
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

Březen 2015    číslo 1/2015 

 

Vážení spoluobčané,  
 
Blíží se pomalu jaro a Vám se dostává do rukou první vydání Pražmovských 
ozvěn, které se velmi silně dotýká obecních financí. Zastupitelé na svém 
prvním letošním zasedání schvalovali rozpočet, přidělovali peníze z veřejné 
finanční podpory, plánovali investiční akce pro tento rok aj. O tom všem se 
dočtete na následujících stránkách. 
Ale obecní zpravodaj by měl informovat i o dalších pestrých stránkách života 
občanů nebo nejrůznějších spolků. Měly by se zde objevovat zajímavosti 
z akcí, které již proběhly, upoutávky na akce budoucí nebo nejrůznější 
postřehy Vás, občanů.  Pokud tedy budete chtít dát vědět o čemkoliv sami za 
sebe, za své sousedy nebo za nějaký spolek, napište na e-mailovou adresu: 
mistostarostka@prazmo.cz a Váš příspěvek se objeví v nejbližším vydání 
Pražmovských ozvěn.  
Jak již bylo řečeno, blíží se pomalu jaro a s ním i Velikonoce. Proto bych nám 
všem chtěla do nadcházejícího období popřát, abychom se v tom neustálém 
shonu uměli na chvíli zastavit a vnímat přicházející jaro a probouzející se 
přírodu. 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 

mailto:mistostarostka@prazmo.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015, který uvádíme níže.  
Výdaje 

Název Částka 
Silnice 2 070 000,00 
Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 
příspěvek od zřizovatele 450 000,00 
ZŚ Morávka 50 000,00 
ZŠ Raškovice  150 000,00 
Činnosti knihovnické 130 000,00 
Ostatní záležitostí kultury 582 000,00 
Sportovní zařízení v majetku obce 150 000,00 
Bytové hospodářství - provozní náklady 200 000,00 
Bytové hospodářství - projekt Rajmaneum 200 000,00 
Nebytové hospodářství - pronájem a úpravy 
Pošty 170 000,00 
Veřejné osvětlení 250 000,00 
Pohřebnictví 200 000,00 
Územní plánování 150 000,00 
Změny technologii vytápění - příspěvek na kotle 360 000,00 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 
Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 
Sběr a svoz ostat.odpadů (tříděný sběr) Sběrný 
dvůr 150 000,00 
Využívání a zneškodňování komun. odpadů 600 000,00 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 000,00 
Centrum obce  300 000,00 
Požární ochrana-dobrovolná část 150 000,00 
Zastupitelstva obcí 700 000,00 
Činnost místní správy 2 936 000,00 
Svazek obcí Morávka-Pražmo 95 000,00 
Svazek SOPM, SMS  12 000,00 
Příspěvek církvi 50 000,00 
Příspěvek organizacím  30 000,00 
Nákup osobního automobilu 300 000,00 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 
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Finanční vypořádání minulých let 14 730,00 
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy kapitál. výdajů) 4 452 670,00 
Celkem výdaje na rok 2015 15 587 400,00 

 

Příjmy 
Název Částka 
Daňové příjmy 

 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 780 000,00 
daň z příjmů FO ze SVČ 50 000,00 
daň z příjmů FO z kap. výnosů 200 000,00 
daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 
daň z přidané hodnoty 3 800 000,00 
daň z nemovitostí 570 000,00 
správní poplatky 20 000,00 
místní poplatek za odpad 504 000,00 
místní poplatek za psy 17 000,00 
místní poplatek za užívání veř. prostranství 10 000,00 
odvod výtěžku z VHP 190 000,00 
Celkem daňové příjmy 9 041 000,00 
Nedaňové příjmy   
Ostat. zál. těžeb. průmyslu- příjmy z úhr. dobýv. 
prost. 24000,00 
EKO-KOM-příspěvek 150000,00 
sběr a svoz odpadů (smlouvy, stavební odpad) 10 000,00 
pohřebnictví 90 000,00 
Rajmaneum - nájem  22 000,00 
Rajmaneum -  služby 67 000,00 
Nebytové hosp.- nájem 23 000,00 
Činnosti knihovnické - služby 3 000,00 
Kultura - služby - Skřítek 26 000,00 
Správa - pronájem za pozemky 15 000,00 
Správa - úroky z běž. účtu 5 000,00 
Správa - služby focení  15 000,00 
Správa -ostatní příjmy 17 200,00 
Celkem nedaňové příjmy 467 200,00 
Kapitálové příjmy    
Za prodej pozemku panu Bůžkovi 100 000,00 
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Kapitálové příjmy celkem 100000,00 
Přijaté dotace    
na státní správu 166 800,00 
dotace od obcí na hřbitov  110 000,00 
Celkem dotace 276 800,00 
Zapojení zůstatku -  stav účtu k 31.12.2014 5 702 400,00 
Příjmy celkem za rok 2015 15 587 400,00 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro Mateřskou 

