
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

červenec 2012    číslo 3/2012 

 

VELKÉ A VĚČNÉ TÉMA: „HOSPODAŘENÍ S ODPADY“ 
 

Rozhovor se starostou obce na téma: „Odpady“ 
 

V době, kdy ekonomická krize zasahuje do všech oblastí společenského 
života, a kdy v podstatě zdražují veškeré energetické vstupy, je i otázka 
odpadů, jako takových, stále ožehavější. V zásadě vyvstává základní 
otázka. Kolik stojí obec zabezpečení sběru a odvozu odpadů a následně i 
kolik to procentuelně znamená v zatížení obecního rozpočtu? 
Každým rokem jsou výdaje na odpad jiné a rok od roku výdaje rapidně 
stoupají. Předpoklad výdajů na odpad pro rok 2012 je 970 000 Kč, v roce 
2011 se jednalo o částku o poznání menší a to 730 000 Kč. Jak to ovšem bude 
ve skutečnosti, ukáže až konec roku. Plánovaný rozpočet pro rok 2012 
je ve výši 8,5 mil. Kč, takže výdaje na odpad tvoří přibližně jedna osmina 
celkového rozpočtu  
 
Kolik prostředků se vybere na poplatcích od občanů a organizací, 
bydlících a působících v katastru obce a jak se je daří vybírat? 
Obec má v této oblasti 3 druhy příjmů. Nejvyšším příjmem jsou poplatky 
za odpad, avšak tyto poplatky musí platit jen lidé s trvalým bydlištěm nebo ti, 
kteří zde mají chatu, či chalupu a to je velký problém, protože ne všichni 
si při přistěhování změní trvalé bydliště tak, jak by měli a tím obec přichází 
o peníze. Tyto poplatky se platí ročně a nesmí přesáhnout částku 500 Kč/os. 
Pro tento rok je poplatek stanoven na maximální výši 500 Kč, kdy občané 
s trvalým bydlištěm mají slevu 50 Kč/os., platí tedy pouze 450 Kč. V loni jsme 
na těchto poplatcích vybrali 417 000 Kč. 
  
A co se děje, když někdo poplatek nezaplatí? Když někdo tuto částku 
neuhradí včas (do 30. 11.) tak se tento poplatek může vyměřit 
až v trojnásobné výši a následně vymáhat exekučně.  
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Jaké jsou tedy další příjmy? 
Dále máme příjmy od společnosti EKOKOM, což je společnost zabývající se 
recyklací odpadu. Obec dostává finanční bonusy a to za každou tunu 
recyklovaného odpadu, za to jakým způsobem máme rozdělená sběrná místa 
a také za to jak se obci daří zajišťovat svoz tříděného odpadu. V loni jsme 
dostali 150 000 Kč. Jako obec si vedeme ve třídění odpadu velice dobře. 
V roce 2010 a 2011 jsme získali všechny možné bonusy. Ne nadarmo je okres 
Frýdek-Místek v rámci Moravskoslezského kraje v třídění odpadu nejlepší. 
V poslední řadě se příjmy skládají také z plateb podnikatelských subjektů, se 
kterými obec uzavírá individuální smlouvy a také ze služeb, např. za 
pronájem kontejnerů.  
 
Dobrým počinem je také sběrný dvůr, který pojme odpady zejména 
větších rozměrů, nebezpečných odpadů, baterií, zkrátka věcí, jenž se 
do „obyčejných“kontejnerů dávat nemají. Doslechla jsem se o tom, že se 
buduje nový sběrný dvůr. Řeknete mi o tom něco víc? 
Skutečně se buduje nový sběrný dvůr, který bude splňovat všechny 
parametry. Společně s obcí Raškovice jsme dostali dotaci na nový sběrný 
dvůr ve výši cca 5 mil. Kč. Sběrný dvůr bude umístěn v areálu naproti bývalé 
restaurace Obecník v Raškovicích. Možná se někomu může zdát, že je 
to daleko, nicméně, když naložíte auto, či vozík odpadem, je už prakticky 
jedno, zda ho vezete jeden nebo pět kilometrů. Je to však zejména z toho 
důvodu, že naše obec nemá pro samostatný dvůr místo a ani peníze. 
Kdybychom se v této věci nespojili s Raškovicemi, nezískala by dotaci ani 
jedna obec a to z toho důvodu, že žádná nemá pro naplnění podmínek 
dotačního titulu dostatek obyvatel. Na podzim by měl být sběrný dvůr hotov. 
Chtěl bych upozornit, že sběrný dvůr není smetiště. Je pro výhradně určené 
druhy odpadu a proto chceme, aby lidé měli odpad, který chtějí dát 
do sběrného dvora roztříděný.  
 
Když mluvíte o třídění odpadu ve sběrném dvoru. Co vše do něj vlastně 
patří? 
Patří do něj hlavně nebezpečný a velkoobjemový odpad, koberce nebo 
nábytek, také rozměrné plasty, velké krabice, či tabulové sklo. Dále do něj 
patří baterie jakéhokoliv druhu, elektro odpad např. televize ledničky 
a pračky a další. Pro přehlednost jsme si dovolili níže připravit tabulku. 
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Máme zde mnoho starších a invalidních občanů. Jste si vědom, že by 
někteří mohli mít problém s docházením do sběrného dvora 
v Raškovicích? 
Ano, jsme si vědomi toho, že pro některé občany je problém sběrný dvůr 
používat. Proto chystáme systém, kdy jednou za čas bychom vybírali některé 
druhy odpadů přímo od občanů. Zejména takový odpad, kterého není mnoho 
v čase. např. baterie, léky, drobný elektro odpad, zářivky apod. Včas budeme 
o systému informovat, je to v počátcích. 
 
Spolupracuje obec s některými ekologickými organizacemi ? 
Spolupracujeme s organizacemi jako jsou ASEKOL, EKOKOM, EKOLAMP 
a ELEKTROWIN, což jsou společnosti zabývající se recyklací odpadů. Dále 
spolupracujeme se sdružením Arnika, které nám poskytuje některé 
informační materiály a rádi bychom navázali úzkou spolupráci se sdružením 
Salamandr. V neposlední řadě jsme zařazeni do projektu „Zelené Beskydy“, 
což je projekt zaměřený na ochranu životního prostředí, zejména ovzduší, 
vody a zeleně. Tento projekt má rovněž úzkou vazbu na odpadové 
hospodářství a jeho optimalizaci. 
 
Před časem jsem se dozvěděla, že hodláte zavést systém domácího 
kompostování. Můžete mi o tom něco povědět? 
Systém domácího kompostování skutečně chceme zavést. Tento princip 
chceme založit zejména proto, aby občané byli motivování k tomu, aby si svůj 
vlastní biologický odpad mohli nechat rozložit ve svém vlastním domácím 
kompostéru. Dalším důvodem je i to, že se nebude zatěžovat životní prostředí 
a rozpočet obce tím, že se nebude tento odpad dávat do normálních popelnic. 
Před pár týdny proběhla anketa zjišťující zájem občanů o domácí 
kompostování, do které se přihlásila zhruba polovina občanů žijících 
v rodinných domech, či vlastnící nějakou zahradu. Z těchto zájemců byli 
vylosování 4, kteří v těchto dnech dostanou kvalitní kompostér o objemu 
1100 l v hodnotě, cca 4000 Kč zdarma. Ostatní zájemci musí počkat 
do té doby, než získáme další peníze. Předpokládáme, že dotaci bychom 
mohli získat do konce tohoto roku, takže kompostéry by mohl mít každý 
zájemce již na jaře. 
 
