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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Projednání změny
územního plánu

Na úřední desce byla vyvěšena veřej-
ná vyhláška oznamující zahájení pro-
jednání návrhu zadání změny č. 1
územního plánu obce Pražmo.

Tento návrh zadání je podle § 20 sta-
vebního zákona vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 8. března do 6. dubna
2005 na Obecním úřadě Pražmo
(v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-

din, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do
11.30 hodin), nebo na Městském úřa-
dě ve Frýdku–Místku, Radniční 1148,
kancelář č. 404 (v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 15
hodin, v úterý a v pátek od 8 do 13.30
hodin). Svá stanoviska a podněty mů-
že uplatnit každý do 15 dnů od posled-
ního vystavení, tedy do 21. dubna
2005.

Veřejné projednání návrhu zadání
změny č. 1 územního plánu obce Praž-
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mo s odborným výkladem se uskuteč-
ní ve středu 30. 3. 2005 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbroj-
nice.

Znečišťování veřejného
prostranství psími
exkrementy

S tajícím sněhem, kterého bylo letos
až nadbytek, se opět ukazuje trocha
zelené trávy, tu a tam nějaká ta jarní
květina a jako každoročně požehnané
množství psích výkalů, které se asi ni-
kdy někteří bezohlední majitelé psů
nenaučí uklízet. Jakoby oni sami neš-
lapali po zemi a nad těmi všemi exkre-
menty se bez skrupulí vznášeli. No nic,
zase na to doplatí ti majitelé, kteří se
řádně starají nejen o své miláčky, ale
také o úklid po jejich přirozeném cho-
vání.

Vzhledem k těmto skutečnostem
a vzhledem k tomu, že na tento pro-
blém stále častěji a důrazně upozor-
ňují občané nejen na internetových
stránkách naší obce v diskusním fóru,
rozhodl jsem se zastupitelstvu obce
předložit návrhy možných řešení této
situace.

Jedním z možných řešení, jak ales-
poň eliminovat tento problém, se na-
bízí nákup recyklovatelných papíro-
vých sáčků s lopatkou určených vý-
hradně k likvidaci psích exkrementů.
Tyto sáčky by bylo možno likvidovat
stejně jako běžný komunální odpad,
tedy v kontejnerech. Je však nutno říci,
že takovéto řešení je vzhledem k potře-
bě velkého množství sáčků velmi ná-
kladné, zvláště když tímto opatřením
nemusí být zajištěn dostatečný výsled-
ný efekt. Z tohoto důvodu se zastupi-

telstvo obce rozhodlo využít nabízené
možnosti a zakoupené sáčky nechat
potisknout reklamou některé ze spo-
lečnosti, která se zabývá výrobou kr-
miv, prodejem chovatelských potřeb či
veterinární činností. Tato firma by za
poskytnutí reklamní plochy částečně
nebo zcela uhradila pořizovací nákla-
dy. V případě, že by této možnosti ne-
bylo možné z nějakého důvodu využít,
bylo by nutno pro naplnění tohoto
opatření přistoupit k adekvátnímu
zvýšení poplatků za psy, zejména v by-
tových domech. Pro úplnost dodávám,
že předběžné náklady na sáčky pro
jednoho psa za rok by činily cca
695 Kč.

Dalším opatřením je rozhodnutí za-
stupitelstva vstoupit do intenzivního
jednání s majitelem bytových domů
a pozemků v jejich okolí o opatřeních,
která by pomohla problematiku psích
exkrementů a volného pohybu psů na
veřejném prostranství řešit, např. vy-
tvořením domovního řádu, zón záka-
zu volného pobíhání psů, či vymeze-
ním prostoru pro jejich venčení. Jsme
přesvědčeni, že majitel bytových do-
mů může disponovat mnohem vý-
znamnějšími mechanismy, kterými lze
zvýšit vymahatelnost případného po-
rušení stanovených pravidel.

V neposlední řadě budou i nadále
prováděny odchyty volně pobíhajících
psů. V této souvislosti upozorňujeme,
že v případě zjištění majitele psa bu-
dou po něm náklady za odchyt a pří-
padný pobyt v odchytovém zařízení
vymáhány a dále bude oznámen pře-
stupkové komisi za porušení obecně
závazné vyhlášky o zabezpečení veřej-
ného pořádku v obci (úplné znění vy-
hlášky si můžete přečíst na interneto-
vé stránce obce nebo na obecním úřa-
dě).
Marek Kaniok DiS, místostarosta obce
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Z jednání zastupitelstva
obce

Námitky proti zápisu — Zastupitel-
stvo obce projednalo námitky člena
zastupitelstva obce ing. Jaroslava Vala-
se, CSc. proti zápisu z 23. zasedání za-
stupitelstva obce Pražmo dne 3. 2.
2005. Ostatní členové zastupitelstva
s námitkami nesouhlasili a potvrdili
platnost zápisu.

