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PRAŽMOVSKÉ

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

a okolo holičství a vyžádala si náklady více
jak 2,3 mil. Kč. Chodníky se budovaly na
sklonku roku 2018, na jaře se doplnila nová
vývěska, lavička a odpadkové koše. Odpadkové koše byly vyměněné v celé obci. Roveňský potok i chodníky jsou součástí velkého
projektu Urbanistické úpravy centra obce.
S jeho dalšími etapami se počítá v následujících letech.

Je tady advent, pomalu se blíží poklidná doba
vánoční a s tím také konec roku. Je to období
plné shonu, uklízení, pečení cukroví, 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.
Když se ohlédnu za rokem 2019, snad mohu
říct, že se udělalo kus práce. Největší investiční akcí roku je a ještě bude i v příštím roce
rekonstrukce bytového domu Rajmaneum.
V současné době je hotova mansardová střecha a z velké části i fasáda. Uvnitř je natažena
elektřina, voda, připravují se obklady, vybírají se kuchyňské linky.

Kromě těchto finančně dost náročných akcí
se podařilo realizovat i menší projekty. Poprvé od postavení v roce 2011 bylo zregenerováno multifunkční hřiště, kdy odborná
firma hřiště kompletně vyčistila, odstranila
prorůstající trávu a vyměnila písek v umělém
povrchu. Na budově v areálu u sv. Floriána
byla opravena střecha, do které zatékalo.
Opravena byla i střecha na zvoničce na hřbitově. Původní dřevěná šindelová střecha již
byla prohnilá a taktéž do ní zatékalo. V příštím roce se musí ještě opravit podezdívka, na
které celá dřevěná konstrukce stojí. Taktéž
bylo vyměněno oplocení okolo hotelu Travný. Budova obecního úřadu byly doplněna
novým označením a popiskami. Do zasedacích místností se koupily nové stoly a židle.

Dokončení celého díla bylo podle smlouvy plánováno na únor. S určitostí ale víme,
že tento termín nebude dodržen z důvodu
přeložky elektrického vedení, kterou bude
provádět firma ČEZ až na jaře. Teprve potom půjde odpojit stávající vzdušné vedení,
které je na fasádě, a fasáda bude dokončena.
Dále bude nutné vykopat i novou vodovodní
přípojku. Ta současná je v havarijním stavu.
Pokud bude dál již všechno podle plánu, počítáme s tím, že noví nájemníci by se mohli
stěhovat někdy v polovině roku. V domě
vznikne 6 bytů, budova je třípatrová, v každém podlaží bude jeden byt 1+1 a jeden
byt 2+1. Byty budou určeny přednostně pro
místní občany. Žádosti o byt lze podávat na
obecním úřadě na Pražmě.

Na sklonku roku končícího roku by se měly
chystat i plány na rok příští. Jak už jsem
psala, největší finanční akcí bude dokončení Rajmanea, celkové náklady se odhadují
někde okolo 13 mil. Kč. Část nákladů bude
hrazena z dotace, 1 mil. Kč z Moravskoslezského kraje a 3,2 mil. Kč z ministerstva pro
místní rozvoj. Vzhledem k těmto výdajům
se souběžně nelze pouštět do dalších finančně náročných akcí. Budeme ale chtít nechat
zpracovat nějaké projekty, abychom byli připraveni, až budou vypsány vhodné dotační

Druhým finančně dosti náročným projektem byla úprava Roveňského potoka, která
proběhla v jarních měsících. Tato stavba
navázala na chodník okolo hlavní cesty
2

Zpravodaj obce Pražmo • 4/2019
tituly. Chtěli bychom připravit projekt na
rekonstrukci hotelových pokojů v hotelu
Travný, na rekonstrukce některých místních
komunikací, které jsou v havarijním stavu.
Do budoucna je na zvážení i případná rekonstrukce starého obecního úřadu, který
je taky v dosti nevyhovujícím stavu.

v letošním roce. Chci popřát všem občanům
klidné a pohodové prožití svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších, dětem kupu dárků
pod stromečkem, dospělým splnění jejich
přání. Do roku 2020 pak přeji všem pevné
zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě, život plný radosti a úsměvů.
Mgr. Michaela Honešová,
starostka obce

A nakonec se sluší poděkovat a popřát…
Děkuji všem zastupitelům i obecním zaměstnancům za dobře vykonanou práci

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na
rok 2020, který uvádíme na následujících
stranách.

č.2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve které se mění výše poplatku za odpad na rok 2020. Dále zastupitelé schválili OZV č. 3/2019 o místním
poplatku ze psů, OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu a OZV č. 5/2019
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Všechny tyto vyhlášky se aktualizovaly kvůli novele zákona o místních
poplatcích, a proto byly znovu schváleny
zastupitelstvem obce.

• Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od
zřizovatele pro Mateřskou školu Pražmo
na rok 2020 ve výši 500 000 Kč. Příspěvek
je stejný jako v minulém roce. Zároveň
schválilo zastupitelstvo rozpočet Mateřské
školy Pražmo a střednědobý výhled rozpočtu školky na roky 2020 – 2022.
• Zastupitelstvo obce schválilo Obecně
závaznou vyhlášku (OZV) obce Pražmo
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KRÁTCE
• Obecní úřad na Pražmě bude uzavřen od
pondělí 23. 12. 2019 do konce roku. První
úřední den v novém roce bude pondělí 6. 1.
2020.

