
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

květen  2012    číslo 2/2012 

 

Starosta na téma...... 
 
CENTRUM OBCE A JEHO REGENERACE 
 
Naše obec má krásné centrum již odedávna, nicméně i na něm se výrazně 
podepisuje zub času a rovněž se mění i praktické a estetické požadavky 
na jeho využití. Z těchto důvodů byla v roce 2010 zpracována Urbanistická 
studie centra obce, která z architektonického hlediska řešila základní 
požadavky na jeho regeneraci. S touto studií jste se mohli seznámit a stále 
můžete, na internetových stránkách obce Pražmo. V tuto chvíli probíhá 
zpracovávání dokumentace pro územní řízení a to ve spolupráci s členy 
pracovní skupiny, která byla vytvořena z řad široké veřejnosti. I právě vy, jste 
se členy pracovní skupiny mohli stát. Jelikož jsme si vědomi, že takto 
významný a rozsáhlý projekt se týká všech občanů, rádi bychom Vám jej 
znovu představili a opět Vás přizvali do celkového rozhodovacího procesu. 
 
Projekt je rozdělen do několika základních problémových okruhů, které je 
nutno řešit: 
 
1. Rekonstrukce parku pod kostelem 

Tato část se zabývá zejména úpravou chodníků, výrazným zmenšením 
dlážděné plochy kolem pomníku padlých ve II. sv. válce, sanací pomníku, 
vybudováním cyklostezky kolem hl. komunikace (nad zídkou 
vč. chodníku) apod. Všechny tyto změny by měly zjednodušit celkovou 
architekturu a vytvořit prostor pro bezpečný a praktický pohyb a pobyt 
všech. 
 

2. Úprava místní komunikace ul. Kostelní 
Zde se projekt zabývá zejména mírným odkloněním ul. Kostelní 
od vstupního vchodu do kostela a to zejména z bezpečnostních důvodů. 
Dále je tato část projektu zaměřena na úpravu dešťové kanalizace naproti 
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staré fary a rovněž úpravu všech povrchů. Součástí projektu je i svedení 
drátů NN do země. 
 

3. Úprava koryta Roveňského potoka a jeho okolí 
Tato část projektu je rozsahem i architektonicky nejnáročnější a zahrnuje 
úpravu koryta Roveňského potoka od mostku u bývalé hasičárny 
až po křižovatku, vybudováním chodníku s cyklostezkou kolem tohoto 
potoka, od mostku u bývalé hasičárny až ke křižovatce, vč. přemostění 
u objektu ovoce-zelenina. Součástí projektu je i úprava okolí budov ovoce-
zelenina a kadeřnictví (zde se jedná i o celkové úpravě budov samotných). 
 

4. Úprava prostoru vyústění ul. Kostelní na hlavní komunikaci 
Součástí úpravy této dílčí oblasti je zejména, zlepšení rozlišení křižovatky 
formou mírného odklonu vyústění ul. Kostelní, nové umístění 
a rekonstrukce vývěsek a chodníků. 

 
Projekt není možné z technického, ani finančního hlediska realizovat 
najednou, proto bude rozdělen podle stavebních objektů do etap, jejíž časové 
naplánování bude zohledňovat již zmíněné finanční a technické možnosti 
obce. 
 
A JAK JE MOŽNÉ SE S PROJEKTEM JEŠTĚ VÍCE A PODROBNĚJI SEZNÁMIT? 
 
Pokud si tuto otázku kladete a máte zájem přispět svými náměty, či upozornit 
na možná úskalí, máte jedinečnou možnost zúčastnit se semináře k tomuto 
projektu: 

OBEC PRAŽMO POŘÁDÁ 
 

SEMINÁŘ PRO VEŘEJNOST NA TÉMA: 
„PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REGENERACE CENTRA 

OBCE PRAŽMO“, 
 

který se uskuteční v pátek 8. června 2012 od 16:00 hod. v sále 
hotelu Travný 

 
Projekt je podpořen Nadačním fondem Hyundai 
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Rádi bychom Vás dále upozornili na možnost, seznámit se s projektem přímo 
v místech jeho realizace. V parku pod kostelem bude umístěna informační 
tabule s mapou celkové vizualizace projektu, ve které bude vyznačeno 
umístění dalších panelů, přímo v místech realizace. Na nich si budete moci 
prohlédnout plánované úpravy. 

