalstva a přispívá proto k rov-
noměrnému rozvoji tělesné zdatnosti
dítěte. Přirozeným jevem je zde strach
z výšky — pociťuje ho ze začátku kaž-
dý lezec, dítě i dospělý. Jeho překoná-
vání, postupné zvyšování obtížnosti
lezených cest a pobyt v kolektivu na-
pomáhají osobnostnímu růstu lezců.
Vychovává v dětech smysl pro pečli-
vost, zodpovědnost a spolehlivost.

V novém kroužku horolezců je při-
hlášeno jedenáct dětí a již dvakrát
jsme navštívili umělou lezeckou stěnu
ve Frýdku–Místku.

Naše školní zahrada je pro děti zdro-
jem pohybu i vzdělávání. V rámci envi-
ronmentální výchovy plně využíváme
naši naučnou stezku „Projdi se a po-
znej mě“, kde s dětmi plníme úkoly
z projektu „Les — náš kamarád“. Ve-
verka Čiperka děti po stezce vede a dá-
vá jim úkoly k sedmi stromům naší za-
hrady. U tabulí si s dětmi povídáme
o obrázcích, o konkrétním stromu,
které pozorujeme v různém ročním
období.

Zajímá to nejen děti, ale věřím, že to
je zajímavé i pro Vás, veřejnost.

Ekologické výchově věnujeme vel-
kou pozornost. Proto jsme pro děti za-
jistili čtyři programy, které organizuje
ekologické sdružení Vita.

V dolní části školní zahrady jsme ob-
novili dopravní hřiště. Zde se děti učí
základům dopravní výchovy a mají ra-
dost z jízdy na koloběžkách. Sdružení
rodičů při MŠ Pražmo koupilo dětem
mimo jiné i nové koloběžky a zahradní
dřevěný obchůdek.

Také v tomto školním roce jsme na-
plánovali a realizujeme činnosti, které
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Gynekologická ambulance Raškovi-

ce, MUDr. Andrea Polová 
ve dnech 22. 12. a 29. 12. nebude or-

dinovat.

V době od 7. do 21. ledna 2010 bude
z důvodu dovolené uzavřena ordinace
MUDr. J. Žídka v Raškovicích.

Co nás čeká v Mateřské
škole Pražmo ve školním
roce 2010/2011 

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky príma. “

S kamínky si budem hrát, učit se
a poznávat“.

O to, aby to bylo v naší mateřské ško-
le skutečně tak príma, usilují všichni
zaměstnanci školy.

S novým školním rokem jsme přiví-
tali dva nové pedagogické kolegy.

Paní Mgr. Moniku Holčákovou a pa-
na učitele Bc. Jiřího Březinu.

Do mateřské školy byly i letos přijaty
všechny přihlášené děti, takže jsou ro-
diče i my spokojeni, že jsme nikoho
nemuseli odmítnout. Mateřská škola
má momentálně naplněnu kapacitu
56 dětí.

Pracujeme podle školního vzděláva-
cího programu s názvem „NAŠE MA-
TEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNICE POD-
PORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Ten obsahuje de-
set tématických celků a také další pří-
lohy — projekty. Jeden z nově zpraco-
vaných je projekt Kámen. Realizaci
projektu jsme započali přivezením bal-
vanů na školní zahradu za účelem zbu-
dování „skály“. Pod dohledem učitele
děti vylézají a slézají při důsledném
dodržování bezpečnostních pravidel.

Chceme tak vytvářet základy pro le-
zení — horolezectví, které je dnes jed-
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy
Základní školy Morávka

pro školní rok 2011/2012
proběhne

ve dnech 18.—19. ledna 2011
od 14.00 do 16.30 hodin v 1. třídě ZŠ.

Zápis je povinný pro děti narozené
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte.
Na všechny se těší

p. učitelka budoucí 1. třídy
Mgr. Sylva Rohanová 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme rodiče nejen předškoláků

v době od 10. ledna do 14. ledna 2011
do 1. třídy na

„TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 
v Základní škole a mateřské škole

Morávka.
Rodiče mohou zhlédnout výuku

a práci paní učitelky s dětmi v 1. třídě
v době od 7.55 do 9.35 hodin. 

Od 10.00 prohlídka školy
a na případné otázky
odpoví vedení školy.

Základní škola Raškovice 
Zápis do 1. ročníku

základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdě-

lávání na ZŠ a MŠ Raškovice proběhne
dle § 36 odst. 4 školského zákona ve
dnech v úterý 1. a středu 2. února 2011.

Do spádové školy jsou přednostně
přijímáni žáci s místem trvalého po-
bytu v příslušném školském obvodu,
a to do výše povoleného počtu žáků
uvedeného ve školském rejstříku.

vychází z potřeb dětí, aby děti byly
spokojené a dobře se rozvíjela jejich
osobnost. 

Na internetu http://ms.prazmo/
jsou pro vás připraveny podrobnější
informace o naší mateřské škole. 
Za zaměstnance a děti MŠ Pražmo

ředitelka školy Radmila Králová

Základní škola Morávka
informuje
Vážení rodiče budoucích
prvňáčků!

Nástup do školy je bezesporu jednou
z nejvýznamnějších událostí života dí-
těte. Chtěli bychom Vašim dětem for-
mou her, povídání a malování tento
vstup do první třídy usnadnit, a proto
zveme Vás a Vaše budoucí prvňáčky do
naší školy, kde jsme si pro Vás připravili

ADAPTAČNÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLÁKY 

s názvem — „CESTIČKA DO ŠKOLY“.

Setkání se konají vždy v 15.00 hod.
v 1. třídě.

Termíny: 10. ledna, 21. února, 14.
března, 11. dubna, 16. května.

