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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2009
Níže Vám předkládáme schválený
rozpočet na rok 2009. Vzhledem k tomu, že dopady současné ekonomické
krize pocítíme rovněž ve výši daňo-

OBCE

PRAÎMO
číslo 1 / 2009

vých příjmů obce, velmi těžko se plánují jakékoliv výdaje. Jednotlivé záměry mohou být v tomto důsledku ohroženy, přičemž i výše položek v jednotlivých kapitolách může být v průběhu
roku upravována. Nezbývá nám, než si
navzájem přát, aby dopady byly pokud
možno, co nejmenší.

Rozpočet Obce Pražmo na rok 2009
Příjmy
Třída 1 — Daňové příjmy
Třída 2 — Nedaňové příjmy
Třída 4 — Nekapitálové dotace
Celkem
Třída 8 — financování zapoj. zůstatku
Celkem příjmy

v tis. Kč
7380,00
611,00
1203,70
9794,70
1374,00
10568,70

Výdaje
Třída 5 běžné výdaje
Místní komunikace
Dopravní obslužnost
Mateřská škola – příspěvek
Mateřská škola – oprava a údržba
Základní školy
Obecní knihovna
Kultura
Veřejné osvětlení
Provoz hřbitova
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce
Bytové hospodářství – domovník
Bytové hospodářství – služby a údržba
Ochrana ovzduší – enr. audit, exkurze
Požární ochrana

v tis. Kč
140,00
55,00
390,00
275,00
600,00
92,00
133,00
257,00
170,00
730,00
190,00
120,00
150,00
260,00
225,00

2
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Příspěvky občanským sdružením
Příspěvek církvi
Celkem třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
III. splátka na Hasičské auto
Projekt Florián
Projekt. dokumentace – cyklostezka
Územní plánování – plán
Zaměření kanalizace
Projekt Rajmaneum
Projekt hasiči
Projekt křižovatka
MŠ – zakoupení konvektomatu
Správa – program. vybavení
Rezerva – kapitál. výdajů
Celkem výdaje za rok 2009

Koncepce zapojování občanů
do rozhodovacích procesů
obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny, která začne připravovat koncepci zapojování občanů
do rozhodovacích procesů obce. Co si
pod tímto pojmem představit? Je to
v podstatě vytvoření efektivního systému komunikace úřadu s občany
a vzbuzení zájmu občanů o věci týkající
se jejich životního prostoru, který tvoří
rovněž obec. Nástrojem k dosažení tohoto cíle by mohlo být právě zapojování
všech občanů do dění a podílení se na
rozhodování. Jistou zkouškou byla aktivita vyvolaná v rámci společenského
odpoledne s názvem Dobrá nálada
v obci, kde lidé a zejména děti mohli
rozhodnout a taky rozhodli, jaké hrací
prvky, lavičky a jiný parkový itinerář bude instalován jako součást dětského
hřiště před bytovými domy, které bychom rádi postavili. Jakmile bude koncepce navržena, rádi se o ní s Vámi před
samotným schvalováním poradíme.

Pražmovské ozvěny
850,00
2181,00
70,00
70,00
6958,00
1817,20
50,00
50,00
40,00
250,00
100,00
60,00
60,00
140,00
70,00
973,50
10568,70

Informace
Policie České republiky
Jednání zastupitelstva se zúčastnili
zástupci PČR z místního oddělení na
Krásné. Informovali zastupitelé i přítomné občany o situaci v obci z hlediska bezpečnosti, přestupků či dopravních akcí během minulého roku. Zároveň vyzvali všechny přítomné k užší
spolupráci v oblasti odhalování nejrůznějších nekalých aktivit. Za tímto
účelem byly zřízeny webové stránky,
kde najdou občané celou řadu cenných informací:
www.pcrkrasna.estranky.cz
současně mohou občané využít ke kumunikaci mobilní telefon 728 142 203,
který mají službu konající policisté
stále u sebe.
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Na co jste se ptali
„na chodníku“?
Proč příprava projektu centrálního
vytápění tak dlouho trvá?
Snažím se pochopit všechny, kteří si
myslí, že příprava projektu dlouho trvá,
že se nic neděje apod. Nicméně opak je
pravdou, přestože zrovna právě teď nevidíte žádné výstupy. Spousta mravenčí
práce je zdánlivě neviditelná a já věřím,
že rozvaha a neuspěchanost přinese
své ovoce. Již v tomto vydání Pražmovských ozvěn můžete najít speciální přílohu věnovanou právě tomuto tématu.
Starosta s realizací projektu centrálního vytápění obce „strašně“ spěchá!
Vidíte, našli se i takoví, kterým se to
zdá být celé uspěchanéJ Jen si vybrat.
Takže, pro ty mám uklidňující zprávu.
Nespěcháme, ale rovněž neotálíme.
Proč nemůžeme využívat sběrného
dvora na Morávce?
Znovu se musím vrátit k tomuto tématu, neboť se stále někteří občané
nemohou smířit se skutečností, že
sběrný dvůr je na Morávce a tudíž tam
nemohou odkládat svůj odpad. Je nutné si uvědomit, že obec Morávka platí
za likvidaci odpadu ze sběrného dvora
a proto tam nehodlá akceptovat jiný
odpad nežli od svých občanů. Navíc je
zde problém legislativní. Zákon totiž
výslovně zakazuje převážení odpadu
mimo katastr obce, kde vzniknul. Jsme
si vědomi, že chybějící sběrný dvůr
v naší obci je trnem v oku mnohým
z Vás, nicméně zatím se nenašla vhodná lokalita, na které by mohl být vybudován. Usilovně jí hledáme.
Proč není zprovozněný klub pro
mládež?
Je mi moc líto, že přestože jsme konečně dostali všechna povolení pro
zřízení tohoto klubu v suterénních