Vzhledem k tomu, že se tato povinnost
dotkne téměř všech vlastníků nemovitostí
v obci, dohodli jsme se s Finančním úřadem pro MSK, Územním pracovištěm ve
Frýdku-Místku na spolupráci.

• Místní knihovna bude taky uzavřena od
pondělí 23. 12. 2019 do konce roku. První
výpůjční den v novém roce bude úterý 7. 1.
2020.

V úterý 14. ledna 2020 v době od 9 do 17
h budou na Obecním úřadě na Pražmě
přítomni pracovníci finančního úřadu
a pomohou občanům s podáním daňového přiznání. Kdo této možnosti nevyužije,
bude muset toto přiznání podat osobně na
Finančním úřadě ve Frýdku-Místku nejpozději do konce ledna 2020.

• Poslední úřední den Obecního a stavebního úřadu v Raškovicích v roce 2019 bude
ve středu 18. 12. Obecní úřad i stavební
úřad Raškovice bude pak až do konce roku
2019 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
První úřední den v novém roce bude pondělí 6. 1. 2020.

• Termíny vymetání komínů v roce 2020
v obci Pražmo: 5. a 6. března, 28. a 29. května a 26. a 27. listopadu.

• Sběrný dvůr v Raškovicích bude uzavřen
v době od 20. 12. 2019 z důvodu čerpání
dovolené. Otevřeno bude od 3. 1. 2020.
V zimním období (do 31. 3.) je sběrný dvůr
otevřen v pátek od 14,30 do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00 h.

• 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. 2018.

• Připomínáme, co již bylo uvedeno v minulém vydání Pražmovských ozvěn.
Dnem 21. 11. 2019 vyhlásil Katastrální
úřad platnost obnoveného katastrálního
operátu. S procesem obnovy katastrálního operátu došlo u téměř všech vlastníků
ke změně pozemkových hranic a tím i ke
změně výměry parcel. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti
dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke
změnám těchto rozhodných okolností,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání
na rok následující po roce, v němž tyto
změny nastaly.

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. Za psa v bytových domech, jehož
držitelem je osoba starší 65 let, se platí
200 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého
a dalšího. Připomínáme, že od 1. 1. 2020
musí být všichni psi označeni mikročipem.
• Plesy v hotelu Travném – 24. 1. 2020 hasičský (SDH Pražmo – předprodej od 6.
1. 2020 u p. Tomana, Pražmo 176), 14. 2.
obecní (Obec Pražmo), 7. 3. maškarní pro
dospělé – (Obec Pražmo), 13. 3. dětský karneval (Sdružení rodičů při MŠ Pražmo).
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ODPADY
nery na sběr potravinářského oleje. Veškeré
potravinářské oleje, které pocházejí z Vaší
domácnosti, lze uložit v uzavřené PET lahvi
do určených, příslušně označených popelnic
zelené barvy. Využijte možnosti nezanášet
své kanalizační potrubí zbytky olejů. Stačí jen
nalít olej do PET lahve a následně vyhodit do
příslušného kontejneru.

Poplatek za odpad
Jak již bylo řečeno, zastupitelstvo obce
schválilo obecně závaznou vyhlášku o odpadech. V roce 2020 je poplatek stanoven
na 588 Kč. Majitelé rekreačních objektů platí
poplatek v plné výši. Pro občany s trvalým
pobytem v obci je stanovena úleva ve výši
88 Kč. Celková výše poplatku pro ně tedy
činí stejně jako v několika posledních letech
500 Kč za osobu a rok. Poplatek je splatný
k 31. 10. 2020.

Tašky na tříděný odpad
V minulých letech byly do každé domácnosti průběžně distribuovány barevné tašky na tříděný odpad. Sada obsahuje žlutou
tašku na plast, modrou na papír a zelenou
na sklo. Občané mají tuto možnost stále.
Pokud již mají původní tašky zničené nebo
nemají žádné, mohou si tašky vyzvednout
na obecním úřadě v úředních hodinách.
Tašky jsou k dispozici ve dvou velikostech,
menší je určena pro obyvatelé bytovek, větší
do rodinných domů.

Sloučení sběru a svozu plastů
a kovových obalů od nápojů
Oznamujeme všem občanům obce, že po
dohodě se svozovou společností Frýdecká
skládka, a.s. dochází ke sloučení sběru a svozu plastů a kovových obalů od nápojů. Do
žlutých kontejnerů na plasty lze nyní nově
ukládat i plechovky od nápojů. Do těchto
kontejnerů v žádném případě nepatří konzervy ani jiné kovové předměty! Ostatní
kovový odpad lze odevzdat ve sběrně kovů
Delkos, kde je otevřeno denně včetně soboty.

Sběrné nádoby
na potravinářské oleje
Od ledna 2020 je zákonnou povinností obce
zajistit sběr potravinářského oleje. Naše obec
má toto vyřešeno již několik let, od roku 2017
přibyly do rodiny barevných kontejnerů určených pro tříděný odpad na některých sběrných místech (u bytových domů – kotelna,
v Rovni a na ulici Třešňová u MŠ) kontej-
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KNIHOVNA INFORMUJE

spaním ve stanu. Pro 17 dětí to byl nevšední
zážitek, zažili spoustu her, opékali buřty, absolvovali stezku odvahy. Při odchodu se ptali,
jestli tato akce bude zas a na více nocí. Z toho
je vidět, že i v dnešní „mobilové době“ mají
děti o takovéto aktivity zájem.