Úprava rozpočtu — Při schvalování
rozpočtu na rok 2005 nebyla známa
konečná výše dotací, kromě toho pod-
le nového školského zákona bude do-
tace na mzdy učitelů zasílána přímo
na účet školy a neovlivní tedy rozpočet
obce jako v minulých letech. Tyto změ-
ny vyvolaly nutnost snížení rozpočtu
obce o 1 466,5 tis. Kč, celková výše upra-
veného rozpočtu činí 6 229,5 tis. Kč.

Plnění smlouvy s SDH — Kontrolní
výbor provedl kontrolu plnění smlou-
vy o vzájemné spolupráci při zabezpe-
čování úkolů požární ochrany a užívá-
ní hasičské zbrojnice včetně výcviko-
vého areálu, která byla uzavřena mezi
obcí a SDH Pražmo. Kontrolní výbor
neshledal při kontrole plnění této
smlouvy žádné nedostatky. Zastupitel-
stvo obce schválilo návrh kontrolního
výboru, aby z důvodu bezplatně pro-
vedených prací pro obec nad rámec
smlouvy byla SDH prominuta úhrada
za spotřebovanou elektrickou energii
a vodu v areálu ve výši 628 Kč.

Nákup sněhové frézy — Zastupitel-
stvo obce schválilo nákup zánovní
sněhové frézy za 7 tis. Kč. Obec měla
v závěru letošní zimy na zkoušku tuto
frézu bezplatně zapůjčenou.

Soudní jednání — Dne 28. 2. 2005
proběhlo jednání soudu ve věci žaloby
o určení neplatnosti usnesení z 6. za-

sedání zastupitelstva obce, kterou
proti Obci Pražmo podal ing. Jaroslav
Valas, CSc. Jednání bylo odročeno na
neurčito.

Činnost finančního
výboru

Finanční výbor spolu s výborem
kontrolním jsou dva výbory, které za-
stupitelstvo obce zřizuje dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v úplném zně-
ní. Náplní finančního výboru je kon-
trola hospodaření s majetkem a fi-
nančními prostředky obce.

Výbor se sešel v předešlém období
dvakrát. V červenci zkontrolovali jeho
členové účtovací doklady a pokladní
doklady za období leden až červen
2004 a v únoru byla provedena kontro-
la stejných dokladů za 2. pololetí roku
2004. Kromě toho předsedkyně výboru
provedla ve spolupráci se zaměstnan-
kyněmi obecního úřadu inventarizaci
obecního majetku, tato se uskutečnila
k 30. listopadu 2004, a spolupracovala
na inventarizaci knižního fondu
v místní knihovně. Při všech kontro-
lách nebylo shledáno nesrovnalostí.

Mgr. Michaela Honešová,
předsedkyně finančního výboru

Separovaný sběr odpadu
Co je separovaný sběr? Je to odděle-

ný sběr využitelných složek odpadů
před jejich smísením v popelnicích či
kontejnerech na směsný komunální
odpad.

Proč se separovaný sběr zavedl?
Podle zákona o odpadech je povinnos-
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tí každého původce odpadu třídit od-
pady podle druhu a kategorií a nabízet
je k dalšímu využití. Získají se tak suro-
viny, které bude možné znovu zpraco-
vat, což přinese úspory při čerpání ne-
obnovitelných zdrojů paliv, energie či
surovin. Dále se sníží množství odpa-
dů, které by jinak skončily na skládce,
čímž se značně prodlouží životnost
skládek.

V naší obci začala výměna starých
nádob za nové kontejnery, které by mě-
ly být k lepší obslužnosti občana a také
pro vývoz Frýdecké skládky, která tuto
záměnu většinou hradí ze své kapsy.

