
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

Březen 2013    číslo 1/2013 

 

 
Klidné a příjemné  prožití 

Svátků Velikonočních, 
spoustu zdraví, štěstí, 

pohody a jarního sluníčka 
přejí zastupitelé obce 

 

 

 

Starosta na téma...... 
 
Haló, haló, proč je lidí málo 
a tak volám jako hrom, ať je lidí milión 
 
I když s nadsázkou a s použitím citátu ze slavného večerníčku 
Mach a Šebestová, nicméně o to naléhavěji voláme nové občany do naší obce 
my. Ne, že by nás muselo být milión, ale rádi bychom alespoň zastavili pokles 
obyvatel, který sice trvá již řadu let, nicméně loňský rok byl v tomto ohledu 
rekordním. Z níže uvedené tabulky jasně vyplývá, že pokles občanů není 
způsoben až tak množstvím úmrtí, či naopak nízkou porodností, ale 
zvyšujícím se množství lidí, kteří se z naší obce odstěhovali. 
 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovaní Odstěhovaní Počet obyv. 

k 31.12. 

2009 9 9 20 29 979 

2010 12 11 17 22 973 

2011 12 10 28 32 971 

2012 6 6 12 32 951 
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Zastupitelé obce se tímto tématem zabývali na posledním zasedání a věřte mi, 
že není a nebude lehké přijít na způsob, jak trend poklesu obyvatel zastavit. 
Jednou z možností jak tomu alespoň pomoci je nutnost říci všem lidem, kteří 
v naší krásné obci žijí a nemají zde trvalý pobyt, jak jsou pro nás důležití a jak 
obec potřebuje jejich zákonný pobyt právě zde.  
Položme si tedy otázku. Všichni platíme daně státu a ten je následně podle 
složitého klíče přerozděluje tam, či onam a samozřejmě i obcím. Skutečností 
však je, že jsou malé obce dlouhodobě podfinancované a to i po novele 
zákona o rozpočtovém určení daní, kdy nám od letošního roku vzroste 
finanční podíl z daní na 1 obyvatele o cca 2000 Kč (z 6000 Kč na 8000 Kč). 
Pro srovnání, např. Ostrava má na 1 obyvatele 17 000 Kč. Proč tedy nepřinést 
obci, ve které žiji nějaké peníze navíc jen tím, že si do této obce přesunu 
trvalý pobyt? Proč ty peníze dávat Frýdku-Místku nebo Ostravě, či jiné obci, 
když v ní nežiji a nic od této obce neočekávám? 
Je pravdou, že občané za špatně nastavené pravidla a zákony nemohou, ale 
třeba mnozí z Vás ani nevěděli, jak je na Vás vázáno nejen financování obcí. 
Proto považuji za nutné všem tuto skutečnost sdělit. To, jak s touto informací 
každý naloží, už musím nechat na Vás, ale mým přáním je, abychom pokles 
obyvatel alespoň zastavili a k tomu nám můžete pomoci. 
 
Marek Kaniok, starosta obce 

 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013, který 
uvádíme níže. Je dobře, že se černé předpovědi vývoje rozpočtu na rok 
2012 až tak nenaplnily a proto můžeme v letošním rozpočtu počítat se 
zůstatkem z loňského roku ve výši cca 2 700 000 Kč (k 31. 12. 2012). 
Navíc by se mělo v příjmech pozitivně projevit nové rozpočtové určení 
daní obcím. 
 

PŘÍJMY 
   Třída 1 1111 daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 780 000,00 

Daňové 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 40 000,00 

Příjmy 1113 daň z příjmů FO z kap.výnosů 200 000,00 

  1121 daň z příjmů právnických osob 1 820 000,00 

  1211 daň z přidané hodnoty 3 240 000,00 
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  1511 daň z nemovitostí 530 000,00 