školu Pražmo na rok 2015 ve výši 450 000 Kč. Příspěvek je schválen ve 
stejné výši jako v loňském roce.  

 

 Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Pražmo. Důvodem změny je skutečnost, že do stávající vyhlášky je 

nutno zakomponovat systém nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem (BRKO). Dle novely zákona o odpadech musíme mít v obci 
zajištěn systém třídění BRKO a to v období od 1. 4. do 31. 10. 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo přidělení částky 50 000 Kč v rámci veřejné 

finanční podpory Římskokatolické farnosti Morávka na opravu dvou 
místností na staré faře na Pražmě.  

 
 Zastupitelstvo obce schválilo úvěrování nákupu služebního vozidla. Po 

provedené analýze bylo zjištěno, že se tímto nákup vozidla příliš 
neprodraží (cca o 20 000 Kč při úvěru na 3 roky) a zároveň nedojde 
k zatížení rozpočtu. Novým vozidlem bude Škoda Yeti. 

 
NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2014 

 

 přivítali jsme 7 nových občánků 
 domov v naší obci našlo 24 nových občanů 
 nový domov mimo naší obec si našlo 27 občanů 
 navždy opustilo své blízké 9 občanů naší obce 

 
K 31. 12. 2014 žilo v naší obci 918 obyvatel. 
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Vzpomínka na velkého Pražmana 
V úplném závěru loňského roku zemřel po dlouhé nemoci pan Jan Bakota. 
Opustil navždy své blízké i obec, kterou tak miloval. Opustil i své sousedy a 
spoluobčany, pro které psal své nezapomenutelné texty. Tím, co nejvíce 
z jeho tvorby chytí za srdíčko, jsou bezesporu slova naší pražmovské hymny. 
Jak se píše v hymně, pan Bakota Pražman byl a navěky jim zůstane.  
 

Hymna PRAŽMA 

  

1. Když já tak stojím občas na Zlani, 
vlevo je západ a vpravo svítání. 

R:/: Já Pražman jsem a Pražmanem chci zůstat 
tak to je Pražmo, vesnice na dlani.:/ 

 
2. Zde kdysi stál Jan Pražma Nepomuk, 

tu spatřil krásu lesů, hor a luk 
R:/: on Pražma byl a Pražmou taky zůstal, 

tu krásnou ves on pro nás založil. :/ 
 

3. A od té doby běží Pražma čas, 
kdo to tu pozná, vrací se rád zas 

R:/: ten krásný pohled, tam do údolí, 
Člověka vždycky srdce zabolí.:/ 

 
4. Ten ,kdo se jednou v Pražmě narodil, 

vždycky se vrací, ač ve světě byl. 
R:/: Pražmo je malé, ale srdci blíž, 

Pražmanem nikdy v světě nezbloudíš.:/ 
 

5. Rodilý Pražman na pivo chodí, 
ať už je zdráv, či lehce marodí. 

R:/: s hasiči dbá na staré tradice 
po ohni s nimi suší hadice. :/ 

 
6. Ten komu se jeho čas naplnil, 

ten, kdo zde s láskou pracoval a žil. 
R:/: Toho na Zlani synek pochoval 

Pražmanem on tak navěky se stal. :/ 
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7. A o jedno tě prosím, můj Pane, 

ať ve mně láska k vlasti zůstane, 
R:/: Já Pražman jsem a Pražmanem chci zůstat 

Ať mě můj osud, kam chce zavane. :/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 

 

 Kdy se budou v obci vymetat komíny? 
Termíny vymetání komínů v naší obci byly uvedeny v minulých 
Pražmovských ozvěnách. Takže jen pro připomenutí: 25. – 26. května a 26. – 
27. listopadu2015.  
 
