
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

prosinec 2011    číslo 5/2011 

 

 
Starosta na téma... 
 
Vážení spoluobčané, za pár dní jsou tady vánoce a poté nový rok. Jsou 
to chvíle, kdy budeme všichni nostalgicky vzpomínat na to, co uplynulo 
jako voda a se zvědavostí, možná i trochou neklidu v mysli očekávat 
nové zítřky. Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál, abyste tyto 
nejkrásnější dny v roce strávili s  pocitem klidu v duši, abyste se mohli 
se všemi, které máte rádi setkat a prožít společné chvíle. V novém roce 
Vám přeji pevné zdraví, mnoho životních úspěchů a taky dostatek vůle 
potřebné pro přežití stále se zhoršujících ekonomických podmínek. 
 
 
Marek Kaniok,DiS., starosta obce 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo umístění nové policejní úřadovny 
v budově bývalého obecního úřadu. Ta by měla fungovat od 
1. 1. 2012. Podle dohody s Policií ČR se bude jednat o jakousi 
předsunutou základnu Obvodního oddělení policie v Nošovicích, 
pod které naše oblast po zrušení policejní stanice v Krásné, spadá. 
Nebude to proto ani stálá služba a kontakt s policisty bude 
na základě telefonické domluvy. Policisté budou v naší oblasti 
působit zejména v rizikových obdobích, jako jsou víkendy, 
prázdniny, různé svátky a plánované kulturní akce. Účelem je, aby 
byli viděni v terénu, nikoliv k nalezení v kanceláři.  
Co, předcházelo tomuto rozhodnutí, si můžete přečíst dále. 

 Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný finanční příspěvek 
ve výši 125 000 Kč pro ZŠ Raškovice na pořízení nové interaktivní 
tabule a vybavení hudebního kroužku. 

 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu jednáním s majitelem 
bytových domů o možnostech snížení rychlosti vozidel 
na sídlišti. 

 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi prověřit možnosti 
organizace exkurzí v automobilce Hyundai, případně v pivovaru 
Radegast. Zájem o exkurze vyšel od seniorů na jejich setkání, 
na podzim tohoto roku. 

 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
kterou se upravuje výše poplatku za odpad pro příští rok. Poplatek 
za odpad byl pro rok 2012 stanoven na 500 Kč, s tím že trvale 
bydlícím občanům je poskytnuta sleva ve výši 50 Kč. Občané 
s trvalým bydlištěm na Pražmě zaplatí tedy za odpady 45O Kč 
za osobu a rok. Ke zvýšení poplatku o 30 Kč oproti roku minulému 
dochází zejména z důvodu změny výše DPH u skládkového. Proto, 
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aby občané dostali známku na popelnici, musí být aspoň část 
poplatku uhrazena do konce března. 

 Současně zastupitelstvo schválilo OZV č. 4/2011, o místních 
poplatcích. Touto vyhláškou se mění poplatek ze psů a to u psů 
chovaných v rodinných domech z 80 Kč na 100 Kč za prvního psa 
a dále u psů chovaných v bytových domech z 300 Kč na 400 Kč  
za prvního psa. Důvodem ke zvýšení poplatku je skutečnost, že se 
tento poplatek již dlouho neměnil, přičemž komplikace související 
s úklidem po neuvědomělých majitelích psů jsou stále větší. 
Rovněž náklady na případný odchyt a umístění psa v útulku 
neustále rostou. Současně s platbou poplatku za psa dostane každý 
majitel sáčky na psí exkrementy.  

 

 
 

 

PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 
 

Opravená cesta v Rovni. 
Již více občanů namítalo, že cesta v Rovni je opravena špatně. Chtěl 
bych tímto uvést, že je skutečně jeden úsek (nejdelší opravený úsek u 
přečerpávací stanice) v reklamačním řízení. Celý úsek bude na jaře 
znovu odfrézován a opraven. Ostatní úseky jsou opraveny dobře, 
samozřejmě v rámci možností, které byly stavem komunikace dány. 
 
 

 
 

Obecního úřad na Pražmě bude v období od 27.12. 2011 
do 30.12. 2011 z důvodu čerpání dovolené zcela uzavřen. 