Určitě jste si vědomi, že ne všichni občané bydlí v rodinných domech. 
Jak hodláte řešit problém třídění biologického odpadu v bytových 
domech? 
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V této souvislosti přemýšlíme o zavedení sytému, tzv. komunitního 
kompostování. V Praxi by to znamenalo umístění velkoobjemových 
kompostérů (cca 6000 l) do oblasti sídliště, tak, aby lidé z bytových domů 
měli kompostéry po ruce. Celá věc je však ve stádiu úvah, kdy nejdříve 
musíme provést důkladnou analýzu potřeb těchto občanů a zda vůbec jsou 
ochotni tento systém využívat. Rovněž se musí celá záležitost projednat 
s majitelem bytových domů. Myslím si, že by to byl dobrý krok, neboť od roku 
2014 stejně budeme muset zavést systém třídění biologicky rozložitelného 
odpadu, takže je lepší mít kvalitní kompostéry, ze kterých je možno následně 
využívat hotový kompost všemi a zdarma, než zajišťovat svoz speciálních 
popelnic určených pro tento odpad a platit tak vysoké částky za jeho 
uskladnění.  
 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v boji s odpadem. 
 
Rozhovor připravila Kristýna Špurková, studentka 
 

Jak tedy třídíme? 
 
Podle údajů poskytnutých společností EKO-KOM, která provozuje systém 
sběru a recyklace obalových odpadů, jsme v naší obci v roce 2011 vytřídili 
přes 59 tun separovaného odpadu (papír, sklo, plast, kov). Za tento 
separovaný odpad obdržela obec od společnosti EKO-KOM finanční bonusy 
v celkové výši 168 608 Kč.  Tyto peníze se nedají použít na cokoliv, ale musí 
být investovány zpět do odpadového hospodářství. Současně jsme vytříděním 
tohoto množství odpadu přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení 
tzv. „uhlíkové stopy“. Celková úspora představuje 1 378 968 MJ energie 
a 57,437 tun CO2 ekv. (Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových 
plynů, jedná se o ukazatel zatížení životního prostředí, obvykle bývá 
vyjadřován v ekvivalentech CO2). 
Když zabrouzdáme do statistik tak zjistíme, že se množství vytříděného 
odpadu v naší obci každoročně pomalu zvyšuje a ruku v ruce s tím se každým 
rokem zvyšuje i příspěvek od EKO-KOMu, o pár tisícovek.  Navíc je zcela 
logické, že čím více odpadu v obci vytřídíme, tím více snížíme množství 
směsného komunálního odpadu v popelnicích a kontejnerech, za jehož odvoz 
a uložení na skládku platíme velmi vysoké částky. V konečném důsledku to 
má vliv na peněženku každého z nás, protože obec nemusí razantně zvyšovat 
poplatek za odpad (stále si můžeme dovolit slevu na poplatku-letos 
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50 Kč/os./rok). Současně s tímto ekonomickým pohledem musíme vnímat 
i ten ekologicky, kdy recyklace odpadu velkou měrou přispívá k ochraně 
životního prostředí. Ten, kdo říká: „stejně se vše odveze na jednu hromadu 
a nikdo dál nic netřídí“, si pouze vytváří alibi pro svou lenost a pohodlnost, 
když se mu nechce odpad třídit. Opak je pravdou. Veškerý vytříděný odpad se 
odváží na tzv. dotřiďovací linku a následně putuje do recyklace. Na rozdíl 
od toho, který je vyhozen do popelnice a následně umístěn na věčnou skládku 
odpadu. 
 

Termíny svozu separovaného odpadu do konce roku 2012: 
 

Druh 
odpadu 

Co k tomuto odpadu patří? Co k tomuto odpadu nepatří? způsob a četnost svozů 
(sběru) 

Plasty PET lahve, kelímky 
od potravin, mikr. sáčky, 
igelitové tašky a obaly, 

plastové hračky a výrobky, 
polystyrén, obaly od 

kosmetiky, aj. 

průmyslové plasty, auto plasty, 
plasty od chemikálií a barev, 

linoleum, guma, umakart apod. 
TYTO ODPADY PATŘÍ 

DO SBĚRNÉHO DVORA!!! 
NEPOKLÁDEJTE PROSÍM TYTO 

ODPADY VEDLE 
KONTEJNERŮ,DĚKUJEME. 

žluté kontejnery 
každý týden.  
 
PROSÍME O SEŠLÁPNUTÍ 

PET LAHVÍ Z DŮVODU 
ZMENŠENÍ OBJEMU!!! 

Bílé sklo obaly od nápojů, skleněné 
nádoby, tabulové sklo-rozbité 

tabulové sklo-vcelku, auto  sklo, 
drátěné sklo, zrcadla, porcelán, 

keramika, barevné sklo 
TYTO ODPADY PATŘÍ 

DO SBĚRNÉHO DVORA!!! 
NEPOKLÁDEJTE PROSÍM TYTO 
ODPADY VEDLE KONTEJNERŮ, 

DĚKUJEME. 

bílý kontejner 
38. a 47. týden 

Bar. sklo obaly od nápojů, skleněné 
nádoby, tabulové sklo-rozbité 

tabulové sklo-vcelku, auto sklo, 
drátěné sklo, zrcadla, porcelán, 

keramika, bílé sklo 
TYTO ODPADY PATŘÍ 

DO SBĚRNÉHO DVORA!!! 
NEPOKLÁDEJTE PROSÍM TYTO 
ODPADY VEDLE KONTEJNERŮ, 

DĚKUJEME. 

zelený kontejner 
33., 37., 41., 45. a 50. 
týden 

Papír, 
nápojový 

kartón 

kancelářský, papír, sešity, 
noviny, papírové obaly, 

reklamní letáky, krabice, jiné 
obaly-rozložené, krabice 

od nápojů-tetrapak 

voskový papír, dětské pleny, 
mokrý papír, mastný papír, 

uhlový papír, velkoobjemové 
krabice 

TYTO ODPADY PATŘÍ 
DO POPELNICE NA SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ ODPAD NEBO 

SBĚRNÉHO DVORA. 
NEPOKLÁDEJTE PROSÍM TYTO 
ODPADY VEDLE KONTEJNERŮ, 

DĚKUJEME. 

modrý kontejner 
30., 33., 36., 39., 42., 46., 
49. a 52. týden  
 

TETRAPAK PROSÍM 
SEŠLÁPNĚTE, KRABICE 
ROZLOŽTE, DĚKUJEME. 

Elektro drobné el. spotřebiče, samostatné kabely - SBĚRNÝ DVŮR 
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odpad el. hračky, kuchyňské 
spotřebiče, dílenské nářadí, 

elektronika, PC 

 
 

v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
- SBĚRNÝ BOX v budově 

OÚ Pražmo pro malé 
spotřebiče 

ELEKTRO ODPAD 
NEROZEBÍREJTE!!! 

Baterie tužkové baterie, články, 
auto baterie, mini baterie, 

mikro baterie 

trafa, nabíječky 
 

TYTO ODPADY PATŘÍ 
DO ELEKTRO ODPADU!!! 

SBĚRNÝ DVŮR 
v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
SBĚRNÝ BOX v budově 

OÚ Pražmo  
Léky prošlé léky, nevyužívané 

léky, včetně obalů 
 SBĚRNÝ DVŮR 

v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
LÉKÁRNA 

Zářivky klasické zářivky, úsporné 
zářivky všeho druhu 

a velikostí 

klasické žárovky, výbojky 
halogeny LED 

SBĚRNÝ DVŮR 
v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
PROSÍME 

NEROZBÍJET!!! 
Nebezpečný 

odpad 
chemikálie, barvy, motorové 

aj. oleje, pesticidy, čistidla, 
ředidla, nemrznoucí směsi, 

umělá hnojiva, zbytky paliva, 
obaly od těchto produktů, 

znečištěné hadry od těchto 
produktů, asfaltové výrobky, 

lepenky, olejové filtry, 
brzdové kapaliny, tlakové 

nádoby-spreje, tonery, 
rozpouštědla, kyseliny, 

zásady, lepidla, foto 
chemikálie 

 SBĚRNÝ DVŮR 
v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
POZOR! TEKUTÉ 

CHEMIKÁLIE 
ODEVZDÁVEJTE 
V UZAVŘENÝCH 

NÁDOBÁCH. 
VÝROBKY Z AZBESTU-

ETERNIT JE NUTNO 
ODEVZDAT PŘÍMO 

NA FRÝDECKÉ 
SKLÁDCE!!! 

