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Budoucí využití budovy
Rajmanea —
vyhodnocení ankety

Další budoucnost budovy „Rajmanea“
je pro nás představitele obce a jak se zdá,
tak i pro Vás občany velkým tématem,
které v sobě nese spoustu dalších na se-
be navazujících námětů a problému,
které je nutné vyřešit v souvislostech.
Jsme velmi rádi, že anketa v této věci
zorganizována byla velmi úspěšná, co do
počtu respondentů, tak do množství
podnětů v ní řečených. Prokázala, že je
velmi důležité ptát se Vás všech na názor

a „zatáhnout“ Vás do rozhodovacího
procesu. Pro nás, představitele obce je to
velmi inspirující a zároveň zavazující,
neboť musíme v konečném rozhodnutí
promítnout zájmy Vás občanů, které se
mnohdy diametrálně liší a rovněž sou-
vislosti, které na první pohled nejsou
příliš patrné. Rozhodování proto nebude
nikterak jednoduché a cesta k němu
krátká.

Anketní lístky byly rozdány do každé
domácnosti, přičemž je bylo možné vy-
plnit i elektronickou formou na interne-
tových stránkách obce. Ankety se zúčast-
nilo 112 respondentů podle následující-
ho rozdělení:

návrh hlasování
Budovu ponechat současnému využití (malometrážní byty) 11
Budovu provozovat jako domov důchodců, či dům s pečovatelskou
službou 50
Budovu využívat pro obecní aktivity (knihovna, mateřské centrum,
centrum pro mládež, společenský sálek) v kombinaci s tzv. startovacími
byty v podkroví 40
Budovu prodat 3
Budovu pronajmout 1
Budovu využívat jiným způsobem 1

4 respondenti uvedli, že by preferovali
domov důchodců, ale ve spolupráci
s okolními obcemi. 

2 respondenti uvedli, že mají napros-
tou důvěru v rozhodnutí zastupitelstva.

Výsledky ankety jsou pro zastupitele
samozřejmě velmi důležitým podkladem
pro další rozhodování. Na zasedání za-
stupitelstva dne 24. 2. 2011 bylo v této vě-
ci rozhodnuto, že v další fázi bude zpra-

cována analýza stavebně technického
stavu budovy, která by měla posoudit, zda
jednotlivé záměry budoucího využití jsou
z technického, ale rovněž ekonomického
hlediska reálné, případně výhodné. O vý-
sledku analýzy, jakožto i o dalších krocích
a postupech budete průběžně informo-
váni. I nadále Vás chceme zapojit do dal-
ších rozhodovacích kroků, o čemž Vás bu-
deme rovněž včas informovat.

Marek Kaniok, starosta obce
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Na co jste se ptali na
chodníku?

Poruchy veřejného osvětlení — Vzhle-
dem k častým dotazům bych rád připo-
menul, že na internetových stránkách
obce Pražmo www.prazmo.cz, je v pravé
horní části umístěn odkaz s názvem:
„HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ“, pomocí kterého můžete
nahlásit jakoukoliv závadu na veřejném
osvětlení v obci. Po kliknutí na tento od-
kaz se Vám zobrazí internetové stránky
ELEKTROMONTÁŽE LUBOMÍR SKOT-
NICA s odkazem HLAŠENÍ PORUCH.
Pokud tento odkaz zvolíte, můžete do
zobrazeného okna napsat vzkaz pro pra-
covníka údržby, který by měl nejpozději
do 24 hodin závadu odstranit, pokud se
nebude jednat o rozsáhlou a závažnou
opravu. Jedná se o nejrychlejší a přímý
způsob nahlášení poruchy, bez dalšího
předávání informací. 

Další způsoby hlášení poruch veřejné-
ho osvětlení:
— mailem: podatelna@prazmo.cz,

starosta@prazmo.cz
— telefonicky: 558 692 240 (obecní úřad

Pražmo), 720 512 876 (mobil starosty
obce)

— osobně na obecním úřadě Pražmo,
případně kdykoliv na chodníku:-)

V těchto případech se může doba
opravy prodloužit, adekvátně k prodle-
vám způsobeným přenosem informací
k samotné údržbě.

