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Vážení spoluobčané. 

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši důvěru, kterou jste mi 
svěřili do rukou v předchozích třech volebních obdobích. Díky tomu, jsem 
mohl být po celých dlouhých 12 let nápomocen k rozvoji naší krásné obce, jako 
Váš starosta. Nebyly to vždy časy lehké. Mnohdy se rozhodnutí rodila s 
obavami a těžkostmi, vždy však v souladu s mým nejlepším vědomím a 
svědomím. Ne všechno se povedlo na jedničku, ale i díky perfektní spolupráci 
se všemi zastupiteli, vzájemnému porozumění a nekonfliktnímu jednání, 
spatřilo za celou tu dobu světlo světa mnoho zajímavých projektů, akcí a 
aktivit. Za své působení v této významné funkci se nestydím, naopak, hrdě se k 
němu hlásím a hlásit budu, stejně tak i k různým povedeným, méně zdařilým i 
třeba nedokončeným projektům. 

Rád bych poděkoval i zaměstnancům obce, ať už těm minulým, či současným. 
Každý z Vás je trochu jiný a každý z Vás mne něco nového naučil, přestože jsme 
nebyli vždy ve vzájemné symbióze. Ať se Vám daří a přeji mnoho dalších 
pracovních úspěchů. 

Chtěl bych poděkovat za spolupráci bývalé i současné ředitelce a 
zaměstnancům mateřské školy Pražmo, kterou jsem měl vždy v oblibě a kladl 
jsem důraz na kvalitu předškolního vzdělávání. Myslím, že se nemáme za co 
stydět. A zároveň děkuji paní provozní a zaměstnancům naší mladé 
společnosti HOTEL TRAVNÝ, s. r. o. Tam Vás čeká ještě cesta trnitá, ale jste stále 
na začátku a já věřím, že za pomoci moudrého vedení obce a s trochou 
odhodlání vše zvládnete na jedničku. Držím palce. 

Rovněž musím moc poděkovat všem lidem, kteří naší obci vždy rádi pomohli, 
ať už prací, darem, či radou. Ať už jste sdruženi v jakémkoliv spolku nebo jen 
tak samostatně pracujete a myslíte na blaho obce. Děkuji za Váš nezištný zájem 
a pevně věřím, že i v budoucnu se Vás najde spousta. 
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Nyní kormidlo převezme někdo jiný a já věřím, že zvolen bude ten pravý, který 
naši hrdou loď s názvem Pražmo, bezpečně a s grácií provede mnohdy 
divokými vodami dnešní doby. Přeji novému zastupitelstvu hodně úspěchů a 
nezbytných pocitů z dobře vykonané práce. My, občané Pražma jsme Vám 
svěřili moc a rovněž zodpovědnost. Prosíme, nakládejte s těmito významnými 
silami ve vzájemné rovnováze a moudře panujte:-)) Velmi se těším, až budu při 
zasedáních zastupitelstva obce zvyšovat počet posluchačů a bedlivě, s 
respektem i pozorností naslouchat všem rozhodnutím. 

Bylo mi ctí.
 
 
 
  

Váš starosta, 
Marek Kaniok, 
DiS. 

 

 
 
 
 

 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE PRAŽMO 
 
Volby do zastupitelstva obce Pražmo se konaly ve dnech 5. – 6. Října 2018. Do 
volebních seznamů bylo zapsáno 754 oprávněných voličů, k volbám jich přišlo 
408. Volební účast byla tedy 54,1 %. V porovnání s republikovým průměrem 
byla volební účast na Pražmě o něco vyšší. 
 
O vaši přízeň se ucházeli kandidáti těchto stran a hnutí:  

Nezávislí na Pražmě 

Pražmo pro občany – občané pro Pražmo 
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Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  

Realisté 

Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů 

 

Do zastupitelstva byli zvoleni tito kandidáti: 

Mgr. Michaela Honešová (Nezávislí na Pražmě) 

Mgr. Kristýna Felcmanová (Nezávislí na Pražmě) 

Petr Jerglík (Nezávislí na Pražmě) 

Antonín Chalupa (Pražmo pro občany – občané pro Pražmo) 

Olga Muroňová (Pražmo pro občany – občané pro Pražmo) 

Ing. Jan Pýcha, MBA (Realisté) 

Ing. Jindřich Vymětalík (KDU – ČSL)  

 

Na prvním ustavujícím zasedání, které se bude konat 5. 11. 2018 v 17 h v hotelu 

Travný, si zastupitelé mezi sebou zvolí starostu, místostarostu a předsedy 

jednotlivých výborů. 

