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Význam oltáře
Při příležitosti významné události —

svěcení nového oltáře v našem kostele
sv. Jana Nepomuckého — bychom mě-
li vědět, co je oltář a v čem je jeho
vznešenost pro věřící.

Podle liturgických dokumentů po
Druhém vatikánském koncilu má mít
každý kostel pevný oltář, na jiných
místech určených pro slavení posvát-
ných úkonů má být buď pevný nebo
přenosný oltář. Pevný oltář je pevně
spojený s podlahou, aby se od ní ne-
mohl oddělit, není tedy možné pře-

nést ho na jiné místo. Od 30. října
2002, kdy byly dokončeny opravy pres-
bytáře, je v našem kostele mramorový
oltář, ambon (pult pro čtení z Písma)
a abak (odkládací stolek). Oltář je da-
rem jisté rodiny.

Vznešenost oltáře je dána tím, že ol-
tář je stolem Pánovým. Z jeho určení
vyplývá, že se oltář zasvěcuje jedině
Bohu, vždyť eucharistická oběť se při-
náší jedině Jemu. Křesťanský oltář je
místem, kde se shromažďují věřící,
aby Bohu vzdávali díky a přijímali
Kristovo Tělo a Krev.

P. Andrzej Wójcik

Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo úpravu rozpočtu na rok
2003, spočívající v jeho navýšení o 306
tisíc Kč. Podíl na tomto navýšení má
zejména zvýšení dotace na mzdy
v mateřské škole, poskytnutí dotace na
referendum a také dobrý vývoj daňo-
vých příjmů. Ve výdajích se úprava
rozpočtu projevila zejména ve zvýšení
příspěvku mateřské škole.

Provoz hasičské zbrojnice a finan-
cování požární ochrany — Kontrolní
výbor prošetřil veškeré připomínky
Ing. Jaroslava Valase, CSc. k této pro-
blematice a předložil zastupitelstvu
své stanovisko. Do příštího zasedání
by měly být dořešeny poslední sporné
body, výsledek šetření bude zveřejněn
v Pražmovských ozvěnách.

Internetové stránky obce — V sou-
časné době není na internetu přístup-
ná doména www.prazmo.cz z důvodu
přestavby těchto stránek. Nové stránky

by měly být zpřístupněny během mě-
síce září. Informace o naší obci zatím
můžete najít na internetových adre-
sách www.beskydy.cz a www.fmse-
znam.cz.

Příprava výstavby chodníků —
V souladu s programem rozvoje obce
byly zahájeny přípravné práce pro vy-
pracování projektu na výstavbu chod-
níků v obci kolem státní silnice. Stavba
bude rozdělena do čtyř etap, první eta-
pa by mohla být realizována v příštím
roce.
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Těžba kůrovcového dříví
Vzhledem k množícím se případům

ponechání kůrovcového dříví (stojí-
cích stromů, vyrobeného dříví, odpa-
du a zbytků dřeva) bez účinné asanace
v soukromých lesích Městský úřad ve
Frýdku–Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství, jako orgán státní
správy lesů touto cestou upozorňuje
vlastníky soukromých lesních majetků
na povinnost zejména přednostně
provádět nahodilou těžbu dříví tak,
aby nedocházelo k vývinu, šíření a pře-
množení škodlivých organismů, pre-

ventivně bránit vývoji, šíření a pře-
množení škodlivých organismů a činit
bezodkladná opatření k jejich odstra-
nění (ust. § 32 odst. 1, 2 a § 33 odst. 1
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých záko-
nů /lesní zákon/, ve znění pozdějších
předpisů). Kůrovcové dříví ponechané
v lese bez účinné asanace (zejména
chemického ošetření) se stává zdro-
jem dalšího napadení okolních smrko-
vých porostů, s následným vznikem
vážných škod nejen na vlastním le-
sním majetku, ale často i na lesních
majetcích sousedních vlastníků. Dlou-
hodobě trvající teplé počasí doprová-
zené mimořádným suchem je velmi
příznivé pro vývoj kůrovců (hlavně Lý-
kožrouta smrkového) a jejich šíření.

Nejvhodnějším způsobem zabráně-
ní šíření kůrovců je včasné zpracování
kůrovcového dříví, jeho včasný odvoz
z lesa tak, aby nedocházelo k opětov-
nému napadení smrkových porostů,
případně řádné chemické ošetření
jednotlivých napadených kusů dříví.
Městský úřad dále vyzývá vlastníky
soukromých lesních majetků, aby při
hospodaření v lese důsledně dbali po-
kynů příslušných odborných lesních
hospodářů. Vlastníku lesa, který nepl-
ní opatření k ochraně lesa, může or-
gán státní správy lesů uložit pokutu až
do výše 100 000 Kč (ust. § 55 odst. 2
písm. b/ lesního zákona).

Městský úřad se dále obrací na vlast-
níky lesa s výzvou, aby v době zvýšené-
ho rizika požárů (déletrvající počasí
bez srážek) neprováděli pálení klestu
a případně využili možnosti uložení
klestu do úzkých pásů umožňujících
následné zalesnění holiny.

Svoz nebezpečného
odpadu

proběhne v naší obci
v sobotu 27. 9. 2003

od 9.30 do 10.00 hodin
před budovou obecního úřadu.

Zveme všechny občany na

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
v pátek 19. září 2003 v 18 hodin

v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.

Program:
1. Požadavky na změnu územního

plánu
2. Vyhodnocení projektu

na vytápění biomasou
3. Různé
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Základní škola Morávka
se připojuje ke stávce učitelů,

zahájení školního roku
bude až 2. září.