Ze stejného důvodu bude zavřeno i v knihovně a také na obecním 
úřadě v Raškovicích. 
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ROZHOVOR 
 

I přesto, že Pražmovské ozvěny mají v prvé řadě informovat 
o aktuálním dění v obci, rozhodli jsme se občas tyto, mnohdy strohé 
informace proložit zajímavým čtením o významných osobnostech naší 
obce, či blízkého okolí. 
Jako první přinášíme v této poklidné adventní době rozhovor s panem 
farářem P. Mgr. Mirosławem Jeselem, protože povídání s ním 
se právě z velké částí týká adventu a Vánoc. 

 
Ze které části Polska pocházíte? 
Obec, odkud pocházím, se jmenuje Ruda Śląska. Nachází se ve Slezsku 
nedaleko Katowic, odtud je to asi 98 km. 
 

Proč jste přijel zrovna do Čech? 
To už je devatenáct let. V době, kdy  jsem byl ještě polský bohoslovec, 
přijel za námi do Tuchova český provinciál řádu Redemptoristů 
z Příbrami  a chtěl studenty bohoslovce, kteří by dokončili svá studia 
v Praze a mohli srovnávat práci v Polsku a v Česku. Já jsem se tehdy 
přihlásil a studia dokončil již v Praze. V Čechách jsem tedy již 19 let 
a vysvěcen jsem byl už pro Českou republiku. 
 
Jak jste se k tomuto povolání dostal? 
Člověk najednou pocítí takový vnitřní hlas, budeš knězem, budeš 
pro mě pracovat, my věřící tomu říkáme svědomí, hlas Boha v nás. 
Vstoupil jsem do řádu Redemptoristů, jsem řadový kněz. 
 
Trvalo Vám dlouho naučit se česky? 
Podmínkou dokončení studia v Praze byla samozřejmě čeština, takže 
jsem přijel počátkem prázdnin, v září a říjnu jsem se učil česky 
a v listopadu jsem už dělal zkoušky z češtiny. Ze začátku to bylo těžké, 
zvlášť když někdo mluvil rychle, tak se nedalo rozlišit, kde slovo začíná 
a kde končí. Ale když už člověk pořád poslouchá češtinu 
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na přednáškách nebo seminářích, tak ji pak už zvládne. Časem už to 
bylo pochopitelné snadněji. 

 
V Praze je jiné nářečí než tady. Dělalo Vám problém si na to naše  
zvyknout? 
Ostravské nářečí jsem neznal, protože jsem začínal v Praze. Ale 
postupně jsem se seznamoval s ostatními nářečími České republiky. Při 
studiích v Praze jsem znal jenom pražský dialekt, potom jsem pracoval 
na Znojemsku, to je zase něco jiného a teď poznávám místní nářečí. 
I když tady je situace pro mne jednodušší, protože zdejší nářečí se 
velmi podobá tomu polskému z oblasti, odkud pocházím. Proto je to 
pro mne pochopitelnější. 

 
Stalo se Vám někdy, že jste při bohoslužbě nebo mši zapomněl nějaké 
české slovo? 
Ze začátku ano, když jsem chtěl něco říct z hlavy bez přípravy. 
Například první Vánoce, jsem farníkům popřál, aby přežili Vánoce, 
protože v polštině je to jedno slovo, přežít a prožít. Před kostelem mi 
pak řekli, no doufáme, že se žádnou kostí neudusíme. 
 
Jak prožíváte dobu adventu?  
Doba adventu je příprava na vánoční svátky na památku narození 
Ježíše Krista. Takže začínáme první adventní nedělí svěcením 
adventních věnců, to jsou věnce se čtyřmi svícemi. Ty čtyři svíce 
ukazují čtyři neděle přípravy, vlastně každá rozsvícená svíce ukazuje 
přiblížení se právě svátku narození Ježíše Krista.  
 
Slaví se v Polsku vánoce jinak než tady? 
Křesťanské vánoce jsou velmi podobné. Liší se snad jen jídlem, ale to je 
zase jiné v každém kraji, stejně jako tady.  
 
Máte v Polsku nějaké jiné tradice nebo zvyky?  
Tradice jsou také stejné, štědrovečerní večeře je stejná jako tady, pak 
půlnoční mše svatá a 25. prosince, na Boží hod je vánoční mše svatá.  
 



Pražmovské ozvěny        6 

 

Kdy se můžeme přijít podívat do kostela na vánoční betlém? 
Vánoční betlém bude otevřený od 24. prosince, protože to je poslední 
den adventu. Na boční straně kostela bude tradiční starý betlém 
a zepředu po levé straně je betlém dětský.  Ano, také děti staví svůj 
vánoční betlém, před rokem měl úspěch, tak se přijďte podívat, 
srdečně zvu. Kostel je otevřený vždy po každé mši svaté nebo 
po zavolání mohu kostel otevřít i jindy. 
 
