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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Pražmovské veselení
Jistě jste mnozí z vás zaregistrovali,

že se dne 16. 6. 2006 u nás v obci usku-
tečnila společenská událost, která do-
posud neměla obdoby. Přivítali jsme
čtyři taneční a pěvecké folklórní sou-

bory, přičemž dva z nich byly zahra-
ničními hosty z Ruska a Litvy. Rovněž
jsme byli svědky šermířského vystou-
pení a lukostřelby a po celou dobu
slavnosti nás provázela cimbálová
muzika, jejíž tóny zněly celým Praž-
mem do pozdních nočních hodin. By-

Po divadelním představení Kašpárek a divoženky, které předvedl Klub českých tu-
ristů na Prašivé v rámci Dětského dne v sobotu 10. června 2006, pomáhali účin-
kující organizovat další program.
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lo velmi zajímavé pozorovat dávné tra-
dice a zvyky, zakomponované do tance
a zpěvu jednotlivých souborů. Ve mně
samotném tyto okamžiky zanechaly
hluboký pocit touhy pokusit se i v na-
šem krásném „pobeskydí“ vyvolat zá-
jem lidí o kulturu a tradice nám vlast-
ní i jiných částí země, či světa. Pokusit
se zapustit zde pevné kořeny kultury
rozmanitých směrů a začlenit širokou
vrstvu občanů do společenského živo-
ta. Jsem přesvědčen, že k tomu máme
velké předpoklady, neboť již nyní se
spousta obyvatel ráda angažuje v nej-
různějších spolcích, či sdruženích. Ja-
ko zářným, k různým aktivitám po-
vzbuzujícím příkladem, mohou být
naši hasiči, nově vzniklý Klub volného
času Pražmo, či skauti, kteří významně
ovlivňují společenský život v obci. Na
Pražmovské veselení vás nepřišly davy,
ale jsem přesvědčen, že ti z vás, kteří
tam byli, mohou s jistotou konstato-
vat, že to bylo fajn a příští rok, pokud
vůle nových zastupitelů dá, vezmou
s sebou i své přátelé a sousedy. Tento
tzv. nultý ročník se vydařil, dobrá myš-
lenka spatřilo světlo světa, ve spolu-
práci s dobrými a ochotnými lidmi se
vše povedlo podle představ a vy jste
nám mnozí přišli svou návštěvou dát
najevo, že o kulturu a společenský ži-
vot stojíte a chcete jít dál.

Poděkování patří zejména: členům
zastupitelstva obce Pražmo, kteří se až
na jednoho (není nutno jmenovat) ak-
tivně podíleli na celkové organizaci
a moudře v rozpočtu vyčlenili finanční
prostředky, Sboru dobrovolných hasi-
čů Pražmo, který zajistil občerstvení
a podílel se na pořadatelské činnosti,
Klubu volného času Pražmo, jehož čle-
nové ochotně přiložili ruku k dílu
a personálně zajišťovali hladký průběh
akce, zaměstnancům obce Pražmo,
kteří pomohli připravit technické zá-
zemí, panu Jaromíru Vrlíkovi, který za-

jistil příjezd dvou souborů a hudby,
panu Milanu Žižkovi, který ochotně
zapůjčil aparaturu a postaral se
o ozvučení akce, obci Morávka, která
byla výrazně nápomocna při zabezpe-
čení pohoštění souboru z Ruska, ro-
dinným příslušníkům Jiřího Ruska
a Bohuše Brantála, mé manželce Mar-
tině za podporu a koordinaci akce
a v neposlední řadě vám všem, kteří
jste nás poctili svou návštěvou.

Marek Kaniok, místostarosta obce

Nedovolený sběr
PET lahví

Někteří naši občané již zřejmě měli
možnost setkat se s aktivitou firmy Va-
cek Corporation, s. r. o., která se týká
nabídky sběru PET lahví. S takovým
jednáním nelze souhlasit, protože ve-
de k porušení zákona č. 185/2001 Sb.
a také obecně závazné vyhlášky
č. 1/01, o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a využití ko-
munálního odpadu, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pražmo.