Blíží se konec roku, a proto bych si dovolila
malé shrnutí, co se letos v naší knihovně na
Pražmě událo.
V letošním roce nám v našem knižním fondu přibylo 63 nových knížek. Velikou radost
mám z toho, kolik nám přibylo dětských čtenářů. Proto se nám knižní fond začíná opět
rozrůstat i o dětské knížky. Dále pravidelně
odebíráme časopisy Květy a D-TEST. Spolupracujeme s Městskou knihovnou Frýdek-Místek, která zajišťuje výměnný fond knih
označených značkou REG. Tímto je zajištěn
v naší knihovně stálý přísun nové literatury
pro děti i dospělé.

Pravidelně nás navštěvují děti z MŠ Pražmo,
pro které se vždy snažím vytvořit tematicky
zajímavý program. První návštěva se uskutečnila s příchodem jara, děti si poslechly
pohádku o Fialce, poté poznávaly jarní kytičky a na závěr si vyrobily papírovou kytičku
pro maminku. Druhá návštěva se týkala léta
a poznávání broučků. S dětmi jsem netrávila
čas v knihovně ale venku, na sluníčku jsme si
četli pohádky O. Sekory a J. Karafiáta. Poté si
děti posbíraly broučky z naší hmyzí zahrádky,
která pro ně byla připravena. Třetí akce letošního roku se uskutečnila na podzim a děti si
opět připomněly, jak se chovat ke knížkám
a v knihovně. Poslední setkání tohoto roku
bylo v duchu Vánoc, děti nám spolu s p. učitelkami nazdobily vánoční stromeček před
obecním úřadem.

Knihovna není ale jen místem, kde se dá půjčit dobrá knížka. Snažíme se pro naše občany
připravovat nejrůznější akce. Tady je jejich
přehled pro připomenutí těm, co se jich zúčastnili a pozvánkou po ty, kdo přijdou příště.
Na jaře jsme začali nocí v knihovně pro malé
děti a jako každý rok byl o tuto akci z řad
dětí velký zájem. Pro větší děti jsme poprvé
připravili v červnu Noční dobrodružství se
10
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Dále jsme se poprvé připojili k celostátní akci
s názvem Týden knihoven. Během tohoto
týdne byla registrace nových čtenářů zdarma,
hrálo se pexeso, poslouchaly se ukázky z knih.

připravujeme mnoho akcí a besed. Chci se
hlavně zaměřit na naše děti a mládež a ukázat
jim, že knihovna není nudná a že se v ní dá
zažít i zábava.

Protože v příštím roce uplyne 100 let od založení naší knihovny na Pražmě, už teď pro vás

Lenka Šporclová,
knihovnice

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Už delší dobu se vede diskuse o vzhledu naší
autobusové zastávky. V současné době není
v úplně dobrém stavu. Sice slouží ke svému
účelu schovat se před nepříznivým počasím
při čekání na autobus, ale esteticky úplně
dobrým dojmem nepůsobí. I přesto, že se jí
snažíme udržovat v pořádku a čistotě, najdou
se vandalové, kteří ji neustále ničí. Asi mají
pocit, že když tam není vidět, mohou dělat
cokoliv.

potomci, chceme vás vyzvat, abyste přispěli
svým nápadem, jak by mohla zastávka vypadat. Jestli má být zděná, dřevěná či z nějakého polykarbonátu, otevřená či uzavřená?
Součástí celkové úpravy by mělo být i stání
pro kontejnery na tříděný odpad.
Zkuste přijít s nějakým nápadem, jak by to
celé mohlo vypadat. Klidně se nechte inspirovat, jak to mají jinde, foťte při svých výletech nebo zkuste nakreslit vlastní návrh.
Vaše náměty budeme sbírat do konce února
na adrese starostka@prazmo.cz nebo osobně
na obecním úřadě. Každým nápadem se budeme zabývat, nakonec vybereme to nejlepší
řešení a zastávce dáme nový kabát.

Vzhledem k tomu, že je to naše jediná zastávka, myslíme si, že by mohla vypadat trochu
důstojněji. Zkrátka uvažujeme o její rekonstrukci. A protože je to objekt, který budete
využívat převážně vy, občané Pražma či vaši
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OHLÉDNUTÍ ZA …
naši hostitelé výlet na nádherný pohádkový
zámek Moszna. Také jsme navštívili zámek
přímo v Niemodlině, který vlastnili Pražmové, zakladatelé naší obce, když museli odejít
z Frýdeckého panství. Na tomto zámku se po
2. sv. válce vystřídalo mnoho majitelů a v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Karpíkem 2019
Stejně jako v minulých letech jsme byli
pozváni na návštěvu našeho partnerského
města Niemodlin. Zvou nás vždy v listopadu
u příležitosti jejich významné události, kterou je vyhodnocení celoroční mezinárodní
soutěže v kreslení vtipů na téma ryby. Soutěž
se jmenuje Karpik, tedy česky kapřík. Kromě
večerního galavečera spojeného právě s vyhlašováním vítězů soutěže připravili pro nás

Při přátelském posezení s představiteli města
Niemodlin jsme plánovali další možnou spolupráci mezi naší obcí a městem Niemodlin.

