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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Prohlášení
Po komunálních volbách došlo k vy-

tvoření koalice mezi kandidáty KDU–ČSL
a kandidáty ČSSD. Z této koalice vzešli
také kandidáti na starostu a místosta-
rostu obce. Jako členové koalice jsme
spolu s ostatními členy zastupitelstva
složili slib, že svou funkci budeme vy-
konávat svědomitě a v zájmu obce
a jejích občanů.

Považujeme proto za nezbytné za-
ujmout jednoznačné stanovisko k sou-
časné napjaté situaci v naší obci, která
je důsledkem sporu mezi Sborem dob-
rovolných hasičů a místostarostou ob-
ce. Tento spor vznikl po zveřejnění
článku „Hospodaření sboru dobrovol-
ných hasičů v obci“ v Pražmovských
ozvěnách č. 1, jímž chtěl místostarosta
vyvolat polemiku k řešení některých
problémů.

K uvedenému článku zaujímáme to-
to stanovisko:
1. Plně souhlasíme s uvedenými ná-

klady na požární ochranu, které vy-
cházejí z účetnictví obce. Vyzýváme
všechny členy zastupitelstva obce
ke společnému hledání řešení, které
povede ke snížení neúměrně vyso-
kých nákladových položek. Dosa-
vadním šetřením nebylo prokázáno,
že za neúměrně vysoké nákladové
položky je přímo zodpovědný Sbor
dobrovolných hasičů Pražmo.

2. Nelze slučovat náklady na Sbor
dobrovolných hasičů jako občanské
sdružení s náklady na jednotku po-
žární ochrany. Podle zákona je po-
vinností obce zajistit na svém území
požární ochranu například zříze-
ním jednotky požární ochrany. Pro-
to je nutné z uvedených nákladů
odpočítat náklady na zajištění vlast-
ní požární ochrany prostřednictvím
jednotky požární ochrany. Jedná se
o náklady na technické prohlídky
a opravy vozidel, pohonné hmoty,
ochranné oděvy a obuv, školení
a část nákladů na vytápění garáží
a přilehlých skladů, které činily
45 850 Kč.

3. Zbývající náklady po odečtení ná-
kladů hrazených nájemníky by měly
být rozděleny mezi obec a Sbor
dobrovolných hasičů, který jako ob-
čanské sdružení pomáhá obci zajiš-
ťovat její zákonné povinnosti. Do-
poručujeme, aby tyto vzájemné
vztahy byly řešeny písemnou
smlouvou.

4. Sbor dobrovolných hasičů je občan-
ským sdružením s právní subjektivi-
tou a plně odpovídá za své hospo-
daření. Obec nemá právo kontroly
hospodaření sdružení, může pouze
kontrolovat použití vlastních přís-
pěvků poskytnutých z rozpočtu ob-
ce. Proto návštěva bazénu či opéká-
ní selete je pouze vnitřní záležitostí
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sdružení a nemůže být dávána do
žádných souvislostí s hospodaře-
ním s finančními příspěvky na zajiš-
tění požární ochrany v obci přiděle-
nými Obcí Pražmo z jejích daňo-
vých příjmů.

5. Toto stanovisko bylo zařazeno na
program jednání zastupitelstva ob-
ce dne 21. 3. 2003 a bude následně
zveřejněno v Pražmovských ozvě-
nách společně s vysvětlením nákla-
dů na požární ochranu. 

V Pražmě 21. 3. 2003
Ing. Jindřich Vymětalík,

Břetislav Zbořil,
Marek Kaniok DiS.

Náklady na provoz
hasičské zbrojnice

Povinností obce je zajistit požární
ochranu na svém území. Tato povin-
nost je splněna například zřízením
jednotky požární ochrany.

Zastupitelstvo obce se na svém zase-
dání zabývalo rozborem nákladů na
provoz hasičské zbrojnice. Přitom bylo
zjištěno, že je třeba rozlišit náklady na
jednotku požární ochrany a na Sbor
dobrovolných hasičů jako občanské
sdružení. Náklady na technické pro-
hlídky a opravy, pohonné hmoty,
ochranné oděvy a obuv, školení a část
nákladů na vytápění (garáže a přilehlé
sklady) ve výši 45 850 Kč tvoří skutečné
náklady, které připadají na jednotku
požární ochrany a vyplývají z povin-
nosti obce na zajištění požární ochra-
ny. Ostatní náklady by měly být rozdě-
leny mezi jednotlivé uživatele (nájem-
níci, SDH, obec).

