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úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, 

je tady advent, pomalu se blíží poklidná doba 
vánoční a s tím také konec roku.  V domác-
nostech už voní cukroví, uklízí se a na po-
slední chvíli se shánějí dárky pod stromeček. 
Všichni se těší na Vánoce, na chvíle klidu 
a pohody strávené v kruhu svých nejbližších.

Obvykle je konec roku okamžikem, kdy se 
zamýšlíme, co nám ten letošní rok přinesl, 
a zároveň vyhlížíme s očekáváním rok nový. 

Hodnotit letošní rok je hodně těžké. Do na-
šich životů vstoupila nová neznámá nemoc 
Covid-19 a  opatření spojena s  bojem proti 
ní zasáhla celou společnost. Nechci se tady 
široce rozepisovat na toto téma, v médiích to 
slyšíme dnes a denně. Spíš bych v této sou-
vislosti chtěla poděkovat všem občanům za 
jejich zodpovědný přístup, za jejich ohledu-
plnost vůči okolí, za dodržování všech naří-
zení či nošení roušek.

V příspěvcích v tomto zpravodaji se dočtete, 
jak moc nás všechna tato opatření omezila. 
Když pominu ekonomické aspekty, tak jsme 
se museli vzdát téměř všech naplánovaných 
kulturních akcí. Což nám bylo velmi líto, 

vždy jsme čekali až do poslední chvíle, jest-
li se náhodou nějaká opatření nezmírní, ale 
nestalo se tak. Stihli jsme pouze plesy, v létě 
letní kina a pro děti spaní ve stanu a nedávno 
vánoční jarmark. 

V  rámci investic bylo prioritou dokončení 
Rajmanea. To se povedlo a  noví nájemníci 
dostali předčasný vánoční dárek – klíče od 
svého bytu. Přejeme jim, ať jsou zde šťastní. 

Na sklonku roku končícího roku by se měly 
chystat i plány na rok příští. O těch se dočtete 
na dalších stránkách tohoto zpravodaje. 

A nakonec se sluší poděkovat a popřát… 

Děkuji všem zastupitelům i obecním zaměst-
nancům za dobře vykonanou práci v  letoš-
ním roce. Chci popřát všem občanům klidné 
a pohodové prožití svátků vánočních v kru-
hu svých nejbližších, dětem kupu dárků pod 
stromečkem, dospělým splnění jejich přání. 
Do roku 2021 pak přeji všem hlavně pevné 
zdraví. Myslím, že letos jsme si všichni uvě-
domili, jak moc ho potřebujeme. Dále přeji 
štěstí, úspěch v osobním i pracovním životě, 
život plný radosti, úsměvu a lásky. 

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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Z JEdnÁní ZastUPItElstva

•	 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2021, který uvádíme níže. 

PŘÍJMY

Paragraf Třída
Schválený rozpočet 

2021 v Kč

Daňové příjmy 1 10 130 000,00

Nedaňové příjmy 2 2 331 000,00

Přijaté transfery 4 4 441 608,54

PŘÍJMY CELKEM 16 902 608,54

FINANCOVÁNÍ

Paragraf

Číslo 
položky/ř
ádku

Schválený rozpočet 
2021 v Kč

Rezervy roku 2020 (odhad KZ ban.účtů k 31.12.2020) 8115 4 406 270,85
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (Travný) 8124 -889 200,00
Uhrazené spl. Krátkod.přij.půjčených prostředků 8114 -2 909 236,07

FINANCOVÁNÍ CELKEM 607 834,78

PŘÍJMY CELKEM + FINANCOVÁNÍ 17 510 443,32

VÝDAJE

Paragraf Třída
Schválený rozpočet 

2021 v Kč

Ozdravování hospod.zvířat (toulaví psi) 1014 5 5 000,00

Silnice 2212 5 300 000,00

2212 6 250 000,00

Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky, parkoviště 2219 6 80 000,00

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 2292 5 50 000,00

Pitná voda 2310 5 30 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5 30 000,00

Mateřské školy 3111 5 510 000,00

Základní školy 3113 5 200 000,00

Činnosti knihovnické 3314 5 200 000,00

Ostatní záležitosti kultury 3319 5 700 000,00

Bytové hospodářství 3612 5 200 000,00

Nebytové hospodářství 3613 5 300 000,00

Nebytové hospodářství 3613 6 300 000,00

Veřejné osvětlení 3631 5 250 000,00

Pohřebnictví 3632 5 170 000,00

Změny technologií vytápění 3713 6 700 000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5 45 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5 400 000,00

Sběr a svoz ost.odpadů (tříděný odpad) 3723 5 155 000,00

Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5 450 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5 900 000,00

Krizová opatření 5213 5 20 000,00

Požární ochrana dobrovolná část 5512 5 270 000,00

Požární ochrana dobrovolná část 5512 6 1 000 000,00

Zastupitelstva obcí 6112 5 1 160 000,00

Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5 0,00

Činnost místní správy 6171 5 5 000 000,00

Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 5 25 000,00

Ostatní finanční operace 6399 5 150 000,00

Finanční vypořádání minulých let 6402 5 15 464,00

VÝDAJE CELKEM 13 865 464,00

Z toho:

Třída 5 - Běžné výdaje 11 535 464,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 330 000,00

REZERVA Ostatní činnosti j.n. (rezervy) 6409 3 644 979,32

VÝDAJE CELKEM + REZERVY 17 510 443,32

Rozpočet obce Pražmo rok 2021
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•	 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od 
zřizovatele pro Mateřskou školu Pražmo 
na rok 2021 ve výši 500 000 Kč. Příspěvek 
je stejný jako v minulém roce. Zároveň 
schválilo zastupitelstvo rozpočet Mateřské 
školy Pražmo na příští rok a střednědo-
bý výhled rozpočtu školky na roky 2022 
– 2024.  

