
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

28. března 2018    číslo 1/2018 

 

Vážení spoluobčané, 
jaro sice přichází velmi pozvolným tempem, ale jak to tak už bývá, stejně nás 
nutí k rychlému probouzení ze zimního spánku. Už abychom byli na zahradách, 
chalupách a probírali se tou spoustou činností, které si pro nás příroda 
připravila. Nenechme se však vyburcovat k přílišné horlivosti. Vždyť i my jsme 
po zimě tak trochu unaveni a potřebujeme z té jarní síly načerpat novou 
energii. Přeji Vám proto, abyste se v té vší starostlivosti nezapomněli pořádně 
zhluboka nadechnout a nasát vůni, kterou nám jaro přináší. Přeji Vám, abyste 
se mohli rozhlédnout a podívat se na pučící stromy, rašící trávu a nechali se 
unášet paletou nejrůznějších odstínů zeleně. Mějte radost ze života a věřte, že 
všechny případné starosti lze lépe zvládnout s dobrou náladou. Žijte 
v přítomnosti, nezabývejte se minulostí a nebojte se budoucnosti. 
Krásné Velikonoce Vám jménem všech zastupitelů přeje  
 

Marek Kaniok, DiS.,  starosta obce 
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NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2017 
 

 přivítali jsme 9 nových občánků 
 domov v naší obci našlo 19 nových občanů  
 nový domov mimo naší obec si našlo 22 občanů 
 navždy opustilo své blízké 6 občanů naší obce 

 
K 31. 12. 2017 žilo v naší obci 894 obyvatel, z toho 440 mužů a 454 žen. Počet 
obyvatel oproti loňskému roku nepatrně poklesl.  
 
Nejčastějšími ženskými jmény jsou Marie (31), Jana (19) a Anna (18).  U mužů 
je nejoblíbenějším jménem Jan (30), Jiří (24) a Pavel (20). 
Nejčastějším používaným příjmením je Foldyna-Foldynová (19), Koloničný-
Koloničná (18) a Blahuta-Blahutová (17). 
 
V roce 2017 se 14 občanů dožilo krásných šedesátých narozenin, těmto obec 
zasílá písemnou gratulaci.  70 let se dožilo 15 občanů, 75 let 5 občanů, 80 let 4 
občané, 85let 8 občanů. Jeden občan oslavil krásné 90. narozeniny a nejstarší 
občanka obce se dožila v prosinci 92 let. Všechny tyto jubilanty navštívili 
zástupci obce a předali dárkový balíček.  
 

 
 

Projekt regenerace centra obce bude snad konečně 
zahájen 

 
Na část projektu jsme získali finanční prostředky z fondů Evropské unie, 
konkrétně z Regionálního operačního programu. V současné době tak 
zahajujeme výběrové řízení na realizaci stavby smíšené komunikace pro 
chodce a cyklisty kolem hlavní komunikace od Hotelu Travný po ul. Kostelní. 
Současně bude na tuto stavbu navazovat úprava vyústění samotné ul. Kostelní 
na křižovatku a dále budou nově zhotoveny chodníky kolem křižovatky až za 
prodejnu zeleniny. V této souvislosti dojde i k rekonstrukci koryta 
Roveňského potoka – štoly pod chodníkem. Samotnou realizaci bychom rádi 
zahájili bezprostředně po pouti, o čemž Vás budeme blíže informovat. 

Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
 



Pražmovské ozvěny        3 

 

Rekonstrukce bytového domu č. p. 93 – Rajmanea 
 

Realizací tohoto projektu dojde ke kompletní rekonstrukci budovy, vč. 
provedení půdní vestavby formou mansardy, výměně technologie topení a 
celkovému zateplení. I na tento projekt máme podánu žádost o dotaci z fondů 
Evropské unie a pevně věříme, že nám bude poskytnuta. Po zrekonstruování 
bude v budově 6 bytových jednotek (3x 2+1 a 3x 1+1). Současní nájemníci mají 
zajištěno náhradní ubytování v budově Hotelu Travný. 
 

Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
 

 
Odkud se vzal název Rajmaneum? 