Na základě vyhlášky
č. 372/2001 Sb., kte-
rou se stanoví pravi-
dla pro rozúčtování
nákladů na tepel-
nou energii na
vytápění a nákla-
dů na poskytování
teplé užitkové vody
mezi konečné spo-
třebitele, byla pře-
počítána započi-
tatelná podlahová
plocha v hasičské
zbrojnici a podle jed-
notlivých uživatelů
nově rozúčtovány ná-
klady na vytápění. Podle nového výpo-
čtu by měli nájemníci zaplatit 46 950
Kč, obci zůstává 42 551 Kč. Zvýšená
spotřeba vody byla zřejmě způsobena
stálým průtokem vody na WC, což
představuje v roce 2002 asi o 580 m3

vyšší spotřebu vody. Rozúčtování vody
bude řešeno později, až budou známy
výsledky kontroly vodoměrů. Rovněž
otázka poplatků za telefonní hovory
bude ještě projednána. Elektrickou
energii hradí z větší části nájemníci
a obci zůstává 9 731,80 Kč.

Zastupitelstvo obce rovněž schválilo
předložené návrhy na opatření pro
snížení nákladů. Především bude nut-
né všechny nefunkční ventily na tope-
ní, aby byla podle potřeby zajištěna
možnost regulace teploty v místnos-
tech. Byla již provedena oprava vodo-
instalace na WC, bude uzavřena nová
dohoda na zajištění domovnických
prací s novým stanovením pracovní
náplně. Připravuje se také smlouva me-
zi obcí a Sborem dobrovolných hasičů,
v níž budou určena pravidla užívání
hasičské zbrojnice a celého areálu.
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Program rozvoje obce
pro období let 2003—2006

Na zasedání zastupitelstva obce dne
21. 3. 2003 došlo ke schválení progra-
mu rozvoje obce Pražmo pro období
let 2003—2006, který je tímto pro obec
závazný, a jehož záměry je nutno cíle-
ně a systematicky naplňovat. Vytvoře-
ním tohoto dokumentu je představite-
lům obce otevřena cesta k možnostem
připravovat jednotlivé projekty, které
by mohly být dříve či později naplně-
ny. Zpracování tohoto dokumentu je
prvním a zásadním krokem na cestě
k získávání finančních prostředků
z nejrůznějších grantových a dotač-
ních titulů, zejména v oblasti investič-
ní výstavby v obci. Bude záležet pouze
na vůli a šikovnosti zastupitelů dů-
sledně připravovat jednotlivé projekty
byť tzv. „do šuplíku“ a dosáhnout tak
na nabízené finanční prostředky. Nyní
alespoň stručný výčet jednotlivých zá-
měrů:

Oblast turistického ruchu — budo-
vání okružních cyklistických a turistic-
kých tras (úprava tzv. Kravské cesty,
rozmístění informačních tabulí a vý-
stavba odpočívadel), vybudování in-
formačního centra a centra služeb pro
turisty, výstavba sportovišť aj.

Ekologie — vyřešení problematiky
centrálního vytápění obce, vybudová-
ní sběrného dvora, rozšíření kontejne-
rů na tříděný odpad, budování proti-
povodňových opatření, zamezení
vzniku a šíření černých skládek vytvo-
řením vhodné odpadové politiky, vy-
tvoření prostoru pro kompostovatelný
odpad atd.

Pozemní komunikace — výstavba
chodníků a stezek (úsek bytové domy
— autobusová zastávka Obecník, úsek

vyústění ul. Roveň — hlavní křižovat-
ka, úsek hotel Trávný — bytové domy,
komplexní rekonstrukce chodníků
v prostoru parku a pomníku u kostela
— projekt by měl zahrnovat celkovou
sadbovou úpravu parku a doplnění
o technickou infrastrukturu), obnova
a doplnění dopravního značení v obci.

