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číslo 4/2018

Vážení spoluobčané,
Je čas adventní, pomalu se blíží poklidná doba vánoční a s tím také konec roku. Je
to období plné shonu, uklízení, shánění dárků, ale je to také chvíle, kdy bychom se
měli trochu zastavit a bilancovat. Říct si, co se nám v letošním roce povedlo, co by
se dalo do příštích let ještě zlepšit. Jsme plni očekávání, co přinese rok následující.
V letošním roce byly pro obec bezesporu nejdůležitější událostí volby do obecního
zastupitelstva. 5. listopadu 2018 proběhlo první ustavující zasedání nového
zastupitelstva. Na tomto jednání si zastupitelé zvolili ze svých řad starostku,
místostarostu a předsedy jednotlivých výborů.
Za sebe i za ostatní zastupitelé bych Vám chtěla velmi poděkovat za důvěru, kterou
jste v nás vložili, a zároveň slíbit, že pro obec budeme pracovat v dobré víře a s
plným nasazením.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří pro obec něco dělají, ať už jsou to členové
jednotlivých spolků, zaměstnanci obce, zaměstnanci naší mateřské školky,
zaměstnanci hotelu Travný nebo všichni ostatní. Jsem ráda, že společně umíme
přiložit ruku k dílu při společných akcích, při úklidu obce nebo jen tak přispět
dobrou radou nebo nápadem. Je vidět, že obyvatelům obce záleží na místě, kde
žijí. A teď už mi zbývá jen popřát…
Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRAŽMO
1. jednání zastupitelstva 5. 11. 2018
Na prvním jednání si zastupitelé zvolili ze svých řad starostku, místostarostu a
předsedy jednotlivých výborů:
Starostka – Mgr. Michaela Honešová
Místostarosta – Ing. Jindřich Vymětalík
Předseda finančního výboru - Ing. Jan Pýcha, MBA
Předseda kontrolního výboru – Olga Muroňová
Předseda výboru pro sociální a kulturní záležitosti – Mgr. Kristýna Felcmanová
Předseda výboru pro místní rozvoj – Antonín Chalupa
Předseda výboru pro životní prostředí a krizové prostředí – Petr Jerglík
2. jednání zastupitelstva 10. 12. 2018
Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2019. Sazba poplatku se vypočítává podle skutečných
nákladů a je stanovena na 554 Kč. Trvale žijící obyvatelé mají slevu ve výši 54 Kč,
budou tedy platit 500 Kč za osobu a rok. Poplatek z odpad zůstává tedy stejný jako
v minulých letech. Plnou částku 554 Kč platí majitelé rekreačních objektů.
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce
na příští rok se bude schvalovat až v roce 2019, musí být schváleno rozpočtové
provizorium, které umožňuje hospodařit do doby schválení nového rozpočtu
s 1/12 rozpočtu roku 2018 za každý měsíc.

KRÁTCE
Obecní úřad na Pražmě i Obecní úřad v Raškovicích včetně stavebního úřadu
bude v letošním roce naposledy otevřen pro občany ve středu 19. 12. 2018.
V novém roce bude prvním úředním dnem středa 2. 1. 2019.
Sběrný dvůr bude v době od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 uzavřen. Otevřeno bude
od 4. 1. 2019. Provozní doba sběrného dvora je každý pátek 14,30 – 18,00 h a
každou sobotu 8,00 – 11,00 h.
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Kalendáře na rok 2019 budou rozneseny do
každé domácnosti zaměstnanci obecního
úřadu spolu s tímto vydáním Pražmovských
ozvěn. Kdo nebude zrovna zastižen doma,
bude si moci kalendář vyzvednout v
úředních hodinách na obecním úřadě.

