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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané, 

když jsem psala úvodník do minulého čísla, 
právě začínalo jaro a všichni jsme byli plni 
očekávání krásných dní. Psala jsem o plá-
nech na letošní rok, co všechno bychom 
chtěli zrealizovat. Vůbec nás nenapadlo, co 
může v nejbližší době nastat, i když jsme měli 
informace, že se světem šíří nějaká nová ne-
moc. Stále jsme si mysleli, že se nás to prostě 
netýká.  

Uteklo pár dní a všechno bylo jinak. V sou-
vislosti s nemocí Covid 19 vyhlásila vláda 
12. března nouzový stav a následovala celá 
řada opatření. Museli jsme uzavřít hotel 
Travný, v návaznosti na uzavření škol jsme 
uzavřeli mateřskou školku. Zrušena nebo 
odsunuta na později byla celá řada již při-
pravených akcí. Na veřejnosti se začaly nosit 
roušky, byl omezen volný pohyb osob a za-
čalo platit mnoho dalších nařízení.

I obec musela na tato opatření reagovat. Veš-
keré nové informace jsme všemi dostupný-
mi kanály předávali občanům. V provozu 
jsou již nové webové stránky obce. Velmi se 
osvědčil systém rychlých zpráv, vždy jsem 
v nové zprávě žádala o to, aby se zprávy sdí-
lely hlavně straším spoluobčanům. Nakoupili 
jsme roušky a desinfekci a nabídli je obča-
nům za nákupní cenu. Seniorům jsme nabídli 
obstarání nákupů a v okamžiku, kdy se ote-
vřelo výdejní okénko v Travném, i roznášku 
obědů. Této možnosti využilo jen pár lidí, 
o většinu seniorů se postarali jejich příbuzní. 

Mnoho lidí se ptalo, proč jsme roušky a des-
infekci lidem nerozdávali? Na to je jednouchá 
odpověď. Já nejsem zastáncem toho, aby se 
něco jen tak rozdávalo, jenom proto, že to 

tak dělají jinde. Mnozí si pak toho neváží. 
Zkrátka každý se musel postarat o sebe i o své 
nejbližší. Mnozí vytáhli šicí stroj a šili, jiní ji 
vyměnili třeba se sousedem za něco dobrého. 
A šlo to.  Podpořili jsme tak i dobré mezisou-
sedské vztahy, které se tak trochu vytrácejí. 
I dobrovolníky z řad občanů, kteří nabízeli 
jakoukoliv pomoc (a moc jim za to děkuji), 
jsem požádala, aby se zaměřili v prvé řadě 
na své sousedy. 

Teď, když mnoho nařízení bylo zrušeno a ži-
vot se pomalu vrací do normálních kolejí, 
objevila se spousta kritiků, kteří jen pouka-
zují na to, co se udělalo špatně a co se mělo 
udělat jinak. Jak se říká, po bitvě je každý 
generál. Ale situace byla pro všechny nová 
a museli jsme se k ní nějak postavit. Myslím, 
že ve srovnání se světem se Česká republika 
s novou nemocí prozatím vypořádala vcelku 
dobře. Proto by se mělo spíše poukazovat na 
to dobré, děkovat a chválit. 

A  já bych ráda z  tohoto místa poděkovala 
všem občanům, kteří svým zodpovědným 
chováním přispěli ke zdárnému průběhu této 
těžké doby. Snad i proto jsme v obci nezazna-
menali ani jeden případ nákazy.  

A ještě jeden pohled na dobu nedávno mi-
nulou a v podstatě i současnou. Celou situaci 
musíme hodnotit i ekonomicky. V souvislosti 
s nastavenými opatřeními se mluví o budou-
cí ekonomické krizi. Dopady ekonomického 
vývoje se rozhodně projeví i v rozpočtech 
samosprávných celků. Tyto rozpočty jsou 
z převážné většiny plněny na základě tzv. roz-
počtového určení daní ze státního rozpoč-
tu. Část daní, které stát vybere, přerozdělí 
na rozvoj území přes obce a kraje. Dalším 
zdrojem příjmů obcí jsou daň z nemovitosti, 
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která jde obcím přímo, vlastní příjmy obcí 
z pronájmů, poplatků…a také dotace, o kte-
ré ale obce musí získávat poměrně složitým 
mechanismem bez záruky, že je dostanou.

Daně jsou samozřejmě závislé na výkonnosti 
ekonomiky, co stát nevybere, nemůže pře-
rozdělovat. Je zcela zřejmé, že nutně dojde 
k poklesu daňových příjmů, je jenom otázka, 
zda to bude o 10, 20 nebo nově až 30 %? Jistě 
jste zaznamenali v médiích diskusi, protesty, 
otazníky kolem plnění krajských, městských 
a obecních rozpočtů v tomto a následujících 
letech. Přesně to nikdo nedokáže predikovat, 
musíme však s poklesem příjmů počítat.

Z  toho pohledu musíme velmi dobře zvá-
žit, jak s fi nancemi naložit. V letošním roz-
počtu počítáme s daňovými příjmy ve výši 

12,3 mil. Kč. Pokud by nastal nejčernější scé-
nář a daňové příjmy by poklesly až o 30 %, 
znamenalo by to pro náš rozpočet úbytek 
3,7 mil. Slib, že nám v rámci jakéhosi bonu-
su stát vrátí 1000 Kč na obyvatele, nám při 
počtu 912 obyvatel moc nepomůže. Navíc 
nikdo neví, jak se vše promítne do dalších 
let. V prvé řadě musíme dokončit Rajma-
neum, kde se v této chvíli již fi nišuje. Dále 
se ale nebudeme moct pustit do žádných 
větších investic. Zkrátka letos už zbude jen 
na nebytně nutné opravy a provozní výdaje. 
Samozřejmě, že se situace může vyvíjet lépe 
a pak budeme moci realizovat to, co jsme si 
naplánovali, ale v této chvíli se musíme držet 
spíš těch pesimističtějších vizí.
Ještě bych ráda připomněla jedno výročí. 
Na 5. května připadlo 75. výročí osvoboze-
ní naší obce Rudou armádou. Původně jsme 
toto půlkulaté výročí chtěli oslavit větší pietní 
akcí u pomníku pod kostelem. Bohužel situ-
ace nám to nedovolila, a tak jsme památku 
uctili jen položením věnce. Ale i přesto je 
potřeba toto výročí neustále připomínat. Pa-
mětníků pomalu ubývá a mladá generace už 
o období 2. sv. války neví skoro nic.    