Vyhláška stanoví, že odpady mají být
ukládány do určených nádob a odvá-
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ženy pověřenou firmou, což je v na-
šem případě Frýdecká skládka, a. s.
Každý, kdo odevzdá PET láhve firmě
Vacek Corporation, s. r. o., dopouští se
přestupku, protože neukládá odpady
na určené místo v souladu s obecně
závaznou vyhláškou, a vystavuje se
nebezpečí pokuty do výše 50 tisíc Kč.

Mezi plastové odpady nepatří pouze
PET láhve. Obec rozhodla provádět
sběr plastových odpadů do barevně
odlišených nádob, které jsou pravidel-
ně sváženy na dotřiďovací linku do
Lískovce, kde jsou vytříděny na jedno-
tlivé druhy, následně slisovány a pře-
dány zpracovatelům pro výrobu no-
vých výrobků. Vybíráním PET lahví
z odpadů se sníží množství plastového
odpadu, který bude odvážet pověřená
firma, a zvýší se tím náklady na jeho
odvoz a likvidaci, což bude znamenat
zvýšení poplatku za odpad pro každé-
ho občana.

Proto vás žádáme, abyste dbali na
dodržování vyhlášky a ukládali odpa-
dy na určená místa.

Na co jste se ptali
„na chodníku“?

Vy se ptáte, my odpovídáme. Je dob-
ře, že jste zvídaví, že vás dění kolem
zajímá, proto zde jsou další zajímavé
dotazy, na které je dobré odpovědět
všem.

Dotaz: „Bude se něco dít s ruinou
bývalé pily, která zůstala po pádu stře-
chy a vyloženě hyzdí naši obec?“

Odpověď: „Obec má jen omezené
možnosti, jak s majitelem takovéto ru-
iny naložit. Pán Řehák, kterému celé
»krásné« dílo patří, zatím nejeví zájem

o úklid celého prostoru. Kompetent-
ním úřadem v celé záležitosti je sta-
vební úřad v Raškovicích, který určil
termín, do kdy má být stavba odstra-
něna (poslední známý termín je do
konce března 2006). Záleží jen na něm,
jak bude důsledný a nedodržení ter-
mínu k odstranění stavby bude sank-
cionovat.

Dotaz: „Proč obec neopraví díry
v komunikaci vedoucí směrem na Mo-
rávku?“

Odpověď: „Odpověď je zcela jedno-
duchá. Vlastníkem této komunikace,
stejně jako všech ostatních komunika-
cí III. třídy, je Moravskoslezský kraj.
Ten si sám určuje priority a termíny
všech oprav. Obec do tohoto systému
nemá jak zasáhnout. Víme o tom, že
po dlouhou dobu nebyla hluboká díra
v komunikaci v blízkosti Železářství
Chalupa ani označena, což je povinen
správce komunikace (správa a údržba
silnic) udělat. Pokud se někomu z vás
stalo, že si v této díře poškodil vozidlo,
oznámil tuto událost na Policii a v do-
bě události nebyla díra prokazatelně
označena, doporučujeme, domáhat se
vzniklé náhrady škody po správě
a údržbě silnic. Zároveň bychom rádi
uvedli, že rovněž zaasfaltování výkopu
na ul. Kostelní (křižovatka s ul. Třešňo-
vá), který byl vytvořen před několika
měsíci společností Severomoravské
vodovody a kanalizace neustále urgu-
jeme. Zvažujeme podání oficiální stíž-
nosti na nečinnost v této věci.
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Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo úpravu rozpočtu č. 2 na
rok 2006, která spočívá v navýšení pří-
jmů a výdajů o 244 tis. Kč, jedná se ze-
jména o dotaci na volby a dotaci na
oplocení hřbitova.

