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úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, 

Držíte v rukou první číslo letošního roku, 
a tak mi dovolte, abych vám hned na úvod 
popřála všechno dobré do roku 2020. Ať se 
vám daří na každém kroku a pokud se ob-
čas objeví nějaký ten mráček nebo smutná 
chvilka, i to k životu patří, abyste se znovu 
uměli na svět usmívat. 

Na začátku nového roku se hodnotí, co se 
podařilo v roce minulém, a plánuje se, co 
se bude dělat v  roce následujícím i  letech 
příštích. 

Na jaře loňského roku se realizovala úprava 
Roveňského potoka. Na první pohled by se 
zdálo, že se nic nezměnilo, ale opak je prav-
dou. Koryto potoka se odkrylo a uložily se 
do něj obdélníkové betonové prefabrikáty 
tzv. beneše. Tím se několikanásobně zvýšil 
průtok korytem a v případě dlouhotrvajících 
dešťů už se nestane, že se potok vylije z břehu 
a voda poteče přes křižovatku až k hotelu 
Ondráš. V další etapě projektu Urbanistické 
úpravy centra obce bychom chtěli pokračo-
vat chodníkem směrem do Rovně, abychom 
zvýšili bezpečnost chodců, zejména obyvatel 
Rovně. 

V rámci oprav a údržby obecního majetku se 
opravila střecha na dřevěné budově v areálu 
u sv. Floriána, na zvoničce na hřbitově se 
vyměnila střešní krytina. Původní dřevěný 
šindel byl již nefunkční a do zvoničky zaté-
kalo. Velkou regenerací prošlo multifunkč-
ní hřiště. Hřiště už slouží dětem i dospělým 
řadu let a kromě běžné údržby obecními za-
městnanci se nijak neopravovalo, z umělého 
povrchu vyrůstala tráva a mech.  Povrch byl 
proto ošetřen proti pleveli a byl vyměněný 

písek. Po celé obci se nainstalovaly nové od-
padkové koše, přibyla místa se sáčky na psí 
exkrementy. 

Bezesporu největší stavební akce loňské-
ho i  letošního roku je rekonstrukce budovy 
Rajmanea.  Největší je jednak z pohledu ve-
likosti budovy, ze všech stran je vidět nová 
fasáda a střecha, a největší je i z pohledu fi-
nančního. Celkové náklady na rekonstrukci 
se pohybují okolo 13 mil. Kč. Část nákladů 
pomohou uhradit dotace – 3,3 mil. Kč z fondů 
EU (IROP) a 1 mil. Kč z Moravskoslezského 
kraje, zbytek hradíme z obecního rozpočtu. 
Práce začaly zhruba před rokem a mělo by být 
hotovo do poloviny letošního roku. Pak zde 
najde domov ve třech jednopokojových a ve 
třech dvoupokojových bytech 6 nájemníků. 

S ohledem na dokončení a tedy i dofinanco-
vání rekonstrukce Rajmanea budeme v  le-
tošním roce realizovat spíš menší projekty.

 Určitě se zaměříme na autobusovou zastávku 
a přilehlé okolí. V minulém vydání Pražmov-
ských ozvěn jsem vyzvala spoluobčany, aby 
do konce února přispěli nějakými nápady. 
Moc děkuji těm, kteří poslali své náměty. Je 
vidět, že některým záleží na tom, jak obec 
vypadá. Se všemi nápady budeme pracovat 
tak, aby zastávka byla hezká a zároveň účelná. 
Jen mě mrzí, že se svým nápadem nepřišli 
ti, kteří stav zastávky dlouhodobě kritizují. 

Dále bychom chtěli upravit místa, kde stojí 
kontejnery na tříděný odpad, zpevnit plo-
chu pod nimi a trošku jim vymezit prostor.  
Na louce vedle obecního úřadu chceme 
umístit prvky venkovní posilovny. V budově 
obecního úřadu ještě bude potřeba upravit 
zasedací místnost v prvním patře. Je to jediná 
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nĚkolIk statIstICkÝCH údaJŮ Z rokU 2019

K 1. 1. 2019 žilo v naší obci 909 obyvatel včetně 10 cizinců. Z toho je 451 mužů a 458 žen.

•	 narodilo	se	11 nových občánků
•	 domov	 v  naší	 obci	 našlo	 24 nových  

občanů a 2 cizinci 
•	 nový	domov	mimo naši obec si našlo 

26 občanů
•	 navždy opustilo své blízké 8 občanů 

naší obce
K 31. 12. 2019 se tedy počet obyvatel naší 
obce mírně zvýšil na 912 osob, z  toho je 
12 cizinců. Podobný trend jsme zazname-
nali i v loňském roce (na počátku roku 2018 
jsme měli 901 obyvatel).

Nejčastější ženské jména jsou Marie (29), 
Anna (18) a Jana (17). U mužů je nejoblí-

benější jméno Jan (27), Jiří (24) a Petr (19).
Nejčastějším používaným příjmením je 
Foldyna-Foldynová (19), Blahuta-Blahuto-
vá )17) a Koloničný-Koloničná (17). Oproti 
loňskému roku se pořadí na druhém a tře-
tím místě prohodilo.  