•	 Zastupitelstvo schválilo podání žádostí 
o dotace. O jaké projekty se jedná, je uve-
deno níže.

•	 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku (OZV) obce Pražmo 
č.1/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu, ve které se mění výše 
poplatku za odpad na rok 2020. Výše po-
platku byla stanovena na 550 Kč na po-
platníka a rok. Poplatníkem je osoba s tr-

valým pobytem v obci nebo majitel stavby 
určené pro rekreaci. Zkrátka poplatek za 
odpad se bude vybírat od všech ve stejné 
výši. Poplatek je splatný k 31. 10. 2021. 
Lze jej hradit ve dvou splátkách (k 31. 3. 
a k 31. 10. 2021).

•	 Výše poplatku se neměnila od roku 2013, 
zvyšuje se po 8 letech.  Zastupitelé roz-
hodli o  navýšení poplatku na základě 
stále rostoucích nákladů na svoz a  likvi-
daci. Už v roce 2019 (poslední uzavřený 
rok, ze kterého se data vypočítávají) byly 
skutečné náklady v přepočtu na 1 občana 
okolo 630 Kč. V roce 2020 to bude ještě 
více. A v následujících letech budou tyto 
náklady mnohem vyšší v souvislosti s při-
pravovanou změnou zákona o odpadech, 
kdy se skládkovné komunálního odpadu 
bude razantně zvyšovat. Dalšímu zvyšová-
ní poplatku za odpad se tak v následujících 
letech asi nevyhneme. 



PRAŽMOVSKÉ

5

Zpravodaj obce Pražmo  •  4/2020

V  následujících řádcích bych vás chtěla 
seznámit s projekty plánovanými na příští 
rok případně na roky následující. Všichni 
víme, že se ekonomika v našem státě letos 
kvůli koronavirové pandemii a s tím souvi-
sejícími opatřeními nevyvíjela moc dobře 
a dopady této situace měly vliv na obecní 
rozpočet letošní a budou ovlivňovat i roz-
počet na rok 2021. 
Dalším faktorem ovlivňujícím náš rozpo-
čet je plánované schválení daňového ba-
líčku a  v  něm zrušení superhrubé mzdy 
a  navýšení daňového odpočtu (ke dni 
uzávěrky tohoto vydání nebylo toto zatím 
schváleno). Mnozí poslanci si uvědomují, 
že brát obcím či krajům je krok špatným 
směrem a navrhují proto kompenzace pro 
obce a kraje. Tak věřme, že se to povede. 
I  přes to všechno se pokusíme realizovat 
níže uvedené projekty. Odborníci radí ob-
cím realizovat své záměry, protože jejich 
odsouvání je prodražuje.  Radí obcím, aby 
se nebály brát si bankovní úvěr, protože 
úrokové sazby pro obce jsou v  současné 
době nižší než inflace. My se samozřejmě 
pokusíme využít nabízené dotace. Pokud 
se podaří je získat, budeme jen rádi. 
A co bychom tedy chtěli realizovat:
Autobusová zastávka – to je dluh z  le-
tošního roku. Rekonstrukci zastávky jsme 
plánovali na léto, ale vzhledem ke stavu 
rozpočtu a poměrně černým rozpočtovým 
vizím, jsme pozastavili všechny větší inves-
tice. Prioritou bylo dokončit Rajmaneum.

Kompostéry – tady jsme podali žá-
dost o  dotaci už v  letošním roce a  byli 
jsme úspěšní! Požádali jsme o  200 ks 

kompostérů, pro občany, kteří se v  rám-
ci ankety na jaře přihlásili. Administrace 
projektu (výběrové řízení, výroba kom-
postérů) bude probíhat v 1. polovině roku 
a  v  létě bychom měli kompostéry rozdá-
vat. Pro občany obce budou zcela zdarma, 
toto je podmínka dotace. Dotace je vy výši 
80 %, 20 % z ceny bude hradit obec.  

Dopravní automobil pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů – i v tomto případě 
jsme podali žádost o dotaci už v letošním 
roce a  také jsme dotaci získali. Byla nám 
přidělena dotace ve výši 450 000 Kč z mi-
nisterstva vnitra. V  minulých letech se 
k této dotaci přidával se svým příspěvkem 
i kraj, ale s ohledem na situaci (ponížený 
krajský rozpočet, nové zastupitelstvo po 
volbách apod.) toto není pro rok 2021 po-
tvrzeno. Celkové náklady na pořízení auta 
budou podle požadovaného vybavení ně-
kde okolo 1,2 – 1,5 mil. Kč. Toto vozidlo 
bude sloužit pouze hasičům, budou s ním 
vyjíždět k  událostem, kde není potřeba 
velkou cisternu. Dopravní automobil WV, 
který má jednotka nyní, už její nároky ne-
splňuje, zůstane pro potřeby obce.
Dalším připravovaným projektem je opra-
va místní komunikace na ulici Na kopec. 
Tato cesta je dlouhodobě v havarijním sta-
vu. Na rok 2021 je vypsána dotace z Mini-
sterstva pro místní rozvoj na opravu míst-
ních komunikací a  do tohoto programu 
chceme opravu této komunikace podat. Žá-
dost o dotaci se musí podat do 21. 12. 2020. 
Projekt máme připravený. Dle projektu se 
musí udělat důkladná celková rekonstruk-
ce komunikace, nestačí odstranit starý 

PŘIPravovanÉ ProJEkty
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asfalt a  položit nový. Tato komunikace je 
v prudkém svahu, a navíc slouží k odvozu 
dřeva z lesa, kdy soupravy s nákladem mají 
okolo 50 t. 
Náklady na opravu komunikace jsou podle 
projektu ve výši 5,5 mil Kč. Dotace z MMR 
je 80 %. Kdybychom byli úspěšní, dostali 
bychom 4,4 mil. Kč dotace a obecní rozpo-
čet by to stálo 1,1 mil. Kč. 
Současně s projektem na cestu na ulici Na 
kopec se v  této chvíli zpracovává projekt 
na cestu na ulici Lipová. Tento projekt ješ-
tě není dokončen. Realizace určitě nebude 
v příštím roce. 