  1361 správní poplatky 9 000,00 

  1337 místní poplatek za odpad 438 000,00 

  1341 místní poplatek za psy 17 000,00 

  1343 
místní poplatek za užívání 
veř.prostranství 11 000,00 

  1351 odvod výtěžku z VHP 150 000,00 

    Celkem třída 1- daňové příjmy 8 235 000,00 

Třída 2                                 Nedaňové příjmy   

2119 2343 
Ostat.zál. těžeb.průmyslu-příjmy z 
úhr.dobvýv.prost. 19000,00 

3725 2324 EKO-KOM-příspěvek 162000,00 

3722 2111 
sběr a svoz odpadů (smlouvy,stavební 
odpad) 15 000,00 

3632 2111 pohřebnictví 100 000,00 

3612 2132 Rajmaneum - nájem  20 000,00 

3612 2111 Rajmaneum -  služby 60 000,00 

3613 2132 Nebytové hosp.-nájem 10 000,00 

3613 2111 Nebytové hosp.- služby  2 000,00 

3319 2111 Kultura – služby - Skřítek 18 000,00 

6171 2131 Správa - pronájem za pozemky 40 000,00 

6171 2141 Správa - úroky z běž.účtu 12 000,00 

6171 2111 Správa - služby focení  18 000,00 

6171 2329 
Správa -ostatní příjmy (soukromé 
hovory,aj) 45 031,19 

    Celkem třída 2 - nedaňové příjmy 521 031,19 

Třída 3   Kapitálové příjmy    

3745 3121 Péče o vzhled obcí - přijaté dary 32 500,00 

  
Za prodej pozemku panu Bužkovi 200 000, 00 

    Kapitálové příjmy  celkem 232 500,00 

Třída 4   Přijaté dotace     

  4112 na státní správu 172 300,00 

  4222 dotace od obcí na Hřbitov 103 000,00 

   4111 Dotace na volby prezidenta ČR 27 020,00 

  
Celkem dotace 302 320, 00 

    Celkem před financováním 9 290 851,19 

Třída 8   Financování   

  8115 Zapojení zůstatku -  stav účtu k 2 685 768,81 
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31.12.2012 

  8124 splátka půjčky od obce Morávka -347 850,00 

    Příjmy celkem za rok 2013 11 628 770,00 
 

VÝDAJE 
   2212   Silnice 587 000,00 

2221   Provoz veřejné silniční dopravy 65 000,00 

3111   MŠ - příspěvek od zřizovatele                       450 000,00 

3113   ZŠ Morávka 200 000,00 

3113   ZŠ Raškovice  200 000,00 

3314   Činnosti knihovnické                              100 000,00 

3319   Ostatní záležitosti kultury 180 000,00 

3412   Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 

3612   Bytové hospodářství 200 000,00 

3612   Bytové hospodářství - projekt Rajmaneum 100 000,00 

3613   Nebytové hospodářství 80 000,00 

3631   Veřejné osvětlení 190 000,00 

3632   Pohřebnictví 190 000,00 

3635   Územní plánování 250 000,00 

3639   
Komunální služby a územní rozvoj – 
Cyklosteska a chodníky 1 600 000,00 

3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 

3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 

3723   
Sběr a svoz ostat.odpadů (tříděný sběr) 
Sběrný dvůr 400 000,00 

3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 600 000,00 

3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 350 000,00 

3745 
 

Nákup kompostérů 250 000, 00 

3745   Centrum obce - stavba chodník 550 000,00 

5512   Požární ochrana-dobrovolná část 110 000,00 

6112   Zastupitelstva obcí 650 000,00 

6171   Činnost místní správy 2 823 730,00 

6171   Svazek obcí Morávka-Pražmo 50 000,00 

6171   Svazek SOPM  10 000,00 

6171   Správa - nákup nemovitostí 200 000,00 

6310   
Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 15 000,00 

6402   Finanční vypořádání minulých let 11 040,00 
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6409   
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy 
kapitál.výdajů) 957 000,00 

    Celkem výdaje na rok 2013 11 628 770,00 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro MŠ Pražmo 

ve výši 450 000 Kč. Oproti loňsku je tento příspěvek navýšen 
o 80 000 Kč s tím, že v něm jsou zohledněny investice do dlouhodobého 
majetku a rovněž nutné opravy a údržba. 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr přestěhování knihovny 
do přízemí budovy obecního úřadu, do prostor po bývalé večerce. 
Nájemnice paní Hruboňová ukončila nájemní smlouvu a proto se 
zastupitelé zabývali možnostmi dalšího využití těchto prostor. Jako 
nejvhodnější se jeví přestěhovat zde knihovnu. Původní myšlenku 
přestěhovat knihovnu do plánovaných zrekonstruovaných podkrovních 
prostor obecního úřadu zcela odmítl projektant kvůli nadměrné zátěži, 
kterou by budova nemusela unést  