Pneu pouze z osobních vozidel 
do 4 Ks. 

PRIMÁRNĚ JE NUTNO 
PNEUMATIKY ODEVZDAT 

 SBĚRNÝ DVŮR 
v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
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V MÍSTĚ JEJICH NÁKUPU-
POVINNOST PRODEJCE JE 

ODEBRAT 

každou sobotu od 8:00 
do 11:00 hod. 

 
 

Stavební 
odpad-suť 

beton, zdivo, jiná suť, okna, 
dveře, bytová jádra a další 

POZOR-ZPOPLATNĚNO – 300 
Kč/500 kg  

ODEBÍRÁME POUZE 
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ 

DO 500 kg 

 SBĚRNÝ DVŮR 
v Raškovicích, každý 
patek od 14:30 hod. 

do 18:00 hod., 
každou sobotu od 8:00 

do 11:00 hod. 
 

POZOR: Všechny, v tabulce uvedené odpady nepatří do popelnic 
na směsný komunální odpad!!! Informace jak třídit naleznete také 

na www.jaktridit.cz  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ 
 

Myšlenka domácího kompostování a likvidace biologicky rozložitelného 
odpadu vůbec není nikterak nová a zastupitelé se jí již několikrát na svých 
zasedáních zabývali. V dohledné době se totiž rýsuje novela zákona 
o odpadech, kdy obce budou muset zajistit třídění biologicky rozložitelného 

http://www.jaktridit.cz/
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odpadu. A co to vlastně ten biologicky rozložitelný odpad, tzv. BRKO vlastně 
je? Jedná se o veškerý odpad, který je v přírodě velmi rychlým procesem 
rozložitelný např. potraviny, zbytky rostlin, výkaly drobných zvířat, ale také 
papír, oděvy z přírodních vláken apod.  
Většinu takovéhoto odpadu lze bez větších problémů kompostovat 
a prostřednictvím vytvořeného kompostu (100% přírodního hnojiva) vrátit 
půdě potřebné živiny. Není tudíž ani nutné zatěžovat systém likvidace 
komunálního odpadu tím, že tento odpad budeme vhazovat do popelnic 
a zbytečně tak navyšovat náklady na jeho likvidaci.  

Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo podpořit princip domácího 
kompostování tím, že za pomocí dotace z Operačního programu životní 
prostředí (případně i bez dotace) pořídí pro domácnosti, které projeví zájem 
kvalitní kompostéry. Finanční spoluúčast od občanů na pořízení těchto 
kompostérů v hodnotě cca 3000-4000 Kč bude max. 500 Kč.  
Jsme si vědomi toho, že aby projekt mohl být realizován a následně 
plnohodnotně fungoval a splnil všechna očekávání jak obce, tak občanů, je 
nutné zjistit skutečný zájem o kompostování a podat o tomto procesu 
plnohodnotné a vyčerpávající informace. Některé kroky jsme již učinili tím, že 
jsme rozeslali anketní lístky, pomocí kterých měl být prvotní zájem občanů 
ověřen. V tuto chvíli evidujeme zájem téměř poloviny občanů, vlastnící v obci 
zahradu, což je velmi potěšující. V návaznosti na tuto anketu jsme dne 
28. 6. 2012 uspořádali besedu v hotelu Travný na téma kompostování, při 
které došlo ke slosování anketních lístku. Čtyři vylosovaní šťastlivci (Lenka 
Janoušková, Milan Martikán, Jiří Blahuta a Jan Foldyna) obdrží v následujících 
dnech kvalitní kompostéry o objemu 1100 l zdarma. Z uspořádané ankety i 

Těm z Vás, kteří dosud váhají, zda kompostér mít, či nemít, případně 
těm, kteří by se o kompostování chtěli něco více dozvědět, nabízíme 
pomoc. Stačí jen kontaktovat obec Pražmo (tel: 558 692 240, 
720 512 876, mail: starosta@prazmo.cz) a domluvit si osobní 
schůzku, při které Vám ochotně a rádi poskytneme všechny 
informace. Samozřejmě i nadále přijímáme objednávky 
kompostérů!!! 

Informace o kompostování můžete rovněž najít na webu: 
www.prazmo.cz nebo www.jrk.sk 

http://www.prazmo.cz/
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semináře vyplynulo, že zájem občanů o tuto problematiku je skutečně je 
značný, ale také to, že většina lidí o kompostování už spoustu informací ví a 
že tento způsob likvidace bioodpadu běžně používá. Je tedy jen výhodné, 
nabídnout všem možnost, aby nahradili nevzhledné a málo funkční hromady 
kompostu za plně funkční, esteticky nerušící kompostér, ve kterém kompost 
při dodržování určitých zásad nepáchne, je kvalitní a hlavně se jeho výroba 
značně urychluje. 
 
Záměrem obce je problematiku nakládání s biologickým odpadem řešit 
komplexně, proto se chceme v rámci projektu zaměřit i na možnosti, jak 
kompostovat BRKO od občanů, bydlících v bytových domech. Zde je situace 
poněkud odlišná a také složitější, než u občanů bydlících v rodinných domech 
a chalupářů. Jednou s možností, jak celý problém řešit je vybudování malých 
komunitních kompostáren, do kterých by lidé s bytových domů mohli BRKO 
odkládat a samozřejmě si rovněž hotový kompost zpětně odebírat. V tomto 
případě je to hodně o osvětě, spolupráci mezi obyvateli bytových domů, 
majitelem a obcí, což bude vyžadovat nemalé úsilí a čas. Výsledkem by ovšem 
mohlo být naplnění společného zájmu všech, tedy snížení množství 
komunálního odpadu v popelnicích, zamezení jejich zápachu, využívání 
kvalitního kompostu zdarma, nezatěžování životního prostředí nesmyslným 
ukládáním BRKO na skládku komunálního odpadu, atd. 
 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2011. 

Hospodaření obce bylo provedeným auditem z Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje shledáno bez závad. 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr podpory domácího kompostování, 
o kterém jsme psali výše. 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy schodů a chodníku v areálu 
MŠ Pražmo. Schody budou rekonstruovány a uzpůsobeny pro příjezd 
kočárkům. 

 Zastupitelstvo obce schválilo, na základě provedené analýzy 
návštěvnosti knihovny, úpravu její provozní doby, kdy rozhodlo 
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o zkrácení provozní doby ve středu o 1 hodinu. Provozní doba v pátek 
zůstává beze změn: 
 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY OD 1. 8. 2012: 
STŘEDA – 9:00 – 10:30 HOD. 
PÁTEK – 14:00 – 18:00 HOD. 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce komínu v Rajmaneu. 

Komín není v dobrém technickém stavu, přičemž jej není možné pouze 
opravit a vyžaduje kompletní rekonstrukci. 

 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 

 
NA CO JSTE SE PTALI NA CHODNÍKU? 

 
 Kdo opravuje starou faru?  

Investorem celé rekonstrukce střechy staré fary je Římskokatolická 
církev-farnost Morávka. Na rekonstrukci dostali dotaci z fondu Evropské 
unie – Programu rozvoje venkova Leader. 

 Budou se do staré fary stěhovat obyvatelé Rajmanea? 
Nebudou. Nevíme, odkud se táto fáma  vzala, nicméně je to holý nesmysl. 
 

