
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

říjen 2014    číslo 4/2014 

 

Loučíme se s Vámi a přejeme všechno dobré 
 
Čtyři roky uplynuly jako voda a proto nastal čas bilancování, hodnocení 
a také loučení. Období, strávené prací pro naši obec bylo sice mnohdy 
náročné, ale rovněž velmi inspirativní, plodné a taky někdy úsměvné. Snažili 
jsme se pracovat pilně a pečlivě, vědomi si té, Vámi svěřené odpovědnosti. 
Jsme rádi, že se nám téměř vždy podařila najít společná řeč a celé 
zastupitelstvo tak pracovalo jednotně a bez zbytečných naschválů a intrik, jak 
to mnohde bývá. Ne všem se dařilo v jejich požadavcích vyhovět, ne vždy se 
rozhodnutí rodila lehce a nezřídka se musely dělat kompromisy. Tak už to 
však chodí a v práci zastupitelů obzvláště platí známé rčení: „Není člověk ten, 
aby se zavděčil všem“. 
Doufáme však, že výsledky naší práce jsou vidět a že se nemusíme stydět 
za plody i velmi zásadních rozhodnutí. 
Dovolte nám, abychom ve zkratce připomenuli, alespoň některé z nich: 
 
Odpadové hospodářství – díky úzké spolupráci s obcí Raškovice se nám 
podařilo zajistit efektivní provoz sběrného dvora, nakoupili jsme pro občany 
kvalitní kompostéry, pořídili jsme do každé domácnosti tašky na tříděný 
odpad (distribuce právě probíhá), vyměnili jsme nádoby na tříděný odpad, 
optimalizovali jsme systém nakládání s komunálním odpadem apod. 
 
Kultura a podpora spolků – uzavřeli jsme smlouvu o partnerství s polským 
městem Niemodlin, dařilo se uspořádat spoustu kvalitních kulturních akcí 
(Pražmovské veselení, obecní ples, rozsvěcování vánočního stromu 
s jarmarkem, setkání seniorů a nově i plackové hody. I nadále se daří 
prohlubovat spolupráce s SDH Pražmo, farností Morávka, nově vzniklým 
Floorbalovým klubem Pražmo, finančně jsme podpořili spoustu dalších 
spolků, jako jsou Svaz tělesně postižených, Sdružení rodičů při základní škole 
Raškovice i mateřské škole Pražmo, Volejbalový klub v Raškovicích apod. 
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Školství a vzdělávání – dařilo se i nadále zvelebovat mateřskou školu 
v Pražmě (nová střecha, zahrada, oplocení), spolupráce s mateřskou školou 
byla na vysoké úrovní po všech stránkách. Daří se rozšiřovat předškolní 
systém výchovy a vzdělávání dětí díky mateřskému centru Skřítek, zavedení 
systému vzdělávání Montessori pedagogiky (nákup vybavení a pomůcek, 
zajištění odborného vzdělávání pro lektorku), finančně jsme podporovali 
provoz základní školy v Raškovicích i na Morávce, podařilo se přestěhovat 
a zmodernizovat místní knihovnu. 
 
Sport a infrastruktura – bylo vybudováno víceúčelové hřiště před bytovými 
domy, cyklostezka s chodníkem kolem hlavní komunikace, opraven most přes 
Čuvný potok u řeky Morávky, rekonstruován chodník s kašnami a plotem 
na hřbitově, postupně jsou opravovány místní komunikace. 
 
Příprava projektů – k realizaci je připraven projekt na rekonstrukci budovy 
obecního úřadu (půdní vestavba pro účely setkávání spolků a pro provoz 
mateřského centra, zateplení budovy, změna vytápění, instalace výtahu). 
K realizaci je připraven projekt na restaurování a úpravu Památníku padlým 
za II. sv. války, na který jsou na rok 2015 zajištěny dotační finanční 
prostředky z Ministerstva obrany ČR. Před schválením je projektová 
dokumentace regenerace centra obce Pražmo, vč. regulace Roveňského 
potoka (tento projekt byl připravován za významné spoluúčasti veřejnosti), 
Právě probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
Rajmanea, které bude dále sloužit pro bydlení. Připraven je projekt na 
vybudování nového mostku u kapličky, což je vynucená investice díky 
narovnávání koryta Hluchého potoka. 
 
Krizové řízení a požární ochrana – snažíme se stále modernizovat a 
vybavovat naší jednotku požární ochrany, která funguje na 100 %. Její 
potřebnost a schopnosti jejich členů byly nesčetněkrát prověřeny při 
požárech, hledání pohřešovaných osob i povodních. Velkému nasazení 
jednotky odpovídá i fakt, že po vyhlášení poplachu vyjíždějí do několika 
minut a k požárům přijíždějí vždy jako první. 
 