I přes ne úplně nejlepší vyhlídky bych ráda 
své povídání zakončila optimistickým vý-
hledem. Snad už se můžeme pomalu vrátit 
k běžnému životu a vážit si každého dne, 
který můžeme strávit se svými nejbližšími. 
Chtěla bych vám popřát krásné léto. Dou-
fejme, že po období dešťů přijdou příjemné 
letní dny plné sluníčka a pohody. Také pevně 
věřím, že se uvidíme na některé z napláno-
vaných akcí, o kterých se dočtete na jiném 
místě tohoto zpravodaje.  

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

KRÁTCE

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20. 4. 2020:
• Schválilo závěrečný účet a účetní závěr-

ku obce Pražmo za rok 2019.

• Schválilo závěrečný účet a účetní závěr-
ku Mateřské školy Pražmo za rok 2019.

• Schválilo poskytnutí dobrovolného 
příplatku ve výši 500 000 Kč hotelu 
Travný. Tyto prostředky byly nezbytně 
nutné na udržení provozu v době, kdy 
bylo v Travném zavřeno v souvislosti 
s nouzovým stavem. Stát sice v rámci

programu Antivirus částečně kompen-
zoval ztráty, ale ne v plné výši, a navíc 
s časovou prodlevou.

• Schválilo přijetí úvěru na předfi nan-
cování dotace na projekt „Energeticky 
úsporná opatření bytového domu č.p. 
93 Pražmo“ ve výši 3 260 000 Kč. Výše 
úvěru odpovídá přiznané dotaci a úvěr 
bude splacen jednorázově v okamžiku 
připsání dotace na účet obce. Nedojde 
tímto k navýšení zadlužení obce.

Upozorňujeme majitelé pejsků, že se objevily případy otravy psů jedovatými návnada-
mi vhozenými přímo na zahradu. Pokud budete mít podobnou zkušenost nebo jenom 
podezření, okamžitě kontaktujte Policii ČR. Nevím, kdo a proč toto dělá, ale je potřeba 
si všímat svého okolí.

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. 5. 2020:
• Schválilo zřízení Jednotky dobrovolných 

hasičů Pražmo. Od roku 2008 jsme měli 
společnou jednotku Pražmo – Moráv-
ka. Jejím zřizovatelem byl Svazek obcí 
Morávka – Pražmo. Ve své době byla 
společná jednotka přínosem, byla poří-
zena cisterna pro Pražmo i pro Moráv-
ku. V poslední době společná jednotka 
už velký význam neměla, vznikala celá 
řada komplikací s výjezdy k hlášeným 
událostem, a hlavně se společným fi nan-
cováním. Proto Svazek obcí Morávka 
– Pražmo tuto společnou jednotku na 
svém jednání 11. 5. zrušil a následně 
vznikly dvě samostatné jednotky na 

Pražmě a na Morávce. Nové jednotky 
zůstaly ve stejné kategorii JPO III. 

• Schválilo podání žádosti o dotaci na po-
řízení nového dopravního automobilu 
pro Jednotku dobrovolných hasičů. 

• Schválilo dodatek ke Smlouvě o výpůjčce 
mezi Obcí Pražmo a Římskokatolickou 
farností Morávka týkající se výpůjčky po-
zemku starého hřbitova naproti kostela. 
Podle původní smlouva byla výpůjčka na 
deset let a končila letos, dodatkem jsme 
výpůjčku prodloužili o dalších deset let.  

• Projednalo předložený Návrh změny 
č. 1 Územního plánu Pražmo.
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ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRAŽMO

Jak bylo zmíněno výše, zastupitelé udělali 
poslední nezbytné kroky k vydání Změny 
č. 1 Územního plánu Pražmo.  V současné 
době je již změna v platnosti. Územní plán 
se mění poprvé od roku 2016, kdy vznikl 
jako zcela nový.

Úplné znění Územního plánu Pražmo po 
změně č. 1 je k nahlédnutí na webu obce 
nebo na obecním úřadě.

Změna se týká pouze jednoho pozemku 
(změna z  louky na stavební parcelu). Tato 
parcela se nachází na ulici Na kopec upro-
střed zastavitelného území, které je již dokola 
zcela zastavěno. Současně se při každé změně 
zapracovává do map aktuální skutečný stav.

Zastupitelé rozhodli, že se změna pořídí tzv. 
zkráceným postupem a že veškeré náklady 
spojené s pořízením změny ponese navrho-
vatel. Tzv. zkrácený postup znamená, že se 

k návrhu změny vyjadřuje pouze Krajský úřad 
MSK a CHKO Beskydy, dopředu se předpo-
kládá, že daná změna není nijak komplikova-
ná. I tak celý proces trval více jak rok!

Z toho vyplývá, že pořizování změn ÚP je 
obecně časově i  finančně velmi náročný 
proces.  Všechny návrhy na změny se musí 
posuzovat dotčenými orgány a  je to velmi 
zdlouhavé. Proto pokud se bude výhledo-
vě pořizovat další změna ÚP Pražmo, bude 
to ve chvíli, kdy žádostí bude více. Již dříve 
zastupitelé schválili postup pro přijímání žá-
dosti o změnu ÚP. Žádosti se budou přijímat 
během roku vždy do 30. října, následně se 
všechny žádosti postoupí pořizovateli našeho 
ÚP Magistrátu města Frýdku-Místku ke kon-
trole. Teprve potom se jimi budou zabývat 
zastupitelé.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce

Hotel Travný hledá brigádníky na letní sezónu
Pracovní náplní je obsluha na zahrádce během letních prázdnin, číšník v restauraci. 

Práce je vhodná pro studenty starší 18 let. 

Hotel Travný hledá číšníka/servírku na HPP, DPČ.
Směny dlouhý/krátký týden, příplatky za víkendy, svátky a přesčasy. 