Ve všech případech je však velmi dů-
ležité, aby jste závadu na veřejném
osvětlení nahlásili okamžitě po jejím
zjištění a nespoléhali se na to, že tak
učinil již někdo jiný. Je pak zcela zbyteč-
né kohokoliv obviňovat z nečinnosti
a nezájmu formou: „Opravte konečně to
světlo, které u nás už měsíc nesvítí“. Věř-
te, že právě proto, že není v našich si-
lách a možnostech neustále kontrolovat
stav veřejného osvětlení, potřebujeme
Váši spolupráci a ochotu bezodkladně
zvolit jednu z forem nahlášení čehoko-
liv nestandardního (nejen závad veřej-
ného osvětlení).

Posyp cest — Zimní údržba je obec-
ným tématem, které bývá v zimních mě-
sících velmi citlivě vnímáno mnohými
z Vás. Na tomto místě bych se rád poza-
stavil nad významnou součástí zimní
údržby, kterou je posyp místních komu-
nikací. Posyp je prováděn na základě dů-
kladného a mnohdy velmi špatně vy-
hodnotitelného zkoumání jeho skuteč-
né potřeby. K vyhodnocení potřebnosti
posypu a jeho rozsahu je důležitá nejen
aktuální situace na místních komunika-
cích (množství ujetého sněhu, množství
starého posypu, nároky na aktuální do-
pravní obslužnost (vývoz popelnic, po-
hřeb apod.), ale rovněž aktuální a výhle-
dová situace ve vývoji počasí (teplota,
množství předpovídaných srážek a jejich
forma apod.).

Možná by se zdálo, že je péče věnovaná
této problematice příliš přeceněná,
ovšem opak je pravdou. Posypový mate-
riál je velmi drahý, proto je nutné s ním
nakládat hospodárně. Zároveň je jeho
úklid po zimě náročný, přičemž jeho pří-
tomnost na komunikacích znepříjemňu-
je život všem občanům bydlícím kolem
takto postižených míst ve vztahu k vyso-
ké prašnosti a rovněž ke špatné schůd-
nosti. Nedovolím si z výše uvedených dů-
vodů občanům vyčítat, že provádějí úklid
posypového materiálu z komunikací sa-
mi v okamžiku, jakmile roztaje sníh, bez
ohledu na to, zda je leden, či březen. Pře-
sto bych chtěl velmi požádat, aby tak či-
nili s rozvahou a s vědomím, že v případě
náledí, či mírného poprašku sněhu (což
není v zimním období neobvyklé) se zce-
la vyčištěný úsek stává nebezpečným a je
nutné jej opětovně posypat dalším
množstvím posypového materiálu.
V opačném případě by jeho službu vý-
znamnou měrou zastal starší posyp.

Přeplněný kontejner na sklo (ul. Hor-
ní) — Na ul. Horní došlo k mimořádné-
mu přeplnění kontejneru na bílé sklo.
Zkoumali jsme, zda se tak stalo, z lajda-
činy řidiče společnosti Frýdecká sklád-
ka, který by nevyvezl kontejner ve stano-
veném termínu, tedy ve druhém týdnu
měsíce leden. Není tomu tak. Z výpisu



systému GPS je doloženo, že se na místě
v předmětný termín zdržoval, a kontej-
ner tak vyvezl. Další termín pro vývoz bí-
lého skla je stanoven na třetí týden v mě-
síci březnu. Žádáme Vás tímto, aby jste
využili jiného kontejneru na bílé sklo
umístěného v jiné části obce, přestože
naši zaměstnanci provedli rozdrcení ob-

sahu, čímž se kontejner částečně uvol-
nil. V této souvislosti Vás rovněž žádáme,
aby jste sklo nepokládali do okolí kontej-
neru, které může být příčinou nešťastné-
ho úrazu. Mimořádný svoz bílého skla
není v tuto chvíli z ekonomických ani or-
ganizačních důvodů možný. Děkujeme
za pochopení.
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Rozpočet obce na rok 2011

