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číslo 2/2016

Starosta na téma......
STRATEGICKÝ PLÁN SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY
A OBCE PRAŽMO
Strategický plán obce Pražmo na období let 2016-2022 spatřil světlo světa, a to
po předchozím veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 12. 5. 2016
v hotelu Travný a následujícím schválení zastupitelstvem obce Pražmo. Kompletní
znění strategického plánu je k dispozici na internetových stránkách obce Pražmo
a v tištěné verzi je uložen na obecním úřadě.
Jsem velmi rád, že se podařilo schválit nástroj, který je jakousi mantrou pro
rozhodování současného i budoucího vedení obce. Nejedná se o žádný
bezvýznamný dokument, uložený v šuplíku. Je to závazná koncepce, ze které se
bude vyházet při schvalování rozpočtů a plánů investic na jednotlivá rozpočtová
období. Žádné zastupitelstvo obce by nemělo text dokumentu ignorovat, a
pokud dojde k jakémukoliv zájmu něco z něj vypustit, případně do něj přidat,
mělo by tomuto kroku předcházet usnesení zastupitelstva obce, které bude
podloženo širším zájmem veřejnosti.
Tvorba strategického plánu obce byla rozdělena do několika dílčích částí, přičemž
byl kladen významný důraz na principy komunitního plánování, tzn. zapojení
veřejnosti do rozhodování. Kromě dotazníkového šetření, do něhož se zapojila
spousta z Vás, probíhalo několik sezení pracovní skupiny vytvořené ze zástupců
spolků, organizací, obce i občanů. Děti ze základních škol i mateřské školy
vyjádřily své názory formou výtvarných děl a v neposlední řadě proběhlo již
zmíněné veřejné projednání. Na počátku jsem slíbil, že se budeme zabývat
veškerými návrhy a připomínkami, což jsme taky udělali. Slíbil jsem, že veřejně
zodpovím všechny otázky a budu reagovat na všechny podněty, nejen
z dotazníkového šetření. Sice jsem takto částečně učinil při veřejném projednání,
přesto naleznete všechny odpovědi a reakce i na internetových stránkách obce
v sekci Strategický plán (z technických důvodů až od 5. 8. 2016).
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A nyní již ke konkrétním prioritám.
Nejvýznamnějšími prioritami rozvoje celého Mikroregionu Sdružení obcí povodí
Morávky a potažmo i obce Pražmo, jsou oblasti dopravy, ovzduší a volného času.
To neznamená, že by byly puštěny ze zřetele potřeby neprioritních oblastí.
V oblasti doprava jsou prioritními projekty:
 Vybudování cyklotrasy Nošovice – Morávka – projekt, který je prioritní
pro všechny obce sdružení.
 Vypracování komplexního návrhu řešení dopravní bezpečnosti - projekt,
který je prioritní pro všechny obce sdružení.
 Vybudování chodníku Morávka – Pražmo – projekt prioritní pro obce
Morávka a Pražmo
 Komplexní řešení dopravní situace křižovatky u hotelu Ondráš – projekt
prioritní pro obce Pražmo a Raškovice.
 Vybudování, resp. rekonstrukce chodníku od hotelu Travný až do lokality
Roveň (záměr je zahrnut v rámci projektu regenerace centra obce
Pražmo)
V oblasti ovzduší jsou prioritními projekty:
 Osvětové programy - projekt, který je prioritní pro všechny obce
sdružení.
 Podpora projektové přípravy a poradenství - projekt, který je prioritní pro
všechny obce sdružení.
 Finanční podpora environmentálně šetrného vytápění – pro Pražmo
 Rozvoj systému centrálního nákupu dřevních pelet – pro Pražmo
 Zřízení pracovní skupiny pro ovzduší - pro Pražmo
 Regulace spalování biologicky rozložitelného odpadu – pro Pražmo
V oblasti Volného času jsou prioritními projekty:
 Kalendář akcí - projekt, který je prioritní pro všechny obce sdružení.
 Mobilní kino - projekt, který je prioritní pro všechny obce sdružení.
 Využití budovy České pošty pro volnočasové aktivity – pro Pražmo.
 Tematicky zaměřená setkání – pro Pražmo.
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V dalších oblastech bude kladen důraz na:
Hospodářství a trh práce
 Rozvoj mikroregionálních trhů.
 Nákupy od místních producentů.
 Virtuální tržnice.
Zdravotnictví
 Zkvalitnění zázemí pro zdravotní péči – investice do budov a zařízení,
zkvalitnění jejich dostupnosti pro osoby se sníženou mobilitou.
Sociální infrastruktura a služby
 komunitní plánování sociálních služeb.
 Publikace článků k sociální oblasti v obecních a mikroregionálních
médiích.
 Horká linka na Magistrát města Frýdek-Místek.
 Pravidelná setkávání se zástupci magistrátu k sociální oblasti.
 „Styční důstojníci“ na obcích.
Vzdělávání a výchova
 Koordinace prázdninového provozu mateřských škol.
 Stopařův průvodce mikroregionem pro děti a dospívající.
 Stopařův průvodce mikroregionem pro dospělé
 Rozvoj předškolního vzdělávání a Montessori pedagogiky – pro Pražmo
Bydlení
 Rekonstrukce bytového domu Rajmanea
Bezpečnost
 Koordinace postupu při zajišťování neinvestičních a investičních projektů,
informační výměna, prevence kriminality a požární bezpečnosti.

