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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám v prvních řádcích těchto
posledních letošních Pražmovských
ozvěn popřál klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchu a sil v příštím
roce.

Zároveň bych rád poděkoval všem,
pro které obec Pražmo neznamená
pouhé místo trvalého pobytu, ale mís-
to svého života, místo ve kterém stojí
za to žít, za přízeň a snahu pro obec
něco udělat. Mnozí z Vás se s vervou
podílejí na tvorbě společenského živo-
ta v obci a s hrdostí chtějí spolurozho-
dovat o věcech veřejných. Těmto lidem
patří mé zvláštní uznání a dík, jelikož
bez nich by se mnohé věci neděly vů-
bec.

Co se vlastně letos všechno po-
dařilo?

Na prvním místě bych rád zmínil
trochu abstraktní záležitost, kterou je

chuť Vás občanů něco dělat pro obec,
angažovat se ve veřejném životě a spo-
lurozhodovat o věcech týkajících se
rozvoje obce. Není to sice zcela doko-
nalé a spoustu lidí v tom lepším přípa-
dě nic nezajímá, v tom horším jen kri-
tizují, ale s nápadem, či pomocí nepři-
spěchají. Naštěstí se podíl těchto lidí
neustále zmenšuje a to i díky těm
z Vás, kteří již pochopili, že mohou vě-
ci významně ovlivňovat.

Mimo to se podařilo zorganizovat
spoustu kulturních akcí, pro připo-
mínku uvádím Pražmovské veselení,
Dětský den na Prašivé, letos díky bo-
hatému programu vytvořeného
z vlastních řad seniorů velmi úspěšné
Setkání seniorů nebo společenská ak-
ce Dobrá nálada v obci Pražmo. Díky
za výraznou pomoc členům kulturní-
ho výboru, kteří se neúnavně a pravi-
delně scházeli, aby dolaďovali veškeré
organizační záležitosti.

Co se týče investičních akcí, tak se
letošní rok nesl ve znamení nákupu
nové cisternové automobilové stříkač-
ky Renault Midlum, kterou jsme před
pár dny slavnostně posvětili, stejně ja-
ko nově upravenou hasičskou garáž.
Na novou cisternu, která stála bez má-
la 5 mil. Kč obec dostala dotaci ve výši
2 mil. Kč od Ministerstva vnitra ČR
a zároveň příspěvek od obce Morávka
ve výši 1,5 mil. Kč, neboť toto vozidlo
slouží společné jednotce hasičů Praž-
mo–Morávka. Rekonstrukce garáže
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stála přibližně 700 tis. Kč, přičemž 300
tis. Kč jsme získali od Moravskoslez-
ského kraje dotačně. Dále bylo vymě-
něno vedení a nosné sloupy veřejného
osvětlení Do obory, vyměněno zábra-
dlí a veřejné osvětlení před obecním

úřadem, rekonstruována dlažba v za-
hradě mateřské školy, opraveny cesty
u kravína a za benzinovou stanicí.
V neposlední řadě musím zmínit sou-
stavnou přípravu projektu centrálního
vytápění obce.

Na druhou stranu se nepodařilo přes
veškerou snahu otevřít Klub pro mlá-
dež. Nejenže nám vše zkomplikovala
úřednická mašinérie orgánů, které se
vyjadřovaly ke změně užívání prostor
určených pro klub, ale zároveň jsme
zjistili, že v zimním období jsou pro-
story pro tento účel neobyvatelné díky
výrazné vlhkosti obvodového zdiva.
Tímto se všem mladým omlouváme
a zavazujeme se Klub v co nejkratším
čase zprovoznit.