Výnosy na rok 2011 v tis. Kč

VLASTNÍ PŘÍJMY
Daňové výnosy daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 340,00 7 103,00
Třída 1 daň z příjmů FO ze SVČ 80,00

daň z příjmů FO z kapit. výnosů 120,00
daň z příjmů právnických osob 1 350,00
daň z přidané hodnoty 3 100,00
daň z nemovitostí 540,00
správní poplatky 50,00
místní poplatky — za odpad 420,00
místní poplatky — ze psů 13,00
místní poplatky — za výher. hrací přístroj 40,00
místní poplatky — za užívání veř. prostranství 20,00
výnosy z VHP 30,00

Nedaňové výnosy sběr a svoz odpadů (smlouvy, stavební odpad) 30,00 691,20
Třída 2 EKO-KOM — přísp. 160,00

pohřebnictví 300,00
Rajmaneum — služby a nájmy — Byt. hospodářství 81,00
pronájmy pozemků a nemovitostí 10,00
úroky, soukromé hovory, inzerce 15,00
nebyt. prostory — nájem a ost. příjmy 67,20
ostatní příjmy — prodej, kopírování 28,00

PŘIJATÉ DOTACE
Nekapitálové dotace školství — neinvestiční dotace 75,63 401,13

státní správa 195,50
Dotace od obce Krásná na MŠ a Morávka — hřbit. 130,00

Výnosy celkem
(mezisoučet) 8195,33 8 195,33
Financování splátka půjčky obci Morávce -350,00 -350,00

zapojení zůstatku k 31. 12. 2010 882,68 882,68
VÝNOSY CELKEM 8 728,01 8 728,01

Náklady na rok 2011 v tis. Kč

OSTATNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Silnice zimní údržba komunikací 90,00 490,00
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opravy a údržba 400,00
Dopravní obslužnost příspěvek ČSAD 55,00 55,00
SLUŽBY OBYVATELSTVU
Mateřská škola Příspěvek od zřizovatele 423,00 423,00
Základní školy ZŠ Morávka 400,00 700,00

ZŠ Raškovice 300,00
Obecní knihovna mzdy a pojištění, knihy a materiál 110,00 110,00
Kultura materiál, služby, jubilanti, naroz. děti 150,00 150,00
Veřejné osvětlení energie, opravy 470,00 470,00
Pohřebnictví provoz hřbitova (mzdy a pojištění) 160,00 190,00

nákup materiálu a služeb, energie aj. 30,00
Sběr a svoz odpadů odvoz kontejnerů 200,00 730,00

svoz a zneškodňování 530,00
Péče o vzhled obce mzdy a pojištění 80,00 330,00

materiál, služby a PHM 250,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Rajmaneum energie, údržba, mzdy a pojištění 250,00 250,00
BEZPEČNOST
Požární ochrana jednotka pož. ochr. — DDHM, prádlo a oděv, mat. 200,00 220,00

JPO — pohonné hmoty a oleje 20,00
VEŘEJNÁ SPRÁVA
Zastupitelstvo obce mzdy 690,00 690,00
Místní správa mzdy a pojištění 1 184,00 2 469,00

pojištění majetku 50,00
nákup počítače 20,00
voda, energie, plyn, peletky 290,00
spotřební materiál, ochranné oděvy, knihy 100,00
členské příspěvky — SMS, SOPM, SOMP 307,00
telefon, poštovné, bankovní popatky 70,00
služby — zpravodaj, sbírky, školení 364,00
cestovné 12,00
pohoštění — reprefond 10,00
sociální fond 12,00
veřejnoprávní podpora 10,00
oprava a údržba 40,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Sportovní hřiště Sportovní hřiště 100,00 435,00
Křižovatka projekt 35,00
Bytové hospodářství projekt Rajmanea 300,00
REZERVA rezerva kapitálových výdajů 1 266,15 1 008,15
VRATKY Vratka dotace na volby do Zastup. obcí a Sčítání 7,86 7,86
NÁKLADY CELKEM 8 728,01 8 728,01

Hospodaření za rok 2010

Příjmy:

