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úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, 

Zdravím vás na počátku podzimu, léto je 
za námi a já pevně věřím, že jste si ho i přes 
omezené cestování do zahraničí užili. Vždyť 
i u nás je velmi mnoho krásných míst, kde 
se dá odpočinout a načerpat elán do další 
práce. 

Na jaře jsme zažili nouzový stav a spoustu 
omezení. Museli jsme zrušit většinu akcí 
naplánovaných na jaro a léto. S nadějí jsme 
vzhlíželi k podzimu, ale situace se nezlepšila, 
opět se nacházíme v nouzovém stavu. A mu-
sím konstatovat, že už i v naší obci a okolí se 
objevili lidé pozitivně testováni na Covid-19. 
Neuvádím to proto, že bych chtěla někoho 
strašit. Právě naopak, situace je prostě taková 
a musíme se s tím naučit žít. Rozhodně to 
neznamená, že bychom se měli uzavřít okol-
nímu světu. Je potřeba žít v takových mezích, 
jaká nám všechna nařízení ale i vlastní zdravý 
rozum prostě dovolí.  

Proto níže stále uvádím akce plánované do 
konce roku. Pokud to situace dovolí, velmi 
rádi je uspořádáme a budeme rádi, když při-
jdete. Pokud ale budou pokračovat současná 
nařízení, budeme se jim muset přizpůsobit. 
Rozhodně nebudeme rušit něco v této chví-
li, když nikdo neví, co bude za týden nebo 
měsíc. 

S  touto nejistou dobou a celým průběhem 
roku jdou ruku v ruce i ekonomické důsledky 
přetrvávajícího stavu, které dopadají na náš 
obecní rozpočet. Z jara bylo nastíněno něko-
lik katastrofických scénářů. Sice se zcela ne-
naplnily, ale pokles daňových příjmů je vidi-
telný. Kvůli obavám z jarních prognóz jsme se 
nepouštěli do žádných velkých investičních 
akcí (kromě dostavby Rajmanea). Prováděla 
se jen nutná údržba. Mimo jiné jsme opravili 
část místní komunikace nad hřbitovem, která 
již byla skoro neprůjezdná. Na nákladech se 
společně s obcí stejným dílem podílely Lesy 
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krÁtCE

Poplatek za odpad za rok 2020
Poplatek za odpad za rok 2020 je splatný do 31. 10. 2020! Kdo tak neučinil, ať bez prodle-
ní uhradí hotově do pokladny na obecním úřadě nebo převodem na účet. Pro trvale žijící 
obyvatelé je poplatek 500 Kč na osobu a pro majitelé rekreačních objektů je to 588 Kč.

výsledky voleb na Pražmě
Ve dnech 2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a 1. kolo 
senátních voleb. Ve volbách do krajského zastupitelstva získalo nejvíce hlasů stejně jako 
ve většině krajů hnutí ANO s 38,86 %, na druhém místě se umístila KDU-ČSL 18,82 % 
a na místě třetím Česká pirátská strana s 12,89 %. Volební účast byla 38,86 %, což je o ne-
celé procento víc než v celé ČR (37,95 %).

V 1. kole voleb do Senátu se na prvním místě umístil Ing. Jiří Carbol s 21,69 % a velmi 
těsně za ním RNDr. Helena Pešatová s 20,71 %. V tomto hlasování byla volební účast 
téměř srovnatelná s  celostátním výsledkem. Ve 2. kole získal Ing. Jiří Carbol 65 hlasů 
a RNDr. Helena Pešatová 43 hlasů. Celkově v obvodu Frýdek-Místek byl výsledek opačný, 
RNDr. Helena Pešatová získala 54,03 % hlasů a stala se senátorkou za náš obvod. Volební 
účast byla srovnatelná s celým obvodem. 

Beskydy a Pastevní družstvo Zlaň, protože 
cestu ničí hlavně jejich těžká technika při 
zpracovávání dřeva.  

Co se týče výhledu na příští rok, ekonomové 
znovu počítají s poklesem ekonomiky, a to 
se projeví v  příjmech obecních rozpočtů. 
Hovoří se, že pokles by měl být okolo 15 %. 
S tím musíme při sestavování rozpočtu na 
rok 2021 počítat. Bude potřeba pečlivě uvá-
žit, jaké investice naplánujeme. V každém 
případě budeme muset dofinancovat projek-
ty, kde jsme byli úspěšní v získání dotací. Na 
prvním místě je to nákup nového dopravního 
automobilu pro výjezdovou jednotku hasi-
čů. Získali jsme dotaci ve výši 450 000 Kč. 
Dále předpokládáme, že získáme dotaci na 

kompostéry, tohle rozhodnutí padne až ke 
konci roku. Určitě bychom chtěli v příštím 
roce realizovat zájezd do partnerského města 
Niemodlin, který jsme chtěli uskutečnit le-
tos v květnu, ale museli jsme ho zrušit. Na 
tento projekt jsme získali dotaci z  Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Beskydy ve výši 
3 511,35 EUR.

Vážení spoluobčané, i přestože jsou infor-
mace, kterými nás zahlcují média, plné 
negativních zpráv, chtěla bych vám popřát 
pevné zdraví, optimistický přístup k životu 
a zachování zdravého rozumu. 

Mgr. Michaela Honešová
Starostka obce
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Obec Pražmo se zapojila do projektu Moravskoslezského kraje nazvaného IN.F.Obálka  
(Informace jako forma ochrany) zaměřeného na podporu bezpečí seniorů. Tyto obálky budou 
v nejbližších dnech rozneseny do každé domácnosti, kde je aspoň jeden senior.  
Smyslem těchto IN.F.Obálek je informování složek integrovaného záchranného systému o sta-
vu pacienta, u kterého zasahují. Přítomnost IN.F.Obálky poznají dle magnetky, či nálepky na 
vnitřní straně vchodových dveří nebo dveří lednice.

Co přesně In.F.obálka je?
•	 IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje infor-

mační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku 
(s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému).

•	 IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na 
příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, 
složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.

•	 IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví 
nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové 
obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou 
označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány 
zasahující záchranné složky.

In. F. obÁlka
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Změna otevírací doby Pošty na Pražmě
Od 1. 10. 2020 se mění otevírací doba na poště takto:

  Pondělí, středa            11,00 – 12,00 a  13,00 – 18,00
  Úterý, čtvrtek, pátek        8,00 – 12,00 a  13,00 – 15,00

a jaká jsou  
pravidla knihobudky?

1. Půjčte si knihu a po přečtení ji vraťte 
zpět.

2. Pokud si knihu chcete nechat,
 vyměňte jí za  jinou.

3. Darujte do Knihobudky knihu.

4. Neničte knihy.

systém rychlých zpráv
Jako velmi dobrý informační zdroj se ukazují tzv. rychlé zprávy. Obec rozesílá na po-
skytnuté mailové adresy aktuální informace (např. o odstávce vody, uzavření obchodu, 
svozu odpadu). V žádném případě se tímto způsobem nerozesílá žádná reklama. Pokud 
máte zájem připojit se do tohoto systému, stačí zaslat svůj email na adresu: podatelna@
prazmo.cz. Stačí zaslat svůj email na adresu: podatelna@prazmo.cz a požádat o zasílání 
rychlých zpráv.