Zámek Moszna

Zámek v Niemodlině

Zámek Moszna
12
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Mikulášskou nadílkou
Mikulášská nadílka se již stala v naší obci
hezkou tradicí. Svědčí o tom velký počet dětí,
rodičů, prarodičů, známých, kteří se na Mikuláše přijdou podívat.

Děti z mateřské školky si pro Mikuláše připravily pěknou písničku. Balíček se sladkostmi dostaly všechny děti, které slíbily, že už
nebudou zlobit. Snad Mikuláš viděl, že tady
máme jen hodné děti.

Ve čtvrtek 5. prosince v podvečer procházel
obcí a nakonec dorazil do areálu u sv. Floriána svatý Mikuláš, kterého doprovázeli čerti
a anděl. Čekání na příchod Mikuláše zpestřili
dva popletení klauni, kteří děti bavili povídáním, písničkami a velkými bublinami. Uměli
děti zabavit tak, že jim čekání na setmění
a příchod Mikuláše velmi rychle uteklo.

Za to, že se nadílka opravdu povedla, patří
velké díky všem, kteří se na této akci podíleli,
zejména ochotným maminkám ze Sdružení rodičů při MŠ Pražmo. Poděkování patří
i ochotným zaměstnancům obce, kteří vykouzlili příjemnou atmosféru se spoustou
světýlek.
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PODZIM V NAŠÍ ŠKOLCE
Uběhl krátký čas a podzim se chýlí ke svému
konci a paní zima pomalu přebírá vládu.
Od září se nám děti se školičkou, novými
kamarády i s paními učitelkami krásně sžily
– užily si ve školce spoustu legrace, dozvěděly
se nové věci, osamostatnily se, nabírají nové
zkušenosti a dovednosti.
Děti se seznámily se změnami, které se dějí
na podzim – všímaly si padajícího barevného
listí, povídaly si o zvířátkách, tvořily z podzimních plodů, chodily na procházky do lesa
i k řece, kde pozorovaly, co se od léta změnilo
a samozřejmě, že si hlavně hrály.

Protože podzim byl velmi příjemný, snažili
jsme se trávit co nejvíce času venku – děti
moc bavilo například válet sudy z kopečka …

… i oběd na školní zahradě měl velký úspěch …
Pro děti si paní učitelky letos na odpoledne
připravily různé aktivity (kroužky) – v pondělí po spinkání děti hrají na flétničku, v úterý se seznamují s cizím jazykem (Berušky
s angličtinou a Sluníčka s němčinou), středa
je zaměřena na pohyb (jóga, tanec, cvičení), čtvrtek děti tvoří (stříhají, lepí, kreslí)
a v pátek děti zkoumají různé zajímavosti
(např. sledovaly duhové lentilky, nebo plující
obrázky apod.).
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Stejně jako loni byly připraveny dílničky pro děti a rodiče – Dlabání dýní.

Klub rodičů si pro děti připravil tradiční akci Uspávání broučků. Děti zazpívaly písničky, aby
se broučkům dobře spalo a potom se s lampiónky vydaly po obci posvítit broučkům, aby našli
cestu do svých postýlek, kde prospí celou zimu.
Spolupracujeme i s okolními mateřskými školami (Morávka, Raškovice) a v hotelu Travný
si naši předškoláci přišli vyzkoušet různé úkoly a seznámili se s kamarády z okolních školek.

Setkání předškoláků

15
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Děti setkání završily tím, že děti každé školičky si vytvořily z různých geometrických tvarů
svou školku nebo obec. Akce byla zaměřena
na rozvíjení spolupráce a dovedností, které
dětem pomohou při vstupu do první třídy.

o zvířatech a rostlinách na Prašivé, besedy
s paní knihovnicí o historii Prašivé. Celá akce
bude završena sobotním výletem s rodiči na
Prašivou a výstavou obrazů dětí (na Prašivé,
na obcích, v knihovnách, školkách). Doufáme, že se nám akce vydaří.

V letošním školním roce plánujeme Společné setkání okolních mateřských školek
(Pražmo, Raškovice, Morávka, Vyšní Lhoty,
Dobratice, Nošovice) na Prašivé. Samotné setkání se uskuteční v květnu a budou
mu předcházet besedy s lesními pedagogy

V letošním školním roce na děti a jejich
rodiče čeká ještě mnoho akcí (některé jsou
pořádány školkou, jiné Klubem rodičů, obcí
či knihovnou):

Plánované akce pro školní rok 2019/2020
10. 1. 2020
13.–17. 1. 2020
14. 2. 2020
6. 3. 2020
24. 4. 2020
7. 5. 2020
29. 5. 2020
1. 6. 2020

Myška Klárka, veverka Terka a sněhulák Mrkvička
Lyžařský výcvik
Návštěva Planetária
Maškarní bál s myškou Klárkou a veverkou Terkou
Tajuplná země myšky Klárky a veverky Terky
Besídka ke dni matek
Myška Klárka, veverka Terka a pirát Vrtinos
Den dětí v MŠ

10. 6. 2020

Dravci

26. 6. 2020

Zahradní slavnost (Den otců, pasování předškoláků, rozloučení se školkou)

6 / 20

Školní výlet na Prašivou s rodiči

Přejeme všem dětem i rodičům pohodové prožití vánočních svátků.
Mgr. Vladimíra Nytrová,
ředitelka MŠ Pražmo
16
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RAŠKOVICE ZÍSKALY OCENĚNÍ
ETICKÉ ŠKOLY ZLATÉHO STUPNĚ!
Raškovická základní škola
získala 19. listopadu 2019
prestižní ocenění Etická
škola – zlatý stupeň. Tuto
cenu uděluje projekt Etická
výchova, o. p. s. pod záštitou Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy. Celkově se naše škola umístila
v rámci České republiky na
7. místě a v našem kraji na
1. místě.