 

 
KRÁTCE 

 
Z organizačních důvodů došlo ke změně úředních hodin na obecním úřadě. 
Obecní úřad je nyní pro občany otevřen takto: 
Pondělí: 8,00 – 11,30  12,00 – 16,30 
Středa:   8,00 – 11,30   12,00 – 16,30 

 
I v letošním roce pro vás obec připravuje stolní kalendář. Kalendář bude 
distribuován do jednotlivých domácnosti spolu s prosincovým vydáním 
Pražmovských ozvěn nebo bude k vyzvednutí v úředních hodinách na obecním 
úřadě. 
 
Sběrný dvůr v Raškovicích bude v sobotu 17. 11. 2018 uzavřen (státní 
svátek). V pátek 16. 11. bude provoz od 14,30 do 18 h .   
 

Připomínáme, že 31. 10. 2018 je splatný poplatek za svoz komunálního 
odpadu v obci Pražmo. Poplatek lze uhradit hotově v pokladně obecního 
úřadu nebo bezhotovostní úhradou na účet č. 1682040329/0800. 
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Staré elektrospotřebiče 
Máte doma funkční spotřebič, který už nechcete používat? 
Víte, že pokud jej darujete, můžete pomoci potřebným? 
Vyplněním krátkého dotazníku si jednoduše ověřte, zda je vhodný pro projekt 
a pokud ano, nemusíte se už o nic starat – budete v nejbližší době kontaktováni 
a pokud se bude jednat o velký spotřebič, tak po ověření zadaných informací 
bude zajištěn ODVOZ ZDARMA, kontrola a předání potřebným. Navíc, na 
vybraná místa je možné osobně donést spotřebič, který zde můžete věnovat 
pro další použití. V případě, že nebude odpovídat bezpečnostním podmínkám, 
bude ekologicky recyklován. 
Podrobnější informace na www.jsemzpet.cz 

 
PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE  

 
5.12. Mikulášská nadílka – setkání s Mikulášem, anděly i čerty pro malé i 
velké v areálu u sv. Floriána -  pořádá Klub rodičů při MŠ Pražmo ve spolupráci 
s obcí Pražmo 
 

 
 
 
14. 12. Vánoční ladění – již tradiční vánoční jarmark v parku pod kostelem 
spojený s koncertem pěveckého sboru Caro v kostele – pořádá obec Pražmo. 
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OHLÉDNUTÍ ZA … 
 
Plackovými hody 
Ty letošní se uskutečnily v sobotu 11. srpna v areálu u sv. Floriána. Počasí bylo 
velmi příznivé, po velkých a úmorných vedrech předešlý den i samotné 
dopoledne pršelo, ale odpoledne se obloha vyjasnila, vysvitlo sluníčko a bylo 
velmi příjemně.  
Hudební program začal ve 14 h a jako první se představila cimbálová muzika  
Slifka. Po ní trochu přitvrdila kapela FM Band z Frýdku-Místku. V 19 hodin 
proběhla bubenická show Kuby Kupčíka Kubaband s pokusem o rekord 
v bubnování na cokoliv. Úkolem všech zúčastněných bylo bubnovat na všechno 
možné. Poté zaujala snad všechny skupina Bony M revival. A po ní už hrála až 
do brzkých ranních hodin k tanci i poslechu kapela Krakatit.  
Po celou dobu bylo pro děti připraveno malování na obličej, dětský koutek, 
skákací hrad.   
Kromě vystoupení v areálu u sv. Floriána probíhal po celé odpoledne 
doprovodný hudební program i v zahradě hotelu Travný. Zde se představily 
kapely Hesy Lesy, Eraresus a Everyady. 
Kromě výborných bramborových placků z kuchyně našich hasičů bylo letos 
možné ochutnat i lokše. Ty se připravují z vařených brambor a mohou se 
podávat s různými příchutěmi. Jejich výrobou obohatila plackové hody 
večerka Wak z v Rovně.  
Asi není potřeba dodávat, že lokše i placky měly mezi návštěvníky obrovskou 
odezvu.  Dobré jídlo a k tomu dobré počasí i skvělá hudba přilákalo do areálu 
hodně návštěvníků.   
 
