
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

31.březen 2017    číslo 1/2017 

 

Vážení spoluobčané,  
po letošní, konečně normální zimě, nám jaro pomalu začíná vlévat nové síly 
do žil, a pokud se nenecháme omámit a překonáme počáteční jarní únavu, 
budeme si moci začít užívat prvních prací na zahradě:-). Nepřežeňme to, 
protože po zimě jsou svaly ztuhlé a kosti zlenivělé, proto rády v prvních 
chvílích protestují. 
Přeji Vám mnoho sil a zdařených, po celou zimu jistě pečlivě plánovaných 
záměrů. Přeji Vám krásné velikonoce, dívkám a ženám radost ze zájmu mužů, 
mužům radost z radosti svých žen. Dětem pak bohatou pomlázku a málo 
bolavých zoubků ze sladkostí. 
 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
 

JUBILEJNÍ ROK 2017 
 

Rok 2017 je pro nás rokem jubilejním. Historie obce Pražmo se začíná psát od 

roku 1777, kdy ji tehdejší majitel frýdeckého panství Jan Nepomuk Pražma 

založil. Na letošní rok připadá tedy 240. výročí jejího založení.  

Zároveň si letos připomeneme spolu s farností Morávka slavnostní vysvěcení 

kostela. Původní dřevěný kostelík již nevyhovoval nárokům farníků a tak byl 

v letech 1807 až 1817 postaven kostel nový zděný. Od jeho slavnostního 

vysvěcení uplyne letos  200 let.  

A význammné výročí si připomenou také místní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů 

byl v obci založen 23. ledna 1927 na ustavující valné hromadě.  Hasiči oslavují 

tedy  90. výročí založení.  

Pro připomenutí všech těchto událostí, které měly a stále mají velký význam pro 

život v naší obci, se během celého roku chystá celá řada kulturních a 

společenských akcí. Většina z nich je již naplánována a s jejch termíny budete  

v následujícím seznámeni. 
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Další neméně důležitou součástí letošního jubilejního roku bude realizace česko - 

polského projektu postaveného na společné historii s partnerským městem 

Niemodlin. Celým rokem se budou v rámci tohoto projektu prolínat vzájemné 

návštěvy, výměnné pobyty dětí, sympozia apod. Aktivity se budou konat vždy 

v Niemodlině i na Pražmě. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
V ROCE 2017 

 

Čtvrtek 20. 4. v 17 h v zasedací místnosti obecního úřadu PŘEDNÁŠKA p. 

Jaroslava GABZDILA na téma „historie rodu Pražmů“  

Neděle 7. 5. v 16 h KONCERT Hradišťanu s Jiřím Pavlicou v kostele na 

Pražmě 

Sobota 13. 5. v 14 h v kostele SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO 

PRAPORU u příležitosti 90. výročí založení sboru 

Víkend 20. -21.  5. POUŤ a VÝSTAVA HÁČKOVANÝCH PANENEK na 

staré faře 

26. – 28. 5. „DNI NIEMODLINA“ obecní slavnosti v partnerském městě 

Niemodlin s účastí delegace z Pražma 

28.5. – 30. 5. VÝJEZD DĚTÍ  z Pražma do Niemodlina v rámci společného 

česko - polského projektu  

30. 5. – 31. 5. VÝJEZD DĚTÍ z Niemodlina na Pražmo v rámci společného 

česko - polského projektu  

3. 6. PRAŽMOVSKÉ  VESELENÍ v areálu u sv. Floriána – celodenní akce pro 

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

zásahu profesionálních hasičů, ukázka techniky, slavnostní průvod na Zlaň, 

bohatý kulturní program, večer kácení máje apod.  

1. 7. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

22. 7. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

5. 8. LETNÍ KINO na zahradě hotelu Travný 

10. – 20. 8. ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM – v rámci společného projektu 

s Niemodlinem budou dva řezbáři z ČR a dva řezbáři z Polska vytvářet v naší obci 

dřevěné sochy (pražmovský jelen, niemodlinský sokol, lavička s prvky znaků 

obou obcí a model letohrádku na Zlani). Slavnostní odhalení soch proběhne 

v rámci plackových hodů.  