Co nás čeká v příštím roce?
V příštím roce, který bude, ať chce-

me nebo ne ve znamení ekonomické

krize, která dle mého názoru stále zda-
leka nedosáhla svého maxima, plánu-
jeme realizovat dle výsledku průzku-
mu a vůle občanů další přípravné kro-
ky potřebné k realizaci zmiňovaného
projektu centrálního vytápění obce,
chtěli bychom podat žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko na vybudování více-
účelového hřiště a hřiště pro děti,
chtěli bychom investovat do oprav ve-
řejného osvětlení a rovněž zahájit kro-
ky vedoucí k vybudování sběrného
dvora v obci. Rovněž netrpělivě čeká-
me na definitivní rozhodnutí Státního
zemědělského a intervenčního fondu,



který by měl dokončit administrativní
kontrolu naši žádosti o dotaci na re-
konstrukci a zateplení fasády budovy
mateřské školy, výměnu vstupních
dveří a zateplení stropu. Zároveň pro-
vádí administrativní kontrolu žádosti
svazku obcí Morávka–Pražmo na ná-
kup nové techniky na údržbu veřejné
zeleně. Snad to dobře dopadne. Dále
hodláme pracovat nad plány dalšího
využití, případně rekonstrukce budo-
vy bývalého obecního úřadu a nad plá-
ny rekonstrukce budovy Rajmanea.
Zároveň bychom rádi zorganizovali
tradiční kulturní akce a možná i něja-
ké navíc a zejména se věnovali přípra-
vám na Setkání parohatých měst a ob-
cí, které se uskuteční v naší obci na ja-
ře roku 2010. 

Marek Kaniok, Dis., starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva
• Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
poplatek za odpad v roce 2009 zůstane
ve stejné výši jako v letošním roce. Ví-
ce podrobností na toto téma se dočte-
te na jiné místě tohoto vydání. 

• Zastupitelstvo obce rozhodlo na zá-
kladě výsledků Studie proveditelnosti
nepokračovat v záměru sloučení vede-
ní Mateřské školy Pražmo a Základní
a mateřské školy Morávka. Toto roz-
hodnutí, bylo učiněno zejména z oba-
vy, že naše Mateřská škola sloučením
ztratí svou vysokou úroveň. Jedním
z významných důvodů byla rovněž
obava se snížení kvality jídla v MŠ
Pražmo v důsledku jeho převozu.

• Zastupitelstvo obce rozhodlo o vy-
hlášení výběrového řízená na prová-
dění údržby veřejného osvětlení v roce
2009. V současnosti je údržba zajišťo-
vána panem Radkem Blahutou, který

však pro pracovní vytíženost již tuto
činnost v roce 2009 nemůže vykoná-
vat. Tímto bych mu rád poděkoval za
dosavadní spolupráci.

• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
termíny jednání pro první pololetí
příštího roku: 

28. 1., 18. 3., 13. 5., 24. 6. Tato data
jsou i termíny pro uzávěrku příspěvků
do Pražmovských ozvěn. 

Aktuálně
• Obec Pražmo získala nadační přís-
pěvek od Nadačního fondu Hyundai
ve výši 150 tis. Kč na vypracování ener-
getické studie a rozptylové studie
v rámci projektu Centrální vytápění
obce Pražmo. V současné době se
zpracovává bezmála 80 vyplněných
dotazníků a připravujeme slibovanou
brožuru otázek a odpovědí. Vzhledem
k tomu, že práce je kolem této proble-
matiky více než dosti a stále přicházejí
nové a nové dotazy nemůžeme a ani
nechceme vše zbytečně urychlovat,
proto Vás žádáme o trpělivost. Pro za-
jímavost mohu potvrdit, že tak výraz-
ný zájem o centrální vytápění jsme
v tomto prvopočátku ani nečekali,
proto si myslíme, že tento projekt má
velkou šanci na úspěch. Zachovejte
přízeň a těšíme se na další případné
zájemce.

• Chtěli bychom požádat ty patrioty,
kteří potřebují k propagaci naší obce
náš obecní prapor, který sprostě ukra-
dli přímo z budovy obecního úřadu,
aby jej zcela anonymně vrátili, jelikož
jsem přesvědčen o nevyužitelnosti to-
hoto lupu v praktickém životě zloděje.
Pokud se dozvíme, že tento prapor exi-
stující pouze ve dvou exemplářích visí
u někoho v pokoji doma (a žijeme na
malé vesnici) nebudeme váhat kon-
taktovat policii.
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Dobrá nálada v obci
Pražmo

S tímto názvem se dne 9. 12. 2008
uskutečnila zajímavá kulturní akce. 