Co se u nás nového událo v knihovně v době 
prázdnin? Pokračujeme v  elektronické evi-
denci knih a  pokud vše dobře půjde, do 
konce letošního roku bude naše knihovna 
plně digitalizována a naši čtenáři už si budou 
moci v programu https://fmi.tritius.cz/libra-
ry/prazmo/ dohledat knihu, o  kterou mají 
zájem, či si ověřit, zda se kniha v knihovně 
nachází nebo zda je jen vypůjčená. 

Možná jste si již všimli, že naproti obecní-
ho úřadu u  sochy jelena stojí nová kniho-
budka. Vyrobili ji naši šikovní zaměstnan-
ci a v brzké době přibudou ještě další dvě. 
Druhou umístíme u  vývěsky v  křižovatce 
pod kostelem a třetí do areálu naší mateřské 
školky. Knihobudka ve školce bude určena 
pro děti a  rodiče a budou v ní hlavně po-
hádkové knížky.

knIHovna InForMUJE 
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Hraní pexesa v knihovně
Ve čtvrtek 22. října se bude stejně jako loni konat pexesový turnaj se sladkou odměnou.  
Loni jsme tuto akci pořádali poprvé a myslím si, že se moc líbila a malí i velcí návštěvníci 
si užili spoustu legrace při hraní.

V brzké době plánuji také návštěvu dětí z mateřské školky v knihovně. Děti se seznámí 
s knihovnou, dozví se něco o knížkách, mohou si nakreslit obrázek. 

A na závěr to nejlepší, chceme, aby naše knihovna přilákala co nejvíc dětí i  jejich rodičů. 
Získali jsme dotaci ve výši 20 000 Kč od společnosti ČEZ. Tato dotace byla původně určena 
na pořádání Plackových hodů. Ale protože se tato akce konat nemohla, vyjednala paní sta-
rostka použití těchto finančních prostředků pro knihovnu. Nakoupíme z toho nové knihy 
a společenské hry pro děti i dospělé. Tyto hry si budou moct návštěvníci zahrát v knihovně 
nebo si je vypůjčit na dlouhé zimní večery. Rádi uvítáme tipy, o co byste měli zájem. 

Lenka Šporclová
Knihovnice
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kUltUrní a sPolEČEnskÉ akCE

Na jaře jsme museli kvůli nejrůznějším epi-
demiologickým nařízením zrušit všechny 
akce a s nadějí jsme se obraceli k létu a pod-
zimu. V létě to nebylo o nic lepší, ale  uspo-
řádali jsme aspoň dvě letní kina. 
Uspořádat plackové hody jsme si netroufli. 
O tom, že se na podzim kulturní život  vrátí 
do normálu, jsme vůbec nepochybovali. 
Podzim je tady, ale s  ním znovu vyhlášení 
nouzového stavu a omezení všech kulturních 
aktivit. Nikdo v této chvíli neví, na jak dlouho. 
Takže pro tuto chvíli rušíme všechny kul-
turní akce plánované na říjen a  budeme 
pevně věřit, že listopadové a  prosincové 
akce snad budou. 

Co bychom rádi zorganizovali:

•	 Tradiční Setkání seniorů v hotelu Trav-
ný, pokud bude zájem ze strany seniorů 
- 5. listopadu 2020.

•	 Beseda o čokoládě s hudebním vystoupe-
ním Aleše Nitry v hotelu Travný – 10. lis-
topadu 2020.

•	 Vánoční posezení s hudebním vystoupe-
ním Aleše Nitry v hotelu Travný – 3. pro-
since 2020.

•	 Mikulášská nadílka – 5. prosince 2020.
•	 Vánoční ladění s  jarmarkem a  koncer-

tem pěveckého sboru Caro v  kostele – 
11. prosince 2020.

Na všechny akce srdečně zveme občany obce i blízkého okolí. 

oHlÉdnUtí Za…

Příměstskými tábory
Během letních prázdnin se v areálu u sv. Flori-
ána uskutečnily 3 týdenní turnusy příměstské-
ho tábora. Tábor pořádala neziskovka Hravý 
klaun. Tábor byl financován z evropských fon-
dů z programů podporujících zaměstnanost, 
byl tedy určen dětem rodičů, kteří jsou oba 
dva zaměstnáni.  Proto byl pro děti zdarma. 
V každém turnusu bylo okolo 15 – 20 dětí. 
Dětem se věnovali zkušení instruktoři, každý 
turnus měl konkrétní náplň. Dle ohlasů dětí 
i jejich rodičů to byla akce velmi vydařená, 
děti poznaly nové kamarády, užili spoustu 
her a legrace. Rodiče měli na druhé straně 
smysluplně vyplněnou část prázdnin pro své 
děti. 

Ze strany organizátorů byly také jen samé po-
zitivní ohlasy, chválili děti a taky se jim velmi 
líbilo zázemí v areálu u sv. Floriána. Každý den 
zveřejňovali své aktivity s fotkami na svém 
facebookovém profilu. 
Jak již bylo zmíněno výše, neziskovka Hravý 
klaun získala na realizaci peníze z EU a tento 
grant je plánovaný na dva roky. Proto se bude 
příměstský tábor konat i v příštím roce.
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soutěží „o nEJkrÁsnĚJŠí 
roZkvEtloU ZaHradU“

Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích:

rozkvetlé letní zahrady rodin-
ných domů a chalup
Do této kategorie se přihlásilo 7 soutěžících.  
Jako vítěz byl vybrán Petr Jerglík s fotkami 
zahrady.

rozkvetlé okno nebo balkón 
v bytových domech
Zde bylo rozhodování jednoduché, přihlásila 
se pouze paní Petra Sucháčková z bytovek 
a stala se tak vítězkou. 
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dnem regionu slezská brána 
v Paskově
V sobotu 19. září se v areálu zámeckého par-
ku v Paskově konal již 6. ročník Dne Regio-
nu Slezská brána a výročního paskovského 
jarmarku. Pražmo je jednou z 18 obcí toho-
to svazku obcí, a tak jsme se této akce rádi 
zúčastnili. Organizátoři letos akci připravili 
v duchu návratu k tradicím a zapojili do toho 
všechny obce. Každá obec musela vyrobit 
dožínkový věnec, který pak zástupci obce 
nesli v průvodu. Zadání vyrobit dožínkový 
věnec přišlo v době, kdy na poli již nebyl 
jediný klas obilí. I přesto jsme úkol vyrobit 
věnec zvládli pěkně. Každá obec se úkolu 
zhostila po svém, vznikly tak věnce nejrůz-
nějších velikosti, květů i barev. Aby nebyl 
nikdo zklamán, byly oceněny nakonec všech-
ny věnce. Někteří dostali cenu za největší 
věnec, jiní za nejkulatější, nejzvonivější či 
nejmodřejší věnec. Náš věnec dostal diplom 
za nejrozkvetlejší věnec. 