Investiční výstavba v oblasti sociál-
ních služeb — úprava hřbitova a jeho
okolí (rekonstrukce hlavní brány
a oplocení, úprava chodníků, dostav-
ba zvoničky, likvidace skládky pod
hřbitovem), rekonstrukce Rajmanea
(vybudování společenské místnosti
a obnova sociálního zázemí, úprava
zahrady Rajmanea).

Kompletní dokument bude zveřej-
něn na internetových stránkách obce
Pražmo a dále bude k dispozici na
obecním úřadě.

Marek Kaniok DiS.

Z jednání zastupitelstva
obce

Slib nového člena zastupitelstva —
Po rezignaci pana Krzyžánka jako čle-
na zastupitelstva obce Pražmo se stal
novým členem zastupitelstva pan Lu-
bomír Adámek, který složil slib člena
zastupitelstva. Současně byl zvolen
předsedou kontrolního výboru.

Mimořádné zasedání zastupitelstva
— Opatření k zajištění požární ochra-
ny v obci jsou na programu jednání
mimořádného zasedání zastupitelstva
obce dne 27. března 2003.

Informace o prodeji bytovek — Za-
stupitelstvo obce vzalo na vědomí in-
formaci, že CE WOOD, a. s. jako majitel



44 Pražmovské ozvěny

bytovek na Pražmě, prodává všechny
domy včetně pozemků prostřednic-
tvím realitní kanceláře za 24 mil. Kč.
Bližší informace najdete na interneto-
vé adrese www.geomoravia.cz.

Rezignace na funkci
člena zastupitelstva
Obce Pražmo

Vážení občané,
rozhodl jsem se rezignovat na funkci

člena zastupitelstva Obce Pražmo.
Další setrvání v zastupitelstvu považu-
ji za neslučitelné s vlastním názorem
na řízení obce a obecních záležitostí.
Jednání některých členů zastupitel-
stva nepovažuji za chování slušných li-
dí. Tím se omlouvám svým voličům.

Děkuji.
Jan Krzyžánek 

Potřebuje obec Pražmo
mateřskou školu jako
svou příspěvkovou
organizaci?

Tuto otázku a negativní i pozitivní
odpověď jsme zaslechly mezi občany
Pražma. A proto bychom vám tímto
článkem rády poskytly alespoň pár in-
formací o provozu a práci naší mateř-
ské školy.

Mateřská škola je v obci v nové bu-
dově od roku 1984 a podle kroniky by-
la ve staré školní budově č. p. 70
v Pražmě zřízena mateřská škola již
v roce 1945. Celkem starou školu nav-
štěvovalo asi 30 dětí.

Současnou mateřskou školu Pražmo
navštěvuje 51 dětí. Z toho je v tomto
školním roce 32 dětí z obce Pražmo a 3
děti, které bydlí na Pražmě, ale trvalé
bydliště mají ve Frýdku–Místku. Ostat-
ní děti jsou pak z okolních obcí — Raš-
kovic, Krásné, Nošovic, Dobré.

V měsíci březnu se uskutečnil na MŠ
zápis nových dětí k novému školnímu
roku 2003—2004. Přišlo se přihlásit 10
dětí. Každoročně se počet dětí ještě
zvýší v průběhu roku. Lze očekávat, že
počet dětí k novému školnímu roku
bude obdobný jako v roce letošním.

K 1. 1. 2003 všechny základní školy,
předškolská a školská zařízení se stala
ze zákona samostatnými právními
subjekty.

Také naše MŠ z rozhodnutí zastupi-
telstva obce Pražmo se stala příspěv-
kovou organizací a má právní subjekti-
vitu. To znamená, že i nyní je financo-
vání provozu MŠ zajišťováno z rozpo-
čtu obce a státních dotací. Činnost
všech příspěvkových organizací —
škol — nelze provozovat na principu
samofinancování, jsou proto napojeny
na rozpočet svého zřizovatele — obce
— finančním vztahem — příspěvkem.

