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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Před 60 lety skončila
válka

Druhá světová válka byla nepochyb-
ně nejstrašnější válkou v dějinách lid-
stva. Na obou stranách byly miliony
mrtvých. Nikdo z nás by jistě nechtěl
nic podobného prožít, proto nás může
nás těšit, že tato tragédie skončila před
60 lety. Připomeňme si alespoň krátce
průběh válečných událostí v naší obci. 

Od března 1939 prožívali naši obča-
né období strachu, útlaku, bídy, ale
i tichého odporu, který často vyvolal
další teror. Zpočátku se snažilo mnoho
lidí přejít přes hory do Polska, aby se
zapojili do zahraničního odboje. Ze-

jména občané Morávky je převáděli
přes hranici, která tudy procházela. Ji-
stě se některým z vás vybaví jména ja-
ko Josef Polka, Adolf Kotásek, Anežka
Koloničná, Rudolf Mucha a mnoho
dalších. Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Heydricha se ně-
mecký teror ještě zvýšil. Mnoho obča-
nů bylo zatčeno, někteří byli poprave-
ni, jiní umučeni, mnozí museli proží-
vat peklo koncentračních táborů,
a pokud se vůbec vrátili, měli často
podlomené zdraví.

Slovenské národní povstání přineslo
oživení partyzánského odboje zejmé-
na na Morávce a Krásné díky příhod-
nému terénu. Na Malém Travném

Dne 5. května
v 15 hodin

si připomeneme
za účasti

zastupitelů
okolních obcí

ukončení
2. světové války.
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operoval partyzánský oddíl Nikolaje
Alexandroviče Kuzmina. Je smutné, že
se i mezi našimi občany našli takoví,
kteří místo spolupráce byli schopni
zradit. Proto došlo k mnoha tragickým
událostem, pomník a bunkr na Malém
Travném připomíná jednu z nich.

V prvních květnových dnech ruku
1945 se postup Rudé armády natolik
zrychlil, že 80 tisíc Němců začalo ustu-
povat přes Pražmo směrem na Frýd-
lant. V sobotu 5. května 1945, krátce po
půlnoci, byl zničen most přes Moráv-
ku na rozhraní obcí Raškovice a Vyšní
Lhoty. Byl to poslední zoufalý pokus
zastavit Rudou armádu, která ve 4 ho-
diny ráno osvobodila Vyšní Lhoty
a ještě v ranních hodinách osvobodila
Raškovice, Pražmo, Morávku i Krás-
nou. Při jednom z posledních výstřelů
padl u kostela na Pražmě kapitán Rudé
armády Soplenko. Byl zde pohřben
a u jeho hrobu po dlouhé době zazně-
la národní hymna. Později byly jeho
ostatky převezeny na hromadné po-
hřebiště ve Frýdku–Místku. Rok po
skončení války byl slavnostně odhalen
jejím obětem pomník u kostela.

Podíváme-li se na obsáhlý seznam
jmen na pomníku, musíme nutně pře-
mýšlet o tom, jak vysoká je cena svo-
body, když musela být zaplacena toli-
ka životy. Martin Luther King kdysi ře-

kl, že „člověk, který není ochoten pro
něco zemřít, není zralý pro život“. Aby
byl člověk schopen pro někoho zemřít,
musí mít v srdci hodně lásky a ne se
uzavírat do svého sobectví. Sobectví
totiž není schopno oběti. Potvrzuje to
i jeden mladý muž popravený nacisty,
který píše své sestře v den popravy:
„Nevěděl jsem, že umírání je tak lehké.
Umírám bez pocitu nenávisti. Nikdy
nezapomeň, že život není nic jiného
než růst v lásce a příprava na věčnost.“ 

Snad právě takový je odkaz těch, kte-
ří položili své životy za naši svobodu:
abychom se neuzavírali do svého so-
bectví, ale dokázali na druhé pohléd-
nout s láskou a porozuměním, aby-
chom byli k sobě tolerantní. Právě to
dnes ve světě chybí, proto se v mnoha
zemích stále bojuje, protože jednou se
kotel nesvárů, nenávisti a sobectví zá-
konitě naplní a přeteče. Neměli by-
chom proto vyhledávat zbytečné spo-
ry, které nás rozdělují, ale hledejme ra-
ději to, co nás spojuje.