 
Věřím, že plánované úpravy centra obce Vás osloví a společně dojdeme 
k jasnému a zodpovědnému rozhodnutí a samotné realizaci. 
 
S přáním krásně prožitých jarních a letních dnů 
 
Marek Kaniok,DiS., starosta obce 
 

 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo, poslední předložené návrhy na zařazení 
do nového územního plánu Pražmo. Vzhledem k tomu, že je v současné 
době zahájena práce projektantů, kteří návrhy posuzují, nebudou přijaty 
již žádné další žádosti, kdy případní žadatelé budou odkázáni na období 
provádění změn územního plánu. Děkujeme za pochopení. 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo, záměr přípravy projektové dokumentace 

mostku přes Hluchý potok (u kapličky), kterým bude nahrazen ten 
stávající. Mostek bude odstraněn v důsledku přemístění koryta Hluchého 
potoka v rámci projektu Úprava řečiště Hluchého a Čuvného potoka. 
Práce na úpravě řečiště budou zřejmě započaty na podzim tohoto roku, 
nový mostek o nosnosti 15 t pak bude postaven začátkem roku 2013. 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo, záměr změny vytápění budovy obecního 
úřadu Pražmo. Po provedeném energetickém auditu, který bude 
zohledňovat i plánovanou půdní vestavbu a zateplení budovy, bude 
ve stávající kotelně instalován automatický kotel na dřevní pelety. 
V případě příznivého ekonomického vývoje bychom projekt rádi 
realizovali do konce tohoto roku. 
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 Zastupitelstvo obce schválilo záměr umístění závory s turniketem 
na mostku přes Čuvný potok u řeky Morávky. Důvodem je stále se 
zhoršující situace se zakládáním černých skládek u řeky, opakující se 
případy mytí motorových vozidel u řeky a v neposlední řadě omezení 
vjezdu motorkářů. Prostup pro pěší i s kočárky a cyklisty bude zachován. 

 

ČERNÉ SKLÁDKY V OBCI NEMAJÍ MÍSTO!!! 
 

V TÉTO SOUVISLOSTI BYCHOM VÁS RÁDI POŽÁDALI O SPOLUPRÁCI, PŘI 
SNAZE, ODHALOVAT ČERNÉ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ OBCE PRAŽMO. 
NEBUĎTE PROSÍM LHOSTEJNÍ K TOMUTO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
OHROŽUJÍCÍMU NEŠVARU A OZNAMTE NA OBECNÍ ÚŘAD NEBO 
POLICII ČR JAKÉKOLIV PODEZŘELÉ POKUSY O ZAKLÁDÁNÍ ČERNÝCH 
SKLÁDEK, PŘÍPADNĚ ZAVALOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNÉRŮ 
ODPADEM, KTERÝ DO NICH NEPATŘÍ (VELKOOBJEMOVÝ, NEBEZPEČNÝ, 
ELEKTRO ODPAD APOD.). KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE PRO 
KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO OBČANY, KE KTERÝM NENÍ MOŽNÝ DOJEZD 
POPELÁŘSKÉHO VOZU. V SOUČASNÉ DOBĚ OBEC PRAŽMO, DISPONUJE 
SBĚRNÝM DVOREM V RAŠKOVICÍCH, DO KTERÉHO JE MOŽNÉ UMÍSTIT 
VĚTŠINU ODPADU VYPRODUKOVANÉHO DOMÁCNOSTMI. 

 

SBĚRNÝ DVŮR V RAŠKOVICÍCH 
 

Sběrný dvůr v Raškovicích, který je společný i pro občany obce Pražmo 
prochází v současné době plánovanou rekonstrukcí, na kterou byla 
poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí. Jeho provoz je 
proto dočasně přestěhován do zahrady bývalé restaurace Obecník (naproti 
stávajícímu sběrnému dvoru).   

UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY NA SKUTEČNOST, ŽE AREÁL 

SBĚRNÉHO DVORA A JEHO OKOLÍ JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM 

SYSTÉMEM A TUDÍŽ SE NEVYPLÁCÍ ZANECHÁVAT JAKÝKOLIV 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ZŮSTÁVÁ 

NEZMĚNĚNA: 

 

pátek -  14:30 hod. do 18:00 hod. 

sobota -  8:00 hod. do 11:00 hod. 
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ODPAD PŘED JEHO BRANAMI. TAKOVÉTO JEDNÁNÍ BUDE OKAMŽITĚ 

HLÁŠENO POLICII ČR A POSTIHOVÁNO SANKCEMI PODLE ZÁKONA. 

