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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, 

Dostává se vám do rukou první letošní 
vydání Pražmovských ozvěn, a  proto mi 
dovolte popřát vám vše nejlepší v  celém 
roce 2019. Ať se vám daří ve všem, co se 
chystáte udělat, ať si užijete každou chvíli 
ve společnosti svých nejbližších a Pražmo 
ať je pro vás příjemným místem k životu. 

Pražmovské ozvěny jsme oblékli do nového 
kabátku. Po mnoha letech, kdy jsme zpravo-
daj tvořili skoro na koleně, jsme se rozhodli 
využít profesionálních služeb a nechat si 
zpravodaj zpracovat na graficky vyšší úrov-
ni. Zpravodaj nyní bude vycházet barevně, 
a to umožní publikovat daleko více fotek, 
plakátků apod. Snad se vám nová grafická 
úprava bude líbit a každý si ve zpravodaji 
najde něco zajímavého.  

Stejně jako v  minulých letech vyjdou 
Ozvěny maximálně pětkrát za rok. Při 
této frekvenci nemůže zpravodaj plnit po-
drobnou informační funkci. Měl by být 
spíše zajímavým počtením o  tom, co už 
bylo, a pozvánkou na to, co se ve výhledu 
chystá. Rádi bychom dali v Pražmovských 
ozvěnách více prostoru místním i okolním 
spolkům a  samozřejmě občanům. Pokud 
budete mít potřebu sdělit něco i ostatním, 
neváhejte poslat svůj příspěvek na email:  
starostka@prazmo.cz.

Pro aktuální informace můžete využít 
i dalších již tradičních informačních ka-
nálů. Především jsou to webové stránky 
obce, které v  nejbližší době doznají taky 
nové podoby, ale i teď tam najdete všech-
ny aktuální informace týkající se života 
obce. Další již zaběhnutou a osvědčenou 

možností je posílání tzv. rychlých zpráv na 
vaši e-mailovou adresu. Kdo ještě v tomto 
systému není zapojen a měl by zájem, na-
hlásí na obec (podatelna@prazmo.cz) svou 
e-mailovou adresu a pak mu budou chodit 
aktuální informace přímo na jeho počítač. 
Neodmyslitelnou součástí informování 
o  nejrůznějších akcích (nejen obecních) 
jsou také vývěsky v obci.

Pomalu přichází jaro, na které se už všichni 
těšíme, netrpělivě na zahrádkách vyhlíží-
me první sněženky a bledule. Vždyť zima 
byla poměrně dlouhá a na rozdíl od těch 
minulých nám přinesla bohatou sněhovou 
nadílkou. Zase jsme si připomněli, že žijeme 
na horách a závěje a sněhové bariéry k zimě 
prostě patří. Samozřejmě s  tím souvisela 
poměrně náročná zimní údržba. Ze strany 
obce jsme se snažili zajistit dobrou sjízdnost 
cest a  schůdnost chodníků. Všechna pro 
mají ale vždy i svá proti, a tak nyní na ces-
tách a chodnících leží poměrně silná vrstva 
posypového materiálu, který bude potřeba 
uklidit. Pracovníci obce již s úklidem začali, 
postupně budou procházet jednotlivé ulice 
a odstraňovat zbytky posypu. S úklidem si 
již pospíšili i mnozí z vás a neomezili se jen 
na to „své“, ale zametli i  část komunika-
ce přilehlé ke svému pozemku. Za to patří 
všem poděkování.   

Chtěla bych popřát všem krásné jaro plné 
sluníčka, rozkvétajících kytiček a pučících 
stromů. Nabírejte energii plnými doušky 
a užívejte jarní přírodu. A protože se po-
malu blíží velikonoční svátky, tak vám přeji 
jejich příjemné prožití. 

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

K 31. 12. 2018 žilo v naší obci 909 obyvatel, 
z  toho 451 mužů a 458 žen. Počet obyva-
tel oproti loňskému roku mírně vzrostl, na 
konci roku 2017 žilo v obci 901 obyvatel.  

Nejčastějšími ženskými jmény jsou Marie 
(31), Jana (19) a  Anna (18).  U  mužů je 
nejoblíbenějším jménem Jan (29), Jiří (29) 
a Pavel (19).

Nejčastějším používaným příjmením je Fol-
dyna-Foldynová (22), Koloničný-Koloničná 
(18) a Blahuta-Blahutová (17).

V roce 2018 se 70 let dožilo 14 občanů, 75 let 
9 občanů, 80 let 5 občanů a 85let 3 občané. 
Všechny tyto jubilanty navštívili zástupci 
obce a předali dárkový balíček. Nejstarší 
občanka obce se dožila v listopadu 92 let, 
v  současné době žije v Domu pokojného 
stáří ve Frýdku-Místku.

Zastupitelstvu obce na svém jednání schválilo rozpočet obce na rok 2019, který uvádíme 
níže. Obec bude hospodařit s částkou ve výši téměř 29 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty 
i dotace na již realizovaný chodník v centru obce a dotace na rekonstrukci Rajmanea. 

Para-
graf

Pol. Název Rozpočet 2019
Skuteč. 
r. 2018

Rozpočet 
2018

Třída 1
Daňové
příjmy

 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 2 700 000,00 2 611 583,12 2 300 000,00

daň z příjmů FO ze SVČ 62 000,00 60 898,28 60 000,00

daň z příjmů FO z kap. výnosů 250 000,00 240 519,85 210 000,00

daň z příjmů právnických osob 2 210 000,00 2 208 055,28 2 100 000,00

daň z přidané hodnoty 5 500 000,00 5 437 213,39 4 000 000,00

daň z příjmů právnických osob za obec 30 000,00 0,00 60 000,00

daň z nemovitých věcí 440 000,00 437 631,62 480 000,00

správní poplatky 14 000,00 12 040,00 14 000,00

místní poplatek za odpad 460 000,00 457 687,00 450 000,00

místní poplatek za psy 19 000,00 18 072,00 18 000,00

místní poplatek za užívání veř. prostranství 14 000,00 13 570,00 13 000,00

ostatní místní  poplatky 1 900,59 1 073,90 0,00

daň z hazardních her 64 000,00 63 350,11 40 000,00

• Narodilo se 9 nových občánků.