Bude letos svoz pneumatik?  
Pneumatiky můžete odevzdávat do sběrného dvora Raškovice-Pražmo 
v průběhu celého roku, jako ostatní odpad. Dne 21. dubna 2015 však bude 
proveden jejich odvoz k likvidaci a my bychom byli rádi, abyste v případě 
aktuální potřeby pneumatiky odevzdali nejpozději do 18. dubna z důvodu 
nezatěžování prostoru sběrného dvora do doby dalšího svozu. 
 
Lze se přihlásit do elektronického systému odebírání Pražmovských 
ozvěn?  
Určitě ano, zpravodaj je pak zasílán každému na jeho e-mailovou adresu. 
Jediné, co je potřeba udělat, nahlásit svůj požadavek na adresu: 
zdenka.lojkaskova@prazmo.cz. Na této adrese je i možnost přihlásit se 
k zasílání tzv. rychlých zpráv, které aktuálně informují o dění v obci.  Zasílání 

mailto:zdenka.lojkaskova@prazmo.cz
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zpravodaje nebo rychlých zpráv elektronickou cestou je velmi pohodlný, 
rychlý, ekonomicky výhodný i ekologický způsob informování o dění v obci.  
 
Jsou ještě k dispozici kalendáře pro rok 2015? 
Ano, kalendářů je zatím dostatek, jelikož jsme počítali se všemi občany. Proto 
jsou pro Vás k dispozici a my Vás žádáme o jejich vyzvednutí na obecním 
úřadě.  
 
Co se děje s velkou lípou na dětském hřišti?  
V těchto dnech dochází k výraznému zmlazovacímu řezu lípy, díky kterému 
dojde k prodloužení jejího života a současně ke zvýšení bezpečnosti při 
pohybu a hrách pod ní. Pokud by se toto neprovedlo, musela by být lípa za 
několik málo letech zcela pokácena. Lípy mají všeobecně ohromnou vitální 
sílu a my si přejeme, aby tady s námi byla ještě mnoho desítek let. 

 
OHLÉDNUTÍ ZA… 

Vítáním občánků 
 
V sobotu 7. února 
2015 proběhlo 

v zasedací 
místnosti obecního 
úřadu vítání 
občánků. Paní 
místostarostka Mgr. 
Michaela Honešová 
spolu s předsedkyní 
výboru pro sociální 
záležitosti přivítaly 

6 nových občánků. Kromě finanční odměny obdrželi rodiče poukázku do 
mateřského centra Skřítek, maminky kytičku a mrňousci malou hračku. 
Zpestřit toto setkání přišly děti z Mateřské školy na Pražmě.  
 

Obecním plesem 
Již tradiční obecní ples se konal v pátek 13. února v sále hotelu Travný. K 
tanci hrála všemi oblíbená kapela FLASH. S ukázkou latinskoamerických 
tanců vystoupil Jan Tylich se svou partnerkou. Pro zpestření zábavy připravili 
pořadatelé taneční soutěž s jablkem a před půlnocí bohatou tombolu s víc než 



Pražmovské ozvěny        8 

 

90 cenami.  Jako vždy končil ples v časných ranních hodinách a všichni se 
rozcházeli s pocitem příjemně stráveného večera. 

 
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

 
Obec 

2014 2015 rozdíl 

Dobrá 77 804 79 905 2101 
Janovice 47 780 47 800 620 
Krásná 28 614 24 450 -4164 
Morávka 33790 34534 744 
Nižní Lhoty 14 931 17 590 5659 
Nošovice 22 020 21 672 -348 
Pražmo 30 974 27 877 -3097 
Raškovice 35 775 34 521 -1254 
Vyšní Lhoty 18264 15796 -2468 

Celkový výtěžek sbírky 1 654 737  1 700 309 45 572 

Informace poskytla Charita Frýdek-Místek 

 
ANKETA - Lávka přes Hluchý potok 

Práce na Hluchém potoku postupují úspěšně kupředu a blíží se chvíle, kdy 
bychom chtěli demontovat stávající lávku u usedlosti pana Nikla a nahradit jí 
novou. Ta současná již dle našeho názoru neodpovídá nárokům na 
bezpečnost a rovněž estetiku. K novému kamennému korytu by slušela spíše 
lávka dřevěná, proto členové výboru pro místní rozvoj navrhli 5 variant, jak 
by tato lávka mohla vypadat a zastupitelé přenechali iniciativu Vám, 
občanům, abyste rozhodli o její budoucí podobě. Zakroužkujte v anketním 
lístku jednu z variant 1 – 5 a lístek vhoďte do schránky na obecním úřadě 
nebo pošlete e-mailem na adresu: starosta@prazmo.cz nebo 
mistostarostka@prazmo.cz nejpozději do konce března.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anketní lístek 
Vyberte si lávku podle obrázku na předchozí straně a 

zakroužkujte variantu, která je podle vás nejlepší: 
 