prostorách bývalého obecního úřadu,
museli jsme přistoupit k jeho dočasnému uzavření z důvodu výrazné vlhkosti zdiva v zimním období a v důsledku toho tvoření plísně. Rovněž
jsme museli odnést vybavení, neboť se
vlhkostí znehodnocovalo. tato vlhkost
je způsobena zřejmě silnými spodními
prameny, které se nacházejí v blízkosti
základů v místech, kde byla v minulosti studna. V současné době hledáme
náhradní řešení, které by tento problém ukončilo. Za nenaplnění očekávání mnohých z řad mládeže se velmi
omlouvám a doufám, že se problém
brzy vyřeší.

Otevírací doba knihovny
V kalendáři pro rok 2009, který byl
přílohou posledních Pražmovských
ozvěn loňského roku, zařádil jakýsi šotek a popletl otevírací dobu místní knihovny. Za tuto chybu se samozřejmě
omlouváme a uvádíme zde otevírací
dobu knihovny správně:
pondělí
18.00—11.00
úterý
zavřeno
středa
14.00—18.00
čtvrtek
18.00—11.00
pátek
14.00—18.00

Termíny svozu
separovaného odpadu
Jak jsme slíbili v minulých Pražmovských ozvěnách, uvádíme zde termíny
svozu separovaného odpadu pro rok
2009. Tyto termíny byly určeny po dohodě mezi Pražmem, okolními obcemi a Frýdeckou skládkou, a. s.
Plasty: únor, březen, duben — vždy lichý týden
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květen—říjen — každý týden
listopad, prosinec — vždy sudý
týden
odvozní den je vždy středa

Papír: celoročně odvoz každý třetí týden (podle kalendáře 3., 6., 9.,
12., 15., 18., 21., 24., 27., 30.,
33., 36., 39., 42., 45., 48., 51. týden v roce)
Bílé sklo: v 8., 16., 25., 34., 42. a 49.
týdnu v roce
Barevné sklo: ve 2., 6., 10., 14., 19., 23.,
28., 33., 37., 41., 46. a 50.
týdnu v roce

Člověk a ptactvo
Už zase se více hovoří o narušování
našeho životního prostředí. Po jistém
zlepšení v devadesátých letech se situace opět zhoršuje, zejména v důsledku
stále intenzivnějšího automobilového
provozu, vysoké prašnosti a neustávající chemizaci. Ve snaze dosáhnout co

největšího blahobytu hledáme a používáme takové metody, postupy a prostředky, jež mají ve svém důsledku stále nepříznivější dopad na přírodu.
Že na to doplácejí volně žijící živočichové, je mnohým zcela lhostejné.
Z tohoto pohledu patří mezi ohroženými druhy i ptáci. Znečištěným prostředím trpí zejména některé citlivější
a tím i stále vzácnější hmyzožravé druhy, ale též někteří pernatí dravci. K tomu dále přistupuje i nedostatek
hnízdních příležitostí, protože jim
dnes chybí původní vesnická zástavba
s dřevěnými chalupami a chovem dobytka. Dutinovým hnízdičům se nedostává starých doupných stromů, které
jsou vhodné k zahnízdění celé řady
užitečných ptačích druhů.
Alespoň některým druhům může
pomoci člověk . A to vyvěšováním tzv.
umělých hnízdišť, jimiž jsou ptačí
budky.To je tradice stará nejméně sto
let, ale v současné době věc mnohdy
nezbytná prospívající nejen ptactvu
a krajině, ale i člověku. Ptačí budky by
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se měly ve větším měřítku objevovat
nejen v našich zahradách, ale také třeba v porostech kolem vodních toků, na
okrajích lesů apod.
Všechny ptačí druhy nebo jejich převážná většina krmí svá mláďata v jarních měsících hmyzem a tak zbavují
naše pole a zahrady některých hmyzích škůdců a ozdravují naši přírodu.
Už jen výrobou ptačích budek a jejich
zavěšováním prokazuje člověk svůj
kladný vztah k ostatním živým tvorům
a své domovině. Budky je pak ovšem
třeba dále sledovat, kontrolovat a udržovat ve funkčním stavu a chránit před
vandaly a predátory z řad malých šelem.
Aby autor vyšel vstříc zájemcům
o tuto bohulibou činnost, připravil 10