Vše začalo okolo 15:40 vypouštěním
balónků dětmi v rámci celostátní akce
„České vánoce s Ježíškem“ pořádané
rádiem Frekvence 1. Tato akce probí-
hala na mnoha místech republiky tak,
že na pokyn z rádia vypustily děti pře-
dem nafouknuté modré balónky s při-
vázanou kartičkou, na které stálo přá-
ní Ježíškovi. Na právě vypuštěných víc
jak 160 balónků byl velmi pěkný po-
hled. 

Poté se děti s rodiči přesunuly do
prostor staré fary, kde si děti vybíraly
obrázky z nabídky nejrůznějších hou-
paček, průlizek, skluzavek či hradů, jež
by měly být postaveny na plánovaném
hřišti před bytovkami. Za výběr a vy-
barvení obrázku čekala děti pěkná od-
měna. Podobný úkol dostali i rodiče.
Ti vybírali z nabídky příslušenství jako
např. lavičky, světla či odpadkové koše.
Ani dospělí nepřišli zkrátka, na ně če-
kalo něco pro zahřátí z ruky pana sta-
rosty. A co si děti (a bylo jich přes 70) či
jejich rodiče nakonec vybraly, vidíte
na následujících fotografiích. Za jejich
aktivitu jim moc děkujeme a můžeme
přislíbit, že jejich přáním se budeme
jistě řídit. Doufáme, že nám k tomu
dopomůže již zmiňovaný Regionální

operační program Moravskoslezsko,
jelikož v něm hodláme žádat o dotaci.

Dalším bodem programu bylo vy-
hlášení výsledků fotosoutěže s názvem
„Čistý horský vzduch“, která byla vy-
hlášena v souvislosti s plánovaným
centrálním vytápěním obce. Vítězkou
této soutěže se stala paní Jana Olšáko-
vá. Z rukou pana starosty jí byly předá-
ny věcné ceny. Všechny fotografie
s touto tematikou byly vystaveny
v prostorách staré fary.

No a nakonec už jen všichni čekali,
až odbije 17. hodina a rozsvítí se vá-
noční strom. Nádherný stříbrný smrk
pro tento účel věnovala rodina Foldy-
nova. Rozsvěcování stromu doprová-
zel zpěv koled v podání místní Scholy.

Rámec celé akce dotvářel stánek na-
šich hasičů s občerstvením, kde bylo
možno zakoupit grilovanou klobásu
nebo se jen zahřát dobrým svařáčkem
či medovinkou.
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Tato akce byla veřejností hodnocena
jako vydařená a měl by to být signál
pro zastupitelé, aby se v příštích letech
opakovala. 

A znovu na téma odpady
Česká asociace odpadového hospo-

dářství vydává na konci každého roku
prohlášení k očekávanému nárůstu
nákladů v odpadovém hospodářství
v následujícím roce (s ohledem na růst
cen odstraňování odpadu, dopravy,
odpadových nádob, mzdy aj.).

Pro rok 2009 se podle této asociace
očekává nárůst ve výši 13,2 %. Podle
ceníku Frýdecké skládky na příští rok
by neměly ceny za odběr odpadu i do-
pravu překročit 10 %.

I přes tento výrazný cenový nárůst
(v roce 2008 vzrostly ceny oproti roku
2007 pouze o necelá 2 %) se rozhodlo
zastupitelstvo obce Pražmo nezvyšo-
vat poplatek za odpad pro rok 2009
a ponechat ho na stejné úrovni jako
v roce 2008, tedy ve výši 380 Kč pro tr-
vale bydlící obyvatelé a 500 Kč pro ma-
jitelé rekreačních chat. 

Tímto se samozřejmě ještě více roze-
vřou pomyslné nůžky mezi výdaji za
odpad fakturovanými Frýdecké sklád-
ce a příjmy, což tvoří příjmy z poplatku
za odpad od občanů, firem a příjmy od
společnosti EKO–KOM za množství
vytříděného odpadu. Ztráta, která
v roce 2008 činila přes 13 tisíc Kč, mů-
že dosáhnout v roce 2009 až několika-
násobku. 