V obci jsou nebo budou umístěny
následující kontejnery na separovaný
sběr, do kterých můžete ukládat: 
— nádoba na sklo (zelená barva) —

prázdné sklenice od zeleniny, kom-
potů, láhve od nápojů stolních olejů
apod.; do nádoby nepatří porcelán,
drátěné sklo, keramika, sklo do lé-
čiv nebo sklo znečištěné mastnotou
a jinými nečistotami;

— nádoba na sklo (bílá barva) — bude
zavedena během roku jen na bílé
sklo, zelené nádoby zůstanou na
barevné sklo;

— nádoba na plasty (žlutá barva) —
plastové obaly od nápojů (PET láh-
ve), kelímky od jogurtů, másla a ji-
ných výrobků, ale i ostatní plasty
vyskytující se v domácnosti.; do ná-
doby nepatří obaly se zbytky jídel
a nápojů, ani obaly od motorových
olejů a chemikálií;

— nádoba na papír (modrá barva) —
bude zavedena během roku na no-
viny, časopisy, knihy, sešity, balicí
papír, kartónové obaly; do nádoby
nepatří znečištěný papír, kopírova-
cí papír, ani papírové plenkové kal-
hotky.

Separovaným sběrem rozumíme ta-
ké sběr nebezpečného odpadu, který

bývá prováděn dvakrát ročně, jarní
sběr letos proběhne v sobotu 7. květ-
na. Do nebezpečného odpadu patří
například zářivkové trubice, televizo-
ry, radiopřijímače, počítače a tiskárny,
autobaterie, vytvrzená barva a obaly
od barev, olejů a chemikálií. Staré léky
je možné dávat do určených nádob ve
zdravotních střediscích na Morávce
a v Raškovicích, ale i v raškovickém ná-
kupním středisku, kde je také nádoba
na vybité tužkové a jiné baterie.

Vývoz železného šrotu je
prováděn jednou roč-
ně za přispění dobro-
volných hasičů. Letos
to bude v sobotu 30.
dubna v 8 hodin.

Jaký je další osud
separovaného sbě-
ru? Nádoby jsou v pravi-
delných intervalech vyprazdňovány
a jejich obsah dopraven na dotřiďova-
cí linku k dalšímu třídění. Po této
úpravě je sklo dopraveno do skláren
(např. Vetropack Moravia Glass), sběr-
ný papír po slisování předán papír-
nám (např. Žimrovice), plasty jsou dá-
le tříděny na PET láhve, polyetylénové
folie a polypropylén, vytříděny plast je
opět slisován a předáván zpracovatel-
ským závodům (např. Silon Planá nad
Lužnicí).

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že in-
terval svozu popelnic bude i v letních
měsících dvoutýdenní. Náklady na od-
voz se mírně zvýši, ale přesto se poku-
síme udržet i v příštím roce letošní po-
platky. Dále bych chtěl prosadit změ-
nu obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za odpady zavedením
úlevy za poplatky těžce zdravotně po-
stiženým a sjednocením poplatků pro
všechny občany (dosud platí rodinné
domky více a bytovky méně).

Bohuslav Brantál
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Zahrádkáři informují
ČZS Morávka uskuteční 28. 5. 2005

zájezd do Polska, a to: Tychy — trh za-
hradnického zboží, Pisarzovice — vý-
stava rododendronů, azalek a okras-
ných keřů. Předpokládaná cena pro
členy ČZS je 110 Kč, pro ostatní 130 Kč.
Zájemci o zájezd z řad členů ČZS ať se
přihlásí do 31. 3. Po tomto termínu již
budeme brát přihlášky od všech zá-
jemců. Přihlášky se zálohou 100 Kč

Porovnání výtěžků obcí v Tříkrálové sbírce
v jednotlivých letech

Obec 2002,— 2003,— 2004,— 2005,—
Krásná 8 110,— 4 050,— 8 747,— 19 426,—
Morávka 22 460,50 23 101,10 21 619,— 28 630,—
Pražmo 10 720,— 17 000,— 21 848,— 30 801,—
Raškovice 9 974,30 16 937,90 20 661,— 28 048,50
Vyšní Lhoty 0,— 0,— 5 045,— 2 462,—

přijímají: Bražinová Jarmila, Morávka,
tel 558 691 093, ing. Pěchuvka Miro-
slav, Pražmo, tel. 558 692 609, Kalusová
Eva, Raškovice, tel. 558 692 741.

Ve dnech 5. 8. až 7. 8. uskutečníme
třídenní zájezd do Lednice a Rakouska.
V Lednici prohlídka zámku, parku, sa-
dy, zahradnická fakulta VŠZ, Lednicko
–Valtický areál atd. V Rakousku návště-
va u rakouských zahrádkářů a klášter
Klosterneuburg. Upřesněné programy
a ceny sdělíme do konce března.

Valná hromada
tichého společenství spoluvlastníků pastviny Zlaň

se uskuteční
dne 15. 4. 2005 v 17.30 hod. ve velkém sále hotelu Travný.