 V rámci diskuse o rozpočtu na letošní rok se zastupitelé rozhodli schválit 
záměr prodeje budovy Rajmanea. Otázku, co s Rajmaneem jsme si 
položili již po několikáté a stejně tak i zastupitelstva předešlá. Neustále 
se řeší havarijní stav budovy, její oprava, následné využití a taky 
potřebnost této budovy pro obec. Ve hře je celá řada možností, nicméně 
je nutné si přiznat, že jednou z nich je i prodej. Schválení záměru prodeje 
ovšem neznamená, že již budovu prodáváme. Je to pouze akt vedoucí ke 
zjištění skutečného zájmu o tuto budovu. Veškeré zjištěné informace 
budeme vyhodnocovat a vážit jednotlivá pro a proti. 

 
PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 

 

 Kdy budou dodány slibované kompostéry?  
 

Kompostéry budou dodány během jarních měsíců. Současně však 
proběhne povinná beseda o správném kompostování, na které budou 
kompostéry předány lidem do užívání. Termín bude upřesněn podle 
dohody s dodávající firmou. Kompostéry však budou v letošním roce 
pořízeny jen pro ty, kteří o ně projevili zájem v loňském roce, vyplněním 
anketního lístku. Ostatní občané, kteří se z jakéhokoliv důvodu této akce 
neúčastnili a mají, či v budoucnu projeví zájem o kompostéry, musí 
počkat do příštího roku na případné druhé kolo. 
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 Proč byly pokáceny břízy okolo hlavní cesty u železářství pana Chalupy? 

 
V místě, kde tyto břízy stály, povede již ve velmi brzké době chodník 
s cyklostezkou, proto musely břízy ustoupit plánované stavbě. Ještě před 
kácením byl na všechny stromy proveden dendrologický posudek, podle 
něhož byly stejně ve špatném stavu. Toto se potvrdilo po samotném 
kácení, stromy byly uvnitř vyhnilé a některé duté.  

 
 Už má obec nového správce hřbitova? 

 
Po té, co ke konci minulého roku ukončil pracovní činnost pan Jiří Rusek, 
přijala obec nového zaměstnance, který ovšem ve zkušební době odešel. 
Z tohoto důvodu bylo potřeba zaměstnat někoho dalšího. O tuto 
nelehkou práci projevil zájem pan Jaroslav Konečný, který nastoupil 
do pracovního poměru v pondělí 25. 3. 2013. Přejeme mu mnoho zdaru 
a síly. 

 
 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ NOČNÍHO 

KLIDU A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ 
 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás touto cestou informoval o skutečnosti, že od 1. 2. 2013 
nabyla platnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Pražmo č. 3/2012, 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 
Touto vyhláškou reagujeme na potřebu mírně regulovat používání hlučných 
strojů, jako jsou motorové sekačky, pily, cirkulárky, křovinořezy apod., jelikož 
jejich význam a užívání stále významně roste. Zároveň však je nutné chránit 
zájmy těch, kteří si odpočinku považují a chtějí strávit alespoň neděli v klidu 
a bez významného rušení. Rozhodli jsme se proto zakázat používání hlučných 
strojů o nedělích. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem nedojde k významnému 
omezení potřeb občanů na údržbu jejich majetku a zároveň věříme, že tento 
zákaz nebude brán některými občany jako nástroj pro pomstu a naopak 
provokování sousedů. Kdybychom nebyli přesvědčeni o soudnosti většiny 
našich spoluobčanů nemohli bychom tuto vyhlášku schválit. 
Vymahatelnost práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky budeme 
naplňovat vždy s pečlivým uvážením té, či oné situace a na rovinu zde říkáme, 
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že sankcionováni budou pouze ti, kteří budou zcela úmyslně a opakovaně 
porušovat nařízení této vyhlášky. 
Podstatné tedy je, aby se sousedé uměli nejprve dohodnout a až 
po neúspěchu dohody se obrátili na orgány výkonné moci s žádostí 
o vyřešení situace. Považujeme za správné, abyste s rozumem a logicky 
vyhodnotili situaci sami a nevolali policii v okamžiku, kdy soused v neděli 
opravuje střechu a používá u této opravy motorovou pilu. Naopak přípravu 
otopu na zimu v neděli, za pomocí cirkulárky bychom považovali za krajně 
nevhodné a stížnost vyhodnotili za opodstatněnou. 
 
