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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám ve

zkratce připomněli to nejpodstatnější,
co se v letošním roce v naší obci událo.
Tento rok byl zejména ve znamení vel-
kých investičních akcí, které byly dlou-

hodobě plánovány. Podařilo se kom-
plexně zrekonstruovat systém vytápě-
ní v mateřské škole a vyměnit všechna
okna za plastová. Rovněž byl vybudo-
ván nový plot kolem hřbitova, který jej
zcela jistě významně zatraktivnil. Ne-
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můžeme zapomenout ani na zahájení
rekonstrukce budovy hasičské zbroj-
nice, kdy se doposud podařilo vyměnit
všechny okna v patře. Záměrem býva-
lého zastupitelstva a rovněž záměrem
naším je vybudovat v hasičárně nový
obecní úřad, který by byl důstojným
prostředím nejen pro zaměstnance,
ale i pro Vás občany. Letošní rok byl
bohatým i z hlediska kulturního roz-
voje obce. Mezi významné a rovněž
velmi úspěšné kulturní akce lze zařa-
dit Pražmovské veselení, Dětský den
na Prašivé, či Setkání seniorů. Všechny
tyto akce se těšily Vašemu velkému zá-
jmu a v mnohých z Vás vzbudily pocit
angažovat se v dalších akcích, případ-
ně založit nová združení. Pro nás za-
stupitele je to velkou výzvou a zároveň
hnacím motorem. Všichni jistě víte, že
před několika týdny proběhly volby do
zastupitelstva obce. Rovněž je všeo-
becně známo, jak tyto volby dopadly
(pro připomenutí vkládáme malou in-
formaci za tento článek) a nás nové za-
stupitelstvo velmi těší, že máme mož-
nost podílet se na dalším rozvoji naší
obce. Zároveň pevně věříme, že násle-
dující čtyři roky nebudou poznamená-
ny žádnými nesmyslnými aktivitami
jednotlivců, mařícími jakoukoliv dob-
ře vykonanou práci ostatních, nebu-
dou vedeny žádné zbytečné soudní
spory a pře. Jsme přesvědčeni, že bu-
deme naši obec spravovat profesionál-
ně, pro dobro všech občanů a rovněž
s neskrývajícím zájmem o její další
rozkvět. Máme v plánu realizovat mno-
ho ambiciózních projektů a získat na
ně nemalé finanční prostředky z Ev-
ropské unie, chtěli bychom dále rozví-
jet kulturní a společenský život v obci,
v příštím roce bohatě oslavit 230. výro-
čí jejího založení a zabezpečit, aby jste
Vy všichni byli v naši obci spokojeni
a hrdi na to, že jste Pražmané.

Závěrem Vám přejeme, aby jste v po-
hodě a s mírem v duši strávili vánoční
svátky, nechali starosti alespoň na
chvíli plynout a do Nového roku vy-
kročili s odhodláním, prožít každý den
s rozvážným klidem a radostí ze živo-
ta.

Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva
obce:

Marek Kaniok, DiS. — starosta obce
Mgr. Michaela Honešová — místos-

tarostka obce
Zdeněk Foldyna — předseda výboru

pro místní rozvoj
Petr Jerglík — předseda výboru pro

ekologii a životní prostředí
Olga Muroňová — předsedkyně kon-

trolního výboru
Ing. Jan Pýcha MBA — předseda fi-

nančního výboru
Mgr. Kristýna Zbořilová — předsed-

kyně výboru pro kulturu a sociální zá-
ležitosti
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
13. 12. 2007
Rozpočet

Zastupitelstvo obce schválilo následující rozpočet na rok 2007:

Příjmy v tis. Kč

Třída 1 — Daňové příjmy 6 438,00

Třída 2 — Nedaňové příjmy 505,00

Třída 3 — Kapitálové dotace 1 906,00

Třída 4 — Nekapitalové dotace 126,00

Celkem příjmy 8 975,00

Výdaje v tis. Kč 

Třída 5 — běžné výdaje

Místní komunikace 90,00

Dopravní obslužnost 77,00

Mateřská škola — příspěvek 360,00

Základní školy 685,00

Obecní knihovna 42,00

Kultura 58,00

Veřejné osvětlení 70,00

Provoz hřbitova 190,00

Sběr a svoz odpadů 550,00

Péče o vzhled obce 190,00

Rajmaneum — DPS 205,00

Pečovatelská služba 120,00

Jednotka požární ochrany 158,00

Zastupitelstvo obce 616,00

Místní správa 1 666,00

Vrácení dotace na volby 10,00

Třída 6 — kapitálové výdaje

Rezerva kapitálových výdajů 1 536,00

Třída 8 — Financování

Splátky úvěrů 2 352,00

Výdaje celkem 8 975,00
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Plán jednání zastupitelstva
na I. pololetí roku 2007

31. 1. 2007
— Rekonstrukce bytu v hasičské

zbrojnici na obecní úřad a stěhová-
ní obecního úřadu.

— Veřejné osvětlení v obci.
— Úprava a využití areálu u sv. Flori-

ánka.
— Příprava oslav 230. výročí založení

obce a 80. výročí založení hasičů.
— Rozpočtový výhled na období

2007—1010.

14. 3. 2007
— Příprava kulturní akce „Pražmov-

ské veselení“.
— Využití obecní budovy č. p. 95.
— Plán údržby veřejného prostranství.
— Naučná stezka „Prašivá“.
— Kontrola plnění smlouvy s SDH.

25. 4. 2007
— Možnosti zavedení levného inter-

netu v obci.
— Využití MŠ k mimoškolním aktivi-

tám.
— Projekt revitalizace centra obce.
— Úprava křižovatky v centru obce.

6. 6. 2007
— Plán jednání zastupitelstva na II.

pololetí roku 2007.
— Projednání závěrečného účtu obce.
— Zhodnocení společenského života

v obci.
— Bezpečnostní situace v obci.

