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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

pořádku na autobusové zastávce byla
sprejem poškozena omítka čekárny,
zdemolován odpadkový koš a vyvráce-
na dopravní značka. Dále byla poško-
zena obecní vývěska u obchodu, část
oplocení a houpačka v mateřské škole
a ukradena státní vlajka. Škody byly
způsobeny také na soukromém majet-
ku, k největším z nich patří poškození
laku na několika autech u bytovek.

Vandalismus
V pozdních večerních hodinách

v sobotu 29. října 2005 došlo v naší ob-
ce k řádění vandalů. Tato událost je
o to smutnější, že se jedná asi o 6 mla-
dých lidí, kteří mají trvalé bydliště ves-
měs v naší obci.

Zveřejněné fotografie se týkají pouze
škod na obecním majetku. Kromě ne-
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Finanční vyčíslení jednotlivých škod
sice není vysoké, ale když se všechny
škody sečtou, je částka dostatečně vel-
ká na to, aby se v žádném případě ne-
jednalo o pouhý přestupek. Věřím, že
Policie ČR bude při vyšetřování úspěš-
ná a že viníci budou muset vysvětlit
své jednání u soudu a nahradit způso-
bené škody.

Chtěl bych při této příležitosti požá-
dat všechny občany o pomoc. Prosím,
aby se případní svědkové tohoto řádě-
ní vandalů přihlásili na obvodním od-
dělení Policie ČR v Krásné. A také pro-
sím o spolupráci při prevenci proti
vandalismu. Stačí, aby každý, kdo se
stane svědkem podobného poškozová-
ní majetku, okamžitě informoval Poli-
cii ČR na telefonním čísle 558 692 333,
nebo na bezplatném čísle 158. Pokud
policejní hlídka nezasáhne, prosím,
abyste mě o tom informovali.

Z rozsahu škod z onoho sobotního
večera je zřejmé, že řádění vandalů ne-
trvalo jen chvilku. Kdyby hned na za-
čátku někdo ze svědků přivolal poli-
cejní hlídku, bylo by ještě možné ně-
kterým škodám zabránit, případně
dopadnout pachatele při činu. Ne-
buďte, prosím, k takovému řádění ne-
teční, jestli vám na své obci záleží.
Příště se to může týkat právě vás!

Ing. Jindřich Vymětalík

Návrh rozpočtu obce
Pražmo na rok 2006

Zastupitelstvo obce projednalo ten-
to návrh rozpočtu obce na rok 2006.
Po jeho zveřejnění a projednání připo-
mínek na zasedání zastupitelstva 15.
12. 2005 by měl být rozpočet schválen.

Příjmy (v tis. Kč) 6 351,00
V tom: Daňové příjmy 5 795,00

Nedaňové příjmy 480,00
Přijaté dotace 76,00

výdaje (v tis. Kč) 7 771,00
V tom: Místní komunikace 130,00

Dopravní obslužnost 70,00
Mateřská škola 612,00
Základní školy 600,00
Obecní knihovna 68,00
Kultura 15,00
Veřejné osvětlení 60,00
Provoz hřbitova 290,00
Sběr a svoz odpadů 450,00
Péče o vzhled obce 127,00
Rajmaneum 200,00
Pečovatelská služba 100,00
Požární ochrana 230,00
Zastupitelstvo obce 500,00
Místní správa 1 709,00
Kapitál. výdaje —
plynofikace 350,00
Financování — úvěry 840,00

Mateřská škola Pražmo
Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. 9.

2005. Pro školní rok 2005/2006 je za-
psáno celkem 51 dětí, z toho 28 dívek.
Z celkového počtu jsou k celoroční ne-
pravidelné docházce zapsány 2 děti,
další děti na ND dosáhnou v období
září — leden (únor 2006) 4 let a pře-
jdou postupně na docházku stálou.

Podle zákona č. 204/2005 Sb. mohou
od února 2006 děti s nepravidelnou do-
cházkou navštěvovat denně MŠ v roz-
sahu nepřevyšujícím 4 hod. (rozdíl
oproti současnosti — 5 dnů v měsíci).

Na škole máme 2 třídy: 1. tř. = 26 dě-
tí (věk 3—6 roků), 2. tř. = 25 dětí (věk
3—7 roků).