Vůbec nejde o nešetrné hospodaření
s obecním rozpočtem, ale zastupitelé
tímto chtějí zcela jednoznačně dekla-
rovat, že jediná možnost, jak se vyrov-
nat s rostoucími náklady na odpad, je
jeho třídění. Tento krok má být tedy
krokem motivačním. Protože jediný
způsob, jak snížit předpokládanou
ztrátu, je navýšit příjmy od společnos-
ti EKO–KOM za vytříděný odpad.
Oproti roku 2007 vzrostly tyto příjmy
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v letošním roce o zhruba 20 tisíc korun
a je zde naděje, že při současném (či
ještě vyšším) množství vytříděného
odpadu tyto příjmy ještě porostou. 

Možnosti jak ještě zvýšit množství
vytříděného odpadu a naopak snížit
množství směsného komunálního od-
padu jsou dvě. Jedna z nich je nakou-
pit další nádoby na separovaný odpad.
Když odmyslíme další výdaje na kon-
tejnery, pak kam s nimi? Na stávajících
místech již  místo pro nové kontejnery
není. Takže zbývá druhá možnost a tou
je zvýšit frekvenci svozu. Právě touto
druhou možností se zastupitelé inten-
zivně zabývali a o změnách v termí-
nech svozu budou občané včas infor-
mováni. 

V této souvislosti musíme znovu
upozornit na nekalé praktiky organi-
zace Vacek Corporation, s. r. o., která
provádí sběr PET láhví. Tyto PET láhve
mají občané sbírat do igelitových pytlů
a následně předávat této firmě. Když
pomineme fakt, že se tímto občané
dostávají do rozporu s obecně závaz-
nou vyhláškou, kde je zcela přesně ur-
čen postup pro ukládání separované-
ho odpadu na vybraných místech, pak
by měl občany zajímat ekonomický
dopad. Tato firma obec připravuje
o nemalé prostředky poskytované spo-
lečností EKO–KOM, protože snižuje
množství vytříděných plastů. Navíc se
tímto způsobem ještě více navyšují
náklady na zpracování všech dalších
plastových odpadů, protože PET láhve
jsou nejžádanější komoditou pro ná-
sledné zpracování. 

Uzavírání žlutých kontejnerů na
plast 

Upozorňujeme občany, kteří ukláda-
jí plasty do žlutých kontejnerů na
plast, na skutečnost, že jsou tyto kon-
tejnery vybaveny pojistkou pro jejich

uzavírání. K tomu, aby se kontejner
dal zavřít, je nutné současně zmáčk-
nout dva červené knoflíky na víku
kontejneru. Tyto kontejnery je skuteč-
ně nutné zavírat, protože otevřené
kontejnery lákají nezodpovědné obča-
ny házet do nich cokoli a navíc v let-
ních obdobích se z nich line nepříjem-
ný zápach.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu, že termín pravidelného

svozu komunálního odpadu by připa-
dl na 1. ledna 2009 (státní svátek),
upozorňuje Frýdecká skládka, že ter-
mín svozu se přesouvá na středu
31.12.2008.

Mgr. Michaela Honešová
místostarostka obce

Malá, ale naše
Obec Pražmo svou rozlohou 355 hek-

tarů se řadí mezi menší obce našeho
okresu. Přesto se v okrese nachází dal-
ších sedm obcí s výměrou ještě menší.
Jsou to Žermanice, Žabeň, Pazderná,
Vělopolí, Pržno, Hrčava a jako nejmen-
ší Kaňovice s výměrou 259 ha. Mezi nej-
větší obce okresu patří naopak Moráv-
ka s 8735 ha a Staré Hamry s 8545 ha.
Pro zajímavost uvádíme počet obyva-
tel, který měly tyto dvě obce v 19.stole-
tí. Morávka měla v té době 4 558 St.
Hamry 2509 obyvatel. Dnes má Moráv-
ka něco málo přes 1 000 a Staré Hamry
pouhých 659 obyvatel. 