 
Starousedlíci to nejspíše vědí, ale žije mezi námi celá řada nových spoluobčanů, 
kterým tento název nic neříká, a ptají se, kde to vlastně je? A tak se zrovna při 
této příležitosti hodí připomenout historii této budovy.  
Na počátku byl švec Rajman, který nechal svého syna Františka vystudovat 
učitelem. Ten po ukončení studia odjel do Ruska, kde se stal nejprve 
vychovatelem v šlechtických rodinách a později profesorem latiny na 
gymnáziu v Petrohradě. Prázdniny trávil na Pražmě. Na penzi, která mu byla 
vyplacena v rublech, se vrátil na Pražmo. Z úspor přestavěl obyčejnou chatu na 
pěknou dřevěnou vilku s velikou zasklenou verandou, z níž byl krásný výhled 
po kraji.    
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Jeho manželka Klára byla vzdělaná paní a lidumilka. Hrála na klavír, vlastnila 
velkou knihovnu s významnými díly českých autorů, navštěvovala nemocné a 
zadarmo je i léčila. Měla v té době něco nevídaného – lékařský teploměr a 
aspirin.  
František Rajman zemřel v roce 1912 a jeho žena pak v roce 1918. Jelikož byli 
bezdětní, odkázali svoji usedlost Sirotčímu spolku pro okres frýdecký s tím, že 
má být využita pro děti.  
 
Ze závěti paní Kláry Rajmanové: 
„Já, Klára Rajmanová, vdova po profesoru a ruském státním radovi v Pražmě 
ustavuji:  
Za univerzální dědičku ustanovuji Ústřední matici školskou v Praze a je mým 
přáním, aby dědictví toho užila na kulturní potřeby Čechů ve Slezsku 
s omezením, že splní následující odkazy: 

- Vyplatiti kostelu na Morávce na dlažbu 200 K 

-  Dámskému odboru podp. Spolku v Pražmě 100 K 

- Chudým z obce Pražma 200 K 

- Přenechati usedlost č. 63 v Pražmě Sirotčímu spolku pro okres 

frýdecký ve Frýdku .“ 

Majitelem se stala Okresní péče o mládež, tzv. České srdce, která budovu po 
odkazatelce pojmenovala RAJMANEUM a zřídila zde ozdravovnu pro řadu 
sirotků a polosirotků. Tato organizace postavila v letech 1935 – 1936 hned 
vedle novou zděnou budovu s číslem popisným 93. I této nové budově se 
začalo říkat Rajmaneum.  
V roce 1943 převzala budovu německá organizace „Hitler jugend“ a byl v ní 
zřízen dětský německý tábor. Po válce se podařilo zásluhou tehdejšího ředitele 
Osmileté střední školy v Raškovicích Josefa Nikla získat budovu do vlastnictví 
naší obce pro školní účely. Do Rajmanea se přestěhovala nejdříve škola a po 
zrušení školy na Pražmě ji vystřídala škola mateřská. Mateřská školka zde 
fungovala do roku 1983, kdy se postavila pro školku budova nová.  
Obecní úřad na Pražmě pak zřídil v Rajmaneu dům s pečovatelskou službou 
pro starší spoluobčany. Bylo zde vybudováno sedm malých jednopokojových 
bytů se společným sociálním zařízením. Postupem času již budova nesplňovala 
nároky na dům s tímto určením, pečovatelská služba byla zrušena a dům 
sloužil pouze pro ubytování.  
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I přesto, že se obec o budovu starala, řešila neodkladné opravy tak, aby byla 
v provozuschopném stavu, celkový technický stav budovy se zhoršoval. Proto 
obecní zastupitelé museli udělat nelehké rozhodnutí, jak s budovou naložit.  
Nakonec bylo rozhodnuto, že budova projde celkovou rekonstrukcí a vznikne 
zde šest menších bytů.      

Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 

 
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

V ROCE 2018 
 

Čtvrtek 5. 4. PŘEDNÁŠKA p. Jaroslava GABZDILA na téma „ Školství na 

Pražmě“  - zasedací místnost obecního úřadu 

 

Pátek 6. 4.  „Na dobrou noc“ – akce pro děti v knihovně 
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Sobota 7. 4. celostátní akce 
„UKLIĎME ČESKO“ - k této 
celostátní akci se naše obec 
přidala v  loňském i 
předloňském roce, kdy se sešli 
děti i dospělí, aby spolu 
s obecními zaměstnanci 
vyčistili od odpadků některé 
místní části. 
 
Pevně věříme, že se nám letos 
podaří navázat na tuto 
pěknou akci a překonat počet 
účastníků v minulých letech.  
Vždyť čistá a krásná obec by 
měla být vizitkou nás všech. 
 