souprav pro sestavení jedné ptačí
budky (souprava obsahuje 8 prkýnek
potřebných rozměrů) tzv. sýkorníku,
ketrý je vhodný i pro další druhy. Každý, kdo projeví vážný zájem, obdrží takovou sadu zdarma (materiál sponzoruje p. Jiří Muroň čp. 142) i s dalšími
podrobnými pokyny a ukázkou již hotových budek. Připravené sady si lze
vyzvednout vždy v sobotu kolem 14
hod.
Pro ty, jež jsou si schopni
budku sami vyrobit platí zásada: vletový otvor o rozměrech 28—35 mm by měl
směřovat vždy k východu až
jihu. Budka má být 3—4
m vysoko od paty stromu a stříška by
měla být vodorovná pokryta nepromokavým materiálem.

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štít Pražmo
zve děti i rodiče na tradiční

v sobotu 14. února 2009 od 14 hodin
na obvyklém místě na Zlani
Program se koná za každého počasí (i bez sněhu).
Účast přislíbila Sněhurka i s trpaslíky!
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Rodinné centrum Skřítek
od 1. 3. 2009 zahajuje v Mateřské škole Pražmo provoz Rodinné centrum Skřítek. Původní název tohoto centra byl Naschválníček.

Pražmovské ozvěny
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VOLEJBALOVÝ KLUB
RAŠKOVICE — VOLEJBAL,
ASPV
Na úvod této zprávy mi dovolte Vás
informovat o změně názvu volejbalového oddílu TJ Pražmo-Raškovice.
Tento oddíl od 1. 1. 2009 nese název
Volejbalový klub Raškovice (VK Raškovice) a působí jako samostatný právní
subjekt, jehož předsedou nadále zůstává p. Zbyněk Sonnek. Tento klub zahrnuje také činnost ASPV pod vedením p. Hanky Felcmanové. Některé informace z činnosti volejbalového klubu jsou již zveřejněny na www.vkraskovice.cz.
VOLEJBAL
V sezóně 2008/2009 má klub v okresních a krajských volejbalových soutěžích celkem 7 družstev, jejichž výsled-

ky po první části uvádíme níže. Žáci
a žačky v minivolejbale zahajují svou
soutěž až v dubnu 2009. Zájemci o volejbal z řad chlapců a děvčat ze 6.—7.
třídy mají stále možnost přihlásit se:
chlapci u p. učitelky Muroňové Markéty (tréninky v úterý od cca 14.30), děvčata u p. Sonnkové Šárky (tréninky ve
středu od 17.00 h).

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY
KE DNI 14. 12. 2008
OKRESNÍ PŘEBOR 08/09 — MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Jäkl Karviná B
TJ Důl Staříč
TJ Sokol Pstruží B
TJ Pražmo – Raškovice (VK Raškovice)
TJ Sokol Nýdek
VK Baška B
Tělocvičná jednota Sokol Staříč
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OKRESNÍ PŘEBOR 08/09 – ŽENY „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Sokol Frýdek–Místek D
TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí B
TJ TŽ Třinec B
TJ Pražmo – Raškovice B (VK Raškovice)
TJ Sokol Fryčovice
TJ Sokol Mosty u Jablunkova
VK Baška B
VK Baška A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Frýdek–Místek C
TJ VOKD Ostrava – Poruba
USK Slávie OU Ostrava B
TJ TŽ Třinec
TJ Pražmo – Raškovice (VK Raškovice)
TJ Sokol Kozlovice
TJ Jäkl Karviná
SK Gymnázia v Orlové – Lutyni A
TJ Sokol Bohumín
USK Slávie OU Ostrava A