19. 8. tradiční PLACKOVÉ HODY 

27. 8. FARNÍ DEN 

9. 9. – 11. 9. VÝJEZD DĚTÍ z Niemodlina na Pražmo v rámci společného 

česko - polského projektu  
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11. 9. – 12. 9. VÝJEZD DĚTÍ z Pražma do Niemodlina v rámci společného 

česko - polského projektu  

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

15. 12. VÁNOČNÍ LADĚNÍ - tradiční jarmark pod kostelem  

 

Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce  

 

     VÝZVA  
V rámci již zmíněného společného projektu s městem Niemodlin se 
v letošním roce uskuteční i vzájemné výměnné pobyty dětí. Naše děti pojedou 
do Niemodlina a malí Poláci přijedou na Pražmo.  
Cílem těchto setkání bude poznání společné historie, překonání jazykové 
bariery a navázání přátelských vztahů se svými vrstevníky. Za každou stranu 
se dané aktivity u nás i v Polsku zúčastní 7 dětí, společně bude tedy všechny 
úkoly plnit 14 dětí současně. Při výjezdu do Niemodlina bude děti doprovázet 
jeden dospělý.  Veškeré náklady na dopravu, ubytování a stravu budou na 
obou stranách financovány z projektu. Vzájemná setkání se uskuteční dvě. 
1. setkání  
Neděle 28. 5. – úterý 30. 5. VÝJEZD 7 DĚTÍ  z Pražma do Niemodlina a 

následně úterý 30. 5. – středa 31. 5. VÝJEZD 7 DĚTÍ z Niemodlina na Pražmo.  

V rámci tohoto prvního společného setkání budou děti seznámeny se společnou 

historií Pražma a Niemodlina a následně budou tvořit komiks. 

 

2. setkání 

Sobota 9. 9. – pondělí 11. 9. VÝJEZD 7 DĚTÍ z Niemodlina na Pražmo a pak 

pondělí 11. 9. – úterý 12. 9. VÝJEZD 7 DĚTÍ z Pražma do Niemodlina.  

Výstupem tohoto setkání bude složené obří puzzle. Jednotlivé dílky skládačky 

budou děti hledat v rámci her a soutěží, kde budou muset projevit nejen fyzickou 

zdatnost ale i znalosti a dovednosti.  

   

V rámci těchto setkání se může tedy vystřídat až 28 účastníků. Hledáme proto 
zájemce z řad pražmovských dětí ve věku od 10 do 15 let, kteří by se těchto 
aktivit chtěli zúčastnit. Podmínkou je mít cestovní pas nebo ho zařídit do 
termínu prvního výjezdu! 
Zájemci (jejich zákonní zástupci) se mohou přihlásit na mail: 
mistostarostka@prazmo.cz nejpozději do 15. dubna 2017. Na tomto emailu 
budou taktéž zodpovězeny případné dotazy.    
 

Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce  

mailto:mistostarostka@prazmo.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro Mateřskou školu 
Pražmo na rok 2017 ve výši 500 000 Kč. Příspěvek je oproti minulému roku 
navýšen o 50 000 Kč.   

 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017, který uvádíme níže.  

      Příjmy 
   Název Částka 

daň z příjmů fyz. osob ze závislé 
činnosti 1 800 000,00 

daň z příjmů FO ze SVČ 30 000,00 

daň z příjmů FO z kap. výnosů 220 000,00 

daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 

daň z přidané hodnoty 3 900 000,00 
daň z příjmů právnických osob za 

obce 30 000,00 

daň z nemovitých věcí 520 000,00 

správní poplatky 18 000,00 

místní poplatek za odpad 530 000,00 

místní poplatek za psy 18 000,00 
místní poplatek za užívání veř. 

prostranství 13 000,00 
Odvod loterií a podobných her kromě 

VHP 40 000,00 

Celkem třída 1- daňové příjmy 9 119 000,00 

Nedaňové příjmy 
 Ostat. zál. těžeb. průmyslu-příjmy z 

úhr. dob. prostor 27000,00 
EKO-KOM příspěvek za tříděný 

odpad 150000,00 
sběr a svoz odpadů (smlouvy, 

stavební odpad) 10 000,00 

pohřebnictví 110 000,00 

Rajmaneum - služby 50 000,00 
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Rajmaneum - nájem 27 000,00 