Další novinkou na Dni regionů byla sportov-
ní klání mezi týmy jednotlivých obcí. Každá 
obec musela sestavit čtyřčlenný sportovní 
tým (dva dospělí a dvě děti) a zároveň připra-
vit jedno stanoviště s nějakou aktivitou. Na 
našem stanovišti se skládaly puzzle. Soutěžící 
měli 5 min čas na to, aby poskládaly obrázek 
s pražmovským kostelem a niemodlinským 
zámkem. Úkol to byl těžký, v daném čase 
se to nepodařilo nikomu.  Týmy potom ob-

cházely všechna stanoviště, plnily jednotlivé 
úkoly a sbíraly body.  Někde se střílelo z luku, 
jinde ze vzduchovky, běhalo se, skákalo či 
malovaly obrázky. Všechna stanoviště byla 
zajímavá a nápaditá. 
Obec Pražmo v tomto klání v žlutých trič-
kách se znakem jelena reprezentovaly paní 
účetní Markéta Murasová se synem Samíkem 
a paní zastupitelka Kristýna Felcmanová se 
svými kluky Frantíkem a Toníkem. 
Na pražmovském stanovišti dohlížel na 
skládání puzzle Michal Muras a  Roman 
Šporcl. Výročního jarmarku se zúčastni-
ly také paní Porazilová a paní Spilková se 
svými rukodělnými výrobky. Nad všemi 
pak dohlížela naše paní knihovnice Lenka 
Šporclová, která pomohla s výrobou věnce.  
Celý program byl doprovázen jednotlivými 
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návštěvou v niemodlin
O víkendu 3. a 4. října jsme byli pozváni do 
partnerského města Niemodlin na návštěvu 
spojenou se slavnostním odhalením nasví-
cení tamějšího kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. 

Kostel na náměstí je spolu se zámkem jednou 
z dominant města. Projekt nasvícení kostela 
byl spolufinancován z Evropské unie v rám-
ci euroregion Praděd. Českým partnerem 
projektu byla naše obec Pražmo. Na jaře 
se dvě pracovní jednání konala na Pražmě, 

vystoupeními ve folklorním duchu. Před-
vedly se místní folklorní soubory a  děti 
z lidových škol umění. Večer zahrál Fleret. 
K  velmi vydařenému odpolední přispělo 
i krásné počasí.  

Na tomto odkaze si můžete prohlédnout asi 
patnáctiminutové video z této akce:
ht t p : / / w w w. s l e z s k a b r a n a . t v / 2 0 2 0 -
09-28-slezska-brana-den-regionu-v-pasko-
ve-6-rocnik-fleret-sulakova.html
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nyní jsme byli pozvání do Niemodlina na 
slavnostní odhalení.  I v Polsku je epidemio-
logická situace podobná jako u nás, proto 
bylo slavnostní odhalení v sobotu večer v ko-
morním měřítku. Na facebookovém profilu 
(Niemodlin – miasto i gmina) je kromě fotek 
z tohoto setkání i krátká reportáž místní te-
levize, kde je nasvícení krásně vidět. 

Návštěvy se spolu s paní starostkou zúčast-
nil zastupitel Antonín Chalupa a paní refe-
rentka obecního úřadu Artemis Carbolová. 
Ještě před slavnostním nasvícením jsme si 
prohlídli město, navštívili zámek a městský 
úřad. U příležitosti spolupráce na projektu 
jsme na městském úřadě dostali obraz, na 
kterém je právě niemodlinský kostel.  

 V neděli jsme si prohlídli město Opole. Na-
vštívili jsme místní amfiteátr a vystoupali na 
Piastovskou věž. Z věže je nádherný výhled 
na celé město. Jako vždy bylo setkání s přáteli 
v Niemodlině milé a srdečné.  

Mgr. Michaela Honešová
Starostka obce

odPady 

kontejner na náplně do tiskáren

Zcela nově jsme v budově Obecního úřadu 
na Pražmě umístili box na tonerové a in-
koustové kazety. Prázdné náplně do tiskáren 
patří mezi nebezpečný odpad a nemohou 
se tedy ukládat do komunálního odpadu. 
Použité náplně se dále recyklují, šetří se tak 
primární zdroje surovin a snižuje množství 
vypouštěných skleníkových plynů. Box se 
nachází v přízemí budovy OÚ a je přístup-
ný v době úředních hodin v pondělí a ve 
středu. 
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kontejnery na  
drobný kovový odpad

V nejbližších dnech přibydou do rodiny ba-
revných kontejnerů na tříděný odpad HNĚ-
DÉ kontejnery na kovový odpad. Kontejne-
ry budou opatřeny samolepkou s nápisem 
KOVOVÉ ODPADY. Budou na třech sběr-

ných hnízdech: u starého obecního úřadu, 
v Rovni a u autobusové zastávky Obecník. 
Do těchto kontejnerů budou občané moct 
vhazovat drobný kovový odpad včetně ple-
chovek od nápojů. Po naplnění je budou 
naší zaměstnanci odvážet přímo do sběrny 
surovin Delkos u nás v obci. Odpadnou tedy 
náklady na dopravu. 

novÝ Školní rok v naŠí MatEŘskÉ ŠkolE JE tU

Letošní školní rok je trošku 
jiný – je tady virus, který za-
sáhl do života všech, i mateř-
ských škol. Pro děti a peda-

gogy zatím žádná zvláštní opatření neplatí 
(kromě zvýšené hygieny ). Rodiče si musí 
při vstupu do školky dezinfikovat ruce a musí 
mít roušku. Také důsledně dbáme na to, aby 
školku navštěvovaly pouze zdravé děti. Spo-
lečně se nám jistě podaří vše zvládnout .

Abychom podpořili imunitu a zdraví dětí, 
budeme stejně jako loni s dětmi odšťavňo-
vat ovoce a zeleninu. Děti si samy (s pomocí 
paní učitelky) ovoce a zeleninu očistí a od-
šťavní. Máme zkušenost, že když si džusík 
samy připraví, tak jim také chutná. Zeleninu 
nebo ovoce by někdy nechtěli jíst, ale džusík 
mají rádi…

V novém školním roce začalo navštěvovat 
naši mateřskou školu 44 dětí a další 2 děti  na-
stoupí v říjnu. Máme několik dvouletých dětí, 
které si musely na život ve školce zvyknout 
a zvládnout odloučení od maminky. Většina 
dětí odloučení již zvládá. Nyní procvičujeme 
s dětmi zejména hygienu a sebeobsluhu.