V roce 2019 oslavilo 60 let 7 občanů, 70 let 
9 občanů, 75 let 11 občanů, 80 let 5 obča-
nů a 85 let 4 občané a 2 občanky se dožily 
90 let. K šedesátinám byla oslavencům za-
slána gratulace, ostatní jubilanty navštívili 
zástupci obce a předali dárkový balíček. 
Nejstarší občanka obce se dožila v  listo-
padu 93 let, současné době žije v Domu 
pokojného stáří ve Frýdku-Místku.

místnost, která neprošla rekonstrukcí. Musí 
se vyměnit podlahová krytina, sundat staré 
obložení, vymalovat apod. 

Dalším důležitým krokem k lepší informo-
vanosti vás, občanů, bude spuštění nových 
webových stránek obce. Nové stránky jsou 
již před dokončením a v nejbližší době bu-
dou spuštěny. Adresa nových stránek zůstává 
stejná: www.prazmo.cz. Stránky budou mít 
„nový kabátek“, rubriky budou uspořádané 
jinak, než jste byli dosud zvyklí. Samozřejmě 
rozsah informací bude stejný nebo větší jako 
na starém webu, jen bude potřeba se v tom 
zpočátku zorientovat. Nebudu tvrdit, že bude 
hned od počátku vše dokonalé. Určitě se na-
jdou nějaké chybky, které budeme postupně 
odstraňovat. Budeme rádi, když nás na ně 
upozorníte, abychom se s nimi mohli vypo-
řádat. Dobrým zdrojem informací se stal také 

obecní facebook, kde najdete hlavně fotky 
nebo pozvánky na blížící se akce.  

O pár odstavců výš jsem hodnotila starý rok 
a přitom na dveře už pomalu klepe jaro. Zima 
byla letos divná, mrazivých dní málo a sněhu 
ještě míň. Příroda nedostala čas si moc od-
počinout, nedoplnily se zásoby spodní vody. 
Uvidíme, jak si s tím příroda poradí a co nám 
jarní měsíce přinesou.  V každém případě 
minulé roky ukázaly, že voda se opravdu stá-
vá tekutinou nejvzácnější a musíme hledat 
všechny způsoby a možnosti, jak ji v přírodě 
udržet. 

Chtěla bych popřát všem krásné jaro plné 
sluníčka, rozkvétajících kytiček a pučících 
stromů. Nabírejte energii plnými doušky 
a užívejte jarní přírodu. 

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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Z JEdnÁní ZastUPItElstva

krÁtCE

Zastupitelé na svém jednání schválili přiděle-
ní dotace z rozpočtu obce Pražmo pro místní 
spolky v obci v celkové výši 148 000 Kč, spor-
tovní a jiné spolky v okolních obcích podpo-
řili částkou 65 600 Kč. Částkou 55 000 Kč 
byla podpořena zařízení provozující sociální 
služby. 

Obec každoročně podporuje i obě základ-
ní školy, do kterých chodí děti z Pražma. 
Pro rok 2020 zastupitelé schválili 50 000 Kč 
pro školu na Morávce na vybavení mobilní 

výpočetní technikou. Škole v Raškovicích 
bylo schváleno 200 000 Kč na vybavení jed-
né nově vybudované třídy (v loňském roce 
tato škola díky probíhající přístavbě nežáda-
la nic). Rozdělení finančních prostředků do 
obou škol odpovídá poměru počtu našich 
dětí, které je navštěvují. 

Zastupitelé schválili dar ve výši 150 000 Kč 
Římskokatolické farnosti Morávka na uhra-
zení dluhu za opravu střechy na kostele  
sv. Jana Nepomuckého na Pražmě. 

Hotel travný hledá brigádníky na letní sezónu
Pracovní náplní je obsluha na zahrádce během letních prázdnin, číšník v restauraci. 

Práce je vhodná pro studenty. 
Zájemci se mohou hlásit přímo v hotelu nebo na tel. 725 594 524. 

Poplatek za psa 
je splatný k  31. 3. 2020 a  platí 
se za všechny psy starší 3 měsíců.

dodávka 
dřevěných pelet

Stejně jako v  minulých letech Vám 
obec Pražmo může zajistit dodávku 
dřevěných pelet za množstevní ceny od 
dodavatele, který dodává pelety k vytá-
pění obecních objektů. Pokud budete 
mít o  tuto nabídku zájem, ozvěte se 
na obecní úřad do 31. března 2020, 
kde vám poskytneme podrobnější 
informace. 

Poplatek za odpad
je splatný k 31. 10. 2020 a činí 500 Kč 
za osobu s  trvalým pobytem na území 
Pražma. Pro majitelé chat a chalup činí 
poplatek 588 Kč za celou nemovitost. 
Platba je možná v hotovosti v pokladně 
obecního úřadu nebo bezhotovostně na 
účet vedený u ČS, a.s. 1682040329/0800.
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kalEndÁŘ kUltUrníCH  
a sPolEČEnskÝCH akCí v roCE 2020

I pro letošní rok připravuje obec Pražmo 
celou řadu kulturních a společenských akcí. 
Zde vám předkládáme přehled těch, které se 
budou konat v první polovině roku. Někte-
ré jsou již připravené, jiné se právě chystají. 