 

 

 

 

Úterý 17. 4. přednáška „ Nástrahy všedního dne“ – bezpečnost pro seniory - 

zasedací místnost obecního úřadu 

Pátek 11. 5. v 18.30 h KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v kostele na Pražmě 

Sobota 12. 5. SPORTOVNÍ DEN SOPM – tradiční sportovní klání dětí                 i 

dospělých v Kamenitém ve Vyšních Lhotách – akce odložena z minulého podzimu 

(kvůli nepřízni počasí)   

Víkend 19. -20.  5. POUŤ  

26. 5. PRAŽMOVSKÉ  VESELENÍ v areálu u sv. Floriána – celodenní akce pro 

všechny generace – dopolední hasičská soutěž, odpoledne soutěže pro děti, ukázka 

hasičské techniky, bohatý kulturní program, večer kácení máje apod.  

30. 6. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

14. 7. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

4. 8. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

11. 8. tradiční PLACKOVÉ HODY 

8. 9. „PUTOVÁNÍ PO VSI“ – pořádá Klub volného času ve spolupráci s obcí 

Pražmo  
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5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

14. 12. VÁNOČNÍ LADĚNÍ - tradiční jarmark pod kostelem  

 

Podrobnosti o všech avizovaných akcích se aktuálně dočtete v následujících číslech 

Pražmovských ozvěn, na obecních vývěskách, plakátech, v rychlých zprávách 

apod. 

Seznam akcí nemusí být úplný, pokud se bude konat něco dalšího, jistě budete 

s předstihem informováni.     

 

Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce  

 
 

     VÝZVA – kalendář 2019 
 

I když z roku 2018 uběhlo sotva pár měsíců, přemýšlíme již nad kalendářem 
pro rok následující.  
V roce 2017 jsme kalendář v rámci nejrůznějších výročí spjatých s historií naší 
obce volili v historickém duchu, pro rok letošní jsme se inspirovali pohledem 
na obec očima dětských fotografů a v roce 2019 bychom se znovu chtěli 
podívat do historie obce. Nemusí to být pohled až do hodně vzdálené doby, ale 
spíše pokus zmapovat na starších fotografiích historii ne až tak úplně dávnou.  
Obracíme se na vás proto touto cestou s prosbou o zapůjčení starších 
fotografií, které by mohly obohatit kalendář. Pokud vás tato výzva oslovila, 
ozvěte se, prosím, na e-mail: mistostarostka@prazmo.cz, popř. na tel. 777 829 
473. 

Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:mistostarostka@prazmo.cz
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Obnova katastrálního operátu novým mapováním 
 

V minulém roce byla u nás v obci zahájena rozsáhlá akce katastrálního úřadu, 
která měla za úkol zmapovat a případně nově zaměřit skutečný průběh 
jednotlivých pozemkových hranic. Akce probíhala za účasti všech vlastníků 
pozemků a troufám si říci, že i přes počáteční nedůvěru dopadla její první část 
na výbornou. Hovořím záměrně o první části, jelikož v té druhé, která se 
uskuteční v letošním roce, budou veškerá projednání na místě samém, 
geometricky zaměřena a následně vložena do katastru nemovitostí jako 
definitivní stav.  Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří k této 
akci přistupovali se vší zodpovědností, rozvahou, trpělivostí a mnohdy 
i s jistými ústupky, ať už ve vztahu k obci, či jinému sousedovi. Věřím, že 
ověřený a ve spoustě případů napravený stav vedení pozemkových hranic a 
staveb, odpovídající skutečnosti v terénu, bude v budoucnu prospěšný všem 
vlastníkům. 
Závěrem chci jen pro zajímavost uvést, že obec Pražmo, tímto krokem vyřešila 
mnoho nejasností, zejména ve vztahu k vedení místních komunikací. V 80 % 
případů tam, kde to zkrátka bylo možné, byly v symbióze se všemi sousedy 
upraveny hranice jednotlivých pozemků tak, aby odpovídaly skutečnosti. 
Někde ustoupila obec, jinde zase její soused. Zkrátka, vše proběhlo bez větších 
komplikací. Rovněž s obcemi Raškovice a Morávka byla sjednána dohoda o 
mírném posunu katastrální hranice v místech, kde naše katastrální území dělí 
hlavní komunikace a na různých místech jí několikrát kříží. Dosáhli jsme toho, 
aby tato vedla pouze na jedné straně a pozemkově silnici nesmyslně 
nerozdělovala. Ve dvou případech byla změna katastrální hranice iniciována 
ve prospěch vlastníků pozemků, kterým se vlastnictví rozdělovalo do dvou 
katastrálních území. 
Ještě jednou všem děkuji za perfektní spolupráci. 