• Domov v naší obci našlo  
35 nových občanů. 

• Nový domov mimo naši obec si 
našlo 30 občanů.

• Navždy opustilo své blízké  
6 občanů naší obce.

OBEC PRAŽMO  Rozpočet na rok 2019 - Příjmy  v Kč
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Splátky půjč.prostředků- Hotel Travný s.r.o. 535 000,00 0,00 120 000,00

Celkem třída 1- daňové příjmy  12 299 900,59 11 561 694,55 9 865 000,00

Třída 2                               Nedaňové příjmy    

2321 Odvádění a čištění odpad.vod-pronájem.kanal. 120 000,00 120 593,00 0,00

3725 EKO-KOM příspěvek za tříděný odpad 160 000,00 157 113,00 150 000,00

3722 sběr a svoz odpadů (smlouvy) 20 000,00 18 650,00 10 000,00

3632 pohřebnictví 250 000,00 202 529,00 110 000,00

3612 Rajmaneum - služby 0,00 28 114,00 50 000,00

3612 Rajmaneum - nájem 0,00 7 392,00 27 000,00

3613 Nebytové hosp.-nájem 22 000,00 21 150,00 21 000,00

3314 Činnosti knihovnické - služby 3 000,00 2 110,00 3 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury - Skřítek - služby 32 000,00 32 032,00 29 000,00

6171 Správa - nájem - Hotel Travný s.r.o. 480 000,00 0,00 480 000,00

6171 Správa - pronájem za pozemky 2 000,00 555,00 2 000,00

6171 Správa - úroky 2 000,00 691,66 2 000,00

6171 Správa - příjmy z poskytování služeb 15 000,00 9 227,00 15 000,00

6171 Správa - Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 170 000,00 276 128,59 120 000,00

6171
Správa - Ostatní nedaňové příjmy jinde 
nezařazené

120 100,00 54 481,00 100 100,00

3319 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Poláci) 0,00 502 545,00 0,00

3639 Komunální služby a územ. rozvoj (pozemek a VB) 16 000,00 38 260,00 0,00

Třída 3  Celkem třída 2 - nedaňové příjmy 1 412 100,00 1 471 571,25 1 119 100,00

Třída 4                           
Dotace
 
 
 
 
 

4116 Ost.neinv.př.transferyze SR od Úřadu práce 0,00 718 953,60 135 000,00

4112 Neiv.př.transfery ze SR od KÚ 195 000,00 181 700,00 181 700,00

4121 Neinvest.př.transf. od obcí Raškovice a Morávka 130 000,00 121 311,30 110 000,00

4111 Neinvest.př.transf. Z všeobec.pokl.správy 0,00 64 545,00 0,00

 Invest transfery z kraje Rajmaneum 2 188 400,00 0,00 0,00

 
Invest transfery z fondu (IROP - chodník 
a Rajman.)

7 320 455,21 0,00 0,00

 Celkem třída 4 přijaté dotace 9 833 855,21 1 086 509,90 426 700,00

Třída 8
 

8115 Zapojení zůstatku - stav účtu k 31.12.2018 6 207 618,20 6 928 425,20 7 300 000,00

8124 splátky úvěrů ( úvěr na koupi Travného) -889 200,00 -925 964,80 -932 000,00

  CELKEM PŘÍJMY 2019 28 864 274,00 20 122 236,10 17 778 800,00

OBEC PRAŽMO  Rozpočet na rok 2019 - Příjmy  v Kč

 Třída Název Rozpočet 
2019

Skuteč. 
r.2018

Rozpočet 
2018

2212 5 Silnice 430 000,00 89 433,00 430 000,00

2292 5 Provoz veřejné dopravy 71 000,00 70 100,00 60 000,00

3111 5 Příspěvek od zřizovatele 500 000,00 525 000,00 500 000,00

3111 5 MŠ - Neinvest. transf. zřízeným PO. 0,00 559 031,60 0,00

3111 6 MŠ - materiál a služby,přístřešek na kola 5 000,00 3 555,00 80 000,00

3113 5 ZŠ Morávka - příspěvek 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3113 5 ZŠ Raškovice - příspěvek 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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3314 5 Činnosti knihovnické 155 000,00 257 844,00 155 000,00

3319 5 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 572 959,00 550 000,00

3612 5 Bytové hospodářství - provozní náklady 100 000,00 45 161,10 200 000,00

3612 6 Bytové hospodářství - Rajmaneum -TZ budovy 13 130 000,00 188 508,00 5 590 800,00

3613 5 Nebytové hospodářství - opravy hotelu Travný 400 000,00 323 124,25 300 000,00

3631 5 Veřejné osvětlení 460 000,00 156 275,00 260 000,00

3632 5 Pohřebnictví 200 000,00 285 018,50 200 000,00

3713 6 Změny technologií vytápění - příspěvek na kotle 200 000,00 30 000,00 200 000,00

3721 5 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 28 863,00 30 000,00

3722 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 206 945,70 190 000,00

3723 5 Sběr a svoz ostat. odpadů (tříděný sběr)Sběrný dvůr 20 000,00 4 818,00 50 000,00

3725 5 Využívání a zneškodňován komunál odpadu 500 000,00 444 795,30 500 000,00

3745 5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000,00 1 095 369,10 700 000,00

3745 6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Centrum obce 2 500 000,00 3 263 946,55 1 460 000,00

5512 5 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 184 036,68 150 000,00

6112 5 Zastupitelstva obcí 980 000,00 1 322 124,00 980 000,00

6115 5 Volby do ZO - náklady 0,00 19 564,00 0,00

6118 5 Volba prezidenta - náklady 0,00 20 286,00 0,00

6171 5 Činnost místní správy 3 810 000,00 3 019 021,69 3 812 000,00

6171 5 Platby daní a poplatku SR 2 000,00 2 500,00 0,00

6171 5 Ostatní neinvest.transf.nezisk.a podob.organizacím 0,00 16 000,00 0,00

6171 5 Neinvest.transfery obcím 0,00 15 294,26 0,00

6171 5 Svazek obcí Morávka - Pražmo - příspěvek 250 000,00 200 000,00 200 000,00

6171 5 Sdružení obcí  Povodí Morávky - příspěvek 30 000,00 22 600,00 100 000,00

6171 5 Svazek místních samospráv - příspěvek 4 000,00 3 806,00 3 000,00

6171 5 Region Slezská brána- příspěvek 15 000,00 13 800,00 10 000,00

6171 5 Dar Římskokatolické církvi 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6171 5 Příspěvek organizacím 160 000,00 162 000,00 150 000,00