—  — —

Plán investic na rok 2007
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

předložený plán investic na rok 2007.
Tento návrh není úplným výčtem a zá-
roveň není závazný pro skutečnou re-
alizaci. O jednotlivých akcích se bude

rozhodovat na jednání zastupitelstva
obce. Mezi navrženými investicemi je
např. rekonstrukce bytu v hasičské
zbrojnici na obecní úřad, zateplení
obvodového pláště budovy MŠ, zpra-
cování projektových dokumentací (re-
vitalizace centra obce, chodník kolem
hlavní komunikace, areál u sv. Florián-
ka, úprava prostoru před bytovkami
atd.). Z předchozího je patrné, že vý-
znamná pozornost bude věnována
zpracování projektových dokumenta-
cí, neboť musíme být dokonale připra-
veni na možné čerpání finančních
prostředků z nejrůznějších dotací
v následujících letech.

—  — —

Místní poplatek za odpad

Zastupitelstvo obce schválilo Vyhláš-
ku č. 1/2006, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Místní
poplatek za odpad na rok 2007 je tedy
ve výši 490 Kč pro majitelé rekreačních
objektů a ve výši 360 Kč pro fyzickou
osobu trvale bydlící v obci za rok. Z to-
hoto vyplývá, že již nebudou vymezeny
tzv. odlehlé oblasti se sníženou sazbou
poplatku, neboť přezkoumáním celé
situace bylo zjištěno, že obec je v sou-
činnosti s Frýdeckou skládkou, a. s.
schopna zajistit svoz odpadu dostateč-
ným způsobem i v těchto oblastech
(velké kontejnery v místech, kde nebu-
de pravidelně dojíždět popelářský vůz). 

Musíme konstatovat, že obec bude
i po této úpravě místního poplatku na-
dále doplácet na svoz a likvidaci odpa-
dů. 

V souvislosti s touto problematikou
je nutno uvést, že obec dostává od
společnosti EKO-KOM příspěvky za
veškerý vytříděný komunální odpad
(sklo, plasty, papír, železo, kartony
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apod.). Výše těchto příspěvků je závis-
lá na vytříděném množství, proto Vás
žádáme, aby jste i nadále třídili odpad
do příslušných kontejnerů (jejich
množství bude aktuálně doplněno),
čímž přispějete k částečnému snížení
celkových nákladů.

Ke snižování nákladů za svoz a likvi-
daci odpadů povede i vaše hospodár-
nost při používání popelnic. Je nutné,
aby měl každý jen tolik označených
popelnic, kolik jich je skutečně scho-
pen naplnit, jelikož obec platí poplat-
ky za počet vydaných známek. Pokud
má někdo např. dvě označené popel-
nice a jednu z nich předkládá ke svozu
jen poloprázdnou, či občas, zbytečně
tím zvyšuje celkové náklady za odvoz
a likvidaci odpadů.

—  — —

Projekt „oranžová hřiště“
Zastupitelstvo uložilo starostovi ob-

ce, aby předložil žádost o finanční
příspěvek společnosti ČEZ, a. s. na vy-
budování víceúčelového hřiště, které

by se mohlo nacházet u bytových do-
mů. Společnost ČEZ, a. s. vyhlásila ten-
to grantový program pro města a obce.

—  — —

Právní služby

Zastupitelstvo obce schválilo záměr,
využít v následujícím roce pro obec slu-
žeb komerčního právníka. Zároveň
zvolilo výběrovou komisi, která po po-
souzení jednotlivých cenových nabídek
provede výběr advokátní kanceláře.

Úřední hodiny během
vánoc

Upozorňujeme občany, že v do-
bě mezi vánočními svátky a No-
vým rokem bude obecní úřad na
Pražmě otevřen pouze ve středu
27. 12. 2006 (8.00 hod.—17.00
hod., polední přestávka od 11.30
hod. do 12.00 hod.).

PROHLÁŠENÍ ZO ČSSD
RAŠKOVICE – PRAŽMO

ZO ČSSD Raškovice-Pražmo se na
svém zasedání 1.12.2006 zabývala stíž-
ností členů zastupitelstva obce na
Pražmě týkající se sporných formulací
v úvodní části textu volebního progra-
mu ČSSD pro volby do zastupitelstva
obce na Pražmě, konané 20-1.10.2006.
Při tom bylo konstatováno následující:

— vzhledem k tomu, že ZO ČSSD Raš-
kovice – Pražmo byla ustavena
teprve krátce před termínem koná-
ní voleb, rozhodli se členové ZO po-
skytnout kandidátům při sestavo-
vání volebního programu ČSSD
maximální stylistickou a obsaho-
vou volnost, 

— formulace, označujících jednání
zastupitelstva obce Pražmo v mi-
nulém volebním období za chao-
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tická a nezákonná, je nekorektní
a nevyjadřuje názor členů ZO mi-
mo jiné rovněž proto, že žádný člen
ZO se jednání zastupitelstva v mi-
nulosti neúčastnil a není schopen
jejich průběh posoudit.

Uvedené závěry nic nemění na sku-
tečnosti, že příprava textu volebního
programu nebyla z hlediska obsahu
a vzájemné komunikace mezi členy
ZO a kandidáty za ČSSD optimálně
zvládnuta a proto se členové ZO
omlouvají všem obecním zastupite-
lům, případně dalším občanům, kteří
se cítí formulacemi v textu volebního
programu dotčeni. Členové ČSSD vy-
vinou maximální úsilí , aby spolupráce
s ostatními členy zastupitelstva v tom-
to volebním období byla korektní
a pro obec Pražmo prospěšná.

Za ZO ČSSD Raškovice-Pražmo
Jaroslav Marek

Jan Pýcha 

Na co jste se ptali
na chodníku?

