
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

srpen 2014    číslo 3/2014 

 

Starosta na téma: Dobrá nálada v obci 
 
Žijeme v uspěchané době, v době plné starostí, negativních zpráv, které se 
na nás valí ze všech médií, v době, kde je odpočinek nadstandard, který si 
snad už neumíme ani užít. Vstřebáváme do sebe informace o nemocech, 
nehodách, živelných pohromách, či válkách, uvažujeme nad obsahem vesměs 
přihlouplých reklam a snažíme se porozumět nekončící politické taškařici, ze 
které plyne spousta nesmyslných zákonů, zákazů a příkazů. Naše mladá 
demokracie je mnohdy chápána jen jako právo. Právo na vyjadřování, 
cestování, právo na všechno, na co si kdo vzpomene. Velmi rádo se však 
zapomíná na skutečnost, že demokracie je též o povinnostech a nastavených 
pravidlech. Nikoliv pouze o pravidlech v zákonech, vyhláškách a nařízeních, 
kterých je zbytečně mnoho, ale o pravidlech slušného chování, empatie 
k druhým, zdrženlivosti, správně nastavené asertivity. Hloupost, sobeckost, 
lhostejnost, přílišná horlivost a touha po senzacích jsou přirozenými 
vlastnostmi každého člověka a nikdo z nás nemůže říci, že se někdy nechoval 
hloupě či sobecky, zdá se mi však, že se v poslední době tyto vlastnosti 
u některých prosazují stále více a stávají se automatickými. 

 
Proto mne velmi těší, když se najdou lidé (a naštěstí jich není málo), kteří jen 
tak, pro svůj dobrý pocit a bez jakýchkoliv následných komentářů dělají něco 
pro své okolí, pro obec, pro místo, ve kterém žijí. Ať už se jedná o iniciativu 
pro děti, seniory, zdravotně postiženého souseda, nebo „jen“ zametení cesty, 
chodníku, vykosení trávy před zahradou apod.  
Je fajn poslouchat lidi, kteří se chtějí sdružovat ve spolcích, pracovat pro ně a 
rozvíjet tak zdravou společnost. Je fajn slyšet jejich radost ze sportovního 
úspěchu, či dobře zorganizované kulturní akce.  
Je senzační, když přijdete gratulovat člověku, kterému je 70 a více let a cítíte 
z něj pozitivní energii, která Vámi prostupuje, mnohdy se smějete jeho 
vtipům a žasnete nad historkami ze života, které vypráví. 
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Je dobrou zprávou, že jsou mezi námi lidé, kteří neváhají pracovat pro obec 
a tím celou naši společnost tak, že rádi poskytnou své profesní, či životní 
zkušenosti, poradí a pomohou. A věřte nebo ne, nic za to nechtějí. I pouhá 
informace o tom, že se někde děje něco špatného, je velmi důležitá, protože 
tak varuje a chrání ostatní. Je to „pouze“ jednoduchý projev nesobeckosti 
a zodpovědnosti. 
Všem lidem, kteří se takto chovají, patří velké poděkování, protože to jsou 
právě oni, kteří pomáhají šířit „dobrou náladu v obci“. Hádám, že mají velkou 
šanci brát život s nadhledem a oprostit se od těch negativ, které jsem uváděl 
na začátku. 
 
S přáním krásně prožitých letních dní 
 
Marek Kaniok, DiS., starosta obce 
 

 
 

PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 
 

Proč se multifunkční hřiště uzavírá tak brzy? 
Multifunkční hřiště je otevřeno každý den od 8 h ráno do 8 h večer, tedy 12 
hodin denně. Myslíme si, že je to dostatečná doba na to, aby jej mohli užívat 
všichni zájemci. Pokud si však někdo chce hřiště rezervovat, může použít 
rezervační formulář na internetových stránkách obce. Na druhé straně je 
zcela nezbytné respektovat obyvatele blízkých bytových domů, kteří si zcela 
jistě zaslouží poklidné strávení večera    
 