Protože letošní září bylo teplé, přesunuli jsme 
většinu aktivit ven – na školní zahradu, kde 
paní učitelky pro děti připravily během léta 
nové ativity (skákací panák, chůze či běh po 
různých liniích, skákání podle nakreslených 
nožiček, počítání, abeceda). Na zahradě také 
tvoříme a děti si i „jen tak“ hrají. Hra je totiž 
jejich nejpřirozenější aktivita – díky hře se 
učí spolu komunikovat, řešit své různé poža-
davky (a domluvit se na kompromisu), učí se 
spolupracovat. Také s dětmi chodíme na vy-
cházky do okolí školky, aby poznaly prostředí 
naší obce a její okolí. U dětí jsou také velmi 
oblíbené svačiny a obědy na školní zahradě.
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15. září 2020 se v naší školce ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči z Pražma uskutečnil 
cvičný požární poplach. Děti si vyzkoušely, co 
dělat v případě, kdyby ve školce hořelo. Ha-
siči pak dětem ukázali jejich výstroj i výzbroj 
a pohovořili si s dětmi o tom, co všechno ha-
siči dělají. Velký úspěch mělo u dětí „hašení“, 
které si děti samy mohly vyzkoušet.

23. září 2020 odpoledne jsme společně s ro-
diči a ostatními mateřskými školami z okolí 
(Morávka, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nošovice 
a Dobratice) uspořádali výšlap na Prašivou 
(v rámci společného projektu Na Prašivou 
vyrazíme, společně se pobavíme – pod zášti-
tou MAP – MAS Pobeskydí a ve spolupráci 
s chatou Prašivá). Počasí nám vyšlo a  tak 
jsme se mohli poznat s novými kamarády. 
V rámci tohoto projektu nás v loňském škol-
ním roce navštívili lesní pedagogové a poví-
dali si s dětmi o zvířatech, která v Beskydech 
žijí, a také paní knihovnice z Dobratic měla 
pro děti připravený interaktivní workshop, 
kde se děti seznámily s pověstí o Prašivé.
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V odpoledních hodinách jsme pro děti letos 
připravili bezplatné kroužky – flénička, ja-
zyk (angličtina), cvičení (jóga, tanec), tvoření, 
dramatika – pokusy. 

Abychom předškolákům co nejvíce usnadnili 
vstup do základní školy, který je příští rok 
čeká, máme pro ně kroužky Hláskař (zde se 
děti seznamují s hláskami a trénují slucho-
vé vnímání) a Metodu dobrého startu (tato 

metoda je metodou motoricko - akusticko – 
optickou. Všechny tři složky na sebe navazují 
a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově 
- sluchová a pohybově - sluchově - zraková. 
Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, 
které jsou uspořádány podle stupně obtíž-
nosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě 
vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se 
strukturou daného vzoru.).

Do vzdělávání též zařazujeme prvky Mon-
tessori vzdělávání, které je založeno na sen-
zitivních obdobích (v  každém období má 
dítě zájem o jiné věci a toho je třeba využít). 
V Montessori vzdělávání dáváme dětem pro-
stor, aby si na „věci“ přišly samy, snažíme se 
dětem nepředkládat hotové informace. Pro-
tože, když si dítě na různé věci přijde vlast-
ní zkušeností, je mnohem větší pravděpo-
dobnost, že si danou věc zapamatuje. 2 paní 
učitelky již mají ukončený kurz Montessori 
a jedna paní učitelka tento kurz dokončí v le-
tošním školním roce. 
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Datum Čas Název

3. 9. 2020 15.30 Třídní schůzky

14. 9. 2020 9.00 Požární poplach

18. 9. 2020 10.30 Divadlo – Myška Klárka a veverka Terka ve školce

23. 9. 2020 16.00 Dřívější ukončení provozu MŠ

23. 9. 2020 16.30 Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme

1. 10. 2020 Muzikohrátky

16. 10. 2020 10.30 O Bojance a velkém lháři …. s myškou Klárkou a veverkou 
Terkou

27. 10. 2020 15.30 Halloweenské dílničky s rodiči

říjen 2020 9.00 Setkání předškoláků

18. 11. 2020 8.00 Plavecký výcvik

20. 11. 2020 10.30 Pohádka z cukrárny s myškou Klárkou a veverkou Terkou

25. 11. 2020 8.00 Plavecký výcvik

2. 12. 2020 8.00 Plavecký výcvik

4. 12. 2020 Muzikohrátky

9. 12. 2020 8.00 Plavecký výcvik

16. 12. 2020 8.00 Plavecký výcvik

18. 12. 2020 10.30 O kouzelné šupince s myškou Klárkou a veverkou Terkou

21. 12. 2020 Vánoční nadílka ve školce

22. 1. 2021 10.30 Myška Klárka, veverka Terka a čaroděj Chřipajzna

26. 2. 2021 10.30 Pohádkový karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou

19. 3. 2021 10.30 Myška Klárka, veverka Terka a ztracená kuřátka

23. 4. 2021 10.30 O Bahňáku a víle Zapomněnce s myškou Klárkou  
a veverkou Terkou

28. 5. 2021 10.30 Trampská pohádka s myškou Klárkou a veverkou Terkou

18. 6. 2021 15.30 Rozloučení s předškoláky + den dětí + den otců

Plánované akce pro školní rok 2019/2020

Přejeme všem dětem i rodičům, aby se jim u nás ve školce líbilo a děti si školku co nejvíce užily.

Vladimíra Nytrová, ředitelka
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ZÁkladní Škola MorÁvka v novÉM

V základní škole na Morávce proběhla během 
minulého roku rozsáhlá přestavba a moder-
nizace hned několika částí. Výsledkem jsou 
zbrusu nové cvičné kuchyňky v samostatné 
budově na nádvoří školy, technické dílny pro 
výuku polytechnických předmětů, výtvarná 
třída, nové zázemí pro pedagogy a také upra-
vené společné prostory v hlavní části budovy.

Naši žáci podávají dlouhodobě skvělé výsled-
ky u přijímacích zkoušek a naprostá většina 
z nich se dostává na čtyřleté maturitní obory. 
Nelze však zapomínat také na obory učební, 
které se v posledních letech dostaly do jaké-
hosi ústraní. A to se stalo našim cílem - zís-
kat prostory pro výuku odborných předmětů 
a vybavit je na takové úrovni, aby se u žáků 
zájem o učební obory zvýšil a ukázala se jim 
jejich atraktivita. 

Co tedy můžeme našim žákům 
nově nabídnout?

V nových cvičných kuchyňkách je vše na 
špičkové úrovni, ať už jde o kuchyňské náčiní 
či spotřebiče. Součástí kuchyněk je také vel-
korysý prostor pro konzumaci připravených 
pokrmů, nebo další vzdělávací akce. 

Cvičné kuchyňky budou využívány přede-
vším žáky základní školy od prvního po 
devátý ročník v  rámci hodin pracovních 
činností, ale také při různých projektových 
dnech, které jsou nedílnou součástí vzděláva-
cího procesu na naší škole.  Na své si přijdou 
také děti z mateřské školy. I  ty zde budou 
pravidelně docházet a pilovat své kuchařské 
dovednosti.

V přistavěném patře nad původními šatnami 
vznikly prostorné dílny využitelné v rámci 
polytechnických předmětů. Taktéž na tomto 
místě je připraveno nejmodernější vybavení 
pro rozvoj žákovských dovedností. V rámci 
hodin pracovních činností zde mohou žáci 
tvořit s nejrůznějšími materiály od dřeva až 
po železo či si vyzkoušet práci s elektrikou.  
Prestiž práce v dílnách zvyšuje mimo jiné 
i 3D tiskárna, která čeká na své široké využití. 