Rozloha obce není však nejdůležitěj-
ším kriteriem z hlediska kvality života
občanů, potažmo jejich spokojenosti.
Naše obec svoji občanskou vybavenos-
tí, dostupností, ale i půvabem okolní
krajiny má předpoklad být dobrým
místem pro život. Postavení Pražma na
křižovatce tří významných dopravních
tras a v sousedství větší obce Raškovice
má hodně výhod, jež by bylo dobré si
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čas od času připomenout. Katastr obce
leží navíc na území Chráněné krajinné
oblasti Beskydy s vysokým potenciálem
rekreačního využití — a dalo by se ještě
pokračovat. 

Já však chci v tomto příspěvku upo-
zornit na některé, třeba jen malé objek-
ty, ale s velkým historickým významem,
pamětihodnosti, okolo nichž chodíme
většinou bez povšimnutí, jež jsou však
nedílnou součástí naší obce a naší kra-
jiny. Začneme u těch nejstarších, věko-
vitých a budeme směřovat k těm nej-
mladším. 

Velmi významnou církevní památkou
je nepochybně náš kostel, dominanta
naší obce. Ale o něm toho bylo už tolik
řečeno a napsáno, že se o něm nehod-
lám dále šířit. Historie našeho kostela
by vyžadovala samostatný příspěvek. 

Patrně nejstarším objektem církevní
povahy je kaplička za řekou u statku na
Demlovicích. Stojí sice mimo naši
obec, ale jak uvidíme dále, k Pražmu se
v určitém smyslu vztahuje. Vybudoval ji
totiž člověk, jehož potomci měli účast
na životě naší obce. Tento rod zaujímal
v našem kraji významné postavení ve
století devatenáctém, vymřel po přesli-
ci až v devadesátých letech minulého
století (1991). Nechal tu však za sebou,
jak uvidíme, některé stopy. Na kapličce
je pod stříškou nápis: 1809 JAN RZE-
HAK ZBUDOVAL TU KAPLU KE CTI
A CHVALE BOŽÍ.

Od této chvíle nás jméno Rzehák (to-
tiž Řehák) začíná zajímat.Má spojitost
se sochou sv.Jana Nepomuckého, jež se
nachází pod kostelem u hlavní silnice
pod lipami. Zajímala nás otázka: Jak je
ta socha stará ? Je na ni sice také nápis,
ale bez letopočtu. Nápis zní: Wystawil
slowutny Pan Martin Rzehak arcikni-
žeCy Direktor. Abychom se dopátrali
věku sochy, nezbývalo nežli hledat dal-
ší stopy v našem okolí, které by nám
věk přiblížily. Něco se posléze přece jen
našlo. Na Kršlách na území obce Vyšní

Lhoty stojí dnes už v lese zarostlý ka-
menný kříž na němž je nápis: Nakla-
dem a na pamatku Františka Pavelka
diekana, jeho bratra patra Jakuba
i MARTINA RZEHAKA, arcyvejvodske-
ho direktora, podle matek BARBARY
A ANY urodzenych JADOMEK pošlych
z toho gruntu. Ano, opět se tu setkává-
me se jménem Řehák direktor, a co by-
lo pro nás z prvu důležité, byl tu uve-
den i letopočet . Text končí takto: K roz-
množeni pobožnosti milych krajanuv.
Leta paně 1878.

Vše se zdálo jasné, ale byl to omyl.
Ukázalo se, že Martin Řehák direktor
prodal statek (tedy ten na Demlovicích)
svému strýci Františkovi už v roce 1829,
pokud budeme věřit rodokmenu, jež
nám předložil právě jeden z potomků
rodu Řeháků pan ing. Miroslav Deml
a co je si možno přečíst na desce zazdě-
né nad hlavním vchodem do obytné
budovy statku i dnes. Z toho vyplývá
jedno: Socha sv. Jana Nepomuckého na
Pražmě mohla být postavena nejpo-
zději v roce 1829, ale spíše o něco dříve,
takže její věk odhadujeme na 180 let. 