 Bude budovu Rajmanea kupovat majitel bytových domů 
na Pražmě? 
Tato další fáma se nese vesnicí rychlostí blesku. Nicméně ani strůjce 
tohoto výroku nedisponuje větší informovaností o budoucnosti majetku 
obce než představitelé obce samotní. Budova Rajmanea se v tuto chvíli 
nikomu prodávat nebude. 
 

 Kdo financoval a stavěl příjezdovou cestu u starosty? 
Vzhledem k množícím se dotazům na toto téma a následným spekulacím, 
rezolutně a jednoznačně uvádím, že příjezdovou cestu k mému 
rodinnému domu a stejně tak i vlastní dům si financuji sám a za vlastní, 
nikoliv obecní peníze. Tyto skutečnosti jsou samozřejmě doložitelné. 
Zároveň rezolutně odmítám spekulativní teorie o tom, že by mne na 
stavbě prováděla jakékoliv práce firma, v rámci zakázky pro obec. Chápu, 
že některým lidem dělá dobře na duši, vymýšlet si konspirační teorie o 
čemkoliv, kdy starosta obce je dobrým terčem, nicméně, i když je 
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celospolečenská nálada ovlivňována množícími se korupčními kauzami 
politiků neznamená to, že lze všechny hodit do jednoho pytle. 
 

 Oprava dveří u kapličky 
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, kdy budou opraveny dveře 
u kapličky, uvádíme následující. Kaplička není v majetku obce, nýbrž 
v majetku farnosti Morávka. Z tohoto důvodu opravu dveří nezajišťuje, 
ani nefinancuje obec. Obec farnosti pouze přislíbila pomoc při instalaci 
dveří a jejich zapravení do objektu. Po dotazu, kdy budou dveře 
vyrobeny a připraveny k instalaci mi bylo sděleno, že tyto jsou téměř 
hotovy a v nejbližší době se instalace provede. 
 

 Bude se opravovat vývěska u křižovatky? 
Ano, jelikož je vývěska v havarijním stavu, provedeme její rekonstrukci 
v následujících týdnech. Není možné čekat do doby komplexní 
rekonstrukce centra obce. Stejně tak bude provedena výměna nosníku 
cedule s nápisem: „Vítejte v obci Pražmo“. 

 Proč letos nebylo Pražmovské veselení? 
Byť se to říká velmi těžko, nicméně Pražmovské veselení bylo po dohodě 
s kulturním výborem zrušeno z důvodu nízkého zájmu občanů o folklór. 
Akce tohoto typu je velmi náročná na organizaci, i finance a v okamžiku, 
kdy na ní opakovaně dorazí pouze několik málo desítek lidí, uvědomíte 
si, že není možné plýtvat energií mnoha ochotných lidí, kteří akci 
organizují, ani finančními prostředky a nemít z toho ani ten příslovečný 
„dobrý pocit“. Omlouváme se, ale museli jsme vymyslet kulturní akci, 
která bude lákadlem pro širší skupinu lidí, od dětí, až po seniory. 
Doufáme, že se budoucí akce nesené v duchu letošních oslav 
Pražmovských půlkulatin osvědčí a zároveň věříme, že i do této akce 
pokaždé vneseme i něco z tradičního folklóru. 

 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 

 

 
KRÁDEŽ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ NA HŘBITOVĚ 

 

Jistě mnozí z Vás zaznamenali zvýšený zájem médií o náš hřbitov na Zlani. 
Bohužel musím konstatovat, že tento zájem není proto, že náš hřbitov 
je velmi zajímavý a krásný, nýbrž proto, že v minulých týdnech došlo 
k rozsáhlé krádeži kovových předmět, zejména lampiček a váz. Zaznamenali 
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jsme cca 54 takto poškozených hrobů. Tento odsouzení hodný vandalský čin 
pro pár korun, je nutno co nejdříve objasnit a vandaly potrestat. Z tohoto 
důvodu obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele a podnítila 
tak důkladné vyšetřování policie. 
 
Rádi bychom se v této souvislosti obrátili i na Vás občany s žádostí 
o spolupráci při vyšetřování. Pokud jste v uplynulých týdnech zaznamenali 
podezřelý pohyb osob, či vozidel, např. tzv. sběratelů kovů v okolí hřbitova, 
včetně lesa na Zlani, neváhejte informovat Policii ČR, obvodní oddělení 
v Nošovicích, tel. 974 732 711, případně Obecní úřad v Pražmě, 
tel. 558 692 240, 720 512 876. Jakákoliv, i zdánlivě bezvýznamná maličkost 
může být nápomocna při vyšetřování. Děkujeme za spolupráci. 
 

PŘIPOMÍNÁME VŠEM ZÁJEMCŮM, HLAVNĚ DĚTEM, ŽE MULTIFUNKČNÍ 
HŘIŠTĚ JE O PRÁZDNINÁCH VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN 
OD 8:00 HOD. DO 14:00 HOD. VE ZBÝVAJÍCÍM ČASE JE HŘIŠTĚ 
ZPŘÍSTUPNĚNO NA ZÁKLADĚ STANDARDNÍ REZERVACE-VYZVEDNUTÍ 
KLÍČŮ U SPRÁVCE PANA JANA KRZYŽÁNKA NEBO PANÍ MICHAELY 
HONEŠOVÉ. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENTA OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Obec Pražmo vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta obecního úřadu 

Pražmo s nástupem od 1. 10. 2012 

 

NABÍZÍME: smlouvu na dobu neurčitou, rozmanitou práci, pružnou pracovní 

dobu, 9. platovou třídu. 

 

POŽADUJEME: středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání 

nejlépe v oboru veřejná správa, praxe v oblasti veřejné správy a zkouška 

z odborné způsobilosti vítána, spolehlivost, bezúhonnost, schopnost učit se 

novým věcem, všeobecný přehled a orientaci v právních normách, dobrá znalost 

práce na PC (word, excel, outlook, internet). 

 

Žádosti se strukturovaným životopisem a doklady prokazujícími dosažené 

vzdělání zasílejte, nejpozději do 10. 8. 2012 na adresu Obecního úřadu Pražmo. 
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PO STOPÁCH RODU PRAŽMŮ 
To, že naše obec byla založena v roce 1777 tehdejším majitelem frýdeckého 
panství Janem Nepomukem Pražmou, ví asi každý. Ale málo kdo už asi zná 
další podrobnosti o tomto významném šlechtickém rodě a o osudech jeho 
jednotlivých příslušníků, kteří žijí dodnes. Proto jsme se rozhodli požádat 
o spolupráci velkého znalce a milovníka historie pana Ing. Jaroslava Gabzdila 
a jeho pátrání nás zavedlo až do polského městečka Niemodlin. A pak už byl 
jen krůček k nápadu uspořádat do těchto míst zájezd a pokusit se navázat 
s touto obcí užší spolupráci. 
 

Jednodenní zájezd pro zájemce z řad občanů do asi 200 km vzdáleného 
Niemodlina v Polsku plánujeme předběžně na některou sobotu v měsíci říjnu. 

Přesný termín bude uveden až po dohodě s představiteli této obce. Zájemci 
o účast na tomto zájezdě se mohou hlásit už nyní, na Obecním úřadě 

Pražmo, tel. 558 692 240, mail: podatelna@prazmo.cz 
Příspěvek na dopravu bude činit 200 Kč. 

 
A jako malou pozvánku si můžete přečíst pár slov o rodu Pražmů, tak jak je 
sepsal pan Ing. Jaroslav Gabzdil.  
 