Co obec buduje na pozemku vedle obecního úřadu? 
Na tomto pozemku obec nebuduje vůbec nic. Jedná se o zařízení staveniště 
pro společnost, která provádí stavbu s názvem: „Úprava řečiště Hluchého 
a Čuvného potoka“.  Na tomto místě je zřízena depozitní skládka hlíny a sklad 
materiálu, jako je např. lomový kámen, který se na místě upravuje 
do požadovaných rozměrů a tvarů. Po ukončení stavby bude tento pozemek 
uveden do původního stavu, kdy se opět rozprostře a srovná ornice 
s následným zatravněním. 
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Kdy bude stavba s názvem: „Úprava řečiště Hluchého a Čuvného potoka 
ukončena? 
Tato stavba nabrala několika měsíční zpoždění, které bylo způsobeno 
organizačními problémy na straně dodavatele stavby. Jistě jste si povšimli, že 
tato stavba byla zpočátku prováděna poněkud liknavým a technologicky 
špatným způsobem. Stavební dozor investora dokonce nařídil již některé 
vybudované části vybourat a postavit znovu. V tuto chvíli se zdá, že stavba již 
běží relativně rychle, ovšem odhadnout, kdy bude ukončena, je velice těžké. 
Mým přáním je, aby vše bylo hotovo do konce tohoto roku, nicméně příliš 
velkým optimistou nejsem. Nezbývá, než Vás požádat o trpělivost a pevné 
nervy, hlavně ty z Vás, kterých se stavba bezprostředně týká. V případě, že 
zjistíte v souvislosti s prováděním stavby jakýkoliv problém, neváhejte mne 
kontaktovat a já se pokusím sjednat nápravu. 
 
Co se bude dít s recyklátem uskladněným v ul. Roveň? 
Tento recyklát je určen k provedení oprav místních komunikací, a to zejména 
po ukončení realizace již zmiňované stavby: „Úprava řečiště Hluchého a 
Čuvného potoka.  V souvislosti s obavami, že dojde k výraznému poškození 
místních komunikací, jsme tento recyklát levně zakoupili od společnosti, 
která rekonstruuje povrchy cest.  Vzhledem k množícím se dotazům, zda lze 
tento recyklát odkoupit, chci uvést, že v současnosti nikoliv, ovšem není 
vyloučeno, že v budoucnu tak bude možno učinit. 
 
Marek Kaniok, DiS. starosta obce 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 
Upozorňujeme občany na podezřelý pohyb osob na území obce. Tyto osoby 
se pod různými záminkami snaží vnutit do domu, obhlížejí zahrady apod.  
Dbejte proto zvýšené opatrnosti, s těmito osobami pokud možno vůbec 
nekomunikujte a v případě zjištění jakéhokoliv podezřelého chování 
neváhejte kontaktovat obecní úřad Pražmo na tel. č. 558 692 240) v úředních 
hodinách nebo na tel. 720 512 876 (starosta obce-kdykoliv) 
Zároveň děkuji paní Evě Bakotové za oznámení, které v této souvislosti 
učinila. 
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DOTACE NA KOTLE 
 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že Moravskoslezský 
kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlásil další výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva za nový 
nízkoemisní automatický kotel. 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE DOTACE JE SLUČITELNÁ SE STÁLE BĚŽÍCÍM 
DOTAČNÍM TITULEM OBCE PRAŽMO, KDY TÍMTO VYHLAŠUJEME  

 
2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

 
získat tak můžete až 100 000 Kč na pořízení nového kotle, při pouhé Vaší 

20% spoluúčasti 
 

TAK NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!!!! 
 
Veškerá pravidla, 2. výzvu a informace naleznete na internetových stránkách 

obce Pražmo: www.prazmo.cz, v sekci: „DOTACE NA KOTEL“. 
 