Ochrana ovzduší – v této oblasti se nám podařilo zejména uchopit příležitost 
a navázat na krajský program podpory výměny kotlů na tuhá paliva, 
vyhlášením vlastního, slučitelného dotačního programu, který již využilo 8 
domácností. Jsme tomu velmi rádi.  
 



Pražmovské ozvěny        3 

 

Vážení spoluobčané, tímto dozajista neúplným výčtem projektů a aktivit, 
které se v posledních čtyřech letech podařilo realizovat, se s Vámi v tomto 
složení loučíme a přejeme naší obci a všem v ní žijícím občanům moudré 
a spravedlivé zastupitelstvo, které si bude vždy vědět rady. 
S úctou 
 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce, Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce, 
Ing. Jindřich Vymětalík, zastupitel a předseda kontrolního výboru, Olga Muroňová, 
zastupitelka a předsedkyně finančního výboru, Mgr. Kristýna Felcmanová, zastupitelka 
a předsedkyně výboru pro kulturu a soc. záležitosti, Petr Jerglík, zastupitel a předseda 
výboru pro životní prostředí a krizové řízení a Zdeněk Foldyna, zastupitel a předseda 
výboru pro místní rozvoj 

 
PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 

 
Co se bude dít s prostorem bývalé čističky před bytovými domy? 
Tento prostor je ve vlastnictví Moravské společnosti pro kapitálové investice, 
tedy vlastníka bytových domů. I přesto jsme se s jednatelem společnosti, 
panem Jaroslavem Havlíkem dohodli na postupné úpravě, chcete-li 
rekultivaci tohoto místa. Bylo snahou tak učinit již v létě, nicméně pod zemí 
jsme objevili rozsáhlé staré septiky, které bylo nutné zasypat, což se také 
stalo. V současné době čekáme, až zásyp usedne, aby se mohly udělat konečné 
terénní úpravy a ozelenění. Plánován je i prořez stávajících dřevin a výsadba 
nových, zejména kolem cyklostezky. Prostor tak bude zelení oddělen 
a i nadále sloužit ke kompostování, nicméně již řízenému a kultivovanějšímu 
než je dnes. 
Problémový výjezd z ul. od bývalého obecního úřadu. 
Byl jsem upozorněn na ztížené podmínky při vyjíždění z ul. od bývalého 
obecního úřadu na hlavní komunikaci. Z důvodu návozu skrývkové zeminy 
jsou zde špatné rozhledové poměry. Stavební společnost, která má 
na předmětném pozemku zřízené staveniště bude vyzvána k odvezení části 
zeminy tak, aby se rozhledové podmínky zlepšily. 
Kdy budou dodělány terénní úpravy v tzv. trojúhelníku mezi 
cyklostezkou a hlavní komunikací u bytového domu č. p. 176? 
Tyto terénní úpravy měly být dokončeny již dávno. Vzhledem k tomu, že 
neustále prší a zemina je promočená, nejsme schopni konečnou úpravu 
dodělat. Budeme se snažit o nápravu v co nejkratším možném termínu 
(jakmile počasí dovolí). 
 
Marek Kaniok, DiS, starosta obce 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování svodu dešťové vody 
na ul. Do potoka. Tento záměr by měl odvodnit cca 90 m komunikace tak, 
aby nebyla narušována, zejména dešťovou vodou stékající s přilehlých 
travnatých pozemků. Zároveň zastupitelstvo obce schválilo opravu 
stávajícího příkopu na ul. Do potoka tak, aby nebyl zanášen naplaveninami 
a dešťová voda mohla bezproblémově odtékat do následné dešťové 
kanalizace. 

 Zastupitelstvo obce schválilo odložení realizace připraveného projektu: 
„Přístavba a stavební úpravy budovy OÚ č. p. 153“ a doporučilo nově 
zvolenému zastupitelstvu obce tento projekt realizovat. Projekt řeší půdní 
vestavbu v budově, která by měla sloužit k volnočasovým aktivitám, 
zateplení, změnu vytápění budovy a instalaci výtahu. Tento projekt by 
mohl být financován za pomocí dotace z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. 

 Zastupitelstvo obce doporučilo novému zastupitelstvu obce, projednat 
předloženou nabídku České pošty, s. p., na možnosti pronájmu 
nevyužívaných prostor v budově č. p. 81 (stávající pošta). 

 Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o čerpání finančních 
prostředků z vyhlášeného programu obce: „Program podpory výměny 
kotlů v obci“. Doposud bylo schváleno 8 žádostí a na realizaci rezervováno 
260 000 Kč. V rozpočtu obce zbývá pro tento účel ještě 240 000 Kč. Jedna 
žádost již byla proplacena. 

 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Základní školu Raškovice 
ve výši 150 000 Kč, a Základní školu Morávka ve výši 50 000 Kč, což je 
cca 3000 Kč na 1 žáka z obce Pražmo. Finanční prostředky budou použity 
na vybavení učeben v ZŠ Raškovice a vybavení a rozšíření školní družiny 
v ZŠ Morávka. 