Historie šlechtického rodu Pražmů z Bílkova, zakladatelů obce Pražmo 
Prvními historicky doloženými předky starobylého moravského katolického 
šlechtického rodu pánů z Bílkova byli Ranožir (staroslovanské jméno 
zakladatele rodu) a jeho pět synů, z nichž vešel ve známost především Smil, 
purkrabí královského hradu Bítov a vlastník hradu Bílkov, který se nachází 
na jihozápadní Moravě nedaleko Dačic. Smil z Bílkova byl vazalem českého 
krále Přemysla Otakara II, kterého doprovázel na jeho výpravě proti Prusům. 
V roce 1278 padl na Moravském poli v bitvě o nadvládu nad Rakouskem mezi 
českým králem Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I. Habsburským.  
Rod Pánů z Bílkova se v průběhu historie dále rozvětvoval a rozšiřoval. 
Na Moravě a ve Slezsku zakupovali nebo vyženili další panství a majetky: 
Velkou Polom, Bílovec, Chropyni, Vřesinu, Jistebník a Chudobín u Olomouce.  
Příslušník rodu Pánů z Bílkova, vladyka Beneš Bílkovský mladší z Chudobína 
(majitel panství Chudobín, nacházejícího se severně od Olomouce), přijal 
v roce 1417 příjmení Pražma – německy Praschma, které dále přejímaly 
všechny rodové větve původního rodu.  
Rodový erb Pražmů potvrdil rakouský císař Ferdinand II ve Vídni 30. dubna 
1625, kdy byl Karel z Bílkova (přestože byl jako účastník stavovského 

mailto:podatelna@prazmo.cz
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povstání odsouzen po porážce českých stavů na Bílé hoře a později 
omilostněn) a spolu s ním jeho bratři a bratranci Beneš, Jan a Vilém povýšeni 
do panského stavu svobodných pánů (baronů). Zanedlouho jejich potomci 
vymřeli, ale dalšímu příslušníku rodu, vrchnímu zemskému sudímu Janu 
Bernardovi Pražmovi, svobodnému pánu z Bílkova a majiteli panství Bílovec, 
byl císařem Ferdinandem III. dne 24. května 1655 udělen v Prešpurku 
(dnešní Bratislavě) hraběcí titul. Jan Bernard získal v roce 1639 slezské 
panství Rybnik od hraběcího rodu Lobkoviczů. Jeho dcera z třetího 
manželství Anna Helena byla manželkou Hartviga, svobodného pána 
z Eichedorffu, předka významného slezského básníka Josefa 
Eichendorffa (1788–1857). Tato rodová linie však koncem 18. století 
vymřela.  
Hlavní linii rodu Pražmů představoval dále František Ludvík Vilém, hrabě 
Pražma (1677–1731), od roku 1712 zemský hejtman knížectví Volovského, 
situovaného na území dnešního Polska. Od své matky Ludviky, hraběnky 
z Oppersdorfu, zemřelé v roce 1737, převzal panství Frýdek a usídlil se na 
frýdeckém zámku.  
Z  třetího manželství hraběte Františka Viléma s Karolinou Františkou, 
hraběnkou z Almesloe pocházel Jan Nepomuk Pražma (plným jménem 
František Vilém Jan Nepomuk Ferdinand Pražma, 1726–1804), který založil 
v roce 1777 obec Pražmo.  
Společně s první manželkou Marií, hraběnkou ze Žerotínů (1723–1786) 
se zaměřil převážně na správu slezského panství Falkenberg (dnešní polský 
Niemodlin), který zdědila manželka. V roce 1798 prodal panství Frýdek 
arcivévodkyni Marii Kristině (1742–1798), dceři císařovny Marie 
Terezie (1717–1780), provdané za Alberta Sasko-Těšínského (1738–1822). 
Tímto skončila historie hraběcího rodu Pražmů na Moravě a v rakouské části 
Slezska.  
Stejnojmenný syn Jana Nepomuka Pražmy (1756- 1822) získal sňatkem 
s Marií Annou hraběnkou ze Žerotínů (1761-1793) panství a zámek 
ve Falkenbergu. Niemodlin/Falkenberg zůstal sídlem hraběcího rodu Pražmů 
z Bílkova až do konce druhé světové války.  
Pražmové z Bílkova se ve Falkenbergu významně zapojili do společenského 
a politického života ve Slezsku a v Německu. Byli katolicky a konzervativně 
politicky orientováni. Syn Fridricha Viléma hraběte Pražmy (1833–1909) 
a Marie hraběnky Stolberg – Stolberg (1843–1918), Hans Graf Praschma 
(1867-1935) byl zakladatelem Centristické strany, poslancem říšského 
sněmu a odpůrcem nacismu.  
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Příslušníci šlechtického rodu Pražmů z Bílkova dodnes žijí v Německu, 
Rakousku, Jižní Africe a ve Spojených státech a věrni svým předkům hrají 
nadále významnou roli ve světové ekonomice a politice.  
 
Ing. Jaroslav Gabzdil 
 

 
OHLÉDNUTÍ ZA ...... 
V této rubrice bychom Vám rádi pravidelně připomínali akce, které se 
v poslední době v naší obci odehrály. Pro ty, kteří tam byli, aby si připomněli 
jejich atmosféru, a pro ty, kterým to zrovna nevyšlo, aby věděli, o co přišli 
a aby se mohli těšit na podobnou akci příště. 
 

 Pražmovské půlkulatiny 
Akce s tímto netradičním názvem se konala v sobotu 2. června 2012 v areálu 
u sv. Floriána. A proč měla právě tento název? Jak se zpívá v jedné písničce, 
čas letí jako bláznivý, a je tomu již pět let od posledních kulatin. V letošním 
roce obec slaví 235. výročí a místní hasičský sbor 85. výročí svého založení. 
Celodenní akce začala již ráno soutěží v požárním útoku mužů a žen „O pohár 
starosty obce Pražmo“. V nabité konkurenci 24 družstev obsadili domácí 
muži 1. místo a poprvé tak zůstal putovní pohár doma. 
Hlavní kulturní blok začal ve 13:30, programem hlavně pro děti. Ty zejména, 
ale i dospělé přišli pobavit a rozesmát zdravotní klauni, kteří kromě veselého 
povídání a scének, měli připravené i nejrůznější soutěže. Policejní kynologové 
předvedli práci se svými čtyřnohými svěřenci. Krásnou generační souhru 
předvedli místní mladí hasiči, když pro svůj požární útok použili staré 
prvorepublikové stříkačky. Jejich starší kolegové pak ukázali nejnovější 
techniku, povozili zájemce na hasičské plošině a k velké radosti všech rodičů, 
vyrobili hromadu pěny. Pro ty úplně nejmenší byl připraven dětský koutek 
pod patronátem místního mateřského centra Skřítek. Vyvrcholením 
odpoledního programu byl zcela jistě příjezd Michaela Jacksona, který svým 
vystoupením zaujal snad úplně všechny, přičemž jeho následná autogramiáda 
nebrala konce. 
K večeru se program přizpůsobil potřebám těch starších. K výborné 
atmosféře přispěl koncert skupiny Kabát-revival a koncert Skupiny Prouza. 
Při večerním kácení máje v režii místních hasičů hrála k tanci i poslechu 
kapela Rufus. 
K bezvadné náladě přispělo i velmi dobré občerstvení, kromě spousty dobrot 
se podávala již vyhlášená grilovaná žebra z hasičské kuchyně, či výborné 
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myslivecké speciality z kuchyňské dílny pánů myslivců z Mysliveckého 
sdružení Kotář. 
 