Kdy vlastně začínají vánoční svátky? 
Vánoční svátky začínají podle židovského kalendáře 24. prosince 
po západu slunce, tomu se říká vigilie.  
 
Na vánoční svátky jezdíte Vy za rodinou nebo rodina za Vámi? 
Od doby, co jsem na Pražmě, tak rodina jezdí za mnou, protože já zde 
mám povinnosti a nemohl bych na tak dlouhou dobu odjet. 
 
Liší se nějak adventní mše od těch normálních? 
Některé mše svaté jsou slavnostní víc některé míň. Liší se i barvou 
roucha. Adventní mše jsou sloužené ve fialové barvě. Je to barva 
pokání, znamení postu a popela. Pokud je to mučedník, používá 
se červená barva, nebo jestli je to jiný svátek Panny Marie, tak se 
používá bílá barva roucha. 

 
Je nějaká barva roucha, která se vůbec nepoužívá?  
Používají se všechny barvy, ale například černá barva, která se kdysi 
používala na pohřbech, byla nahrazena barvou fialovou. Tato původní 
roucha můžete vidět pouze v muzeích nebo depozitářích.  
 
Jsou roucha hodně těžká? 
Ta staré ano. Ta, co mají více než 80, 90 let, jsou vyšívaná ručně.  Ale ta 
dnešní moderní, protože technika jde kupředu, jsou již lehká.  
 
Jak se vlastně začaly slavit Vánoce? 
Slavit se začaly teprve až od 4. století. Římané slaví narození Boha 
slunce 25. 12., to je slunovrat, a proto my, křesťané chceme slavit 
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narození našeho Ježíše Krista. To znamená, že se vánoce do 4. stolení 
prakticky neslavily, jenom Velikonoce, to znamená ukřižování Ježíše 
Krista, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. První Vánoce, které křesťané 
začali slavit, jsou zaznamenány v kronikách 25. prosince roku 350. 
Samozřejmě nebyly ještě tak rozšířené po celém světě a pro celou 
církev, ale od té doby si křesťané řekli, že nebudou slavit svátek boha 
slunce, ale budou slavit svátek narození Ježíše Krista. Nikde se 
nedočtete v Bibli, kdy se Ježíš Kristus narodil, jen apoštol Lukáš píše, že 
se tato událost stala v době prvního sčítání lidu v římské říši, které 
nařídil císař Augustus. Nic více v Bibli nemáme. Přestože Ježíš Kristus 
je historickou postavou, tak někteří lidé říkají Ježíšek. Je to snad nějaká 
pohádková bytost? Ježíš Kristus se narodil doopravdy, máme 
to zaznamenáno v Bibli i v různých římských či židovských kronikách, 
takže ta událost se skutečně stala. Myslím si, že to 4. století můžeme 
přijmout za počátek oslav vánoc. Jestli to slavili dříve, to nevíme, o tom 
není záznam, první záznam je skutečně v roce 350 našeho letopočtu. 
 
Odkud se vlastně vzal název Vánoce?  
Nejpravděpodobněji, jak jsem se dočetl i já, slovo pochází z německého 
slova  Weihnachten a počeštilo se. V Polsku slovo Vánoce neexistuje, 
tam se tomu říká Bożego Narodzenia. 
 
A kde se vzal zvyk dávat si vánoční dárky?   
To je křesťanský zvyk. Bůh dal a poslal svého syna Ježíše Krista jako 
dar pro nás, lidi, no a i lidé se začali obdarovávat právě na znamení 
tohoto prožitku. Například se nechává u štědrovečerní večeře na stole 
prázdný talíř, kdyby někdo náhle přišel. Je to obdarování. 
 
Má nějaký význam, že se ke štědrovečerní večeři jí zrovna kapr?   
Ryba se stala znamením křesťanství. Dříve se ještě nepoužíval jako 
znak kříž ale právě ryba. Je to postní maso a i štědrovečerní večeře má 
být postní.  
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Zdobíte vánoční stromeček?  
Já jsem tady, mimo klášter teprve 2 roky, jako řadový kněz jsem byl 
ve Frýdku a tam jsme zdobili vánoční stromek v komunitě jako všichni. 
A tady na Pražmě stromeček staví tatínek, protože já na to nemám čas. 
Maminka se stará o přípravu jídla a já zase o kostel, zdobení kostela 
a tak. Vánoční stromeček se zdobí na znamení úcty k božství. Stromek, 
jako znak křesťanství přišel po narození Ježíše Krista. Má tradici asi 
200 let. Ze začátku byl zdobený perníkem, ovocem a bez světel. 
Stromeček byl kdysi zavěšen u stropu a až později se začal stavět tak, 
jak jsme zvyklí ho mít dnes. 
 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hezké vánoce. 
 