Program: 1. Hospodaření tichého společenství do 31. 1. 2005
1. (do vzniku družstva)
2. Ukončení činnosti tichého společenství.

Po skončení valné hromady bude v 18.00 hodin zahájena
výroční schůze družstva Zlaň

Program: 1. Zahájení, schválení komisí
2. Přihlášení nových členů
3. Změna stanov družstva
4. Hospodaření družstva od doby ustavující schůze
5. Plán práce na rok 2005
6. Různé
7. Usnesení a závěr.
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Téměř půl století
ve funkci předsedkyně

Dne 29. března 2004 se konala vý-
roční členská schůze členů místní sku-
piny Českého červeného kříže. Byla
hodnocena činnost skupiny za minulý
rok i poslední roky. Bylo konstatováno,
že naše skupina je už několik let málo
aktivní, a když ustaly návštěvy seniorů
v domově důchodců, veškerá činnost
spočívá v návštěvách jubilujících čle-
nů (60, 70 a 80 let). Byla vyslovena po-
chybnost, že by se ještě mohla činnost
členské základny v budoucnu aktivi-
zovat, když se nenašel žádný vhodný
kandidát na funkci předsedy, a když
v činnosti brání vysoký věkový průměr
členské základny a s tím spojené zdra-
votní potíže. Mohli jsme jen vřele po-
děkovat za obětavou práci paní Emilii
Alexové, která vede pobočku od 4.
dubna 1956 (!) a pro nemoc další práci
již vykonávat nemůže. Místní skupina
ČCK byla dlouhá léta významnou slož-
kou veřejného života v obci. A to ze-
jména zásluhou předsedkyně, jež ved-
la skupinu s neobyčejným nadšením
a vysokou občanskou angažovaností.
Udělení titulu Čestná občanka Pražma
(k jejím osmdesátinám) jí za její osob-
ní obětavost patří plným právem. Vy-
soké uznání se paní Alexové dostalo ve
velké míře i od vyšších orgánů ČCK
a její osobní archiv je obohacen o ce-
lou řadu různých vyznamenání, čest-
ných titulů a dalších uznání.

Činnost skupiny byla v minulosti
velmi bohatá. Běžně probíhala školení
o první pomoci při úrazech, živelných
pohromách a podobně. Pro tyto účely
byla skupina dobře vybavena i materi-
álně. 

Členky také osívaly vlastní políčko
a sbíraly, sušily a odevzdávaly léčivé
byliny. Pekly se koblihy, smažila se va-

ječina, opékaly se klobásky, a častá by-
la i účast na různých brigádách. Byl
uspořádán jeden večírek a dva auto-
busové zájezdy. Byli získávání dobro-
volní dárci krve a pod. Prováděly se
návštěvy nemocných a jubilujících
členů. Činnost skupiny byla několikrát
vyhodnocena nejen v rámci okresu,
ale i celého kraje jako jedna z nejlep-
ších, a uděleny jí pamětní plakety na
různé úrovni.

Členstvo naší skupiny ČČK ukončí
činnost slavnostním zasedáním dne 4.
dubna (pondělí) v 15.00 hodin v zase-
dací místnosti hasičské zbrojnice. Žá-
dáme členy o vysokou účast.

Prosíme nečleny, aby v rodinách
upozornili členky ČČK (manželky, ba-
bičky apod.) na termín schůze, žádné
další pozvánky se roznášet nebudou.
Děkujeme.

Za výbor skupiny Marie Pohludková
a Bohdan Kubenka

V sobotu dne 16. 4. 2005 od 8.00
do 9.00 hod se bude na Pražmě konat

očkování psů
proti vzteklině 

na parkovišti před Obecním úřadem
Pražmo.

Očkování provádí MVDr. Jiří Karásek,
1. veterinární klinika, Sadová 1158,

Frýdek–Místek, tel.: 558 638 260.
Cena za vakcinaci jednoho psa je 100

Kč a je splatná ihned při očkování. 
Každý pes obdrží potvrzení

do očkovacího průkazu
a evidenční známku. 

Majitel musí zajistit doprovod, který
je schopen udržet psa při zákroku.