 Seminář pro veřejnost na téma: 
„PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REGENERACE CENTRA OBCE 

PRAŽMO“, 
se uskutečnil v pátek 8. června 2012 od 16 hod. v hotelu Travný. S celým 
projektem jste se mohli předem seznámit přímo v místech jeho realizace, 
kde byly umístěny informační tabule s vizualizaci projektu. Kdo se chtěl 
dovědět ještě něco navíc nebo si chtěl nechat vysvětlit nejasnosti, případně 
podat nové připomínky a náměty, využil této jedinečné možnosti a semináře 
se zúčastnil. Starosta obce, společně s architektem Ing. arch. Markem 
Štěpánem popsali jednotlivé části projektu a v následné diskusi zodpovídali 
položené dotazy přítomných. V tuto chvíli můžeme s radostí konstatovat, že 
celá příprava projektu je maximálně veřejně otevřená a v tuto chvíli již 
vykomunikována. Veškerými připomínkami jsme se pečlivě zabývali 
a po jejich vyhodnocení jsme mnohé z nich zakomponovali do projektové 
dokumentace, která je v tuto chvíli připravena k podání žádosti o územní 
rozhodnutí. Všem děkujeme za účast a pevně věříme, že se v budoucnu najde 
stále více občanů, kteří budou rádi stát u zrodu připravovaných projektů 
a spolurozhodovat o nich. Příprava projektové dokumentace „Regenerace 
centra obce Pražmo“, je podpořena Nadačním fondem Hyundai. 

 
 Exkurze do Pivovaru Radegast v Nošovicích 

Myšlenka uspořádat pro seniory nějakou exkurzi vzešla právě z řad seniorů 
na jejich loňském setkání v hotelu Travný. Zastupitelé obce tuto myšlenku 
rádi podpořili, přičemž ve čtvrtek 28. června 2012 mohlo 22 našich seniorů 
vyrazit. Do pivovaru je doprovodila členka zastupitelstva obce, paní Olga 
Muroňová. Během exkurze se účastníci mohli seznámit s celým procesem 
výroby piva a nakonec měli možnost pivo i ochutnat. Povídá se, že s exkurzí 
byli všichni spokojeni a již přemýšleli, kam by se rádi podívali příště. 
A co třeba automobilka Hyundai? I tento návrh vloni zazněl. 

 
VYJÁDŘENÍ STAROSTY OBCE K PERSONÁLNÍ 

PROBLEMATICE V MŠ PRAŽMO 
 

Z více stran se od Vás občanů obce, a zejména rodičů dětí v naší mateřské 
škole dozvídám, jak jsou starosta obce a zastupitelstvo neteční k častým 
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personálním změnám v pedagogickém sboru, jak s tím nic neděláme 
a zejména, jak jsme alibističtí, když se obhajujeme tím, že do personální 
politiky ředitelky mateřské školy nemůžeme zasáhnout, jelikož je tato v gesci 
výhradně ředitelky. Jak jsme alibističtí tím, když jsme nevyužili práva 
vyhlášení konkurzu na nového ředitele naší školky. Není náhodou, že tyto 
řeči bez hlubšího vysvětlení a vytržené z kontextu mezi rodiči šíří právě 
bývalá paní učitelka, která z naší školky ke konci tohoto školního roku odešla, 
ať už z jakýchkoliv důvodů. Nenechává mne klidným, když poslouchám 
rodiče, které paní učitelka obdařila svými stanovisky, nenechává mne 
klidným, když vidím, jak tyto slova rodiče ovlivňují ve svém úsudku, co může 
a nemůže v této věci starosta a zastupitelstvo udělat, nenechává mne 
klidným, když poslouchám řeči, které poškozují dobré jméno naší mateřské 
školky a její prestiž. Z tohoto důvodů jsem se rozhodl, uvést některá vyjádření 
strůjkyně této polemiky na pravou míru, aby si všichni, které tato 
problematika zajímá, udělali vlastní úsudek i na základě vyjádření 
protistrany. 
V prvé řadě je nutno říci, že personální politika je skutečně výhradní 
záležitostí ředitele školky. Nedovedu si představit, že by zastupitelstvo obce 
řešilo na svém veřejném zasedání, případně starosta v kanceláři, každou 
pracovně-právní změnu v kolektivu mateřské školy. Není to ani ze zákonného 
pohledu možné. Nedovedu si představit, že by zastupitelstvo, či starosta 
odvolával ředitele školy pouze na základě toho, že dochází, možná 
i k častějším změnám v personálu školy. Zastupitelstvo obce, ani starosta 
obce nemůžou mít relevantní, přehled o tom, jaké problémy mají mezi sebou 
jednotliví zaměstnanci, zaměstnanci s vedením, apod. Obec je pouze 
zřizovatelem, nikoliv zaměstnavatelem a tudíž nemá, ani nemůže mít, 
nepřetržitý přísun informací o těchto situacích. Jiná věc by byla, kdyby 
na obecní úřad přišla, byť jediná oficiální stížnost od zaměstnanců, či rodičů 
například na chování ředitelky. Každá taková stížnost by byla posouzena 
a vyhodnocena jako oprávněná, či neoprávněná. Kdyby těch stížností 
na stejnou věc bylo více, případně by byly vzneseny připomínky jiným 
způsobem (např. peticí), zabývali bychom se také otázkou, zda to není 
vyvoláno nějakou systémovou chybou, manažerským selháním ředitele, apod. 
V tom případě je na místě, aby obec, chcete-li starosta zasáhnul. Mohu 
zodpovědně říci, že po dobu mého působení ve funkci starosty, nebyla na 
ředitelku mateřské školy vznesena jediná oficiální stížnost, až na jednu 
výjimku, která nesouvisí s personálními záležitostmi. Nezlobte se, na řeči, 
které uslyším u kávy, či u stolu v hospodě (obrazně řečeno) nemohu reagovat 
např. rozsáhlým šetřením, odvoláváním ředitele, či jinými restrikcemi vůči 
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němu. Vždy, když takové řeči slyším, tak dotyčnému říkám, že je nutné podat 
oficiální stížnost, do čehož se nikomu nechce. Ptám se tedy, proč má být tím 
nalezeným bitým psem právě obec, starosta, zastupitelé? Možná, že si 
takovéto věci paní učitelka neuvědomuje a možná, že právě až moc dobře. 
Každopádně, ať už měla ve svém zaměstnání jakékoliv problémy, vždy to byly 
v prvé řadě její vlastní problémy, které neuměla vyřešit jinak, než odchodem. 
Je mi však líto, že tento odchod pojala ve stylu: „Po mne potopa“ zvláště, když 
se tzv. obouvá do lidí, které vůbec nezná, a se kterými neměla v minulosti 
vůbec žádné problémy, včetně mne samotného a veřejně je pranýřuje. Přesto 
jí přeji mnoho úspěchu v novém zaměstnání, ve kterém snad nalezne větší 
pohodu a klid k práci. 
Závěrem chci uvést, že když jsem se dozvěděl, že z mateřské školy odchází 
výborná učitelka, kterou mají všechny děti rády, a se kterou neměli problémy 
ani rodiče, velmi mne to osobně zamrzelo a řekl jsem si, ano, to bude pro naší 
mateřskou školu velká ztráta. Nic to však nemění na mém výše uvedeném 
postoji. Rovněž jsem bezprostředně o této situaci hovořil s ředitelkou školky, 
kdy jsem byl ujištěn, že bude nalezena plnohodnotná náhrada, a že celou 
situaci v žádném případě nepodcení. To se také od ředitelky, jako manažerky 
školky ode mne a od zřizovatele očekává a tak se také, podle posledních 
informací stalo.  
Je nyní na Vás, abyste vše posoudili podle svého vlastního uvážení, můžu Vás 
však ujistit, že naše mateřská škola byla, je a zůstane na velmi vysoké úrovni, 
že zmíněný odchod paní učitelky, nebude mít vliv na snížení její kvality 
a prestiže a také ujistit, že si nenecháme dobré jméno školky, ani naše jména 
dále špinit. 
 
Marek Kaniok, DiS, starosta obce. 