Ostatní sociální infrastruktura a služby
 Rozšíření místního hřbitova – Pro Pražmo.
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Úprava koryta Roveňského potoka v centrální části obce.
Posilování soběstačnosti v zásobování pitnou vodou.
Realizace projektů na optimalizaci vodního režimu krajiny s cílem, omezit
následky déletrvajícího sucha (mokřady, zvyšování retenční schopnosti
krajiny).

Odpady
 (Znovu)otevření diskuse o sdílení kapacit spádových sběrných dvorů.
 Pořízení štěpkovače – Svazek obcí Morávka-Pražmo.
 Doplnění chybějících prvků infrastruktury odpadového hospodářství –
pro Pražmo.
 Posílení systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem – pro
Pražmo.
Sídla a krajina
 Regenerace centra obce Pražmo – pro Pražmo.
 Vybudování odpočívky ve stylu letohrádku hraběte Pražmy – pro Pražmo.
 Zřízení pomníku Maryčky Magdónové na hřbitově – pro Pražmo.
 Komplexní řešení problematiky nevyužívaných a neudržovaných
soukromých pozemků a budov.
 Zavedení soutěže o nejlépe upravenou nemovitost.
Informovanost
 Společné webové stránky SOPM
 Zavedení systému QR kódů
 Rekonstrukce webových stránek obce – Pro Pražmo.
 Zřízení obecního profilu na sociálních sítích – pro Pražmo.
 Zavedení a rozvoj statických systémů informování.
Občanská společnost
 Dotazníková šetření spokojenosti obyvatel.
 Řešení problematiky nárůstu podílu obyvatel bez trvalého pobytu – pro
Pražmo.
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Partnerství
 Zefektivnění komunikace mezi jednotlivými aktéry regionu (obec x obec,
obec x svazek, obec x soukromý sektor, apod.).
Řízení





Posilování společných kapacit obcí.
Zajištění vlastního společného profesionálního managementu.
Výměna zkušeností.
Navýšení příspěvků do společného rozpočtu mikroregionu.