K technickým dílnám náleží také místnost 
pro výuku výtvarné výchovy. Na rozdíl od 
běžné třídy zde mohou žáci pracovat na 
prostornějších stolech a kvalitu práce zvýší 
zajisté i přímé světlo ze střešních oken. Žáci 
budou moci v hodinách využívat hrnčířský 
kruh a své výrobky si okamžitě vypálit v peci. 
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Mimo vnitřní zázemí školy došlo také k mo-
dernizaci venkovního areálu. Naše škola 
dbá mimo jiné také na zdravý tělesný vývoj 
našich žáků, a tak se hodiny tělesné výcho-
vy neodbývají pouze ve vnitřním prostoru 
tělocvičny. Na čerstvém vzduchu podávají 
děti mnohem lepší výkony, které pak mohou 
zúročit na různorodých sportovních soutě-
žích, jichž se jako škola pravidelně účastníme 
s výbornými výsledky. K dispozici je žákům 

i workoutové hřiště s dostatečným počtem 
prvků k protažení a posílení celého těla, dvě 
oplocená hřiště pro míčové hry a především 
prostorný atletických ovál. 

Nelze opomenou také vizuální stránku všech 
nových prostor, které korespondují s nádher-
nou okolní přírodou. 

Mgr. Dana Šponarová
ředitelka školy
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lÉto vE ŠkolE obraZEM…

Milí čtenáři, jelikož doba je v  posledním 
čase velmi hektická, co platí dnes, již ne-
platí zítra… nepřinášíme žádné informace 
o plánovaných skutečnostech, neboť ty se 
mohou rychle změnit, jen co se rozjede nový 
školní rok.

Co tedy určitě platí? P latí termíny prázdnin, 
ty nejbližší nás čekají 29. a 30. října 2020.

Zápis do 1. třídy se uskuteční 20. 4. 2021.

Ale minimálně obrazem se s vámi chceme 
podělit o to, co všechno se ve školních zaří-
zeních Raškovice událo během letních dní 
a i nadále pokračuje ke zdárnému konci.

Budova školy základní se rozrostla o III. pat-
ro, ve kterém jsou od 1. září umístěny 1.třídy 
A, B, C. Součástí je i velká moderní učebna, 
nové sociální zařízení a velikánská chodba 
pro odpočinkové aktivity. Celé patro, ačkoli 
je nejvyšší, je současně bezbariérové díky 
výtahu. Učebny i  kabinety jsou vybaveny 
moderním nábytkem i moderní počítačo-
vou technologií. Patro bylo budováno ve 
spolupráci se zřizovatelem obcí Raškovice 
z dotačního titulu Ministerstva financí na 
rozvoj kapacit škol a práce na něm probíhaly 
celý rok. S dovybavením nábytku přispěla 
také obec Pražmo v částce 200 000,-Kč.
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Ze stejného dotačního titulu jsou realizová-
ny rovněž tři odborné učebny, dílna, cvičná 
kuchyně a skleník, jež by měly po dokončení 
prací sloužit k posílení výuky polytechnic-
kých předmětů. V těchto místnostech byla 
zhotovena nová elektroinstalace, v dílnách 
jsme odkryli 200 let starou podlahu, bohu-
žel poklad jsme neobjevili. Ve cvičné ku-
chyni došlo k přeložení vody, koupi nové 
kuchyňské linky s vícero pracovišti, skleník 
zaznamenal nové nátěry, rozsvítil se světly 
a přibylo také topení, aby květiny, natož děti, 
v zimě nemrzly.

Velké poděkování patří zřizovateli, obci 
Raškovice, za vynaložené úsilí při podání 

dotací, zpracování dokumentace a potřeb-
ných potvrzení. A určitě nemalou finanč-
ní spoluúčast. S přibývajícím počtem dětí 
a žáků a rozvíjejícím se trendem obce jsou 
to však velmi výhodně a určitě efektivně in-
vestované peníze do budoucna.

Děkuji panu starostovi Blahutovi za celoletní 
stavební spolupráci a hlavně provozním za-
městnancům školy za vysoké pracovní nasa-
zení při znovu otevření školních prostor po 
stavebních pracích a připravenou školu pro 
rozjezd nového školního roku.

Mgr. Hana Kachtíková
ředitelka školy
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sPolky InForMUJí

sportovní týmy sboru dobrovolných hasičů na Pražmě navázaly na 
loňské úspěchy

Po vydařené loňské sezóně se naší hasiči těšili 
na tu letošní, chtěli navázat na loňské úspě-
chy. Po krátké zimní přípravě netrpělivě oče-
kávali jaro, aby mohli zase naplno trénovat 
venku. Již po loňské sezoně se ukázalo, že je 
pro ně limitující hasičská stříkačka. Mohou 
mít sebelepší běžecké výkony na trati, ale 
pokud stroj nebude dostatečně výkonný, ne-
jsou schopni konkurovat ostatním týmům. 
Proto padlo rozhodnutí stroj repasovat. 
Oprava takového stroje je ale velmi drahá, 
vyšla na více jak 100 000 Kč. Proto jsme se 
rozhodli požádat o dotaci na opravu jednak 
Moravskoslezský kraj a  také obec Pražmo. 
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme 
získali 35 000 Kč a v rámci veřejné finanční 
podpory od obce Pražmo 30 000 Kč. Za 
toto samozřejmě velmi děkujeme. 

Když se na jaře plánovaly soutěže, nikdo 
nevěděl, že přijdou nějaká opatření spoje-
na s nemocí Covid-19, že se nebude moci 
trénovat a ani pořádat soutěže.  Toto naříze-
ní bohužel postihlo i náš sbor a naši soutěž 
„O pohár starostky obce Pražmo“ jsme mu-
seli zrušit. Ke konci června se situace trochu 
uvolnila, a  tak přece jen se nějaké soutěže 
konaly a naše družstva žen, mužů a mladí 
hasiči se jich mohli zúčastnit. 

Dospělí se zúčastnili soutěží v tradičním po-
žárním útoku na Morávce, v Řece a noční 

soutěže v Hájově. Dále se zúčastnili série sou-
těží v tzv. lize netradičních útoků. Při těchto 
závodech se soutěží v požárním útoku, který 
není přesně podle pravidel požárního sportu 
(na trati jsou překážky, přepojují se proudy 
apod.) V rámci této ligy proběhlo 7 soutěží 

a zapojilo se do ní 9 družstev mužů a 4 druž-
stva žen (dvě z Pražma). Jednotlivé soutěže 
se bodovaly, a nakonec se stanovilo konečné 
pořadí. Muži obsadili krásné 3. místo, ženy 
„A“ 2. místo a ženy „B“ 4. místo. 

V rámci okrsku se pravidelně v září pořádá 
soutěž „O pohár svatého Floriána“, letos jsme 
se sešli na Krásné. V této soutěži obsadily 
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ženy „A“ 1. místo, ženy „B“ 4. místo, muži 
3. místo a veteráni (35+) 2. místo.