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozsah prací, které budou provedeny 
při rekonstrukci budovy č. p. 93 (Rajmaneum). Projektant bude vycházet 
ze schválené projektové studie (vybudování 6. bytů – 3 garsonky, 3 byty 
2+1, výška budovy se nebude měnit, bude provedena rekonstrukce 
střechy – mansarda, provedená výměna oken, úprava vstupu, úprava 
dispozičního řešení uvnitř budovy, změna způsobu vytápění, výměna 
elektroinstalace, zdravotechniky apod.). Do úplného výčtu prací je možné 
po dohodě nahlédnout na obecním úřadě. Rekonstrukce by měla být 
prováděná na etapy. 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. 
do 22:00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod. ve volební 
místnosti, která bude umístěna v zasedací místnosti budovy obecního úřadu 
č. p. 153 (1. poschodí). 
Do zastupitelstva obce Pražmo pro období 2014-2018 bude zvoleno 7 členů. 
K volbám si s sebou přineste platný občanský průkaz nebo platný cestovní 
pas pro prokázání totožnosti a státního občanství. 
Pokud se nemůžete ze zdravotních důvodů osobně dostavit, bude Vám 
na požádání umožněno hlasování do přenosné volební urny. 
 

UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE VOLEBNÍ LÍSTEK JE 
OBOUSTRANNÝ, ČEMUŽ TAK V MINULOSTI NEBYLO. 

 
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE 

 
Vzhledem k tomu, že internetové stránky jsou jedním z důležitých nástrojů 
komunikace obce, považujeme za nutné tento nástroj udržovat v bezvadném 
a aktuálním chodu. Jelikož jsme si vědomi toho, že naše internetové stránky 
již nestačí držet krok s dobou a potřebují radikální změnu, rozhodli jsme se je 
vytvořit zcela nově tak, aby byly, intuitivní, graficky líbivé a vybavené 
moderními prvky odpovídajícími současným potřebám jejich uživatelů. 
Zároveň jsme přesvědčeni, že byste nám právě vy, jejich uživatelé, mohli 
v tomto nelehkém úkolu pomoci a vybrat si z následných variant grafického 
zpracování a také z výčtu podstatných funkcí stránek. Pokud máte další 
nápady, jak předložené návrhy vylepšit, neváhejte je nám sdělit. Tyto jsou 
pouze pracovní, nikoliv definitivní a neřeší podrobnosti, jako je barevné 
zpracování, typ a barva písma, úvodní fotografie apod. Řeší pouze rozložení 
podstatných informací do sekcí a jejich umístění v ploše. Jedná se vždy 
o úvodní stranu. Grafické návrhy si je možné prohlédnout v barevném 
provedení na internetových stránkách obce: www.prazmo.cz v sekci 
aktuality. 
 
 
 
 

http://www.prazmo.cz/
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Návrh č. 1 
 
Tento návrh je zajímavý zejména tím, že štítky s nejdůležitějšími odkazy jsou 
umístěny v horní části, ve středu jsou uvedeny aktuality a ve spodní části 
kontaktní informace, pro které již nemusíte nikde klikat. Pokud se Vám líbí 
tento návrh, zaškrtněte jej v dotazníku, který je umístěn za návrhy. 
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Návrh č. 2 
 
Tento návrh má umístěné hlavní odkazové pole vlevo, podobně jako je tomu 
doposud. Základní kontaktní údaje opět naleznete v dolní části, kdy již 
nemusíte nikde jinde klikat. Pokud se Vám líbí tento návrh, zaškrtněte jej 
v dotazníku, který je umístěn za návrhy. 
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Návrh č. 3 
 
Zde je navrženo podobné rozdělení jako u předchozího návrhu, pouze horní 
část s fotografií je vystředěna. Pokud se Vám líbí tento návrh, zaškrtněte 
jej v dotazníku, který je umístěn za návrhy. 
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Návrh č. 4 
 
Rozdělení v tomto návrhu vychází ze současné podoby internetových stránek. 
jako ve všech předchozích variantách jsou podstatné kontaktní informace 
uvedeny dole tak, aby byly vidět již z úvodní strany bez dalšího hledání. 
Pokud se Vám líbí tento návrh, zaškrtněte jej v dotazníku, který je 
umístěn za návrhy. 
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DOTAZNÍK K NÁVRHŮM NOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE 
 

Vyplněný dotazník předejte, na obecním úřadě Pražmo (možno také 
do schránky) nebo zašlete poštou na adresu: Obec Pražmo, Pražmo 153, 739 
04 Pražmo nebo e-mailem: zdenka.lojkaskova@prazmo.cz. nejpozději 
do 31. 10. 2014. 