DO SBĚRNÉHO DVORA PATŘÍ NÁSLEDUJÍCÍ ODPADY: 
 

 NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy, laky, mazadla, oleje, staré palivo, 
čistící prostředky rozpouštědla, tkaniny od těchto látek, obaly od 

těchto látek, zářivky, baterie, léky, asfaltové výrobky, lepenky) 
 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (matrace, koberce, starý nábytek, apod.) 

 ELEKTROODPAD  pokud možno v nerozebraném stavu (televize, 
lednice, drobné elektro spotřebiče, elektro hračky, pražky apod.) 

 SKLO, PLASTY, PAPÍR, KOV 
 PNEUMATIKY pouze od fyzických osob nepocházející 

z podnikání. Zde bychom rádi upozornili na primární 
povinnost dodavatelů pneumatik odebírat u nich zakoupené 

použité pneumatiky – prosíme, využívejte této možnosti, 
šetříte tímto rozpočet obce. 

 SUTĚ, STAVEBNÍ ODPAD pouze v malém množství cca 
500 kg a za poplatek (dle množství – 500 kg/200 Kč) 

 
VE SBĚRNÉM DVOŘE NEODEBÍRÁME AZBESTOVÉ VÝROBKY – 

ETERNIT!!! TENTO MUSÍTE ODEVZDAT PŘÍMO NA FRÝDECKÉ 
SKLÁDCE.  

A DÁLE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD!!! TENTO JE I 
NADÁLE SOUČÁSTÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, NICMÉNĚ JE 
PREFEROVÁNO KOMPOSTOVÁNÍ. 

 
Žádáme všechny návštěvníky o toleranci po dobu výstavby 

nového sběrného dvora. Prozatímní podmínky jsou velmi 
omezené. Dbejte prosím pokynů obsluhy a buďte nápomocní 
při vykládce odpadů. Děkujeme za pochopení. 
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PROVOZNÍ DOBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ NA PRAŽMĚ 
 

červen – září     9
:00

 - 20
00 

říjen, listopad, březen, duben, květen  9
00

 - 17
00 

v zimních měsících otevřeno pouze po dohodě se správcem. 

 

Rezervace hřiště, vyzvednutí klíčů: 

 

1. Primárně  za pomocí rezervačního systému na www.prazmo.cz 

 

2. osobně nebo tel. na obecním úřadě Pražmo ( Zdeňka Lojkásková - 558 692 

253) v pracovní dny  8:
00

 – 14:
00

 
 

3. osobně nebo tel. u pana Jana Krzyžánka, Pražmo 78, tel. 777 754 499, 

případně Mgr. Michaely Honešové, Pražmo 78, tel. 777 829 473 

v pracovní dny 14:
00 

– 20:
00

 a ve dnech pracovního volna 8:
00

 – 20:
00 

 

Rezervaci lze provést minimálně na 1 hodinu. 

 

POZOR: V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE HŘIŠTĚ 

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH OTEVŘENO BEZ NUTNOSTI 

REZERVACE 

 

Správce multifunkčního hřiště: 

Jan Krzyžánek, Pražmo 78, tel.: 777 754 499 

KONCERT HOUSLOVÉHO VIRTUOSA,  
JAROSLAVA SVĚCENÉHO NA PRAŽMĚ!!! 

 
V NEDĚLI 27. 5. 2012 OD 15:00 HOD.  
V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

 
VSTUPNÉ 300 Kč, PŘEDPRODEJ OÚ PRAŽMO, OÚ MORÁVKA 

http://www.prazmo.cz/
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Obec Pražmo Vás srdečně zve na Výstavu panenek s názvem 

 
HÁČKOVANÝ SVĚT, 

 
která se uskuteční na pouť 

v sobotu 19. 5. 2012 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
a v neděli 20. 5. 2012 od 9:00 hod. do 17:00 hod. 

 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Pražmo. 

 
Vstup zdarma!!!!! 