Postupně bychom měli pokračovat i v rea-
lizaci dalších etap regenerace centra obce. 
Máme hotový chodník od Travného ke 
křižovatce a  opravenou část Roveňského 
potoka. Bylo by vhodné pokračovat chod-
níkem do Rovně a spojit s tím opravu lávky 
přes Roveňský potok. Tímto bychom zvý-
šili bezpečnost pro chodce, kteří jdou do 
Rovně. Chodci by se zcela vyhnuli chůzi po 
frekventované komunikaci. Nechali jsme 
přepočítat rozpočet jednotlivých částí pro-
jektu, protože ten původní je z  roku 2015 
a  od té doby se ceny dost změnily. Podle 
nového rozpočtu je mlátový chodník po-
dél potoka naceněn na 835 000 Kč a  lávka 
přes potok na 339 000 Kč. Pro zajímavost 
v  porovnání s  původním rozpočtem jsou 
ceny pro oba objekty o  cca 400 000 vyšší. 
Tady se potvrzuje, co bylo uvedeno výše, že 
odkládání plánovaných akcí je prodražuje. 
Dohromady by to bylo za 1 174 000 Kč. Pro 
obě tyto stavby bychom chtěli podat žádost 
o  dotaci na Moravskoslezský kraj do pro-
gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021. Kraj dává 
dotaci ve výši max. 400 000 Kč. 

Dalším důležitým projektem je chodník 
Morávka – Pražmo. Vybudování chodní-
ku je v  zájmu naší obce i  obce Morávka. 
Hlavní cesta na Morávku je velmi frekven-
tovaná a  v  mnoha místech nepřehledná, 
pro chodce není bezpečná.
Chodník Morávka – Pražmo byl původ-
ně společný projekt Svazku obcí Morávka 
– Pražmo. Chodník měl propojit obě obce, 
měl vést od autobusové zastávky Obecník 
na Pražmě až k  hotelu Morávka. Svazek 
získal dotaci na projekt z  Moravskoslez-
ského kraje ve výši 500 000 Kč. Projekt 
byl zpracován, bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení. Podmínkou dotace bylo 
následné podání žádosti o dotaci na reali-
zaci chodníku do evropských fondů. Toto 
svazek podal přes MAS Pobeskydí, ale bylo 
to podání spíš formální, protože v  tomto 
dotačním titulu je alokováno málo peněz. 
Proto svazek podal na Moravskoslezský 
kraj žádost o  změnu podmínek a  může-
me podat žádost o  dotaci na stavbu i  do 
národních zdrojů, konkrétně do Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ale 
zde nemohou podávat žádosti svazky ale 
pouze obce. Současně ještě nastal jeden 
problém.  Bohužel se nepodařilo vyřešit 
majetkové vztahy s jedním vlastníkem po-
zemku pod Žukovem až k zastávce Janša. 
Z  toho důvodů došlo k  rozdělení tohoto 
chodníku na dvě části. Logicky byl na zá-
kladě konzultace s  projektantem projekt 
rozdělen na dvě části ne podle katastru ale 
podle vynuceného přerušení. Pražmovská 
část začíná u zastávky Obecník a končí pod 
Žukovem zhruba u značky obec Morávka. 
Moravčanská část bude pak začínat na za-
stávce U Janše a povede k hotelu Morávka. 
Do SFDI si podá žádost každá obec zvlášť 
pro svou část chodníku. Pro obec Pražmo 



PRAŽMOVSKÉ

7

Zpravodaj obce Pražmo  •  4/2020

to bude o  málo složitější, protože část 
chodníku bude na katastru jiné obce. Ka-
tastr obce Pražmo končí zhruba na úrovni 
dřevěnky před Žukovem, dál je již katastr 
obce Morávka. Celý pražmovský úsek měří 
260 m, z  toho je 185 m  na k.ú. Pražmo 
a 75 m na k.ú Morávka. V takovém případě 
je jednou z  podmínek pro podání žádos-
ti o dotaci do SFDI smlouva o spolupráci 
mezi obcemi Pražmo a Morávka, ve které 
se obecně upravují povinnosti obou obcí, 
podíl obou obcí na financování, majetko-
právní vztahy, údržba apod. Tuto smlouvu 
musí schválit obě zastupitelstva před podá-
ním žádosti o dotaci.
Konkrétně to bude tak, že obec Pražmo 
bude příjemce dotace, bude stavbu realizo-
vat a financovat a 5 let bude chodník udr-
žovat. To je doba udržitelnosti projektu. 

Po době udržitelnosti podle smlouvy obec 
Morávka odkoupí od obce Pražmo stavbu 
chodníku včetně pozemků v katastrálním 
území Morávka.  
Toto všechno bude platit samozřejmě 
za předpokladu, že obec Pražmo dota-
ci získá. Pokud ne, budeme muset hledat 
jiné možnosti financování. Celkové ná-
klady na Pražmovský úsek jsou ve výši 
3  716  167,94  Kč, uznatelné náklady jsou 
2 708 091,73 Kč, zbytek 1 008 076,20 Kč 
jsou náklady neuznatelné. Dotace je 85 % 
z uznatelných nákladů, tedy 2 301 878 Kč. 
A teď ještě jak je to s časovým výhledem. 
Žádost o  dotaci se musí podat do konce 
ledna 2021, na začátku října by mělo být 
rozhodnuto, a  pokud bychom dotaci do-
stali, tak realizace by byla v roce 2022.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 

•	 Obecní úřad na Pražmě bude uzavřen od 
úterý 22. 12. 2020 do konce roku z důvo-
du čerpání dovolené, posledním úředním 
dnem v letošním roce bude pondělí 21. 12. 
2020. První úřední den v novém roce bude 
pondělí 4. 1. 2021.