• Anežka Nitrová, kronikářka obce Raškovice
• Marie Zemanová, vedoucí Místní knihovny
Raškovice
• Jiří Blahuta, starosta obce
Raškovice
Co toto ocenění vlastně
znamená? Sociální klima tříd je ze strany žáků
hodnoceno kladně, dále
spolupráce mezi pedagogy
a rodiči je na velmi dobré úrovni. Kromě toho je
etická výchova u nás vyučována jako samostatný
povinný předmět a učitelé
se v oblasti etiky průběžně
vzdělávají. Mimoto podporujeme pravidelné
třídnické hodiny, které napomáhají zlepšovat
soudružnost jednotlivých tříd.

Při této příležitosti poctili
školu návštěvou zástupci
Moravskoslezského kraje,
pro které bylo na dopoledne připraveno například
vystoupení dětského sboru
CARO. Plaketu převzala po poledni za účasti zaměstnanců i žáků ředitelka školy Mgr.
Hana Kachtíková.

Proč je etika důležitá? V současné době moderních technologií mnohdy zapomínáme
budovat mezilidské vztahy, otevřenou komunikaci či třeba „obyčejný“ lidský přístup
a právě etika nám pomáhá tyto podstatné, pomalu zapomenuté pilíře společnosti udržovat.

Slavnostního programu se zúčastnili tito
vzácní hosté:
• PhDr. Jaroslava Wenigerová, místopředsedkyně Rady České tiskové kanceláře
• Ing. Dušan Drabina, za Etickou výchovu
o. p. s
• Ing. Andrea Nytrová, za krajský úřad
• Mgr. Michaela Honešová, starostka obce
Pražmo
• Mgr. Antonín Tulach, starosta obce Krásná
• Ing. Petr Baďura, starosta města Paskov
a předseda Slezské brány
• Ing. Miroslav Lysek, projektový manažer
MAS Pobeskydí
• Mgr. Roman Čagala, starosta obce Vyšní
Lhoty

Věříme, že toto ocenění není jakýmsi koncem
něčeho, ale právě naopak začátkem v rozvíjení kvalitních sociálních vztahů. Vždyť
pocit bezpečí u našich dětí je pro nás to
nejdůležitější.
Více o projektu Etická výchova, o. p. s.
naleznete na tomto odkaze:
www.eticka-skola.cz
17
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SPOLKY INFORMUJÍ
Úspěšná sezona pražmovských hasiček
holkám vytvářet dobré zázemí.

Když se řekne dobrovolní hasiči, představí
si většina lidí chlapy v montérkách, kteří neváhají ve svém volném čase dělat něco pro
druhé. Neváhají v jakoukoliv hodinu vyjet
k požáru, záchraně osob či likvidaci bodavého hmyzu. Tráví spoustu hodin při údržbě
areálu u sv. Floriána, garáží nebo při péči
o hasičskou techniku.

K dobré pohodě na soutěžích přispěly i nové
dresy pro ženy, které byly pořízeny s finančním přispěním obce Pražmo, za což velmi
děkujeme.

Kdo je zná víc, ví, že mezi dobrovolnými
hasiči jsou i ženy a není jich málo. Jsou neopomenutelnou součástí spolku, pomáhají
při všech akcích, které sbor pořádá, pracují
s mladými hasiči.
No a kdo je zná ještě více, ví, že hasiči jsou
i velcí sportovci. Požární sport je neoddělitelnou součástí přípravy hasičů. V posledních
letech se právě hasičský sport dostává více
do povědomí lidí. V našem sboru byla odjakživa a jsou stále družstva mužů, dětí i žen.
Všechna družstva se pravidelně zapojují do
soutěží v požárním útoku pořádaných sbory
v rámci celého okresu.

Pražmo, květen 2019

A právě ženy letos zazářily. Podařilo se sestavit tým holek, které mají chuť se pravidelně
scházet a trénovat. Přípravu nepodcenily,
s tréninky začaly již v zimě. Venku se samozřejmě cvičit nedalo a tak se vytáhla auta
z garáže a trénovalo se uvnitř. S příchodem
teplejšího počasí se přesunulo všechno ven
a začalo se naostro s vodou. No a výsledky
na sebe nenechaly dlouho čekat.