Varianta        1         2           3          4           5 

mailto:starosta@prazmo.cz
mailto:mistostarostka@prazmo.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO INFORMUJE 

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek 
Vás zve na  
 

Den otevřených dveří, 
který se koná ve středu dne 11. března 2015 od 14.30 h do 16.30 h v 
mateřské škole Pražmo. 

 
Přijďte si pohrát se svým dítětem do prostředí naší krásné mateřské školy 
 a získat další informace od kvalifikovaných učitelek. 
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A zároveň Vás zve na  
 

Zápis dětí do MŠ Pražmo pro školní rok 2015/16,  
který se koná ve středu 25. března 2015 od 8.00 h do 11.00 h a ve  
čtvrtek 26. března 2015 od 13.00 h do 15.30 h v mateřské škole Pražmo. 

 

Na přání rodičů od nového školního roku prodloužíme provoz mateřské 
školy do 16.30 hodin. 

Náš školní vzdělávací program:  „Mateřská škola Slunečnice podporující 

zdraví“ je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí 

cestou přirozené výchovy. Učíme děti  úctě k vlastnímu zdraví, zdraví 

ostatních lidí i přírody. Naše mateřská škola je zařazena v síti škol 

podporujících zdraví. 

Co můžeme Vašim dětem nabídnout? 
 logopedii v prostorách naší mateřské školy 
 široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, hra na 

klavír, kroužek výtvarný, keramický, kroužek s panem farářem, 
lyžařská a plavecká školička) 

 dětmi velmi oblíbenou školní zahradu 
 vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji  

v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět 

 rozvíjet komunikaci a spolupráci, vyjádřit svůj názor 
 pracovat ve skupinkách 
 tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost 
 přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených 

třídách 
 posílení zdravé sebeúcty – oceněním, pozitivním hodnocením 
 zapojení rodičů, rodin do života MŠ 

 
Více informací najdete na našich webových stránkách -  ms.prazmo.cz 

S sebou přineste rodný list dítěte. Telefon do MŠ: 558 111 237 nebo 
558 111 238 

Těšíme se na Vás, kamarádi a paní učitelky 
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JARO SE BLÍŽÍ … 
 