 
Budete si moci prohlédnout nevšední scénickou výstavu panenek (až 150 ks) 

v háčkovaných oblečcích. Uvidíte např. posezení v cukrárně, či hrátky dětí 
na sněhu a mnoho dalšího. 
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PRAŽMOVSKÉ PŮLKULATINY 
 

V sobotu 2. června 2012 
 

zveme všechny občany, od dětí až po seniory do areálu u sv. Floriána 
v Pražmě, na oslavu 235 letého výročí založení naší obce a 85 letého výročí 

založení SDH Pražmo, kde bude připraven celodenní zábavný program 
pro všechny generace. 

 
 od 8:00 hod. Hasičská soutěž v požárním útoku „O pohár starosty 

obce Pražmo 
 
 od 13:30 hod. Zábavné odpoledne pro děti, kterým Vás budou 

provázet klauni 
 
soutěže   hry   zábavná show s klauny 
skákací hrad   dětský koutek  umění mladých hasičů 
ukázky hasičské techniky country Kanafas 
 

vystoupení policistů se psy a překvapení nejen pro děti a mládež. 
 
 od 17:00 hod. Tradiční kácení máje našich hasičů bude patřit mládeži 

a dospělým!!! 
 
revival skupiny KABÁT   koncert skupiny  PROUZA 
 
zábava se skupinou RUFUS   a že by něco navíc? 
 

Hasiči a myslivci mají pro Vás připravenou spoustu dobrot a tradičních 
specialit. 

 
Vstupné: dobrovolné:-) 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s obcí Pražmo 

 
VYHLAŠUJE 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

- Letního a zimního oblečení / dámské, pánské, dětské/ 

- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

- Vatované přikrývky, polštáře a deky 

- Obuv – veškerou nepoškozenou 

- Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
- znečištěný a vlhký textil 
 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: 
V PONDĚLÍ 28. 5 2012 A VE STŘEDU 30. 5. 2012 V DOBĚ OD 8:00 DO 

11:00 HOD. A OD 13.00 DO 15:00 HOD. NA OBECNÍM ÚŘADĚ PRAŽMO. 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem, jinak zabalené, či nezabalené věci 

neodebereme, děkujeme za pochopení. 

 

 
Sponzorský příspěvek v rámci projektu 

 „Ptačí kamarádi na školní zahradě“ 
 

Realizací projektu „Ptačí kamarádi na školní zahradě“, který je součástí 
naučné stezky „Les na školní zahradě – Projdi se a poznej mě“, vedeme děti 
k ochraně ptáků a seznamujeme je s jejich způsobem života. 
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Uspořádali jsme v Mateřské škole Pražmo sbírku na podporu ochrany ptáků, 
konkrétně na sovu – puštíka bělavého. Děti vyráběly z keramické hlíny 
ptáčky, které si rodiče mohli zakoupit. Tímto jsme se snažili děti vést k tomu, 
aby svými silami přispěli k sbírce na adopci puštíka bělavého. Děti věděly, že 
peníze z prodeje keramických ptáčků budou zaslány do ZOO Ostravy. 
Rodiče byli svým dětem krásným příkladem.  Finančním darem přispěli 
i místní podnikatelé.  
Děti z Mateřské školy Pražmo, věnovaly ZOO Ostrava částku 5 500,-Kč. 
Jako dárek obdržely od ZOO Ostravy třicet volných vstupenek a děkovný list. 
Jsme na naše děti velmi pyšní. 
Až pojedeme do ZOO na výlet (5. 6. 2012), prohlédneme si námi 
sponzorovaného puštíka bělavého i adoptivní tabulku, která je umístěna u 
voliéry ptáků. 
 
R. Králová, ředitelka MŠ Pražmo 
 

 
Info ZŠ Raškovice - Interaktivní tabule – super dárek! 

Jedním z bodů Dne Země bylo také obrovské poděkování Obci Pražmo 
za finanční dar v částce 125.000,-Kč na pořízení interaktivní tabule, která je 
umístěna v odborné učebně přírodopisu a bude sloužit žákům pro zpestření 
výuky, názornost i vlastní tvořivost. 
Pan starosta Marek Kaniok i paní místostarostka Honešová za Obecní 
úřad Pražmo a další hosté se mohli ihned přesvědčit, že takový dárek je 
velmi užitečný a potřebný. Žáci 6.A a 6.B na tabuli předvedli své projekty, jež 
připravují v rámci projektu Les ve škole – škola v lese. Ukázali, jaké 
prezentace se dají na tabuli připravit, předvedli svoje vlastní filmy s tématem 
oblíbeného místa v okolí bydliště. Hosté si mohli tabuli vyzkoušet také 
osobně. Jak se na ni píše, jak se s ní pracuje. Ještě jednou děkujeme 
za vynikající dárek!!! 
 