Nebytové hosp.-nájem 21 000,00 

Činnosti knihovnické - služby 3 000,00 
Ostatní záležitosti kultury - Skřítek - 

služby 29 000,00 

Správa - pronájem za pozemky 2 000,00 

Správa - úroky 2 000,00 

Správa - příjmy z poskytování služeb 15 000,00 
Správa - Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady 120 000,00 
Správa - Ostatní nedaňové příjmy 

jinde nezařazené 100 080,00 

Celkem třída 2 - nedaňové příjmy 666 080,00 

  Přijaté dotace 
 Ost. neinv. př. transfery ze SR od 

Úřadu práce 84 000,00 

Neiv. př. transfery ze SR od KÚ 173 500,00 
Neinvest. př. transf. od obcí 

Raškovice a Morávka 100 000,00 

  Celkem třída 4 přijaté dotace 357 500,00 

  Zapojení zůstatku - stav účtu k 
31.12.2016 6 151 400,00 

splátky úvěrů (auto a úvěr na 
koupi Travného) -927 680,00 

Dlouhodob. přj. prostř. úvěr na koupi 
Travného 8 000 000,00 

CELKEM PŘÍJMY 23 366 300,00 
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Výdaje 

Název Částka 

Silnice 830 000,00 

Provoz veřejné dopravy 60 000,00 

Příspěvek od zřizovatele 500 000,00 
MŠ - přístřešek na kola, smysl. 

chodník -ost.invest. 150 000,00 

ŽŠ Morávka - příspěvek 50 000,00 

ZŚ Raškovice - příspěvek 100 000,00 

Činnosti knihovnické 150 000,00 

Ostatní záležitosti kultury 750 000,00 
Bytové hospodářství - provozní 

náklady 200 000,00 
Bytové hospodářství -  projekt 

Rajmaneum + opravy 600 000,00 
Nebytové hospodářství - opravy 

hotelu Travný 300 000,00 

Veřejné osvětlení 460 000,00 

Pohřebnictví 200 000,00 
Změny technologií vytápění - 

příspěvek na kotle 360 000,00 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 

Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 
Sběr a svoz ostat. odpadů (tříděný 

sběr)Sběrný dvůr 50 000,00 
Využívání a zneškodňován komunál 

odpadů 500 000,00 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 000,00 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 

Centrum obce 300 000,00 

Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 

Zastupitelstva obcí 900 000,00 

Činnost místní správy 3 612 000,00 

Rekonstrukce plochy před OÚ 500 000,00 
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Svazek obcí Morávka - Pražmo - 
příspěvek 230 000,00 

Svazek obcí Povodí Morávky - 
příspěvek 160 000,00 

Svazek místních samospráv - 
příspěvek 3 000,00 

Region Slezská brána- příspěvek 10 000,00 

Dar Římskokatolické církvi 150 000,00 

Příspěvek organizacím 150 000,00 

Sociální fond 21 000,00 

Nákup budovy Hotel Travný 8 000 000,00 
Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 20 000,00 
Ostatní finanční operace (daň z 

příjmů za obec) 30 000,00 

Finanční vypořádání z minulých let 8 100,00 
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy kapitál. 

výdajů) 3 242 200,00 

Celkem výdaje za rok 2017 23 366 300,00 
 
 

 
 

NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2015 
 

 přivítali jsme 12 nových občánků 
 domov v naší obci našlo 30 nových občanů  
 nový domov mimo naší obec si našlo 36 občanů 
 navždy opustilo své blízké 6 občanů naší obce 

 
K 31. 12. 2017 žilo v naší obci 908 obyvatel. Počet obyvatel tak zůstal 
naprosto stejný jako v roce minulém. 
  
Nejčastějšími ženskými jmény jsou Marie (30), Anna (20) a Jana (18). 
U mužů je nejoblíbenějším jménem Jan (30), Jiří (24) a Pavel (19).     
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KOTLÍKOVÁ DOTACE 2017 