Marek Kaniok, DiS., starosta obce 

 

 
 

Obec Pražmo hledá brigádníky na sezónní práce 
Přijmeme šikovné a pracovité muže i ženy (možno i studenty, či naopak 
seniory), kteří by si rádi přivydělali na základě sjednané Dohody o provedení 
práce.  
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Pracovní náplň pro muže: Údržba obecního majetku a zeleně dle aktuální 
potřeby – drobné řemeslné práce stavebního charakteru (zedníci vítáni), 
nátěry plotů, úpravy terénu apod.  
Pracovní náplň pro ženy: úklid budov, zahradnické a pěstební práce, údržba 
zeleně. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 558 692 240, případně mailem: 
podatelna@prazmo.cz. 

 

Hřbitov na Pražmě 
 

Místní hřbitov je nejen místem posledního odpočinku našich nejbližších, ale 
také místem, kam velmi často vedou naše kroky, abychom upravili hrob, 
zapálili svíčku nebo jen tak postáli a zavzpomínali na své nejbližší.  
A proto by mělo být společnou snahou nás všech – obce jako provozovatele 
hřbitova ale i občanů jako návštěvníků – udržovat hřbitov v důstojném stavu.  
Kromě pravidelného úklidu, běžné údržby či kosení trávy se v letošním roce 
bude potupně opravovat zvonička. Dojde k odkopání a zaizolování zděné části 
stavby a následně se opraví dřevěná konstrukce včetně nového pokrytí 
střechy.  
Zároveň se upraví i prostor za zvoničkou, kde bude nově umístěno mobilní WC, 
o jejímž pořízení rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání.  TOI TOI 
bude bez umyvadla, protože v blízkosti je kašna s tekoucí vodou a takovéto 
zařízení je možno používat i v zimním období. Používání zařízení bude zdarma, 
náklady na provoz bude hradit obec. 
Pro zajištění větší bezpečnosti bude na hřbitově rozšířen monitorovací systém 
tak, aby byly pokryty všechny části hřbitova i prostory před oběma vstupy.  
Péče o pěkný vzhled hřbitova je ale nejen na zřizovateli ale i samotných  
majitelích jednotlivých hrobů. Každý by si měl zajistit svůj hrob tak, aby při 
silnějším větru nelétaly suché kytice nebo prázdné kelímky od vyhořelých 
svíček po celém hřbitově. Předměty, které by se mohly rozbít (vázy,  skleněné 
obaly na svíčky apod.)  by měly být upevněny.   Stejně tak výsadba na hrobech 
by měla být přiměřená, keře či dokonce stromy jsou zcela nevhodné. 
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OHLÉDNUTÍ ZA… 

Vítáním občánků 
 
V sobotu 10. února 2018 proběhlo v podkrovních prostorách obecního úřadu 
vítání občánků. Paní místostarostka Mgr. Michaela Honešová spolu 
s předsedkyní výboru pro sociální záležitosti paní Olgou Muroňovou přivítaly 
9 nových občánků. Kromě finanční odměny dostávají rodiče poukázku do 
mateřského centra Skřítek, maminky kytičku a miminka plyšovou hračku. 
Zpestřit toto setkání přišly svými písničkami a básničkami děti z Mateřské 
školy na Pražmě.  
 
 

 
 

 
Obecním plesem 
V pátek 16. února se v sále hotelu Travný po loňské přestávce opět konal 
obecní ples. K tanci hrála všemi oblíbená kapela FLASH. Program obohatilo 
vystoupení tanečníků Martina Prágra a Denisy Galandžárové s ukázkou 
latinskoamerických tanců a kouzelníků Duo Rascals. Před půlnocí byla 
vylosována bohatá tombola s víc jak 80 hodnotnými cenami. Jako vždy končil 
ples v časných ranních hodinách a všichni se rozcházeli s pocitem příjemně 
stráveného večera. 
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Srdečně Vás zveme s Vašimi dětmi  
k zápisu  

do MŠ PRAŽMO na školní rok 2018/2019. 
 

MŠ Pražmo je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem a její 
kapacita je 56 dětí. MŠ Pražmo je zařazena do sítě škol Škola podporující 
zdraví. Třídy jsou věkově smíšené.  

V mateřské škole dětem nabízíme aktivity nad rámec běžného vzdělávání v MŠ: 

Taneční krouže Metoda dobrého startu 

Lyžařský kurs Plavecký kurs 

 

 

Zápis nových dětí do MŠ Pražmo se uskuteční 

 v pondělí 14. 5. 2017 a úterý 15. 5. 2017  

od 10 do 11. 30 hodin a od 14 do 16.30 hodin.  

 
S sebou vezměte OP a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a evidenční list.  
Budeme zapisovat asi 11 dětí (zatím není znám přesný počet odkladů školní 

docházky). 
Více informací o MŠ naleznete na webových stránkách -http://ms.prazmo.cz/ 
Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné místo  

a dítě absolvuje řádný zápis. 