Termíny vymetání komínů v roce 2019 v obci Pražmo: 6.-7.3., 23.-24.5., 21.- 22.11.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Pražmo. Poplatek ze psů se platí ze psů
starších 3 měsíců. Poplatek za psy je splatný k 31. 3. 2019. Výše poplatku: První
pes v rodinném domě 100 Kč, druhý a další 300 Kč. První pes v bytových domech
400 Kč, druhý a další 800 Kč. Pro seniory v bytových domech první pes 200 Kč,
druhý a další 300 Kč (je třeba doložit potvrzení z OSSZ o příjmu důchoduinvalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu).

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Spolek seniorů PRAŽMA
Každoročně zahajujeme svou činnost výroční členskou schůzí - zhodnocením roku
minulého a plánem roku začínajícího.
I v tomto roce probíhala celkem 8krát příprava na soutěž o "Putovní pohár
místostarostky obce Pražmo" v bowlingu, kterou jsme zakončili závěrečným
vyhodnocením a posezením v místním hotelu Travný. Také turistika je pro
členy populární - byl to výjezd na Pustevny a procházka na Radhošť, výšlap na
Prašivou se sbíráním neskutečného množství hřibů, kde sbírali i ti, kteří je nejedí,
a také putování po okolí Velkého Lipového bylo zajímavým
odpoledním zpestřením. Ani bazén a plavání nečiní členům problém. Přináší
relaxační odpočinek nejen v bazénu, ale i ve vířivce. V měsíci březnu jsme se projeli
na jachtě při přednášce s videoprojekcí na téma "Dovolená na jachtě" s p. Dulavou.
Na velice zajímavou přednášku o "Historii školství na Pražmě a okolních vesnicích"
jsme se těšili. Slyšeli jsme a viděli spoustu zajímavých informací a fotografií a zde
jsme si již sami zavzpomínali na naše školní léta. Svým vyprávěním nás vždy dokáže
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upoutat p. Gabzdil, který si vždy se svou manželkou, paní Helenou, připraví
zajímavé téma, a proto jim patří náš velký dík. Zajímavým tématem byla i
přednáška pracovnic ze Slezské diakonie na téma "Podpora osob pečujících". A
poslední beseda "Beskydy a fauna a flora v nich" naše členy velice zaujala. Ukázka
videa, fotografií a příjemné doprovodné vyprávění účastníci hodnotili velice
vřele.
A v neposlední řadě jsou to kulturní a zájezdové akce. K nim patří tradiční smažení
vaječiny se zpěvem a hudebním doprovodem naší seniorské kapely, vždy v areálu
místního Floriánka. A v měsíci listopadu je to výroba adventních věnců a dekorací
pod odborným dohledem naší paní starostky.
A kde jsme se byli podívat? V červnu na zámku Buchlovice, kde jsme si prohlédli i
výstavu kvetoucích fuchsií a poté jsme si v Luhačovicích prošli lázeňskou kolonádu.
V září jsme si zajeli do "Brodku u Konice", prohlédli jsme si bylinkovou zahrádku a
vyslechli jsme pro nás zajímavou přednášku o bylinkách, jejich pěstování a výrobě
léčivých přípravků z nich. Kdo měl zájem, osobně poradila p. Podhorná, známá
bylinkářka - odbornice. Rovněž jsme mohli zakoupit její výrobky - oleje, mastičky,
čaje, tinktury. Poté jsme odjeli do Loštic, kde jsme zakoupili tvarůžkové produkty,
a nakonec jsme navštívili hrad Bouzov.
Poslední akcí roku je předvánoční posezení s malým občerstvením, zpěvem a
vzpomínáním na příjemně strávené chvíle.
Výbor děkuje bývalému starostovi p. Marku Kaniokovi, za jeho dobrou spolupráci.
Děkuje rovněž zastupitelstvu obce za schválení finanční podpory.
Na spolupráci s p. starostkou Michaelou Honešovou se těšíme, přejeme jí jen vše
dobré.
Výbor rovněž děkuje všem svým členům za jejich zájem a aktivitu.
Spolek seniorů PRAŽMA přeje svým členům a spoluobčanům radostné prožití
vánočních svátků a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojeností.
Olga Muroňová, za výbor Spolku seniorů PRAŽMA