•	 Místní knihovna bude otevřena naposled 
v letošním roce v úterý 22. 12. 2020, pak bude 
do konce roku uzavřena. První výpůjční den 
v novém roce bude úterý 5. 1. 2021.

•	 Poslední úřední den Obecního a staveb-
ního úřadu v  Raškovicích v  roce 2020 
bude v pondělí 22. 12. 2020. Obecní úřad 
i stavební úřad Raškovice bude pak až do 
konce roku 2020 uzavřen z důvodu čerpání 
dovolené. První úřední den v novém roce 
bude pondělí 4. 1. 2021.

•	 Sběrný dvůr v Raškovicích bude uzavřen 
v době od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021 z dů-
vodu čerpání dovolené. Otevřeno bude od 
8. 1. 2021. V zimním období (do 31. 3.) je 
sběrný dvůr otevřen v pátek od 14,30 do 
17,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00 h. 

•	 Termíny vymetání komínů v roce 2021 
v obci Pražmo: 4. a 5. března, 27. a 28. květ-
na a  25. a 26. listopadu.

•	 Poplatek za psy platí držitel psa. Držite-
lem je fyzická nebo právnická osoba, která 
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 
Pražmo. Poplatek se platí za psy starších 
3 měsíců, je splatný k 31. 3. 2021. Výše 
poplatku: První pes v rodinném domě 100 
Kč, druhý a další 300 Kč. První pes v byto-
vých domech 400 Kč, druhý a další 800 Kč. 

krÁtCE
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PraktICkÝ lÉkaŘ Pro dĚtI a dorost
MUDr. Marie Mácová s.r.o., Raškovice 260, 739 04 Raškovice

Telefon: 733 685 195

vÁnoČní ordInaČní doBa

VŠECHNY DNY MUSÍ BÝT PACIENTI PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNANÍ, 
VČETNĚ AKUTNĚ NEMOCNÝCH !!!

   Pondělí 21.12. (Raškovice): 8:00h  – 11:00h           
   Úterý 22.12. (Morávka):   8:00h – 11:00h              

   Středa 23.12. (Raškovice):  12:00h  – 15:00h   
 

   Čtvrtek 24.12. - Nedělě 27.12.   ZAVŘENO!           

   Pondělí 28.12. (Raškovice): 8:00h  – 11:00h           
   Úterý 29.12. (Morávka):   8:00h – 11:00h              

   Středa 30.12. (Raškovice):  12:00h  – 15:00h  

   Čtvrtek 31.12. (Raškovice!): 8:00h  – 11:00h
JEN AKUTNĚ NEMOCNÍ PO PŘEDEŠLÉM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ!

Pátek 1.1.2021  ZAVŘENO!  

Od 4.1.2021 platí „COVIDOVÁ“ ordinační doba jako dosud.
Dále musí být všichni pacienti předem objednaní, včetně akutně nemocných!

Za psa v bytových domech, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let, se platí 200 Kč za 
prvního psa a 300 Kč za druhého a dalšího. 

•	 I v  letošním roce pro vás obec připravi-
la kalendář na rok 2021. Je letos v jiném 
formátu, tak doufáme, že se vám bude lí-
bit. Kalendář bude roznášen spolu s tímto 
vydáním Pražmovských ozvěn.  Ti, komu 
kalendář nevejde do poštovní schránky 

a nebudou zastiženi doma, si budou muset 
vyzvednout kalendář na obecním úřadě. 

2021Pražmo
Obec
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raJmanEUm

HIstorIE

Na počátku byl švec Rajman, který nechal 
svého syna Františka vystudovat učitelem. 
Ten po ukončení studia odjel do Ruska, kde 
se stal nejprve vychovatelem ve šlechtických 
rodinách a  později profesorem latiny na 
gymnáziu v Petrohradě. Prázdniny trávil na 
Pražmě. Na penzi, která mu byla vyplacena 
v rublech, se vrátil na Pražmo. Z úspor pře-
stavěl obyčejnou chatu na pěknou dřevěnou 
vilku s velkou zasklenou verandou, z níž byl 
krásný výhled po kraji. 

Jeho manželka Klára byla vzdělaná paní a li-
dumilka. Hrála na klavír, vlastnila velkou 
knihovnu, v níž bylo i původní vydání Pa-
lackého Dějin národa českého. Navštěvovala 
nemocné a zdarma je léčila. Měla v té době 
něco nevídaného – lékařský teploměr a aspi-
rin. František Rajman zemřel v  roce 1912 
a jeho žena roku 1918. Jelikož byli bezdětní, 
odkázali svoji usedlost Sirotčímu spolku pro 
okres frýdecký s tím, že má být využita pro 
děti.