Mohelnice, červenec 2019

Takto úspěšná sezona je samozřejmě závazkem pro další období. Ženy chtějí pokračovat
v nastaveném trendu, muži se budou snažit
je napodobit. Nyní je pro všechny limitující hasičský stroj. Ten stávající je zastaralý
a z technického hlediska již nejsme schopni

Družstva žen i mužů se zúčastnila během sezóny 11 soutěží. Z toho ženy dvakrát obsadily
1. místo, třikrát 2. místo a třikrát 3. místo.
Mužům se na stupně vítězů letos dostat nepodařilo, ale na všech soutěžích pomáhali
18

Zpravodaj obce Pražmo • 4/2019
konkurovat těm nejlepším týmům. Proto se
nyní hasiči snaží oslovovat sponzory, kteří by
přispěli na repasi stroje. Odhadované náklady jsou okolo 100 000 Kč.
I mladí hasiči se zúčastnili několika soutěží. Na soutěži na Morávce obsadili 1. místo
v požárním útoku.

Po soutěži v Nižních Lhotách

Pravidelné tréninky jsou vždy pro všechny
dohromady. Začínaji mladí hasiči , na ně pak
navazují muži a ženy, často je doprovází jejich
ratolesti. Společné tréninky jsou organizačně
jednodušší a mají ještě jeden rozměr. Mladí
hasiči sbírají zkušenosti a malé děti nasávají
atmosféru kolem a snad se jednou stanou
naší nástupnickou generací.

Morávka, červen 2019

V Nižních Lhotách na branném závodě jednotlivců se podařilo Katce Ošťádalové vybojovat zlato, také ostatní se v silné konkurenci
umístili na předních místech.

Mgr. Michaela Honešová,
jednatelka SDH Pražmo

Činnost Spolku seniorů PRAŽMA v roce 2019
túry, ta první byla směr Přelač a druhá pak
ze Zlatníku na Visalaje.

Začátkem každého roku proběhne výroční
členská schůze, na které se členové seznámí
s prací v uplynulém roce a zároveň s plánem
akcí na první pololetí.

Se zájmem jsme si vyslechli a zhlédli fota na
dvou přednáškách manželů Gabzdilových,
na téma „Týden v Londýně“ a „Norsko“. Za
to jim od nás patří velký dík. Přednáška na
téma „Kanarské ostrovy“, nám přiblížila krajinu, podnebí a přírodní zajímavostí těchto
ostrovů. Byl to velice poutavý a zajímavý výklad osobních zážitků přednášející Markéty
Jedličkové. Za zprostředkování přednášky
děkujeme naší paní starostce.

Ze sportovních akcí je to již tradičně soutěž
v bowlingu, letos již třetí ročník „O pohár
starostky obce Pražma“ (předcházející 2 roky
pohár místostarostky). Vyhodnocení proběhlo v hotelu Travný.
Pokračujeme i v návštěvě bazénu v Metylovicích a v neposlední řadě pořádáme i pěší
19
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Vyhlášení vítězů

Z kulturních akcí: jako vždy začínáme smažením vaječiny v areálu u sv. Floriánka, kde
nás pobaví hudební skupina složená z našich
členů, společně zazpíváme a také zavzpomínáme. Zajímavým zpestřením, a to nejen

pro ženy, byl zájezd na výstavu květin „Flora
Olomouc“.
V červnu pak následoval zájezd s exkurzí
do Vsetína, kde jsme ve firmě zhlédli ruč-
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a následné focení. Určitě jim za ochotu patří
naše poděkování.

ní výrobu vánočních ozdob, dále jsme pak
pokračovali do Kopřivnice do „Muzea automobilů“ a pak do Štramberku, kde někteří
zvládli i Štramberskou trúbu nebo prohlídku
blízkého okolí. Pak následovala prohlídka
s průvodkyní místního kostela. Byl to krásný, slunečný a teplý den, proto vládla, nejen
v autobusu, velká spokojenost.

Do konce roku nám zbývá již jen tradiční
předvánoční posezení, na kterém se všichni
vždy dobře pobavíme.
Děkujeme naší paní starostce za dobrou spolupráci a také za zájem o naši činnost, také
zastupitelstvu obce za schválení finanční dotace ve výši 25 000,- Kč na podporu činnosti.

Třetím zájezdem byla návštěva hradu Šternberk, poté velice zajímavá návštěva „Expozice času“, s poutavým a příjemným výkladem, kde jsme si částečně osvěžili i znalostí
ze základní školy. Dalším zážitkem byla
zvonařská dílna v Brodku u Přerova, kde
jsme se seznámili s historií a současnou výrobou zvonů. Zajímavosti a prohlídku výrobní dílny nám přiblížila přímo majitelka
firmy.

V neposlední řadě patří velký dík i všem členům za jejich zájem a účast na pořádaných
akcích.
A jelikož je to poslední vydání Pražmovských
ozvěn roku 2019, tak mi dovolte popřát našim členům a také všem spoluobčanům radostné prožití vánočních svátků a do roku
2020 pevné zdraví, hodně štěstí a splněná
přání.
Olga Muroňová,
za výbor Spolku seniorů PRAŽMA

Některé naše členky přispěly svou rukou
k vydání kalendáře na rok 2020, kde uvařily a připravily některá jídla pro aranžování