16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na 
kotlíkové dotace pro jednotlivé kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský 
kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel 
Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak 
možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační 
program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí 
se počítá od 5. září. V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na 
uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo 
avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, 
plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. 
Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo 
kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro specifický cíl 2.1, 
Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2. který je k dispozici zde: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva. Informace pro žadatele ze strany kraje 
budou zveřejňovány průběžně v návaznosti na postup přípravy krajského 
dotačního programu. 
Pod heslem, kdo je připraven, není překvapen, již nyní Obec Pražmo nabízí 
konzultace k připravovanému programu. Byl bych velmi rád, kdybyste mne ti 
z Vás, kteří uvažují o výměně svého starého kotle, kontaktovali a já Vám budu 
průběžně podávat nejčerstvější informace. Zároveň mohu poradit 
s přípravou, případně sdělit zkušenosti z minulého roku. 
V okamžiku, kdy budou jasné podmínky dotace ze strany Moravskoslezského 
kraje, uspořádáme seminář, na který pozveme i odborníky z oblasti 
topenářství. 
Vážení občané, neváhejte využít této jedinečné dotační možnosti. Vlastníkům 
nemovitostí, o kterých si myslíme, že mají v souvislosti s vytápěním svého 
domu jistý dluh k životnímu prostředí 
v naší obci, budeme v nadcházejících 
dnech rozesílat osobní dopis, kterým 
je pozveme k individuálním 
rozhovorům o možnostech řešení 
jejich topení. 
 
Marek Kaniok DiS, starosta obce 
 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

 novým mapováním v části k. ú. Pražmo 
 

Katastrální úřad, katastrální pracoviště Frýdek-Místek bude v průběhu 
letošního roku provádět obnovu katastrálního operátu novým mapováním 
v části k. ú. Pražmo. O této skutečnosti jste již byli informováni na úřední 
desce obce Pražmo a rychlými zprávami. Vzhledem k tomu, že celá 
problematika nového mapování je dosti složitá, rozhodli jsme se v této věci 
uspořádat prezentaci přímo s pracovníky katastrálního úřadu, abychom 
předešli případným nedorozuměním. 
Tato prezentace proběhne ve středu 12. dubna 2017 od 16:00 hod. v sále 
hotelu Travný. 
Na internetových stránkách obce Pražmo www.prazmo.cz v sekci AKTUALITY si 
můžete v odkaze Nové mapování k. ú. Pražmo prohlédnout mapku, kde je 
vyznačeno území, kterého se nové mapování týká. Pokud jsou Vaše 
nemovitosti ve vyznačené lokalitě, využijte této možnosti, abyste se dozvěděli 
veškeré potřebné podrobnosti. Informace se týkají Vašich nemovitostí, proto 
žádáme, abyste věnovali této informaci pozornost a prezentace se zúčastnili. 

 Marek Kaniok, DiS., starosta obce 

 

HOTEL TRAVNÝ, s. r. o. 
 

Jak jsme Vás již informovali v minulých Pražmovských ozvěnách, obec 
Pražmo na sklonku roku koupila hotel Travný. Dle našeho názoru nemůže 
takováto nemovitost ležet tzv. ladem a měla by postupem času obci přinášet 
pozitiva, nejen ve formě financí, ale rovněž v oblasti společensko-kulturního 
života a rozvoje turistického ruchu. Samozřejmě víme, že počátky nejsou 
nikterak jednoduché, přesto věříme, že již v letošní sezóně budeme moci 
alespoň částečně hradit splátky úvěru z provozní činnosti restaurace a hotelu. 
Za účelem zprovoznění hotelu jsme založili společnost HOTEL TRAVNÝ, s. r. 
o., kdy jediným vlastníkem společnosti je Obec Pražmo. V současné době ještě 
probíhají nutné drobné opravy a dovybavení nemovitosti tak, abychom mohli 

http://www.prazmo.cz/
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ostrý provoz spustit nejpozději v polovině dubna. Již nyní se hromadí 
objednávky na akce nejrůznějšího druhu včetně ubytování. Věříme, že 
návštěvníci hotelu budou s našimi službami spokojeni, ať už u dobrého 
oběda, na oslavě nebo jen tak při posezení s přáteli u piva na zahrádce. 
V letošním roce připravujeme i kulturní programy, které budou souviset 
s oslavami založení obce. 
Vnímáme rovněž kritiku, která se na nás tu a tam v souvislosti se záměrem 
provozování hotelu snáší. Většinou se jedná o kritiku zvenčí, která je 
poháněná obavami z možné konkurence, v některých případech určitou 
přirozenou závistí. K tomu mohu pouze zopakovat, že nikdo z nás nejásal 
nadšením, že budeme vlastnit hotel. Zároveň jsme si však byli vědomi 
skutečnosti, že nechceme v centru obce ani ruinu a už vůbec ne ubytovnu. 
Toto riziko bylo více než reálné, proto jsme přistoupili ke koupi. A dejme si 
ruku na srdce. Když už vlastníme takovouto nemovitost, musíme uvažovat 
také o tom, aby se nám investice vyplatila a časem vrátila. K tomu by bez 
otevření hotelu nemohlo dojít a to ani v případě pronájmu třetí osobě. 
Zkrátka, většina lidí nám drží palce a za to jim moc děkuji. A těm, kteří již nyní 
kritizují, chci vzkázat, ať dají tomuto projektu šanci a s kritikou šetří až na 
časy, kdy bude oprávněná. Já věřím, že tomu tak nebude. 
 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
 