Majitelem se stala Okresní péče o  mládež, 
tzv. České srdce, která budovu po odkazatel-
ce nazvala Rajmaneem a zřídila zde ozdra-
vovnu pro řadu sirotků a polosirotků.
Tato organizace v letech 1935-1936 postavi-
la pro stejné účely hned vedle novou zděnou 
poschoďovou budovu č. 93, které se také 
začalo říkat Rajmaneum. V roce 1943 pře-
vzala budovu německá organizace „Hitler 
Jugend“ a byl v ní dětský německý tábor.
Po válce se podařilo zásluhou tehdejšího ře-
ditele Osmileté střední školy v Raškovicích 
Josefa Nikla získat budovu do vlastnictví 
naší obce pro školní účely. Do Rajmanea 
se přestěhovala nejdříve škola a po zrušení 
školy na Pražmě ji vystřídala škola mateřská. 
Pro potřeby školky byly prostory Rajmanea 
postupem času nevyhovující, a tak se v roce 
1983 postavila pro školku nová budova.
V  90. letech minulého století pak zřídila 
obec Pražmo v Rajmaneu dům s pečovatel-

skou službou pro starší spoluobčany. Bylo 
zde vybudováno sedm malých jednopoko-
jových bytů se společným sociálním zaříze-
ním. Postupem času již budova nesplňovala 
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rEkonstrUkCE

Ve druhé polovině roku 2018 po překonání 
spousty drobných komplikací a byrokratic-
kých překážek se rekonstrukce dostala do 
fáze výběrového řízení na dodavatele stav-
by. Výběrové řízení vyhrála firma BD STAV 
a  v  březnu následujícího roku se začalo 
s pracemi. 

Došlo ke kompletní rekonstrukci budo-
vy, vč. provedení půdní vestavby formou 
mansardy, výměně technologie vytápění 
(automat na peletky) a celkovému zateplení. 
Celkové náklady na rekonstrukci se pohy-
bují okolo 14 mil. Kč. Část nákladů pokry-
je dotace – 3,3 mil. Kč z fondů EU (IROP) 

nároky na dům s tímto určením, pečovatel-
ská služba byla zrušena a dům sloužil pou-
ze pro ubytování.  Přesto, že se obec o bu-
dovu starala, řešila neodkladné opravy 
tak, aby byla v  provozuschopném stavu, 
celkový technický stav budovy se postupně 

zhoršoval. Proto obecní zastupitelé museli 
udělat nelehké rozhodnutí, jak s  budovou 
naložit. Nakonec bylo rozhodnuto, že budo-
va projde celkovou rekonstrukcí a  vznikne 
zde šest menších bytů.
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a 1 mil. Kč z Moravskoslezského kraje, zby-
tek hradíme z obecního rozpočtu.
Stavba byla dokončena a  zkolaudována 
v  listopadu letošního roku, k  1. 12. 2020 
byly byty předány do užívání novým ná-
jemníkům. Po rekonstrukci vzniklo ve 
třech patrech 6 bytů. V  každém patře je 

jeden jednopokojový a  jeden dvoupokojo-
vý byt. V příštím roce nás čekají ještě terén-
ní úpravy včetně vybudování parkovacích 
míst a oprava plotu.
Pevně věřím, že noví nájemníci budou ve 
svých bytech spokojeni a  najdou zde svůj 
nový domov. 
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knIHovna InFormUJE 
V  rámci snahy přivést děti k  lásce ke 
knížkám a ke čtení se naše knihovna roz-
hodla odměnit tři nejpilnější dětské čte-
náře, kteří pravidelně navštěvují knihov-
nu. Poděkování patří i rodičům, kteří děti 
k tomuto krásnému koníčku vedou. 

Krásnou knížku s  věnováním dostanou 
tito čtenáři:

Markétka Kociánová  12 let 
Nikolka Janoušková 4 roky
Leošek Dvořáček  6 let

mikulášská nadílka v knihovně
Letos se mikulášská nadílka u  nás v  obci 
konala trošku netradičně. Z důvodu koro-
navirových opatření jsme nemohli uspo-
řádat již tradiční mikulášskou nadílku 
v areálu u sv. Floriána.  Ale přesto jsme ne-
chtěli ochudit děti o setkání s Mikulášem.  

Proto dopoledne navštívil Mikuláš děti na 
zahradě Mateřské školky a odpoledne če-
kal na děti v naší knihovně. Všechny děti 
byly statečné, některé Mikuláši zarecitova-
ly nebo zazpívaly. Všem dětem byl odmě-
nou Mikulášský balíček.
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PodZIm v naŠí ŠkolCE

Uběhl krátký čas a podzim se chýlí ke svému 
konci a paní zima pomalu přebírá vládu. 
I přes značná omezení, která vyplynula z pro-
bíhající pandemie, jsme mateřskou školu bo-
hudíky nebyli nuceni uzavřít. 
Děti si ve školce během podzimu užily spous-
tu zajímavých aktivit (i když jsme do nich 
letos nemohli zapojit rodiče jako v  jiných 
letech). 

Společnými silami jsme vydlabali dýně a roz-
svítili jsme jimi okolí naší školičky,  děti si 
oblékly strašidelné kostýmy a seznámily se 
se svátkem Halloween. Ovšem nezapomněli 

jsme ani na naše Dušičky a zavzpomínali 
jsme na lidičky (i zvířátka), kteří už nejsou 
s námi.
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Proběhla i drakiáda (také bez účasti rodičů). 
Děti si přinesly do školky draky a společně se 
je vydaly pouštět na pole na Zlani. Celá akce 
se vydařila a děti se dobře bavily. 

Děti se na podzim také měly možnost se-
známit s různými dravými ptáky a vidět je 
krásně naživo.

Letošní podzim byl velmi krásný a teplý a tak 
jsme mohli trávit co nejvíce času venku – 
chodili jsme na procházky a pozorovali, jak 
se na podzim mění příroda, navštívili jsme 
krmelec a přinesli něco dobrého zvířátkům, 
cvičili jsme na naší zahradě.