 
 

Na všechny děti se těší paní učitelky. 

 

http://ms.prazmo.cz/
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Pražmovské ozvěny        13 

 

 
ZŠ Raškovice 

 
Zápis dětí k plnění povinné školní docházky, zápis do 1. tříd se koná v 
úterý 10. dubna 2018 od 9:00 – 17.00 hod. v budově ZŠ. 
Potřebné tiskopisy k zápisu: žádost o přijetí či žádost o odklad, evidenční list, 
již byly rodičům rozdány v rámci akcí pro předškoláky, dále jsou ke stažení na 
webu školy www.zsraskovice.cz, popřípadě k vyzvednutí na sekretariátu 
školy. 
K zápisu jsou povinni dojít zákonní zástupci s dětmi, jež dovrší věku 6 let k 31. 
8. letošního roku. K zápisu mohou dojít také děti, jež dovrší věku 6 let až po 
tomto datu, je potřeba dodat doporučení odborného poradenského zařízení a 
dětského lékaře o schopnosti nastoupit k plnění povinné školní docházky. Tato 
doporučení musí odevzdat také rodiče dětí, jež budou žádat odklad. 
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. 
Děkujeme.  

Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři 
králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. 
Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté a 
v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. „I 
letos se koledování podařilo, a tak kromě získaných finančních prostředků zůstal 
dobrý pocit z vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a 
nabídnutých rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a 
Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké 
Charity. V letošním roce se vydalo do ulic celkem 296 kolednických skupinek, 
které roznášely do našich domovů požehnání.  Koledování skončilo a my 
celkový výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč. 
V obci Pražmo se vykoledovalo 41 307,-Kč. 
 
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Získané finanční 
prostředky použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu 
těch, kteří si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní 
služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme 
podmínky, v nichž naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich 
potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na 
našich webových stránkách. 
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, 
stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky vřele přijali. 

         Lenka Talavašková,  

   Koordinátorka Tříkrálové sbírky 
   Charity Frýdek-Místek 

 

 
Poděkování 

 
Před 25 lety, 1. 3. 1993 zahájila činnost firma Bůžek Zahradnictví v Pražmě.  
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří svou odbornou prací přispěli 
k vybudování firmy a po celá ta léta zajištovali její provoz.  
 

Jiří Bůžek, Pražmo 77 
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VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

 
Mimo prázdniny je hřiště otevřeno ve všedních dnech od 14 h do setmění (max 
do 20 h) a o víkendech a o prázdninách od 8 h do setmění (max do 20 h) zcela 
bezplatně. Prosíme ale všechny návštěvníky, aby byli ohleduplní k vybavení, 
udržovali na hřišti pořádek a čistotu a respektovali provozní řád hřiště.   
Veškeré připomínky, náměty a závady hlaste neprodleně na obecní úřad 
Pražmo nebo pište na email: podatelna@prazmo.cz.   

 

 
 

Poplatek za psy a za odpad 
 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný k 31.3.2018.  

 
Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, 
využívání   a   odstraňování   komunálního  odpadu   je   splatný  k  31.10.2018 
a činí 500 Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce Pražmo. Pro majitele 
chat a chalup činí poplatek 556 Kč. 

 
Platba je možná v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo na účet vedený 
u ČS, a.s. 
1682040329/0800. Variabilní symbol Vám na požádání sdělíme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ 

V pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3. 2018 bude Sběrný dvůr v Raškovicích uzavřen. 
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Reklama 

 
ZAHRADNÍ TECHNIKA A SERVIS VLČEK 

Si   Vás dovoluje pozvat do prodejny zahradní techniky v RAŠKOVICÍCH 423. 
Nabízíme  sekačky ,travní traktory ,vyžínače ,křovinořezy,pily,drtiče, štípače  a 
jiné elektrické nářadí.Na všechny stroje zajišťujem servis a náhradní díly. 
 
Najdete u nás výrobky těchto značek KARSIT, STIGA , Cub-Cadet, MTD, HECHT, 
Riwall,Greenworks, GTM Professional, Scheppach/ Woodster, Campingaz, 
Elpumps, WEIBANG, VeGA, Husqvarna Zenoah Co., Ltd, ACTIVE, HealthLand a 
mnoho jiných. 

 

Máme pro Vás nachystanou 
zajímavou akci, přijďte  se 
přesvědčit. 

Raškovice 423, 73904 

Tel. 602 705 534        
558 692 692 
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