Ubytování a strava zajištěna. Požadujeme praxi v oboru minimálně rok, fl exibilitu, 
kreativitu, samostatnost, ochotu učit se novým věcem. 

Zájemci se mohou hlásit přímo v hotelu nebo na tel. 725 594 524 
popř. email: hoteltravny@gmail.com. 
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CO PLATÍ PRO DĚTSKÉ CYKLISTY?

INFORMACE Z LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ

Nedávno jsem vyjížděl autem od bytovek na 
hlavní silnici na křižovatce, kde ústí také ulice 
Lipová. Hustý živý plot na rohu brání ve vý-
hledu na tuto ulici, proto vždy opatrně vysunu 
předek vozidla a zastavím, abych se přesvědčil, 
že je na Lipové volno. Ještě jsem nestačil vjet 
do křižovatky, když se zpoza živého plotu vyří-
til malý cyklista a říznul odbočku k bytovkám. 
Stačil jsem zabrzdit - naštěstí. Když mě míjel, 
všiml jsem si jeho vystrašeného pohledu. Jeho 
věk odhaduji tak na 6 let.

Nic se vlastně nestalo, ale mohlo se stát, kdy-
bych přijel jen o sekundu dříve. Malý cyklista 
jel jednoznačně po levé straně těsně kolem 
živého plotu, nemohli jsme se tedy vzájem-
ně vidět. I kdybych vjel do křižovatky první 
a zastavil v místě rozhledu, nebyl by schopen 
zabrzdit a narazil by z boku do mého auta, 
v opačném případě by utrpěl boční náraz 
on, což by bylo mnohem horší. Naštěstí vše 
dobře dopadlo, ale nemuselo. Stačila jedna 
sekunda…

Být o sekundu rychlejší, bylo by zle. Dítě 
ovšem za své jednání neodpovídá, bude se 

tedy hledat náhradní viník. Budu to já, který 
jsem zastavil na místě rozhledu? Budou to 
rodiče, kteří pustili dítě na cestu bez dozo-
ru? Bude to obec, která nezajistila dostateč-
ný rozhled na křižovatce? Asi by začaly ne-
chutné tahanice, rodiče v zoufalství budou 
obviňovat mě, já na ně v sebeobraně podám 
žalobu o fi nanční odškodnění za způsobené 
trauma a možná se soudy potáhnou řadu let. 
Kdo bude nakonec obviněn? To není pod-
statné. Každý rozsudek bude špatný, protože 
nedokáže vrátit zdraví dítěti.

Proto velmi prosím všechny rodiče, aby do-
hlédli na své děti a dbali pravidel silničního 
provozu, která říkají, že „dítě mladší 10 let 
smí na silnici, místní komunikaci a veřejně 
přístupné účelové komunikaci jet na jízdním 
kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; 
to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistic-
ké stezce a v obytné a pěší zóně“. Prosím, 
nepouštějte malé děti na kole bez dozoru! 
Tentokrát stačila na záchranu jedna sekunda, 
která může příště chybět.

Ing. Jindřich Vymětalík, místostarosta obce

Praktický lékař MUDr. Lenka Carbolová Raškovice 
Dovolená
9. – 10. 7. 2020 a 17. - 28. 8. 2020 (zástup MUDr. Milan Crha Morávka)
• Ordinace funguje v plném rozsahu, ale pouze po telefonickém objednání, a to včetně 

odběrů krve. Telefonujte po 10 hodině.
• Očkování proti sezónní chřipce proběhne v termínu říjen-listopad, vakcíny si musíte 

objednat již nyní!
• Dále platí povinnost nosit do ordinace i čekárny roušky
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Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Mácová  

Ordinační doba - červen, červenec srpen 2020
Raškovice:

Po, Pá: 8.00 - 10.00 h  pro objednané nemocné

  10.00 – 12.00 h  poradna pro objednané

 St 10.00 – 12.00 h  poradna pro objednané

  13.00 – 15.00 h  pro objednané nemocné

Morávka:

 Út, Čt: 8.00 – 10.00 h  pro objednané nemocné

  10.00 – 12.00 h  poradna pro objednané

VŠICHNI PACIENTI (I NEMOCNÍ) MUSÍ BÝT PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNANÍ!!!

Praktický lékař MUDr. Milan Crha Morávka

Dovolená
13. – 20. 7. 2020 a 3. - 14. 8. 2020 (zástup MUDr. Lenka Carbolová Raškovice)

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020

Pro letošní rok jsme měli pro občany i ná-
vštěvníky z  okolí připravenou celou řadu 
tradičních i  nových akcí. Bohužel situace 
spojena s vyhlášením nouzového stavu nám 
nedovolila akce v jarních měsících uskuteč-
nit. Některé akce jsme museli úplně zrušit, 
některé odložit na podzim nebo až na příští

rok. Přesto doufáme, že se již situace zklidni-
la natolik, že můžeme kulturní a společenský 
život obnovit. 
Samozřejmě všechny akce budeme pořádat 
za přísného dodržování aktuálně nařízených 
epidemiologických opatření. Tabulku akcí 
naleznete na další straně.



PRAŽMOVSKÉ

8

Sobota 1. 8. LETNÍ KINO – zahrada hotelu Travný.

Sobota 8. 8. TRADIČNÍ PLACKOVÉ HODY

Neděle 16. 8. 
KULTURNÍ DEN SOPM NEJEN PRO SENIORY – akci pořádá Sdružení obcí 
povodí Morávky v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Od 15 do 18 h vystoupí 
Neo Chess Sunny Rock ´n´ Roll Band.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - se bude konat na podzim v sále hotelu 
Travný. Kurz povedou profesionální tanečníci Martin Prágl (účastník televizní 
soutěže StarDance 2019) a Denisa Galandžárová. Účastníci se naučí nejběž-
nější tance, které se tančí na plesech a večírcích (samba, chacha, rumba, jive) 
nebo standardní tance (waltz, valčík, quickstep, tango). Přihlásit se můžete 
v knihovně Pražmo (tel: 558 692 253), počet míst je omezen. Cena a přesný 
termín bude v nejbližší době upřesněn. Záloha na taneční kurz je 200 Kč.