6171 5 Sociální fond 91 000,00 19 990,00 24 000,00

6171 5 Zapůjčka Hotelu Travný s.r.o. 0,00 400 000,00 0,00

6171 6 Ostat.neinvest transf.veř.rozopčtům (SOPM) 0,00 11 435,00 0,00

6310 5 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 19 544,17 20 000,00

6399 5 Ostatní finanční operace (daň z příjmů za obec) 30 000,00 0,00 60 000,00

6402 5 Finanční vypořádání z minulých let 24 695,00 11 869,00 14 000,00

Třída 5 - Běžné výdaje 10 362 695,00 10 420 728,35 9 948 000,00

Třída 6- Kapitálové výdaje 15 835 000,00 3 493 889,55 7 330 800,00

6409  Ostatní činnosti j.n. (Rezervy kapitál.výdajů) 2 666 579,00 0,00 500 000,00

  Výdaje celkem + rezerva na rok 2019 28 864 274,00 13 914 617,90 17 792 800,00

Zastupitelstvo schválilo příspěvek od zřizovatele pro mateřskou školu ve výši 500 000 Kč, 
příspěvek je stejný jako v minulém roce. Tato částka je součástí celkového rozpočtu školy 
ve výši 3,6 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo záměr spolufinancování ve 3. výzvě kotlíkových dotací. Stejně jako 
v minulé výzvě bude obec přispívat částkou 7500 Kč na jeden vyměněný kotel.  
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ODPADY

KRÁTCE

Poplatek za odpad je splatný k 31. 10. 2019 
a činí 500 Kč za osobu s trvalým pobytem na 
území Pražma. Pro majitelé chat a chalup činí 
poplatek 554 Kč za celou nemovitost. Platba 
je možná v hotovosti v pokladně obecního 
úřadu nebo bezhotovostně na účet vedený 
u ČS, a.s. 1682040329/0800. Variabilní symbol 
bude na požádání sdělen na obecním úřadě.

Frýdecká skládka už více jak před rokem zru-
šila třídění skla na barevné a čiré. Je tedy 
jedno, jestli vhazujete sklo do bílého nebo 
zeleného kontejneru. 

V loňském roce byly kontejnery na tříděný 
odpad přestěhovány od obchodu p. Kroči 
k autobusové zastávce. V nedávné době při-
byl na toto místo modrý kontejner na papír, 
který tam dosud scházel. Naopak jeden kon-
tejner na sklo byl přemístěn k hotelu Travný. 

Sběrný dvůr bude ve dnech 19. a 20. dubna 
2019 uzavřen (Velikonoce).

• Obec Pražmo hledá  
brigádníky na sezónní práce

Obec Pražmo přijme šikovné a  pracovité 
muže i ženy (možno i studenty, či naopak 
seniory), kteří by si rádi přivydělali na zá-
kladě sjednané Dohody o provedení práce. 

Pracovní náplň pro muže: Údržba obecního 
majetku a zeleně dle aktuální potřeby – drob-
né řemeslné práce stavebního charakteru 
(zedníci vítáni), nátěry plotů, úpravy terénu 
apod. Pracovní náplň pro ženy: zahradnické 
a pěstební práce, údržba zeleně.

Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 558 692 240, 
případně e-mailem: podatelna@prazmo.cz.

• Hotel Travný hledá brigádníky 
na letní sezonu 

Pracovní náplň: obsluha na zahrádce během 
letních prázdnin, číšník v restauraci. Práce 

je vhodná pro studenty. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. č. 725 594 524. 

• Vymetání komínů  v roce 2019 
– 6. -7. 3.   •   23.- 24. 4.   •   21. - 22. 11.

• Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 
2019 a platí se za všechny psy starší 3 mě-
síců.

• Úprava koryta 
Roveňského potoka

 Během jara (až do konce května) bude 
probíhat další etapa projektu „Pražmo - 
urbanistické úpravy centra obce. V závě-
ru minulého roku se realizovaly dvě etapy 
– chodník okolo hlavní cesty a chodník 
okolo křižovatky u kadeřnictví. Nyní se 
bude provádět úprava koryta Roveňského 
potoka v rozsahu od budovy holičství až 
po místo, kde Roveňský potok vtéká do 



PRAŽMOVSKÉ

7

Zpravodaj obce Pražmo  •  1/2019

KOTLÍKOVÁ DOTACE – 3. VÝZVA

V dubnu letošního roku bude vyhlášen do-
tační program MSK s  názvem Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. vý-
zva. Moravskoslezský kraj by v ní měl roz-
dělit 500 milionů korun. Tato výzva už bude 
skutečně poslední, proto by vážní zájemci 
o výměnu svého starého kotle měli pečlivě 
zvážit tuto možnost.

Po zkušenosti z předešlých dvou výzev víme, 
že o  tyto dotace je ze strany občanů velký 
zájem a že peněz není nikdy dost. Proto bych 
vás chtěla v duchu hesla „kdo je připraven, 
není překvapen“ s  předstihem seznámit 
s podmínkami výzvy (hlavně se změnami 
oproti minulým výzvám).

Obrovskou změnou a  posunem směrem 
k snadnější realizaci je možnost poskyto-
vání bezúročných půjček obcí.  Stejně jako 
v minulých výzvách totiž platí, že výměnu si 
musí žadatel nejprve zafinancovat sám a až 

po příslušné administraci dostane peníze na 
svůj účet. Toto byla velmi omezující skuteč-
nost pro ty, kteří neměli dostatek financí na 
předfinancování výměny.

Časový harmonogram:
Vyhlášení: 10. duben 2019

Příjem žádostí: od od 13. 5. do 30. 9. 2020 
nebo do přijetí 10 000 ks žádostí. Žádosti 
se budou přijímat elektronicky s následným 
dodáním v  listinné podobě i  s povinnými 
přílohami. 