 Za všemi těmito úspěchy družstev žen 
a mužů stojí velmi dobrá trenérská práce 
Davida Holinky.

Mladí hasiči se zúčastnili také několika sou-
těží, kde hlavně získávali zkušenosti, protože 
tým starších se letos hodně doplnil novými 
dětmi. Na dvou soutěžích se podařilo vybo-
jovat krásné 3. místo (Morávka a Florián na 
Krásné). Během léta se zformovalo i družstvo 
mladých hasičů v kategorii mladší (děti ve 
věku 5 – 10 let), které už má za sebou také dvě 

soutěže. Ti se zatím rozkoukávají a doufáme, 
že už v příštím roce se jim na krku budou 
houpat nějaké medaile.  

Pro mladé hasiče se 28. 9. koná již tradičně 
branný závod jednotlivců v Nižních Lho-
tách. Zde soutěží každý sám za sebe. Na asi 
kilometrové trati plní nejrůznější úkoly – 
střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, určování 
azimutu a mnohé další hasičské disciplíny. 
V  kategorii starších chlapců získal Jakub 
Koloničný krásné 1. místo.

Jsem velmi ráda, že se nám během léta po-
dařilo doplnit děti do kategorie starších 
a založit nové družstvo mladších. Za toto 
patří velké poděkování Lucii Žilinské, Lucii 
Holinkové a Kristě Felcmanové. Scházejí 
se s dětmi pravidelně každý pátek na hasi-
čárně, kde trénují požární disciplíny nebo 
hrají různé hry.  

Během letní sezony trénuji mladí hasiči 
společně s  družstvy žen a  mužů. Dospělí 
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pomohou dětem s přípravou tréninku a mla-
dí hasiči se zase naopak od svých starších 
kamarádů mohou spoustu věcí naučit.

A na závěr ještě připomenutí jednoho vý-
ročí. 22. června 1930 se v Janovicích konala 
ustavující valná hromada nové Hasičské 
Pobeskydské župy, na letošní rok tedy 
připadá 90. výročí založení. Do župního 
výboru byl za pražmovský sbor zvolen bratr 
Bohdan Kubenka jako župní vzdělavatel. 
Tato župa fungovala až do její nucené likvi-
dace v roce 1941 zákrokem protektorátních 
úřadů, kdy byla župa obviněna, že nespo-
lupracuje s nadřízenými složkami okresní-
mi. Toto obvinění bylo jen záměrné a mělo 
vést k  jejímu rozpuštění. Z Hasičské župy 
Pobeskydské byl po válce vytvořen II. ob-
vod podbeskydský jako pomocná složka 

v rámci působiště Okresní hasičské jednoty 
Slezské ve Frýdku. V dnešní době pracuje 
na podobné bázi 10.  podbeskydský okrsek, 
který sdružuje 8 sborů dobrovolných hasičů 
z Pražma, Morávky, Raškovic, Mohelnice, 
Krásné, Bystrého, Vyšních a Nižních Lhot. 
Tyto sbory spolupracují na poli požární 
ochrany, okrsek pořádá soutěže pro dospělé 
i děti, organizuje společná cvičení. 
Na říjen se připravovala společná výstava, 
která by mapovala historii celé župy (okrsku) 
i  jednotlivých sborů, s ukázkou historické 
i moderní techniky. Kvůli protiepidemio-
logickým opatřením se tato výstava konat 
nebude. Počkáme na lepší časy. 

Mgr. Michaela Honešová
Jednatelka SDH Pražmo

letní týdenní soustředění mladých fotbalistů tJ Pražmo-raškovice

Rok se s  rokem sešel a  mládežnická zá-
kladna fotbalového klubu Raškovic se opět 
vydala na týdenní fotbalové soustředění. 
Azyl jsme našli, jako tradičně, v malebném 
penzionu u pana Krkošky v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.

Soustředění trenéři naplánovali na tradiční 
termín jako předchozí dva turnusy. Tím-
to termínem se stal opět předposlední tý-
den prázdnin. Počátkem sobotního oběda 

15.8.2020 jsme tedy úspěšně odstartovali 
přípravu na novou, doufejme již nepřeru-
šenou, sezónu.

Pan Krkoška nám se svým týmem opět při-
pravil plný a perfektní servis, nemuseli jsme 
se vůbec starat o stravu a pitný režim našich 
fotbalistů a mohli jsme tedy plně pracovat na 
rozvoji fotbalových schopností a dovedností 
našich mladých talentů.

V plánu byly dopolední, odpolední i večerní 
tréninkové fáze, které se v průběhu týdne 
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dařilo plnit. Jen ve středu nám počasí ne-
přálo a museli jsme se z fotbalového hřiště 
přesunout k deskovým hrám.

 Tréninkové jednotky jsme letos nově rozdě-
lili na dvě sportovní plochy. Tato variabilita 
byla nejen potřebná, ale i účelová. Vstříc nám 
opět vyšla správkyně víceúčelového sporto-
viště u základní školy paní Motyková, která 
nám domluvila využívání sportoviště s umě-
lým povrchem za symbolické ceny. Na tako-
vý lidský a velmi slušný přístup k mládeži 
a trenérům nejsme zvyklí, proto bychom je 
a  jejich chování velice rádi vyzdvihli. Patří 
Vám velké DÍKY.

Druhé sportoviště se nám podařilo do-
mluvit v areálu fotbalového klubu Kunči-
ce pod Ondřejníkem, kde nám předseda 
klubu pan Zajac dovolil využít k tréninku 
jejich hlavní hřiště s dokonale střiženým 
trávníkem. S takovým skvělým lidským pří-
stupem k mládeži bychom se rádi setkávali 

i na vlastní půdě. Travnatý povrch hlavního 
hřiště v Kunčicích jsme využívali k dopole-
dním tréninkovým jednotkám, umělý po-
vrch multifunkčního hřiště k odpoledním 
a večerním tréninkům.

Kluci si tedy užili slušnou variabilitu trénin-
kových jednotek, spousty herních cvičení, 
rozvoje koordinačních schopností, střelby 
a mnoho soutěží.

Trenéři také kromě jiného zajistili přátelské 
střetnutí. V pondělí nám bohužel na první 
utkání začalo pršet a  nebylo možné sou-
boj odehrát. Další utkání s Kunčicemi pod 
O.  jsme odehráli v pátek v odpoledních hodi-
nách. Místní trenéři mládeže připravili 2 hřiš-
tě. Na jednom své souboje sehráli mladší žáci, 
na druhém pak starší přípravka. Výsledkem 
byly dvě vítězství, a to 27:5 a 27:6 , odměnou za 
dobře odvedenou práci byl opět bazén u pen-
ziónu, který naší borci vzali útokem, aby se 
osvěžili po náročném fotbalovém odpoledni.