Jarní kompostování v naší zahradě 
Venku už máme nádherné jarní počasí a doslova ideální podmínky pro 
úpravu našich zahrad po krátké a mírné zimě. Přichází první sečení trávy, 
úklid zahrady, zpracování veškerého bioodpadu po zimě a příprava zahrady 
na novou sezónu. Při jarním restartu zahrady bychom neměli zapomenout 
také na kontrolu našeho kompostu, resp. využití hotového kompostu přímo 
v naší zahradě, či domácnosti. 
Během dne už máme teploty přesahující 10o C, což nám umožňuje přehodit 
celý kompost bez obav o mikroorganismy, které jsou jeho součástí. 
Kompostér si otevřeme, případně pro majitele kompostérů, které mají na 
vybírání kompostu pár malých dvířek a nedají se celé otevřít, doporučujeme 
kompostér jemně po stranách oklepat (můžete i nohou, ale s opatrností) 
a následně kompostér zdvihneme. Pro majitele sil je to o něco jednodušší, 
protože stačí rozložit jednu stranu sila a následně se pohodlně dostaneme 
k materiálu.  
Abychom si okolo kompostéru neudělali nepořádek, tak doporučujeme použít 
například rozřezaný 120 litrový plastový pytel, na který uložíme vrchní 
vrstvu nejčerstvějšího materiálu. Nejlepším pomocníkem nám budou vidle, 
kterými pohodlně odstraníme vrchní vrstvu ještě nezkompostovaného 
bioodpadu. Pod touto vrstvou nás bude čekat vytoužená odměna za naše 
úsilí, a to hotový kompost. Pro jeho vytažení nám asi nejlépe poslouží rýč, 
protože hotový kompost má konzistenci podobnou půdě. Pokud chceme 
kompost využít na naší zahradě, ve skleníku, případně na zaorání do půdy, 
není potřeba kompost nějak extrémně prosívat. Jednoduše pokud vidíme, že 
v kompostu zůstaly některé větší nezkompostované části, vytáhneme je 
rukou a dáme stranou. Hotový kompost naložíme do koleček a dopravíme na 
určené místo v zahradě. S využitím kompostu pro pokojové rostliny můžeme 
použít k prosetí kompostu klasické stavební síto na štěrk nebo malé ruční 
sítko. Při vybírání kompostu musíme dbát na to, aby nám určité množství 
zůstalo v kompostéru, bude totiž sloužit jako přírodní urychlovač pro čerstvě 
přidaný bioodpad. Kompostér můžeme uzavřít a materiál, který jsme na 
začátku uložili na plastový pytel, dohromady s nezkompostovanými kusy 
nasypeme zpět do kompostéru. Případně pokud máme čerstvý materiál 
z prvního sečení, přidáme ho ke kompostu a vše smícháme dohromady.  
Takto jednoduše jsme si vytvořili základ pro kompostování v našem 
kompostéru do nové sezóny. V předjaří také dochází k prostřihům našich 
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stromů a keřů, proto nezapomínejme na vytvoření rezervy dřevní hmoty 
vedle kompostéru (například v plastovém pytli). Tento dřevní materiál si 
nadrtíme na co nejmenší kousky, například drtičem zahradního odpadu (aby 
se nám co nejrychleji zkompostoval) a postupně ho přidáváme po celou 
sezónu do kompostu spolu s dužinatým materiálem. Tento postup nám zaručí 
kvalitní kompostování v co nejkratším čase a dodržíme tak základní pravidlo 
kombinace dusíkatých látek (posečená tráva, odpad ze zeleniny a ovoce, 
plevel, bioodpad z domácnosti, hnůj) s uhlíkatými (dřevní štěpka, odřezky 
z větví, sláma, obilniny, listí, kukuřičné slupky). 
Při kompostování na otevřené hromadě se doba zrání kompostu pohybuje od 
dvou do třech let, při kompostování v uzavřeném kompostéru je to od třech 
do dvanácti měsíců. To je jeden z hlavních důvodů, proč se hospodáři 
rozhodli přejít od kompostování na otevřené hromadě ke kompostování 
v uzavřené nádobě. Díky tomu oceňují hlavně rychlost celého procesu, a když 
se tato činnost spojí s kompostéry prémiové kvality se životností minimálně 
dvacet let, hovoříme o trvale udržitelném procesu kompostování na našich 
zahradách.   
Myslíme ekologicky, ale také ekonomicky – investice do kvalitního 
kompostéru se nám mnohonásobně vrátí. 
Martin Markuljak, Váš kompost guru  

 
Víceúčelové hřiště 

 
Současný ráz počasí v podstatě již nyní umožňuje provozovat multifunkční 
hřiště. Hřiště bude otevřeno ve všední dny (mino prázdniny) od 14 do 20 h a 
o víkendech a o prázdninách od 8 do 20 h. Vzhledem k množícím se závadám 
a značnému nepořádku na hřišti bude provoz opět evidován a zpoplatněn 
částkou 20 Kč za hodinu. Provozní řád a rezervační systém je uveden na 
webových stránkách obce.  
Kontakt: správce hřiště Jan Krzyžánek , Pražmo 78, tel. 777 754 499 (popř. 
Mgr. Michaela Honešová tel. 777 829 473).   
 

 
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
se koná každou středu v 16.30 v ZŠ Raškovice 

Hanka Felcmanová 
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

Tuto Sbírku vyhlašuje nezisková organizace Občanské sdružení Diakonie 
Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti.  
Co se sbírá: 

 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
 Látky (minimálně 1m2, ne zbytky) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřové přikrývky a polštáře 
 Menší funkční elektrospotřebiče 
 Knihy 

 

Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, 
nábytek, znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě na Pražmě ve dnech: 
30. 3. – 2. 4. 2015 

Po a St  8.00 - 11.30  a  12:00 - 16:30, Út a Čt  8:00  - 11:30 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112 
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Reklama 
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