11. Daně přijaté od Finančního úřadu F-M a Třince 6 547 018,64
12. Správní poplatky 50 360,00
13. Místní poplatky 91 203,00
14. Výtěžek z provozování VHP 29 841,00
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15. Příjmy z pronájmu pozemků a prodeje 28 933,00
16. Příjmy z pronájmů nebyt. prostor 73 895,00
17. Příjmy z pronájmů v Rajmaneu a ostatní služby 116 468,00
18. Příjmy za poskytování služeb 27 993,00
19. Příjmy za odpad rok 2010 448 525,00
10. Příjmy ze hřbitovních poplatků 344 250,00
11. Příjmy z úroků 8 471,09
12. Příjmy z úhrad dobýacího prostoru 15 795,00
13. Ostatní nedaňové příjmy — proplacení DPH — dotace 253 263,00
14. Přijaté pojistné náhrady hřbitov 9 000,00
15. Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 059 529,00
16. Neivestiční dotace na Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 2 948,00
17. Neinvestiční dotace od veř.rozpčtu ústř.úrovně 340 263,00
18. Dotace na volby do Parlamentu ČR 13 267,00
19. Neinvestiční dotace od ÚP F–M 204 061,00
20. Neinvestiční dotace od KÚ MSK — na hasiče 6 400,00
21. Neinvestiční transféry od obce Krásná 22 794,00
22. Dotace na volby do zastupitelstev obcí 20 680,00
23. Ostaní příjmy z pronájmů majetku — kanalizace 76 722,80
24. Ostatní příjmy z pronájmů majetku — Večerka 34 500,00
25. Příjmy z prodeje majetku CAS 40 000,00
26. Přijate neinvestiční dary 50 000,00
27. Sankční patby od jiných subjektů a věcná břemena 4 000,00
28. Příspěvek od EKO-KOMU 161 815,90

Daňové a nedaňové příjmy celkem 2010 10 081 996,43

Výdaje:

11. Příspěvek na dopravu ČSAD 52 400,00
12. Místní komunikace zimní údržba a příkopy 669 240,00
15. Náklady na opravy MŠ a ostatní provoz 2 508,00
16. Mateřská škola — příspěvek od zřizovatele 430 000,00
17. Příspěvek na žáky ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice 680 782,00
18. Veřejná finanční podpora sdružením a jiným organ. 12 000,00
19. Provoz knihovny se mzdou 110 380,50
10. Výdaje na kulturu 501 485,00
11. Veřejné osvětlení 364 103,00
12. Provoz hřbitova a mzda hrobníka 194 306,50
13. Dětské hřiště 286 832,90
14. Odvoz komunál. i nebezpečného odpadu, skládkovné 722 126,00
15. Péče o vzhled obce 566 099,00
16. Provoz Rajmanea a mzda domovníka 297 579,00
17. Dobudování sezónního WC — Florián 716 671,00
18. Jednotka požární ochrany 139 849,00
19. Územní plán — změny 2 400,00
20. Nákup počítače a ostatní DDHM 34 617,00
21. Zastupitelstvo obce — odměny zastupitelů 668 800,00

Vnitřní správa OÚ
mzdy zaměstanců 489 469,00
sociální pojištění 459 015,00
zdravotní pojištění 200 881,00



66 Pražmovské ozvěny

pojištění majetku 46 181,00
služby peněžních ústavů 13 651,00
ostatní provoz — energie, peletky 259 896,10
ostatní provoz —služby, materiál 452 499,76

22. úroky vlastní 6 288,90
23. Nebytové prostrory — opravy a údržba 126 268,30
24. Nákup cenin a platba poplatků 1 536,00
25. Výdaje na volby — vrácení dotace 8 358,00
26. Dar Raškovicím — děti Mikuláš 3 870,00
27. Čl. příspěvky SOPM a sdruž. obcí Morávka — Pražmo 6 987,00
28. Právní a poradenské služby 82 950,00
29. Příspěvky na Svazek Morávka — Pražmo a SOPM 260 000,00
30. Cestovné 5 432,00
31. Územní plán — změny 2 400,00
32. Pohoštění 14 788,00
33. Nájemné za půdu Pozemkovému fondu 1 189,00
34. Výdaje na volby do Parlamentu ČS a zastupitelstev 27 372,00
35. Sociální fond 10 000,00
36. Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů 1 656,00