Sobota 17. 10. PODZIMNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU MORAVAN 
V KOSTELE -  pořádá svazek obcí Morávka – Pražmo.

Říjen Během měsíce října bychom chtěli stejně jako loni uspořádat DRAKIÁDU pro 
děti s následným opékáním buřtů.

Čtvrtek 5. 11. Tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ v hotelu Travný.

Úterý 10. 11. BESEDA O ČOKOLÁDĚ s hudebním vystoupením Aleše Nitry v hotelu Travný.

Čtvrtek 3. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ s hudebním vystoupením Aleše Nitry v hotelu Travný.

Sobota 5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Pátek 11. 12. VÁNOČNÍ LADĚNÍ S  JARMARKEM A  KONCERTEM PĚVECKÉHO 
SBORU CARO V KOSTELE
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Na všechny akce srdečně zveme občany obce i blízkého okolí.
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OHLÉDNUTÍ ZA…

Retro plesem
V této rubrice Vás pravidelně informujeme 
o  akcích, které již proběhly. Do poloviny 
března, kdy se v podstatě ze dne na den za-
stavil společenský život nejen v naší obci, 
jsme kromě tradičních plesů (o kterých jsme 
informovali v minulém zpravodaji) stihli ješ-
tě jeden zcela netradiční ples - Retro ples. 
Takovou akci jsme pořádali poprvé, a proto 
jsme neměli žádná velká očekávání. Ale byli 
jsme velmi mile překvapeni. Hlavně obrov-
skou chutí účastníků prohledat doma skříně 
a nastrojit se do bezva kousků ze 60. let a vy-
razit za zábavou. Úředně vypadající policis-
ta v podání Tondy Chalupy hned na úvod 

všechny účastníky vyfotil a  ženám předal 
rudý karafi át. Hlavní organizátorky Lenka 
Šporclová a Artemis Carbolová si připravily 
několik vtipných soutěží, takže o legraci bylo 
postaráno. O vítězi soutěže o nejlepší kostým 
rozhodovali všichni účastníci, nejvíce hlasů 
získal sportovec v červené teplákovce, který 
k nám zavítal asi někde z Kuby.  Retro hudbu 
pouštěl Honza Rusek.  
Tato akce byla hodně podařená a určitě hod-
na následování.
Další fotky najdete na: https://obecprazmo.
rajce.idnes.cz/Retro_ples_7.3.2020
Všechny další akce jsme pak museli zrušit. 
Jen pro připomenutí museli jsme odvolat 
mimo jiné Babské kino, besedu spojenou 
s exkurzí o Československé armádě v letech 
1918 - 1938, v dubnu jsme se chtěli zapojit do 
celostátní akce Ukliďme Česko. Na jaro příš-
tího roku jsme přesunuli dvoudenní zájezd 
do polského Niemodlina. Na spolufi nanco-
vání této akce jsme podali žádost o dotaci.

Soutěží „Nejkrásnější Velikonoce“
A ještě jedno ohlédnutí… Ohlédnutí za Veliko-
nocemi. Ty letošní byly tak trochu jiné. Při této 
příležitosti vyhlásila knihovna korespondenční 
výtvarnou soutěž s názvem „Nejkrásnější Veli-
konoce“.  Děti i dospělí měli za úkol vyrobit nebo 
nakreslit nějakou dekoraci s jarní či velikonoční 
tematikou, pak se se svým výtvorem vyfotit a fot-
ku poslat na email paní knihovnice. Dohromady 
se nám sešlo okolo 20 prací. Vybrat z nich ty 
nejhezčí nebylo vůbec jednoduché. 
V každé kategorii jsme vyhodnotili první tři 
místa. Vítězové byli odměněni věcnými cenami, 
všichni ostatní dostali sladkou odměnu.
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Soutěží „Nejkrásnější Velikonoce“

Mladší děti 4 - 8let:

1. místo - Beatka Foldynová, 5 let 2. místo - Vašík Ledvoň, 5 let

3. místo - Emička Ohnheiserová, 5 let
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Starší děti 9–15 let:
1. místo - Markétka Kociánová, 11 let 2. místo - Linda Ledvoňová, 11 let
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3. místo - Nela Szkandenrová, 13 let

Všechny práce

3. místo - Rozálie Kuchařová, 11 let
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Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme za krásné obrázky a výtvory.
Lenka Šporclová, knihovnice 

Dospělí: 
1. místo - Zdeňka Strakošová 2. místo - Eva Ohnheiser

3. místo - Zuzana Pavlosková
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Při vyhodnocování Velikonoční 
soutěž jsme se přesvědčili o tom, 
že máme v  obci velmi aktivní 
a tvořivé lidi. 
Proto jsme vyhlásili další novou 
soutěž „O nejkrásnější rozkvetlou 
zahradu”. Soutěží se o nejkrásněj-
ší květinovou výzdobu oken, bal-
konů, okolí domů a zahrad. 
Soutěž máme rozdělenou do 
dvou kategorii:
1. rozkvetlé letní zahrady rodin-

ných domů a chalup
2. rozkvetlé okno nebo balkón 

v bytových domech
Vítěz v každé kategorii získá dár-
kový poukaz na nákup kytiček 
v hodnotě 500 Kč. 
Soutěž bude ukončena 1. září 
2020, zasílejte maximálně 3 foto-
grafi e na e-mailovou adresu: len-
ka.sporclova@prazmo.cz. Vždy 
uveďte vaše jméno a  příjmení 
a číslo domu. Fotografi e musí být 
pořízeny v letošním roce.

SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
ROZKVETLOU ZAHRADU“

Zahradní kompostéry
V minulém vydání zpravodaje jsme vyhlásili 
anketu, ve které jsme zjišťovali zájem občanů 
o zahradní kompostéry.  Tato anketa slou-
žila jako podklad pro rozhodnutí, zda podat 
žádost o dotaci na tyto kompostéry. Zájem 

byl velký, bylo odevzdání okolo 140 anket-
ních lístků. Proto jsme se rozhodli žádost 
o dotaci podat. Pokud vše dobře dopadne 
a budeme úspěšní, kompostéry budou k dis-
pozici na jaře příštího roku.