Pedagogický kolektiv: ředitelka R.
Králová, učitelky Z. Hermanová, L. Pa-
seková, J. Velčovská.
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Provozní pracovníci: školnice J. Paš-

ková.
Administrativní pracovnice: D. Ka-

ňoková.
Školní jídelna: vedoucí D. Kaňoková,

kuchařky L. Řehulová, Š. Kalousová.
Od září dochází k úpravě ceny strav-

ného v souladu s vyhláškou 107/2005
Sb., stravné v MŠ za celý den je 25 Kč.
Úplata za předškolní vzdělávání byla
od 1. 9. 2005 zvýšena na 250 Kč za je-
den kalendářní měsíc.

Zařízení MŠ je v provozu 21. rokem
(ŠJ 11. rokem) a vyžaduje postupnou
renovaci a nákladnější údržbu. Během
prázdnin proběhl v MŠ a ŠJ generální
úklid, byly vymalovány prostory ku-
chyně a suterénu, zabudováno těsnění
do oken. Dále do obou tříd byly zakou-
peny sedací soupravy pro děti, vymě-
něny dva bojlery, doplnili jsme vyba-
vení kuchyně, byla provedena venkov-
ní izolace z horní části budovy MŠ.

Údržba budovy školy a školní zahra-
dy je finančně nákladná. Proto nás vel-
mi trápí, když se nám ve školní zahra-
dě objevují vandalové. Jsou to děti
školního věku i starší, kteří neváhají
rozbít malým dětem houpačku. Napa-
dá nás, zda jejich rodiče vůbec vědí, co
jejich děti dělají v pozdních nočních
hodinách? Nestálo by za to je občas
zkontrolovat? Ono totiž z malých průš-
vihů už je jen krůček k průšvihům vel-
kým. A potom už bývá většinou pozdě.

Radmila Králová, ředitelka MŠ

Z jednání zastupitelstva
obce

Rozpočtový výhled do roku 2008 —
Zastupitelstvo obce schválilo rozpo-
čtový výhled do roku 2008. V roce 2008

by měla být uhrazena poslední splátka
úvěru na koupi mateřské školy.

Kam budeme investovat v příštím
roce — V roce 2006 by měla začít re-
konstrukce oplocení hřbitova, v přípa-
dě získání dotace z programu Leader
také rekonstrukce vytápění budovy
mateřské školy. Dále by měly být zpra-
covány projekty na rekonstrukci bu-
dovy hasičské zbrojnice a celého areá-
lu, na parkovou úpravu ploch u byto-
vek včetně úpravy stávajícího hřiště.

Zhodnocení výstavy kroniky — Vý-
stava kroniky a sbírkových předmětů,
která proběhla v říjnu v zasedací míst-
nosti hasičské zbrojnice, přivítala asi
35 návštěvníků. Zastupitelstvo obce
děkuje panu Kubenkovi za přípravu
této výstavy.

Zasedání zastupitelstva
obce,

které bylo plánováno
na 15. prosince 2005 v hotelu Travný,
se uskuteční v uvedený den v zasedací

místnosti hasičské zbrojnice.

Pootevřené dveře školy
v Morávce
Den zdraví

Dne 29. 9. 2005 proběhl na naší ško-
le den zaměřený na zdravý životní styl.
Žáci II. stupně se zúčastnili již 2. roč-
níku prezentační akce zaměřené na
zdravý životní styl, výživu a pohyb.

Děti zde měly možnosti nejen si pro-
hlédnout a zakoupit výrobky zhotove-
né mentálně a zdravotně postiženou
mládeží, ochutnat řadu výrobků zdra-
vé výživy, ale také se poradit s různými
odborníky o problematice kouření,
poruchách příjmu potravy aj. Zúčast-
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nily se také přednášky pořádané ČČK
na téma „Poskytování první pomoci“.

Také děti 1. stupně se k této akci při-
pojily. Celé dopolední vyučování bylo
zaměřeno na zdravý způsob života
a zdravou výživu. Formou besed, her,
řešením kvízů si uvědomily co mohou
udělat pro své zdraví a také, jak zdravě
jíst. V praktické části si pak připravily
zdravé ovocné a zeleninové saláty
a různé pomazánky. Vzájemná ochut-
návka byla zaslouženou odměnou za
vynaložené úsilí.

Následující den patřil cvičení v pří-
rodě. Děti zde prokázaly svou fyzickou
zdatnost a vytrvalost. Celá akce pak
byla zakončena výstavkou ovoce, zele-
niny a dalších zahradních a lesních
plodů ve vestibulu školy.

Ukázalo se, že tyto akce se dětem lí-
bí a přinášejí jim řadu poučení. Potvr-
dila se moudrost perského přísloví
„Gram praxe je víc než tuna teorie“.