„Zelené místo pro výuku i relaxaci“ – nápad sedmáků   
Letošní Den Země probíhal napůl netradičně.  Hosté i žáci, kteří se sešli 
v pátek u školy, mohli zažít Lesohrátky, vyzkoušet si lesní a turistické 
disciplíny, např. topografii na mapě, stavění stanů, řezání dříví, rozdělávání 
ohně v přírodě, poznávání zvířecích stop a dalšího, pod vedením odborníků 
z Lesů ČR, a.s., lesních pedagogů z Lesní správy na Morávce. Odvážlivci si 
mohli vyzkoušet chůzi po pocitové stezce, která byla letos za přispění žáků 
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obnovena. Pokud nevíte, o co se jedná, nezbývá vám, než přijít vyzkoušet na 
vlastní kůži chůzi bosou nohou po různých materiálech, a protože se vše 
odehrává poslepu, je třeba rozlišit materiál podle hmatu. 
Mezitím si děti z mateřské školy na Pražmě mohly vyzkoušet pod vedením 
osmáků, jak se vyrábí ruční papír. Protože do směsi na papír byl vsypán 
bylinkový čaj, dílna voněla a práce byla o to více příjemná. Proto není pochyb, 
že se papír všem dětem povedl. 
Den byl slavnostní pro žáky 7. třídy, neboť ti slavnostně uzavřeli a za pomocí 
hostů otevřeli „Zelené místo pro výuku i relaxaci“, toto místo se 
rozprostírá před budovou školy v lesoparku a má sloužit jako venkovní 
učebna, neboť se jedná o místo s lavičkami, tabulí. Žáci si projekt sami 
vymysleli, navrhli možná řešení, nechali zhotovit lavičky u pan Banáše, které 
poté dokončili broušením a nátěry. Na tomto projektu, finančně podpořeném 
společností IKEA, pracovali žáci v rámci programu Les ve škole – škola v 
lese, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha.  
Během  realizace projektu žáci zjišťovali potřebné informace o zpracování 
dřeva, seznámili se s výrobou dřevěných prvků a doplňků v dílně pana Jiřího 
Banáše  z Raškovic, který nám rovněž poradil, jak zhotovené  výrobky 
ošetřovat, starat se o ně a chránit je před přírodními živly. Také se byli 
podívat do dílny pana stolaře Miroslava Šebesty. Ten žákům ukázal, jak 
taková stolařská dílna vypadá, jak pracuje moderní technika a jak je náročné 
řídit chod velké firmy. Pan Křák nám zapůjčil na výstavu své ručně vyrobené 
dřevěné hračky. 
Slavnostní otevření přestřižením pásky provedli pan starosta Jiří Blahuta, pan 
starosta Kaniok s paní místostarostkou Honešovou z Pražma, paní starostka 
Nováková z Vyšních Lhot, pan starosta Ševčík z Morávky, paní Jana 
Kindlmanová ze Sdružení Tereza, pan Kohut z Lesní správy na Morávce  
a další hosté. 
Dokonce se na nás celý den smálo i sluníčko, a tak se  letošní Den Země 
náramně povedl! 
 
Díky Recyklohraní ušetřila ZŠ Raškovice životnímu prostředí řadu 
surovin 
Loni jsme odevzdali k recyklaci 10 kusů televizorů, 4 ks monitorů a 30 kg 
drobného elektra. 
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti 
ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. 
Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé 
spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
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primárních či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektro zařízení. Letos poprvé jsme 
získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. 
Studie posoudila systém zpětného odběru také drobných spotřebičů, jako 
jsou např. mobily, notebooky, tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky byly prezentovány 
formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody, produkce odpadu. 
„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol 
vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytřídili 10 televizí, 4 
monitory, 30 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili  2,85 MWh 
elektřiny, 0,15 t primárních surovin, 92,78 litrů ropy,  13,75 m³ vody. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,70 tun CO2 a produkci 
nebezpečných odpadů o 2,66 tun.“ 
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.  
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 
 
Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka ZŠ Raškovice 
 

 
 