Mgr. Sylva Rohanová,
Mgr. Šebestová Eva
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Zákonný zástupce žáka může pro

žáka zvolit jinou než spádovou školu. 
O odkladu školní docházky rozhodu-

je podle § 37 odst. 1 školského zákona
ředitel spádové školy nebo školy, kterou
zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek
povinné školní docházky odloží na zá-
kladě písemné žádosti zákonného zá-
stupce dítěte podané nejpozději do dne 

31. května 2011 a doložené doporu-
čujícím posouzením příslušného škol-
ského poradenského zařízení nebo
odborného lékaře. Odborným lékařem
způsobilým posoudit zdravotní stav
dítěte pro účely odkladu začátku po-
vinné školní docházky může být v kon-
krétním případě dětský lékař nebo
praktický lékař pro děti a dorost. V pří-
padě, že je dítě v lékařské péči pro jiné
zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom,
že takové posouzení by měl provést

odborný lékař, který se na tuto kon-
krétní oblast specializuje.

Dítě, které dosáhne šestého roku vě-
ku v době od září 2011 do konce červ-
na 2012, může být přijato k plnění po-
vinné školní docházky již ve školním
roce 2011/2012, je-li přiměřeně těles-
ně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce prosince
k plnění povinné školní docházky je
také doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června jsou doporučující vy-
jádření školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Mgr. Hana Kachtíková,
ředitelka školy
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Všeobecné informace k Tříkrálové sbírce
Termín Tříkrálové sbírky 2011:

1. 1. 2011 — 14. 1. 2011
Koledníci
• Vedoucí skupinky má při koledování viditelně vystavenou průkazku se jmé-

nem a číslem pokladničky, do které vybírají.
• Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí

povinen na požádání předložit.
• Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského

nebo obecního úřadu. Je označena logem Charity.
• Dále je závazné, že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let. 
• Po ukončení koledování vedoucí skupinky odevzdá pokladničku a průkazku

zpět svému asistentovi.

Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné.
• Na podporu Terénní služby ZOOM — nové služby pro osoby s psychickým one-

mocněním.
• Na vybudování Centra odlehčovacích služeb v Domě pokojného stáří u Panny

Marie Frýdecké.
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné.
• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti

a mládež — Klubu Nezbeda.
• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n. O.
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n. O.

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
• Zajištění činnosti DC Maják pro psychicky nemocné 125 000 Kč
• Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské

služby v domácnostech 203 527 Kč
• Zajištění činnosti Poradenského centra ve Frýdlantu n. O. 75 000 Kč
• Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež 100 000 Kč
• Podpora provozu Rodinného centra Kolečko

ve Frýdlantu n. Ostravicí 50 000 Kč
• Zajištění činnosti Terénní služby ZOOM 50 000 Kč
• Zajištění činnosti Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 200 000 Kč
• Pomoc postiženým zemětřesením na Haiti 50 000 Kč

Programy Charity Frýdek–Místek:
Terénní služba ZOOM — nová služba pro osoby s psychickým onemocněním.
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CHOPS — Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Zajišťuje kvalitní a efektivní zdravotní péči klientům, na základě doporučení lé-
kařem, v domácím prostředí. 
DPS — Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké,
Pobytové zařízení, poskytující celoročně služby sociální péče pro seniory.

Oáza Pokoje pro psychicky nemocné
Pobytové zařízení, poskytující sociální služby osobám, které mají sníženou so-
běstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závis-
losti na návykových látkách.

Denní centrum Maják pro psychicky nemocné
Centrum denních služeb nabízí služby sociální péče, terapeutické a volnočasové
aktivity lidem s psychickým onemocněním typu psychóza.

Klub Nezbeda
Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež, kde docházející mo-
hou najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale mají také možnost smysluplně
trávit svůj volný čas a věnovat se vlastním aktivitám.

Poradenské centrum
Poskytování sociálně-právního poradenství (dluhové poradenství, sociální dáv-
ky, pracovně-právní vztahy, majetkoprávní vztahy pod.) a rodinného poraden-
ství včetně terapie (vztahové problémy, mezigenerační nebo výchovné obtíže,
konfliktní situace v rodině apod.)

Rodinné centrum Kolečko
Zařízení nabízející volnočasové, vzdělávací a terapeutické aktivity rodičům s ma-
lými dětmi.

Kontakty:
Jiří Cachnín Charita Frýdek-Místek
Koordinátor pro Tříkrálovou sbírku 2011 F. Čejky 450
733 676 672 738 01 Frýdek-Místek
jiri.cachnin@caritas.cz 558 435 449, 558 644 720

f-m@caritas.cz
www.fm.charita.cz 
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3. Obecní ples
se uskuteční

v pátek
11. 2. 2011
v 19 hod.

v hotelu Travný

Hasičský ples
se koná
v sobotu

29. 1. 2011
v 19 hod.

v hotelu Travný

Klub rodičů při ZŠ Morávka si dovoluje srdečně pozvat rodiče žáků,
přátele školy a veřejnost na tradiční

který se bude konat 29. ledna 2011 od 19 hodin
v hotelu Autoclub Morávka.

Vstupné: 100 Kč
Vstupenky je možné zakoupit nebo rezervovat
na sekretariátu školy na tel. čísle 558 691 029

nebo u p. Daňkové na tel. 558 637 106, 606 641 080
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r.o.,
Cihelní 410, Frýdek–Místek

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558 441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz

Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí (školné 12 000 Kč ročně)
nabízí možnost studia ve 

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy

je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Den otevřených dveří
20. ledna 2011       11.00—17.00 hod.



1144 Pražmovské ozvěny



Pražmovské ozvěny 1155



1166 Pražmovské ozvěny

Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 330 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma. 