S přicházející zimou, přišel za dětmi do škol-
ky také Mikuláš s čertem. Chvíli to vypadalo, 

že čert si některé děti vezme s sebou do pekla 
… Všichni ale slíbili, že se do příštího roku 
polepší a čert zase slíbil, že to všechno bude 
bedlivě sledovat. Děti zazpívaly čertovi a Mi-
kulášovi písničky a zarecitovaly básničky a ty 
odvážné se s Mikulášem a čertem také vyfo-
tily. Moc děkujeme za mikulášskou nadílku.
Bohužel některé plánované akce jsme kvůli 
pandemii museli zrušit, ale doufáme, že pří-
ští rok už se budeme zase všichni moci bez 
nějakých omezení setkávat.

Přejeme všem dětem i rodičům klidné a po-
hodové prožití vánočních svátků.

Vladimíra Nytrová, ředitelka MŠ Pražmo
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PŘímĚstskÝ tÁBor na PraŽmĚ

tŘíkrÁlovÁ sBírka 2021

Stejně jako v  letních měsících 
připravuje nezisková organiza-
ce Hravý klaun pro děti z naší 
obce jarní příměstský tábor na 
období jarních prázdnin od 
1. 3. – 5. 3. 2021. Bude-li sně-
hová nadílka, tak budou děti jezdit lyžovat, 
sáňkovat, bobovat. Přijede za nimi kadeřnice, 
kosmetička, připravuje se překvapení. 

Bližší informace se rodiče do-
zví na setkání v  lednu, o kte-
rém budou včas informováni.  
Na  tomto setkání se budou 
plánovat i  letní příměstské tá-
bory. Další informace najdete 

na stránkách: www.hravyklaun.cz

 Vlaďka Klempová

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdra-
ví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z nás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v  České republice. 
A co je vlastně její podstatou? Na to odpo-
věděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením 
lidské vzájemnosti a  pospolitosti, kterou 
jsme schopni jako lidé vytvářet. Sbírka je 
synonymem pomoci potřebným a vzájemné 
solidarity jak v časech dobrých, tak i v těch 

ne úplně veselých. Všechny tyto dobré vlast-
nosti máme podle mého názoru v sobě, což 
se ukazuje nejen na této sbírce, ale i nyní 
v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak sym-
bolizuje Tříkrálová sbírka vytváření spole-
čenství, potkávání se. I když setkávání bude 
v příštím roce asi trochu jiné než doposud.“

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolu-
práci s obcemi, farnostmi a různými mládež-
nickými organizacemi. Díky vaší štědrosti 
a obětavé práci 41 253 korun ve vaší obci. 
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Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli 
současné situaci spojené s šířením korona-
viru a vládními omezeními jiná. Odlišnos-
ti přiblížil ředitel Charity Frýdek-Místek: 
„Kvůli koronavirovým opatřením bude 
sbírka v mnohém odlišná. I když pracuje-
me s různými variantami a scénáři, nikdo 
nemůže přesně říci, zda bude možné a jak 
bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky 
v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrá-
lového požehnání dům od domu spojené 
s vybíráním příspěvků na podporu charit-
ního díla a pomoc potřebným – to je základ 
Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší 
sbírková akce v republice proběhne, dozná 
však změn. Koledování v příštím roce bude 
probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle. 
Máme připraveny alternativní možnosti pro 
koledování, Tříkrálové požehnání, možnosti 
přispět, pokud nebudou moci koledníci vy-
jít v rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Ač jsme 
to nepředpokládali, velká část sbírky se díky 
restriktivním opatřením přesune do on-line 
prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu 
zahalena mlhou, proto doporučujeme sle-
dovat naše webové stránky nebo sociální 
sítě, kde budou zveřejňovány aktuální in-
formace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme 
předem danými pravidly tak, aby byla ma-
ximalizována její transparentnost. Každá 
Charita například sepisuje tzv. záměry, tedy 
dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce 
získané peníze použít. „Využití plánujeme 
obdobné jako v  loňských letech. Mimo 
opravy a rekonstrukce v pobytových zaří-
zeních vedoucích ke zvýšení kvality života 
klientů a podpory volnočasových a vzdě-
lávacích aktivit pro děti a mládež, chceme 
koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí 

zdravotní péči, která zajišťuje i mobilní hos-
picovou péči a zajistit nové zoo-terapeutic-
ké aktivity pro klienty. Stejně tak vnímáme 
aktuální situaci a  jeden z  našich záměrů 
pamatuje na možnou realizaci protikovi-
dových opatření v  příštím roce, protože 
bezpečí našich klientů a pracovníků je pro 
nás velmi důležité téma. Veškeré záměry 
naleznete na našich webových stránkách,“ 
doplnil Martin Hořínek. 

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 
1. do 24. ledna. Přispívat můžete do tříkrá-
lových pokladniček, pomocí QR kódu ve 
vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na účet 
nebo pomocí dárcovské DMS.

Více informací o  sbírce najdete na webo-
vých stránkách Charity Frýdek-Místek nebo 
www.trikralovasbirka.cz.

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové 
sbírky Charity Frýdek-Místek

Přejete si podpořit Tříkrálovou sbír-
ku a pomoci potřebným ve vašem re-
gionu? Může tak učinit ve své mobilní 
bankovní aplikaci pomocí QR kódu 
nebo příspěvkem na sbírkový účet 
66008822/0800 VS:77708004.
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adÁmkova vIla

Podzimní radovánky aneb život v našem domově 

Počasí nám ještě chvilku přálo a  tak jsme 
uspořádali kuželkový turnaj. Jelikož ne-
máme ruské kuželky, byli jsme nuceni im-
provizovat s PET lahvemi a nafouknutým 
balónem…

Nastal podzimní čas, a tak podzimní výz-
doba nemůže chybět. Zdobíme, co se dá.