Předmět podpory:
výměna kotlů na pevná paliva s ručním při-
kládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle 
ČSN EN 303-5 za: 

• kotel na biomasu – automatický, s ruč-
ním přikládáním - jen kotle splňující 

zatrubněné části (konec betonového chod-
níku směrem do Rovně). V místě stavby 
bude dočasně omezen provoz vozidel i pě-
ších. Věnujte proto zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a  bezpečnosti své 
i svých dětí. 

• Slezanský sraz 2019 se bude konat 
v sobotu 29. 6. 2019 od 15 h v areálu u sv. 
Floriána na Pražmě. Organizátoři zvou 
všechny bývalé zaměstnance textilky zá-
vodu 11 v Raškovicích. Svou předběžnou 
účast potvrďte na tato tel. čísla:
Eva Gřundělová 720 200 059,  
Radim Škandera 736 770 472

• Dřevěné pelety
 Stejně jako v minulých letech Vám obec 

Pražmo může zajistit dodávku dřevěných 
pelet za množstevní ceny od dodavatele, 
který dodává pelety k vytápění obecních 
objektů. Pokud budete mít o tuto nabídku 
zájem, ozvěte se na obecní úřad, kde vám 
poskytneme podrobnější informace. 

• Rekonstrukce Rajmanea 
 Po delších průtazích v souvislosti s výbě-

rovým řízením na zhotovitele stavby s ná-
zvem „Energetické úspory bytového domu 
č.p. 93, Pražmo“ by se už měla začít během 
března realizovat rekonstrukce Rajma-
nea. Práce by měly trvat rok. 
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požadavky nařízení komise č. 2015/1189 
ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí 
směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde 
o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá 
paliva

• plynový kondenzační kotel - jen plynové 
kondenzační kotle plnící parametry na-
řízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým 
se provádí směrnice EP a  R 2009/125/
ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů 
a kombinovaných ohřívačů 

• tepelné čerpadlo - jen tepelná čerpadla 
plnící parametry nařízení Komise (EU) 
č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP 
a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na 
ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních 
prostorů a kombinovaných ohřívačů

Předmětem podpory budou pouze zdroje tep-
la zapsané v Seznamu výrobků a technologií 
vedeném SFŽP pro 3. výzvu  kotlíkových do-
tací. Již nebudou podporovány kotle na uhlí 
ani kotle kombinované uhlí/biomasa. 

Výše podpory:
Plynový kondenzační kotel - 75 % ze způso-
bilých výdajů, max. 95.000,-Kč

Kotel na biomasu (ruční přikládání) - 80 % ze 
způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

Kotel na biomasu (automatický) - 80 %  ze 
způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Tepelné čerpadlo - 80 %  ze způsobilých vý-
dajů, max. 120.000,- Kč

K těmto částkám se připočítá příspěvek kraje 
7500 Kč, navýšení za prioritní území (obec 
Pražmo do tohoto území patří) ve výši 7500 
Kč a příspěvek obce Pražmo 7500 Kč. 

Bezúročné půjčky 
Bezúročné půjčky budou poskytovat zájem-
cům o výměnu kotle přímo obce. Obec získá 
tyto prostředky ze Státního fondu životního 
prostředí po zjištění skutečného zájmu svých 
občanů. Právě z tohoto důvodu bude velmi 
důležité, aby zájemci k  tomuto přistoupili 
zodpovědně a nahlásili svůj zájem, protože 
obec bude žádat půjčku právě na základě po-
čtu a typu vyměňovaných kotlů. Se žadateli 
o půjčku sepíše pak obec smlouvu, ve které 
budou uvedeny podmínky poskytnutí financí 
a následného splácení půjčky. 

Kde můžete získat informace
Obec – na obecním úřadě v úředních hodi-
nách budeme samozřejmě připraveni vám se 
všemi dotazy a připomínkami poradit, email: 
starostka@prazmo.cz, tel. 777 829 473  

Pro všechny občany, kteří mají vážný zájem 
nebo jen uvažují o výměně svého starého kot-
le za nový, připravujeme na pondělí 1. dubna 
2019 v 17.30 h schůzku na obecním úřadě.

Krajské kotlíkové kontakty
Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz/  

Kontaktní telefon – „kotlíková linka“: 
595 622 355

E-mail: kotliky@msk.cz

Osobní konzultace – „kotlíková kancelář“: 
KÚ - A 106 

PO/ST  8 – 17:00

ÚT/ČT 8 – 14:30

PÁ 8 – 13:00
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Cíl: Motivovat k výměně neekologického 
kotle 

i domácnosti s nižšími příjmy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Od 1. 9. 2022 

ZÁKAZ 
kotle 1. a 2. emisní třídy 



PRAŽMOVSKÉ

10

Čtvrtek 21. 3. PŘEDNÁŠKA manželů Ga-
bzdilových na téma „Týden v Londýně“ 
- zasedací místnost obecního úřadu.

Pátek 29. 3.   „Na dobrou noc“ – akce pro 
děti v knihovně

6. 4. celostátní akce 
„UKLIĎME ČESKO“ 
- k této celostátní akci 
se naše obec přidala 
i v minulých letech, kdy 
se sešli děti i  dospělí, 
aby spolu s  obecními 
zaměstnanci vyčistili 
od odpadků některé 
místní části. Pevně vě-
říme, že se nám letos 
podaří navázat na tuto 
pěknou akci a překonat 
počet účastníků v mi-
nulých letech. Vždyť 
čistá a krásná obec by 
měla být vizitkou nás 
všech.

Letos budeme uklízet 
odpoledne a  až bude 
hotovo, sejdeme se 
v  areálu u  sv. Floriá-
na a společně budeme 
opékat buřty.

13. 4. FLORBALOVÝ 
TURNAJ – pořádá 
FBC Pražmo v  hale 
v Raškovicích

Pátek 26. 4. ZÁJEZD na 
Floru Olomouc – pořádá 
Spolek seniorů Pražma

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
V ROCE 2019
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27. 4. MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 
- hotel Travný

Úterý 30. 4. – STAVĚNÍ MÁJE – areál u sv. 
Floriána

18. 5. Hudební zastávka 333 – zahrádka 
hotelu Travný – vystoupí kapely Zostra, In 
out true, Marian 333, 
Systém of a down revi-
val.