Mgr. Jarmila Válková
a Stanislava Kohutová

Evropský den jazyků
Dne 26. 9. 2005 jsme na naší škole

oslavili Evropský den jazyků. Oslavy to-
hoto dne se konají od roku 2001 a jejich
cílem je rozšířit jazykovou vzdělanost
a usnadnit tak porozumění jiným náro-
dům po jazykové a kulturní stránce.

Žáci 4. až 9. třídy pracovali na vytvo-
ření anglicky psaného školního časo-
pisu, který si mohou zakoupit.

Simona Damková

Spolupráce MŠ a ZŠ
ZŠ Morávka úzce spolupracuje s MŠ

Morávka a MŠ Pražmo. Na začátku
každého školního roku je vytvořen
plán spolupráce, který je zaměřen pře-
devším na předškolní děti, které se
chystají k zápisu do 1. třídy. Proto již
v tomto období oslovujeme rodiče bu-

doucích prvňáčků a zveme je do naší
školy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Srdečně zveme všechny rodiče bu-

doucích prvňáčků (i ty, kteří nebudou
chodit do ZŠ Morávka) na „ADAPTAČNÍ
PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY“.

Co vás čeká? Ve středu 19. října ve
13.00 hodin přijdete se svým budou-
cím prvňáčkem do 1. třídy, kde na vás
budou čekat paní učitelky. Budete vy-
střihovat, lepit, skládat a na závěr si
každý svůj výrobek odnesete domů.

Ve středu 23. listopadu ve 13.00 ho-
din se tentokrát vypravíte se svými
dětmi do světa pohádek. Děti budou
pohádku poslouchat, kreslit, vyprávět
a na závěr si ji i zahrají.

Ve čtvrtek 15. prosince vás srdečně
zveme na Den otevřených dveří — kde
se podíváte do výuky v 1. nebo 2. třídě.
Otevřeno bude pro vás od 8.00 do
11.30 hodin. Naladíme se na téma Vá-
noce a u příjemné vánoční hudby si
vyrobíme malé ozdůbky na stromeček,
zazpíváme si koledy u klavíru a ochut-
náme cukroví, co napekly naše ma-
minky.

Prohlédnout si rovněž můžete počí-
tačovou učebnu, školní družinu
a školní jídelnu, popřípadě se na coko-
liv zeptat paní ředitelky nebo zástup-
kyně v 1. patře.

Na závěr této přípravy do školy vás
všechny čeká velký den — ZÁPIS DO
1. TŘÍDY.

Zápis proběhne 18. a 19. ledna 2006
od 14.00—17.00 hodin. Těšíme se na
všechny děti i rodiče, kteří si vybrali
naši školu.

Obec Morávka věnuje každému prv-
ňáčkovi 1 000 Kč na školní pomůcky.
Peníze dostanou od obce rodiče prv-
ňáčka. Na všechny se těší Mgr. Sylva
Rohanová — uč. 1. třídy.

Mgr. Jarmila Válková, uč. 2. třídy
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Co vám může škola nabídnout?

Škola je umístěna v krásném prostře-
dí s čistým vzduchem a velkou zahra-
dou. Pro výuku využíváme letní učebnu
na zahradě školy. Děti pobývají o pře-
stávkách za pěkného počasí venku.

V letošním roce bude pro děti otev-
řena nová krásná tělocvična, která bu-
de využívána i k mimoškolním aktivi-
tám. V blízkosti školy je lyžařský areál,
který využíváme k odpolednímu lyžo-
vání. O jarních prázdninách pořádá-
me pro děti lyžařský kurz na Slavíči,
kde se mohou naučit lyžovat.

Pro rodiče a žáky 2. stupně pořádá-
me zájezdy do divadla. Na škole pra-
cuje Klub rodičů, který zajišťuje různé
akce pro děti a rodiče: např. Den dětí,
ples rodičů, mikulášské balíčky a dár-
ky na Vánoce pro třídy, přispívá na ly-
žařský výcvik, na plavání, zajišťuje tra-
diční pečení perníků na Vánoce aj.

Provoz školní družiny je od 6.30 do
15.30 hodin a je zaměřen na výtvarnou
a sportovní činnost.

Již od 1. třídy vytváříme s dětmi pro-
jekty, čímž získávají vysoký nadstan-
dard vědomostí, které umí uplatnit
v praxi.

Nabízíme bohatou nabídku krouž-
ků: pěvecký sbor, hra na kytaru, hra na
klavír, dramatický kroužek, rybářský,
zdravotnický a lyžařský spojený s tu-
ristikou, anglická konverzace, mažo-
retky.