Nekrmíme jen sebe, ale i  ptáčky. Tímto by-
chom chtěli poprosit všechny, kteří by nám 
chtěli vyrobit anebo darovat ptačí budky, ať 
jich máme plný strom před naším Domo-
vem. Děkujeme…

Společně se podílíme na pečení dobrot 
a přípravy svačinek. U toho si užijeme hod-
ně zábavy, která je v těchto chvílích, když 
nás nemohou navštívit rodinní příslušníci, 
velmi potřebná.
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oZnÁmEní

Dovolte, abychom Vás informovali o změ-
nách týkajících se změny statutu společnosti 
DELPHINUS DELPHIS s.r.o. K 31. 12. 2020 
zaniká registrovaná sociální služba Domov se 
zvláštním režimem provozovaná společností 

DELPHINUS DELPHIS s.r.o. a nahrazuje ji 
nová registrovaná sociální služba, která bude 
provozována pod názvem Adámkova vila, 
Domov se zvláštním režimem, z. ú. (zapsaný 
ústav) s účinností od 01. 01. 2021.

Rádi bychom Vám chtěli ukázat naší novou 
jídelnu a zároveň společenskou místnost, 
která slouží pro naše společné aktivity a se-
tkávání. Aby tato místnost mohla vzniknout, 
musela se paní ředitelka a její kolegyně pře-
stěhovat do mobilního domku, který stojí 
na naší zahradě.

Rádi bychom Vám chtěli ukázat naší novou 
jídelnu a zároveň společenskou místnost, 
která slouží pro naše společné aktivity a se-
tkávání. Aby tato místnost mohla vzniknout, 
musela se paní ředitelka a její kolegyně pře-
stěhovat do mobilního domku, který stojí 
na naší zahradě.

Náš domov navštívil Mikuláš a čertem 
a andělem. 
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advent přichází

Důvodem je navázání užší spolupráce s ob-
cemi Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, 
Nošovice, Pražmo a Raškovice a následný 
vstup do krajské sítě. Podpora obcí a krajské 
sítě je velmi významná pro rozvoj poby-
tové sociální služby Domov se zvláštním 
režimem. Díky této spolupráci občané výše 
jmenovaných obcí získávají prioritní umís-
tění v pobytové registrované sociální službě 
Domov se zvláštním režimem a související 
základní sociální poradentství, které s touto 
službou úzce souvisí.

Do konce roku 2020 bude docházet ke změ-
ně podaných žádostí do pořadníku poby-
tové služby Domov se zvláštním režimem 
provozované pod společností DELPHINUS 
DELPHIS s.r.o.  Klienti, kterých se tato změ-
na v pořadníku bude týkat, budou osloveni 
sociální pracovnicí, která pomůže s veške-
rými formalitami tak, aby byla žádost řádně 
zaevidovaná pod novou společnost Adám-
kova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú. 

Přechod na zapsaný ústav neovlivní chod 
již provozovaného domova a  klienti již 
umístění v Domově se zvláštním režimem 
nepocítí žádnou provozní změnu. Změnu 
statutu vnímáme velmi pozitivně. Jednání 
se starosty, starostkami a zastupiteli obcí, 
směřované k pomoci svým občanům v nou-
zi, je totiž velkým krokem kupředu. 

Kontaktní osoby Adámkova vila, Domov 
se zvláštním režimem, z. ú.

Lenka Janečková, 
ředitelka domova, reditel@adamkovavila.
cz, tel. 730 820 129
Bc. Radka Pechová Černohorská,
sociální pracovnice, socialní@adamkova-
vila.cz,  tel. 724 379 168

Přeji Vám všem hodně sil v  této nelehké 
době.

Lenka Janečková 
Ředitelka Domova se zvláštním režimem

Advent přichází 

Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček.  Domácnosti jsou 
v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo 
závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok 
v období adventu k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné 
na adventním věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při 
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní 
věnec je určen k zapalování.  

Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní 
adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při 
dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na 
adventním věnci. Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že 
je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na 
každý adventní věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke 
každému adventnímu věnci připojen.  

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými svíčkami 
umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné 
umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým 
vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do 
blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít 
k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které 
mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.  

Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo 
zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří 
na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.   
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oslavy konce rokuOslavy konce roku 
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada 

nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. 
zábavné pyrotechniky.  

 Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické 
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji 
obsluhovat a skladovat.  

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám na 
majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo 
jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý 
materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod 
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku 
z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, 
v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití 
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte 
nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod 
vlivem alkoholu. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata 
velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti 
člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích 
mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.  
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senioři, buďte opatrní i ve vánočním období

I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží 
předvánoční čas. V tomto období si všich-
ni začínáme uvědomovat tu magickou sílu 
Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas 
strávený s rodinou a svými blízkými, a tak 
se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na 
které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel 
i v tento čas se najdou takoví, kteří se prá-
vě toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se 
stávají naši senioři. 

S  jiskrami v očích, s naspořenými peně-
zi ze svého důchodu chtějí obdarovat své 
blízké a často vyrážejí do nákupních center 
s velkými obnosy peněz ve svých peněžen-
kách pečlivě uložených v kabelkách a ná-
kupních taškách. V nepřeberném množství 
dnešních nabídek, a to nejen obchodních 
domů, stojí před regály plnými různého 
zboží, mačkajíc se v  davu dalších naku-
pujících odkládají kabelky do nákupních 
vozíků a po očku sledují vystavené zboží. 
To je však ten okamžik, po kterém poté se 
slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, 
že byli okradeni. 