Neposílejte, prosím,
se psy nezletilé děti

a nezapomeňte očkovací průkaz.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce březen a duben 2005. Cena na měsíc bře-
zen se nemění: 32, 34 a 36 Kč +1 Kč, cena od dubna navýšena o 3 Kč: 35, 37 a 39
Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program, hrajeme občas
místo soboty pátek. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

BŘEZEN 2005 

SOBOTA 26. 3.
SNOWBOARĎÁCI
v 17.30 hod., 99 min., přístupný
Komedie ČR o tom, jak kluci vyrážejí
v šestnácti na svou první pánskou jíz-
du. Čeká je týden na horách, kde si bu-
dou užívat jak se dá. Naučí se jezdit na
snowboardu, pořádně pařit a samo-
zřejmě balit ženský. Zažijí prostě týden
na který se do smrti nezapomíná.
Hrají: Vojta Kotek, Ester Geislerová, Jiří
Langmajer, Lucie Vondráčková, Pavel
Nový…

STŘEDA 30. 3.
KYTICE POHÁDEK
v 10.00 hod. 75 min. Cena 12 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Pásmo obsahuje pohád-
ky: O mistra basy, Krtek v ZOO, Jak ště-
ňátko chtělo malé pejsky, Cvrček
a bombardon, O myších ve staniolu,
Utržené sluchátko, Potkali se u Kolína,
Jak Žofka pořádala svatbu a Krtek na
poušti. Volná místa i pro veřejnost. 

DUBEN 2005

SOBOTA 2. 4.
DANNYHO PARŤÁCI 2
v 17.30 hod., 126 min., přístupnost 12 let
Kriminální komedie USA/Austrálie.
Pokračování úspěšné lupičské kome-
die Dannyho parťáci. Lupič-gentle-

man se tentokrát dělí o vůdcovství
s Rustym Ryanem, který má nebezpeč-
né pletky se špičkovou specialistkou
na organizovaný zločin z Europolu
(Catherine Zeta-Jonesová). Film má
hvězdné obsazení: Julia Robertsová,
Bruce Willis, Brad Pitt a další.

PÁTEK 8. 4.
POLÁRNÍ EXPRES
101 min, přístupný, v dopol. hodinách
pro ZŠ a MŠ cena 18 Kč, večer v 17.30
hod. pro ostatní diváky — běžné vstupné.
Rodinný animovaný film v českém zně-
ní a v širokoúhlém provedení. Dobro-
družná a objevná cesta malého chlapce
kouzelným Polárním expresem na se-
verní pól za Santa Clausem. Film je no-
minován na cenu „Zlatý glóbus“. 

SOBOTA 16. 4.
NA DOTEK
v 17.30 hod., 104 min., příst. 15 let
Milostné drama USA je inteligentní po-
dívanou o milostném čtyřúhelníku
a o dramatech, která člověk prožívá ve
jménu toho, čemu se říká náhoda, láska,
sex a feromony. V hl. roli s Julií Robertso-
vou je film nominován na Zlatý glóbus.

SOBOTA 23. 4.
VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ
v 17.30 hod., 114 min., příst.12 let
Horor USA. V kryptě pod kostelem spí
staletý spánek cosi, co čeká na nej-
vhodnější okamžik pro svůj návrat na
zem. Zlo se probouzí a horor začíná…
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NOVĚ OTEVŘENÝ DŘEVOPRODEJ
V RAŠKOVICÍCH NABÍZÍ

— Veškeré nábytkové kování pro stolaře a kutily. Výběr úchytek z více
— jak 200 druhů skladem a jiné kování.
— Stavební kování včetně různých zámků.
— Palubky za super ceny v síle 13 mm a 19 mm, v šířce 8,5 cm a 10,5 cm,
— v délkách 3 m, 4 m a 5 m.
— Provedení v tatranském profilu a klasickém.
— Skladem smrk a borovice.
— Podlahové prkna o síle 19 mm a 28 mm.
— Nabízíme zhotovení palubek a podlahovek z vámi dodaného materiálu.
— Dveře vnitřní, venkovní a Eurodveře.
— Okna kaslíková, zdvojená a Eurookna.
— Možnost broušení na kalibrační brusce vámi dodaného materiálu.
— Možnost dalších služeb a výrobků.

Kde nás najdete v centru Raškovic. Bližší informace na tel. 558 692 692,
602 705 534, Mojmír Vlček, Raškovice 423.

SOBOTA 30. 4.
LOVCI POKLADŮ
v 17.30 hod., 131 min. přístupný
Dobrodružný film USA v hl. roli Nico-
las Cage (Ben Gates).
Legenda o templářském pokladu, kte-
rý byl ukryt před Brity.
Dobrodruzi se přemisťují od polární-
ho kruhu, kde Ben objeví starou loď
zamrzlou v ledu, přes Washington a Fi-
ladelfii až do New Yorku. 