Mnohé akce jsou již tradiční a osvědčené, 
některé se budou konat poprvé. Pevně věří-
me, že i nové akce si najdou své příznivce. Pro 
organizátory je vždy největší odměnou vyso-
ká účast občanů a spokojenost návštěvníků.

Sobota 14. 3. BABSKÉ KINO – hotel Travný.

Pátek 20. 3. „NA DOBROU NOC“ – akce pro malé děti v knihovně

Sobota 4. 4. FLORBALOVÝ TURNAJ – turnaj pořádá FBC Pražmo v hale v Raškovicích.

Čtvrtek 2. 4.

ČESKOSLOVENSKÁ  ARMÁDA V LETECH 1918 – 1938 – beseda v zase-
dací místnosti Obecního úřadu na Pražmě. Na tuto besedu bude navazovat 
zájezd s komentovanou prohlídkou bunkrů v Hlučíně-Darkovičkách, který se 
bude konat v sobotu 18. 4. 2020.

Sobota 25. 4.
odpoledne

„UKLIĎME ČESKO“ - k této celostátní akci se přidáme už poněkolikáté, děti 
i dospělí spolu s obecními zaměstnanci vyčistí od odpadků některé místní části. 
Pevně věříme, že se nám i v tomto roce podaří navázat na tuto pěknou akci a pře-
konat počet účastníků v minulých letech. Vždyť čistá a krásná obec by měla být 
vizitkou nás všech. Letos to ale zkusíme v jiném termínu. Celostátně vyhlášený 
termín je začátkem dubna, kdy u nás pod horami bývá většinou špatné počasí. 
Proto jsme termín posunuli a doufáme, že počasí bude natolik dobré, že se po 
úklidu sejdeme v areálu u sv. Floriána a společně budeme opékat buřty.

Pátek 1. 5. ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE – zájezd pořádá Spolek seniorů Pražma, zájemci 
se mohou hlásit u paní Jany Špokové (tel. 607 220 825)

Pátek, sobota 
8. – 9. 5.

DVOUDENNÍ ZÁJEZD do partnerského města Niemodlin a  okolí.  
O podrobnostech budete v brzké době informováni.

Víkend 16. – 17. 5. POUŤ

Sobota 30. 5.
PRAŽMOVSKÉ VESELENÍ v  areálu u  sv. Floriána – celodenní akce pro 
všechny generace – dopolední hasičská soutěž, odpoledne soutěže pro děti, 
bohatý kulturní program, večer kácení máje.

13. 6.
SPORTOVNÍ DEN SOPM VE VOJKOVICÍCH – letos se bude soutěžní klání 
mezi obcemi konat již podeváté.  Přijďte povzbudit děti i dospělé, kteří budou 
reprezentovat naší obec.

Sobota 20. 6. KONCERT KAPELY FLAIR – kostel na Pražmě.
Koncert pořádá Svazek obcí Morávka – Pražmo.

Víkend 19. – 21. 6. OLYMPIJSKÉ HRY aneb  SPANÍ VE STANU PRO DĚTI na hasičárně.
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oHlÉdnUtí Za…

vítáním občánků
V sobotu 8. února proběhlo v kulturní míst-
nosti obecního úřadu Pražmo vítání občán-
ků. Pan místostarosta Ing. Jindřich Vyměta-
lík spolu s předsedkyní kulturního výboru 
Mgr. Kristýnou Felcmanovou přivítali 8 
nových občánků. Kromě finanční odměny 
a pamětního listu dostávají rodiče poukáz-
ku do mateřského centra Skřítek, maminky 
kytičku a miminka plyšovou hračku. Zpestřit 

toto setkání přišly svými písničkami a bás-
ničkami děti z Mateřské školy na Pražmě.

O podrobnostech ke všem plánovaným akcím 
se průběžně dozvíte z plakátů na obecních 
vývěskách, obecních webových stránek, rych-
lých zpráv nebo obecního facebooku.
Další plánované akce budou postupně zve-
řejňovány, už teď vám můžeme slíbit taneční 

kurz Tanec a víno v hotelu Travný, který se 
bude konat na podzim. Zájemci si mohou již 
teď rezervovat místo. 

Na všechny akce srdečně zveme  
občany obce i blízkého okolí.
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obecním plesem
V pátek 14. února se v sále hotelu Travný konal 
tradiční obecní ples. Zastupitelé paní Kristý-
na Felcmanová a pan Antonín Chalupa vítali 
hosty krásnou kytičkou i dobrou štamprlič-
kou.  K tanci i poslechu hrála letos poprvé sku-
pina La Fiesta band a byli výborní. Po zahájení 
plesu paní starostkou  Michaelou Honešovou 
nastoupili na parket Bolatičtí bobři a rázem 
si získali publikum. V prvním čísle s názvem 
Mama Mia se chlapi v nejlepších letech i s ně-
jakým tím kilem navíc nasoukali do černých 
elasťáků s modrými třásněmi a vytvářeli báječ-
né taneční kreace s písničkami skupiny ABBA.  
Ve druhém vstupu nastoupili jako sličné ma-
žoretky. Při závěrečné skladbě vyzvali k tanci 
ženy z publika. 