 

 
MOTORKÁŘI VE VOLNÉ PŘÍRODĚ 

 
Vážení spoluobčané, 

stále více se rozmáhající jízda motorovými vozidly, převážně terénními 
motocykly a čtyřkolkami ve volné přírodě, nejenže poškozuje přírodu jako 
takovou (ničí porosty, ruší zvěř, devastuje půdu, aj.), ale i obtěžuje občany 
nadměrným hlukem a nezřídka dochází i k přímému ohrožení pěších občanů 
a turistů. Rovněž je tímto jednáním neoprávněně zasahováno do vlastnického 
práva občanů. 
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Jelikož nám, představitelům obcí sdružených v mikroregionu Sdružení obcí 
povodí Morávky není tento stav lhostejný, bylo svoláno společné jednání 
starostů obcí, zástupců mysliveckých sdružení, orgánů ochrany přírody, 
správců lesů a vodních toků, krajského úřadu a Policie ČR, ve věci společného 
postupu vedoucího k zamezení protiprávního jednání motoristů. 
Ve společné diskusi se zúčastněné strany shodly na tom, že se jedná, jak 
o nevyzrálé občany motoristy teenagery, možná neuvědomující si závažnost 
a protiprávnost svého jednání, tak i občany vyzrálé, mnohdy i s vysokým 
společenským postavením. Všechny však spojuje jedno, bezohledné chování 
vůči přírodě a svému okolí. Shoda panovala i v tom, že problematika 
motoristů ve volné přírodě je naší společností často přehlížena a tiše 
tolerována, neboť se týká jen části populace, převážně obyvatel venkova. 
Možná je společnost k tomuto jevu nevšímavá pro každodenní starosti dnešní 
doby a výskyt daleko závažnější trestné činnosti, která je však právě jedním z 
důsledku dlouhodobého přehlížení „běžného nedodržování“ právních norem, 
jak říká lidové rčení „S jídlem roste chuť“. 
Zástupci všech zúčastněných stran se vyjádřili ze svých pozic k dané 
problematice, informovali o zákonných možnostech svých institucí vedoucích 
k zamezení protiprávního jednání a dohodli se na společném postupu, jehož 
úspěšnost do značné míry závisí na podpoře občanské veřejnosti.  
Každý sám nejlépe ví, do jaké míry se ho tato problematika týká, zda i on sám, 
či jeho děti mají doma terénní motorku, čtyřkolku, zda ji má ten či onen ve 
vesnici a užívá ji v souladu se zákonem, tedy využívá některou 
z motokrosových drah (Paskov, Orlová, Nový Jičín, Bartošovice, Velké 
Heraltice, apod.) nebo ničí přírodu kolem nás a obtěžuje své okolí hlukem.  
 

Obracíme se touto cestou ke všem s naléhavým apelem, nebuďme lhostejní 
k tomu, co se děje kolem nás, uvědomme si svou občanskou odpovědnost 
a najděme odvahu říkat věci otevřeně, upozorňovat, napomínat a v případě 
potřeby, pokud je to nutné, i dosvědčit skutečnosti. Občané se mohou obracet 
se svými žádostmi o pomoc, s informacemi, apod., osobně přímo na Obvodní 
oddělení Policie ČR v Nošovicích, kde je fyzicky zajištěna nepřetržitá dozorčí 
služba nebo tamtéž telefonicky na čísla 558 641 333, 974 732 711, případně 
též prostřednictvím e-mailu: fmoopnosovice@mvcr.cz. 

 
Pro lepší informovanost uvádíme to, co by měl každý z nás vědět, 
především ten, kdo si chce zakoupit terénní motocykl či čtyřkolku. 
 

mailto:fmoopnosovice@mvcr.cz
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JÍZDA MOTOROVÝMI VOZIDLY V TERÉNU A ZÁKON 
Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, tj. do terénu (volné 
přírody) upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je 
pro motorová vozidla legálně nepřístupná! Vjezd je často možný jen 
se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech, z nichž ani 
jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou. 
 
1) Jízda po POLÍCH, LOUKÁCH A POLNÍCH CESTÁCH mimo chráněná území 
Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nelze je však zaměňovat 
za právo k vjezdu na tyto pozemky. 
 
Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, účelovou komunikací. Účelová komunikace 
podle § 7 citovaného zákona slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí 
pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. 
 
2) Jízda LESEM mimo chráněná území 
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném znění (tento zákaz nemusí být upraven 
zákazovou značkou, neboť vyplývá ze zákona). Lesem se dle § 2 zákona 
rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle § 3 jsou 
lesem i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komunikace ve smyslu 
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Lesní 
zákon v § 20 odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových 
komunikacích, rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými 
vozidly.  
Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 písm. g) lesního zákona, 
za který může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností 
(orgán státní správy lesů) uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000,- Kč. 
Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, 
v § 9 zakazuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž 
je oprávněna v odůvodněných případech zastavovat vozidla. 
 
3) Jízda na území NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALICKÁ MORÁVKA 
(chráněné území) 
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Podle § 3 odst. e) vyhlášky MŽP č. 543/2006 Sb., o vyhlášení Národní přírodní 
památky Skalická Morávka, lze jen se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody (zde Správy CHKO Beskydy) vjíždět vozidly do území 
národní přírodní památky. Tento souhlas může Správa CHKO vydat pouze 
ve správním řízení formou rozhodnutí. Pro potřeby kontroly v terénu je 
držitel souhlasu obvykle vybaven tzv. kartou (povolenkou) – se zeleným 
pruhem, kde je mj. uvedeno č. j. příslušného rozhodnutí. 
Při kontrolní činnosti ochrany přírody jsou akceptovány povolenky vydávané 
lesními správami podniku Lesy ČR, neboť jde většinou o vozidla potřebná 
pro lesní hospodaření apod. Obdobně je tolerován pohyb např. lesních 
dělníků osobními vozy, pokud mají písemnou objednávku prací schválenou 
revírníkem Lesů ČR. 
 
Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace na území NPP je 
klasifikováno jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, za který 
může orgán ochrany přírody – Správa CHKO, případně Česká inspekce 
životního prostředí, uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč.  
V závažných případech (např. komerční provozování ilegálního motokrosu 
v NPP) může jít dokonce o trestný čin ohrožení a poškození životního 
prostředí podle § 181 trestního zákona. 
 
Vážení spoluobčané, touto kampaní vše nekončí, naopak začíná. Rozhodnutí 
všech dotčených orgánů, tzv. „zatočit“ s tímto celospolečenským nešvarem je 
neoblomné, což dokazují i časté akce Policie ČR ve spolupráci s Lesy ČR, 
při kterých bývá použita ta nejmodernější technika, vč. nasazení vrtulníku. 
Tyto akce se budou dále opakovat.  
I nadále hodláme stupňovat i preventivně založenou kampaň, na základě 
které chceme prolomit společenskou netečnost k tomuto problému a zároveň 
působit na motorkáře samotné. Rádi bychom zahájili spolupráci 
i s občanskými sdruženími, zabývající se touto problematikou, jako je 
např. Sdružení Salamandr. 
 