Klukům se podařilo domluvit si na utkání sličné obecenstvo z klubu mažoretek Star Ostrava.
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Jako každoročně jsme chlapcům nakoupili 
lízátka, které jsme pak s  radostí rozdávali 
jako ocenění za výsledky v soutěžích, hod-
nocení stavu pokojů a jiných. Mnozí rodiče 
by určitě byli překvapení, jak jejich ratolest 
dokáže udržovat pořádek v pokoji, když je 
to soutěživou formou, což se zavedlo hned 
v prvním ročníku soustředění a pro kluky se 
to stalo již tradiční činností.

Součástí soustředění byly opět, jako již tra-
dičně, trička se jmény hráčů. Tyto trička 
vybíral trenérský tým a letos se nám do roz-
počtu podařilo vměstnat i kšiltovky. Tento 
set byl vyveden ve stylové oranžovo-černé 
kombinaci.

Mezi tréninky jsme opět využívali i přírodní 
koupaliště v areálu penzionu k regeneraci 
a uvolnění přebytečné energie. Když se na 
to zpětně podíváme, tak kluci zažívají akti-
vity, které vždy byli tradici pouze pro velké 
fotbalové kluby a málokdy toto provozovaly 
i malé vesnické oddíly.

Závěrem bych chtěl moc poděkovat aktivním 
rodičům, kteří našemu trenérskému týmu 
moc pomohli a byli velkým přínosem. Mar-
tin Pěgřim, který s námi strávil celý týden 
a Jindra Illichmann, který dorazil pouze na 
pár dnů, ale i tak byl cenným přínosem. Při-
jel se na nás podívat i další trenér mladších 
žáků Radek Novák. Děkujeme kluci. V ne-
poslední řadě bych rád vyzdvihl práci celého 
trenérského týmu. Konkrétně David Šindler, 
Martin Janoušek, Karel Mach a Radim Bulko. 
Všichni čtyři trenéři se již třetí rok podílí na 
výchově a podpoře Raškovické mládeže, a to 
nejen tímto fotbalovým týdenním kempem. 
Soustředění parádně naplánovali a vše fun-
govalo velmi dobře. Kluci obětovali část své 
dovolené, kterou věnovali našemu mládež-
nickému fotbalovému týmu. Také Vám patří 
velké DÍKY.

Horní řada zleva: David Šindler, Karel Ma-
ch,Martin Janoušek, Radim Bulko 
Druhá řada zleva: Matěj Ručka, Petr Je-
ník, Patrik Namyslo, Robin Miketa, Jakub 
Gardoš
Třetí řada zleva: Marek Šrubař, Albert Vy-
koukal, Fabián Gardoš, Viktor Mach
Čtvrtá řada zleva: Tomáš Sýkora, Miro-
slav Noga, Matyáš Babulík, David Šindler, 
Ondřej Bulko
Spodní řada zleva: Samuel Gardoš, Vil-
da Vykoukal, Michal Pěgřim, Tomáš Illi-
chmann, Patrik Janoušek
PS: kluci se ptali, jestli bude soustředě-
ní i příští rok. Takže prosím neplánujte si 
dovolenou na předposlední týden v srpnu. 
Máme již rezervovaný termín u pana Kr-
košky a soustředění bude.

Sportu zdar a fotbalu zvláště

Martin Janoušek
Trenér mládeže TJ Pražmo - Raškovice



PRAŽMOVSKÉ

25

Zpravodaj obce Pražmo  •  3/2020



PRAŽMOVSKÉ

26

vk raŠkovICE z.s. (volejbal, asPv)

volejbalové soustředění pro 
starší žactvo, kadetky a juniorky 

VK Raškovice proběhlo v termínu 17.8. - 21.8. 
2020 v areálu antukových kurtů v Raškovicích 
s noclehem v šatnách a přístřešku u technické-
ho zázemí. Hráčům a hráčkám v počtu 27 se 
věnovali 4 trenéři. Snídaně, svačinky, večeře 
a pitný režim si hráči s pomocí svých rodičů 
připravovali sami v rámci rozdělených služeb, 
výborné obědy zajistili manželé Fojtíkovi ve 
své restauraci, kterým tímto opět moc děku-
jeme. Během soustředění se trenéři snažili 
připravit kolektiv dívek a chlapců nejen na 
fyzicky a volejbalově náročnou sezónu, ale 

především společnými hrami, pracemi a úko-
ly na vybudování kolektivu, který si umí po-
máhat, povzbuzovat se a volejbalem se bavit. 

Činnost vk raškovice o prázdninách  

Během července, v měsíci, kdy jsme v před-
chozích sezónách odpočívali, jsme pro naši 
volejbalovou mládež z Raškovic uspořádali 4 
turnaje v beach volejbale pod názvem RAŠKO
-BEACH-OPEN. Během těchto čtyř turnajů 
se na kurtu vystřídalo celkem 24 hráčů a hrá-
ček VK Raškovice. Na každém turnaji si hráči 
losovali svůj čtyřčlenný tým, kterému dle své 
fantazie dali také název. 

Po ukončení této série turnajů jsme vyhlásili 
nejlepší 3 hráče a tým s nejlepším názvem. 

Pořadí hráčů:

1. Tereza Smítalová

2. Matěj Kohut

3. Ludmila Hlisnikovská

Nejlepší název týmu: PROČ NÁZEV – To-
máš Garba, Vendula Ožanová, Klára Klani-
cová, Alžběta Hlisnikovská     

Celkové výsledky si můžete přečíst na www.
vkraskovice.cz.
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volejbalové soustředění 
mladšího žactva,

které probíhalo každý den od 24.8.-27.8. 
opět na antukových kurtech v Raškovicích 

od 8.30-18.00, se zúčastnilo celkem 17 dětí 
od 4. do 6. třídy. Hráči a hráčky přicházely 
každý den po snídani a po odpolední svačině 
zase odcházely domů zregenerovat své síly 
na další trénink následujícího dne. Obědy 
dětem a trenérům opět navařili manželé Foj-
tíkovi, byly výborné a děti si porce přidávaly. 
Velmi děkujeme. Náplní soustředění bylo 
opět budování dobrého kolektivu, který je 
v šestkovém volejbale, jedním z nejdůležitěj-
ších prvků a samozřejmě nácvik jednotlivých 
volejbalových dovedností jednotlivců i celé-
ho družstva. Nechyběly koordinační cvičení 
a protahování=stabilizační cvičení. 

tradIČní srPnovÉ tUrnaJE 

Pohár Jaromíra Vybírala a Memoriál Josefa 
Saláta byly z důvodů Mimořádných opatření 
KHS Ostrava zrušeny.
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PodĚkovÁní

Děkujeme všem volejbalovým nadšencům za 
přízeň, vedení ZŠ a MŠ Raškovice, ZŠ Dobrá 
a ZŠ Morávka za spolupráci, děkujeme správ-
cům za spolupráci při rezervacích prostor haly 
a tělocvičen. Děkujeme za finanční podporu 
zejména obci Raškovice, dále obci Pražmo, 
Krásná a Vyšní Lhoty a všem ostatním spon-
zorům. Děkujeme všem rodičům za podporu 
a přízeň, za pomoc při organizování turnajů, 
za pomoc s dopravou na mistrovská utkání 
a především za to, že podporují své děti v po-
hybu a v navazování přátelství v rámci našeho 
klubu.