Videa z těchto vystoupení jsou k shlédnutí na 
obecním facebooku - https://www.facebook.
com/obecprazmo/

Před půlnocí byla vylosována bohatá tom-
bola s více jak 90 hodnotnými cenami. Je 
potřeba ještě jednou poděkovat všem spon-

zorům, kteří naši tombolu podpořili. Jako 
zpestření programu byl pro hosty připraven 
zábavný fotokoutek, samozřejmostí byla 
výborná večeře a další bohaté občerstvení 
včetně míchaných drinků.  

Jako vždy končil ples v  časných ranních 
hodinách a všichni se rozcházeli s pocitem 
příjemně stráveného večera.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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knihovna na Pražmě slaví 100 let 
Ze zápisu v obecní kronice z roku 1920 se 
dovídáme, že: 

Obecní knihovna na Pražmě povstala v roce 
1920. Byla již dříve knihovna na Pražmě, kte-
rou si vlastnila M.O.L. na Morávce-Pražmě 
složená z knih ponejvíce darovaných. Knihov-
na tato byla veřejnosti málo známa. V roce 
1920 rozděleny byly její knihy, menší část při-
padla Pražmu větší Morávce, tím založena 
knihovna na Pražmě i na Morávce. V roce 
1921 obdržela knihovna darem knih v ceně 
450 Kč, což považováno za státní subvenci. 
Obec přispívá na knihovnu ročně obnosem 
250 Kč, což činí 50 hal. na 1 obyvatele.

Knihy do obecní knihovny zařazené jsou obsa-
hu zábavného a půjčují si je mladší lidé nejvíce 
pohlaví ženského, a to nejčastěji na podzim 
a v zimě. V jarní době a v létě zájem o četbu 
knih není.

Knihovní rada složena z těchto členů: Franti-
šek Motyčka knihovník, Jan Bohačík předse-
dou, Marie Kubenková jednatelkou. 

a jak to vypadá o sto let později? 
Knihovnu v roce 2020 navštěvuje 62 čtenářů 
z toho 18 dětí. Knižní fond činí 4540 knih. 
Obec přispívá na knihy částkou 15 000  Kč 
ročně což je 242 Kč na jednoho čtenáře a na 
jednoho obyvatele obce je tato částka 16,44 Kč. 
Největší zájem je o tyto knihy: ženské romá-
ny, detektivky, thrillery a historickou literatu-
ru. Knihy si nejčastěji půjčují ženy středního 
a staršího věku. Knihovnicí v tomto roce je 
p. Lenka Šporclová. 

Lenka Šporclová, knihovnice

knIHovna InForMUJE 

Paní knihovnice lenka Šporclová  
se velmi výrazně podílí  

na kulturním životě obce. 
Má spoustu dobrých nápadů,  

jak zvednout kulturní dění v obci. 
samozřejmě v knihovně pořádá akce 

pro čtenáře, pro děti z mateřské 
školky i pro širokou veřejnost. 

Za toto jí patří obrovské 
 poděkování.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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ZaHradní koMPostÉry

využijte možnost získat zahradní kompostér ZDARMA
do každého domu, chaty, chalupy v obci

Obec Pražmo dlouhodobě usiluje o zavede-
ní kvalitního systému nakládání s komunál-
ním odpadem, který by zaručoval ekono-
mickou únosnost jeho likvidace a zároveň 
další využití odpadu ve prospěch přírody. 
Jak jistě víte z médií, věnuje se v současné 
době problematice odpadů značná pozor-
nost. Současný systém skládkování je do 
budoucna neudržitelný, protože s navrho-
vanou novelou odpadového zákona bude 
skládkování komunálního odpadu něko-
likanásobně dražší (cena za tunu nevytří-
děného odpadu uloženého na skládku se 
má skoro zečtyřnásobit!). Tato skutečnost 
se potom logicky negativně promítne do 
obecního rozpočtu a bude se muset zvýšit 
poplatek za odpad pro občany. 

Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří 
významné procento (až 60 %) z  celkové-
ho množství komunálního odpadu, který 
končí v popelnicích na směsný odpad a pak 
na skládce, chceme maximálně podporovat 
systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 

Zbytky z kuchyně, slupky od zeleniny, ovo-
ce, zbytky peči-
va, sedlina z  kávy 
a  tak dále, to vše 
je původcem zápa-
chu, který se z po-
pelnic především 
v  letních měsících 
line. Zapomínat 
bychom neměli ani 
na mouchy a larvy, 
které si v takových-

to popelnicích doslova hodují.  Bio odpad 
obsahuje až 80 % vody, může tedy i za to, že 
plechové popelnici časem zrezaví dno. To 
jsou všechno důvody, proč bio odpad do po-
pelnice nepatří. Ideálním řešením, jak se vy-
pořádat s biologicky rozložitelným odpadem 
ze zahrady a také z kuchyně je kompostování. 