 
Líbí se mi návrh (zaškrtněte jedno nebo více polí) 1 2 3 4 
optimalizovat pro mobilní tel. a tablety ano1) ne1) 

Vícejazyčnost stránek (zaškrtněte jedno nebo více polí) ang. pol. něm. 
Anketní systém ano1) ne1) 
Sekce otázky a odpovědi ano1) ne1) 
Diskusní fórum (obecné) ano1) ne1) 
Mini diskuse k tématu v sekci: Co se právě děje ano1) ne1) 
Mini diskuse k tématu v sekci: Aktuality ano1) ne1) 
Mini diskuse k tématu v sekci: Otázky a odpovědi ano1) ne1) 
Kalendář akcí ano1) ne1) 
Kontaktní formulář - zaslání e-mailu ze stránek ano1) ne1) 
Sekce Tipy na výlet ano1) ne1) 

Prostor pro Vaše návrhy: 
 
 
 
 
 
 

1) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
 

zde odstřihněte…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

 
Barevné tašky, které jsme pořídili za účelem efektivnějšího a jednoduššího 
třídění papíru, skla a plastu ve Vašich domácnostech, si můžete od této chvíle 
ZDARMA vyzvednout na obecním úřadě. Tašky jsou připraveny ve dvou 
velikostech, kterou si budete moci zvolit podle toho, kolik tříděného odpadu 
Vaše rodina vyprodukuje. Tašky se vyprazdňují do barevných kontejnerů 
rozmístěných po obci. 
 

 

mailto:zdenka.lojkaskova@prazmo.cz
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 Do modrých tašek  
ANO – papír, například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si 
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku! Do těchto tašek vhazujeme rovněž nápojový kartón. 
NE - celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na 
sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu 
nepatří do tašek na papír, ale do popelnice! 

 
 Do zelených tašek 

ANO - sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů. Vhodit do zelené tašky můžete také menší tabulové sklo, lahvičky 
od parfémů, zavařovací sklenice apod. 
NE - keramika a porcelán, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. 
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 

 
Prosíme o to, abyste v okamžiku, kdy budete tašku vyprazdňovat 
do kontejnerů, sklo rozdělili a čiré vhodili do bílého kontejneru 
a barevné do zeleného kontejneru. Děkujeme 
 
Do žlutých tašek 
ANO - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, plastové 
hračky a další výrobky z plastů, polystyrén. 
NE - mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, 
či novodurové trubky. 

Děkujeme, že třídíte odpad 

 
ANALÝZA ODPADŮ 

V rámci projektu „Podpora domácího kompostování v obci“ došlo k rozdělení 
dalších kompostérů do domácností, které o něj projevily zájem. V souvislosti 
s tímto jsme provedli již druhou analýzu odpadů, kdy jsme sesbírali a podle 
jednotlivých složek vytřídili asi 20% vzorek popelnic, abychom zjistili 
zastoupení tříditelných složek v celkovém objemu odpadu. Zjištění jsou 
uvedena v následující tabulce a nejsou, alespoň ve vztahu k biologicky 
tříditelnému odpadu nijak lichotivá. Je pravdou, že tříditelné složky jako 
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papír, plast, kov, sklo apod., v popelnicích neměly vysoké zastoupení, což je 
moc dobře, naopak jsme tam našli mnoho kompostovatelného odpadu, který 
patří do kompostu a nikoliv do směsného komunálního odpadu. Jednalo se 
zejména o zbytky zeleniny a ovoce z kuchyně, padaná jablka, výplevky ze 
zahrady atd. – VŠE SE DÁ BEZ PROBLÉMŮ ZKOMPOSTOVAT. 
 

Porovnávací tabulka 2 provedených analýz 

Datum analýzy 30. 5 .2013 4. 9. 2014  

Složka komunálního 

odpadu 

Množství 

(kg) 

% podíl Množství 

(kg) 

% 

podíl 

Rozdíl v 

% 

Papír 7 2,16 6,5 1,75 - 0,41 

Sklo 7 2,16 10,9 2,94 + 0,78 

Plasty 33 10,2 7,3 1,97 - 8,23 

Kovy  --- --- --- --- --- 

Obaly z kovů 7 2,16 3,7 1 - 1,16 

Biologický odpad 123 38,02 207,48 55,92 + 17,9 

Tetrapaky 3 0,93 1,7 0,46 - 0,47 

Textil 12,5 3,86 6,2 1,67 - 2,19 

Jiné – Stavební suť --- --- 30 8,1 + 8,1 

Nerecyklovatelný 

komunální odpad 

131 40,5 96,42 26,05 - 14,45 

Celkem 323,5 100,00%   370,2 

(↑46,7) 

100%  

 
KRÁTCE 

V nadcházejících dnech bude dokončena rekonstrukce mostku přes Čuvný 
potok u řeky Morávka. U tohoto mostku byla v havarijním stavu jeho horní 
část, která musela být vyměněna. Bylo provedeno snesení horních pojízdných 
vrstev, očištěna a natřena železná nosná konstrukce a vybetonována nová 
železobetonová mostovka. Zábradlí bylo opraveno. Zbývá opatřit betonovou 
část hydrofobním nátěrem a je hotovo. Za koordinaci prací a technický dozor 
děkujeme panu Jiřímu Muroňovi. 