Další zcela jasnou regulací touto vyhláškou je stanovení doby nočního klidu. 
Ta začíná ve 22:00 hod. a končí v 06:00 hod. Za porušování nočního klidu se 
považuje jakákoliv hlučná činnost rušící okolí, ať už se jedná o hlučné stroje, 
motorky, večírky a zahradní párty s hlasitou hudbou, ohňostroje apod. 
 

Plné znění této vyhlášky: 

OBEC PRAŽMO 
 

Obecně závazná vyhláška 
obce Pražmo 

č. 4/2012 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 12/5 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření 

opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, 
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro 
život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 
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(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami 
působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném 
statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem. 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 

být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 

a) rušení nočního klidu, 

b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

Čl. 3 
Omezení činností 

 
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý 

povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených 
s užíváním následujících zařízení a přístrojů způsobujících hluk: 

a) motorové a elektrické řetězové a kotoučové pily, sekačky na trávu a 
křovinořezy 

b) zahradní traktory, štěpkovače 

c) elektrické ruční nářadí způsobující hluk (brusky, frézy, hoblíky, apod.) 

 
Čl. 4 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2013 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO 

      
Zápis dětí do Mateřské školy  Pražmo 

pro školní rok 2013/2014 

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat 

ve čtvrtek 4.dubna od 8.00 hod. do 11.30 hod. 
a v pátek  5. dubna 2013 od 11.00 hod. do 15.00 hod. 
k zápisu dětí do Mateřské školy Pražmo. 

 
 
 
 

Náš školní vzdělávací program:  „Mateřská škola Slunečnice podporující 

zdraví“ je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí 

cestou přirozené výchovy.  

Učíme děti  úctě k vlastnímu zdraví, zdraví ostatních lidí i přírody. 
Dne 13. prosince 2012 byla naše mateřská škola zařazena do sítě škol 
podporující ch zdraví. 
 
Co můžeme dětem nabídnout? 
 
 logopedii v prostorách naší mateřské školy 
 široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, kroužek 

výtvarný, keramický, kroužek s panem farářem, lyžařská a plavecká 
školička ) 

 dětmi oblíbenou školní zahradu 
 vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v  

v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět 
 naučit děti úctě ke zdraví 
 rozvíjet komunikaci a spolupráci 
 pracovat ve skupinkách 
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 vyjádřit svůj názor 
 tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost 
 přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených 

třídách 
 posílení zdravé sebeúcty – oceněním, pozitivním hodnocením 
 zapojení rodičů, rodin do života MŠ 

S sebou přineste rodný list dítěte. Telefon do MŠ: 558 111 237 nebo 
558 111 238 

 

Poděkování rodičům a sponzorům dětského karnevalu  
Jménem dětí Mateřské školy Pražmo bychom chtěli touto cestou vyjádřit 
poděkování Vám všem, kteří jste věnovali napečené dobroty, příspěvky 
či dary do dětské tomboly nebo jste finančně přispěli k zajištění dětského 
karnevalu. Děkujeme vám, kteří na konání  karnevalu přispíváte opakovaně, 
i vám, kteří jste se rozhodli  podpořit akci pro děti poprvé. Vaší pomoci si 
ceníme. Bez vašeho přispění by byla příprava a realizace karnevalu o mnoho 
obtížnější. I díky vám byl letošní dětský maškarní karneval pestrou, 
příjemnou a úspěšnou společenskou akcí. 
 

Děkujeme výboru Sdružení rodičů při MŠ Pražmo. 
 