KRAJSKÝ PŘEBOR 08/09 — JUNIORKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Frýdek–Místek B
KV Tatra Kopřivnice
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
TJ Pražmo – Raškovice (VK Raškovice)
TJ Sokol Mosty u Jablunkova
TJ Sokol Palkovice

KRAJSKÝ PŘEBOR 08/09 — ŽENY „A“
1. TJ Sokol Palkovice
2. TJ Slavoj Český Těšín

KRAJSKÝ PŘEBOR 08/09 — KADETKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DTJ Polanka nad Odrou
TJ Frenštát pod Radhoštěm
TJ Pražmo – Raškovice (VK Raškovice)
TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí
VK DHL Ostrava
TJ Sokol Frýdek–Místek
TJ Sokol Střítež
TJ Krnov
TJ Sokol Svinov

TRÉNINKY V TĚLOCVIČNÁCH — ŘÍJEN—DUBEN 20008/2009
DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

ČAS
17.30—19.00
18.00—19.30

STŘEDA

17.00—18.30

PÁTEK

18.30—20.00
15.30—17.00
17.00—18.30
18.30—20.00

DRUŽSTVO
ŽENY „B“
JUNIORKY,
KADETKY
KADETKY,
ŽAČKY
MUŽI
KADETKY,
ŽAČKY
MUŽI
ŽENY,
JUNIORKY

TRENÉR
Sonnek

MÍSTO
RAŠKOVICE
RAŠKOVICE

Sonnková

RAŠKOVICE

Valošková

RAŠKOVICE
RAŠKOVICE

Jerglíková

MORÁVKA
MORÁVKA

ASPV
Ženy, dívky, muži i děti…
zveme Vás do tělocvičny v Raškovicích na zdravotní cvičení
v úterý

od 16.00 h
od 17.00 h

cvičení rodičů s dětmi
PILATES s Hankou

ve čtvrtek

od 18.00 h

PILATES s Dájou
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro
Moravskoslezský kraj
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Frýdek–Místek
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek–Místek www.pcrfm.cz
Tel.: 974 732 301 Fax: 974 732 900 fmzbrane@mvcr.cz

Amnestie na nelegálně držené zbraně — informace
Ke dni 1. 2. 2009 nabývá účinnosti
nový zákon č. 484/2008 Sb., kterým se
mimo jiné mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), který upravuje kategorie
střelných zbraní a střeliva, podmínky
pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva,
práva a povinnosti držitelů zbraní
a střeliva.
Součást tohoto zákona je i ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného
ozbrojování u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, pokud ve lhůtě 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona
zbraň dobrovolně předá do úschovy
kterémukoliv útvaru policie.
Zákon o zbraních stanoví několik
možností, jak lze s takovou zbraní dále
nakládat. Osoby, která zbraň odevzdá,
může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího
odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících
k držení zbraně. Splní-li požadavky
stanovené zákonem, bude jí vydán
příslušný doklad (zbrojní průkaz příslušné skupiny, průkaz zbraně) a stane
se oprávněným držitelem odevzdané
zbraně, kterou mu útvar policie vydá.
Pokud o vydání dokladů nepožádá,
nebo nebudou-li mu vydány, může

převést vlastnictví ke zbrani nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele. Další možností je, že požádá příslušný útvar policie o předání
zbraně podnikateli v oboru zbraní
a střeliva k prodeji nebo úschově. Může rovněž požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně a předat
ji osobě, která je k této činnosti oprávněna.
Pokud vlastník nenaloží se zbraní
podle výše uvedených možností, rozhodne příslušný útvar policie o tom,
že se nabídne k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní
a střeliva. Výtěžek získaný prodejem
náleží, po odečtení nákladů prodeji,
vlastníku zbraně. Pokud se prodej nepodaří uskutečnit nejpozději do 2 let,
bude zničena.
Podrobnější informace lze získat na
telefonním čísle 974 732 301 nebo přímo na oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál.

rada plk. Ing. Pavel Tileček
vedoucí odboru
z.r. komisař Bc. Radan FILIP v.r.
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FARMA KRÁSNÁ s. r. o.
PŘÍJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU
DOJIČE, DOJIČKU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Bližší informace na tel. č. 731 613 332 paní Sysalová
558 692 323

Běžný 1cm broušení.....1,50 kč
Běžný 1cm s leštěním.......2 kč
Broušení nožů provádí Milan Brantál
Pražmo 132, ul. Horní
Email-brantalm@seznam.cz

ičo.48405311
tel.602 852 445
webové str....www.brantalm.estranky.cz

Broušení nožů se provádí el. brusičem se 100 %
diamantovým brusným kotoučem.
Provádíme také malířské a natěračské práce.
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