Bude se v příštím roce rekonstruovat
veřejné osvětlení? Údržba a rekon-
strukce veřejného osvětlení bude sa-
mostatným bodem k projednání na
zasedání zastupitelstva obce v lednu
příštího roku. V současné době vyhod-
nocujeme cenovou nabídku firmy,
která by se případně mohla o veřejné
osvětlení dlouhodobě starat a provést
rekonstrukci jeho zastaralých částí.
Tuto cenovou nabídku bude nutno
posoudit i s dalšími, případně se systé-
mem fungujícím v současné době.
Před pár dny jsme byli nuceni vyměnit
starý dřevěný sloup, který byl vyvrácen
v důsledku jeho stáří a poryvu větru.

Předpokládáme, že takovýchto sloupů
bude nutno vyměnit více.

Je pravda, že se občané mohou přijít
podívat na nové vytápění v mateřské
škole? Ano, občané se mohou po do-
hodě se starostou obce přijít podívat
na nový systém vytápění mateřské
školy. Jedná se o dva plně automatické
kotle na spalování dřevěných pelet.
Všichni zájemci budou vítáni.

Poděkování
Poděkování Obce Pražmo patří pá-

nům Janu Bakotovi, Janu Adámkovi,
Janu Tomanovi, Karlu Šnekovi a Zdeň-
ku Skotnicovi, kteří z vlastní iniciativy
a bezmála na své náklady obnovili Ma-
riánský sloup u hlavní silnice. Je pří-
jemné vědět, že jsou mezi námi lidé,
které věci kolem nás zajímají.

starosta obce

Výzva ke spolupráci
Chtěli bychom vyzvat občany, kteří

mají zaparkována svá vozidla na míst-
ních komunikacích nebo bezprostřed-
ně při jejich okraji, zejména na ulicích,
kde jsou komunikace velmi úzké, aby
je přeparkovali a v nadcházejícím zim-
ním období tak umožnili bezkolizní
a kvalitní zimní údržbu technikou
a bezpečný průjezd popelářského vo-
zidla mnohdy úzkým koridorem mezi
bariérami sněhu. V případě, že dojde
k situaci, že se tyto služby z výše uve-
deného důvodu nebudou moci řádně
vykonat, budou jednotlivé případy ře-
šeny v součinnosti s Policií ČR, případ-
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ně budou vozidla odtaženy na náklady
jejich majitelů. Případná náhrada
vzniklé škody bude vymáhána zákon-
ným způsobem.

starosta obce

Bohoslužby v kostele
sv. Jana Nepomuckého
během hlavních svátků
vánočních

• Štědrý den — 24. 12. 2006
7.00 hod., 8.40 hod., půlnoční mše —

22.00 hod.
• Slavnost narození páně — 25. 12. 2006

7.00 hod., 8.40 hod.
• Svátek sv. Štěpána — 26. 12. 2006

7.00 hod., 8.40 hod.
• 1. neděle vánoční — 31. 12. 2006

7.00 hod., 8.40 hod.
• Nový rok — 1. 1. 2007

7.00 hod., 8.40 hod.

Oznámení Gynekologické
ambulance MUDr. Polové
v Raškovicích

Ve středu 27. 12. 2006 bude ordinace
z důvodu dovolené uzavřena.

TJ Pražmo-Raškovice
zve veřejnost
na Cvičení na balónech

Cvičíme každé úterý a čtvrtek od
18.00 do 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ
Raškovice.

TJ Pražmo-Raškovice
zve veřejnost na Aerobic

Cvičíme každé úterý a čtvrtek od
19.30 do 20.30 hod. v tělocvičně ZŠ
Raškovice.

Rodiče s dětmi předškolního věku
zveme každé pondělí od 16.00 do
17.00 hod.

Zápis do 1. třídy
ZŠ Raškovice

Zápis do 1. třídy ZŠ Raškovice pro-
běhne 17. a 18. ledna 2007 od 13 do 16
hodin.

Kynologická organizace
Raškovice oznamuje

Provoz cvičáku v zimním období bu-
de:

7. a 21. ledna 2007
4. a 18. února 2007
4. a 18. března 2007
1. 15. a 22. dubna 2007

SDH Pražmo
Vás zve na tradiční 

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 20. ledna 2007

od 19 hod.
v hotelu Travný

Předprodej vstupenek
u pana Tomana (Pražmo 176)



88 Pražmovské ozvěny

Zanikají bezmocnosti,
vzniká příspěvek na péči

Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní
změně v systému poskytování sociál-
ních služeb. Od tohoto data je stano-
vena účinnost nového zákona o sociál-
ních službách (zákon č. 108/2006 Sb.),
tím dojde ke změnám, které mají zá-
sadní vliv jak na poskytovatele sociál-
ních služeb tak na jejich uživatele.
Tento zákon upravuje podmínky po-
skytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb (de-
finuje druhy sociálních služeb a úhra-
du za jejich poskytování a formy fi-
nancování) a příspěvku na péči.

Příspěvek na péči je nově zavede-
nou sociální dávku, kterou mohou zís-
kat občané na zajištění pomoci po-
třebné k řešení jejich obtížné sociální
situace.

Přijetím zákona o sociálních služ-
bách se ruší zvýšení důchodu pro
bezmocnost, které bude nahrazeno
novou dávkou příspěvkem na péči. 

Dále se ruší příspěvek při péči
o osobu blízkou poskytovaný osobám
pečujícím o osoby s přiznanou bez-
mocností nebo o dítě dlouhodobě těž-
ce zdravotně postižené vyžadující mi-
mořádnou péči.

V platnosti zůstávají a nadále se bu-
dou poskytovat příspěvky:
— mimořádné výhody
— jednorázový příspěvek na opatření

zvláštních pomůcek
— příspěvek na úpravu bytu
— příspěvek na zakoupení motorové-

ho vozidla
— příspěvek na provoz motorového

vozidla
— příspěvek na individuální dopravu
— některé další příspěvky poskytova-

né z důvodu zdravotního postižení
občana podle vyhlášky č. 182/1991
Sb.