TJ Sokol Pražmo-Raškovice - tenisový oddíl
Dlouholetý sen všech tenisových nadšenců se stal skutečností! Svépomocí úspěšné
dokončení rozšíření antukové hrací plochy
dvorce č. 2. Tenisový oddíl splnil hlavní cíl
z několika předsevzetí pro letošní sezonu,
a to ve stanoveném termínu do začátku
mistrovských soutěží smíšených družstev,
kde letos startovali naši tenisté již ve třech
věkových kategoriích minitenis, babytenis
a mladší žactvo. Zahájení letní tenisové sezony na antukových dvorcích tedy mohlo
proběhnout jako tradičně dne 1. května
svátkem tenisu! Od tohoto data děti trénují
a reprezentují tenisový oddíl na dvou plnohodnotných antukových kurtech sportovního areálu TJ Sokol Pražmo-Raškovice. Dále

jsme v průběhu letních měsíců
vybudovali nové oplocení kurtu č. 2 a pokračovali v projektu výchovy mladých tenistů,
který spočívá v zajištění startu
smíšených družstev v krajských soutěžích
SmTS, organizaci přidělených mládežnických turnajů a vedení tréninkových jednotek
tenisu. Aktuální stav mládežnické členské
základny tenisového oddílu tvoří 25 tenistů
ve věkovém rozmezí 5-12 let. Tato činnost
oddílu je realizována díky podpoře sponzorů, kterých si velmi vážíme a tímto jim
děkujeme za obdržené finanční prostředky.
Jsou jimi Moravskoslezský kraj, Obec Raškovice, MŠMT a Obec Pražmo.
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Začátkem roku naše družstvo nejmenších
tenistů kategorie minitenis ve složení Pálenič Vojtěch, Ruprechtová Izabela, Ručková
Anna a Šebesta Jan obsadilo 5. místo na halovém oblastním přeboru SmTS v Havířově.
Nejmenší tenisté (5-7 let) se na minidvorci
zábavnou formou seznamují se základy tenisu a úderovou technikou odehrání míče.
Minitenis kategorii oddílu dále ještě tvoří
Vykoukal Vilém, Václavíková Anna, Kusynová Florentýna a Suszka Šimon.

Alex, Jurga Tobiáš, Tofel Matyáš a Pekárek
Matyáš. Pro všechny naše čtyři hráče to
byla velká premiéra na velkém tenisovém
dvorci. Postupně se utkali s celky Nového
Jičína, Baníku Ostrava, Dolní Lhoty, Ostravy-Poruby, Vratimova a Vítkovic. Cílem
této kategorie je seznámení se s pohybem
na dospělém kurtu, uvedení míče do hry
a zdokonalování se v pravidlech i způsobu
počítání bodů v tenise při dvouhře a taky
při čtyřhře.

Kategorii babytenis (8-9 let), která utkání
hraje již na klasickém dvorci, letos reprezentovali v krajských soutěžích smíšených
družstev jen čtyři naši tenisté a i ti museli být
často nahrazováni ještě mladšími. Družstvo
babytenisu reprezentovali v soutěži Dömény

Tým mladšího žactva (10-12 let) má největší základnu. Tvoří ji Bonková Ema a Stela,
Laníková Adéla, Šebestová Lucie, dvojčata
Naji Hmoodové Kamila a Tamara, Rusňák
Adam, Klanica Jakub, Popelka Jan, Pálenič
Štěpán a Jurga Šimon. Družstvo v soutěži
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využíváme k zdokonalování techniky mladého tenisty i automatický nahrávací stroj
tenisových míčků.

mladších žáků startovalo 1. rokem a hrálo
převážně s tenisty o dva roky staršími. Utkalo se s oddíly z Frenštátu pod Radhoštěm,
Baníku Ostrava, Staré Bělé, Vsetína a Zašové. S loňskými nabranými zkušenostmi
z babytenisu si proti většinou starších hráčů
a hráček nevedli špatně a ze 45 utkání zvítězili 11krát. Bonková Stela zvítězila (3x dvouhra), Rusňák Adam (2x dvouhra), Klanica
Jakub, Popelka Jan, Bonková Ema (všichni
1x dvouhra). Dvojice Klanica Jakub, Rusňák
Adam zvítězila 2x ve čtyřhře a jednu čtyřhru
vyhráli také sestry Ema a Stela Bonkové.
Další ročník vzhledem k dosaženému vyššímu věku našich tenistů ve stejné kategorii
předpokládáme výsledky ještě lepší.

Foto z VSH v Raškovicích ze dne 19.
11. 2019. Zleva: Florentýna Kusynová,
Anna Václavíková, Šimon Suszka, Izabela
Ruprechtová, Vilém Vykoukal, Jan Šebesta,
Matyáš Pekárek, Vojtěch Pálenič, Jan Popelka, Stela Bonková, Tobiáš Jurga, Kamila Naji
Hmoodová, Jakub Klanica, Adam Rusňák,
Adéla Laníková, Lucie Šebestová, Štěpán
Pálenič, Šimon Jurga a Ema Bonková.
Milí rodiče, máte-li zájem mít doma malého tenistu, neváhejte a kontaktujte nás
na tenisraskovice@seznam.cz, protože jen
ten správně pinká, kdo trénuje odmalinka a místo tabletu pořiďte dítěti raději
raketu!

Významnou sportovní tenisovou akcí mladších žáků byl dvoudenní tenisový turnaj ve
dvouhře a ve čtyřhře RAŠKOVICE OPEN
konaný ve dnech 31. 8. - 1. 9. Turnaje se
ve sportovním areálu s antukovými dvorci
zúčastnilo celkem 28 tenistů (15 dívek a 13
chlapců).