Rádi Vám poradíme také na tel: č. 720 512 876 a tel. č. 776 265 014 nebo 
odpovíme na dotazy zasílané na mail: dotacenakotle@centrum.cz 

 
OPRAVA KOMUNIKACÍ TRYSKOVOU METODOU 

 
V minulých dnech proběhla oprava výtluků, propadů a překopů na všech 
komunikacích v obci, kromě těch, které jsou a budou používány těžkou 
dopravou v souvislosti s prováděním stavby: Úprava řečiště Hluchého 
a Čuvného potoka. Tato metoda je velmi efektivní, což víme již z minulosti. 
Není to však lék na mnohde výrazně poškozené komunikace a rovněž drobné 
praskliny, které je nutné postupně opravit celoplošně. Doufáme, že jsme 
alespoň trochu zlepšili komfort pohybu na těchto komunikacích, přestože 
tento způsob opravy přinesl i krátkodobá negativa jako např. postříkaný 
trávník u krajnic asfaltovou emulzí, případně zásyp opravených míst 
ochranným kamínkem. Tento se postupně snažíme zamést, aby nedocházelo 
k jeho zbytečnému splavování deštěm a jeho hromadění v kanalizacích, či 
níže položených místech. 

http://www.prazmo.cz/
tel:č
mailto:dotacenakotle@centrum.cz
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KRÁTCE 

 
JAK TO VE SKUTEČNOSTI JE S POŘÁDÁNÍM PLACKOVÝCH HODŮ? 

 
Mnozí z Vás byli zcela mylně informováni o skutečnosti, že se letos nebudou 
konat oblíbené Plackové hody. Je pravdou, že tuto kulturní akci v minulosti 
pořádal Svaz tělesně postižených Morávka-Pražmo, nicméně v letošním roce 
se jejich zástupci rozhodli tak neučinit. Jelikož se nám zdá, že by bylo škoda 
takovouto oblíbenou aktivitu s mnohaletou tradicí zrušit, převzali jsme 
společně s hasiči iniciativu a plackové hody uspořádáme sami. Přestože jsme 
měli na přípravu velmi málo času, podařilo se dát dohromady spoustu 
obětavých lidí a připravit akci s bohatým programem i chutnými 
BRAMBOROVÝMI PLACKY.   
Je jen škoda, že jsme se nedohodli se zástupci Svazu tělesně postižených 
na použití stejného tradičního názvu, a proto jsme naši akci pojmenovali: 
 

„PRAŽMOVSKÉ PLACKOVÉ HODY“ 
 
Zároveň velmi litujeme skutečnosti, že nám Svaz tělesně postižených 
přednostně nenabídl k odprodeji své stoly a lavice a velmi narychlo 
zprostředkoval prodej hasičům ze Skalice, aniž by se dotázal, zda o ně 
nemáme zájem. 
Jsme přesvědčeni, že bylo Svazu tělesně postižených vždy vycházeno vstříc, 
což dokládá i skutečnost, že měli tyto lavice a stoly, společně se smažící pánví, 

Nákup kompostérů 
Informujeme Vás, že po dohodě s obcí Morávka došlo ke společné 

objednávce kompostérů pro ty z Vás, kteří projevili v minulých měsících 
zájem. Jakmile budou kompostéry dodány, budete námi telefonicky 

kontaktováni. 
 

Rychlé zprávy 
Připomínáme všem občanům obce, že mají možnost dostávat tzv. RYCHLÉ 

ZPRÁVY NA E-MAILOVOU ADRESU. Pokud máte o tuto službu zájem, 
kontaktujte paní Zdeňku Lojkáskovou - tel: č. 558 692 253 nebo mail: 

zdenka.lojkaskova@prazmo.cz 
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zdarma po dlouhá léta uskladněny v areálu u sv. Floriána. V rámci dobré 
spolupráce byli rovněž vždy osvobozeni od poplatku za pořádání kulturní 
akce. 
Závěrem nezbývá nic jiného, než Vás všechny srdečně pozvat na naše 
PRAŽMOVSKÉ PLACKOVÉ HODY, které se uskuteční v sobotu 9. 8. 2014 od 
15:00 hod. v areálu u sv. Floriána a zároveň věřit, že nám budete držet palce 
a tato akce s bohatým programem se Vám bude líbit. 
 