Příspěvek na péči 
Poskytuje se:
osobám starším jednoho roku věku

závislým na pomoci jiné fyzické osoby
za účelem zajištění potřebné pomoci
při úkonech péče o vlastní osobu so-
běstačnosti. Schopnost zvládat péči
o vlastní osobu a být soběstačný je
u každého člověka různá, proto zákon
rozeznává 4 stupně závislosti na po-
moci jiné osoby, a to od lehké až po
úplnou závislost. Těmto stupňům ná-
sledně odpovídá také výše příspěvku
v korunách.

Účel příspěvku:
přispět osobám, které jsou pro svou

nepříznivou sociální situaci závislé na
pomoci jiné osoby, na zajištění po-
třebné pomoci zejména prostřednic-
tvím služeb sociální péče. Posiluje fi-
nanční soběstačnost (kupní sílu) uži-
vatelů sociálních služeb.

Svaz tělesně postižených místní
organizace Pražmo-Morávka

Vás srdečně zve na 

3. Kloboučkový bál,
který se bude konat
v sobotu 27. 1. 2007

od 15.00 do 22.00 hodin
v sále hotelu Trávný.

Hudba k poslechu i tanci zajištěna,
tombola, občerstvení,

vstupné 30 Kč.
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Stejně jako zvýšení důchodu pro

bezmocnost, tak i příspěvek na péči se
pro osobu, které náleží, nepovažuje
za příjem pro účely výpočtu dalších
dávek.

Příjemci příspěvku na péči, tj. závis-
lé osobě, se vkládá možnost rozhodo-
vat o způsobu zajištění pomoci a dále
možnost hledat zdroje pomoci ve
svém prostředí u osob blízkých nebo
jiných fyzických osob a u poskytovate-
lů sociálních služeb. Oba uvedené
způsoby pomoci lze kombinovat.

Pomoc může poskytovat současně
více osob blízkých nebo jiných fyzic-
kých, avšak pouze jedné z nich (a to té,
která bude pečovat v největším rozsa-
hu) může z titulu péče o osobu závis-
lou ve II. až IV. stupni být započtena
tato doba péče jako náhradní doba pro
účely důchodového zabezpečení. Po-
tvrzení prokazující dobu péče pro úče-
ly zdravotního a důchodového pojiště-
ní vydá pečujícím osobám příslušný
úřad, v našem případě Magistrát měs-
ta Frýdku–Místku, který příspěvek po-
skytuje. 

Pečující osoba může být zaměstna-
ná, v evidenci úřadu práce, studovat,
apod. Podstatné je jen zajištění potřeb
pečované osoby.

Žádost o příspěvek na péči se podává: 
— obecní úřad obce s rozšířenou pů-

sobností (dále jen „příslušný úřad“),

který následně o žádosti rozhoduje.
Pro správní obvod Magistrátu měs-
ta Frýdku–Místku se uvedená agen-
da bude vyřizovat v budově Magis-
trátu města Frýdku–Místku, Palac-
kého 115, ve 3. nadzemním podlaží 

— žádost se podává na předepsaném
tiskopise. Musí obsahovat také
označení osoby resp. poskytovatele
sociálních služeb, která poskytuje
nebo bude poskytovat péči, pokud
je již v té době známa, a způsob vý-
platy.

Odvolací orgán:
krajský úřad

Povinnosti žadatele a oprávněné
osoby:
— podrobit se sociálnímu šetření, kte-

ré provede sociální pracovník pří-
slušného úřadu v domácnosti ža-
datele a vyhodnotí schopnost zvlá-
dat 36 jednotlivých úkonů při péči
o vlastní osobu a schopnost zajiště-
ní soběstačnosti, které jsou vyme-
zeny v zákoně

— podrobit se vyšetření zdravotního
stavu pro potřeby posouzení stup-
ně závislosti, které provede lékař
úřadu práce na podkladě nálezu
ošetřujícího lékaře, výsledku soci-
álního šetření, popř. vlastního vy-
šetření

— osvědčit rozhodné skutečnosti
a dát úřadu souhlas k jejich ověření

Výše příspěvku:
osoby do 18 let osoby nad 18 let

Stupeň I — lehká závislost 3 000 Kč 2 000 Kč
Stupeň II — středně těžká závislost 5 000 Kč 4 000 Kč
Stupeň III — těžká závislost 9 000 Kč 8 000 Kč
Stupeň IV — úplná závislost 11 000 Kč 11 000 Kč

Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajiště-
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na, pokud tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat
příspěvek k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni závislos-
ti. Příslušný úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění od-
povídající pomoci.

Zákon o sociálních službách stanoví, jakým způsobem přechází zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od
1. 1. 2007 na příspěvek na péči:

1. Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost (od 1. 1. 2007) = osoba závislá
částečnou I. stupeň = I. stupeň (2 000 Kč)
převážnou II. stupeň = II. stupeň (4 000 Kč)
úplnou III. stupeň = III. stupeň (8 000 Kč)

2. Dítě posouzené jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mi-
mořádnou péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu
příspěvek ve výši 9 000 Kč.

3. Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost, na kterého jiná osoba pobírá
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu:
a) při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu v I. stupni

závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni II.
b) při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II. stupni závislos-

ti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III. V tomto
případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí účinnos-
ti zákona a v této době by mělo být provedeno nové posouzení zdravotního
stavu. Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný
úřad sám a přizná příspěvek na péči v odpovídajícím stupni závislosti. Záro-
veň pověřený obecní úřad rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží naposledy při
splátce důchodu splatné v prosinci 2006.

c) Pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost — nadá-
le jí naleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, až do doby podání
žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008.

Stát je plátcem zdravotního pojist-
ného za osoby, které jsou závislé na
péči jiné osoby ve stupni II až IV a za
osoby pečující o tyto osoby.