Celkem výdaje za rok 2010 8 932 866,96

Stav účtu k 1. 1. 2010 1 484 488,67
Příjmy celkem za rok 2010 10 081 996,43
Celkem 11 566 485,10
Celkem výdaje za rok 2010 -8 932 866,96
splácení úvěru ČS, a. s. F–M -1 400 933,45
splátka půjčky obci Morávce -350 000,00
Stav BÚ účtu k 31. 12. 2010 882 684,69

Stav půjčky — dlužíme Obci Morávce 1 047 850,00

Rusková, účetní Obce Pražmo

Pražmovští obecní
zastupitelé si dokázali
vždy poradit a pohlídat
obecní pokladnu…

Záznam z jednání pražmovského obec-
ního zastupitelstva v prosinci 1936:

„Obec Pražmo zakoupila obecního
plemeníka od Antonína Dyby z Raškovic
za 1 800 Kč. Převzal ho Jan Žižka z Praž-
ma č. 50. Vybíráno námi „skočné“ od
jedné krávy za 15 Kč. Plemeník byl ke
skoku lenivý, byly stížnosti ze strany
chovatelů krav, pročež byl vyměněn za

mladšího, plemeníkem zakoupeným
z Morávky handlířem Kotáskem. V říjnu
připlatil handlíř ku svému plemeníku
550 Kč a vzal si našeho. Prodal ho ještě
na plemeno někomu na Těšínsku a do-
stal prý za něj 2 500 Kč. 550 Kč tak zůsta-
lo v obecní pokladně. 

Opis konceptu poskytli
manželé Gabzdilovi
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Z obecní statistiky

k 1. 1. 2010 979 obyvatel
přistěhovaných 15
odstěhovaných 22
narozených 12
zemřelých 11
k 31. 12. 2010 žije v naší obci 973 obyvatel

Sčítání lidu, domů
a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhod-
ným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komi-
se v jeden společný rok.

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou lin-
ku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi
ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00. 
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do
schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem
vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost
najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet for-
muláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Ma-
jitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a ma-
jitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítá-
ní. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skuteč-
nosti platné v tento rozhodný okamžik. 

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formu-
láře. Existují tři základní cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře — 
ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo
osobně předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého sta-
tistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scita
ni.cz.
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Sčítání krok za krokem
1. Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá

domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu
s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, čís-
lo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu,
ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas ná-
vštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby
zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.

2. Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem

sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlu-
tým logem České pošty. 

3. Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a pře-

dají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků,
kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formu-

láře vám komisaři předají osobně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formulá-

ři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat
na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplně-
né formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:

1. On-line vyplnění a odeslání na internetu
2. Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi

hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3. Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost,

předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí) 

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a po-
může. 

4. Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte

je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je
nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od roz-
hodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formu-
láře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové for-
muláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete
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vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, kte-
rý kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se
vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat.
Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acro-
bat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na
stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyš-
ší verze Acrobatu. 

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulá-
řů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik,
kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. 
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost
být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznáme-
ní uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený ter-
mín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. 
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formá-
tu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formulá-
ře odeslat v obálce.

5. Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů

a bytů 2011 (v provozu denně 8—22 hod. od 26. února do
20. dubna 2011)

e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale

také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebu-
de mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři při-
praveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. 

Další podrobné informace můžete získat i na webových stránkách naší obce
(www.prazmo.cz), kde je nadcházejícímu sčítání lidu věnován samostatný odkaz. 

A zase na téma
ODPADY…

Jak jste si jistě všimli, na téma odpady
nám vznikla již samostatná rubrika.

Ať totiž chceme nebo ne, odpady
k dnešnímu modernímu způsobu života
prostě patří. Vzhledem k nastavenému
životnímu stylu a zhruba stejnému po-

čtu obyvatel obce, nejsme asi schopni
příliš ovlivnit celkové množství odpadu,
ale co ovlivnit můžeme, je cena za jeho
likvidaci (od té se pak odvíjí i výše po-
platku za odpad vybíraný od vás, obča-
nů). Cesta, jak cenu za likvidaci odpadů
snížit, je v této chvíli jediná a to důsled-
ná separace všech jeho složek. Od
množství vytříděného odpadu se pak
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odvíjí i výše příspěvku společnosti EKO-
KOM, která formou bonusů vrací nema-
lé finanční prostředky zpět obci. 
➢ VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA.