Marek Kaniok, DiS.      Ing. Petr Honeš 
starosta obce       starosta hasičů 
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OHLÉDNUTÍ ZA: 
 

VI. SETKÁNÍM PAROHATÝCH MĚST A OBCÍ 
Zástupci parohatých měst a obcí se sešli opět po dvou letech na svém již 
šestém neformálním setkání.  Tentokrát zástupce jednotlivých měst a obcí 
hostilo jihomoravské město Jaroměřice nad Rokytnou v kraji Vysočina.  
Naší obec reprezentovala pětičlenná delegace v čele s panem starostou 
Markem Kaniokem a paní místostarostkou Michaelou Honešovou.  Setkání se 
konalo ve dnech 6. a 7. června 2014.  
Při pátečním zasedání parohatého miniparlamentu, jehož jsme díky největší 
vzdálenosti od zakládajícího města Semily členy, bylo zcela demokraticky 
rozhodnuto, že příští setkání v roce 2016 se uskuteční v Železné Rudě. 
V sobotu prošel městem slavnostní parohatý průvod, ve kterém se předvedli 
zástupci jednotlivých měst a obcí, a který končil jejich krátkým představením 
na hlavním pódiu, před zraky místních obyvatel i ostatních účastníků setkání. 
Místní komentátor byl velmi dobře informován a pro každého starostu měl 
připravenou řadu všetečných otázek týkajících se jeho obce. Takže jej třeba 
velmi zajímalo, zda se na Pražmě pražila káva nebo zda je na hřbitově 
skutečně hrob Maryčky Magdónové 
 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
 

 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 naše delegace 
lyžníci ze Semil 
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Hasiči mají nové hadice 

 
 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Pražmo využil programu Nadace OKD s názvem 
Srdcovka a prostřednictvím pana Miroslava Kotáska požádal o finanční 
příspěvek na nákup nových hadic pro sportovní družstva mužů a žen. 
Srdcovka je program Nadace OKD, v němž mohou požádat zaměstnanci 
společnosti OKD o finanční podporu pro organizace, v nichž dobrovolně 
pracují.      

V jarních měsících bylo tedy 
sportovní družstvo vybaveno 
dvěmi kusy nových hadic „B“ v 
hodnotě 5000 Kč, které byly 
hrazeny ze Srdcovky. Z vlastních 
prostředků byly pak dokoupeny i 
zbývající 4 hadice „C“ tak, aby 
byla sportovní sada kompletní. 
Sportovní družstvo se pravidelně 
zúčastňuje pohárových soutěží 
v blízkém i širším okolí.  
Hasiči by chtěli touto cestou 
poděkovat Nadaci OKD za 
finanční podporu svých aktivit a 
zejména pak panu Miroslavu 
Kotáskovi, zaměstnanci 

společnosti OKD a zároveň aktivnímu členu SDH Pražmo, jehož 
prostřednictvím jsme se k Srdcovce vůbec dostali.  
 
 
Mgr. Michaela Honešová 
za SDH Pražmo 
 
 
 



Pražmovské ozvěny        9 

 

 
Úspěšná sbírka textilu v Raškovické základní škole 

 
Dobrovolnické centrum ADRA děkuje všem rodičům, ale i tetičkám, babičkám 
a sousedům školáků za mimořádnou aktivitu ve sbírce použitého oblečení a 
hraček. Během jarních měsíců přinesly děti věci k darování ve stovkách 
igelitových tašek a 6x naplnily adrácký renault Kangoo k prasknutí!  
Protože sbírka byla zároveň soutěží tříd o nejvyšší počet kartiček 
s hadrovými panenkami, konalo se na konci června vyhodnocení. Věřte nebo 
ne, ale první i druhé místo získali nejmladší prvňáčci a na třetím místě se 
umístila 3. A. Při předávání odměn nejlepším třídám jsme dětem znovu 
připomněli, že vybrané oblečení se v Adře rozdělí na tři pomyslné hromady a 
každá z nich poslouží jiným způsobem. Nejhezčí oblečení je určeno k prodeji 
v Charitativních obchůdcích ADRA, kam si mohou všichni občané přijít levně 
nakoupit. Veškerý zisk z prodeje se pak používá k dalšímu rozvoji 
dobrovolnictví v organizacích, kde pečují o zdravotně nebo sociálně 
znevýhodněné lidi. Druhá část oblečení je přesunuta do regálů v Sociáních 
šatnících ADRA. Tam je zdarma nebo za dvě koruny za kus rozdáváno 