Věřím, že strategický plán obce, bude nejen pro zástupce obce dobrým vodítkem,
doprovázejícím všechna jejich rozhodnutí.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Společný nákup dřevních pelet
Vzhledem k tomu, že některé objekty v majetku obce vytápíme dřevěnými
peletami a zároveň máme s dodavatelem tohoto paliva dojednány určité slevy,
rozhodli jsme se nabídnout občanům obce, kteří rovněž spalují dřevní pelety,
zprostředkování jejich nákupu za stejných podmínek, jaké máme my.
Nabídka pro letošní rok:
Dřevní pelety s obsahem popela do 0,5 % (bezkůrové), průměru 6 mm, sáčkované
15kg/sáček, na paletě je 1050kg – 5,003 Kč/kg, včetně DPH, tzn. 5003 Kč/t.
Volně ložené (foukané do big-bagu nebo sila) 4,773 Kč/kg, vč. DPH.
Dřevní pelety s obsahem popela do 1 % (neodkorněné), průměru 6 mm,
sáčkované 15kg/sáček, na paletě je 1050kg – 4,543 Kč/kg, včetně DPH, tzn. 4543
Kč/t. Volně ložené (foukané do big-bagu nebo sila) 4,313 Kč/kg, vč. DPH.
Cena dopravy s manipulací 1-7 sáčkovaných pelet je v rozmezí 1200 Kč – 1500 Kč
bez DPH (přesně bude vyúčtováno podle skutečných nákladů na dopravu (km,
čas).
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Cena dopravy s manipulací 5-15 t volně ložených pelet je v rozmezí 2500 Kč –
4000 Kč bez DPH (přesně bude vyúčtováno podle skutečných nákladů na dopravu
(km, čas).
V případě, že této nabídky budete chtít využít, upřesněte množství a druh pelet a
my Vás zakomponujeme do celkové objednávky. Termín dodání a způsob
dopravy si ještě upřesníme. Závaznou objednávku můžete zaslat nejpozději do
31. 7. 2016 a to na mailovou adresu: mistostarostka@prazmo.cz. Do
objednávky uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu objektu,
který vytápíte, telefonický kontakt, množství a druh pelet.

Výzva
Rok 2017 bude pro naší obec velmi významný. Právě v tomto roce bude obec
slavit 240 let od svého založení a současně hasiči oslaví 90. výročí od založení
hasičského sboru v obci.
Při této příležitosti chce obec vydat stolní kalendář pro rok 2017 sestavený
z fotek ze života obce dřívějšího i současného.
Obracíme se na vás proto touto cestou s prosbou o zapůjčení dobových
fotografií, které by mohly obohatit kalendář. Pokud vás tato výzva oslovila,
ozvěte se, prosím, na e-mail: mistostarostka@prazmo.cz, popř. na tel. 777 829
473.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce
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KRÁTCE
Změna ve vedení MŠ Pražmo
Ředitelka Mateřské školy Pražmo, paní Radmila Králová se k 31. 7. 2016 rozhodla
ukončit svou práci na pozici ředitelky MŠ. Tímto paní ředitelce děkujeme za
dlouhodobé a úspěšné vedení školky a zároveň jí do dalšího života přejeme vše
dobré, mnoho radosti a životního elánu.
Novou ředitelkou školky se po poměrně složitém výběrovém řízení stala Mgr.
Vladimíra Nytrová, které přejeme mnoho úspěchů, dobrých nápadů a chuti do
práce. Věříme, že i za jejího působení budou děti v naší školce usměvavé a
šťastné, jejich rodiče spokojení a zaměstnanci motivováni k dobře odváděné
práci.
Jsme přesvědčeni, že k těmto naplněním jí pomůže, nově zpracovaná Strategie
rozvoje Mateřské školy Pražmo, kterou jsme v uplynulých týdnech zpracovali.
V tuto chvíli jsou se strategií seznamování zaměstnanci školky a v následujících
týdnech bude zveřejněna na internetových stránkách obce i MŠ Pražmo.
Marek Kaniok,DiS., starosta obce

Nové výdejní místo propanbutanových lahví
Původní výdejní místo u pana Škapy bylo přemístěno k panu Miroslavu Kotaskovi
č. p. 109. Výdejní místo zůstalo na stejné ulici, jen se posunulo více směrem
k Morávce. Otevírací doba je denně od 17 h, popř. jinak po domluvě na tel.
773937846 nebo 777692077.

Úpravy na dětském hřišti
Koncem července a během první poloviny srpna budou probíhat stavební práce
na dětském hřišti naproti obecního úřadu. Hřiště bude doplněno novými hracími
prvky. Během prací bude provoz hřiště omezen. Žádáme rodiče, aby respektovali
pokyny zaměstnanců obce.
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Obec Pražmo a SDH Pražmo pořádají