Víkend 18. -19. 5. POUŤ 

25. 5. PRAŽMOVSKÉ  
VESELENÍ v  areálu 
u  sv. Floriána – celo-
denní akce pro všechny 
generace – dopolední 
hasičská soutěž, odpo-
ledne soutěže pro děti, 
ukázka hasičské techni-
ky, bohatý kulturní pro-
gram, večer kácení máje 
apod. 

15. 6. SPORTOVNÍ 
DEN SOPM – tradič-
ní sportovní klání dětí 
i dospělých v rámci obcí 
SOPM - Morávka

Pátek 21. 6. SPANÍ VE 
STANU PRO DĚTI – 
areál u sv. Floriána 

22. 6. KONCERT – 
Hana a Petr Ulrychovi se 
skupinou Javory – KOS-
TEL SV. Jana Nepomuc-
kého na Pražmě

29. 6. LETNÍ KINO  - Ženy v běhu - zahrada 
hotelu Travný

13. 7. LETNÍ KINO - pohádka dle nabídky 
- zahrada hotelu Travný

3. 8. LETNÍ KINO -  Bohemian Rhapsody 
- zahrada hotelu Travný

   sobota 
6. dubna 2019 

Pojďme společně 
Uklidit Pražmo 

Sraz v 13.00 hod. 
před budovou obecního úřadu 
Pražmo 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Šporclová Lenka, tel: 558 692 253 
                  e-mail: lenka.sporclova@prazmo.cz 
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VÝZVA – kalendář 2020

I když z roku 2019 uběhlo sotva pár měsíců, 
už přemýšlíme nad kalendářem na rok příští. 
Chceme zůstat u historie, ale z trošku jiného 
pohledu. Rádi bychom sestavili kalendář ze 
starých kuchařských či cukrářských receptů. 
Zkrátka z  toho, co se v našem kraji vařilo 
kdysi. 

Zkuste doma pohledat staré recepty vašich 
maminek, babiček či prababiček, které se do-
týkají historické gastronomie Beskyd a ob-
zvlášť naší obce Pražmo (např. stírky, bryja, 
vařonka atd…). Tato jídla bychom připravili 
(i ve spolupráci s vámi), nafotili a spolu s re-
ceptem uvedli v novém kalendáři.

Pokud Vás tato výzva oslovila, ozvěte se pro-
sím, na e-mail: lenka.sporclova@prazmo.cz, 
nebo můžete písemný recept donést osobně 
do knihovny každý den do 14.00 hod, v pátek 
až do 18.00 hod.

10. 8. tradiční PLACKOVÉ HODY

Neděle 11. 8.  KULTURNÍ DEN SOPM

Září – taneční kurzy pro dospělé – hotel 
Travný

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

13. 12. VÁNOČNÍ LADĚNÍ - tradiční 
jarmark pod kostelem + koncert pěvec-
kého sboru CARO

Podrobnosti o všech avizovaných akcích 
se aktuálně dočtete v následujících číslech 
Pražmovských ozvěn, na obecních vý-
věskách, plakátech, v rychlých zprávách  
apod.

Seznam akcí nemusí být úplný, pokud 
se bude konat něco dalšího, jistě budete 
s předstihem informováni.    
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OHLÉDNUTÍ ZA…

Obecním plesem
V pátek 15. února se v sále hotelu Travný 
konal tradiční obecní ples. Paní starostka 
Mgr. Michaela Honešová a obecní zastu-
pitel p. Antonín Chalupa přivítali hosty 
krásnou kytičkou i dobrou štamprličkou.  
K tanci i poslechu hrála všem už dobře zná-
má kapela Flash. Program zpestřilo vystou-
pení břišních tanečnic z tanečního studia 
Latifah. Před půlnocí byla vylosována bo-

hatá tombola s více jak 100 hodnotnými  
cenami. 

Jako zpestření programu byl pro hosty při-
praven zábavný foto koutek, ve kterém si 
hosté mohli vytvořit mnoho úsměvných 
fotografii. 

Jako vždy končil ples v  časných ranních 
hodinách a všichni se rozcházeli s pocitem 
příjemně stráveného večera.
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Vítáním občánků
V sobotu 2 března proběhlo v kulturní míst-
nosti obecního úřadu Pražmo vítání občán-
ků. Paní starostka Mgr. Michaela Honešová 
spolu s předsedkyní kulturního výboru Mgr. 
Kristýnou Felcmanovou přivítaly 9 nových 

občánků. Kromě finanční odměny a pamět-
ního listu dostávají rodiče poukázku do ma-
teřského centra Skřítek, maminky kytičku 
a miminka plyšovou hračku. Zpestřit toto 
setkání přišly svými písničkami a básničkami 
děti z Mateřské školy na Pražmě. 

KNIHOVNA INFORMUJE 

Jsem velice ráda, že jste si i letos našli cestu 
do naší knihovny na Pražmě. Přibyli nám 
dva noví čtenáři, jen je veliká škoda, že je 
tak malý zájem o knihovnu ze strany dětí. 
A proto i letos pro děti připravujeme tra-
diční spaní v knihovně s názvem NA DOB-
ROU NOC (informace o této akci najdete 
na straně 11).  Snad se dětem u nás zalíbí 
a začnou knihovnu pravidelně navštěvovat.    

Neustále se snažíme obnovovat a doplňovat 
náš knižní fond. Z nabídky nových knih 
vybíráme: Hadrový panák, Tma (thriller), 
Temné hlubiny (krimi), Heřmánkové údolí, 
Květiny pro Lauru, Nejdelší jízda, Cizinka 
(romantika) Anežka (psychologický ro-
mán), trilogie Panský dům (společenský 
román) Babička drsňačka (pro děti) a mno-
ho dalších. 
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ŠKOLY INFORMUJÍ…

Mateřská škola Pražmo 
Rádi bychom se ohlédli za prvním po-
loletím letošního školního roku. Ve 
školičce máme aktuálně 46 dětí a o 
děti se stará 9 zaměstnanců mateřské školy. 
Od začátku roku, kdy nám nastoupily nové 
děti, uběhlo spoustu času a děti se krásně se 
školičkou sžily. Děti se ve školce učí nejen no-
vým věcem, ale zaměřili jsme se zejména na 
zdravý pobyt na čerstvém vzduchu – snažíme 
se každý den chodit ven a to dopoledne i od-
poledne. Děti velmi baví zejména vycházky 
a aktivity v přírodě – v lese a u řeky. Protože 
podporujeme u dětí i zdravou výživu, každý 
čtvrtek si děti přinesou trošku ovoce, zele-
niny a tyto si pak odšťavní a čerstvý džusík, 
který si sami připravili, si vypijí.