V době letních prázdnin z důvodu dovolených 
bude v Gynekologické ordinaci Raškovice omezený provoz!! 

 
Ordinujeme 

 
vždy v pondělí 7.30-12.00 hodin 

středy 12.00 - 16.00  hodin 
Pouze 13. 8., 20. 8. a 27. 8. 

 
V září nebudeme ordinovat od 1.9. - 9.9. 

 
dále již provoz dle zvyklých ordinačních hodin. 

 
V případě akutních problémů ošetří ordinace ve Frýdku - Místku, Dr.- 

Vančury 401, - kontakt a rozpis ordinačních  hodin  viz  www.gynfm.cz 
nebo telefonicky 558631697, 724824673 

Děkujeme za pochopení 
GYNFM POLOVÁ s.r.o., MUDr. Andrea Polová 

http://www.gynfm.cz/
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nejpotřebnějším občanům v sociální nouzi. Třetí hromada putuje v pytlích do 
továrny na recyklaci textilu, protože obsahuje textil, který je roztrhaný nebo 
jinak zničený, k oblékání se už nehodí, ale je možné z něj vyrobit čistící hadry 
nebo netkané průmyslové textilie.  
Velmi si ceníme spolupráce se Základní školou v Raškovicích. Máme radost, 
že si umíte najít svou cestu k pomoci druhým. Dobrovolnické centrum ADRA 
vám bude k vašemu dobrému konání rádo nápomocno i nadále a na podzim 
na podzim chystá další sbírku textilu.  
Lenka Zaciosová, DC ADRA 
 
 
                

 

 

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím 
násilím. Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o 
chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby 
vyvolává strach z osoby druhé.  
 
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je 
napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí 
násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady 
diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, 
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou 
bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově je jednou z mnoha 
služeb nabízených Slezskou diakonií.  
 
Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří : 
- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice 

Intervenčního centra Havířov jsou schopny na žádost spolupracující 
organizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální situaci vyjet 
k osobní konzultaci i do vzdálenějších lokalit. 

- Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, související 
s oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou domácím násilím. 
Pracovnice, konající konzultaci analyzuje podle informací uživatele jeho 
situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti řešení 
současného stavu. Záleží pouze na samotném uživateli, zda nabízené 
možnosti přijme. Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují 
rozhodnutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení jeho situace.  
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- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání – pracovnice 
Intervenčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, 
žaloby a návrhy předběžných opatření podle jejich informací. Jedná se o 
návrhy a žaloby, související s domácím násilím.  Jedná se např: žádost o 
rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení 
nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření apod.  

- Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým uživatelem mohou probrat 
bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby 
jak v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak pro případ, 
kdy se rozhodne ze vztahu odejít.  

- Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel prostor pro 
vyjádření svých emocí a ventilaci, která je v případech domácího násilí 
velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím, že se 
může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit.  

- Poskytování krizové intervence – pracovnice Intervenčního centra jsou 
proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny 
poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní.  

- Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplatné, anonymní, 
diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov 
zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude přijímán bez předsudků a 
s důvěrou.  

 
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto 
INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat na adrese:   
 
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu),  
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin,  
tel: 596 611 239  
mobil: 739 500 634  
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz 
 
zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov 
 

-reklama- 
 

 
Od 25. 7. 2014 do 18. 8. 2014 se koná výstava enkaustických obrazů 

Jarmily Milatové v restauraci U Toflů na Bystrém. 

mailto:ic.havirov@slezskadiakonie.cz
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