Stavební činnost v obci — Na zase-
dání zastupitelstva byly projednány
priority stavební činnosti. V tomto ro-
ce by měly být realizovány tyto stavby:
oprava oplocení hřbitova (částečně fi-
nancováno z dotace Moravskoslezské-
ho kraje), změna vytápění a částečné
zateplení mateřské školy (spolufinan-
cováno Evropskou unií), úprava bytu
v hasičské zbrojnici na kanceláře
obecního úřadu a výměna oken, opra-
va cesty Do Obory.

Příspěvek na činnost stanice — Za-
stupitelstvo obce schválilo příspěvek
na činnost ve výši 1 tis. Kč Stanici pro
záchranu volně žijících živočichů
v Bartošovicích, která v minulosti za-
sahovala také v naší obci. O pomoc pro
poraněná zvířata lze požádat na tel.
čísle 556 758 675.

Plán jednání
zastupitelstva
v 2. pololetí 2006
31. 18. 2006 — změna územního plá-

nu obce
— rozdělení rezervy ka-

pitálových výdajů
— akce pro seniory

12. 10. 2006 — úprava rozpočtu na rok
2006

— poplatek za odpad na
rok 2007

Zasedání zastupitelstva jsou pláno-
vána pouze do konce volebního obdo-
bí. Začátek zasedání zastupitelstva ob-
ce je vždy v 17 hodin. Místem jednání
zastupitelstva bude zasedací místnost
hasičské zbrojnice.

Oznámení
MUDr. Andrea Polová oznamuje, že

ve dnech 24. 7.—4. 8. 2006 bude gyne-
kologická ambulance uzavřena z dů-
vodu dovolené. 

Pozor,
změna
úředních
hodin na poště Pražmo

Vážení občané,
Česká pošta Vám oznamuje, že od

1. 7. 2006 dochází ke změně úředních
hodin na poště PRAŽMO. 

Nově bude pro Vás pošta otevřena
takto: 

Pondělí—Pátek
8.30—12.30 15.00—17.00

Česká pošta, s.p.
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Druhý ročník akce Parohatá města se uskutečnil ve dnech 23. až 25. 6. 2006
v Horním Jelení za účasti zástupců naší obce.

KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce červenec a srpen 2006.
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.
Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220, 558 692 350.
POZOR, začátek promítání v letní sezóně v 18.45 hod.
Přejeme hezký filmový zážitek.

ČERVENEC 2006

SOBOTA 1. 7.
RŮŽOVÝ PANTER
v 18.45 hod.,100 min, přístupný
Detektivní komedie USA s nejzmate-
nějším detektivem na světě. Ztratil se

diamant a Růžový panter se ho snaží
najít. V hl. roli Steve Martin, Kevin Kli-
ne, Jan Reno a další.

SOBOTA 8. 7.
GEJŠA
v 18.45 hod., 146 min., příst. 12 let
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Širokoúhlý film USA, ve kterém autor vy-
líčil tajemný život gejš a vyvrací tak před-
stavu, že to jsou lepší kurtizány. Příběh
devítiletého děvčete, kterou otec, chudý
rybář, musel prodat. Má se stát gejšou,
ale kvůli pokusu o útěk má jen postavení
služky. V patnácti letech se jí však ujme
zkušená gejša a udělá z ní svou kolegyni
a prosadí ji v tamní společnosti.

SOBOTA 15. 7.
RAFŤÁCI
v 18.45 hod., 104 min., přístupný
Prázdninová komedie ČR na vodě.
Zoufalá snaha mladého Filipa (Jiří
Mádl) přijít o panictví, v čemž mu po-
máhá jeho přítel Dany (Vojta Kotek).
Oba se vydávají s gumovým člunem na
vod a komedie začíná…

SOBOTA 22. 7.
ODVAHA MILOVAT
v 18.45 hod., příst. 12 let, 103 min.
Romantický příběh Francie o nevěře,
vraždě, sebevraždě ale hlavně přede-
vším o lásce. Příběh se odehrává v sou-
časné Paříži.