Tento rozhovor pro Vás připravila Ivona Havlíková z Rovně, studentka 
III. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost. Ivoně je 17 let, ráda se baví, 
čte sci-fi a fantasy, luští křížovky a miluje americké seriály. 

Rozsvěcování vánočního stromu 
A vánoční jarmark 

 
Stejně jako v minulých letech se naše obec i letos zapojila do celostátní 
akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, která se konala v pátek 
9. prosince. Přesně ve čtvrt na čtyři se vzneslo k nebi 219 fialových 
balónků a pohled to byl nádherný.  
Po vypuštění byl pro děti připraven program ve staré faře, mohly si 
ve vánoční dílně vyrobit ozdoby na stromeček nebo nakreslit své 
vánoční přání. Pro dospělé bylo zase připraveno něco dobrého 
na zahřátí. 
Ještě před rozsvícením stromečku proběhla dětská soutěž ve zpěvu 
Pražmovská vánoční superstar. Sedm dětí našlo odvahu se předem 
přihlásit a pak se svou vánoční písní vystoupit před publikem, byli to 
Honzík Carbol a Matyáš Wágner ze školky, sestry Kristýnka a Karolínka 
Kasincovy, Katka Honešová, Markéta Olšáková a Eliška Legerská. 
Všechny děti zpívaly moc hezky a porota měla tedy velmi těžké 
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rozhodování. Proto byly hezkými cenami odměněny všechny děti, ale 
jako absolutního vítěze zvolila duo Markéta Olšáková a Eliška 
Legerská.  
Po této soutěži vystoupila se svým pásmem vánočních písní Schola pod 
vedením Judity Foldynové, kdy při poslední písní se rozsvítil vánoční 
strom.  
Hned následující pátek se konal vánoční jarmark.  Po velmi kladných 
ohlasech z minulého roku se organizátoři rozhodli tuto předvánoční 
akci uspořádat znovu, nicméně počasí tentokrát nepřálo. Odpoledne 
začal foukat tak silný vítr, že nebylo možné ani postavit stánky. 
Veškeré dění se proto přestěhovalo do dosti stísněných prostor staré 
fary. Součástí této akce bylo i znovu vysvěcení sochy sv. Jana 
Nepomuckého, nicméně ve chvíli svěcení se k silnému větru přidal déšť, 
proto byly veškeré aktivity venku zkráceny na nezbytně nutnou dobu.  
Toto krajně nepříznivé počasí samozřejmě ovlivnilo návštěvnost 
jarmarku. Doufejme, že příští rok bude líp. 
 

KAM S ODPADY NA PRAŽMĚ A V RAŠKOVICÍCH  
V ROCE 2012 

 
Jak jistě víte, již delší dobu se společně s obcí Raškovice snažíme najít 
správnou cestu pro řešení zkvalitnění nakládání s odpady v naší obci. 
Situace je stále složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz, popřípadě 
uložení na skládku musí obec vynakládat stále větší finanční 
prostředky.  
Našim dlouhodobým záměrem bylo vybudovat pro občany sběrný 
dvůr, kam bychom mohli jednotlivé odpady odkládat a třídit dle naší 
potřeby. Díky dotačnímu programu Operační program životní 
prostředí se obci Raškovice ve spolupráci s obcí Pražmo, podařilo 
získat finanční prostředky na výstavbu takového společného zařízení 
pro obě obce. Realizací vybudování sběrného dvora tak obce přispějí 
ke zkvalitnění nakládání s odpady a dojde k navýšení separace 
tříděných odpadů z komunálního odpadu.  
Sběrný dvůr bude umístěn v areálu naproti pohostinství Obecník 
v Raškovicích (v místě stávajícího sběrného místa), celkové náklady 
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projektu budou ve výši 5.427 658,- Kč, 90 % investice bude hrazeno 
z dotace.  
Obce přispějí z vlastního rozpočtu na vybudování sběrného dvora 
částkou 542.765,- Kč. Tzn., že se na celkové investici budou podílet 10 
% z obecních zdrojů.  
V současné době dochází k výběru dodavatele stavební části a 
technického vybavení sběrného dvora. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAŽMO 
 

     Zápis dětí do Mateřské školy  Pražmo 

pro školní rok 2012/2013  

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat 

 
v pátek dne 2.března 2012  
od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

 
 

  k zápisu dětí do Mateřské školy Pražmo. 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO 

DVORA V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH 
 

Oznamujeme Vám, že sběrný dvůr v Raškovicích bude 

v následujícím zimním období otevřen pouze v sobotu 7. 1. 2012. 