Položením květů k pomníku obětem
válek na Pražmě ve čtvrtek 5. května
2005 v 15 hodin společně s občany
okolních obcí uctíme památku všech,
kteří bojovali za navrácení svobody
našemu národu a neváhali pro ni při-
nést nejvyšší oběť.

Ing. Jindřich Vymětalík

Hospodaření obce za rok 2004
Příjmy:

11. Daně přijaté od Finančního úřadu F–M 5 393 529,00 Kč
12. Správní poplatky 57 890,00 Kč
13. Odvod výtěžku z provozování VHP 52 196,00 Kč
14. Místní poplatky 83 214,00 Kč
15. Dotace ze státního rozpočtu 68 700,00 Kč
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16. Dotace na mzdy a provoz mateřské školy 1 505 000,00 Kč
17. Dotace od Úřadu práce F–M na mzdy VPP 296 236,00 Kč
18. Příjmy od rodičů na provoz MŠ 69 580,00 Kč
19. Příjmy z pronájmu pozemků 12 407,00 Kč
10. Příjmy z pronájmů nebytových prostor 55 352,00 Kč
11. Příjmy z pronájmů v DPS a pečovatel. služba 90 770,00 Kč
12. Příjmy za poskytování služeb 45 558,00 Kč
13. Příjmy za prodej plynovodu — posl. splátka 145 700,00 Kč
14. Příjmy za odpady 317 183,00 Kč
15. Příjmy ze hřbitovních poplatků 140 400,00 Kč
16. Příjmy z úroků a dividend a prodej akcií 45 554,00 Kč
17. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 3 949,00 Kč
18. Ostatní nedaňové příjmy 35 233,00 Kč
19. Dotace na vybavení jednotky SDH 15 700,00 Kč
20. Dotace pro Pastevní sdružení Zlaň 8 400,00 Kč
21. Dotace na volby do EP a zastupitelstev MSK 40 000,00 Kč
22. Vyúčtování nákladů Pastevnímu sdružení 39 216,00 Kč

Celkem příjmy za rok 2004 8 521 767,00 Kč

Výdaje:

11. Příspěvek na dopravu ČSAD 70 000,00 Kč
12. Místní komunikace — oprava a zimní údržba 50 611,00 Kč
13. Vybudování chodníku 325 506,00 Kč
14. Mateřská škola — dotace na mzdy 1 505 000,00 Kč
15. Mateřská škola — neinvestiční náklady 523 879,00 Kč
16. Příspěvek na žáky základních škol 622 575,00 Kč
17. Příspěvky Spec.školám a sdružením rodičů 9 000,00 Kč
18. Provoz knihovny 86 276,00 Kč
19. Výdaje na kulturu 19 768,00 Kč
10. Veřejné osvětlení 49 494,00 Kč
11. Provoz hřbitova 272 930,00 Kč
12. Plynofikace — splátka za 1. etapu 700 000,00 Kč
13. Odvoz odpadu a skládkovné 456 697,00 Kč
14. Péče o vzhled obce 369 452,00 Kč
15. Provoz Rajmanea 233 549,00 Kč
16. Pečovatelská služba 111 952,00 Kč
17. Požární ochrana 136 650,00 Kč
18. Zastupitelstvo obce 462 589,00 Kč



19. Vnitřní správa OÚ
— mzdy zaměstnanců 358 088,00 Kč
— sociální pojištění 395 942,00 Kč
— zdravotní pojištění 153 315,00 Kč
— pojištění majetku 31 648,00 Kč
— služby peněžních ústavů 20 101,00 Kč
— penále SFŽP — poslední splátka 213 082,00 Kč
— úroky z úvěrů a úroky za pozdní odvody 253 492,00 Kč
— ostatní provoz 439 206,00 Kč

20. Finanční vypořádaní dotace za rok 2003 14 277,00 Kč
21. Členské příspěvky SMO a jiné organizace 16 367,00 Kč
22. Dotace na volby do EP a zastupitelstev 30 677,00 Kč

Výdaje celkem za rok 2004 7 932 123,00 Kč

K těmto výdajům patří ještě splátky:

— úvěr u České spořitelny 420 000,00 Kč
— půjčka od SFŽP 392 000,00 Kč
Celkové splátky za rok 2004 812 000,00 Kč