ODPADY
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ ŠKOLIČCE

Nakládání s eternitem
Na základě četných dotazů (ale i stížností) 
občanů připomínáme, jak je to s  likvidaci 
eternitu. Eternit se dříve hojně používal jako 
střešní krytina. Při samotném odstraňování 
je potřeba postupovat obezřetně, neodborná 
manipulace může být nebezpečná. Eternit 
totiž obsahuje azbest, který je silně karci-
nogenní. Obsahuje drobná vlákna, která se 

při vdechnutí zabodávají do plicních sklípků 
a mohou vyvolat rakovinné bujení. Proto se 
eternit nesmí rozbíjet! 

Po odstranění musí být odvezen na Frýdeckou 
skládku a uložen jako nebezpečný odpad. Sběr-
ný dvůr v Raškovicích takovýto odpad nebere!

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce

Blíží se konec školního roku a ráda bych se 
s vámi podělila o to, co se v naší mateřské 
škole za celý rok událo.
Do školky v září nastoupilo 52 dětí. Nyní 
nám odchází 18 předškoláků do školy, jedno 
dítě odchází do jiné školky. K zápisu přišlo 
13 dětí, přijato jich bylo 12.

V  letošním roce byla pro děti připravena 
řada akcí – divadélka (cca každé 2 měsíce), 
halloweenské dílničky pro rodiče s dětmi, 
předplavecký výcvik na Olešné, lyžařský vý-
cvik na Oplálené, pečení perníčků s rodiči, 
mikulášská nadílka pro děti pořádaná obcí 
Pražmo, děti navštívily planetárium v Krás-
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ném Poli, děti se seznámily s péčí o naše psí 
mazlíčky, děti měly možnost na vlastní oči 
vidět líhnutí motýlů a „pomazlit“ se s živým 
hadem v rámci poznávání cizokrajných zví-
řat, děti také viděly práci s dravci.

I v letos si paní knihovnice Lenka Šporclová 
pro děti připravila několik interaktivních besed. 
Děti tak měly možnost seznámit se s knihov-
nou, s novými knížkami a společně plnily různé 
zajímavé úkoly, za které byly také odměněny.

Pro předškoláky jsme připravili II. ročník 
Setkání předškoláků, který se konal v hotelu 
Travný a kde předškoláci z naší školky společ-
ně s dětmi z okolních mateřských škol (Mo-
rávka a Raškovice) plnily různé zábavné úkoly.
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V letošním roce jsme začali s realizací projektu 
Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme, 
do kterého jsme přizvali školky z našeho okolí 
(Morávka, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nošovice, 
Dobratice). V rámci tohoto projektu děti ve 

školce navštívili lesní pedagogové, kteří děti 
seznámili s přírodou a divokými zvířaty, která 
v Beskydech žijí. Paní knihovnice z Dobra-
tic si pro děti připravila workshop s pověstí 
o Prašivé. Bohužel nás zasáhla coronavirová 
pandemie a my jsme nemohli zrealizovat po-
slední část projektu – a to 
společné setkání rodičů 
a  dětí ze zúčastněných 
školek právě na Prašivé. 
Tuto aktivitu jsme proto 
odložili na září.
Bohužel v důsledku co-
ronavirové pandemie, 
jsme 12. března 2020 po 
dohodě se zřizovatelem 
v  rámci prevence proti 
šíření coronaviru pře-
rušili provoz mateřské 
školy. 25. 5. 2020 jsme 
provoz mateřské školy 
opět obnovili za dodr-
žení zvýšených hygie-
nických opatření. 

V důsledku omezení, která v naší republice 
v souvislosti s pandemií jsou, jsme se roz-
hodli uspořádat Rozloučení s předškoláky 
pouze v mateřské škole (oproti tradičnímu 
Rozloučení spojenému s oslavou Dne otců 
na zahrádce v hotelu Travný). Děti si zasou-
těžily, zatancovaly a na závěr byli předškoláci 
pasováni na školáky a ofi ciálně se tak rozlou-
čili se školkou. Do dalších školních let přišla 
dětem popřát vše nejlepší také paní starostka 
Mgr. Michaela Honešová a při této příležitos-
ti předala dětem krásné pohádkové knížky
Prázdninový provoz mateřské školy je od 
1. 7. 2020 do 17. 7. 2020 a pak děti přivítáme 
opět 1. 9. 2020.
Na závěr bych ráda poděkovala všem za-
městnancům naší školičky za jejich oběta-
vou práci a starost o „naše“ děti, rodičům za 
spolupráci, zaměstnancům obecního úřadu, 
že nám zajišťují teplo, sekání trávy apod.
Všem přeji krásné prázdniny.

Vladimíra Nytrová, ředitelka
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Během letních prázdnin se v  areálu u  sv. 
Floriána uskuteční 3 turnusy příměstské-
ho tábora. Tábor pořádá neziskovka Hravý 
klaun. Tábor je fi nancován z evropských fon-
dů z programů podporujících zaměstnanost. 
Je proto určen jen pro děti rodičů, kteří jsou 
oba dva zaměstnáni.  Proto je pro děti zdar-
ma. Rodiče hradí pouze náklady na stravu. 

Každý turnus bude mít jinou náplň. 
6.7.-10.7.2020 Čarodějův učeň
   aneb Saxana a její kouzla

20.7.- 24.7. 2020 Útěk vězňů z Alcatrazu

10.8.- 14.8.2020 Řemeslo očima dětí
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SPOLKY INFORMUJÍ