Dnešní senioři však nemusejí o své úspory 
přijít pouze odcizením peněženky. Řada 
dnešních seniorů se pohybuje v  interne-
tovém prostředí, ať již z  nutnosti doby, 
kdy alespoň tímto způsobem mohou ko-
munikovat se svými blízkými. Není nic 
jednoduššího než ceny nabízeného zboží 
v kamenných obchodech srovnat s cenami 
různých srovnávacích portálů na interne-
tu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, 

jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, 
které je nám doručeno až do tepla domo-
va. Ovšem i  tato forma nákupu nese svá 
rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případ-
nému zloději, ale také můžeme přijít o své 
úspory. Jedním z doporučení je, pokud to 
ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat 
na dobírku a neplatit za dané zboží pře-
dem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým 
nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze 
nalézt i různé recenze na daný obchod, ale 
přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte 
také na paměti, že neuvádíme svá čísla ob-
čanských průkazů nebo celá rodná čísla. 
Taková sdělení by nám do budoucna mohla 
přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní 
výzvy k uhrazení finanční částky. 

Nadchází také doba dobročinných sbírek 
různých podob, před Vánoci jsme všich-
ni trochu více naladěni na vlnu pomáhání 
ostatním. U dveří nám může zazvonit kdo-
koliv třeba i osoba prokazující se danou 
společností, která např. sbírku zaštiťuje. 
Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny 
kukátky, využívejte je, než někomu otevřete 
dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu 
cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechá-
vejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovol-
te, aby se vám volně pohybovali po Vašem 
bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde 
máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik 
peněz máte v peněžence. Ostatně ani infor-
maci kolik peněz jste si naspořili, nikdy ni-
komu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
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ms Pakt přichází s pomocí při změně zaměstnání 
obyvatel moravskoslezského kraje

V rámci situace v letošním roce se Morav-
skoslezský kraj rozhodl podpořit obyva-
tele Moravskoslezského kraje při změně 
jejich zaměstnání. Projekt Moje místo 
v MSK má za cíl pomoct lidem při změně 
v jejich profesním životě a zároveň najít 
řešení pro firmy, které své zaměstnance 
musí propustit nebo naopak mají zájem 
o nové pracovníky.

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na 
dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní 
poradenství je službou, kterou mohou bez-
platně využít obyvatelé Moravskoslezského 
kraje pro získání kvalitní podpory při změně 
zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. 
Jedná se o produkt online aplikace pro fir-
my, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou 
firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptáv-
ku po zaměstnancích.

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou za-
městnání, uvažují o změně práce, či jsou již 
aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu 
poradenství budou mít možnost využít pora-
denských služeb online či osobně. Poraden-
ství je přizpůsobeno na míru klienta s širo-
kou škálou služeb. Může se jednat například 
o kariérové poradenství, pomoc při hledání 
a zprostředkování zaměstnání, přípravu na 
pracovní pohovor či konzultaci životopisu. 
Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý 
matching) je pak párování volných lidských 
kapacit firem a poptávky ze strany ostatních 
firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma 
zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato apli-
kace je jednoduše propojí na základě předem 
definovaných parametrů. Takto mohou firmy 
usnadnit zaměstnancům přechod do nového 
zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhů-
ty před registrací na Úřadu práce.
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OZNAMUJEME novou službu,
ZÁLEŽITOSTI NEMOVITOSTÍ A REALIT 

můžete řešit – každé pondělí v době od 14:00 – 16:30 hod. 
v místnosti obecního úřadu Raškovice 

a také  kdykoliv e-mailem: martina.blablova@seznam.cz   
či telefonicky  na čísle 777 913 343

Potřebujete řešit situaci s Vaším domem, bytem, pozemkem či chatou? 
Či hledáte nové bydlení? JSME PRO VÁS K DISPOZICI V PROBLEMATICE:

1. Zastupování klienta v prodeji nemovitosti = komplet realitní zprostředkování zahrnující realitní poraden-
ství, odhad, právní poradenství + prověření a případné řešení právních vad, zajištění energetického štítku 
pokud již nebyl zpracován ( aktuální), časová osa prodeje, nastavení správné obchodní strategie prodeje, 
předprodejní příprava, výběr správného zájemce a jeho prověření, advokátní servis = konzultace, smlouvy 
i úschovu, předání nemovitosti, přepisy energií

2. Dále můžete využít našich dílčích realitních služeb:
• Určování tržní ceny k prodeji/ odhady v dané lokalitě
• Realitní servis pro „samoprodejce“ své nemovitosti zahrnující realitní poradenství a konzultace
   = předprodejní příprava
• Poradenství právní a Advokátní servis ( smlouvy, úschovy)
• Energetické štítky budov a Přepisy energií

3. Zastupování klienta v koupi nemovitosti ( realitní poradna, právní i technické/stavební prověření nemovi-
tosti před koupí)

4. Prověřování dosažitelnosti a možnosti financovat nemovitost úvěrem …a samozřejmě vše, co s  realitami 
souvisí  ( např. vytyčení/sloučení jednotek či pozemku, povolení staveb i dodatečné, atd.).

 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

Třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019 

www.zdrskolafm.cz 
 

Naučíš se 
pracovat hlavou, 
rukama a srdcem! 

 
 

 
Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,  

29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.  

OBORY ŠKOLY: denní studium 
 
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků 

 
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků 
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PORADENSTVÍ
Nabízím poradenství ve vyúčtování za energii.  

Vzhledem k tomu, že lidé nerozumí energetickému odvětví,  
ani vlastnímu vyúčtování elektřiny a plynu, nechávají se velmi často zlákat  

na rádoby výhodné nabídky, nebo zkrátka platí více, než musí.

Jelikož jsem byl ve stejné situaci, vzdělal jsem se v tomto oboru  
a nyní nabízím zdarma poradenství ve vašem vyúčtování.  

Probereme co platíte, komu to platíte,  
zda neplatíte víc, než musíte. Případně společně najdeme nějaké řešení.

Kontakt:  Jerglík Petr
Mobil:  724 180 873       

Email:  petrjerglik@centrum.cz