Veškeré informace o dění VK Raškovice, z.s.  
můžete najít na www.vkraskovice.cz , na so-
ciálních sítích Instagram @vk_raskovice a na 
facebookové stránce @VkRaskovice. 

Šárka Sonnková
Za VK Raškovice

rEGIon slEZskÁ brÁna

Dobrovolný svazek obcí 
Region Slezská brána získal 
z OP Zaměstnanost dotaci 
na projekt Komunikační 
nástroje, strategické dokumenty a pasporty 
pro potřeby měst a obcí Regionu Slezská Brá-
na, registrační  číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_

092/0014731. Základními 
pořizovanými výstupy této 
aktivity bude Strategický 
plán DSO Region Slezská 

brána na období 2021–2025, Komunikační 
strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí pro 
období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.

soUtĚŽE 

Do volejbalového kluV sezóně 2020/2021 
máme přihlášena družstva VK Raškovice:
- v okresních soutěžích mládeže – trojko-

vý volejbal, čtverkový volejbal, šestkový 
volejbal

- v okresních soutěžích mužů a žen
- v krajských soutěžích mladších žákyň, 

starších žákyň, starších žáků, kadetek 
a juniorek 

Plánujme účast na MČR mladšího žactva 
a v turnajích barevného minivolejbalu. 

nÁbory dĚtí 

Do volejbalového klubu budou probíhat ná-
bory dětí všech věkových kategorií v průběhu 
měsíce září v rámci volejbalové školičky, kde 
si děti vyzkouší pod vedením trenérů náplň 
volejbalových tréninků. Termíny volejbalové 
školičky- pondělí od 15.00 – 16.00 v hale u ZŠ 
Raškovice, bližší informace u p. Šárky Sonko-
vé, mobil: 732 241 173. 

Věříme, že se všechny soutěže „rozjedou“ 
v nastavených termínech, že nám bude umož-
něno trénovat a hrát mistrovká utkání v naší 
hale, a že svou imunitou, kterou získáváme 
zdravým životním stylem a  sportováním 
porazíme našeho současného celosvětového 
nepřítele. 
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„nebuďte neviditelní…“

Aktuální roční období sebou nyní přináší 
i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále 
tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hus-
tý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté 
spolu s dopravními policisty a krajským koor-
dinátorem BESIPu započali opětovně apelovat 
na nejzranitelnější účastníky silničního pro-
vozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali 
tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost.

Preventivní akce s názvem „Nebuďte nevi-
ditelní“ byla 5. října 2020 zahájena napří-
klad v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. 
Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby 
však do terénu vyráží celý týden a zejména 

chodcům připomínají základní zásady bez-
pečného pohybu na silnicích v době snížené 
viditelnosti. Následný den (6. října 2020) pre-
ventisté s dopravními policisty zamířili za zra-
nitelnými účastníky silničního provozu opět 
na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či 
do Kopřivnice. S preventisty se však chodci 
setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.

Díky užití retroreflexního prvku může řidič 
zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 
metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého 
ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až dese-
tkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je 
vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe 
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Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále tak 
související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu 
s dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na 
nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto 
skutečnost a dbali na svou viditelnost. 
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena například v Ostravě 
(Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží 
celý týden a zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích 
v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty zamířili 
za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do 
Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku. 
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li 
však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 
metrů). Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí 
(případně obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim 
se stal viditelným i chodec.  
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí 
školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě 
neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl 
vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují 
permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty například 
Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova. 
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají hudbu. 
Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby 
„nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich 
pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu 
tak může být svízelnější.  
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při 
preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné 
umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně 
obtížně viditelní.  
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních 
komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na 
pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo 
v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti 
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě 

V rámci našich měst a obcí dojde konečně 
i  k  sjednocení úrovně rozvojových doku-
mentů pro lepší plánování společného roz-
voje a umožní správně identifikovat aktuální 
potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých 
obcích, aby se tak účinně naplánovala spolu-
práce obcí DSO nejen při zavádění nových 
služeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň 
hospodárném využívání těch dosavadních.

Aktivitami projektu bude rovněž možnost po-
řízení pasportů majetku měst a obcí: pasporty 
veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně 
a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty budou 
praktickými podklady pro správu majetku 

obcí, umožní rychlý přehled i snadnější pláno-
vání oprav a údržby. Obce a města si v rámci 
projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují 
obecní webové stránky. 

Projekt přinese rovněž nemalou úsporu fi-
nančních prostředků městských a obecních 
rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů 
je hrazeno z dotačních fondů EU.  

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 
30. 6. 2022. 

Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký 
průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných 
cílů!

Petr Baďura, předseda DSO RSB
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na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy 
na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky 
byly viditelné a díky nim se stal viditelným 
i chodec. 

Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními 
doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí 
školních brašen či batohů. Zejména mladší 
školáci mohou být méně soustředění, někteří 
ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. 
Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič 
měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní 
výuce nejmenších školáků se preventisté vě-
nují permanentně prostřednictvím přednášek 
a besed, za všechny lze připomenout projekty 
například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Poli-
cejní pohádky či Markétina dopravní výchova.

Někteří starší školáci zas při pohybu v silnič-
ním provozu užívají sluchátka a poslouchají 
hudbu. Tato skutečnost pak může kompliko-
vat orientaci v kritické dopravní situaci, opět 
je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl 
šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však 
také senioři. Jejich pohyblivost může být limi-
tována, stejně jako zrak či sluch. Orientace 
seniora v  silničním provozu tak může být 
svízelnější. 

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při 
preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ po-
licisté při preventivní akci oslovili a věnovali 
jim reflexní pásky. Některým chodcům vy-
světlili vhodné umístění reflexního předmětu, 
neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém 
oblečení byli skutečně obtížně viditelní. 

Sníženou viditelnost definuje zákon jako si-
tuaci, kdy účastníci provozu na pozemních 
komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají 
jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na 
pozemní komunikaci, například od soumraku 
do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště 
nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost 

chodcům, pohybují-li se mimo obec za sníže-
né viditelnosti po krajnici nebo po okraji vo-
zovky v místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexní-
ho materiálu umístěné tak, aby byly viditelné 
pro ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. 

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Lesy Beskydy a.s. nabízí k prodeji  
palivové dříví listnaté tvrdé 

– buk  v délkách  4 – 12 m.

Cena  1 100,- Kč 
 + 15% DPH za m3.  

Možnost zajištění dopravy. 

Kontakt:   Jiří Krpec,  
           tel.:   604 153 899



Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?  

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,  

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12.  2020 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK  

cena od 400,- 
 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)  

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA  

Pražmovské ozvěny - nepravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává Obec Pražmo, 739 04 Pražmo 153, 
IČO 00576999 v nákladu 300 ks. Výtisk zdarma. Evidenční číslo zpravodaje MK ČR E 10387. 

Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.