Důchodového pojištění jsou ze zá-
kona účastny osoby pečující osobně
o osobu, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni II až IV, pokud spolu
žijí v domácnosti, podmínka domác-
nosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou
osobu.

Zde je nutné upozornit na skuteč-
nost, že v případě, kdy bude pečováno

o osobu, která je osobou v I. stupni zá-
vislosti, nebudou pečující osoby
účastny důchodového ani zdravotního
pojištění.

Jak tedy reagovat a co nutno
vyřídit?

Jste-li osobou, která je příjemcem
zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Automaticky od 1. 1. 2007 vám bude
zdejším magistrátem formou poštovní
složenky zaslán příspěvek na péči. 
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Osoby, které jsou příjemci důchodu

pro bezmocnost a zároveň osoby, kte-
ré o ně pečují pobírají tzv. příspěvek
při péči o osobu blízkou nebo jinou.
V tomto případě se oba tyto příjmy
změní na příspěvek na péči. Vznikne
na něj však nárok osobě pečované ni-
koliv pečující, a to bez podání žádosti.
V lednu 2007 bude příspěvek zaslán
složenkou.

Osoby, které pobírají příspěvek při
péči z titulu péče o těžce zdravotně
postiženou osobu, která je uznána za
osobu bezmocnou, ale není příjem-
cem zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost. V tomto případě bude po účin-
nosti nového zákona nadále poskyto-
ván zdejším magistrátem (při splnění
dosavadních podmínek) tento příspě-
vek do doby, než bude pečované osobě
na základě její žádosti přiznán příspě-
vek na péči, nejdéle však do 31. pro-
since 2008, kdy nárok na tuto dávku
zanikne. Za osoby, které budou i nadá-
le pobírat příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu však nebude stát
plátcem zdravotního pojištění a nebu-
dou ani účastni důchodového pojiště-
ní z titulu této péče. 

Pobíráte-li v současné době z titulu
péče o dlouhodobě těžce zdravotně
postižené dítě vyžadující mimořád-
nou péči dávku — příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu, tento
příspěvek bude taktéž transformován
na příspěvek na péči. Bude náležet dí-
těti a bude mu také vyplácen, přičemž
zákonnými zástupci dítěte jsou jeho
rodiče. Dítě bude osobou závislou ve
stupni III a příspěvek na péči bude při-
znán ve výši odpovídající tomuto
stupni tj. 9 000 Kč. Vám jako dosavad-
nímu příjemci příspěvku při péči
o blízkou nebo jinou osobu nárok na
tuto dávku zanikne od 1. 1. 2007.

Nespadáte-li do žádné z uvedených
skupin a nevíte jak reagovat, kontak-
tujte zdejší magistrát oddělení péče
o seniory a zdravotně postižené obča-
ny.

Závěrem žádáme o značnou trpěli-
vost. V souvislosti s uvedenými změ-
nami dochází k obrovskému nárůstu
práce, kterou je nutno provést v re-
kordně krátkém, téměř nesplnitelném
termínu. 
Odbor sociálních služeb a sociální péče

Základní škola
a mateřská škola
Morávka informuje:
ZŠ Morávka zahajuje a hodnotí
svou činnost

Zhodnocení školního roku 2005/06
Jistě by stálo za zmínku poohléd-

nout se za minulým školním rokem
2005/06 a uskutečnit jeho stručné
zhodnocení. 

V předchozím školním roce navště-
vovalo ZŠ celkem 125 žáků, z toho 57
děvčat a 68 chlapců. Na 1. stupni to
bylo 60 žáků a na 2. stupni 65 žáků. Do
školní družiny docházelo celkem 30
žáků.

S výsledky vzdělávání žáků to v mi-
nulém školním roce dopadlo takto:
v 1. pololetí získalo ze 124 žáků 86
z nich vyznamenání a v 2. pololetí by-
lo vyznamenání uděleno 84 ze 125 žá-
ků, což je v každém pololetí víc jak po-
lovina žáků naší školy. S tím souvisí
i skutečnost, že všichni žáci školy
zdárně postoupili do dalšího ročníku.
Bohužel i přes tyto úspěchy byla dvě-
ma žákům naší školy udělena důtka
ředitele školy, a tím i 2. stupeň z cho-
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vání. Za úspěch považujeme i skuteč-
nost, že žáci 9. třídy byli přijati na své
vybrané školy — gymnázium (1),
střední odborné školy (8) a střední od-
borná učiliště (8). S tímto zařazením
žáků naší školy jsme byli všichni velmi
spokojení.

Škola především dbá o vzdělávání
žáků a to také tím, že každý pedagog si
musí zvyšovat svou kvalifikaci a je ře-
ditelem školy vysílán na různá školení
a vzdělávací kurzy. Celkem škola pod-
pořila 30 vzdělávacích akcí určených
všem pedagogickým pracovníkům. 

Co se týká aktivit školy a jejich pre-
zentace na veřejnosti, můžeme se rov-
něž mnohým pochlubit. Na škole pro-
bíhalo výchovné poradenství pod vede-
ním p. uč. Jana Kohuta a rozlišné akce
enviromentální výchovy vedené pí uč.
Jaroslavou Kačmaříkovou. Škola spolu-
pracovala s řadou institucí, např. s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou,
Policií ČR, Úřadem práce ve
Frýdku–Místku, Lesy ČR, obecním úřa-
dem a okolními školami. Během školní-
ho roku proběhlo celkem 10 zájmových
kroužků s průměrnou docházkou 10—
12 dětí. Žáci měli možnost se po celý rok
zapojovat do různých mimoškolních
aktivit. K dalším aktivitám školy se řadí
i různorodě zaměřené dny (Humanitár-
ní den, Cvičení v přírodě, Den s Lesy
ČR), četné sportovní soutěže, exkurze,
výstavy, divadelní a filmová představe-
ní, a to různě jak na Morávce, Pražmě,
v Raškovicích, ve F–M, tak i v Ostravě. 