Za tímto účelem bychom rádi každému zá-
jemci poskytli kvalitní domácí kompostér 
o velikosti 1000 l, a  to s možností získání 
finančních prostředků z EU na jejich zakou-
pení. K tomu však potřebujeme zjistit váš zá-
jem o tyto kompostéry, které by pro vás byly 
zcela ZDARMA. Ke každému kompostéru 
bude zdarma přiložena brožura, jak správně 
kompostovat. O kompostér mohou požádat 
i občané a majitelé rekreačních objektů, kteří 
již kompostér získali v roce 2013. 

Pro nájemníky bytovek bude možnost kom-
postování zbytků z kuchyně projednána s 
majitelem bytových domů (anketu ve zpra-
vodaji nenajdou).

Součástí tohoto vydání Pražmovských ozvěn 
je anketní lístek. Pro ty, kteří odebírají Praž-
movské ozvěny pouze elektronicky, bude 
anketní lístek zaslán taktéž elektronicky na 
jejich mailovou adresu. 

Vyplněný a podepsaný anketní lístek do-
ručte zpět na obecní úřad Pražmo do pon-
dělí 16. 3. 2020. (na pozdější žádosti nebude 
brán zřetel s ohledem na termín podání žá-
dosti o dotaci).

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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Školy InForMUJí…

MŠ PraŽMo

Rádi bychom se ohlédli za prv-
ním pololetím letošního škol-

ního roku. Ve školičce máme aktuálně 53 dětí 
a o děti se stará 10 zaměstnanců mateřské 
školy. Od začátku roku, kdy nám nastoupily 
nové děti, uběhlo spoustu času a děti se krásně 
se školičkou sžily. Děti se ve školce učí nejen 
novým věcem, ale zaměřili jsme se zejména 
na zdravý pobyt na čerstvém vzduchu – sna-
žíme se každý den chodit ven a to dopoledne 
i odpoledne. Děti velmi baví zejména vycház-
ky a aktivity v přírodě – v lese a u řeky. Protože 
podporujeme u dětí i zdravou výživu, každý 
čtvrtek si děti přinesou trošku ovoce, zeleniny 
a tyto si pak odšťavní a čerstvý džusík, který 
si sami připravili, si vypijí.

Pro děti jsou ve školce samozřejmě připraveny 
i další akce jako divadélka, návštěva kostela – 
prohlídka betlémů, plavecký a lyžařský výcvik, 
návštěva planetária, výlety do knihovny na 
Pražmě, návštěva ZŠ Morávka, ZŠ Raškovice. 
Děti také vystupují na vítání občánků a měly 
připraven také program pro zdejší seniory. 

Vytvořili jsme také projekt Na Prašivou vy-
razíme, společně se pobavíme.

Do projektu se společně s  námi zapojily 
i okolní mateřské školy (Morávka, Raškovice, 
Vyšní Lhoty, Nošovice, Dobratice) a v rám-
ci projektu děti navštíví lesní pedagogové, 
kteří děti seznámí s přírodou v Beskydech, 
také paní knihovnice z Dobratic, která dětem 
v interaktivním workshopu přiblíží pověst, 
která souvisí s Prašivou. Vyvrcholení celého 
projektu bude společný výlet rodičů a všech 
mateřských škol, kdy se sejdeme všichni na 
Prašivé.

 V nejbližší době nás čeká karneval, který po-
řádá sdružení rodičů při naší mateřské škole.
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Chcete, aby Vaše ratolest strávila povinnou školní docházku v malebném podhorském prostředí, v přátelském kolektivu a nikdy se ve škole nenudila? 
 

Pak je Základní škola na Morávce pro Vás to pravé. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
7. a 8. DUBNA 2020 od 14:00 – 16:30 

Zápis je povinný pro děti narozené od 1.9. 2013 – 31. 8. 2014. Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. 
 

Běžná výuka je pravidelně zpestřována projektovými dny, sportovními aktivitami či výjezdy do zahraničí. Děti zde mají kvalitní jak 
pedagogické, tak materiální zázemí a díky nižšímu počtu žáků ve třídách se můžeme všem věnovat individuálně. 

 

Vítězové soutěž U6 Zájezd Krakow - Osvětim Lyžařský kurz Jeseníky Celé Česko čte dětem Zájezd Francie 
 
 
 

Těšíme se na Vás! 
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Zápis do ZŠ Morávka 

Vážení rodiče,
Máte doma předškoláka a již brzy se 
budete rozhodovat, kde vaše dítě zahájí 
školní docházku?

seznamte se s naší školou:

Před nástupem do první třídy
•	 Organizujeme Adaptační program pro 

předškoláky
•	 Pořádáme informativní schůzku pro 

rodiče budoucích prvňáčků

Při nástupu do školy
•	 Nástup do školy respektujeme jako 

výraznou životní změnu v životě dítěte
•	 Zohledňujeme rozdíly mezi dětmi 

v adaptačním období
•	 Nabízíme hravou formu výuky
•	 Denně zařazujeme logopedické roz-

cvičky, dechová a rytmická cvičení
•	 Poskytujeme dětem dostatek pohybo-

vých aktivit
•	 Za příznivého počasí vyučujeme na 

školní zahradě
•	 Motivujeme děti ke školní práci pozi-

tivním hodnocením
•	 Neznámkujeme prvňáčky v průběhu 

1. pololetí
•	 Vycházíme z přirozeného zájmu dětí 

o velké tiskací písmo
•	 Vyučujeme čtení genetickou metodou
•	 Spolupracujeme s rodinou dítěte

 Dále nabízíme
•	 Kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu
•	 Odborné učebny: jazyková učebna, 

učebna chemie-fyziky, přírodovědná 
učebna, moderní počítačová učebna

•	 Nově vybudované učebny pracovních 
činností a školní kuchyňky

•	 Aktivně pracujeme s nadanými žáky 
a žáky s SPU

•	 Tvořivé učení a moderní výukové 
programy

•	 Plavecký výcvik pro 1., 2. a 3. třídu
•	 Nabízíme možnost doučování
•	 Máme k dispozici pedagogického 

asistenta z projektu „šablony“
•	 Projektové dny (den s LČR, den 

v přírodě, vynášení Morény, vánoční 
strom...)

•	 Pestrá nabídka kroužků (hra na hu-
dební nástroj, sportovní kroužky, klub 
zábavné logiky, věda nás baví) 

•	 Propagujeme environmentální 
výchovu

•	 Pořádáme sportovní a kulturní akce – 
lyžování, plavání, sportovní soutěže, 
návštěvy kina a divadla

•	 Častý pobyt dětí na školní zahradě, ne-
jen o přestávkách, ale také pro výuku 

•	 Jsme aktivní v preventivních pro-
gramech (úzká spolupráce metodika 
prevence a výchovného poradce)

•	 Rodiče jsou u nás vždy vítáni

Žáci naší základní školy mají 100 % 
úspěšnost při přijímacích zkouškách na 
střední školy i víceletá gymnázia. Jsou 
úspěšnými řešiteli SCIO testů a aktivně 
se účastní matematických či jazykových 
olympiád se skvělými výsledky.
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Zápis dětí k plnění povinné školní docházky, zápis do 1.tříd na ZŠ Raškovice, 
se koná v úterý 28.dubna 2020 od 9:00 – 16.30 hod. v budově ZŠ. 

Potřebné tiskopisy k zápisu: 

žádost o přijetí či žádost o odklad, evi-
denční list, již byly rodičům rozdány v 
rámci akcí pro předškoláky, dále jsou ke 
stažení na webu školy www.zsraskovice.
cz, popřípadě k vyzvednutí na sekreta-
riátu školy. K zápisu jsou povinni dojít 
zákonní zástupci s dětmi, jež dovrší věku 
6 let k 31.8. letošního roku. 

K zápisu mohou dojít také děti, jež 
dovrší věku 6 let až po tomto datu, je 
potřeba dodat doporučení odborného 
poradenského zařízení a dětského lékaře 
o schopnosti nastoupit k plnění povinné 
školní docházky. Tato doporučení musí 
odevzdat také rodiče dětí, jež budou 
žádat odklad. 

Základní a mateřská škola raškovice

sPolky

Činnost včelařů na prahu nového roku

Leden je měsícem, 
kdy každý včelař pro-
vádí vnější kontrolu 
včelstev. K  tomuto 
účelu je možno vyu-
žít zimní procházky 
v  přírodě za příz-
nivého slunečného 
počasí. Vnější kont-
rolou se rozumí kon-
trola stanoviště, zda 

jsou všechny úly na svém místě, a zda v nich 
nezimuji např. hlodavci, kteří si na podzim 
vyhledávají svá zimoviště a úly jim zajišťují 
teplo a potravu. Dalšími narušiteli jsou ptá-
ci jako např. strakapoud, žluna nebo datel, 
kteří jsou schopni svými zobáky vyklovat do 
stěn nádstavků pořádný otvor.  Poklepáním 
na jednotlivé úly zjišťujeme přítomnost včel. 
Zásadním úkolem v tomto období je odběr 
včelí zimní měli pro kontrolu spadu roztoče 

Varroa Destruktor a  jeho odeslání k vyšet-
ření příslušné veterinární stanici. Vzorky se 
odebírají nejdříve 30 dní po posledním vlo-
žení ometených čistých podložek na dna úlů 
a předají se k vyšetření ve schválené laboratoři.  
To, jak se nám podařilo včelstva na podzim 
preventivně léčit pak ukáže výsledná zpráva.