 
OHLÉDNUTÍ ZA: 

 

Pražmovskými plackovými hody………… 
V minulých Pražmovkých ozvěnách jsme Vás informovali o okolnostech, kvůli 
kterým letošní plackové hody pořádala v sobotu 9. srpna 2014, v areálu 
u sv. Floriána obec Pražmo ve velmi úzké spolupráci s místním Sborem 
dobrovolných hasičů. Zástupci Svazu invalidů (coby dlouholetý pořadatel) se 
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během léta několikrát vyjádřili, že letos tuto akci pořádat nebudou. Nabídka 
pomoci se zajištěním celé akce ze strany obce i hasičů byla odmítnuta. A tak 
se rozjel velmi rychlý kolotoč příprav. Nakonec se všechno povedlo, podařilo 
se zajistit bohatý kulturní program pro všechny věkové kategorie. Děti se 
mohly pobavit v loutkovém divadélku, zazpívat s kytarou nebo si zadovádět 
s klaunem. Pro ty starší zazpívala účastnice celostátní pěvecké soutěže Lucie 
Horáčková nebo harmonikář Bohuš Rončka. Večer hrála k tanci i poslechu 
skupina Nu pogodi!!! Jako bonus byla po celou dobu programu k dispozici 
paní kartářka, o jejíž věštění byl velký zájem.  
Ze strany hasičů bylo zajištěno bohaté občerstvení. O bramborové placky byl 
takový zájem, že je organizátoři téměř nestíhali smažit. K chuti přišly 
i klobásky nebo koláče.  
K dobré náladě přispělo také krásné počasí. Přesto, že navečer přišla bouřka, 
na návštěvnosti se to nijak neprojevilo. O tom, že se návštěvníkům tato akce 
velmi líbila, svědčí i fakt, že mnozí do kasičky s dobrovolným vstupným 
přispěli i při odchodu domů. Reportáž z Pražmovských hodů se dostala i do 
oblastního tisku a na internet, kde si jí můžete stále přečíst 
(http://fm.denik.cz/zpravy_region/v-prazme-lakali-na-bramborove-placky-
20140810.html). 
 

…………..Sportovním dnem Sdružení obcí povodí Morávky 
V sobotu 20. 9. 2014 se na fotbalovém hřišti v Raškvicích konal Sportovní den 
Sdružení obcí povodí Morávky. Jednalo se již o čtvrtý ročník soutěžního klání 
mezi obcemi, kdy se opět po roce sešly děti i dospělí změřit své síly 
v nejrůznějších disciplínách. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 obcí SOPM.  
Každou obec reprezentovaly čtyři tříčlenná družstva dětí a čtyřčlenné 
družstvo dospělých. Děti do osmi let soutěžily v chytání papírových ryb 
s kovovým okem na udici s magnetem, děti od 8 do 10 let házely tenisové 
míčky na cíl, disciplínou pro děti do 13 let byl klasický kroket a nejstarší pak 
čekal vojenský překážkový běh zakončený střelbou. Závěrečnou dětskou 
disciplínou byl již tradiční štafetový skok v pytli, v této disciplíně se postavilo 
na start celé 12-ti členné družstvo.  
Družstvo dospělých tvořili dvě ženy a dva muži. Pro ně byla připravena 
netradiční soutěž s názvem „Obrácená domácnost“. Nejdříve překonali dráhu 
na společných dlouhých lyžích. Úkolem mužů pak bylo pověsit prádlo 
na šňůru, následně ho také sebrat a poskládat. Současně ženy převážely 
v kolečkách cihly. Na závěr všichni členové družstva přelévali vodu. 
Do hodnocení se počítal dosažený čas a zároveň množství přelité vody. V této 
disciplíně se naše družstvo ve složení Soňa Rusňáková, Magda Polachová, 
Michal Polach a Martin Žilinský umístilo na nádherném 2. místě.  Je vidět, 

http://fm.denik.cz/zpravy_region/v-prazme-lakali-na-bramborove-placky-20140810.html
http://fm.denik.cz/zpravy_region/v-prazme-lakali-na-bramborove-placky-20140810.html
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že doma lehce zvládají jakoukoliv práci. Královskou disciplínou byl také již 
tradiční hod vajíčkem, kdy úkolem je přehazovat čerstvé vejce na co nejdelší 
vzdálenost.  
Všem dětem i dospělým, kteří si našli čas a byli ochotni v jasně žlutém tričku 
se znakem naší obce bojovat o co nejlepší výsledky, patří velké poděkování. 
Zrovna tak patří poděkování všem organizátorům a v neposlední řadě 
i divákům, bez nichž by se nevytvořila tak bezva atmosféra, která tam jistě 
po celé odpoledne panovala. Díky obrovskému nasazení všech soutěžících 
jsme se celkově umístili na 6. místě. A jen pro úplnost dodejme, že 
organizátorem příštího ročníku se stala obec Dobratice.  
 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 