Jedním z nejefektivnějších způsobů,
jak třídit odpad je provozování sběr-
ného dvora. Pro naši obec je to již
dlouhou dobu jedna z priorit v oblas-
ti odpadového hospodářství, ale veš-
keré snahy vždy ztroskotaly na tom,
že ho nemáme kde postavit. V minu-
losti jsme opakovaně hledali vhodné
prostory pro umístění alespoň sběr-
ného místa (zjednodušený sběrný
dvůr omezeného rozsahu), ale ani to-
to se nepodařilo. Proto jsme se roz-
hodli řešit tuto problematiku společ-
ně s obcí Raškovice, která hodlá vy-
budovat sběrný dvůr v místě bývalé
sběrny druhotných surovin (naproti
hostince Obecník). Zastupitelstva
obou obcí jednohlasně rozhodla
o tom, že tento sběrný dvůr bude
společný pro obě obce. Tímto krokem
zajistíme fungování efektivního
systému nakládání s odpady, a to za
velmi výhodných ekonomických
podmínek. Sběrný dvůr bude vybu-
dován za peníze z dotace, o kterou
bylo v minulých dnech požádáno.
Doufejme proto, že vše dobře dopad-
ne a projekt bude podpořen. V tomto
případě by byl provoz zpuštěn v první
polovině příštího roku. Vzhledem
k tomu, že objekt bývalé sběrny dru-
hotných surovin je v tuto chvíli oplo-
cen a v omezených možnostech při-
praven pro provoz sběrného dvora
již nyní, hodláme jej v průběhu mě-
síce dubna otevřít v tzv. nouzovém
režimu. O této skutečnosti budete
včas dostatečně informování.

➢ I když jsme již mnohokrát uváděli, ja-
ký odpad, do jakých kontejnerů patří
či naopak nepatří, stále se najdou ta-
koví, co se stále dokola ptají, kam
s ním…

Takže pro připomenutí:
Do modrých nádob určených ke sběru

papíru a nápojových kartonů můžete
odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, le-
penku, kartón, papírové obaly (např.
sáčky), nápojové kartony (obaly od mlé-
ka, džusů apod). 

Nepatří zde: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické po-
třeby

Obaly z papíru bývají označeny:

Obaly z nápojových kartonů bývají
označeny:

Do zelených (pro barevné sklo) či bí-
lých (pro čiré sklo) nádob určených ke
sběru skla můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy — tabulové sklo (pokud
možno rozbité na menší kousky). Sklo
není nutné omývat, ani zbavovat růz-
ných druhotných materiálů (plechové, či
umělohmotné uzávěry apod.)

POZOR: Nepatří zde: keramika, por-
celán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Obaly ze skla bývají označeny:

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapo-

meňte je sešlápnout!), různé kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, po-
lystyrén 

POZOR: Nepatří zde: novodurové
trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy
apod., linolea.

Obaly z plastů bývají označeny:

Pro ukládání drobného elektroodpa-
du slouží kontejner, který je umístěn
v budově obecního úřadu. Do tohoto
kontejneru patří drobná elektrozařízení,
které se svým rozměrem do tohoto kon-
tejneru vejde. POZOR: zařízemí musí být
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kompletní (v opačném případě se nejed-
ná o separovaný sběr, ale o běžný komu-
nální odpad, který končí na skládce).
➢ Po vhození odpadu NEZAPOMEŇTE

kontejner uzavřít, DĚKUJEME.

➢ Od letošního roku jsme po důkladné
analýze výtěžnosti kontejnerů a po
dohodě s Frýdeckou skládkou roz-
hodli, že kontejnery na plasty budou
vyváženy každý týden.

Zápis dětí do Mateřské školy Pražmo
pro školní rok 2011/2012

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat

v pátek dne 11. března 2011
od 8.00 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.