Škola rovněž uplatňuje při výuce
projektové vyučování, které je pevnou
součástí vzdělávacího programu ZŠ
a jehož se zapojují žáci 1. a 2. stupně či
jednotlivci pod vedením učitele. Jedná
se v mnohém o dlouhodobé, ale i krát-
kodobé školní projekty. Žáci se zúčast-
nili vzdělávacích soutěží a olympiád
z Aj, Čj, M, D, Ch. 

Vedení školy se neustále snaží
o zkvalitnění vyučování a práce ve ško-
le prostřednictvím materiálně-tech-
nického zabezpečení. Jedná se přede-
vším o nové školní pomůcky, didaktic-
kou techniku, vybavení tříd a prostor
školy. Nutné byly i opravy jako např.
zakoupení plynového kotle, nátěry
okap. rour a oken, malování chodeb,
vydláždění úschovny kol a úpravy
chodníků u MŠ. Podrobnější informa-
ce o působení a akcích školy jsou za-
psány ve výroční zprávě pro školní rok
2005/06.

S činností a aktivitami školy může-
me být v zásadě spokojeni a máme se
čím pochlubit zásluhou žáků, učitelů
a vedení školy. 

Na konci školního roku jsme se slav-
nostně jako každým rokem rozloučili
s žáky 9.tříd, ale i s některými zaměst-
nanci naší školy, zejména s pí uč. Sta-
nislavou Kohutovou, která odešla do
zaslouženého důchodu po 35 letech
školské praxe.

Co se vše odehrálo na naší základní
škole během měsíce září a počátku
října?

Plavání
Již v prvním týdnu, kdy škola zaháji-

la svou činnost, jsme uskutečnili kurz
plavání určený žákům 1. stupně 1. až
3. třídy. 

Humanitární den
Humanitární den proběhl na základ-

ní škole v pátek dne 15. 9., kdy měli žá-
ci možnost poznávat krásy místní kra-
jiny a naučit se například základům
první pomoci. Každý učitel si pro své
žáky připravil trasu a náplň vzděláva-
cího programu.

Vítání prvňáčků
Tak jako každoročně i letos jsme s ra-

dostí přivítali budoucí žáky naší školy.
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Evropský den jazyků
Na konci září proběhla na naší škole

již tradičně oslava Evropského dne ja-
zyků. Žáci 2. stupně poznávali vlajky
a hlavní města států Evropské unie,
navrhli vlastní minci Euro, rozeznávali
jazykolamy v několika světových jazy-
cích, prohlédli si pohlednice evrop-
ských zemí. Žáci osmé a deváté třídy
uplatnili své znalosti v anglické verzi
hry Scrabble a žáci šesté třídy zhlédli
krátké video o Velké Británii. 

Časopis Chytrý žáček
Začátkem měsíce října vydali žáci 2.

stupně svůj školní časopis. Na tvorbě
časopisu se podíleli aktivně všichni žá-
ci a jejich nejlepší práce byly zařazeny
do prvního čísla. Jednalo se především
o četné soutěžní úkoly z oblasti české-
ho jazyka a literatury, matematiky, ze-
měpisu, dějepisu, přírodopisu a ekolo-
gické výchovy. Ve vydávání časopisu
budeme nadále pokračovat a motivo-
vat žáky k plnění zábavných vzděláva-
cích úkolů.

Prezentace školy na soutěžích
V letošním školním roce 2006/07

jsem se aktivně zapojili do několika
sportovních soutěží. Nejprve se jedna-
lo o soutěže v atletice. Starší žáci a žá-
kyně se zúčastnili atletického čtyřboje
v soutěži družstev ve F–M, kde se
umístili na hezkém 11. a 8. místě. Nej-
lepšího výsledku dosáhl žák 9. třídy
Radek Lys ve skoku dalekém s výko-
nem 494 cm a v hodu kriketovým míč-
kem s dosažením 69 m. Z dívek byla
nejúspěšnější Klára Říhová, žákyně 9.
třídy. Druhou soutěží v tomto období
byl „Přespolní běh“ v Dobré. Družstvo
starších žáků naší školy dosáhlo 4.
místa. Nejlepší výkon podal Jan Sch-
warz, žák 9. třídy.

K jiným sportovním aktivitám školy
patří i činnost turistického kroužku.

Žákyně a žáci vyrazili v měsíci září na
svůj první výlet na Ropičku a Kotař, ko-
naný u příležitosti 70. výročí založení
chaty na Kotaři.

Scio testy
I v letošním školním roce byly žá-

kům 6. tříd předány Scio testy zkou-
mající jejich znalosti z českého jazyka
a literatury, matematiky aj. předmětů.

Jak jsme oslavili podzim na ZŠ Mo-
rávka

Nádherný podzim, který je nená-
vratně za námi, provázelo několik pěk-
ných akcí pro naše žáky.

V říjnu byla uspořádána Podzimní
výstavka plodů podzimu. Žáci přinesli
výpěstky ovoce a zeleniny ze zahrad
a zahrádek, z vycházek do přírody zís-
kali další přírodní materiál např. kaš-
tany, žaludy, houby, mechy, větve keřů,
listy stromů, byliny a jiné rostliny. Vý-
stavku, opatřenou názvy všech vysta-
vených exponátů, doprovázely zdařilé
práce našich žáků z hodin výtvarné vý-
chovy a pracovního vyučování.

Koncem měsíce jsme pouštěli draky,
konala se tzv. Drakiáda. Žáci si draky
přinesli již hotové z domu nebo měli
možnost si je ve škole pod vedením
pana Jarolíma vyrobit. Velký vítr bě-
hem Drakiády s nimi pěkně zamával,
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mnozí draci přišli k úrazu, ale všichni
účastníci byli spokojeni, že získali pěk-
ný diplom a sladkou odměnu za sna-
hu.