SOBOTA 29. 7.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
v 18.45 hod. 113 min., přístupný 
Komedie ČR podle knihy Michala View-
egha, navazuje na úspěch filmu Román
pro ženy, který se stal nejúspěšnějším
filmem loňského roku. Dovolená u Ja-
dranu, kterou provází řada komických
i absurdních situací. Hrají: E. Holubová,
A. Polívková, J. Štěpánková…

SRPEN 2006

SOBOTA 5. 8.
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
v 18.45 hod., 120 min. příst. 12 let

Mysteriozní drama USA v hl. roli T.
Hanks. Odkrývá se série ohromujících
tajemství ukrytých v dílech Leonarda
da Vinciho — střeží se dva tisíce let
staré tajemství, která mohou otřást sa-
motnými základy lidského bytí.

SOBOTA 12. 8.
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
v 18.45 hod., 114 min., příst. 15 let
Volné pokračování již známého skvě-
lého filmu. V hl. roli Sharon Stoneová
se po čtrnácti letech vrátila k postavě
spisovatelky bestsellerů o sexu, násilí
a smrti.

SOBOTA 19. 8.
MISSION IMPOSSIBLE III.
v 18.45 hod., 120 min., příst. 12 let
Akční film USA v hl. roli T. Cruise. Tato
série příběhu se stala moderním akč-
ním filmem, který nabízí divákům kro-
mě zvýšené hladiny adrenalinu i chyt-
rou zápletku s řadou zvratů. Tento díl
je kasovní trhák roku 2006.

SOBOTA 26. 8.
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
v 18.45 hod., 118 min., příst. 12 let
Mysteriozní sci-fi USA. Závěrečná ka-
pitola této filmové trilogie ohrožuje
vývoj světových dějin „lék“, jenž doká-
že proměnit mutanty v obyčejné lidské
bytosti.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRÁSNÁ
VÁS ZVE NA

5. KRÁSENSKOU OLYMPIÁDU
Toto sportovní odpoledne proběhne 12. 8. 2006
u hasičské zbrojnice na Krásné
Začátek bude ve 13.00 hod.
Soutěžit budou čtyřčlenná družstva v netradičních zábavných
disciplínách: 

Lov perel pod vodou
Požární útok džberovou stříkačkou
za stížených podmínek
Řezání dřeva (elektrického sloupu) pilou
„břichatkou“
Hod pivním sudem do dálky
Překážkový běh s živým trakařem
s povinným dopinkem
Likvidace nebezpečné látky (1/2 l piva)

Tří nejlepší družstva obdrží pěkné ceny.
Startovné činí 200 Kč za družstvo.
Prezentace družstev do 13.30 hod.
Soutěžicí družstva se mohou přihlásit předem,
a to nejlépe na emailové adrese: 
soptik.krasna@seznam.cz nebo na tel. 724190755

Přijďte si zablbnout nebo se jen podívat.
Občerstvení připraveno. 

* Hudba repro * kolo štěstí *
* Slosovatelné vstupné 30 Kč * děti zdarma * 

Po soutěži bude následovat zábava
až do pozdních nočních hodin
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STAVEBNINY
PRODEJNA STARÉ MĚSTO

Nyní také akční ceny:
ü zdících materiálů
ü zateplovacích systémů
ü tepelných izolací, polystyrenu, sádrokartonu
A zdarma:
ü poradenství, kalkulace
ü kalkulace, příjemná obsluha

U nás nakoupíte za nejlepší ceny!

LEKOS, spol. s r. o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách 158
tel.: 558 881 004, mobil: 777 026 238, 

e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz

Už je to tady! V prodeji keramické obklady a dlažby Rako,
Bohemia Gres, Keramika HOB, a to za zaváděcí ceny. 

Sleva 10—15 %

Lepidlo na obklady a dlažbu 
BAUMIT Baumacol 25 kg 

159 Kč

MULČOVACÍ KŮRA 70 l
kvalita AGRO 

72,— Kč       64,90 Kč

Zámková dlažba
PRESBETON

od 199,— Kč/m2

Široký sortiment nářadí
za opravdu

bezkonkurenční ceny!