Na jaře roku 2019 jsme museli léčit potěrem 
zavíčkovaného plodu a následnou fumigaci 
včelstva u sedmi včelařů. Přál bych si, aby-
chom toto opatření v  letošním roce použili 
jen v minimálním množství, a nový rok jsme 
zahájili s relativně zdravými včelstvy. V zimě 
by se včelaři měli také zabývat opravami vče-
lařského vybavení, opravou souší a přípravou 
nových rámečků pro mezistěny, které jsou dů-
ležité jednak pro rozšiřování včelího díla, ale 
hlavně k jeho obměně. Vždyť několik let staré 
souše jsou příčinou bakteriálních a vírových 
onemocnění včel.
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Devátého února se uskutečnila 
v prostorách hotelu Travný, vý-
roční členská schůze naši ZO, 
kde jsme zhodnotili činnost vče-
lařů za posledních pět let, zvolili 
si nové vedení naší organizace 
a schválili si program činnosti 
na nové období. Co plánujeme 
v nejbližších měsících. Ve dnech 
13. a 14. března se uskuteční na 
výstavišti “Černá louka“ v Ostravě druhý roč-
ník jarního včelařského veletrhu pod názvem 
„VČELA 2020“. Spousta hodnotných předná-
šek, řada prodejců a vystavovatelů včelařských 
potřeb z tuzemska i zahraničí je zárukou pří-
jemně stráveného času mezi kolegy včelaři. 
Veletrh je určen nejen pro včelaře, ale i pro 
širokou veřejnost. Podrobný program najdou 
zájemci na www.vcelaostrava.cz.

Na měsíc březen připravujeme odbornou 
přednášku na téma „Hromadné úhyny včel 
a jejich příčina“, což je aktuální téma současné 
doby. Tento požadavek vzešel z diskuse na 
členské schůzi v listopadu loňského roku.

No a  co dělají mladí včelaři 
v  kroužku? Na první schůzce 
v  roce 2020 obdrželi poslední 
vydáni včelařského časopisu 
„Včelařství“, které jim bude pra-
videlně posílá ČSV, a kde můžou 
čerpat další vědomosti ze všech 
oblastí včelaření. V oblasti teo-
retické výuky se připravujeme 
na regionální kolo soutěže „Zla-

tá včela“, které se v letošním roce uskuteční 
v termínu 18. a 19. dubna v Rychvaldu okr. 
Karviná. Dále jsme se zabývali zimními pra-
cemi včelařů, zdravotním stavem včelstev, 
o kterém nám hodně prozradí podložka při 
odběru zimní včelí měli. Dále jsme pokra-
čovali ve výrobě nových rámků, do kterých 
na jaře zatavíme nové voskové mezistěnky. 
Každý žák si na své zhotovené rámky napsal 
své jméno, aby i včelky věděly, kdo jim připra-
vil nové vybavení úlů. Práci mladých včelařů 
za období své činnosti ve VKM je třeba jen 
pochválit. Žáci jsou velice vnímaví, učenliví 
a při praktické činnosti zruční. 

Václav Uherek, předseda ZO ČSV Morávka 

lEsy Čr 

Změny ve vydávání výjimek ze zákazu vjezdu
a stání motorových vozidel v lesích

Nově jsou výjimky udělovány pouze bezplat-
ně, a to v těchto případech: 

1. Vlastníkům vyjmenovaných nemovi-
tostí: rodinný dům, rekreační objekt, lesní 
a zemědělský pozemek

2. Držitelům průkazu ZTP – posuzováno 
individuálně (bez nároku na vydání)

3. Příbuzným vlastníků nemovitostí 

uvedených v bodě 1. a v ostatních přípa-
dech (bez nároku na vydání) – lze požádat 
pouze formou osobní nebo písemné žádosti.

Výjimky pro příbuzné vlastníků jsou vydává-
ny s platností jednoho roku. O tyto výjimky 
žádá pouze vlastník nemovitosti, a  to vždy 
při prodloužení vlastní výjimky. Počet takto 
vydaných výjimek je omezen na 4 kusy, a to 
i v případě spoluvlastnictví nemovitosti (žádá 
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Zrušení turistické značky 
na vrchol travného od 1.5.2020

Od 1.5.2020 bude zrušena turistická značka 
z důvodu obnovy populace tetřeva hlušce 
a zvýšené druhové ochrany chráněných dru-
hů živočichů.

Turisté, kteří této značky využívají, jsou už 
informování v rámci informačních tabulí 
(viz. obr.) na těchto místech: 

a) Morávka- rozcestník střed, bus (zelená značka)
b) Zlatník - zákazová značka (žlutá značka)
c) Plato - rozcestník (zelená značka
d) Na Přelači- rozcestník (modrá značka)

pouze jeden ze spoluvlastníků!!!). V případě 
potřeby většího počtu výjimek bude tato žá-
dost posuzována individuálně lesním správ-
cem. V ostatních případech jako např. opravy, 
údržby, krátkodobé rekreace v rekreačním ob-
jektu aj. budou výjimky vydány na nezbytně 
nutnou dobu vlastníkovi nemovitosti.  
Povolenky k vjezdu se nevydávají v žádném 
případě pro sběr lesních plodů, turismu, 
výletů, oslav apod. 