Takže se nám podařilo odhadnout
věk sochy, tedy po kostele náš nejstarší
církevní objekt v obci. Lípy stojící okolo
jsou ovšem podstatně mladší, jejich
věk se může pohybovat v rozmezí 80 až
100 let. Než-li však sochu opustíme, je
záhodno poznamenat, že bychom její-
mu stavu měli věnovat odpovídající po-
zornost. Dnes vypadá, jako by za celá ta
léta nebyla opravována. V roce 1992 ob-
držel sice farní úřad na opravu sochy
dotaci ve výši 50 000 Kč, jenže opraven
byl pouze sokl a branka, vlastní socha
světce opravena nebyla. Je poškozena
a v tomto stavu nedělá dobrou reklamu
jak církvi tak obci. Najde se mecenáš,
dobrodinec, nový „Martin Rzehák“ ,
anebo se obě instituce sdruží a do
opravy se pustí? 

Kapličky. Máme jich v kraji požehna-
ně, jsou však to jen připomínky starých
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zašlých časů. I my máme v Pražme ka-
pličku. Nachází se nedaleko obchodu
paní Kročové. Pochopitelně i tu nás za-
jímalo, jak je asi stará. Stojí pod starou
lípou, jejíž věk odhadujeme na 130 až
140 let. Uvnitř je pěkné vybavení. Jsou
tam dva obrazy a tři dřevěné sochy
světců P.Marie, sv.Josefa a Krista Ježíše
v pádu pod křížem. Na kříži jsme obje-
vili latinský text tohoto znění: WERE
LANKWORES NOSTROS TULIT ET
DOLORES NOSTROS IPSE BORTAWIT.
Na jiném místě pak ještě toto: Stafiro-
val J. Pustuwka w Tieschinie a letopo-
čet 1887. Měli jsme samozřejmě nema-
lý zájem zjistit co text vypovídá. I pře-
sto, že na překladu pracovala latinářka
z Okresního archivu ve Frýdku, ba i náš
pan farář, text se přeložit nepodařilo.
Pravděpodobně nejde o „čistou“ latinu,
ale o zkomoleninu s přimísenými prvky
jazyka polského. Latina kupř. nepouží-
vá dvojité V (W), Poradili jsme si pouze
s dodatkem: Vyhotovil nebo též upravil
J. Pustuwka a Těšína. Že je kaplička
z roku 1887 , to se nedá tvrdit, patrně je
o dost starší — přibližně 130—140 let.
Velmi obětavým údržbářem kapličky je
pan Jan Adámek čp. 135, péči o úklid
a zasvícení světel má na starosti pan
Jan Bakota čp. 92.

Nyní se budeme zabývat kamenným
křížem stojícím na bývalém hřbitově
naproti kostelu, je na něj už dobře vi-
dět. Nese letopočet 1895, takže o jeho
stáří nejsou žádné pochybnosti. V roce
1992 byl odborně ošetřen a očištěn, je
v dobrém stavu. Ale je tam něco, čeho
by bylo dobré si všimnout. Ve spodní
části jsou tři výklenky v nichž jsou tři
postavy světců. Na východní straně
proti kostelu je soška sv.Ludmily, první
české světice, na straně jižní stojí sv.
Cyril (Konstantin) a na straně severní
sv. Metoděj. 

Na řadu přicházejí méně věkovité
a tedy mladší objekty. V Rovni u čp. 74
stojí na dřevěném sloupku skřínka
s obrázkem svaté Rodiny. Tento malý,
ale pěkný pomníček, zdobí roveňskou
uličku již od roku 1925. Je dobře udržo-
vaný. Rádi bychom věděli, kolik našich
občanů si ho povšimlo a smeklo před
ním. 

Nejmladší je soška sedícího Ježíše
Krista na vysokém kamenném pod-
stavci u hřbitova. Stojí tu od roku 1994,
kdy také byla posvěcena tehdejším fa-
rářem d. p. P. Rudolfem. Sošku vytesal
Ing.arch Marek Štěpán nyní žijící v Brně. 