Časné léto – včelařova radost
Časné léto je obdobím přirozeného rozmno-
žování včelstev. Přínos nektaru převyšuje 
spotřebu, včelstvo vytváří zásoby. Včelař má 
plné ruce práce s tvorbou oddělků, sběrem 
rojů i s chovem matek. Rostlinou signalizující 
časné léto je trnovník akát. Začátek tohoto 
období lze také spojit s prvními květy bezu 
černého nebo maliníku. Strmý růst včelstva 
v květnu by bez včelařova zásahu skončil vy-
rojením. Tomuto předchází ve včelstvu tzv. 
rojová nálada a aktivity jako stavební a sbě-
rací pud jsou sníženy na minimum. Hlavním 
opatřením, kterým včelař brání tomu, aby mu 
matka a část produkčního včelstva odlétly, 
je odebrání plástu s plodem, což má za ná-
sledek oslabení včelstva. Načasování tohoto 
opatření vyžaduje zkušenost. Z odebraných 
plodových plástů se včelami se pak vytvářejí 
oddělky, budoucí silná a plnohodnotná včel-
stva. I přes všechna tato opatření je letošní 
rok, co se týče rojivosti včel nadprůměrný. 
V působnosti naší ZO jsme již byli několi-
krát stahovat včelí roje, které nám nahlásili 
chalupáři, chataři nebo turisti. Jinak celkově 
je letošní rok opět odlišný. Příhodné teplotní 
podmínky, kvetení jehličnatých stromů, ja-
vorů, buku, akátu, černého bezu, lípy a tím 
spojené nadměrné množství pylu v ovzduší, 
které jsme mohli všichni pozorovat, by měly 
být příslibem vyšších výnosů medu. Tolik na 
úvod z práce včelařů v tomto období. 
Po výročních členských schůzích ZO ČSV 
měla v měsíci dubnu proběhnout okresní 
konference ČSV Frýdek – Místek, kde měli 
být schváleni do OV ČSV dva zástupci naší 
ZO. Díky Korona viru a následným vládním 
opatřením byly všechny společenské akce 
zrušeny. Patřily mezi ně akce, které jsme měli 

v plánu zorganizovat např. stavění Májky, 
kácení Májky spojenou s  taneční zábavou, 
smažení vaječiny, účast na regionálním kole 
včelařské soutěže pro mládež „Zlatá včela“. 
V současné době se připravuje nový termín 
Okresní konference ČSV F-M, včelaři naší 
ZO si můžou vyměnit zkušenosti při setká-
ni u vaječiny, které plánujeme zorganizovat 
v měsíci červnu. Taktéž byla pozastavena čin-
nost Včelařského kroužku mládeže. O včelky 
umístěné na včelí paletě, které patří dětem, se 
starám společně s přítelem Králem. Na začát-
ku nového školního roku chceme zorganizo-
vat besedy s žáky ZŠ na Morávce a v Raškov-
cích, kde je chceme seznámit s problematikou 
včelaření a přínosem včelaření pro ekologii 
zdejší přírody. Besedy budou doprovázeny 
elektronickou projekcí morfologie včely me-
donosné pomoci mikroskopu. Závěrem mi 
dovolte, abych všem včelařům popřál radost 
ze včelaření a bohatou produkci medu v ne-
lehkém období letošního roku.

Uherek Václav, předseda ZO ČSV Morávka
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Život v domově i bez těch nejbližších
Přišel ten nešťastný den i k nám, kdy jsme 
bohužel kvůli COVID – 19, museli uzavřít 
náš Domov se zvláštním režimem pro ná-
vštěvy. Byl to pro všechny šok, jelikož nikdo 
nevěděl, jak dlouho uzavření potrvá a co nás 
může postihnout.
Měsíc se s měsícem sešel a zákazy a opatření 
stále trvají a tak jsme se rozhodli si tyto chvíle 
nějak zpříjemnit. A jelikož byl čas Velikonoc 
a jaro nám klepalo na dveře, tak jsme začali 
s velikonoční a jarní výzdobou.
Velikonoce jsme prožili v domově bez ná-
vštěv, ale zaměstnanci, aby vynahradili všem 
chybějící rodiny, upekli každému klientovi 
malého beránka a každému udělali krásnou 
fotku. Fotky jsme vložili na náš založený Fa-
cebook ( FB Domov se zvláštním režimem 
Adámkova vila), aby se i rodinní příslušníci 
mohli potěšit a podívat na dálku na své blízké 
a pozdravit je a popřát požehnané Veliko-
noční svátky.

Jediná návštěva, která za námi v tomto čase 
mohla, byl náš čtyřnohý miláček chlupatá 
Feila, která nám všem dělá velkou radost.

Domov se zvláštním režimem Raškovice
– Adámkova vila 

Roušky, roušky a zase roušky…veřejně chci 
všem poděkovat za podporu a  šití roušek 
a dodání do našeho domova...MOC VŠEM 
DĚKUJEME - bez roušky ani krok.

Konečně i jedna pozitivní zpráva, a to jsou 
testy, které nám zajistil Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje. A začalo se testovat… 
všichni jsme NEGATIVNÍ uff ff ff …. to se 
nám ulevilo…a testovalo se už pravidelně 
až doposud…
A zatím co klienti si ještě užívali příjemného 
tepla v budově, venku se už začalo pracovat 
na posezení pod třešní, které už dnes máme 
hotové a  jen čekáme na krásné slunečné 
počasí. Součástí je i ohniště, kde si mohou 
rodiny společně s klienty opékat párky nebo 
jen tak posedět u ohně a zavzpomínat. Ale 
bohužel, až to situace dovolí. Děkujeme všem 
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rodinným příslušníkům, kteří přinesli květi-
ny na skalku. Vypadá to vše moc krásně a vaši 
nejbližší ví, kde mají svou kytičku, na kterou 
se mohou chodit dívat, jak se jim rozrůstá.

Mezitím, co se venku pracovalo, uvnitř se 
pilně cvičilo a trénovalo.

Také jsme dlouho přemýšleli, jak umožnit 
bezpečné setkávání našich klientů s  rodi-
nou. Sice jsme zajistili i tablet pro volání přes 
WhatsApp, ale pro většinu našich klientů 
ho nebylo možné, vzhledem k zdravotním 
omezením, využít. Proto, když začínalo uvol-
ňování opatření a zákazů, umožnili jsme ná-
vštěvy přes stan, kde klienti nepřišli do kon-
taktu s rodinnými příslušníky, ale zároveň se 
mohli po tak dlouhé době vidět…a doposud 
to u nás tak funguje.

Velké díky všem zaměstnancům našeho 
Domova se zvláštním režimem, kteří ustáli 
celou situaci se mnou a všichni jsme táhli 
za jeden provaz. Bylo to náročné …moc si 
všech vážím a věřím, že vše společně zvlád-
neme…

„Co nás nezabije, to nás posílí“- 
my jsme to zvládli na jedničku.