Pro děti jsou ve školce samozřejmě 
připraveny i další akce jako diva-
délka, spaní ve školce - děti spaly 
ve školce o Halloweenu a chystáme 

i spaní v březnu – Spaní s pohádkou, výlety 
do knihovny na Pražmě i v Raškovicích, ná-
vštěva ZŠ Morávka. Pro rodiče s dětmi jsme 
měli připraveny podzimní a vánoční dílničky, 
rodičům byla také určena přednáška o tom, co 
by měl zvládat předškolák, kterou uspořádaly 
paní učitelky ze ZŠ Raškovice.

Děti ve školce mají možnost také navštěvovat 
kroužek flétničky a  taneční kroužek a pro 
předškoláky máme kroužek Metody dobré-
ho startu a Hláskaře. Poslední 2 kroužky si 
kladou za cíl připravit děti na bezproblémový 
vstup do základního vzdělávání.
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Srdečně Vás zveme s Vašimi dětmi  
k zápisu  

do MŠ PRAŽMO na školní rok 2019/2020. 
 

MŠ Pražmo je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem a její 
kapacita je 56 dětí. MŠ Pražmo zařazuje do vzdělávání prvky 
montessori pedagogiky, děti chodí denně ven (zahrada s různými 
herními prvky, les, výlety k řece.), jednou týdně si děti odšťavňují ovoce 
a zeleninu. Třídy jsou věkově smíšené.  

V mateřské škole dětem nabízíme aktivity nad rámec běžného vzdělávání v MŠ: 

 Taneční kroužek  Metoda dobrého startu
 Lyžařský kurs 


 Plavecký kurs 

 Hláskař
 

Zápis nových dětí do MŠ Pražmo se uskuteční 
 v pondělí 13. 5. 2019 a úterý 14. 5. 2019  

od 10 do 11. 30 hodin a od 14 do 16.30 hodin.  
 

S sebou vezměte OP a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku.  
 

Budeme zapisovat asi 20 dětí (zatím není znám přesný počet odkladů 
školní docházky). 

 
 

Na všechny děti se těší paní učitelky. 
 

Více informací o MŠ naleznete na webových stránkách - http://ms.prazmo.cz/ 
 

U dětí mladších tří let zvažte prosím emoční i sociální zralost dítěte pro navštěvování 
mateřské školy.  

 
Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné místo  

a dítě absolvuje řádný zápis. 
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Zápis do 1. tříd 

k plnění povinné školní docházky ve školním roce 
2019/2020 

Zápis k povinné školní docházce se koná: 

v úterý 9.dubna 2019 
od 9:00 – 17:00 hod. 

v budově školy, 

v případě, že rodiče nemohou ze závažných důvodů, např. nemoc dítěte, dojít v tuto dobu, mohou požádat 
ředitele školy o náhradní termín. 

 

 S sebou přineste:  

rodný list dítěte 

žádost o přijetí nebo odkladu  

zápisový list  

OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště 

rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem 

k odkladu potřebná stanoviska poradenských zařízení 
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SPOLKY

Ohlédnutí za činnosti včelařského spolku v roce 2018

Měsíc listopad je charakteristický nejkratšími 
a převážně chladnými dny. Celá příroda se 
připravuje na zimní čas a stejně i naše vče-
ly neomylně reaguji na změnu počasí tím, 
že se za chladných dní „schoulí“ do tepla 
chomáče. Jen těžko bychom hledali v tomto 
podzimním období ve včelstvu trubce nebo 
letní – krátkověké včely. Pro většinu včelích 
matek nastalo několikaměsíční období, ve 
kterém nebudou zakládat plod, a včelstvo 
nastoluje úsporný režim ve spotřebě zásob. 
Zdravé včelstvo zredukuje počet včel úměrně 
k tomu, jak výkonnou matku má a kolik má 
zásob. Současné osazenstvo úlu je tvořeno 
dlouhověkými zimními včelami, které mají 
za úkol převést celé společenstvím do jarních 
měsíců. Předpokladem k  jejich dlouhému 
životu je dobrý zdravotní stav a dostatek me-
dových a pylových zásob. Zkráceni života 
včel nebo dokonce jejich úhyn může způso-
bit přemnožený parazitující roztoč Varroa 
destruktor. Proto již v měsíci říjnu včelaři 
provádí první fumigaci proti Varroáze. Po 
odevzdání a následném vyšetření zimní měli 
ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci, 
jsme na začátku března obdrželi protokoly, 
kde se u Varroázy našli větší počty roztočů ve 
čtrnácti případech, což byl důsledek špatné 
preventivní léčby na podzim 2017 a nevyčiš-
těné podložky na spad. Tam, kde byly nale-
zeny víc jak tři roztoči Varroázy na včelstvo, 
bylo provedeno jarní léčení a to potěrem vče-
lího plodu a následnou fumigací.  V únoru 
bylo rovněž provedeno vyšetření měli na mor 
včelího plodu s negativním výsledkem, což je 
po loňském roce bezpochyby velice příjemná 
zpráva. Zdraví včel úzce souvisí i s kvalitou 
a čistotou jejích úlů. Stejně jako v loňském 

roce, tak i letos využili naši včelaři možnosti 
výměny starých úlů za nové prostřednictvím 
dotačního programu „Na obnovu úlů“, který 
je hrazen z prostředku MSK. Tři včelaři po-
žádali o výměnu celkem osmnácti úlů.