Téměř nový je obrázek P. Marie stojící
u hlavní silnice na pozemku manželů
Stiborových. Původní mariánský sloup
s velmi pěknou soškou Bohorodičky
s děťátkem byl v roce 2005 povalen
a soška byla zcizena vandaly. Novou
skřínku vyrobil a také instaloval na své
náklady pan Jan Bakota čp. 92. Vnitřek
skřínky pěkně vyzdobil nám už známý
pan Jan Adámek. Ve skřínce se nalézá
bysta hostýnské P.Marie. 

Takovéto drobné památky doplňují
a ozvláštňují vzhled každé obce. Věnuj-
me se jim a udržujme je tak, jak si to za-
slouží. Mnohdy to jsou hmatatelné při-
pomínky života našich předků. V bu-
doucnu budou svědčit i o nás. 

Ing. Bohdan Kubenka
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Pražmovská schola Vás srdečně zve 

Zpívání u jesliček
v sobotu 3. ledna 2008 od 16.30 h

v kostele sv. Jana sv. Nepomuckého
na Pražmě

Vstupné je dobrovolné a bude
použito na Tříkrálovou sbírku

Sdružení dobrovolných hasičů
Pražmo vás zve na již tradiční 

hasičský ples,
který se koná dne 31. ledna 2009

v 19 hod. v sále hotelu Travný.
Předprodej vstupenek bude zahájen

v lednu u pana Tomana (Pražmo 176). 

Gynekologická ordinace v Raškovicích
ve dnech 22. 12. a 31. 12. 2008 je
zavřena. Ordinovat se bude pouze
29.12.2008 v době od 7 do 12 hodin.

Pozvánka
k zápisu do 1. třídy

Kdy se koná: ve čtvrtek 15. a pátek
16. ledna 2009

po oba dny od 13:00 do 16:00 hod.
na Základní škole a mateřské škole

v Raškovicích.

V případě vážné nemoci dítěte nebo
náhlých potíží je možno kontaktovat
ředitelku školy na čísle 558 692 444
a domluvit náhradní termín. 

Co je k zápisu potřeba:
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

(pokud dítě navštěvuje MŠ obdrží dotaz-
ník tam, pokud MŠ nenavštěvuje, obdrží
rodiče dotazník při zápisu ve škole).

V případě zájmu o odklad zahájení po-
vinné školní docházky je potřeba podat
PÍSEMNĚ žádost o odklad podpořenou
vyjádřením lékaře nebo odborníka z pe-
dagogicko psychologické poradny. 
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

Oznámení o uzavření obecního
úřadu v Raškovicích

Obecní úřad Raškovice a stavební
úřad Raškovice bude v období

od 29. prosince 2008 — 2. ledna
2009 uzavřen.
Podání můžete učinit písemnou for-

mou a toto vhodit do poštovní schrán-
ky umístěné vedle vchodových dveří
úřadu. Ivo Fluksa, starosta

Obecní knihovna bude z důvodu čer-
pání dovolené do 5. 1. 2009 uzavřena.
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.
Cihelní 410, 73801 Frýdek–Místek
Tel., fax.: 558 433 572
www.cogfm.cz

Kontakty: Mgr.Eva Zykmundová — ředitelka školy,
e–mail: Zykmundova@seznam.cz • tel.: 558 441 380
Mgr.Olga Kotásková — výchovný poradce
e–mail: o.kotaskova@seznam.cz • tel.: 558 441 387

Den otevřených dveří: 15. ledna 2009 od 11.00 do 17.00 hod.

Soukromá škola (školné 1200 Kč měsíčně)

✔ pro studenty s vynikajícím prospěchem sleva na školném 
✔ jazykové kurzy a pobyty
✔ odborné učebny
✔ kvalifikovaný přístup pedagogů
✔ příjemná atmosféra školy
✔ zájmové aktivity

Nabízíme studium všeobecně vzdělávacích předmětů žákům základních škol:

• ve čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
• v osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ

Žáci jsou ke studiu přijímáni bez zkoušek na základě prospěchu ze ZŠ

Možnost přijetí i po 7.třídě ZŠ na základě rozhodnutí ředitele