Závěrem přejeme sportovcům a všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a mnoho sportovních
úspěchů v novém roce 2020.

Posledním letošním organizovaným turnajem u nás byl BABYTENIS OPEN, konaný
v sobotu 28. září. Zúčastnilo se 15 tenistů
(13 hochů a 2 děvčata).

O vánocích, v případě mrazivých dnů se
všichni bruslaři mohou těšit na venkovní
kluziště!

Všechny dosažené výsledky smíšených
družstev i turnajové pavouky jednotlivců
konaných v Raškovicích všech věkových kategorií je možné vyhledat na internetových
stránkách Českého tenisové svazu www.cztenis.cz nebo na stránkách tenisového oddílu www.sokolraskovice.estranky.cz.

tenisový oddíl TJ Sokol
Pražmo-Raškovice

Sportu zdar, tenisu zvlášť.

Tenisová sezona na venkovních antukových kurtech skončila koncem října a naše
mládež se od listopadu přestěhovala do
víceúčelové sportovní haly v Raškovicích.
Zde v zimním období probíhají tréninky
tenisu všech věkových kategorií, kde často
23
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užít. „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 používáme vykoledované finanční prostředky napříč cílovými
skupinami na zajištění aktivit a investic,
na které nemůžeme najít zdroje jinde.
Jedná se například o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty, investice do
vozového parku pro terénní služby, které
jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce
v pobytových zařízeních,“ doplnil ředitel
frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na webu
Charity Frýdek-Místek.

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, která letos proběhne již po dvacáté.
O čem tato sbírka především je, zrekapituloval ředitel Charity Frýdek-Místek
Martin Hořínek: „Tříkrálovou sbírku
charakterizuje hlavně předávání vánoční
radostné zvěsti. Napříč generacemi nás
těší vzájemné setkávání, radost z obdarování a z toho, že můžeme pomoci.“
Tříkrálová sbírka na Frýdeckomístecku
organizuje Charita Frýdek-Místek ve
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky
vaší štědrosti a obětavé práci koledníků
se nám loni podařilo celkem vybrat 2 227
293 Kč, z toho 38 240 korun ve vaší obci.

Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat
od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, příspěvkem
na účet nebo zasláním DMS.

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 po-

Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová, Koordinátor
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Hledáme
koledníky!

Staň se tříkrálovým koledníkem a buď king!
Pomoz dobré věci, získej kamarády, vstup do aquaparku nebo
vyhraj super ceny.

Zajímá tě víc?
Kontaktuj koordinátora sbírky a zjisti víc!
na.o lustilova@charitafm.cz
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KONTROLY CHATOVÝCH OBLASTÍ
MS kraj – preventivní
rady k zabezpečení
rekreačních objektů, aktualizace
mobilní aplikace
„Zabezpečte se“

rady týkající se zabezpečení rekreačních
objektů:

V tomto období již
nastal čas, kdy „hlavní“
sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří
majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem
na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné
zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,

…dosud neznámý pachatel měl v jedné
z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit
zahradní techniku. Poté se měl vloupat také
do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku
a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než
třicet tisíc korun…

- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti),
pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní
čísla hodnotných přístrojů a věcí,

- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit
násilné vzniknutí do chaty,

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti
majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní
nocležníci. Policisté v Moravskoslezském
kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se
služebními psy. I v rámci běžného výkonu
služby policie dohlíží na uvedené lokality.
Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“,
již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům připomínali preventivní

Další preventivní informace se lze dozvědět
v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte
se“, která byla představena již v loňském
roce a na podzim byla aktualizována, více
na: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt
lhostejní k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR RADÍ
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Informace pro vlastníky lesa
Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst.
lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných
pásem a mimo vojenských újezdů
Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a
sazby příspěvku pro toto čtvrtletí
Čtvrtletí
4. Q 2017
1. Q 2018
2. Q 2018
3. Q 2018
4. Q 2018

Sazba v Kč/m3
26
152
256
375
510

Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví –
v případě provedení dodavatelem, nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě
provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví –
v případě prodeje dříví
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky
(za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je
v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví
v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví.
Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.

Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy)
řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na
kterou byl poskytnut finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce
Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně
exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem,
1
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-

-

podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní
působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví
provedena:
o osobně,
o písemně,
o datovou zprávou do datové schránky,
podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018

Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy,
záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031
(úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
- u svého odborného lesního hospodáře,
- s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na
helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní
jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu
pro žadatele – k dispozici na www.svol.cz
Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat
drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a
vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu
těžby podle schválených zásad.
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte
proto možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve.
Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další
vlastníky lesů.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL),
www.svol.cz, dne 6. 12. 2019.

2
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NOVĚ
... i Vy můžete mít krásné ŘASY.

před

po

+420 774 30 99 55

Do konce ledna 2020
ZVÝHODNĚNÁ CENA

www.facebook.com/IvyRASY
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského zahajuje

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu
(nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231
Zabalení stromku do sítě ZDARMA
Pražmovské ozvěny - nepravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává Obec Pražmo, 739 04 Pražmo 153,
IČO 00576999 v nákladu 300 ks. Výtisk zdarma. Evidenční číslo zpravodaje MK ČR E 10387.
Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