Za děti a kolektiv Mateřské školy Pražmo Radmila Králová  

 
POHLED DO HISTORIE… 

Protože máme ještě v čerstvé paměti nedávné volby, porovnejme je s rokem 
1896 … 
 

Jak dopadly na Morávce volby do slezského sněmu 
v roce 1896 

 
(volně podle dobového tisku -   Novin Těšínských)  
 
V roce 1896 proběhly volby do slezského sněmu v Opavě. Na Frýdecku 
a Bohumínsku opětovně kandidoval za česko-polské národní souručenství 
vrchní rada Zemského soudu v Opavě Věnceslav Hrubý. Již během svého prvého 
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volebního období po roce 1890 se projevil jako sociálně a národnostně 
orientovaný politik a neúplatný a spravedlivý právník, ze všech sil pomáhající 
beskydským horalům.  
Volby do slezského sněmu se přirozeně staly velkým tématem tehdejšího 
regionálního tisku.  
Noviny Těšínské ve sloupku „Na besedě“ uvedly ve fiktivním  dialogu mezi 
aktivním a pasivním voličem následující úvahy:  
 
A: Luto mi jest, člověče, že sem něbyl tež ve Frýdku, jak náš poslanec 
 Hrubý podoval zprávu o svojí činnosti na sněmě v Opavě.  
B: Tys do všeckého tak macavý – Šak to bylo pěkné a poučné.  
A: No to věřím  
B: No viš, dyby tak všeci občane poslechli a statečně se postavili na 
 nohy a třásli se sebe rozmajité  ty utiskovatele a vydřiduchy, 
 bylo by mnohem lepší na světě.  
A: Ja to se lehko řekně, ale těžko plní, náš národ je ještě tak 
 neuvědomělý, něhájí svojiho, nima tym, čím má byť.  
 
Arciknížecí zaměstnanci Těšínské komory se aktivně zapojili do předvolební 
agitace proti národoveckému kandidátu Věnceslavu Hrubému:  
 
Někteří páni hajní agitují mezi zdejším lidem proti panu poslanci Hrubému, 
aby mu nedávali svých hlasů. Myslí-li páni hajní, že agitace se jim povede, tak 
jsou slabého ducha. Zdejší lid po veliké části ví, že v panu poslanci Hrubém 
má upřímného zastánce svých práv.  
 
A jak volby nakonec dopadly:  
 
Že Morávčané vždy se statečně drží při volbách - to skvěle dokázali i při 
sněmovních volbách v roce 1896.  
 
Marné bylo všechno namáhání oberfořta Švába jeho poskoků - naši voličové 
se drželi, jak na uvědomělé občanstvo se sluší. „Chtěli nás ve lžyce vody 
utopiť“, jak si naši sousedé  před volbama povídali, zatím však škaredě jim 
sklaplo. Kromě Švába nedotáhli to ani na volitele. Jen tak dál také i v jiných 
obcích – a dobře bude. Všelijakých těch dobrodinců a přemudřenců se brzy 
zbavíme. Buďme a zůstaňme hrdými na Bohem nám daný český jazyk 
slovanský, kterým nás matka naše učila modliti se. Jako kříž svatý všude 
vítězí, tak zvítězí i spravedlivá naše věc. 
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Tak my se tu zradovali, že sme zvítězili, choť byla u nás po hospodách 
vyvěšena vyhláška liberálních mírumilovných a pokrok slibujících škobrtoků, 
nás to ani nic nezajímalo čísti.  
 
A Noviny Těšínské přitom nechyběly:  
 
Vitě, v sobotu večer nebylo nic příjemného se s kopců beskydských na roveň 
dostat. Nelitoval sym do posla pro naše Noviny Těšínské více jak hodinu 
cesty, o 9. hodin tapal sym tmou, nale těšilo mě nesmírně jak sym už je 
z pásky dostal.  Tu čitum hned na předku krásnu  dojemnu báseň. Tu dále 
jedno za druhým.  
 
„Sláva slovanským voličům!.  
To už vím, jak volby dopadly!  
 
Nedočkav už hledím dobře přeluskať  a děpro domu šibol. Už sym dychtivě 
hledil, kolik náš pan rada Hrubý hlasů mo a jak vyfajčili temu  liberálnímu 
oponentu. Dyby mu sto něbylo chybjalo, byli by měli s panem radou “plichtu“.  
Sláva panu radovi Hrubému, víme, že to nejsú žádné lahůdky, mezi takovu lví 
vřavu se opasovať.  
 
Tím trpčeji se nás dotklo, že našlo se i v našem okresu několik sběhů, kteří 
volili propadlého nyní liberálního protikandidáta, začež ať mají naši 
soustrast.   
 
Statečným pak voličům národním voláme z plna srdce „Nazdar“.  
 