Již každoročně se v měsíci lednu účastní ve-
doucí VKM Morávka dvoudenního semináře 
určeného pro vedoucí Včelařských krouž-
ku mládeže, který se konal v Nasavrkách.  
V únoru se někteří naši včelaři zúčastnili 
přednášky přítele L. Mately, který se s námi 
podělil o nové poznatky v boji proti varro-
áze. Přednáška se konala v Místku a  jejím 
organizátorem byl přítel Petr Vitula. Říká 
se, že opakování je matka moudrosti. Proto 
jsme i v letošním roce pozvali přítele Mar-
tina Koblihu z  Včelařství Koblížek, který 
nás v  březnu prostřednictvím své odbor-
né přednášky konané v konferenčním sa-
lonku hotelu Partyzán seznámil s novými 
trendy ve včelaření. Konkrétně se jednalo 
o nové metody léčení včel a  jak zachránit 
včely biologickou cestou.  Účast 48 včelařů 
našeho spolku a blízkého okolí je důkazem, 
že o kvalitní odborné přednášky je pořad 
zájem. Čtyři zástupci naší ZO se v březnu 
zúčastnili kurzu na výrobu medoviny, který 
se uskutečnil na včelařství Koblížek v Jihlavě. 
Taktéž jsme nechyběli na kurzu chovu vče-
lích matek, který se uskutečnil v červnu na 
včelí farmě v Pržně u přítele Jardy Kopečka. 
Dále jsme se zúčastnili akcí, které organi-
zovala okresní organizace ČSV a to školení 
pokladníku a školení administrátoru CiS pro 
ZO. Již bývá tradicí, že na začátku měsíce 
září se předsedové ZO setkávají na aktivu 
funkcionářů ZO ČSV z.s. Moravskoslezského 
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kraje, který se letos uskutečnil v restauraci 
U Zajíce v Hnojníku.  Tyto vzdělávací akce, 
byly součásti schváleného plánu činnost pro 
letošní rok a mají za úkol rozšířit odborné 
znalosti našich včelařů a funkcionářů. 

Letošní rok se pro naše včelaře vyvíjel v celku 
dobře. Je sice pravda, že rychlý rozkvět ovoc-
ných stromů v době, kdy produkční včelstva 
nebyly v potřebné síle, mělo za následek mi-
nimální snůšky prvního květového medu. 
To však nahradily kvetoucí lípy. Takže v pů-
sobnosti naši ZO se letos prodával a prodává 
převážně velice kvalitní lípový med. Začali 
jsme chovat včelí matky z vlastní produkce 
pomoci systému NiCoT, což je přelarvovací 
systém pro chov včelích matek. Systém Ni-
CoT usnadňuje přenos plemenného materiá-
lu do mateřských misek, do kterých naklade 
vybraná kvalitní matka vajíčka. Tento způsob 
hlavně zabezpečuje vytvoření podmínek pro 

chov nejkvalitnějších matek. Odpadá tak pře-
larvení pomoci vidličky, které je závislé na 
dobrém zraku a pevné ruce. Tímto způsobem 
se nám podařilo vychovat 58 kvalitních ma-
tek, které jsme použili především pro tvorbu 
nových včelstev – oddělků. V příštím roce 
chceme pokračovat v chovu včelích matek 
pro včelaře naší ZO. 

Z činnosti včelařského spolku dále vybírám 
spoluorganizaci při stavění a kácení Majky 
a u té příležitostí zajištění Májové veselice, 
na kterém se podíleli i kolegové ze spolku 
zahrádkářů a hasičů za přispění Obecního 
úřadů Morávka. Taktéž jsme zorganizovali 
již třetí smažení vaječiny pro naše včelaře. 
K dobrému průběhu této akce rovněž přispěli 
zahráním hezkých písniček členové kapely 
Důchodců z Morávky pod vedením Petra 
Hranického. Měsíc květen je pro mladé včela-
říky z VKM především účast na regionálním 
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kole včelařské soutěže „Zlatá včela“, která se 
v letošním roce konala v Mostech u Jablunko-
va. Ze čtyř zástupců VKM Morávka se v nej-
starší kategorii nejlíp umístil Jirka Mičánek 
na 24. místě z 64. účastníků. Zbylí účastníci 
se umístili ve druhé polovině soutěžního pole. 
V měsíci červenci jsme využili pozvání od 
ZO ČSV Lubno na „Včelařský den“, který se 
konal na včelařské stanici v Krásné. Příjemné 
prostředí, hodnotná přednáška od dlouhole-
tého včelaře Jarka Kopečka na téma – racio-
nalizace chovu včel, spousta nových postřehů 
z činnosti jiných organizací a nové zkušenosti 
od včelařů byly náplní hezkého odpoledne. 
V měsíci srpnu se uskutečnilo přátelské se-
tkání našich včelařů se včelaři z Vysočiny na 
revírně Pargač v malebném prostředí Starých 
Hamrů. I zde došlo k výměně zkušeností ne-
jen s včelařského prostředí. Dne 11. 10. se 
sešly výbory ZO Morávka a ZO Lubno, aby 
společně dořešily katastrální území oblasti 
Krásná, kde včelaří členové již zmíněných or-
ganizaci. Již tradičně se účastníme Vánočních 
jarmarku na Moravce a Pražmě, kde nabízíme 
některé včelí produkty a děti z VKM prezen-
tují svou činnost.  Nesmíme zapomenout na 
finanční prostředky, které nám pro letošní 
rok poskytly OÚ formou dotací a darů, bez 
kterých bychom nemohli tyto akce v  ZO 
a VKM realizovat. Zde bych chtěl poděkování 

zastupitelům obcí Morávka, Krásna, Pražmo 
a Raškovice.

Nedílnou součásti ZO je již činnost Včelařské-
ho kroužku mládeže. V současné době pracu-
je v kroužku osm dětí, kteří se starají o deset 
včelstev umístěných na včelí paletě. V letošním 
roce jsme konečně vytočili i nějaký med, který 
použijeme k prodeji na Vánočním jarmarku. 
V průběhu prázdnin se nám podařilo vytvořit 
nové oddělky, a provedli jsme výměnu celkem 
šesti nových kvalitních matek. Včelky jsou již 
zakrmené, budeme pokračovat v kontrole zá-
sob, přítomnosti roztočů Varroa a s následným 
léčením. V průběhu školního roku plánuje-
me uskutečnit besedu na ZŠ Moravka. Tímto 
způsobem chceme seznámit školní mládež 
s životem včelí populace, přínosem včelaření 
pro okolní přírodu a v neposlední řadě získání 
nových členů do VKM. Přihlásit se mohou žáci 
čtvrtých až osmých tříd. Scházíme se každý 
čtvrtek od 14,00 hod v klubovně na bývalém 
OÚ Morávka vedle hasičské zbrojnice. Budeme 
rádi, když si k nám najdou cestu děti, které se 
budou chtít naučit něco nového a užitečného.