V rámci nového pojetí výuky jsme
začátkem listopadu pracovali na pro-
jektu s názvem „Jablíčko“. Toto téma
se prolínalo předměty český jazyk,
matematika, prvouka, výtvarná výcho-
va a praktické činnosti. 

Vážení rodiče a přátelé školy, přijmě-
te poděkování učitelů a žáků ZŠ a MŠ
Morávka za pomoc a spolupráci při re-
alizaci těchto aktivit.

A co nám přinesla zima?
Mikulášská nadílka ve škole trochu

jinak 
Letos si museli žáci Základní školy

na Morávce Mikuláše zasloužit.
Učitelé si pro ně vymysleli dopoled-

ní projekt nazvaný „Napříč školou“.
Proč takový název?

Toto středeční vyučování neprobí-
halo klasickou formou ve třídách pod-
le rozvrhu hodin, ale ve skupinách, do
kterých byli rozlosování žáci od 1. do
9. třídy.

Kdo s kým bude ve skupině nikdo
nevěděl, stejně jako kdo z učitelů s ni-
mi bude spolupracovat. Téma bylo

Na závěr jsme navštívili moštárnu na
Morávce. Díky ochotě pana Mecy žáci
viděli výrobu moštu z padaných jab-
lek. Byl to pěkný zážitek doprovázený
ochutnávkou výborného moštu. Podě-
kování vyjádříme slovy našich žáků: 

Milý pane Meco.
Moc Vám děkujeme za to, že jste

nám věnoval Váš volný čas a udělal
nám výborný mošt. Moc nám chutnal!
Pracovní postup si určitě budeme pa-
matovat. Doufáme, že se Vám to taky
líbilo a moc Vám děkujeme.

Na zakončení podzimního času
uspořádali žáci a učitelé 1. stupně dne
28. 11. 2006 den nazvaný „DEN PRO
ZDRAVÍ“. Žáci se během projektové
výuky seznámili s pojmy zdravá strava,
zdravý životní styl a sami si na závěr
připravili zdravou svačinu, kterou si
společně u stolu vychutnali. 
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společné: Vánoce, jak je chceme co
nejvíce poznat doma i ve světě.

Cílem tohoto projektu bylo přede-
vším vyzkoušet si v praxi projektové
vyučování, které bude nedílnou sou-
částí školního vzdělávacího programu
od příštího školního roku. Věkově smí-
šené skupiny měly pak hlavně podpo-
řit vytváření pozitivních vztahů mezi
dětmi, učit je samostatně zpracovávat
téma, které si sami podle svého zájmu
zvolily a nakonec výsledky své práce
zhodnotit a prezentovat je před ostat-
ními spolužáky a hlavně před Mikulá-
šem, anděly a čerty, kteří je za jejich
námahu sladce odměnili.

Jelikož se práce všech skupin zdařila,
děti svoje práce prezentovaly ještě jed-
nou, a to před veřejností na Vánočním
stromě.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, 
zápis do 1.třídy Základní školy a ma-

teřské školy Morávka, příspěvkové or-
ganizace pro školní rok 2007/2008
proběhne ve dnech 17. a 18. ledna
2007 od 14.00 do 16.00 hodin v 1. tří-
dě ZŠ. Zápis je povinný pro děti naro-
zené od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

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

Rohanová Sylva — uč. 1. třídy

Volejbalový oddíl TJ PRAŽMO-RAŠKOVICE informuje
• Vánoční turnaj pro všechny současné i bývalé členy oddílu nad 15 let se ko-

ná v tělocvičně v ZŠ Raškovice v pátek 29. 12. 2007 od 15.00 hodin. Srdečně
zve volejbalový výbor.

• TRÉNINKY: tělocvična ZŠ Raškovice

den/trénink. hodina 14.00—15.00 15.30—17.00 17.00—18.30 18.30—20.00
Pondělí Juniorky ŽENY

(R. Skotnica)
Středa Sport. hry Žačky Juniorky Žáci 

1—3. třída (Sonnková) (R. Skotnica) (P. Skotnica)
Pátek Žačky Žáci MUŽI

(Valošková) (P. Skotnica)

• TRÉNINKY: tělocvična ZŠ Morávka

Pátek 17.00—19.00 ŽENY
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• SEZÓNA 2006/2007 — VÝSLEDKY KE DNI 10. 12. 2006

MUŽI — OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY 2006/2007
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

p. družstvo zápasů V P sety míče body 
1. Kozlovice 6 5 1 16:15 495:425 11 
2. Raškovice 6 4 2 14:18 436:378 10 
3. Metylovice B 6 4 2 13:10 513:498 10 
4. Ropice 6 3 3 11:12 517:487 9 
5. Staré Město 6 2 4 19:12 368:401 8 
6. S. Staříč 6 2 4 16:14 390:455 8 
7. Baška 6 1 5 17:15 416:491 7

ŽENY „B“ — OKRESNÍ PŘEBOR 2006/2007
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

p. družstvo zápasů V P sety míče body 
1. Jablunkov 7 6 1  20:17 622:507 13 
2. Raškovice B 7 6 1  19:18 531:410 13 
3. Pstruží 7 5 2  18:19 616:487 12 
4. Frýdlant 7 4 3  14:11 468:426 11 
5. Palkovice 7 4 3  15:13 612:580 11 
6. Fryčovice 7 2 5  11:16 544:595 9 
7. Mosty 7 1 6  16:18 416:576 8 
8. Baška 7 0 7  10:21 298:526 7