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2004 405 600,00 Kč
Zůstatek úvěrů u České spořitelny, a. s. F–M 1 349 148,00 Kč

Nedovolené skládky
odpadu

Vážení občané, v poslední době se
na různých místech naší obce začínají
hojně zakládat skládky, zejména za-
hradního odpadu. Je pochopitelné, že
každý z vás chce mít na své zahradě
pořádek, aby se mohl cítit příjemně
a nebýt rušen žádnými negativními
vjemy. Není však možné a ze strany ve-
dení obce akceptovatelné, že se nej-
různější odpad bude odkládat např. do
lesa nebo remízky, příkopu, či do sva-
hu u silnice. Pevně věřím, že většina
z vás v tuto chvíli jistě kroutí nevěřícně

hlavou a říká si, že něco takového by
nikdy neudělal. A ti, kterých se tyto
řádky týkají, jistě právě nyní pořádně
zčervenali a za chvíli poběží pro lopa-
ty a hrábě, aby po sobě mohli pořádně
uklidit. Naše obec přece není tak velká,
aby se zde nějaká ta kupa odpadu ztra-
tila a když si někdo dovolí založit
skládku přímo v ulici, kde bydlí a k to-
mu před svým domem, tak to považu-
ji za vrchol drzosti. Právě tyto občany
upozorňuji na to, že pokud nedojde
k nápravě, představitelé obce využijí
všech zákonných prostředků k tomu,
aby tyto aktivity tvrdě a nekompromis-
ně potrestali.
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Systém výroby řidičského průkazu je
řešen centralizovaným způsobem.
Občan vyplní žádost na předepsaném
tiskopisu a tuto podá na příslušném
pracovišti Městského úřadu ve Frýd-
ku–Místku. Na žádost nalepí do pří-
slušného místa fotografii a žádost po-
depíše do předepsaného obdélníku.
Fotografie a podpis budou zaslány do
Prahy a následně v procesu výroby di-
gitálně zpracovány a společně s ostat-
ními údaji laserově gravírovány do tě-
lesa karty. Po tomto zpracování žádos-
ti a personifikaci řidičského průkazu si
občan vyzvedne řidičský průkaz opět
na pracovišti, kde podal žádost. Vydá-
ní řidičského průkazu bude provede-
no nejdéle do 20 dnů ode dne podání
žádosti. Pokud se stane, že řidič ztratí
řidičský průkaz, bude mu do doby vy-
dání nového řidičského průkazu vy-
staveno úřadem dočasné potvrzení,
na základě kterého bude moci řídit vo-
zidlo na území České republiky.

Termín pro výměnu řidičský průka-
zů vydaných do konce roku 2000 je do
31. 12. 2005.

Místo výměny řidičského průkazu:
Odbor dopravy a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Frýdek–Místek
oddělení dopravněsprávních agend —
evidence řidičských oprávnění a pře-
stupků Palackého 115, Frýdek–Místek
— budova bývalého Okresního úřadu
kancelář 349 telefon 558 609 621
kancelář 350 telefon 558 609 622 

558 609 623
úřední hodiny: pondělí 8.00—17.00

středa 8.00—17.00
čtvrtek 8.00—15.00

Potřebné doklady:
Písemná žádost (vyplňuje se na mís-

tě), občanský průkaz, případně ce-
stovní pas s potvrzením o občanském

průkazu, fotografie s rozměry 35 ´ 45
mm (musí odpovídat současné podo-
bě občana, zobrazuje jej v předním
čelném pohledu s výškou obličejové
části hlavy od očí k bradě minimálně
13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí
s tmavými skly s výjimkou nevido-
mých a bez pokrývky hlavy, není-li její
použití odůvodněno důvody nábožen-
skými nebo zdravotními, fotografie
má hladký povrch, je černobílá nebo
barevná), řidičský průkaz.

Správní poplatek:
10 Kč povinná výměna § 134 odst. 2

zákona č. 361/2000 Sb.
10 Kč změna údajů — jméno, příjme-

ní, pobyt
50 Kč změna nepovinných údajů —

titul, barva vlasů, vousy
50 Kč poškozený řidičský průkaz.

Poplatky jsou stanoveny dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, položka 26.