Sbor dobrovolných hasičů Pražmo
V životě našeho spolku se v letošním roce stala velmi milá událost. Našemu
dlouholetému členovi panu Janu Tomanovi bylo uděleno nejvyšší hasičské
vyznamenání, a to titul ZASLOUŽILÝ HASIČ. Toto výběrové vyznamenání se uděluje
jen zcela výjimečným osobnostem, kteří „hasičině“ zasvětili celý svůj život.
Pan Toman takovou osobností bezesporu je.
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Bratr Jan Toman se narodil 25. května 1941 v obci Růžďka
na Vsetínsku, letos tedy oslavil 77-é narozeniny. Že pochází
z „Valachů“, nezapře, valašské nářečí mu zůstalo napořád.
Jeho první setkání s hasičinou bylo v roce 1950, kdy se jako
devítiletý chlapec stal členem družstva žáků v rodné obci.
Toto setkání se mu stalo osudným, byla z toho láska na celý
život. V Růžďce pak působil i jako dorostenec i v družstvu
mužů.
Po vojně nastoupil od roku 1963 jako řidič do podniku
Severomoravské státní lesy, Lesní správa Frýdek – Místek a přestěhoval se na
Pražmo. Od téhož roku se stal členem Svazu požární ochrany na Pražmě, kde
vykonával funkci řidiče – strojníka. Jako profesionální šofér měl k tomuto blízko a
ani těžko přístupné horské terény nebyly pro něho nikdy žádnou překážkou.
V hasičárně trávil spoustu času při údržbě aut a stříkaček. Technika, která mu byla
svěřena, byla vždy ve stoprocentním stavu.
V druhé polovině 60. let se na Pražmě stavěla nová hasičárna s pozdějším názvem
Požární dům, kde hasiči odpracovali mnoho hodin zdarma, na těchto brigádnických
hodinách se z velké části podílel i Jan Toman. Jako vyučenému zedníkovi šla práce
pěkně od ruky. Na počátku 70. let se k hasičárně dostavoval výcvikový areál
s dřevěnou boudou, kterou si hasiči postavili v podstatě sami. I zde byl jedním
z těch, kteří zde odpracovali nejvíce hodin. Však také do dneška se o boudu
příkladně stará a spolu s ostatními hasiči jí udržuje ve výborném stavu.
Své bohaté hasičské zkušenosti předával a dosud předává i mládeži. Od roku 1970
byl ve sboru vedoucím družstva žáků. Od roku 1973 byl členem výboru jako
referent mládeže a od roku 1975 se stal členem okresní odborné rady mládeže ve
Frýdku-Místku, kde pomáhal při organizování soutěží pro děti celého okresu. Mezi
mladé hasiče chodí stále, když děti cvičí venku požární útok, vážou uzly nebo střílí
ze vzduchovky, vždy je mezi nimi a dobrou radou, milým slovem nebo úsměvem
jim rád pomůže.
Pan Jan Toman zastával od roku 1985 až do konce roku 2004 ve sboru pozici
nejvyšší. Do roku 1990 to byla funkce předsedy, od roku 1991 se funkce
přejmenovala na starostu. Za těch dlouhých 20 let se ve sboru událo mnoho věcí,
zorganizovalo mnoho akcí hasičských, ale i kulturních a společenských. U všech
těchto akcí vždy byl jako první a jeho neopakovatelný humor přispěl vždy ze zdaru
každé akce. V roce 2005 mu byl udělen titul „Čestný starosta SDH“.
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Od roku 2000 je Jan Toman stále aktivní v 10. podbeskydském okrsku, kde zastává
funkci jednatele a hospodáře zároveň. Nevynechá jedinou schůzi okrsku, pečlivě
zaznamenává veškeré dění a zodpovědně hlídá jeho hospodaření.
To, že život nekončí po sedmdesátce, a že se hasičina nezapomíná, potvrzuje Jan
Toman svou účastí na okrskových soutěžích, kde ještě před dvěma lety soutěžil s
družstvem veteránů z Pražma jako strojník. Že byl nejstarším účastníkem soutěže,
není třeba dodávat.
V krátkém životopisu byl bratr Jan Toman představen především jako hasič, ale
ještě je potřeba připomenout ho jako člověka s velkým srdcem, přátelskou
povahou a ochotou všem pomáhat. Jak již bylo řečeno, stále chodí mezi mladé
hasiče, stará se o hasičskou boudu, ale také je jedním z hlavních organizátorů
tradičního hasičského plesu a na obecním vánočním jarmarku vaří vyhlášený
svařák. Zkrátka, kde přijde, pomůže, a svým nezaměnitelným humorem všechny
pobaví.
Titul Zasloužilý hasič byl zhruba padesáti
držitelům z celé republiky slavnostně
předán v Centru hasičského hnutí
v Přibyslavi v pátek 9. 11. 2018. Na tento
ceremoniál ho doprovodila dcera Jitka a
vnuk Michal.
K udělení tohoto vyznamenání panu Janu
Tomanovi všichni srdečně gratulujeme.
Mgr. Michaela Honešová, jednatel SDH
Pražmo