Toto je stručný přehled z činnosti včelař-
ského spolku, který sdružuje včelaře z obcí 
Raškovice, Pražmo, Krásná a Morávka.

Václav Uherek, předseda ZO ČSV Morávka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

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

rodružství plného rozpečeťování a počítání 
obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a no-
vým rokem. Ze starého si bere poselství Vá-
noc a přenáší jej jako přání všeho dobrého do 
nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným 
mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že 
spolu s námi tento most staví a všem dárcům, 
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že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Prá-
vě díky pomoci vás všech se podařilo v Praž-
mě vybrat krásných 38 240 korun. Vybranou 
částku použijeme na opravy a úpravy v poby-
tových zařízeních, volnočasové a vzdělávací 

aktivity pro děti a mládež, stejně jako na te-
rénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové 
sbírky 2019.

Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky

NA KOLE BEZPEČNĚ

Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona“, 
minulý týden již došlo k první dopravní ne-
hodě, při které na následky zranění zemřel 
cyklista. Na Frýdecko-Místecku ve večerních 
hodinách přehlédl řidič osobního vozidla 
muže jedoucího na jízdním kole. Vyšetřování 
dopravní nehody stále probíhá, ovšem již při 
prvotním ohledáním místa bylo zřejmé, že 
muž jel na neosvětleném kole a neměl cyk-
listickou přilbu.

S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy 
v silničním provozu se budou stále častěji se-
tkávat řidiči motorových vozidel a cyklisté.  Ti 

společně s chodci a motocyklisty patří mezi 
nejohroženější účastníky silničního provo-
zu. Nejsou chráněni deformačními zónami, 
bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní 
bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je na mís-
tě připomenout povinnosti i možnosti, které 
cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti.

Technický stav a povinná výbava
Před první jízdou by cyklisté měli věnovat 
pozornost údržbě kola. Využít období „klidu“ 
a nechat si důkladně zkontrolovat a seřídit 
kolo, např. v jakém stavu a zda jsou správně 
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nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd 
a osvětlení, zda je řetěz dobře napnutý, a dal. 
Je třeba zkontrolovat, zda kolo má všech-
ny prvky povinné výbavy, což jsou dvě na 
sobě nezávislé účinné brzdy, přední odraz-
ka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, 
oranžové odrazky na obou stranách pedálů, 
oranžové odrazky na paprscích kol, zasle-
pení konců řídítek. Nesmíme zapomenout 
na to, že zakončení ovládacích páček musí 
být obaleny materiálem pohlcujícím energii 
a matice nábojů kol, pokud nejsou křížové 
nebo rychloupínací, musí být zavřené. 
Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu 
světlomet bílé barvy a vzadu svítilnu se zadním 
obrysových světlem červené barvy a také zdroj 
elektrického proudu (např. dynamo), který 
svou kapacitou zajistí svítivost obou světel.
Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povin-
né výbavy sice nepatří, ale z hlediska vlastní 
bezpečnosti cyklisty policisté doporučují, 
aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou 
samo pro sebe je cyklistická  přilba. Její užití 
je sice povinné pouze pro osoby do 18 let, ale 
také v  tomto případě policisté doporučují, 
aby ji při jízdě užívali cyklisté všech věkových 
kategorií. Přilba by měla být pohodlná, lehká, 
měla by být pokud možno co nejvíc kulatá 
a hladká, aby se při nárazu předešlo jejímu 
roztříštění a také přenesla co nejvíce energie.

Reflexní prvky
Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, 
které cyklistu činí pro okolí pokud možno 
co nejviditelnějším (odrazky, světlomety, 
a další), každý další byť nepovinný reflexní 
prvek, který využije, zvyšuje jeho bezpečnost. 
Trh nabízí širokou škálu zboží z reflexního 
materiálu, ať to jsou např. batohy nebo pota-
hy na batohy, reflexní pásky, šátky, a mnoho 
dalších. Navíc sportovní oblečení v dnešní 
době je reflexními prvky hojně opatřeno.

Jízda na jízdním kole  
z pohledu zákona
Zákon o provozu na pozemních komunika-
cích stanoví, že na jízdním kole se jezdí při 
pravém okraji vozovky, pokud je zřízen jízd-
ní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor 
pro cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, 
která je společná pro chodce a cyklisty nesmí 
chodce ohrozit a pokud jsou na ní pruhy 
pro oba účastníky odděleny, používat pouze 
pruh pro něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet 
jen jednotlivě za sebou. Nesmí jet bez držení 
řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy 
např. psa., případně vozit předměty, které 
znesnadňují jízdu na kole (např. nákupní 
tašky na řídítkách). Pokud cyklista hodlá 
přejet vozovku, přes kterou není vyznačen 
přejezd pro cyklisty, ale jenom přechod pro 
chodce, musí sesednout z kola. To je pouze 
malý výčet povinností, které cyklisté v silnič-
ním provozu mají. V neposlední řadě je třeba 
připomenout, že je na ně pohlíženo jako na 
řidiče a také oni se musí plně věnovat řízení 
(což se týká hovorových zařízení a sluchátek 
v uších) a nesmí v silničním provozu jezdit 
pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Závěrem
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům sil-
ničního provozu, např. dávejte včas znamení 
a změně směru jízdy, ve skupině dodržujte 
dostatečné rozestupy, sledujte dobře vozov-
ku. K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče 
motorových vozidel. Vždyť jednou z mnoha 
zákonných povinností je: „Chovat se ohledu-
plně a ukázněně, aby svým jednáním neohro-
žoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, 
ani svůj vlastní“. 

por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie  Moravskoslezské-

ho kraje, tel.: 974 721 209, 603 190 700



REKLAMA

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.