Den otevřených dveří jsme bohužel museli 
odložit. Děkujeme za pochopení.
Všechny vás moc pozdravuji a  přeji, ať 
všechna omezení brzy skončí.

Lenka Janečková, ředitelka Domova se 
zvláštním režimem
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

Evropský den proti vloupání
S blížícím se obdobím prázdnin a u příleži-
tosti Evropského dne proti vloupání, který 
letos připadá na 17. června, chtějí morav-
skoslezští policisté připomenout důležitost 
zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i re-
kreačních chat před vloupáním. Preventivní 
rady je žádoucí aplikovat během celého roku, 
byť období dovolených je z pohledu uvedené 
kriminality „rizikovější“. Více k Evropskému 
dni proti vloupání zde: https://www.policie.
cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-ro-
ku-2020.aspx.

…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel 
upraveným předmětem otevřít neuzamčené 
vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelo-
vém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit 
kabelku. V té se nacházela peněženka s osob-
ními doklady, platebními kartami, � nanční 
hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poško-
zená vyčíslila škodu na odcizených věcech na 
téměř dvanáct tisíc korun… 

Za prvních pět měsíců letošního roku poli-
cisté v Moravskoslezském kraji registrova-
li okolo dvou stovek případů vloupání do 
bytů, rodinných domů a víkendových chat. 
V porovnání se stejným obdobím roku 2018 
a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž před-
mět zájmů ze strany pachatelů se za poslední 
dobu nemění. Převládá fi nanční hotovost, 
šperky z drahých kovů či menší spotřební 
elektronika (notebooky, mobilní telefony, 
tablety či fotoaparáty). 

Moravskoslezští policisté různorodou for-
mou působí na širokou veřejnost při osvětě 
a předávání preventivních rad a  informací 
v souvislosti s předcházením uvedené trest-
né činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových 

oblastí, dohled při běžném výkonu služby či 
realizaci přednášek nebo mediální výstupy. 
I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. 
Avšak existuje několik možností preventiv-
ního charakteru, kterými ho lze ztížit či od 
něj zcela odradit. 
Jedním z nástrojů prevence majetkové trest-
né činnosti uvedeného charakteru je projekt 
Policie České republiky a Ministerstva vnitra 
České republiky s názvem „Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i  svým sousedům“
představený veřejnosti již v roce 2018, který 
byl v dalších letech aktualizován. V rámci 
něj mohou občané využít mobilní aplika-
ci s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž 
prošla „vylepšením“ (více na: https://www.
policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-
-na-ochranu-majetku.aspx). 
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Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí 
některá preventivní doporučení:

• Při zabezpečení objektu je vhodné kom-
binovat mechanické a elektronické prvky.

• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, na-
příklad na sociálních sítích.

• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít 
okna, uzamknout dveře, použít mechanic-
ké prvky, případně zapnout alarm), rovněž 
i při krátkodobém opuštění objektu (napří-
klad při práci na zahradě apod.).

• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný 
prostor před objektem.

• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, po-
řiďte si jejich soupis, fotografi e, myslete 
na pojištění.

• Určitou výhodou mohou být dobré sou-
sedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní 
k ostatním, pomáhat si, a  také všímat si 
podezřelých osob či vozidel. 

Další hodnotné informace mohou občané 
získat na internetových stránkách www.stop-
vloupani.cz

S MAS POBESKYDÍ SE NA ROZVOJI NAŠEHO 
REGIONU MŮŽETE PODÍLET I VY

Pod pojmenování místní akční skupina 
(MAS) se skrývají organizace, které sdružují 
místní podnikatele, veřejné subjekty i nezis-
kové organizace, společným cílem je rozvoj 
svého venkovského regionu. Najdete je nejen 
po celé České republice, ale také ve většině 
států Evropské unie. Prostřednictvím MAS 
Pobeskydí byly v uplynulých letech v našem 
regionu realizovány desítky projektů např. 
v oblasti školství, sociální péče, příměstských 
táborů, občanské vybavenosti a infrastruktu-
ry nebo podnikání a zemědělství. V letošním 

roce bude probíhat příprava nové Strategie 
MAS Pobeskydí. Proto bychom vás touto ces-
tou rádi informovali o možnosti zapojení 
se do odborných pracovních skupin, které 
při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. 
Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, 
kdo má zájem aktivně se podílet na dalším 
rozvoji Pobeskydí. Bližší informace o pracov-
ních skupinách a činnosti MAS Pobeskydí 
naleznete na webových stránkách www.po-
beskydi.cz. Budeme rádi, když se do rozvoje 
regionu zapojíte i Vy.

Zmrzlinový stánek před hotelem Travný neprovozuje ani hotel Travný ani obec Pražmo. 
Plochu před hotelem si pronajala soukromá osoba, která stánek provozuje a stanovuje si 
otevírací dobu.

UPOZORNĚNÍ
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CHKO BESKYDY INFORMUJE

Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy 

CHKO Beskydy je evropsky významná lo-
kalita velkých šelem - žijí zde rys ostrovid, 
medvěd hnědý a vlk obecný. Tyto druhy jsou 
celoročně chráněné podle evropské legislati-
vy, zákona a ochraně přírody a krajiny a pod-
le zákona o myslivosti. Škody, které způsobí, 
hradí stát podle zákona č. 115/2000Sb. Dle 
toho zákona se nahrazuje škoda způsobena 
vybraným živočichem na životě nebo zdraví 
fyzické osoby, vymezených domestikovaných 
zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá 
a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, 
králíci a kožešinová zvířata), psech sloužících 
k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, 
rybách (chovaných v rybnících, sádkách, ry-
bích líhních a odchovnách, klecových odcho-
vech, pstružích farmách) a ryby v rybářských 
revírech, včelstvech a včelařských zařízeních, 
nesklizených polních plodinách, trvalých 
porostech, uzavřených objektech (budova, 
ohrada, dvůr, oplocení) a movitých věcech 
v uzavřených objektech za předpokladu spl-
nění podmínek stanovených tímto zákonem. 
Na území CHKO Beskydy je třeba nahlásit 
škodu do 48 hodin od jejího zjištění na po-
hotovostní číslo Správy CHKO Beskydy: 
731 568 413. 
Pověření pracovníci provedou bezodklad-
ně šetření ke zjištění původce škody. Před 
jejich příchodem by měl poškozený udělat 
co nejčerstvější fotografi e škody, neměl by 
s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobyto-
vé znaky šelmy (stopy, trus) by měl zajistit 
před zničením. U poškozených úlů po pro-
vedení fotodokumentace může dát včelstva 
dohromady. Šelmy se rády vracejí na místo, 
kde byly úspěšné, proto je vhodné přemístit 