PRAŽMOVSKÉ PLACKOVÉ HODY
Sobota 13. srpna 2016 od 14 h v areálu u sv. Floriána
na Pražmě
Program:
od 1400 Divadlo SLON s pohádkou Klauni v cirkuse
od 1500 do 1700 Koutek pro děti s programem HRY S KLAUNEM
od 1520 Dechový orchastr ŠUBA DUBA BAND - pod taktovkou kapelníka Milana
Michny hrají hity známé snad všem generacím.
od 1640 ACOUSTIC IRISH - kapela hrající irskou a keltskou muziku s nádechem
Beskydských hor. Rádi se občas také nechávají ovlivňovat hudbou z jiných často
vzdálených hudebních koutů světa.
od 1800 ARRYTHMIA - účastníci soutěže Československo má talent. Čtyři
violoncella, jedny bicí a rocková muzika.
od 1950 DAVID STYPKA & BANDJEEZ - charismatický básník a především
svérázný umělec obklopený prvotřídními hudebníky. Písněmi Davida Stypky &
Bandjeez prosakuje folk, rock, jazz, místy i elektronika.
od 2200 MANATEES-FRIENDS - dobrá parta skvěle sehraných muzikantů.
Během koncertního programu přehrají ve svém nezaměnitelném podání hity
známé snad všem generacím. Repertoár obsahuje široké žánrové spektrum.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ, BRAMBOROVÉ PLACKY, GRILOVANÉ SPECIALITY,
DOMÁCÍ KOLÁČE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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OHLÉDNUTÍ ZA…
Úklidovou akcí Ukliďme svět, ukliďme Česko
K této celostátní akci se naše obec přidala letos poprvé. V sobotu 16. dubna se
sešla asi pětadvacet dětí (převážně z řad místních mladých hasičů) i dospělých,
kteří spolu s obecními zaměstnanci vyčistili od odpadků některé místní části. I
přesto, že nás nebylo mnoho, podařilo se nám během sobotního dopoledne
uklidit příkopy okolo hlavních komunikací, cestu k řece, okolí Roveňského potoka
a okraje lesa nad hřbitovem.
Všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a přišli přiložit ruku k dílu, patří velké
poděkování.

Pražmovským veselením
Tato již tradiční akce se konala poslední květnovou sobotu. Dopoledne hasiči
uspořádali na louce u řeky pohárovou soutěž v požárním útoku „O pohár starosty
obce Pražmo“. Celý odpolední program se již odehrával v areálu u sv. Floriána.
První vystoupení bylo věnováno dětem. Bublináda klauna Bublína byla úžasná.
Nejdříve klaun Bublín vyráběl na podiu velké i malé mýdlové bubliny, přehazoval
je, rozfoukával, schovával do nich děti, potom si zval děti na podium a učil je
bubliny vytvářet.
Svou ukázkou požárního útoku přispěli do programu i malí hasiči. Pro ty úplně
nejmenší mělo připraveno různé aktivity Mateřské centrum Skřítek.
Sólisté dětského pěveckého souboru CARO ze základní školy v Raškovicích se pak
představili s tím nejlepším, co umí. Na jejich vystoupení navázala cimbálová
muzika Satina.
Elán revival pak svoji hudbou zvedl ze židlí první tanečníky. Se svým repertoárem
přispěla k programu Markéta Konvičková, která zaujala hlavně mladé posluchače.
Za to kapela Legendy se vrací se zaměřila na repertoár těch dříve narozených a
sklidila zasloužený obrovský potlesk.
No a na závěr zahrála k tanci i poslechu místní známá skupina Žižci.
Program se organizátoři snažili sestavit tak, aby si v něm to své našli všichni, a
snad se to podařilo. O bohaté občerstvení se postarali hasiči. Grilovaná žebra či
klobásy lákala svou vůní mlsné jazýčky na dálku.
I když v jedné chvíli se přehnala bouřka, celkově se počasí vcelku vydařilo a
přispělo ke zdaru celé akce.
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Návštěvou v Niemodlině
V rámci družebních vztahů s polským městem Niemodlin jsme byli pozváni s
družstvem mladších žáků na mezinárodní fotbalový turnaj, který pořádá město
Niemodlin každoročně u příležitosti svých městských slavností „Dni Niemodlina“.
Turnaje se zúčastnila družstva z Polska a České republiky.
Kluci hráli s obrovským nasazením a podařilo se jim obsadit hezké třetí místo.
Domů si odvezli krásný pohár, dárkový balík a na krku se každému houpala
bronzová medaile.