ŽENY „A“ — KRAJSKÝ PŘEBOR 2. TŘÍDY 
ZÁVĚREČNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

p. družstvo zápasů V P K sety míče body 
1. TJ Frenštát 20 16 4 0 52:21 1705:1398 36 
2. Třinec  20 15 5 0 49:26 1651:1510 35 
3. Frýdek–Místek „C“ 20 13 7 0 45:32 1736:1595 33 
4. Kotouč Štramberk 20 12 8 0 47:31 1747:1555 32 
5. Palkovice 20 12 8 0 42:30 1583:1561 32 
6. Kozlovice 20 7 13 0 31:46 1639:1746 27 
7. Bernartice 20 5 15 0 22:50 1401:1642 25 
8. Raškovice 20 0 20 0 18:60 1201:1656 20

JUNIORKY — OKRESNÍ PŘEBOR 
1. kolo soutěže, do které je přihlášeno kromě našich děvčat družstva Metylovic,

Vratimova, Mostů u Jablunkova a Bašky, začala 26. 11. 2006 v tělocvičně ZŠ Dob-
rá, kde byly naše děvčata domácí. Všechna utkání zde vyhrála poměrem setů 2:0.
Další kolo se odehraje 17. 12. 2006 v Metylovicích.
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STARŠÍ ŽAČKY — OKRESNÍ PŘEBOR
V 1. kole soutěže dne 2. 12. 2006 v Metylovicích hrála naše děvčata takto:
Raškovice — Metylovice 1:2, Raškovice — Fryčovice 0:2 a Raškovice — Palkovi-

ce 2:1

MLADŠÍ ŽAČKY — KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI — KRAJSKÝ PŘEBOR
CELKOVÉ POŘADÍ — po 3. kole CELKOVÉ POŘADÍ — po 3. kole

pořadí družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem pořadí družstvo 1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem
bodů bodů

1-2. TJ Mittal Ostrava A 27 20 27 74 1. VK DHL Ostrava A 19 19 19 57
1-2. TJ Nový Jičín A 20 27 23 70 2. TJ Nový Jičín A 15 15 12 42
3-4. Sok. Frýdek-Místek A 23 18 17 58 3. KV Tatra Kopřivnice 10 12 15 37
3-4. DDM Frenštát p. R. 17 23 18 58 4. TJ MSA D. Benešov 12 10 7 29

5. UP Olomouc 18 17 20 55 5. Ferram Opava 9 9 10 28
6. PVK Přerov 15 16 14 45 6. TJ Krnov 7 8 9 24
7. TJ Sokol Šternberk 13 15 16 44 7. Frenštát p. R. 6 7 8 21
8. SK Happy sport Opava 16 14 13 43 8. VK DHL Ostrava B 8 6 3 17
9. ŠSK Bílovec 12 13 15 40 9. TJ Sok. Frýdek-Místek 5 5 6 16

10. TJ Mittal Ostrava B 14 12 12 38 10. TJ Pražmo Raškovice 4 4 4 12
11. TJ Sok. Frenštát p. R. 9 11 10 30 11. TJ Nový Jičín B 2 3 5 10
12. TJ Rožnov p. Radh. 11 10 6 27 12. TJ Mosty u Jablunkova 3 2 2 7
13. TJ Slavoj Český Těšín 10 8 8 26 13. TJ Palkovice 0 1 1 2
14. Sok. Frýdek-Místek B 5 9 11 25
15. TJ Nový Jičín B 8 7 9 24
16. TJ Pražmo Raškovice 7 6 5 18
17. ŠSK Odry ZŠ Pohořská 4 5 7 16
18. Sokol Frýdek-Místek C 6 3 4 13

19-20. TJ Valašské Meziříčí 2 4 2 8
19-20. TJ Sokol Frýdlant n. O. 3 2 3 8

21. TJ Nový Jičín C 1 1 1 3

• Bližší informace paní Šárka Sonnková, sarka.sonnkova@seznam.cz,
tel. +420 732 241 173

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. 
Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220, 558 692 416
Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

LEDEN 2007

SOBOTA 6. 1. GRANDHOTEL
v 17.30 hod., 96 min., přístupný
Komedie ČR od režiséra D. Ondříčka
(natočil film Samotáři a Jedna ruka ne-
tleská). Příběh nás zavede do hotelu
Ještěd, tyčícího se nad Libercem. Bu-

deme sledovat zajímavé osudy jednot-
livých lidí, ať už to jsou zaměstnanci
hotelu nebo turisté. Děj je velice pou-
tavý.

SOBOTA 13. 1. POTOMCI LIDÍ
v 17.30 hod., 100 min. příst.12 let
Sci-fi USA — píše se rok 2027, před
osmnácti lety se narodilo poslední dí-
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tě, lidé ztratili schopnost reprodukce.
Co se stane, když ženy nebudou moct
mít děti? V příběhu musí být ochráně-
na poslední naděje lidstva — těhotná
žena.

ÚTERÝ 16. 1. KRTKOVA DOBROD-
RUŽSTVÍ III.
v 10.00 hod., 60 min., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ obsahuje pohádky: Krtek
a paraplíčko, Krtek a karneval, Krtek
a vejce, Krtek chemikem, Krtek a zá-
palky, Krtek a medicína.

SOBOTA 20. 1. HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY
v 17.30 hod., 108 min., přístupný
Komedie ČR slavné režisérky Věry
Chytilové o tom, jak si nelze dělat ilu-

ze. Film je kaleidoskop nejrůznějších
komických, tragických i banálních
střepů lidské existence.

SOBOTA 26. 1. SPLÁCHNUTEJ
v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Animovaný film USA v českém znění
od tvůrců Shreka a Madagaskaru. Pří-
běh, ve kterém se dozvíte, co se stane,
když je hlodavec spláchnutej z dřezu.
Veselý příběh nejen pro malé diváky,
ale i pro dospěláky.

ÚNOR 2007
13. 2. Asterix a Vikingové;
16. 2. Vzpoura hraček;
10. 2. Extrémní svahy;
16. 2. Kupec Benátský;
24. 2. V tom domě straší 