zbylá zvířata blíže k trvale obývanému domu 
nebo je alespoň po několik dalších týdnů 
zavírat na noc do pevného přístřešku (chléva, 
košáru), případně do menší dvojité ohrady 
(např. vnitřní pevná dřevěná ohrada a o cca 
1 m dále vnější plot ze síťového elektrického 
ohradníku). Není-li možné zvířata přemístit 
a sehnat každou noc na malý prostor (obeh-
naný síťovým elektrickým ohradníkem), lze 
je hlídat na místě přes noc ve vozidle (stát 
poblíž zvířat v autě a občas z něj vyjít a plašit 
(blikat světly, mluvit a jinak výstražně signa-
lizovat do tmy). Doplňkově lze na zrazení še-
lem požít zapnuté rádio s mluveným slovem 
na opačné straně pastviny, případně světelné 
majáčky a jiné plašiče, které se používají na 
zabezpečení domů a majetku. 

Zejména vlci občas napadají nedostatečně 
zabezpečené ovce, kozy a malá telata. V Bes-
kydech dochází k útokům vlků na hospo-
dářská zvířata ponechána na odlehlých 
pastvinách v pastevní sezóně ve dne i v noci 
sama, bez dozoru člověka nebo psa. Pastviny 
jsou obvykle oploceny dřevěnými ohradami 
nebo lankovým elektrickým ohradníkem do 
1 m nad zemí, které vlci snadno překonají. 
I když chovatelé obdrží za usmrcená zvířata 
fi nanční náhradu, je v jejich v zájmu i v zájmu 
ochrany vlků předcházet škodám a nezvykat 
vlky na ovce, jako na lehce dostupnou kořist. 
K účinnějšímu zabezpečení pastviny se do-
poručuje síťový elektrický ohradník o výšce 
130 cm, s dostatečně silným zdrojem – napětí 
alespoň 5 kV, vybíjecí proud min. 5 J., výška 
vodiče u země do 10 cm. Ohradník je tře-
ba udržovat funkční, jinak by ho vlci mohli 
překonat, např. podlézt. Vhodné je ohradu 
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ještě zvýšit na výšku 150 cm - tj. cca 20 cm 
nad síťový ohradník instalovat ještě jednu 
řadu lankového ohradníku, případně oplo-
cení jen opticky zvýšit umístěním výrazného 
pásku. Při chovu většího počtu zvířat je jako 
nejvhodnější prevence škod doporučována 
ochrana pomocí velkých pasteveckých psů 
(1pes na cca 50 ovcí, vždy min 2 psi) v kom-
binaci s elektrifi kovanou ohradou. 

Pro medvědy jsou neodolatelné úly a včelíny 
volně umístěné u  lesa nebo uprostřed les-
ních porostů. Medvědí škodu na včelstvech 
je třeba pro vyřizování náhrady rovněž na-
hlásit do 48 hod. od zjištění na výše uvedené 

pohotovostní číslo. Vhodná prevence je 
oplocení úlů elektrickým ohradníkem do 
výšky cca 150 cm od země a ve vzdálenosti 
asi 1 m od úlů. Úly lze umístit také do klece, 
alespoň 1 metr od pletiva (aby na ně medvěd 
nedosáhl) a mít dobře vyztuženy podlahu 
i strop tak, aby unesly váhu 300 kilo (med-
věd po kleci může skákat, páčit spoje apod.). 
Klece lze nechat vyrobit z kari sítí či roxor 
o tloušťce (průměru) alespoň 25 mm. 
Zájemcům poskytne Správa CHKO Beskydy 
bližší informace. 

Mgr. František Jaskula,
 ředitel regionálního pracoviště

prosím o obrázek



PRAŽMOVSKÉ

27

Zpravodaj obce Pražmo  •  2/2020

Nechcete čekat dlouhou řadu na měření emisí?
Stačí přijet k nám a my Vám změříme emise na 

počkání!

Z důvodu zkvalitňování služeb naší firmy jsme se rozhodli 
rozšířit nabídku o měření emisí. Již od 1. 4. 2019 má náš 
autoservis jako jediný v okolí povolení od MDČR měřit emise
u osobních a nákladních vozidel.

Nyní nás najdete na nové adrese:
Skalice 439 (bývalá žampionárna / současná polystyrénka)

Autoservis Petr Meca
+420 777 622 336
www.autoservis-meca.cz
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Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

MYJEME.CZ

Cenová nabídka 
ZDARMA!

Volejte!
+420 739 851 501 info@myjeme.cz

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA
- dlažby 
- fasády 
- střechy...

MALOVÁNÍ, NÁTĚRY
- interiéry
- fasády 
- střechy...

ÚDRŽBA ZELENĚ
- sečení trávy 
- frézování pařezů 
- štepkování větví...

DOPRAVA
- přeprava materiálu
- výkopové práce 
- vyklízení, likvidace
- odvoz

DEZINFEKCE
- vnějších objektů
- vnitřních objektů

REALIZACE STŘECH
- realizace 
- rekonstrukce 
- opravy

PALIVOVÉ DŘÍVÍ POHLUDKOVÁ  

  - Štípané dříví ukládané/sypané

  - Buk /Smrk 

  - Krácené štípané

  - Metrové polena 

  - V celých délkách (dřeviny dle dohody)

  - Balíčky suchého dřeva-vhodné na uzení, táboráky

Místo prodeje: Krásná pod Lysou horou 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 723 562 359

Možnost dopravy 