 

 
DOPLNĚNÍ STOLNÍHO KALENDÁŘE 

Při tvorbě obecního stolního kalendáře na rok 2017 se vloudila chyba, za 
kterou se velice omlouvám. Při komunikaci s tiskárnou vypadla z obecných 
informací na posledních stránkách kalendáře část o ordinačních dobách 
místních lékařů a otevírací době lékárny. Tyto chybějící informace dostáváte 
proto jako samostatnou přílohu tohoto vydání. Je v podobném grafickém 
zpracování jako kalendář. Můžete si ji do kalendáře vložit a tak ji mít stále po 
ruce.       
 
Mgr. Michaela Honešová,  

místostarostka obce  

 
 

 



Pražmovské ozvěny        11 

 

 
OHLÉDNUTÍ ZA… 

Vítáním občánků 
 
V sobotu 4. února 2017 proběhlo v nových 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.  
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce  
 

 
 
Pohádkovou nocí v knihovně 
  
V noci z 3. března na 4. března poprvé proběhla v obecní knihovně akce Na 
dobrou noc pro místní děti. Přihlásilo se 16 dětí ve věku 4 – 13 let, aby 
strávily noc v knihovně při předčítání pohádek a příběhů. 
Zakladatelkami takovéto akce jsou knihovnice z Uherského Hradiště, které ji 
pod názvem Noc s Andersenem pořádaly prvně v roce 2000. Pohádková noc 
se ujala a rozšířila po celé Evropě. Letos jsme se rozhodli umožnit ji i 
pražmovským dětem. 
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Během poslouchání děti kreslily a vyráběly si památeční záložky, které si pak 
odnesly domů. Přičinlivé maminky napekly dobroty, aby dětem zpříjemnily 
večer. 
Všichni byli překvapivě vzorní. Během večeře shlédli promítanou pohádku a 
ještě zalezlí v pelíšcích poslouchali další čtení a vyprávění, aby se jim lépe 
usínalo. 
Někteří nejmenší museli zvládnout první noc v životě bez maminky a tatínka, 
avšak nesli to velmi statečně. Po snídani se pomalu rozcházeli domů a skoro 
všichni se ujišťovali, že čtení Na Dobrou Noc bude zase. I rodiče žehrali, že 
taková akce, kdy mají volný večer bez milovaných ratolestí, nebývá každý 
měsíc. Inu každý měsíc ne, ale opakovat se bude. 

 Kateřina Janošíková, knihovnice  
 

 
 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
 
Mimo prázdniny bude 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: mistostarostka@prazmo.cz.   
 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ 

Připomínáme, že dne 31. 3. 2017 byl 

 splatný poplatek za psy! 
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OBEC PRAŽMO zve DOBROVOLNÍKY z řad občanů (děti, dospělé, 
seniory) na akci  

 „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“ 
 

 
 

Největší dobrovolnická akce v České republice se koná 
v sobotu 8. dubna 2017. 

 
Sraz účastníků je v 9 h před obecním úřadem na Pražmě. 

 
Organizátoři zajistí pytle, pracovní rukavice a malé občerstvení, 
dobrovolníci si s sebou donesou dobrou náladu a chuť něco udělat pro 
přírodu a své okolí. 
 
K této celostátní akci se naše obec přidala poprvé v loňském roce, kdy se 
sešlo asi pětadvacet dětí (převážně z řad místních mladých hasičů) i 
dospělých, kteří 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 loňských účastníků.  
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme. 
  
Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše domácnosti tři 
králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. 
Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnácté a 
v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. 
V letošním roce se vydalo do ulic celkem 293 kolednických 
skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání.   
Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je 1 962 141,-Kč. Na Pražmě 
koledovaly 3 skupinky a obsah v pokladničkách činí 31 806,-Kč. 
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Finance 
využijeme při opravách a úpravách v Domě pokojného stáří, v Oáze pokoje, 
nakoupíme nové pomůcky pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpoříme 
rozvoj služeb pro seniory a nemocné i pro děti a mládež a mnoho dalšího“, 
sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. Kompletní záměry 
využití výtěžku najdete na našich webových stránkách. 
„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, 
kteří bez ohledu na mrazy a sněhovou nadílku vyrazili ven, stejně jako štědrým 
dárcům“ uzavírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 

 
Renáta Mecová, 

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 
 

 
 

 
 

 
Sběr papírových krabic 

 
Jednou z dílčích aktivit Pražmovského veselení konaného 3. června bude 
soutěž pro děti ve stavění makety letohrádku hraběte Pražmy z papírových 
krabic na Zlani. Vyzýváme proto všechny, kteří doma někde na půdě mají 
velké papírové krabice, aby je věnovali dětem. Po nahlášení na obec budou 
krabice od dárců svezeny těsně před plánovanou akcí.   
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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 v pátek 21. dubna 2017 od 9.30 do 11.00 h a od 14.00 do 16 
h v mateřské škole Pražmo. 

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

Zápis dětí do MŠ Pražmo pro školní rok 2017/18,  
který se koná ve středu 3. května 2017 a čtvrtek 4. května 2017 od 10.00  
do 16.30 h v mateřské škole Pražmo. 

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

 Taneční kroužek  Metoda dobrého startu

 Pěvecký kroužek  Keramický kroužek

 Lyžařský kurs  Kroužek hry na hudební nástroj

 Kroužek anglického jazyka  Plavecký kurs 

 
S sebou vezměte OP a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a evidenční list.  
Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné místo.  

 
Více informací o MŠ naleznete na webových stránkách školky  

http://ms.prazmo.cz/ 

                                                Těšíme se na Vás, kamarádi a paní učitelky  

http://ms.prazmo.cz/
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INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let 
nejpozději k 31. 8. 2017, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému 
předškolnímu vzdělávání. 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky 
v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou o předškolním 
vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 280/2016 Sb.). 
Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. 
Právo dítěte vzdělávat se v MŠ i v období školních prázdnin tím není dotčeno. 
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti 
ve vzdělávání budou stanoveny ve školním řádu. Ředitel je oprávněn 
požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je 
povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne 
výzvy. 
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí 
pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze 
obecních mateřských škol). Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti 
starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě 
nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané 
k povinnému předškolnímu vzdělávání).  

 

 
OBĚDY PRO OBČANY 

 
CENA OBĚDA  56,- Kč přivlastním odběru 

  CENA OBĚDA        66,- Kč při donášce až domů 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE VEDOUCÍ ŠJ NA TELEFONNÍM ČÍSLE 
558 640 753. 
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Zápis k povinné školní docházce se koná 

v úterý 11. dubna 2017 od 9.00 do 18.00 h 
S sebou přineste (až v den zápisu): Rodný list dítěte, žádost o přijetí nebo 
odkladu, zápisový list, OP rodiče nebo dítěte k ověření trvalého bydliště, 
rozhodnutí o odkladu u dětí s odkladem, k odkladu potřebná stanoviska 
poradenských zařízení. 
Tiskopisy byly k vyzvednutí při dni otevřených dveří, jsou ke stažení na 
webových stránkách školy či na sekretariátu školy. 
 
 
 

 
FLORBAL NA PRAŽMĚ 

 
Vážení a milí spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás seznámil se sportovním výsledkem Florbalového klubu 

Pražmo. Historicky poprvé se náš tým  FBC zúčastnil X. ročníku Podbeskydské 

florbalové ligy pro sezónu 2016/2017, pořádané TJ Sokol Frýdlant n. O. a TJ 

Sokol Frenštát p. R. Tohoto X. ročníku se zúčastnilo 15 týmů, přičemž náš tým, 

jako úplný nováček v této lize, obsadil krásné a zasloužené 11. místo. Liga byla 

rozdělena do dvou skupin a naše skupina hrála převážně v soboty. Touto cestou 

bych rád poděkoval všem hráčům našeho klubu, kteří si udělali čas ze svého volna 

a nemalou mírou se podíleli na získání 11. místa. 
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FBC Pražmo již tradičně pořádá VI. Florbalový 

turnaj o putovní pohár, který se uskuteční 29. 4. 