Náš zřizovatel — obec Pražmo — ve
zřizovací listině vymezil nám (své přís-
pěvkové organizaci) majetek, který je
umístěný v budově MŠ a je ve vlastnic-
tví zřizovatele. Tento majetek nám byl
předán do správy k našemu hospodář-
skému využití. Obec stanovila pod-
mínky využití svěřeného majetku. Pri-
oritou je hlavní účel — předškolní za-
řízení a školní jídelna.

Filozofií naší mateřské školy je rozví-
jet samostatné a zdravě sebevědomé
děti cestou přirozené výchovy. To vše
v atmosféře klidu, pohody, náklonnos-
ti a radosti. Vedeme děti tak, aby se již
od mateřské školy naučily postojům,
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které spočívají v úctě ke zdraví a prak-
tickým dovednostem chránícím zdra-
ví. Celý náš sedmičlenný kolektiv chce
přispívat k fyzickému i psychickému
zdraví dětí. V naší MŠ je každé dítě při-
jímáno se zájmem, vlídností a laska-
vostí. Všechny čtyři učitelky volí styl
výchovy tak, aby MŠ byla místem tvo-
řivé hry a radostné pohody pro všech-
ny děti. Respektujeme názory rodičů
a cíle a způsob výchovy jejich dětí.
V průběhu celého roku společně s ro-
diči uskutečňujeme pro děti i rodiče
množství nadstandardních aktivit.

Mimo jiné se také podílíme na pro-
gramech rozvoje obce (vystoupením
dětí na „Vítání občánků,“ návštěvami
a programy dětí v Domě s pečovatel-
skou službou, výstavou výtvarných
prací dětí, Dětským karnevalem a jiný-
mi aktivitami.)

Záleží nám na tom, aby každý den
v mateřské škole byl pro děti něčím
zvláštním a zajímavým a aby se i rodi-
če v naší MŠ cítili dobře.

Každoročně na začátku školního ro-
ku vydáváme v MŠ časopis pro rodiče
našich dětí. V tomto školním roce
(2002—2003) je mottem jeho titulní
strany citát od J. Jouberta: „Děti potře-
bují spíš vzory než kritiku.“ A být do-
brým vzorem dětem je jedním z hlav-
ních cílů naší výchovně-vzdělávací
práce.

Chápeme, že bez vstřícného přístu-
pu a finanční podpory obce bychom
tuto záslužnou činnost pro naše ne-
jmenší nemohli vykonávat. Věříme
proto, že nynější zastupitelé a všichni,
kteří to s předškolním vzděláváním
myslí doopravdy se rozhodnou správ-
ně a ve společné pokladně příspěvek
na MŠ vždy najdou. Jedině tak pak bu-
de činnost MŠ zachována a uznána jak
jí náleží.

Nezapomínejme, že mateřské školy
jsou pro život našich dětí potřebné
a nezastupitelné.

Kolektiv MŠ Pražmo

Mateřská škola Pražmo
Nabízí zdarma trávu ze své zahrady.

Možno sušit i sekat nazeleno. Jedná se
o plochy, kde si děti hrají velmi zřídka.
Svůj zájem nahlaste v Mateřské škole
Pražmo.

Statistické šetření
Ústav zdravotnických informací

a statistiky České republiky, Morav-
skoslezský krajský odbor byl pověřen
spoluprací se Světovou zdravotnickou
organizací při zajišťování zdravotnické
statistiky v naší republice. 

Statistická šetření probíhají v 74 stá-
tech světa, předmětem šetření jsou
údaje o zdravotním stavu obyvatel, je-
jich životním stylu, o přístupu ke zdra-
votnickým službám a kvalitě poskyto-
vané zdravotní péče. Z Centrálního re-
gistru občanů bylo vybráno počítačo-
vou metodou více než 1700 adres res-
pondentů, starších 18 let, z 200 obcí po
celé ČR tak, aby byly rovnoměrně za-
stoupeny různě velké obce a výsledky
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dobře reprezentovaly stav v celé re-
publice. Respondent obdrží nejprve
dopis s písemnou informací a návr-
hem na termín schůzky tazatele v do-
mácnosti respondenta. Tazatel se při
návštěvě v domácnosti prokáže průka-
zem. Šetření je důvěrné a dobrovolné,
ochrana osobních dat je zajištěna,
zpracování je anonymní.

Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR požádal obecní úřad
Pražmo, aby předem informoval naše
občany a požádal je o pochopení
a spolupráci.

45 let Svazu tělesně
postižených

Dne 9. března 2003 se v hotelu Trav-
ný konala slavnostní členská schůze
Místní organizace Svazu tělesně posti-
žených. Tato organizace (dříve Svaz in-
validů) letos oslavila 45. výročí svého
založení. Sdružuje občany Pražma,
Raškovic, Krásné, Vyšních Lhot a Mo-
rávky. V době svého založení, v roce
1958, měla organizace 58 členů, dnes
jich má více než 100. Prvním předse-
dou byl Alois Sládek a od roku 1976 do
dnešních dnů stojí v čele obětavý Karel
Koždoň. Členové výboru se scházejí
pravidelně jednou měsíčně.

A co je hlavní náplní práce?
V první řadě je to starost o své členy,

aby se lidé s tělesným postižením ne-
cítili sami.

Dále jsou to návštěvy jubilantů, sta-
rých a nemocných občanů v domác-
nostech i v domovech důchodců, a to
s přáním a dárky.

Týdenní rekondiční pobyty s léčeb-
nou péčí a tělesným cvičením.

Pořádání tradičních plackových ho-
dů s hudbou, tancem, tombolou (do
které přispělo neuvěřitelných 45 spon-
zorů).

Účast na sportovních kláních pro tě-
lesně postižené (výsledek — spousta
diplomů za pěkná umístění).

Každoroční autobusové zájezdy za
poznáváním krásných míst naší re-
publiky.

Besedy a přednášky s představiteli
obcí, s lékaři (tématika, která zajímá
právě starší občany).

Výměna zkušeností s jinými organi-
zacemi tělesně postižených.

Je toho ještě hodně, co by se dalo
o této organizaci napsat, ale využívá-
me této příležitosti a děkujeme všem
představitelům obcí za finanční po-
moc a spolupráci, všem sponzorům za
peněžní dary i věcné ceny do tomboly
a všem svým členům přejeme co nejví-
ce zdraví a dobré pohody.
Irena Ručková, kronikářka organizace

Český svaz žen
Základní organizace ČSŽ v Pražmě

informuje občany, že ke dni 12. 3. 2003
ukončila svou činnost. Zůstatek fi-
nančních prostředků v pokladně, ve
výši 2313 Kč, předala Mateřské škole
v Pražmě jako dar.
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Očkování psů proti vzteklině v Pražmě
Ve čtvrtek 10. dubna 2003 proběhne v Pražmě očkování psů proti vzteklině

u obecního úřadu od 17.00 do 17.15 hodin.
Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší tří měsíců vakci-

nován proti vzteklině. Očkování je prováděno na náklady chovatele. Poplatek
za jednoho psa činí 80 Kč a je splatný ihned na místě. Každý vakcinovaný pes
obdrží i letos evidenční známku. Upozorňujeme chovatele, že náhradní oč-
kování letos nebude prováděno, a proto doporučujeme zúčastnit se této hro-
madné akce za výše uvedenou cenu.

Nezapomeňte očkovací průkaz svého psa!

MVDr. Jiří Karásek oznamuje svým klientům, že byl ukončen provoz ošet-
řovny a prodejny chovatelských potřeb v Raškovicích. Ošetření psů a koček
provádí na těchto pracovištích:
— Veterinární klinika ve Frýdku–Místku, Sadová 1158,

denně 7.00—18.00 hodin, tel.: 558 638 260—63,
Pohotovost do 22.00 hodin, tel.: 558 638 261.

— Ošetřovna Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 151 (vedle a. s. Ferrum),
denně 14.00—16.00 hodin, tel.: 558 675 789.

— Ošetření velkých zvířat lze domluvit telefonicky na č. 602 744 178.

Velikonoční výstava
se již tradičně koná

v zasedací místnosti OÚ Morávka
ve dnech 12.—14. dubna 2003.