V Mateřské škole Pražmo
jsme oslavili Den dětí

V pátek 30. 5. 2003 hezké slunečné
počasí přispělo k pěkným oslavám
svátku dětí. Díky sponzorskému daru
manželů Pýchových byl zajištěn pro
děti obrovský skákací hrad a dětské
motorky na baterie. Tyto atrakce udě-
laly dětem velkou radost a díky jim
prožily krásný den. O tom se přesvěd-
čili i rodiče, kteří přišli se svými rato-
lestmi na naší školní zahradu. Dopo-
ledne přijeli zpestřit se svou technikou
i hasiči z Frýdku–Místku. Na své si při-
šli především chlapci. Děti dostaly ba-
líčky se sladkostmi, bločky a fixy. Vše
bylo zakoupeno ze sponzorských darů
manželů Pýchových, Pavlasových, Cha-
lupových, pana Vlčka a pana Foldyny
z Pily Raškovice, za což jim patří podě-
kování.

Tento den plný radostných prožitků,
byl jedním z mnoha dalších, které pro-
žívají naše děti v Mateřské škole
v Pražmě.

učitelky MŠ Pražmo

Ohlédnutí za minulým
školním rokem
v Základní škole
Raškovice

Školní rok 2002/2003 jsme zahájili se
398 žáky, na jeho konci vyučovalo 23
učitelů 396 žáků. K největší změně do-
šlo k 1. 1. 2003, kdy byla k ZŠ připojena
mateřská škola.

Druhá polovina roku se nesla ve zna-
mení 80. výročí založení měšťanské
školy. Pokračovalo výrazné zaměření
na ekologickou výchovu, znovu s řa-
dou úspěchů v rámci celé republiky.
Velmi zdárně pokračovala spolupráce
s Lesy České republiky, které pro naši
školu postavily letní učebnu.

Rozbor výchovně–vzdělávací-
ho procesu:

Chování žáků se nelišilo od minu-
lých let, přestupky byly většinou drob-
nějšího charakteru. Přesto byly uděle-
ny 2 dvojky z chování, 6 důtek ředitele
školy a 18 důtek třídního učitele. Na
druhé straně obdrželi ti nejlepší žáci
31 pochval ředitele školy a 202 pochval
třídního učitele.

Nevyskytly se neomluvené hodiny,
počet omluvených však v posledních
létech stále roste. Letos zameškal kaž-
dý žák průměrně 89,8 hodiny, což
představuje asi 3,5 týdne výuky. Stále
se opakuje stejný jev, nejmenší absen-
ci mají žáci 1. a 2. tříd, největší ty nej-
starší ročníky.

Prospělo 395 žáků, jednoho čeká po
prázdninách opravná zkouška. V 1. až
5. ročníku má 86 žáků samé jedničky,
což je 44 %, na II. stupni už je těchto
žáků pouze 16 (8 %).
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Z ostatních aktivit je třeba zmínit
činnost nebývalého počtu 27 kroužků.
Byly zaměřeny zejména na sport (8),
hudbu (3), ekologii (3), počítače (3), ci-
zí jazyky (2), atd.

Pro veřejnost byla připravena akade-
mie k 80. výročí školy, 2 výstavy o his-
torii školy a předvánoční akce nazvaná
„Vánoční strom“. Velmi si vážíme tra-

S vyznamenáním je na II. stupni 86
žáků (43 %).

Z 9. tříd odchází 8 žáků na gymnázi-
um, 5 na obchodní akademii, 16 na
střední průmyslové školy, 12 na čtyřle-
té učební obory s maturitou a 16 na
tříleté učební obory. 72 % žáků odchá-
zí studovat maturitní obory. Ze 7. třídy

přechází na 6leté gymnázium jedna
žákyně.

Výsledky našich žáků v soutěžích
a olympiádách předčily veškeré naše
očekávání. Tolik umístění na nejpřed-
nějších místech snad nepamatujeme.
Ostatně následující přehled to jasně
dokumentuje.

Přehled výsledků v olympiádách — šk. rok 2002/2003

národní kolo
2. místo mladý zahrádkář Šigutová M. 8. B
3. místo polytech. práce Kuriplachová 4. B

krajské kolo
8. místo zeměpisná olympiáda Vrubel L. 6. B
11. místo zeměpisná olympiáda Pavlásek J. 6. B

okresní kolo
1. místo matem. olympiáda Vrubel L. 6. B
1. místo matem. olympiáda Pavlásek J. 6. B
1. místo zeměpisná olympiáda. Vrubel L. 6. B
1. místo mladý zahrádkář Šigutová M. 8. B
2. místo matem. klokan Kantoš Vl. 5. B
2. místo soutěž v angličtině Ferfecký M. 9. B
2. místo zeměpisná olympiáda Pavlásek J. 6. B
2. místo mladý čtenář Vrubel L. 6. B
3. místo mladý zahrádkář Šafářová A. 4. B
3. místo Pythagoriáda Vrubel L. 6. B
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❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně
❒ dálkového ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz 

dičně vysokého zájmu občanů o tyto
naše aktivity.

Významný podíl na těchto akcích
má i rodičovské sdružení, které navíc
organizovalo pro děti karneval, disko-
téku a dětský den.

Na úseku zvelebování prostředí ško-
ly pokračovalo zateplování proskle-

ných stěn, renovace WC a budování
letní učebny.

Všechny tyto stručné informace si
můžete nejpozději po prázdninách roz-
šířit pohledem do výroční zprávy ZŠ
Raškovice, kterou najdete na internetu
na adrese: http://www. zs.raskovice.cz.

Václav Strakoš, ředitel ZŠ Raškovice

Obec Vojkovice nabízí k pronájmu
nebytové prostory budovy bývalé školy,

umístěné u mezinárodní silnice I/48.
Vhodné ke komerčním účelům či jako skladové prostory.

Kontakt: Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice č. 88, 739 51
nebo tel. 558 651 025.