 
Vážení a milí spoluobčané,  
rádi bychom Vás informovali o nově založeném 
klubu FBC PRAŽMO. Tento amatérský florbalový 
tým založili sportovní nadšenci z Pražma a okolních 
obcí. Náš florbalový tým se přihlásil do amatérské 
florbalové sezóny pro rok 2014/2015, kterou 
organizuje sportovní-klub.cz. V pravidelných 
intervalech se zúčastňujeme turnajových klání. Naší 
činností chceme rozvíjet sportovní vyžití dětí i 

dospělých všech věkových kategorií. Chtěli bychom poděkovat obci Pražmo 
za finanční podporu, díky které jsme mohli tento projekt realizovat.  
Tímto bychom chtěli také pozvat všechny sportovní nadšence na plánované 
akce pořádané naším klubem. Bližší informace naleznete na našich 
facebookových stránkách FBC Pražmo ( facebook.cz/fbcprazmo), v obecních 
zpravodajích apod. Samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv finanční nebo 
organizační podporu pro rozvoj našeho klubu.  

 
Z leva: Lukáš Hořčica, Roman 
Pohludka, Ladislav Demeter, 
Jan Krejčí, Radek Felcman, 
Richard Mäkký. Spodní řada: 
Jan Rusek, Roman Václavík, 
Jiří Rusek, Jakub Kozelský, 
David Holinka.  

 
Za Vaši projevenou podporu
 a přízeň děkujeme. 

http://facebook.cz/fbcprazmo
https://www.facebook.com/ricrd.makky?fref=nf
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tým FBC Pražmo 

FBC PRAŽMO Vás Zve na  
1. Ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE 

 

KDE: Tělocvična u ZŠ Morávka 

KDY: 15. 11. 2014 OD: 09:00 hod.–DO: 19:00 hod. 

 
Informace k turnaji: Hrát se bude systémem 4+1. Max. 

10 týmů. Za asistence dvou nestraných rozhodčích. Při 

dosažení max. počtu týmů se bude hrát formou dvou skupin. Z každé skupiny 

budou postupovat první 3 týmy. První tým postupuje rovnou do semifinále, další 

dva pak odehrají čtvrtfinále s týmy druhé skupiny. Když bude méně, jak 8 týmů, 

tak bude udělaná skupina, každý s každým.  

Uzavírka přihlášek nejpozději do 31.10.2014. 

Bližší informace na tel. č. 739 498 083 – Ladislav Demeter, nebo 

na tel. č. 737 684 997 – Roman Pohludka 

Příhlášky zasilejte na email: FBCPrazmo@seznam.cz 

Facebook: FBC Pražmo 

 
PŘÁTELSKÁ POSEZENÍ SE SOUSEDY „GRILOVÁNÍ PRO ROVEŇ“ 

PODĚKOVÁNÍ ZA ORGANIZACI 
 

Na počátku a konci letních prázdnin se v naší ulici konala přátelská posezení 
se sousedy, Grilování pro Roveň. Tato posezení pořádala paní Iveta Lapišová 
před svou večerkou. Ráda bych jí tímto příspěvkem poděkovala 
za uspořádání této skvělé akce, na které jsme si celá ulice mohli poklábosit, 
zazpívat, nebo i zavtipkovat. O zpěv a zábavu se postaral pan Čapčuch, 
kterého statečně doprovázel pan Stuchlík se svou harmonikou, takže utvořili 
skvělé duo a jádro zábavy. Zároveň bych chtěla poděkovat panu Klímkovi, 
který se nejprve postaral o přípravu stanu a samotného posezení, aby 
následně mohl strávit večer u grilu přípravou dobrůtek pro nás hosty. 
Přestože akce začala již odpoledne, domů jsme se rozcházeli až v pozdních 
nočních hodinách.  

ještě jednou děkuji paní Lapišové za skvělou zábavu.  

Marie Kaňová 
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INFORMACE VK RAŠKOVICE (volejbal, ASPV) 
www.vkraskovice.cz,  http://vkraskovice.rajce.idnes.cz 

 

TURNAJE 2014 
 

17.6.2014 - TURNEJ V MINIVOLEJBALE 
V úterý 17.6.2014 jsme uspořádali pro děti z 1.- 8.třídy závěrečný turnaj 
dvojic s pravidly barevného minivolejbalu. I přes proměnlivé počasí se tento 
turnaj vydařil a to za účasti 31 dětí z VK Raškovicetí a 4 dětí z Beskyďáčku. 
Děti hrály ve svých kategoriích žluté+oranžové, červené, zelené a modré 
barvy. 