Od 4. třídy vyučujeme anglický jazyk
a od šesté třídy je výuka rozšířena
o předmět anglická konverzace. Máme
PC učebnu, vybavenou 14 žákovskými
počítači, což umožňuje individuální
výuku ve výukových programech všech
předmětů, včetně volby povolání.

Tradiční akce školy: drakiáda, pod-
zimní výstava, Vánoční strom, Vítání
jara, vynášení Moreny, Den matek,
sportovní soutěže.

Mgr. Sylva Rohanová

ADRA pořádala sbírku
Od 15. září do 30. září probíhala sbír-

ka Dobrovolnického centra ADRA Frý-
dek–Místek, která byla na podporu
a rozvoj dobrovolnictví v Moravskos-
lezském kraji. Do této sbírky se zapoji-
lo 102 studentů středních škol ve Frýd-
ku–Místku. Studenti obcházeli ulice
i domy ve Starém městě, Čeladné,
Chlebovicích, Lysůvkách, Zelinkovi-
cích, Palkovicích, Ostravici, Kozlovi-
cích, Sviadnově, Pražmě, Bašce, Skali-
ci, Raškovicích, Řepišti a v okrajové
části Frýdku a Místku. 

Nejlepším studentům každé školy se
dostalo ocenění na slavnostním odpo-
ledni v Lidovém domě ve středu 12. říj-
na. Nejvíce, přes 3200 korun se podaři-
lo vybrat Lucii Prokopové a Marcele Ja-
domkové ze zdravotnické školy. Za vý-
těžek 48 609 Kč — patří především ve-
liký dík občanům, kteří přispěli fi-
nančním darem a tak podpořili dob-
rou věc. Zároveň bych chtěla poděko-
vat OÚ za pomoc při realizaci sbírky. 

Zdeňka Sikorová,
koordinátorka sbírky DC ADRA 

Dobrovolnické centrum ADRA
Dobrovolnické centrum ADRA ve

Frýdku–Místku bylo otevřeno dne
22. 1. 2004 jako pobočka občanského
sdružení ADRA. V březnu získalo akre-
ditace Ministerstva vnitra ČR. Mo-
mentálně zajišťuje pro 13 zařízení (na-
př. Dětský domov v Ostravě, ÚSMP
Pržno, LDN Gaudium F–M, Domov
důchodců ve F–M, LDN Thearapon
Kopřivnice, Uprchlický tábor Vyšní
Lhoty) a další přes 90 dobrovolníků.
Dobrovolníci pracuji zdarma, ale to
neznamená, že se jejich činnost obe-
jde zcela bez finančních prostředků.

Cílem programu je, aby dobrovolníci
klientům zdravotnických a sociálních
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zařízení zpříjemnili pobyt, zlepšili je-
jich psychický stav a vrátili jim radost
do života. 

Pokud jste nadšení myšlenkou dob-
rovolnictví a chtěli byste jakkoliv po-
moci obraťte se prosím na:

DC ADRA Radniční 1242,
PSČ 738 01 Frýdek–Místek
Tel.: 558 436 261
Mobil: 604 663 799
E-mail: dcfm@adra.cz
Úřední hodiny:
Středa 12—17 hodin

ZO ČZS Morávka zve všechny
přátelé a příznivce na

vánoční výstavu,
konanou v prostorách

Obecního úřadu Morávka
v sobotu 10. 12. 2005

od 8.00 do 16.00 hodin
v neděli 11. 12. 2005

od 8.00 do 16.00 hodin
v pondělí 12. 12. 2005

od 8.00 do 12.00 hodin
Uvidíte krásné adventní vazby,

různé vánoční ozdoby a dekorace na
váš slavnostní stůl. Můžete se těšit
na zajímavé výrobky z vizovického
těsta i drobnou keramiku.

Občerstvení bude letos opravdu
bohaté. Čeká na vás cukroví, koláčky
a drobné slané pečivo.

Za výbor ZO ČZS Morávka
Jarmila Bražinová

Provozovna Hygie 
(kadeřnictví) v Pražmě

oznamuje svým zákazníkům změnu
telefonního čísla:

739 027 578

Gynekologická
ambulance,

MUDr. Polová
oznamuje změnu ordinační doby

v prosinci:
pondělí 5. 12. neordinuje
středa 7. 12. 13—16 hod.