Starostové obcí v Mikroregionu Sdružení obcí povodí Morávky 

 
Prázdniny JSOU TADY… škola končí… 

Opět se sešel rok s rokem a dětem začaly prázdniny. Letošní školní rok byl 
naplněn opět řadou aktivit z oblasti sportu, výtvarných činností 
a vědomostních soutěží. Během roku se žáci i pedagogové úspěšně zapojili 
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do projektu ESF EU Peníze školám, Rozumět učení… Kromě navýšeného 
počtu vyučovacích hodin přírodovědných předmětů pedagogové vytvořili 
téměř 1300 výukových materiálů, jako jsou pracovní listy, počítačové 
prezentace pro lepší vysvětlení učiva, křížovky a skládačky pro procvičování 
a upevňování vědomostí. S novými materiály se žáci setkávali v hodinách 
matematiky, českého jazyka, přírodovědy, fyziky, prvouky, vlastivědy, 
nemalou měrou byli osloveni také v oblasti finanční a počítačové 
gramotnosti. 
Své znalosti a připravenost mezi ostatními školami a žáky si mohli žáci 
otestovat na několika srovnávacích testech, kdy byly ověřovány znalosti 
v jednotlivých hlavních předmětech, jako jsou český jazyka, literatura, 
matematika a anglický jazyk, také si mohli otestovat schopnosti ve čtenářské, 
finanční a přírodovědné gramotnosti. Byly využity formy testování 
společnosti Scio, Cermat a dalších organizací. Mezi žáky jsou výkyvy ve 
znalostech, ale celkově ve srovnání s jinými školami uspěli.  
Své znalosti žáci uplatnili také v mnoha oblastech vědomostních soutěží. 
Můžeme se pochlubit úspěchy v kolech okresních i krajských, za zmínku stojí 
určitě krásné 3.místo žákyně Barbory Šebestové ze 7. roč. v krajském 
kole Biologické olympiády. Úspěšní byli žáci v matematice, chemii 
i dějepise. Velmi úspěšné žáky máme v disciplínách sportovních, můžeme se 
chlubit vynikajícími výkony judistů, volejbalistů i hráčů kopané. Dokonce se 
začali objevovat malí šachisté. Máme také zkušené recitátory a výtvarníky. 
Mnoho soutěží nezůstalo bez zastoupení raškovických žáků. 
Proto je také zřejmé, že vycházející žáci našli 100% uplatnění na školách, 
které jim budou přinášet další rozvoj nabytých vědomostí. Během roku se 
právě vycházejícím žákům věnoval projekt Region 4TECH, jež byl zaměřen 
na další formy vzdělávání v technických oborech. Žáci se zúčastnili 
workshopu na Čeladné, kde ověřili svůj technický talent, podívali se zdarma 
na exkurzi do Tatry Kopřivnice, elektrárny Dětmarovice, do Vítkovických 
železáren. Dokonce naši školu reprezentovala jedna žákyně v okresní kole 
Technické olympiády. V rámci tohoto projektu vyráběli žáci maketu „domu“ 
dle svých představ. Skupině žáků z 8. ročníku se podařilo získat krásné 
3.místo ve velmi náročné konkurenci a za odměnu získala celá třída exkurzi 
do Velkých Losin, jejíž součástí je návštěva ruční papírny a zámku. 
Žáci 8.a 9.ročníku byli zapojeni do preventivního programu Buď OK!, který 
pořádá středisko Renarkon. V rámci minimálního preventivního programu 
školy proběhly v rozpětí čtyř měsíců dvouhodinové výukové lekce  zaměřené 
na posílení pozitivních vztahů mezi žáky, na problémy, které se této věkové 
skupiny dotýkají (drogy, šikana, osvojování komunikačních a argumentačních 
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dovedností, sebepoznávání, vztahy v kolektivu, zdravý životní styl, tolerance 
menšin, rizika spojených s nadměrným sledováním televize a hraním 
počítačových her…) Věříme, že i tento vstup může přispět k tomu, aby z žáků 
vyrostli slušní a správní lidé. 
Pro mladší žáky proběhlo v rámci minimální prevence několik akcí. Některé 
byly zaměřeny na logické myšlení, jiné na sportovní vyžití. Velké oblibě se 
těšila soutěž Labyrint a samozřejmě Strašidelná škola, kterou s chutí 
navštěvují hlavně rodiče. Nově byla uspořádána Noc s Andersenem. Noc 
čtenářů a soutěží organizována v rámci měsíce čtenářství. Bylo potěšující, 
kolik dětí přišlo a mělo zájem se seznámit s literaturou formou hry. 
Pro širokou veřejnost jsme během roku připravili několik akcí. Z již 
tradičních to byla na podzim Raškovická pohorka, Den stromů, vánoční 
jarmark, Den Země a sběrové akce. O všech akcích školy se dovíte více na 
webových stránkách školy. 
Vždy velmi rádi vítáme ve škole zástupce spolupracujících složek, ať už se 
jedná o hasiče, policii nebo lesáky. Tradičně již přicházejí za dětmi, aby je 
poučili, pobavili a seznámili s něčím pro ně novým. Členové HZS přivedli 
s sebou Hasíka, který děti poučil o zásadách požární a civilní ochrany. 
Úzká spolupráce s Lesy ČR, a.s., především pracovníky Lesní správy 
na Morávce je již každoroční tradicí. Kromě besed s lesními pedagogy ve 
výuce, na environmentálních pobytech, využíváme lesáky ke spolupráci při 
soutěžích v rámci Dne stromů, Dne Země a neopomenou přijít, aby uspořádali 
pro žáky soutěž ve střelbách, orientační a znalostní soutěž Den s Lesy. Jsou 
vždy ochotni, usměvaví a plni elánu.  
Z akcí, které bychom letos chtěli vyzvednout, byl určitě Den Země, kdy jsme 
slavnostně otevřeli „Zelené místo pro výuku i relaxaci“, toto místo se 
rozprostírá před budovou školy v lesoparku a má sloužit jako venkovní 
učebna, neboť se jedná o místo s lavičkami, tabulí. Žáci 7.ročníku si projekt 
sami vymysleli, navrhli možná řešení, nechali zhotovit lavičky u pan Banáše, 
které poté dokončili broušením a nátěry. Na tomto projektu, finančně 
podpořeném společností IKEA, pracovali žáci v rámci programu Les ve škole 
– škola v lese, jehož koordinátorem je Sdružení Tereza Praha. Velmi nás 
potěšilo, že se otevření zúčastnili vážení hosté až z Prahy a okolní starostové, 
kteří si hned i vyzkoušeli připravené soutěže pro zpestření. 
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Dalším velmi krásným počinem byl finanční dar Obce Pražmo ve výši 
125.000,-, za nějž byla pořízena 
interaktivní tabule do odborné 
učebny přírodopisu. Bude sloužit 
žákům pro zpestření výuky, 
názornost i vlastní tvořivost. Pan 
starosta Marek Kaniok i paní 
místostarostka Honešová za 
Obecní úřad Pražmo a další hosté 
se mohli ihned přesvědčit, že 
takový dárek je velmi užitečný a 
potřebný. Žáci 6.A a 6.B na tabuli 
předvedli své projekty, jež 

připravují v rámci projektu Les ve škole – škola v lese. Ukázali, jaké 
prezentace se dají na tabuli připravit, předvedli svoje vlastní filmy s tématem 
oblíbeného místa v okolí bydliště. Hosté si mohli tabuli vyzkoušet také 
osobně. Jak se na ni píše, jak se s ní pracuje. Ještě jednou děkujeme za 
vynikající dárek!!! 

Mgr. Hana Kachtíková, ředitelka školy

-Reklama- 
VODA TOPENÍ PLYN JOSEF HLISNÍK (v Raškovicích)  

 

Nabízí tyto služby: 
 

 

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:  

 výměna rozvodů pitné a užitkové vody,rekonstrukce koupelen, 

 výměna vodovodních baterií,montáž ohřívačů vody elektrických, 

 kombinovaných. 
 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE: 

výměna otopných těles,včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých 

trubkách.Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.Montáž kotlů 

na tuhá paliva.Solární systémy. 
 

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 

montáž plynových kotlů,plynových spotřebičů,provádění plynových přípojek od 

HUP. 

kontakt: 607 956 196 

email: hlisnik.vodotopo@email.cz 

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz 
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   GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 

    Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. 

Garážová vrata od 9.999 Kč vč. 20% DPH.   

Výklopná, dvoukřídlá, sekční.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na 

míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 

Provádíme i montáže. 

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.  

Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a 

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

THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy. 

Prodáváme také stínící tkaninu. 
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. 
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