Setkáním parohatých měst v Semilech 
Letošní setkání měst a obcí, které se pyšní jelenem nebo parohy ve znaku, bylo 
již osmé a konalo se ve dnech 7. – 8. září zase v Semilech. Tam celá tato 
neformální akce v roce 2004 vznikla, pak se co dva roky stěhovala do jiného 
města a letos se do Semil opět vrátila. V roce 2010 se čtvrté setkání konalo i u 
nás na Pražmě.  
Páteční večerní program je vždy věnován parohatým hostům. Představují se 
jednotlivá města a zasedá parohatý miniparlament, jehož členem je i Pražmo 
(z titulu nejvzdálenější parohaté obce od Semil). Zasedání je velmi krátké a 
vtipné a jeho jediným úkolem je vybrat a odsouhlasit parohaté město, ve 
kterém se bude konat za dva roky další setkání. Pro rok 2020 byl vybrán 
městys Jedovnice na jižní Moravě. I tam se setkání bude konat již podruhé. 
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Součástí večera jsou i různá kulturní vystoupení v podání jak místních umělců, 
tak i hostů z parohatých měst. 
V sobotu bylo setkání paroháčů součástí tradiční každoroční dožínkové 
slavnosti Semilský pecen, která je největší akcí tohoto druhu v celém 
libereckém kraji.   Dožínky začaly průvodem přes celé město, ve kterém 
nechyběly alegorické vozy, staré i nové zemědělské stroje, stará auta či koňský 
povoz. Dále šli členové nejrůznějších místních spolků, občané Semil a 
v neposlední řadě zástupci všech parohatých měst. Program pak pokračoval 
kulturními vystoupeními, divadlem, soutěžemi, jarmarkem a mnoha dalšími 
aktivitami.  
Naší obec na letošním setkání reprezentovala paní místostarostka Michaela 
Honešová a zastupitel Jindřich Vymětalík. Nutno podotknout, že delegace 
z naší obce se zúčastnila zatím všech těchto setkání a Pražmo má tedy 
stoprocentní účast. 
 

Putováním po vesnici 
Ve stejném termínu jako setkání parohatých měst a obcí se u nás na Pražmě 
konalo Putování po vesnici. Akce navázala na loňskou velmi úspěšnou 
premiéru. Jen se proti loňsku nepodařilo objednat stejně krásné počasí.  
Z kraje akci poznamenal déšť, ale pořadatelé se tím nenechali odradit. 
V odpoledních hodinách již nepršelo a tak se mohli účastníci projít po různých 
stanovištích od Rovně až po ulici Na kopec. Akce vyvrcholila společným 
posezením a opékáním párků „U vrbiček“. Sedělo se, povídalo a dokonce 
zpívalo až do pozdních nočních hodin. 
Všechna stanoviště si spolu s panem starostou Markem Kaniokem prošli i naší 
hosté z partnerského města Niemodlin, viděli naší obec i z jiné stránky a byli 
celou akcí nadšeni.    
 

Setkáním seniorů 
Ve čtvrtek 27. září se v hotelu Travný uskutečnilo již tradiční setkání seniorů. 
Tato akce rok od roku získává na své oblibě, počet účastníků se letos vyšplhal 
opět k osmdesátce. Seniory přišli pozdravit svým pohádkovým pásmem děti 
z naší Mateřské školy. Dětský pěvecký sbor Caro při základní škole 
v Raškovicích pak předvedl téměř profesionální vystoupení, za které děti 
sklidily obrovský potlesk. Mnozí senioři využili možnosti položit dotaz 
zástupcům obce, na všechny bylo ihned dána odpověď.  
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Po celou dobu podbarvoval atmosféru příjemnou hudbou pan Kuboň, v závěru 
došlo i na tanec. V dobré náladě a s dobrým občerstvením se neslo celé 
odpoledne až do pozdních večerních hodin. 
 

Návštěvou potomků rodu Pražmů v naší obci 
Ve dnech 13. – 14. října  se u nás na Pražmě uskutečnilo velmi  zajímavé 
setkání. Naší obec navštívili potomci hraběcího rodu Pražmů, tedy potomci 
zakladatele 
naší obce Jana 
Nepomuka 
Pražmy.  
V současnosti 
žijí v jižních 
Čechách.  
Za velmi 
hezkého 
počasí 
položili hosté 
spolu se 
zastupiteli 
kytici k pomníku, navštívili kostel a prohlédli si vesnici. Po malém zastavení na 
místě, kde kdysi stával letohrádek, se prošli až do obory. Den zakončili 
slavnostním přijetím na obecním úřadě, kde každý dostal knihu Šlechtický rod 
Pražmů v proměnách času i s vlastnoručním podpisem autora pana Jaroslava 
Gabzdila, který byl na tomto setkání přítomen.  
V neděli byla pro hosty domluvena návštěva baziliky Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku a pak prohlídka frýdeckého zámku. 
Hostům se u nás velmi líbilo, odjížděli z Pražma plní dojmů s příslibem, že zde 
nejsou naposledy. 