2017 ve VSH Raškovice od 9:00-16:00 h. 

Přijměte naše pozvání na tento turnajový den. 

Budeme velice rádi, když se na nás přijdete 

podívat a podpoříte nás v co nejlepším sportovním 

úspěchu.   

V neposlední řadě mi dovolte poděkovat našim 

sponzorům, jmenovitě obci Pražmo, obci 

Raškovice, firmě Delkos a obchodu 

FlorbalStore.cz za jejich sponzoring a podporu. 

Vaší podpory si velice vážím. 

 

Za FBC Pražmo Jiří Rusek ml. 

 
 

 
 

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 

 
 



Pražmovské ozvěny        20 

 

Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, 
nábytek, znečištěný a vlhký textil, nádobí bílé i černé, lyže , lyžáky 
 

 

Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě na Pražmě ve dnech: 
3. – 6. dubna 2017 

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.  
 

 
OZNÁMENÍ 

 
Oznamujeme, že společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., IČ: 623 05 042, 
sídlo Raškovice 77, 739 04, statutární orgán:  Radka Lajzová Černohorská  
(dále jen „poskytovatel“), získala sociální registraci - osobní asistence. 
Sociální registraci vydal Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj.  
Informace o registraci nové sociální služby:   
Druh služby: osobní asistence  
Poskytována od:   27. 3. 2017   
Identifikátor:    9684698  
Okruh osob, cílová skupina:   

 osoby s jiným zdravotním postižením       

 osoby s tělesným postižením      

 osoby se zdravotním postižením      

 senioři   

 Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 – 80 let) starší 

senioři (nad 80 let)  

Kapacita: počet klientů: 7 (postupně budeme navyšovat) 
Místo poskytování:   DELPHINUS DELPHIS s.r.o. – osobní asistence   
Kontaktní údaje:   Raškovice 28, 739 04; tel. 724 379 168, 730 820 129   
Forma poskytování: terénní  
Webové stránky: http://toaraskovice.webnode.cz/ 
Posláním terénní osobní asistence je poskytnout terénní službu, pro osoby 
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
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Služba se poskytuje bez časového omezení. Terénní osobní asistence 
napomáhá větší samostatnosti uživatelů a tím napomáhá k setrvání uživatelů 
v jejich domácím přirozeném prostředí. Posláním služby chápeme 
respektování jedinečnosti klienta, zachování jeho společenského života. 
Zaměstnanci terénní osobní asistence zaručují profesionální přístup, na svou 
pozici jsou dostatečně kvalifikováni. 
 
Za společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o. Radka Lajzová Černohorská 
 

 
 