Při této návštěvě Niemodlina nebyl na programu pouze fotbal, ale také i pracovní
jednání, které se týkalo budoucího polsko - českého projektu. Tento projekt je
iniciován polskou stranou a je postaven na naší společné historii. Součástí
projektu bude mimo jiné oprava vstupní brány niemodlinského zámku, který byl
rodovým sídlem rodu Pražmů. Stopy Pražmů jsou patrné hned na několika
místech zámku, například nad vchodem do zámku nebo na kazetovém stropě
jedné místnosti je erb Pražmů, který je nápadně podobný našemu obecnímu
znaku. Niemodlinský zámek po dlouhých letech chátrání získal nového majitele,
začíná se velmi intenzivně opravovat a postupně se zpřístupňuje veřejnosti. Na
obrázku je zachycen vstup do zámku, nad portálem je umístěn znak rodu Pražmů
(viz výřez).
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Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce

Spolek seniorů informuje
V letošním roce jsme zahájili činnost v měsíci lednu, a to přednáškou MUDr. Jany
Hajduškové na téma Vše o medu, která se sledovala s velkým zájmem. V únoru
proběhla členská schůze, na které výbor zhodnotil práci uplynulého roku a
naznačil plán činnosti pro letošní rok. V únoru jsme zahájili sportovní aktivitu
členů bowlingem, ve kterém jsme pokračovali i v měsíci březnu a dubnu. Jsme
rádi, že členové projevili o tuto akci zájem. V březnu dále následovala přednáška
manželů Gabzdilových o historii Pražma a jeho významných místních obyvatelích,
propojenou s ukázkami fotografií z této doby. Se zájmem si tuto přednášku
vyslechlo 28 členů a manželům Gabzdilovým děkujeme za zajímavý přednes. V
dubnu jsme si zajeli prohlídnout a vyslechnout zajímavou přednášku v
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Pohankovém mlýně ve Frenšátu pod Radhoštěm, kde se nakoupilo velké
množství zdravé pohanky, dále jsme pokračovali do Valašského Meziříčí, kde
jsme se seznámili s ruční výrobou a opravou gobelínů a tapisérií, ve volné chvíli
čekání na tuto prohlídku v kavárně jsme si zazpívali národní písničky za
doprovodu hry na kytaru našeho člena p. Šiguta, kterého se zájmem poslouchaly
i přítomné maminky s dětmi. Po obědě jsme se vydali navštívit poslední
plánovanou akci - malou firmu UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme
viděli ručně vyráběné a zdobené svíčky. Škoda jen, že tato krása se dá koupit jen
v této firmě a v Českém Krumlově. Celá výroba je vyvezena na objednávku do
zahraničí. Za zdařilý zájezd děkujeme zároveň i Obci Pražmo, která nám finanční
dotací, o kterou jsme požádali, přispěla na dopravu. V květnu jsme zorganizovali
smažení vaječiny v areálu Floriánek. Byla to velmi vydařená aKce, kde se nás sešlo
opravdu hodně. Muzicírovalo se, vykládaly se vtipy, zkrátka byla výborná nálada.
V červnu se uskutečnil společný výjezd na Lysou horu autobusem, kdy nám sice
počasí úplně nepřálo, ale přesto se akce vydařila. A na úplný závěr června jsme
připravili trochu turistiky. Svou další činnost zahájíme až po prázdninách, v měsíci
září.
Za výbor: Olga Muroňová
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Reklama
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STAVÍME PLOTY
www.ploty-ostrava.cz







Stavíme ploty na klíč
Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

NABÍZÍ VÝUKU NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
: klavír
: akordeon
: zobcové flétny – sopránová, altová, tenorová, basová
: příčná flétna
: kytara
: trubka,baskřídlovka
: pozoun, baryton
Přihlaste se :
dne: 7. září 2016 v ZŠ Raškovice od 13.00 – 16.30 hodin
dne: 2. září 2016 v ZŠ na Morávce od 12.00 – 15.00 hodin
Schůzku si můžeme individuálně domluvit /mobil. číslo: 604 821 849/.
Těší se na Vás - Miriam Dýrrová dipl. um.

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