19.7.2014 - 7. ROČNÍK TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
V sobotu 19. 7. 2014 proběhl na volejbalových kurtech VK Raškovice 7. 
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Zúčastnit se mohla 
družstva, která splnila následující podmínky: 2 ženy + 4 muži (2 muži ve věku 
40+ bez herního omezení + 2 muži hrající okresní přebor nebo bez registrace 
v některé z volejbalových soutěží). Na organizátory soutěže pak zbývalo to 
ostatní - zajistit kurty, profesionální rozhodčí, zkušenou obsluhu do bufetu, 
pestré občerstvení a samozřejmě krásné počasí. Vše, včetně nádherného 
letního počasí, se podařilo zajistit. 
Přihlásilo se 11 družstev. Vedení turnaje rozdělilo družstva do tří skupin. 
Všechna utkání se hrála na dva hrané sety do 25 bodů. Vítězové skupin se 
utkali v boji o 1. - 3. místo. Družstva, která se umístila na druhém místě ve 
skupině, bojovala o 4. - 6. místo. 
Konečné pořadí:1. Sokol FM, 2. Radegast, 3. Raškovice (Jirka, Alča, Vojta, 
Verča, Danka, Matěj, Standa) ,4. Veidec Family, 5. Horský vítr, 6. Citrus, 7. - 
11. Angel tým, 7 hráčů, Obnova, ČSAD, Aura 

 
MALÁ CENA BESKYD 

Turnaje v sobotu i v neděli zahájil, spolu s předsedou oddílu VK Raškovice 
Zbyňkem Sonnkem, starosta obce Jiří Blahuta. Všechna družstva obdržela 
věcné ceny a družstva na 1.-.4. místě obdržela diplom a pohár. 
 

SOBOTA 21.6.2014 - TURNAJ ŽÁKŮ A ŽAČEK 
Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev žaček hrající krajské mistrovské 
soutěže mládeže z celého Moravskoslezského kraje.  

 
NEDĚLE 22.6.2014  - TURNAJ KADETŮ, JUNIORŮ, KADETEK A JUNIOREK 

Turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev juniorek a kadetek a 2 družstva 
kadetů a juniorů.  
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Konečné pořadí: 1. Sestry Sokolky (Frýdek-Místek), 2. TJ Ostrava – juniorky, 
3. Sokol Frýdek-Místek - kadetky 

 
16.8.2014 - 28. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA 

turnaj žen a juniorek 
Turnaje se v sobotu 16.8.2014 zúčastnilo celkem 23 družstev žen a juniorek z 
Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Družstva byla 
rozdělena do 6 skupin. V pěti skupinách o čtyřech družstvech se hrálo na 2 
hrané sety do 25 bodů, v jedné tříčlenné se hrálo na 3 hrané sety do 25 bodů. 
Ze skupin postupovaly vítězové + další dvě nejlepší družstva z druhého místa. 
Bohužel byl turnaj přívalovým deštěm přerušen ještě před odehráním všech 
skupin. Po hodinové neplánované přestávce turnaj pokračoval. Počasí už však 
dovolilo odehrát pouze čtvrtfinále. V 18.30 si nejlepší 4 týmy rozdělily ceny 
pro 1.- 4.místo losem. Počasí se večer nakonec umoudřilo a do ranních hodin 
pokračovala zábava při reprodukované hudbě. 
Konečné pořadí:1. Bizoni (ostrava - extraliga), 2. Nový jičín (1.liga), 3. Happy 
opava (2.liga), 4. Divoký anděl (ostrava - extraliga) 
 

17.8.2014 - 55. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA SALÁTA 
turnaj mužů a juniorů 

Turnaje se v neděli 17.8.2014 zúčastnilo celkem 20 družstev mužů a juniorů z 
Moravskoslezského kraje. Družstva byla rozdělena do 5 skupin po 4 
družstvech, ve kterých se hrálo na 2 hrané sety do 25 bodů. Ze skupin 
postupovali vítězové + další 3 nejlepší družstva z druhého místa. Počasí nám 
přálo a celý turnaj se odehrál až do konce. Viděli jsme krásný volejbal, kdy ve 
finále se potkalo družstvo OGARŮ a ŠSK Beskydy A. Družstvo Ogarů v čele s 
Peterem Gogou (bývalý extraligový nahrávač Ostravy, Zlína, který působil 
také v rakouského Aichu) a Tomášem Zedníkem (bývalý extraligový hráč a 
dnes manažer klubu VK Ostrava) po třech setech nakonec hráčům z Frýdku-
Místku podlehlo.   
Konečné pořadí:1. ŠSK Beskydy A, 2. Ogaři, 3. Ostrava A, 4. Bobrovy koule 
 