Od 8. 1 do 31. 3. 2012 bude zcela uzavřen. 

V urgentních případech je možno sběrný dvůr zpřístupnit po 

dohodě. 

Zároveň upozorňujeme, že sběrný dvůr je nově monitorován 

kamerovým systémem, a to včetně jeho bezprostředního okolí. 
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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. 

 
Co můžeme Vašim dětem nabídnout? 

 
 logopedii v prostorách naší mateřské školy 
 široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, 

kroužek výtvarný, keramický, lyžařská a plavecká školička ) 
 dětmi oblíbenou školní zahradu 
 vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji  

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

 naučit děti úctě ke zdraví 
 rozvíjet komunikaci a spolupráci 
 pracovat ve skupinkách 
 vyjádřit svůj názor 
 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 

 

S sebou přineste rodný list dítěte. Telefon do MŠ: 558 111 237 nebo 
558 111 238 
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Sdružení Jóga v denním životě Frýdek-Místek Vás srdečně zve na 
 

CVIČENÍ   JÓGY 
 

Každý čtvrtek v Mateřské škole na Pražmě 
 

Zahájení 5. ledna 2012 v 16:00 a 17:30 hod.  
Ukončení 29. března 2012. 
 

Jóga v denním životě je systematický program cvičení, který pomáhá: 
 

ochránit a upevnit zdraví , posilovat pozitivní vlastnosti a talent, 
rozvíjet tvořivost, sebedůvěru, rozvíjet osobnost a rozšiřovat vědomí, 
rozvíjet pevnou vůli a radost ze života, dosáhnout harmonii a vnitřní 
vyváženost, předcházet nemocem, překonávat emoce a zlozvyky, 
poznat sebe sama.  
 

Cvičení je vhodné v každém věku ! 
 
Vezměte si pohodlný cvičební úbor, podložku na cvičení 
(deku,karimatku ap.), 

www.joga.cz/f-m 
 

Sdružení rodičů při MŠ Pražmo děkuje… 
 
Dne 4. 11. 2011 jsme šli posvítit naposledy zvířátkům, než ulehnou 
k zimnímu spánku. Akce Světlušek a Broučků měla velkou účast a 
spokojenost dětí i rodičů. Sdružení rodičů mateřské školy v Pražmě 

http://www.joga.cz/f-m
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tímto děkuje za aktivní účast paní učitelce Delinčákové, paní Kaňokové 
(bábě kořenářce), skřítkovi Toníčkovi, Beskydošovi panu Ošťádalovi, 
veverce Čiperce paní Fluksové , vílám Katce Honešové, Kamči a 
Denisce Jerglíkovým, panu Ruskovi, paní Gavlové za krásné perníčky a 
všem ochotným rodičům, kteří napekli dobroty, či poskytli sponzorské 
dary. Díky všem  jsme mohli prožít krásný večer. 
Přijďte se pobavit, či se aktivně podílet také na další akce, které bude 
mateřská školka ve spolupráci se Sdružením rodičů při MŠ Pražmo 
v roce 2011/2012 pořádat. 
Za SR při MŠ Pražmo Hana Zbořilová 

 

Informace k dani z nemovitostí pro rok 2012 
1. Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 38/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 odst. 2 téhož 
zákona zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské 
činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně 
z pozemků se speciální sazbou daně. 

2. Došlo-li v průběhu roku 2011 ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně z nemovitostí včetně změny v osobě poplatníka (tj. 
zejména ke změně výměry nemovitosti, změně druhu pozemku, 
změně v užívání stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či 
zvýšení půdorysu stavby přistavením) na základě jakéhokoliv 
právního úkonu (kupní či darovací smlouvy, dědického řízení), je 
poplatník povinen podat řádné nebo dílčí daňové přiznání 
do 31.01.2012. 

Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ačkoli 
měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto 
zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vznikne mu povinnost 
uhradit pokutu za opožděné daňové přiznání ve výši 0,05 % 
stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % 
stanovené daně. Pokud by takto vypočtená částka pokuty byla nižší než 
500 Kč, činí výše pokuty za opožděné  daňové přiznání 500 Kč. 
Správci daně z nemovitostí Finančního úřadu ve Frýdku-Místku 
budou ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 v době od 13. 00 do 17.00 
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hodin přítomni v budově Obecního úřadu Morávka s tím, že 
daňovým poplatníkům, kteří mají nemovitost v obci Morávka a Pražmo 
poradí s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitostí.  
 

Informace ke změnám v územní působnosti policejního 
útvaru 
      Dnem 1. 1. 2011 byla v rámci Obvodního oddělení Policie ČR 
Nošovice zřízena Policejní stanice se sídlem v obci Krásná. Z důvodu 
organizačních změn k zefektivnění činnosti policie na stávajícím území 
služebního obvodu dojde k 1. 1. 2012 ke zrušení této policejní stanice, 
a převedení policejních činností v plném rozsahu na základní článek 
Obvodní oddělení policie ČR v Nošovicích. Území spravovaných 
dosavadních pěti obcí Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice a Vyšní 
Lhoty přejde tedy pod plnou správu a ochranu služebního obvodu 
Obvodního oddělení Policie ČR Nošovice, se sídlem v objektu 
Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích č.p. 155.  
      Od 01. 01. 2012 se občané budou moci nadále obracet se svými 
žádostmi o pomoc apod.  osobně přímo na obvodní oddělení Policie ČR 
v Nošovicích, kde je fyzicky zajištěna nepřetržitá dozorčí služba, nebo 
tamtéž telefonicky na číslo 558 641 333, 974 732 711, faxem na číslo 
558 658 659, 974 732 718 nebo též na e-mail: 
fmoopnosovice@mvcr.cz. Rovněž je možné se obracet na telefonní 
číslo Policie ČR 158 nebo na celoevropské číslo tísňového volání 112. 
GPS souřadnice Obvodního oddělení Policie ČR Nošovice jsou: 
49°40´13´´ S, 18°26´12´´ V. 
      S obcí Pražmo je dohodnuto zajištění přítomnosti policisty s územní 
odpovědností v teritoriu, zřízením úřadovny v objektu bývalého 
obecního úřadu (knihovna). O podrobnostech zřízení této policejní 
služby (datum zřízení, úřední hodiny, telefonní spojení aj.) budete včas 
informováni. 
 
 
Mgr.Bc. Jiří Řeha v.r. 
vedoucí obvodního oddělení  
Policie ČR Nošovice 

mailto:fmoopnosovice@mvcr.cz


Pražmovské ozvěny        15 

 

 
Nastává období plesů a velkých společenských akcí 
S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých 
společenských událostí. 
Tyto akce se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto 
účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita 
únikových cest. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit 
dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na 
jejich viditelné označení, mít dostatek hasebních prostředků, 
proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem osob zřídit 
preventivní požární hlídku. Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl 
šířit požár, a které jako hořící odpadávají a nebo odkapávají nesmí být 
umísťovány pod stropy a podhledy. Rovněž je zakázáno plnění balónků 
plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs 
(např. vodík, acetylén). Takto plněné balónky nesmějí být používány 
ani jako výzdoba. 
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů 
jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení 
Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz. http://www.kraj-
moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných 
vyhláškách obcí. 
V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární 
bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím započetím pořadatel 
nesmí akci zahájit. Rovněž musí akci přerušit a ukončit při 
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě 
znemožnění úniku nebo evakuace osob. 

 
Oslavy konce roku 
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také 
přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich 
příprava neobejde bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.  
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené 
pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku 
uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.  

http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html
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Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo 
škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne 
v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. 
Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by mohla 
odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. 
Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte 
pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte 
vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, 
zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití 
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je 
zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. 
A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu. 
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. 
Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při 
odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku asi 16x 
citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich 
domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých 
silvestrovských oslav.  

 

Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec 
Pražmo v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma. 

 
Kadeřnictví panské, dámské, dětské 

Iveta Krellová, Pražmo 218 (bytovky) 
 

Od 2. 1. 2012 je provoz pouze na telefonickou objednávku 

Tel. 737 326 357 
 

Změna provozní doby!!!!! 
 