KNIHOVNA INFORMUJE
Přišla zima, práce na zahrádkách skončily a to je ten pravý čas sáhnout po pěkné
knížce. Obec do knihovního fondu pravidelně investuje, pořizujeme do naší
knihovny novinky a knihy, o které mají návštěvníci zájem. Těšíme se na všechny
čtenáře, ty stávající i ty, kteří si cestu do naší knihovny teprve najdou. Obec Pražmo
našim předškolákům nabídla na rok 2019 vstup do knihovny zcela zdarma, velice
se těšíme na naše malé čtenáře.
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A na závěr takové malé shrnutí za letošním rokem v knihovně. Dospělých čtenářů
máme evidováno 62, z toho je aktivních 30.
Dětských čtenářů máme 17, z toho 9 aktivních.
Letošní rok jsme pořídili do naší knihovny 62
nových knížek, pravidelně odebíráme dva časopisy
D-TEST a Květy.
Z nabídky nových knih vybíráme: Kříďák, Není
úniku (thrillery), Zlodějka příběhů (česká
detektivka), Dobrá znamení (fantasy), Navěky věků
(historický román), Farma zvířat (bajka - povinná
četba), Malá čarodějnice (pro děti).
Pro ženy: Houbařka, Sítě z pavučin, Život ve dvou,
Sama sebou, Zakázané ovoce, Pád do tmy.
Lenka Šporclová, knihovnice

OHLÉDNUTÍ ZA
Mikulášskou nadílkou

Stejně jako v minulých letech přišel mezi děti znovu svatý Mikuláš se svým
doprovodem. O tom, že se akce již stala tradicí, svědčí čím dál větší počet
rodičů, prarodičů, známých, kteří se na Mikuláše spolu s dětmi přijdou
podívat.
Ve středu 5. prosince v podvečer procházel obcí a nakonec dorazil do areálu
u sv. Floriána svatý Mikuláš, kterého doprovázeli čerti i andělé. Čekání na
příchod Mikuláše zpestřila čertice
s andělem. Tyto nadpozemské
bytosti připravily pro děti směs
her, soutěží a tanečků, při kterých
čekání na dárečky od Mikuláše
velmi rychle uteklo.
Děti z mateřské školky si pro
Mikuláše
připravily
pěknou
písničku. Balíček se sladkostmi
dostaly všechny děti, které slíbily,
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že už nebudou zlobit. Snad Mikuláš viděl, že tady máme jen hodné děti.
Za to, že se nadílka opravdu povedla, patří velké díky všem, kteří se na této
akci podíleli, zejména Sdružení rodičů při MŠ Pražmo, dobrovolným hasičům
a ochotným zaměstnancům obce.