ZAČÁTEK NOVÉHO VČELAŘSKÉHO ROKU 
 

Včelaři v předjaří sledují správný rozvoj včelstev, zjišťují jejich sílu a zejména 
zůstatek zimních zásob, které v měsíci březnu a dubnu rapidně ubývají. Je to 
důsledek toho, že včelí matka již vydatně klade plod, který musí být 
soustavně zahříván včelkami. Více tepla, více konzumace uložených zásob. 
Proto včelař nesmí dopustit dramatický úbytek těchto zásob, jinak by 
včelstva strádaly a v horším případě mohly uhynout. Důležité je také vytvořit 
dostatečný prostor pro kladoucí matku, abychom postupně vytvořili silná a 
především zdravá včelstva, která budou schopna v období plného rozkvětu 
jarní a letní vegetace přinést maximální množství nektaru a pylu. Víte, že 
v období největší síly včelstva je v úlu 60tis až 80tis včel. Je to neuvěřitelné, a 
proto se musí v období předjaří vytvořit takové podmínky, aby jejich vývoji 
nic nebránilo. 
V úvodu letošního roku se činnost ZO zaměřila na vzdělávání členské 
základny. Výbor ZO po pečlivém zvážení vybral celkem pět odborných 
přednášek, která mají za úkol rozšířit znalosti našich včelařů.  
První přednáška se uskutečnila dne 12. února, kde přítelkyně Marie Knödlová 
přednášela na téma včelí produkty a práce s voskem.  
Druhá odborná přednáška se uskutečnila dne 18. února, kde nás majitel 
„Včelařství Koblížek“ přítel Martin Kobliha seznámil s novými a ověřenými 
trendy ve včelaření. Pro velký zájem včelařů, celkem 71 členů i z jiných 
organizací, se přednáška z  kapacitních důvodu uskutečnila v konferenčním 
sále hotelu Partyzán. Zde bych chtěl poděkovat majitelům hotelu manželům 
Gazdovým za vstřícnost a ochotu při zajišťováni této akce. 
 Další v pořadí již třetí odborná přednáška se uskutečnila dne 11. března, kde 
majitel včelařství a dlouholetý učitel a odborník Petr Vydra, seznámil 
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přítomné včelaře s tlumením nákazy včel a s praktickou činnosti na včelnici 
v období předjaří a podletí. On sám ctí zásadu, že včelař tu byl daleko později 
než včely a proto je důležité do včelího procesu zasahovat minimálně, včela si 
sama poradí. Kontrola česna při prvních jarních proletech, spojování slabých 
včelstev, kontrola podmetu a následné rozšiřování úlového prostoru, to jen 
zlomek informací které přítomní včelaři získali. 
 V pátek 17. března se uskutečnila v rámci ukončení aktuálního ročníku 
„Festivalu sněhu“ přednáška o Apiterapii, zajímavém a netradičním způsobu 
léčby člověka pomocí včel a včelích produktů. Přednášející RNDr. Zdeněk 
Klíma seznámil přítomné posluchače s léčbou otevřených ran pomoci medu a 
propolisu, použitím pylových rousku a pergy jako doplňku bílkovin ve stravě 
pro vylepšení imunitního systému, využití „Mateří kašičky“ pro kosmetické 
účely, včelího jedu u revmatologických potíži, dýchání úlového vzduchu při 
astmatech dýchacích cest a používání včelami ovlivněné pitné vody. To je jen 
krátký výčet témat této přednášky, které se zúčastnilo přes 60 včelařů a 
občanů Morávky. 
 Na závěr bych chtěl pozvat naše včelaře na poslední vzdělávací akci 
v letošním roce, kterou bude praktický kurz chovu včelích matek, který se 
uskuteční dne 10. června od 9,00 hod na včelí farmě v Pržnu a přednášejícím 
bude dlouholetý včelař a zároveň majitel této farmy přítel Jaroslav Kopeček.  
To, že je o tyto vzdělávací akce zájem dokumentuje vzrůstající účast včelařů. 
 
Uherek Václav, předseda ZO ČSV Morávka 
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Reklama 

KURZY ANGLIČTINY na obecním úřadě v Pražmě 

Angličtina pro mírně pokročilé 
úterý 17:00 – 18:30 18.4. – 20.6.2017 
Angličtina pro pokročilé 
čtvrtek 17:00 – 18:30 20.4. – 22.6.2017 
(Po domluvě je možná změna.) 
Každý kurz obsahuje 10 lekcí po 90 min. 
Cena: 2000,- 
Přijďte si oprášit angličtinu, kterou už znáte, naučit se něco nového, 
diskutovat, bavit se. Budeme používat moderní výukové materiály, 
aktuální texty z internetu podle Vašeho zájmu a videa. 
Více o mně na navolnenoze.cz/prezentace/eva-kalendova/ Kontakt: 
e.kalendova@seznam.cz, Tel: 608 608 159 

 

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ Dobrá     
Vás zve na  

Jarní koncert s názvem   
TAJUPLNÝ OSTROV 

uslyšíte: skladby z pohádek, filmů, populární skladby a 
nebude chybět také „vážná hudba“ 

Kdo bude hrát: studentka 
Janáčkovy konzervatoře a 
Gymnázia v Ostravě, žáci ze 
Soukromé hudební výuky – sólisté, 
dua, tria,... 
  - flétnový soubor 

                         nebude chybět překvapení 
 moderátoři: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, obor - 
herectví 

Jarní koncert se koná 23. května 2017 v 17.30 hodin , 
ve společenském sále při ZŠ Dobré 

Dobrovolné vstupné 

mailto:e.kalendova@seznam.cz
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