Způsoby podání žádosti:

a) Žádost přes formulář na webových 
stránkách – zde žadatel vyplní potřebná 
data a přiloží požadované doklady. Žádost je 
poté přidělena odpovědnému pracovníkovi 
k vyřízení. Odkaz najdete na: https://lesycr.
cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/?oj=110
b) Písemná žádost – žadatel může písem-
nou žádost využít pro vyřízení povolenky 
či výjimky poštou nebo e-mailem. Žádost je 
ke stažení na: https://lsfrydekmistek.lesycr.
cz/formulare-pisemnych-zadosti/

c) Osobní žádost – žadatel požádá osobně 
na LS Frýdek-Místek, Morávka 557, 739 04, 
kde s ním zaměstnanec Lesů ČR, Radim Sta-
novský, vyplní žádost přímo do počítačové 
aplikace a vydá mu povolenku po předlože-
ní a ověření příslušných dokladů (malý TP 
vozidla (pro které je výjimka žádána), OP 
žadatele a výpis z katastru nemovitostí. Po-
volenky se vydávají vždy ve středu a v pátek 
od 7 do 15 h (od 1. 6. do 31. 8. v pátek do 17 h) 
 v přízemí správní budovy s označením „Po-
volenky k vjezdu“.   

Vjezd na lesní cesty všemi motorovými 
vozidly je zakázán, v případě porušení zá-
kazu vjezdu je Policie ČR 
oprávněna udělit řidiči 
pokutu. Cesty, kterých 
se to týká, jsou označeny 
touto dopravní značkou:

Na takto označených ces-
tách je pravidelně vyko-
návána hlídková činnost 
jak ze strany PČR, tak i lesní stráží!!!
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tŘíkrÁlovÁ sBírka

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili 
druhé lednové úterý. Tímto dnem skonči-
lo putování tří králů po obcích, vesničkách 
a  městech Frýdeckomístecka i  celé České 
republiky. Pomyslnou štafetu po statečných 
kolednících, které od koledování neodradil 
déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Cha-
rity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dob-
rodružství plného rozpečeťování a počítání 
obsahu pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování 
a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem 
malým i velkým koledníkům. Stejně tak pa-
tří naše díky také dárcům, kteří podpořili 
pomoc potřebným a rozvoj charitního díla 

v regionu, České republice i zahraničí. Spolu 
s  třemi králi přejeme všem co nejlepší rok 
2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás 
všech se podařilo ve vaší obci vybrat krás-
ných 41 253 korun. Celkový výnos letošní 
sbírky na Frýdeckomístecku činí nesku-
tečných 2 374 608 korun. Vybranou částku 
použijeme na opravy a úpravy pobytových 
zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity 
pro děti a mládež, stejně jako na terénní služ-
bu pro nemocné osoby. Všem moc děkujeme 
za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky 
za Charitu Frýdek-Místek

PolICIE ČEskÉ rEPUBlIky 

Bezpečně v kyberprostoru s projektem „tvoje cesta onlinem“

Na 11. února letošního roku připadl „Den 
bezpečnějšího internetu“. Policejní prevence 
v oblasti online bezpečí nezůstává pozadu. 

V lednu letošního roku představili v praxi 
v Moravskoslezském kraji lektoři z Policej-
ního prezidia České republiky preventivní 

Turistická značka na Travný – současný stav Turistická značka na Travný – stav p 1. 5. 2020

Ing. Tomáš Peka, Lesní správce,
Lesní správa Frýdek-Místek
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projekt „Tvoje cesta onlinem“ (více zde: 
https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta
-onlinem.aspx). 

Prevence v kyber prostředí patří i na Frý-
deckomístecku mezi priority v oblasti pre-
ventivních aktivit. Policisté v regionu oslo-
vili v minulých dnech na besedách více jak 
sto padesát dětí z několika škol. Je na místě 
říci, že chování dětí v kyber prostoru se za 
několik posledních let zlepšilo, avšak mají 
stále „rezervy“ v tom, jak rozpoznat, že si píší 
s „predátorem“ a nikoli se svým vrstevníkem.

Preventivní program je také doplněn kon-
krétními případy z Moravskoslezského kraje. 
Děti byly v rámci přednášek velmi aktivní 
a bylo zřejmé, že je dané téma zajímá a zvo-
lená forma je pro ně velmi poutavá. 

Rovněž několik desítek dospělých (meto-
dici prevence základních škol, pracovníci 
OSPOD a další) mělo možnost zažít projekt 
v praxi. Je důležité zmínit, že je zacílen také 

na rodiče, kteří jsou schopni u svých dětí 
vykonat nejefektivnější prevenci. 

I  v  následujícím období policisté zavítají 
v rámci regionu za dětmi i dospělými, aby 
jim ukázali, jakým způsobem „predátoři“ 
děti oslovují, či jak využívají toho, co děti 
sdílejí na sociálních sítích.

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
 

 

 

 Klasická výmalba a úprava stěn interiéru 
 Stěrkování  a broušení stěn 
 Speciální techniky ( benátský štuk, encanto, ottocento, ….) 
  Imitace zdiva, pohledové betony 
 Tabulové, magnetické stěny 
  Speciální malby map na přání    

  

 
Kontakt:  
 Václav Kerl  
kerlik.malovani@gmail.com 
tel. : 724 686 325 
 
malby-special.netstranky.cz 
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Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.