Platnost řidičského průkazu vydané-
ho po 1. 1. 2001 není ze zákona ome-
zena, a proto nebude vyměněn. Poru-
šení povinnosti vyměnit řidičský prů-
kaz v termínu do 31. 12. 2005 je pře-
stupkem podle § 46 odst. 1 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a za tento pře-
stupek lze uložit pokutu do 30.000 Kč.

Mgr. Martina Sehořová

Upozornění pro vlastníky
lesa

Upozorňuji všechny vlastníky lesa,
že od 8. 12. 2004 platí nařízení vlády,
kterým se vymezuje PTAČÍ OBLAST
BESKYDY.
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V této souvislosti připomínám, že

veškerý netříditelný odpad neorganic-
kého původu (kameny, suť, popel, nej-
různější stavební materiály apod.) lze
ukládat do popelnic a pokud je jeho
množství větší, je možno využít kon-
tejneru, který je právě pro tyto účely
umístěn za budovou obecního úřadu.
Tříditelný odpad je nutno soustřeďo-
vat do známých sběrných nádob, svoz
železného šrotu pak bude uskutečněn
dne 30. 4. 2005 v 8.00 hod. a sběr ne-
bezpečného odpadu bude proveden
dne 7. 5. 2005. Co se týká organického
odpadu pocházejícího zejména ze za-
hrad (tráva, seno, piliny, plevely
apod.), tak tento je možno likvidovat
např. kompostováním, ovšem nikoliv
na místech veřejného prostranství mi-
mo zahrady, či políčka majitele.

Na závěr bych vás rád informoval
o tom, že počátkem měsíce května bu-
de ve spolupráci s Římskokatolickou
církví provedena likvidace černé
skládky v oblasti za starým hřbitovem.
Doufám, že po jejím odstranění při-
jmete tento prostor za vyčištěný
a umístěné cedulky upozorňující na
zákaz skládkování odpadu pod poku-
tou do výše 50 000 Kč budou plnit
pouze preventivní charakter.
Marek Kaniok DiS, místostarosta obce

Výměna
řidičských průkazů

Nezadržitelně se blíží termín k výmě-
ně starých typů řidičských průkazů za
nový řidičský průkaz podle vzoru ES.
Rádi bychom vám touto formou po-
skytli veškeré potřebné informace na
cestě za novým řidičským průkazem.

Sběr železného šrotu
bude proveden 

v sobotu 30. dubna 2005
od 8 hodin.

Výstavba druhé části
chodníku

směrem k autobusové
zastávce Obecník

právě začíná.
Prosíme všechny

o zvýšenou opatrnost
při užívání zastávky během

stavebních prací.

Sběr nebezpečného
odpadu

proběhne před budovou
OÚ Pražmo

v sobotu 7. května 2005 
od 9.30 do 10.00 hodin.



Toto nařízení upravuje (omezuje)
možnosti a termíny těžby dřeva pře-
vážně v porostech se zastoupením
smrku pod 50 % a všech porostech
starších 130 let. Celé znění je k nahléd-
nutí na obecních úřadech. Žádám tím-
to vlastníky, aby se mnou těžby kon-
zultovali, a to i nahodilé.

Ing. Kamil Pecha, revírník OSL
tel. 724 523 609

Mateřská škola Pražmo
informuje

Ve dnech 1. a 2. března proběhl zápis
dětí do MŠ na příští školní rok. Dosta-
vilo se k němu celkem 10 dětí. Vzhle-
dem ke kapacitním možnostem MŠ
mohly být přijaty všechny děti z řad
zájemců i děti s nepravidelnou do-
cházkou.

Zápisu do ZŠ se zúčastnilo v měsíci
lednu 10 předškoláků, z toho 9 před-
školáků v září uvolní místo novým dě-
tem.

Od 1. 1. 2005 vstoupil v platnost no-
vý školský zákon, který přináší všem
školám, včetně školy mateřské řadu
změn. Podle tohoto zákona jsou osvo-

bozeni od úplaty za předškolní vzdělá-
vání všichni předškoláci (děti naroze-
né 1. 9. 1998—31. 8. 1999 a starší 6let
navštěvující MŠ)

Pro ostatní děti se stálou docházkou
je stanovena měsíční částka 200 Kč,
pro děti s nepravidelnou docházkou
částka 100 Kč. Od 1. 1. 2005 tedy nedo-
šlo k navýšení úplaty. Také cena strav-
ného zůstala stejná 24 Kč — celodenní
stravné v MŠ.