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?
• logopedii v prostorách naší mateřské školy
• široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, kroužek výtvarný,

lyžařská a plavecká školička)
• dětmi oblíbenou školní zahradu
• vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji 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
• 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
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Ohlédnutí za prvním
vánočním jarmarkem
na Pražmě

I přesto, že už nám jaro pomalu klepe
na dveře a všichni již netrpělivě vyhlíží

první sněženku, chtěla bych se alespoň
krátce ohlédnout za prvním vánočním
jarmarkem na Pražmě. Konal se v neděli
19. prosince a začal v podstatě malým
předvánočním koncertem Scholy v kos-
tele. Venku mrzlo až praštělo, foukal ne-
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příjemný studený vítr, a přesto se na
prostranství pod kostelem sešla spousta
lidí, aby si poslechli vánoční melodie,
nakoukli do všech stánků, koupili něco
pro radost či na zahřátí nebo si jen tak
popovídali u svařáku či horké medo-
viny. 

Kdo tam byl, dá mi jistě zapravdu, že
to bylo velmi milé setkání, setkání zná-
mých, přátel, sousedů, prostě těch, co si

v uspěchaném předvánočním čase našli
chvíli pro malé zastavení.

Kladné ohlasy a spokojené tváře těch,
co tam byli, jsou pro nás signálem, že by
se z této akce mohla stát akce tradiční. Pro
podtržení těchto slov, přikládám dvě fot-
ky, další naleznete na webových strán-
kách obce.

Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Místa paměti
Ostravská univerzita ve spolupráci

s obecními úřady Pražmo, Morávka,
Krásná, Raškovice a Vyšní Lhoty a míst-
ními sdruženími bude v letech 2011—
2014 realizovat projekt, jehož cílem je
přispět k zlepšení povědomí o významu
názvů míst v této části Beskyd. Budeme
pořádat diskusní setkání a hovořit
s místními lidmi, pamětníky, staroused-
líky i nově příchozími o znalosti názvů
místních částí, osad, samot, potoků,
kopců, údolí a dalších významných lo-
kalit a prvků v krajině. Chtěli bychom se-
sbírat příběhy, staré mapy, archivní pra-
meny, fotografie či kresby, které se s jed-
notlivými místy pojí a které vysvětlují,
proč se ta místa tak jmenují a jak se vý-
znam názvu místa postupně měnil, pro-

to žádáme všechny, kteří mohou výše
uvedeným přispět ke zdaru tohoto pro-
jektu, o spolupráci. Výstupem projektu
bude mimo jiné i tištěný průvodce ná-
zvoslovím místní krajiny, komentované
procházky, výstava a interaktivní inter-
netové stránky. 

Bližší informace můžete získat u své-
ho starosty a rovněž u Dr. Přemysla Má-
chy z Katedry sociální geografie Příro-
dovědecké fakulty Ostravské univerzity,
tel.: 737 314 312, email: premysl.ma-
cha@osu.cz.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že je-
jím výsledkem bude materiál, který ocení
všichni obyvatelé uvedených obcí a který
přispěje k zlepšení povědomí o historii
místní krajiny a životě jejích obyvatel.
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Veterinární ošetřovna Raškovice — MVDr. Domesová Petra
pořádá pro majitele psů

Kurz základní poslušnosti a ovladatelnosti psa
Kurz je zaměřen na zvládnutí základní poslušnosti potřebné pro každodenní život se psem

a bezproblémové soužití s ním.
Náplň kurzu:

nácvik přivolání psa, ponechání psa na místě, ovladatelnost psa při chůzi u nohy,
polohy psa, přerušení nežádoucí činnosti psa.

Další cviky budou zařazeny dle požadavků zúčastněných.

Délka kurzu
10 lekcí (lekce 60—90 minut), kurz probíhá turnusově

Kurzu se mohou zúčastnit psi všech plemen, velikostí a věku.
Výcvik bude probíhat ve skupině cca 5 psů.