Vánočním laděním

Předvánoční páteční odpoledne 14. prosince začalo okolo 14.30 h v parku
pod kostelem vánočním jarmarkem. Na něm bylo možno zakoupit
nejrůznější zboží s vánoční tematikou, výrobky dětí z místní školky, jmelí
apod. Nechyběl ani již tradiční svařáček místních hasičů či bigos připravený
panem
farářem.
Vánoční
atmosféru podtrhovaly nádherné
tóny vánočních melodií a koled.
Ve staré faře mohly děti napsat
přání Ježíškovi. Všechna přání
Ježíškovi byla následně slosována a
výherci odměněni.
Stejně jako loni si lidé mohli
prohlédnout
živý
betlém
s jesličkami, Marií a Josefem,
nechyběl ani živý oslík a beránek. Zvlášť zvířátka byla pro děti velkým
lákadlem. Mezi všemi přítomnými se pohybovala Lucka celá v bílém. Koho
pohladila husím brkem, tomu přála
štěstí. Dále se mezi návštěvníky
motala celá řada andílků a malých
čertíků. Masky čertíků a andílků
hodnotila porota a vítězové obdrželi
hezké ceny.
Nedílnou součástí vánočního ladění
bývá již tradičně adventní koncert
dětského pěveckého sboru CARO
z raškovické školy v kostele. Koncert
z kostela se přenášel do venkovních prostor, takže ti, co se do kostela
nedostali, nemuseli litovat.
Po ukončení koncertu se zpěváci z kostela přesunuli ven ke stromečku, který
se za zpěvu jejich koled nádherně rozsvítil. Příjemnou adventní pohodu letos
podtrhlo i počasí, bylo bílo, sníh krásně křupal pod nohama a mráz maloval
dětem tvářičky do červena.
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My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie
rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce,
největší sbírkové akci v České republice. A o čem tato sbírka vlastně je? Na to
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je
primárně o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě
spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého v novém
roce. V tomto smyslu je završením Vánoc – předáním vánočního poselství do
našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena s příležitostmi, kde se
potkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi, proběhne
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příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo celkem vybrat
2 268 959, z toho 41 307 korun ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla
maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. záměry,
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití
Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu,
v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a charitní činnosti
v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na podporu
aktivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině se jedná zejména o obnovu
dosluhujícího vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce v pobytových
zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro služby. Na všechny
tyto věci se obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité,
protože abychom se mohli o naše klienty postarat, musíme se k nim dostat a
zajistit jim pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“
doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry
najdete na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu
nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby
nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se
nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný
dopad také na naší peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný
vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít
je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je
žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se
musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je
vhodné obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například
horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození
plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“
popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad
na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody
spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho
zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu
vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000
korun.
Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme
odpovědní!
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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Od ledna 2019 poběží další

KURZY ANGLIČTINY NA PRAŽMĚ
Malé skupiny, moderní výukové materiály
Začátečníci
pátek
Pokročilí
čtvrtek

16:00 – 17:30

11.1. – 15.3.2019

17:00 – 18:30

10.1. – 14.3.2019

Děti 6. třída (kurz se koná na ZŠ Morávka)
středa
14:30 – 16:00
9.1. – 30.3.2019
10 lekcí po 90 minutách, cena: 2000,Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159
Více o mně na Doučuji.eu nebo na mé facebookové stránce.
Lesní školka na Morávce, ve Vlaském, zahajuje

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
Možno si vybrat stromeček i nastojato, přímo ve školce.
Objednávky také možno poslat předem e-mailem.
Ceník
150 cm
400,- Kč
180 cm
600,- Kč
210 cm
800,- Kč
240 cm
1.000,- Kč
270 cm
1.200,- Kč
Zemědělská výroba, plyn , voda, topení , oděvy-doplňky
JanCarbol@seznam.cz
Informace na tel. 602 741 231
Pražmovské ozvěny- nepravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec
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