Kynologická organizace
Raškovice

oznamuje svým členům,
že během zimního období,

od 4. prosince 2005
do 2. dubna 2006,

bude výcvik psů probíhat
každou druhou neděli
od 9.00 do 12.00 hodin.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce listopad a prosinec 2005.
Cena: 35, 37, a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.

LISTOPAD 2005

SOBOTA 19. 11. MOJE KRÁSNÁ ČARO-
DĚJKA v 17.30 hod., 102 min., přístupný
Romantická komedie USA v hl. roli Ni-
cole Kidmanová. Příběh mladé čaro-
dějky Samanthy, která se z lásky k oby-
čejnému smrtelníkovi rozhodne pově-
sit řemeslo na hřebík. Touží po lásce
v životě bez kouzel, ten přináší s sebou
ale i slzy a občasné zklamání…

SOBOTA 26. 11. DOBLBA v 17.30 hod.,
112 min., přístupný
Černá vánoční komedie ČR o životě,
která se odehrává v rozvětvené rodině.
Hlavní hrdinou je jednoduchý chlapík
s jednoduchými sny…

PROSINEC 2005

SOBOTA 3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍL-
KA ve 14.00 hod. Příjemné setkání
s Mikulášem pro děti z Raškovic, za-
končené krásnou animovanou pohád-
kou MADAGASKAR.

PONDĚLÍ 5.—6. 12. PŘÍBĚH MODRÉ
PLANETY dopolední představení pro
ZŠ.

PONDĚLÍ 5. 12. v 8.30 — ZŠ Morávka,
10.15 hod. — ZŠ Raškovice II.stupeň.

ÚTERÝ 6. 12. — dopolední představení
pro ZŠ Dobrá. Cena 18 Kč, 90 min.
Film v koprodukci Francie/Itálie v čes-
kém znění — představuje zrození ves-

míru a hvězd, výbušné začátky naší
planety a vznik životy na Zemi — je to
pravdivý příběh nás všech. Vypráví
o čase, hmotě, zrození, lásce a smrti.
Zvířata jsou hlavními aktéry v této ná-
dherné, moderní a nesmrtelné Genezi.

ČTVRTEK 8. 12. KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU, 115 min., přístupný,
18 Kč
Dopolední představení pro ZŠ Dobrá
— I. stupeň. Rodinný fantastický pří-
běh USA/VB v českém znění. Je to pří-
běh chlapce z chudé rodiny, který zví-
tězí v soutěži a jako výhru dostane
spolu s dalšími čtyřmi dětmi prohlíd-
ku úžasné čokoládovny. V hl. roli John-
ny Depp.

SOBOTA 10. 12. ŠTĚSTÍ, 17.30 hod.,
102 min., přístupný
Film ČR v hl. roli Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Aňa Geislerová, Bolek Po-
lívka, Martin Huba a další je příběhem
dnešních mladých lidí z provinčního
města, kteří jsou přátelé od dětství
a vznikají další vztahy a příběhy, které
přináší sám život…

SOBOTA 17. 12. PANENSTVÍ NA OB-
TÍŽ v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let
Teenagerská komedie v českém znění
o sexuálním zrání středoškoláků uka-
zuje s laskavým humorem mladou ge-
neraci takovou, jakou chce sama být
— nezávislou, nesentimentální a prag-
matickou… Zábavná podívaná!
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Koupím dům
v Pražmě a okolí.

Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.

Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.

Pfiijímáme objednávky na

vánoãní krÛty chlazené
cena 63 Kã/kg

pfiíjem objednávek a informace
Morávka Penzion u pfiehrady tel. 558 691 025, mobil 606 862 947
Morávka Smí‰enka tel. 558 691 103
Dobrá paní Hada‰ãoková tel. 558 641 780, mobil 604 382 505
Komorní Lhotka — fiezník tel. 558 694 995
nebo paní Mrázková mobil 736 217 032
PraÏmo Ïelezáfiství u Travného tel. 558 692 232

KrÛty se budou prodávat 25. 11. 2005
Dobrá parkovi‰tû u kostela 14.00 hod.
Komorní Lhotka 14.30 hod.
PraÏmo hotel Travn˘ 15.30 hod.
Morávka u Obecního úfiadu 16.15 hod.

STŘEDA 21. 12. BROUČCI — A BYLA
ZIMA v 10.00 hod., 13 Kč, 70 min.
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Nové pásmo obsahuje
pohádky: Zvířátka a Petrovští, Broučci
— Byl podzim, Broučci — Loučení,
Broučci — A byla zima, Krtek o váno-
cích, O pyšné noční košilce, Jak posta-
vit sněhuláka.