Nové kurzy poslušnosti budou zahájeny v dubnu 2011
(NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE PŘEDEM)

Další informace, přihlášky a rozšířená nabídka výcviku psů
(individuální výcvik, školka pro štěňata):

Veterinární ošetřovna Raškovice – ordinační hodiny:
Po, St: 17.00—19.00 hod
Út, Pá: 18.00—10.00 hod

Tel.: 776 792 394, www.veterina.yc.cz
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Výsledky
Tříkrálové sbírky

Frýdeckomístecká charita děkuje všem,
kteří se do letošní sbírky zapojili. V naší far-
nosti se vybralo dohromady 186 173 Kč.
Celkové výsledky jsou lepší než vloni a to je
velmi pozitivní… Nárůst je proti loňsku
o 249 tisíc. 

Český zahrádkářský svaz
Morávka 

uspořádá v letošním roce 3 zájezdy. Do
naplnění plánovaného počtu míst nabízí-
me účast i nečlenům ČZS Morávka. Pro-
gramy zájezdů:

1. Prodejní výstavy Polsko, sobota 1. 5.
2011. Odjezd v 7.00 z Morávky — Velký Li-
pový, zastávka po trase Morávka, Dobrá,
Těšín. Prohlídky — Velký trh zboží Cieszyn,
areál azalek a rododendronů a Japonské
zahrady v Pisarzowicích, Ustroň — muze-

um přírody, motorest Tošanovice. Příjezd
19.30 hod., cena 180 Kč.

2. Flora Olomouc, Wroclaw, pátek až ne-
děle 19. 8. — 21. 8. 2011. Odjezd z Morávky
— Velký Lipový v 7.00 hod., zastávky po tra-
se Dobrá, Frýdek, Olomouc. 1. den mohou
zájemci navštívit buď Svatý Kopeček nebo
výstavu Flora Olomouc, dále zámek Opo-
čno. Ubytování je zajištěno v Dolci u Trut-
nova. 2. den — Adršpašské skály, Klášter
Broumov. 3. den — zámek Ksiaž a město
Wroclaw — botanická zahrada a akvária.
Cena zájezdu 1900 Kč. V ceně je jízdné,
ubytování a 2× snídaně a večeře. Není
oběd, pojištění a vstupné.

3. Jablunkov, Fryštát, Dinopark, sobota
8. 10. 2011. Odjezd z Morávky — Velký Li-
pový, zastávky po trase Morávka, Dobrá,
Jablunkov. V Jablunkově česko-slovensko-
polská zahrádkářská výstava, pak zámek
Fryštát a park, návštěva Dinoparku. Za-
stávka v restauraci Výtopna. Cena 180 Kč.
Přihlášky:
Bražinová Jarmila, Morávka tel. 558 691 093
Nitrová Eva, Raškovice tel. 728 335 115
Pěchuvka Miroslav, Pražmo tel. 732 414 941
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po — Pá  8.00 — 16.00.      Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč. 
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.

Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je

možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.

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.

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, provádění
plynových přípojek od HUP.

kontakt: 607 956 196
email: hlisnik.vodotopo@email.cz    http://votopl-hlisnik.kvalitne.cz/
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JJJJaaaa rrrr nnnn íííí     nnnn aaaa bbbb íííí dddd kkkk aaaa     ssss llll uuuu žžžžeeee bbbb     TTTTSSSS     aaaa .... ssss ....
Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete jarní úpravu
zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným
pozemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!

✓ na místo přijedou zdarma 
✓ zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy   
✓ kalkulaci provedou i v několika cenových variantách 
✓ kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí

Nabízíme:
✓ Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání

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

✓ Údržbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení a kosení trávníků). 
✓ Sadové a jemné terénní úpravy.
✓ Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů,

přihnojování keřů a stromů, chemická likvidace nežádoucí vegetace,
zálivka, kácení stromů, likvidace pařezů frézováním, odstranění náletů
a výmladků). 

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

Vaši zahradu můžeme vybavit:
✓ Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
✓ Ploty a zídkami dle vašich požadavků.
✓ Typizovanými dětskými prvky.

Provádíme:
✓ Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
✓ Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás!
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

N A Š E  S L U Ž B Y  P R O  V A Š I  P O H O D U !