Zdroj. Noviny Těšínské, ročník 1896  
 
Dobový tisk studoval a pro Pražmovské ozvěny  připravil pan ing. Jaroslav 
Gabzdil  
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Portrét Jana Nepomuka Pražmy 
 

To, že naši obec založil v roce 1777 Jan Nepomuk Pražma (1726 – 1804), je již 
notoricky známo a bylo k tomu napsáno mnoho nejrůznějších pojednání. 
Dosud jsme ale nevěděli, jak vlastně zakladatel naší obce ve skutečnosti 
vypadal, protože v žádných dostupných materiálech se portrét prostě 
nedochoval.  
K našemu velkému překvapení jsme ale portrét J. N. Pražmy našli 
v monografii o městě Niemodlinu, kde se v kapitole o historií města objevuje 
povídání o rodu Pražmů, včetně portrétů některých členů rodu. Tuto 
monografii jsme dostali darem od představitelů města při návštěvě 
Niemodlina v loňském roce. 
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Informace o dani z nemovitosti 
 

Od 1.1.2013 dochází k zásadní změně v místní příslušnosti při správě daně 
z nemovitostí. Pro stanovení místně příslušného správce daně již nebude 
rozhodující místo nemovitosti, ale adresa místa pobytu v kraji. 
Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, 
které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho 
daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP 
příslušného finančního úřadu.  

 

Důležité je neposílat peníze sami jako v minulých letech. ČEKEJTE 
NA SLOŽENKU!!! Dozvíte se z ní: částku daně z nemovitosti, číslu účtu 
(nové), spravující Územní pracoviště. 
 

 
 

KRÁTCE 
 Rádi bychom Vás upozornili na nově instalovaný červený kontejner 

na elektro odpad, který se nachází u budovy bývalého obecního úřadu 
(knihovna, rodinné centrum). Do tohoto kontejneru je možné odkládat 
jakékoliv vyřazené elektrospotřebiče do velikosti vkládacího otvoru. 
Každopádně se do kontejneru nevejdou PC monitory, televize, ledničky, 
pračky, myčky apod. Toto zařízení je nutné odevzdat ve sběrném dvoře 
Raškovice-Pražmo. V žádném případě neodkládejte velký elektro odpad 
vedle kontejneru, jedná se o porušení zákona o odpadech s vysokými 
sankcemi. 

 Obec podala žádost o dotaci na SZIF na projekt s názvem „Zavedení 
inovačních přístupů pro předškolní a mimoškolní vzdělávání “. Jedná se 
o nákup speciálních pomůcek pro zavedení tzv. Montessori pedagogiky 

do mateřského centra Skřítek. Žádosti bylo vyhověno a obec získala dotaci 

ve výši 236 000 Kč.  
 I když to venku tak zatím nevypadá, blíží se pomalu doba, kdy bude znovu 

otevřeno pro zájemce multifunkční hřiště. Provoz hřiště se bude řídit 

stejnými pravidly jako v loňském roce. Veškeré informace o otevírací době, 

provozní řád, rezervace, kontakty aj. najdete na webových stránkách obce.   
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Informace poskytla Charita Frýdek-Místek 

 

Pražmovák pražmovski 
Doba je zlá, příliš rychlá a pro mnohé vyčerpávající, přinejmenším únavná. 
Honba za penězi, neustálé hledání štěstí a prospěchu snad ze všeho. To jsou 
atributy dnešního člověka. Není divu, že v nás vře krev při každém zhlédnutí 
zpráv, či přečtení novinového článku, není divu, že hledáme klid v duši, 
trochu teplého sluníčka a klidný spánek. Právem se rozčilujeme 
nad bezprávím, nepotrestanými lumpy a zloději, právem si říkáme, proč 
někdo žije na úkor druhého. Snad i s trochou pochopení lze říci, že v mnohých 
z nás se probouzí jakási závist a zoufání nad tím, že někdo má všeho tolik, ani 
to neunese a já nemám nic. Chtěl bych však říci, že peníze a moc sice hýbou 
světem, ale nejsou těmi nejdůležitějšími věcmi. Pokusme se proto v sobě 
vzbudit novou energii, která nás nadnese nad všechny problémy a ukáže nám 
cestu nadhledu a k pozitivnímu myšlení. Třeba jen upřímný pozdrav 
sousedovi, úsměv na prodavačku, či prohození pár upřímných slov 
se známým tuto energii uvolní. Je důležité mít rád život, sám sebe, lidi kolem 
sebe, okolí a místo, ve které žiji. Tak, jak je to, troufám si říci, u Honzy Bakoty, 
tělem i duší našeho Pražmováka pražmovského, patriota, tvůrce hymny 
Pražma a milovníka naší obce, který 11. února 2013 oslavil své 
62 narozeniny. Dodatečně mu přejeme vše dobré, mnoho sil v boji se svou 
nemocí a touhy žít „pražmjanský život“ 
 