Otevřeno v sobotu a neděli od 8 do 16 hodin,
v pondělí od 8 do 12 hodin.

TJ Pražmo – Raškovice oddíl ZRTV
pořádá v pátek 28. 3. 2003 v 18.00 hod.

v sále kina Raškovice cestopisnou besedu na téma

Úžasný Island
Tentokráte se vydejme s cestovatelem Martinem Stillerem

do této pozoruhodné zemičky plné sopek, ledovců, vodopádů, gejzírů
a jiných přírodních pozoruhodností, které jinde na světě pohromadě nenajdete.

Vstupné lidové: dospělí 25 Kč
děti 10 Kč
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Přijímáme objednávky na

Velikonoční krůty chlazené
Cena 58 Kč/kg

Rozvoz a prodej 16. 4. 2003

Příjem objednávek a informace
Morávka Penzion u přehrady, Morávka smíšenka, Dobrá obuv p. Šulíková

tel.: 558 691 025, 606 862 947

Komorní Lhotka samoobsluha 558 696 859
Pražmo železářství u Travného 558 692 232

Krůty se budou prodávat 16. 4. 2003
Dobrá parkoviště u kostela 14.00 hodin
Komorní Lhotka 14.30 hodin
Pražmo u hotelu Travný 15.30 hodin
Morávka u Obecního úřadu 16,15 hodin

Krůťata na dochov
1. května proběhne prodej 6týdenních krůt na dochov
krůtičky o váze asi 2 kg cena 140 Kč/ks
krocani o váze asi 2,5 kg cena 180 Kč/ks

Příjem objednávek na výše uvedených telefonních číslech.

Chcete prodat rychle a výhodně dům,
pozemek, chatu, chalupu nebo les?

Nabízíme vám spolupráci při jejich prodeji.
Bezpečně zrealizujeme převod nemovitostí i peněz.

Pokud uvažujete o koupi nemovitosti, rádi vám zdarma odborně poradíme.
Pro naše klienty stále hledáme nové domy, chaty, a pozemky.

Proto oceníme i informace k jejich získání.

Pokud hledáte zajímavou práci, staňte se našimi spolupracovníky!

Volejte nebo navštivte SDRUŽENÍ REALITNÍCH KANCELÁŘÍ KING.
Sídlíme naproti katastrálního úřadu ve Frýdku, ul. T. G. Masaryka 1131.

Telefon: 558 333 200
mobil: 608 333 200, 721 431 828
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PROFESIONALITA + OSOBNÍ PŘÍSTUP

Jestliže vlastníte nemovitost a uvažujeme o prodeji,
svěřte nám ji do našich rukou!

Nabízíme:
— odborné poradenství před prodejem nemovitosti
— propracovaný systém prodeje, kompletní realitní servis
— široké zveřejnění nabídky vaši nemovitosti
— širokou databázi solventních zájemců
— právní ochranu prodeje a nákupu, zpracování veškerých

smluv až po vklad do katastru nemovitostí
— zpracování znaleckého posudku a vypracování přiznání

k dani z převodu nemovitosti

Kontakt a informace:
Dana Oberreiteropvá, Top Real

Náměstí Svobody 29, Frýdek–Místek
(vedle Humanicu, v průchodu, 2. patro)

nebo kdykoliv na tel. čísle:

777 302 109

Důležitá informace:
— platba provize až po úspěšném prodeji
— pokud se nemovitost neprodá — neúčtujeme nic



Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo. 
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma. 

1100 Pražmovské ozvěny

❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně
❒ dálkového ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz 

Dřevěné brikety
Kvalitní ekologické topivo pro všechny

typy kamen na pevná paliva.
Možné využití i pro krby.

V létě možnost použít i na grilování.

Základní cena za 1 kg . . . . . . . . . . . 2,80 Kč
Při odběru nad 500 kg . . . . . . 2,50 Kč
Při odběru nad 1 000 Kg . . . . 2,20 Kč

Brikety jsou baleny po 10 a 20 kg.
Lze balit rovněž dle požadavku zákazníka.

Prodejce: fa Karel Havlíček, Pražmo 214 (u obecního úřadu)
Bližší informace na tel. 603 876 536