V měsíci únoru — březnu se někteří
předškoláci i děti mladší zúčastnili
kurzu plavecké výchovy v rozsahu 10
lekcí. Ve spolupráci se Sdružením ro-
dičů při MŠ Pražmo jsme uspořádali
8.dubna 2005 dětský karneval v hotelu
Travný. Účast dětí, rodičů i prarodičů
byla velká. Děti byly oblečeny do ná-
paditých a hlavně veselých masek, na
kterých byla poznat péče maminek,
babiček, tet. O hudbu, zábavu a soutě-
že se postarala agentura Taneční škola
Trend Ostrava. Děti i všichni přítomní
se opravdu fantasticky bavili. Poděko-
vání patří všem sponzorům a ochot-
ným lidem, kteří pomohli tuto akci
zorganizovat.

Připravujeme pro děti do konce
školního roku další akce: 4´ hostování
herců s divadelním představením
v MŠ, oslavu Dne maminek, sportovní
dopoledne na školní zahradě u příleži-
tosti Dne dětí , zájezd starších dětí do
Frýdeckého zámku a zájezd všech dětí
do ZOO v Ostravě.

Velmi si považujeme toho, že zastu-
pitelstvo obce Pražmo schválilo od-
koupení budovy naší mateřské školy
od akciové společnosti CE WOOD, a. s.
a od měsíce dubna 2005 je budova MŠ
včetně pozemků majetkem obce Praž-
mo.

Radmila Králová
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce květen 2005. 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.

KVĚTEN 2005

SOBOTA 4. 5.
SAMETOVÍ VRAZI
v 17.30 hod., 130 min., příst. 15 let
Film ČR režiséra Jiřího Svobody. Na
plátně ožijí tzv. Orlické vraždy z první
poloviny 90 let. Rekonstrukce cesty tří
„hrdinů“ — bývalého policisty, nájem-
ného vraha a dělníka, kteří se v touze
po penězích pustili po cestě z níž není
návratu… V hl. roli Vladimír Dlouhý

SOBOTA 14. 5.
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
v 17.30 hod., 108 min., příst.
Komedie natočená v koprodukci ČR,
SR a SRN. Autor se v ní zabývá svým
oblíbeným tématem — lidskou vyši-
nutostí, která se nejvýrazněji projevuje
v milostných vztazích. V hl. rolích Ivan
Trojan, Karel Heřmánek, Zuzana Stiví-
nová a další…

STŘEDA 18. 5.
BROUČCI — S BROUČKEM JE ZLE 
v 10.00 hod., cena 13 Kč
Oblíbené pohádkové pásmo pro naše
nejmladší diváky z MŠ, obsahuje tyto
pohádky: Ukradený drak, Broučkův
smutný návrat, S Broučkem je zle, Do
nebíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, Krtek a lízátko, Madlen-
ka a komedianti, Pat a Mat — Klíč. Vol-
ná místa i pro veřejnost. 

PÁTEK 20. 5.
ÚŽASŇÁKOVI
v 17.30 hod., 110 min., přístupný
Krásný rodinný animovaný dobro-
družný film pro malé i dospělé diváky
v českém znění. Je to příběh o super-
hrdinech, kteří i proti své vůli zachra-
ňují lidstvo.

SOBOTA 28. 5.
KOUSEK NEBE
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STŘECHY
— kompletní dodávky materiálu na ploché či sedlové střechy

včetně okapových systémů
— pokrývačské a klempířské práce
— tesařské práce a izolace krovů
— stříhání a ohýbání na dvoumetrové ohýbačce
— garantovaná kvalita materiálu a práce
— konzultace, rozpočty a doprava zdarma
— zavolejte a přesvědčete se

Petr Velčovský
Dobrá 44

tel. 608 887 079

Koupím dům
v Pražmě a okolí.

Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.

Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.

v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Milostné drama ČR, které vypráví
o lásce, která se zrodila za zdmi vězení
s cílem oslovit mladé diváky a přiblížit
jim komunistickou zvůli prostřednic-
tvím milostného příběhu jejich vrstev-
níků.
Hrají: Ondřej Vetchý, Táňa Pauhofová,
Zuzana Stivínová Pavel Zedníček
a další…
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