SEZÓNA 2014/2015 
Všechny družstva od října trénují v tělocvičně v Raškovicích. 
MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR - Po vydařené loňské sezóně, kdy muži vyhráli 
soutěž okresního přeboru, hrají v letošní sezóně tuto soutěž znovu. Dva 
raškovičtí hráči Jakub Bohačík a Ondřej Kopera jsou na hostování v družstvu 
Lignum Morávka hrající 2. ligu mužů. Utkání mužů okresního přeboru 
sezóny 2014/2015 na domácím hřišti v Raškovicích, za nepříznivého počasí 
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v tělocvičně na Morávce se bude hrát: 17.10.2014 od 18.00 s TJ Sokol Frýdek-
MíSTEK B. 
ŽENY - KRAJSKÝ PŘEBOR - Ženy již celý srpen trénují na volejbalových 
kurtech každé pondělí a středu od 17.00 hodin pod vedením Jakuba Bohačíka, 
hráče druholigového družstva Palkovic v sezónách 2012-2014. Od října 
tréninky probíhají ve středu v tělocvičně na Morávce a v pondělí v tělocvičně 
v Raškovicích. Svou soutěž ženy začaly v sobotu 27.9.2014 v Kozlovicích. 
ŽENY, KTERÉ JIŽ SOUTĚŽ NEHRAJÍ - Hrací tréninky probíhají každé pondělí 
od 17.30-19.00 
JUNIORKY - KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK 
Juniorky trénují ve středu a v pátek pod vedením p. Biolka a již 3. sezónu hrají 
soutěž krajského přeboru. Některé již v letošním roce doplní družstvo žen. 
Svou soutěž začínají 21.9.2014. 
 
ŽÁKOVSKÁ DRUŽSTVA 
STARŠÍ ŽÁCI A ŽAČKY 6.- 9.TŘÍDA 
Tréninky každé pondělí od 16.00-17.30.  
Přihlásit se mohou také noví zájemci. Kontakt 732 241 173. Sonnková Šárka 
Hráči a hráčky budou hrát soutěž okresního přeboru trojic staršího a 
mladšího žactva, vždy 1x měsíčně turnajovým způsobem (středa nebo čtvrtek 
od 16.30). Soutěž začíná na konci měsíce září 2014. Další soutěž, které se 
účastníme, bude okresní soutěž v šestkovém volejbale žactva, která začíná v 
říjnu a to vždy 1x neděle v měsíci. 
 
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽAČKY 4.- 5.TŘÍDA + 3. třída pokročilí 
Tréninky každé úterý od 15.30-17.00. 
Přihlásit se mohou také noví zájemci. Kontakt 732 241 173. Sonnková Šárka 
Děti se budou účastnit turnajů barevného minivolejbalu (oranžová, červená a 
zelená barva) a okresní soutěž trojic mladšího žactva.  
 
PŘÍPRAVKA 1.- 2.třída + 3. TŘÍDA začátečníci 
Tréninky každé pondělí 15.00-16.00. 
Přihlásit se mohou také noví zájemci. Tréninky povede a informace předá p. 
Muroňová Markéta, kontakt 732 173 910. 
Děti se budou účastnit turnajů barevného minivolejbalu (žlutá barva). 
 

ASPV - SPORT PRO VŠECHNY v sezóně 2014/2015 
vás opět srdečně zve do tělocvičny v Raškovicích na cvičení pro každého 
Pilates - každé úterý v 18.30 hod. - zdravotní cvičení -zpevnění celého těla - 
pod vedením cvičitelky Daji  
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Cvičení na balonech s Janou - každý čtvrtek  od 18.00 hod. - výborné na 
protažení těla 
Cvičení rodičů a dětí - předškolních - každou středu od 16.30 hod. 
Těšíme se na vás. 

Letní tábor - srpen 2014 
 
V srpnu proběhl na volejbalových kurtech pod vedením Jany Hyrníkové tábor 
pro děti od 6 - 15 let. Trampolíny, horolezecká stěna, dobrodružné hry, 
soutěže a spousta legrace. Věříme, že také letošní letní tábor se dětem líbil. Už 
se těšíme na další ročník. 
  

Veškeré informace o činnosti VK Raškovice můžete sledovat na 
www.vkraskovice.cz. 

-------------------------reklama----------------------- 

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ Dobrá 
Vás zve na Podzimní koncert 

co tam uslyšíte: Porgy and Bess – George Gerschvin, Macarena – A. Romeo, 
Feelings – M. Albert… 
kdo bude hrát: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, žáci 
ze Soukromé hudební výuky – dva flétnové tria, flétnový soubor, žáci ze ZUŠ 
Havířov – smyčcové trio 

Podzimní koncert se koná 14. října 2014 v 17.30 hod. ve 
společenském sále při ZŠ Dobrá 

 

http://www.vkraskovice.cz/
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