Marek Kaniok, starosta obce 

 
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

Obec 2011 2012 rozdíl 

Dobrá 71 574 78 847  7 273 

Janovice 45 231 50 147 4 916 

Krásná 23 061 28 245 5 184 

Morávka 28 005 31 817 3 812 

Nižní Lhoty 15 058 16 245 1 187 

Nošovice 18 589 22 133 3 544 

Pražmo 28 570 28 307 -263 

Raškovice 34 094 23 270 -10 824 

Vyšní Lhoty 11 560 4 509 -7 051 

Celkový výtěžek sbírky 1 592 531  1 567 405  -25 126 
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, ŽIVÝ PLOT 

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč. 

Dále sekční a dvoukřídlá. 
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. 

Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace 

dřeva. Doplňková výbava.Provádíme i montáže. 

PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, 

montáže. Pletivové, kované, průmyslové, mobilní, branky a brány- i posuvné. Při 

objednávce plotu včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. 

THUJE  na živý plot. Sazenice od 10,- Kč/kus. Mulč.tkanina.  Množstevní slevy.     

STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

 

!!Chovejte křepelky!!   www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
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Chcete snížit platby 
za vaše finanční 

produkty? 
 

Potřebujete posoudit 
výhodnost 

vašich pojistných smluv? 
 

Chcete zhodnotit 
volné finanční 
prostředky? 

 

Nabízíme vám finanční poradenství 
(spoření, pojištění, úvěry, investice) 

od 1. května 2013 vždy v pondělí 
od 13 do 15 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Pražmo. 

 

Ing. Jindřich Vymětalík 
manažer pobočky 

+420 724 180 872 

vymetalik.j@financniservis.net 
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PPoossttaarráámmee  ssee  oo  vvaaššii  zzaahhrraadduu  
  

VVyyuužžiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkkůů!!  
 

 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    

 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  

 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 
 

 

             
  

  

NNaabbíízzíímmee::  

 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace 

ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). 

 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).  

 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a 

stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci 

pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. 

PPrroovvááddíímmee::  

 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 

 Opravy sekaček a jejich servis. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mmůůžžeemmee  vvyybbaavviitt::  

 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 

 Ploty a zídkami dle vašich požadavků. 

 Typizovanými dětskými prvky. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,  

www.tsfm.cz 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŽŽ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU !  

mailto:info@tsfm.cz
http://www.tsfm.cz/
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Dřevoprodej Dobrá Stodola s.r.o.  
Provozovna Vyšní Lhoty 238, 739 51 

Tel: 725 148 501 , E-mail: obchod@dobrastodola.cz 

www. dobrastodola.cz 

   OSB deska 3N rovná hrana   1250 x 2500   3,125 m
2
/ks 

Tl. 12mm rovná hrana     348 Kč/ks 

Tl. 15mm rovná hrana     428 Kč/ks 

Tl. 18mm rovná hrana     515 Kč/ks 

   OSB deska 4 P+D   625 x 2500   1,5625 m
2
/ks 

Tl. 12mm pero drážka     186 Kč/ks 

Tl. 15mm pero drážka     227 Kč/ks 

Tl. 18mm pero drážka     273 Kč/ks 

   Palubky obkladové smrk A/B a B/C profil Klasik  

12,5 x 96 x 3000-5000     Kvalita A/B   145 Kč/m
2
   B/C   104 Kč/m

2
 

15 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   174 Kč/m
2
   B/C   124 Kč/m

2
 

19 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   211 Kč/m
2
   B/C   148 Kč/m

2
 

   Palubky podlahové smrk A/B a B/C profil Klasik  

24 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   284 Kč/m
2
 

28 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   326 Kč/m
2
 

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH 

VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH FIRMY – www.dobrastodola.cz, tel. 

725148501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec 
Pražmo v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma. 

mailto:obchod@dobrastodola.cz