 

Oslavami 100. výročí založení naší republiky  
I naše obec se připojila k oslavám 100. výročí založení československého státu, 
které vyvrcholily v neděli 28. října. Na starém hřbitově naproti kostela byla 
slavnostně vysazena lípa republiky. Za ne zcela příznivého počasí se sázení 
zúčastnili zastupitelé, hasiči, skauti, zástupci farnosti i mnoho občanů. Před 
jejím vysazením přečetl pan starosta Marek Kaniok úryvek z obecní kroniky, 
kde se píše o tom, jak se slavilo založení republiky před sto lety na Pražmě. Po 
zasazení lípy si všichni společně zazpívali naší státní hymnu. 
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Nakonec se všichni přesunuli k pomníku obětem 2. sv. války, kde zástupci obce 
položili věnec z kytek v našich národních barvách. 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
 

Mladí hasiči mají nové 
vybavení 
Sbor dobrovolných hasičů Pražmo 
obdržel v letošním roce dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na pořízení nového nářadí pro požární útok a přileb pro mladé hasiče. 
Kromě přileb byly zakoupeny hadice, proudnice a rozdělovač. Dotace činila 
17 500 Kč, přičemž celkové náklady se vyšplhaly k 25 000 Kč.  
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Nové vybavení přispěje ke zkvalitnění přípravy dětí na soutěže v požárním 
sportu.  Mladí hasiči se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci celostátní hry 
Plamen i pohárových soutěží v okolí. 
Mladí hasiči se scházejí pravidelně jednou týdně a jejich činnost je pestrá. 
Kromě přípravy na soutěže hrají různé hry venku i vevnitř, chodí na vycházky 
do přírody, v minulých letech v zimě jezdili do tělocvičny, na bazén nebo 
bruslit.   
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ŠKOLY INFORMUJÍ 
ZŠ a MŠ Morávka  
Milí rodiče a obyvatelé obce Pražma. Rádi bychom Vás touto cestou průběžně 
informovali o dění v naší základní škole. Během letních měsíců se v areálu 
školy neustále pracovalo a výsledkem je nové multifunkční sportovní hřiště, 
nová školní kuchyně a také učebna 1. třídy. Na nový kabát se těší rovněž 
původní dílny, kde vznikne prostor pro školní družinu a cvičná kuchyně. 
Průběžně se také obnovují i ostatní učebny a prostory školy.  
V naší škole není jen nuda v lavicích, ale žáci jsou často zapojováni do 
projektových dnů, vyráží na exkurze či do divadel a to nejen v rámci České 
republiky. Za námi nejsou ještě ani dva měsíce školního roku a my už máme za 
sebou „Den učení v přírodě“, navštívili jsme koncentrační tábor v Osvětimi a 
prohlédli si město Krakov, v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek 
II. Úžasná věda jsme vyrazili za poznáním do Liberce a do Dolní oblasti Vítkovic 
v Ostravě a spousta dalšího nás ještě čeká. Namátkou můžeme jmenovat 
lyžařský výcvik v Jeseníkách, sportovní dny věnované bruslení a plavání, 
vědomostní soutěže, vodácký kurz aj. Jsme také zapojeni do projektu Celé 
Česko čte dětem, v rámci kterého naši školu navštěvují slavné osobnosti 
s cílem motivovat děti ke čtení. V minulých letech jsme přivítali například 
Alexeje Pyška či Karla Zimu, jehož děti znají z vědomostní soutěž U6. 
Žákům jsou nabízeny také mimoškolní aktivity a zájmové kroužky již od 
mateřské školy. Letos mohou navštěvovat kroužek keramiky, fotbalu, 
anglického jazyka, nauky na hudební nástroj, turistický kroužek, hasičský 
kroužek, Klub zábavné logiky, pěvecký kroužek, kroužek s názvem Věda nás 
baví a mnoho dalších.  
        Za ZŠ Morávka zpracovala Mgr. Martina Matznerová 
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Reklama 
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