VOLEJBALOVÝ KLUB RAŠKOVICE  (volejbal + ASPV) 
 

Začínáme 
Začátkem května 2012 zahajuje VK Raškovice volejbalovou přípravku  
pro všechny chlapce a děvčata - rok narození 2003, 2004, 2005.  
Přípravka bude zaměřena především na pohybové a  
míčové hry s předpokladem zapojení se do tzv. barevného 
volejbalu v sezóně 2012/ 2013. 
O přesném termínu první schůzky budou rodiče a děti  
informováni v průběhu měsíce dubna na internetových  
stránkách www.vkraskovice.cz, ve škole a vývěsních tabulích v obci. 
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PRONAJÍMÁME… 
Zájemci o rezervaci volejbalových kurtů včetně nového beach volejbalového 
kurtu v areálu TJ Sokol Raškovice mohou kontaktovat p. Jiřího Biolka. Kurty 
budou ke hře k dispozici nejdříve od druhé poloviny května 2012. 
 
POŘÁDÁME… 
Na volejbalových kurtech v Raškovicích: 
volejbalové turnaje mládeže „MALÁ CENA BESKYD“ – 9.6 -10.6.2012 
turnaj smíšených družstev „SMÍŠENKY“ – 21.7.2012 
turnaj žen a juniorek POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA  - 18.8.2012 
turnaj mužů a juniorů MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA – 19.8.2012 
  
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O ČINNOSTI VK RAŠKOVICE, VČ. VÝSLEDKŮ 
NAJDETE NA www.vkraskovice.cz 
 
ASPV 
Asociace sportu pro všechny pod vedením p. Hanky Felcmanové organizuje 
začátkem dubna 2012 další cvičení pro veřejnost na záda a klouby 
pod názvem “ABY ZÁDA NEBOLELA”. Toto cvičení proběhlo s velkým 
úspěchem již začátkem roku, kdy byla zcela zaplněna tělocvična 
v Raškovicích. 
 

 
Český zahrádkářský svaz Morávka  
uspořádá v letošním roce 3 zájezdy. Do naplnění plánovaného počtu míst 
nabízíme účast i nečlenům ČZS Morávka.  Programy zájezdů:  
12. 5. 2012.  Prodejní výstavy Polsko.   Program: Prodejní trhy v Cieszyně, 
školky květin a ozdobných keřů Pisarzowice, zahradnické a chemické potřeby 
Pisarzowice, školky Czechowice, motorest Horní Tošanovice. Odjezd 
z Morávky- Velký Lipový v 7,00 hod. Zastávky po trase Morávka Pražmo, 
Dobrá, Č. Těšín. Předpokládaná cena  200.- Kč  
1. – 3. 6. Znojmo – Rakousko.  Program : 1. den :  Židlochovice -   park,  
zámek?, obora?,  Jevišovice  - krokodýlí farma,  Znojmo - prohlídka hradu a 
města, ochutnávka vin ve sklípku.   2.den :  Melk- nádherný klášter a město. 
Podle výběru :  Schallaburg – romantický hrad nebo jízda lodí po Dunaji 
z Melku do Kremže. 3. den  Tulln -  výstavní zahrady,  Maissau -  Svět 
ametystů, Velký Újezd, Morávka. Odjezd z Morávky v 7,00 hod. zastávky po 
trase Morávka, Dobrá, Brno.  Předpokládaná cena za autobus, ubytování 
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,polopenzi a vinný sklep 2.200 Kč. Vstupy do zámků a zahrad samostatně.  
Podrobné informace u níže jmenovaných . 
Září – říjen 2012.  Výstavy Jablunkov, Nýdek.  Program :Vendryně - 
vápenka z 19. století, Jablunkov – klášter sv. Alžběty a Františka z Assisi,  
zahrady, Dům zahrádkářů, Bystřice -   zahradnictví, skalničky,květiny, Nýdek 
-  výstava a prohlídka    Odjezd v 8,00 hod z Morávky – Velký Lipový. Zastávky 
po trase Morávka, Pražmo, Dobrá, Vendryně.  Předpokládaná cena 150 Kč.  
Přihlášky u :  
Bražinová Jarmila, Morávka   tel. 558 691 093 
Nitrová E  Raškovice   mobil 728 335 115 
Pěchuvka M  Pražmo  mobil 732 414 941 
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NNaabbííddkkaa  sslluužžeebb  TTSS  aa..ss..  
  

Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, 

 jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? 

JJssmmee  ttaaddyy  pprroo  VVááss!!  VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkkůů!!  
 

 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    

 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  

 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 
 

             
  

NNaabbíízzíímmee::  

 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace 

ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). 

 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).  

 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a 

stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci 

pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mmůůžžeemmee  vvyybbaavviitt::  

 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 

 Ploty a zídkami dle vašich požadavků. 

 Typizovanými dětskými prvky. 

PPrroovvááddíímmee::  

 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 

 Opravy sekaček a jejich servis. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz 

 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  

mailto:info@tsfm.cz
http://www.tsfm.cz/
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   GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 
    Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. 
Garážová vrata od 9.999 Kč vč. 20% DPH.   
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.  

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace 
dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže. 

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.  
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná 

pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže 
sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. 
THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy. 

Prodáváme také stínící tkaninu. 
www.KANCLIR.cz 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava celá ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

 
 

Soukromá hudební výuka  
 

Miriam Dýrrové dipl. um. 
 

spolu s jejími žáky 
 

Vás zvou na 
 

KONCERT ŽÁKŮ, 
  

který se koná 
 

. v ZŠ v Raškovicích – infocentru 
. dne 13. června 2012 

.  v 16.30   hodin 
 

Těšíme se na Vaši  účast 
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA 

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto 

hudební nástroje: 
klavír - akordeon - pozoun - zobcové flétny – soupránová, altová, tenorová 

basová, příčná flétna 

 
Přihlaste se dne 7. září 2012  

 

a) v MŠ v Raškovicích od 7.00 do 8.30 hodin   

b) a v informačním centru ZŠ v Raškovicích od 13.00 do15.30 hodin 

 

    Schůzku si můžeme individuálně domluvit / mobil. číslo 604 821 849 /. 

    Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um. 

 
 
Firma Kerak Kompt s.r.o. prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách vás 
srdečně zve na prohlídku navé vzorkové prodejny RAKO, ve které jsou 
představeny novinky obkladů a dlažeb pro rok 2012. Také vám můžeme 
nabídnout novinky sprchových koutů a masážních boxů, sprchových zástěn 
dveří firem RAVAK, ARTTEC, VAGNERPLAST a dalších. Přijďte si vybrat 
obklady do vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO,Paradyz a 
dalších. Máme skladem mrazuvzdorné dlaždice v rozměrech 30x30, 33x33 a 
větších rozměrů, vhodné na balkony, terasy do sklepních prostor a garáží. 
Můžete si vybrat jak v rozměrech, barvách tak i v různých cenových relacích. 
Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyrábějí za cenu # 99kč za 1m2. Za tuto 
akční cenu si můžete ve výprodeji vybrat i různé obklady ve zbytkovém 
množství. Prodáváme výrobky firmy HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 
barevných odstínech interiérové nebo flexibilní.  
Lepidla si u nás také vyberete na obklady a dlažbu i flexibilní, nebo speciální 
rychle tuhnoucí. Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně, vám rádi 
zavezeme do vašich domovů ZDARMA. Komu naše prodejní doba nevyhovuje 
PO-PA 8-17, SOBOTA 8-11, tak si může po telefonu domluvit jinou dobu na 
prohlídku prodejny a rádi zůstaneme v práci pro vás déle.  
Kontakt: Mládek 602 190 377, 558 431 605, Mail: kerak.mladek@seznam.cz 
Naše prodejna je umístěna v areálu fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53. Těšíme se na 
Vaší návštěvu Mládek. 

mailto:kerak.mladek@seznam.cz
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Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, 
případně koupit byt? 

 
Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit? 

 
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením 
včetně kompletního servisu v oblasti vašich financí - stavební spoření, 
investiční a životní pojištění Vital, penzijní připojištěni PF KB, pojištění 
nemovitosti ALLIANZ, pojištění domácnosti ALLIANZ. Zařízení běžného účtu 
za nadstandardních podmínek, spotřebitelského úvěru, kreditní karty v KB.  
  
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním 
za zvýhodněných podmínek.  
 
Bc. Dana Hárendarčíková 
Rodinný finanční poradce 
Mobil : 724070197 
Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz 
Email:  danaharenda@email.cz  
 

mailto:dana.harendarcikova@mpss.cz

