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VáÏení spoluobãané,
dovolte nám, abychom Vám
popfiáli krásné vánoce a v novém
roce mnoho správn˘ch krokÛ,
které Vá‰ Ïivot budou naplÀovat
pocitem ‰tûstí a radosti.
Zastupitelstvo obce

Ohlédnutí a plány
do blízké budoucnosti
Rád bych Vám v krátkosti přiblížil, co se
vlastně v té naši obci letošního roku přihodilo. Je podle mého názoru důležité ohlížet
se za uplynulým obdobím a upřímně si říci, co se povedlo, co nikoliv a kde zůstávají
rezervy. Když jsem nastupoval do funkce
starosty řekl jsem si, že se první rok raději
budu držet při zemi, nebudu se pouštět do
žádných větších investic a budu se rozkoukávat a připravovat na další období. Tato
strategie se do jisté míry dařila naplňovat,
kdy výsledkem jsou v různých fázích rozpracované projekty, které budou čekat na
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svou příležitost k realizaci. Mezi ně patří
studie na výstavbu chodníků s cyklostezkou kolem hlavní komunikace a úprava
prostoru před bytovými domy, včetně vybudování víceúčelového hřiště, studie
a následný projekt na úpravu areálu u sv.
Floriána, či studie centrálního vytápění
obce. Přesto se taky budovalo, kdy jste si jistě všimli, že obecní úřad sídlí v novém,
důstojném prostředí. Tato stavba byla díky
ochotě místních občanů realizována z velké části svépomoci, což ušetřilo nemalé finanční prostředky.
Za zdůraznění stojí rovněž provedení
částečné rekonstrukce veřejného osvětlení
v oblasti ul. Do obory, nákup staršího zásahového hasičského vozidla Nissan Patrol
nebo investice v mateřské škole, kdy došlo
k první etapě modernizace školní kuchyně
a vybavení tříd novým dětským nábytkem.
Letošní rok se nesl ve znamení oslav založení obce, hasičů a položení základního
kamene kostela. Organizace těchto oslav
zabrala spoustu času, který nebyl jen planou ztrátou, ale povznesl kulturní život
v obci na vyšší úroveň.
Samozřejmě zůstává mnoho oblastí života obce, ke kterým cítím určitý dluh, nicméně vše má svůj čas a vývoj, přičemž se
nelze naplno věnovat většímu množství
projektů najednou. Jako příklad mohu
zmínit sociální oblast ve vztahu k budově
a provozu „Rajmanea“, záměr zpřístupnění internetu všem domácnostem nebo rekonstrukce místních komunikací.
Stojíme na prahu významného období,
ve kterém budou zastupitelé rozhodovat,
jakým směrem půjdeme v oblasti energetiky, potažmo zlepšování kvality ovzduší.
Možná se bude jednat o nejdůležitější roz-
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hodnutí v historii obce, kterým budou přímo nebo nepřímo ovlivněni všichni občané. Zároveň budeme muset koncepčně zajistit efektivní fungování nové společné
jednotky sborů dobrovolných hasičů Pražmo a Morávka ve vazbě na přijetí dotace na
nákup nové automobilové cisterny. V neposlední řadě bude probíhat proces schvalování změn územního plánu obce, dodělávání započatých prací na studiích a projektových
dokumentací,
vyjednávání
o možnostech rekonstrukce křižovatky
v centru obce, budování naučné stezky
Prašivá apod. Ve vztahu ke kultuře plánujeme realizaci již tradičních akcí jako např.
Pražmovské veselení, dětský den na Prašivé, či akce pro seniory a také nových aktivit
např. obecní ples, společné rozloučení
s rokem 2008 na Zlani aj. Rovněž bude nadále probíhat budování klubu pro mládež
a částečná rekonstrukce obecní knihovny.
Mezi další aktivity, které budou ve středu
zájmu patří pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna zastaralých světelných bodů za úsporné), akutní opravy
některých částí místních komunikací a odvodňovacích kanálů atd. V oblasti chodu
obecního úřadu dojde k zásadní změně ve
výkonu přestupkového řízení proti občanskému soužití, proti majetku, proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě
a proti veřejnému pořádku, které bude vykonávat komise pro projednávání přestupků zřízená obci Pražmo. Doposud tuto
agentu vykonávala obec Dobrá.
Realizace všech výše vyjmenovaných
a dalších záměrů bude samozřejmě závislá
na finančních prostředcích obce, na možnostech využívání dotací, našich časových
kapacitách a jiných dosud neznámých
aspektech majících vliv na chod obce, proto tento výčet lze považovat pouze za plánovaný, nikoliv za předem rozhodnutý. Věřím, že spolupráce a komunikace mezi obcí Pražmo, občany obce, podnikateli a dalšími institucemi bude v následujícím roce
na nadstandardní úrovni a že všechny případné problémy, žádosti a připomínky budou řešeny na základě transparentní dohody mající uspokojivý dosah pro všechny
zúčastněné.

Marek Kaniok, starosta obce

Oznámení o provádění
odpočtů vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace,
a. s. oznamují, že ve dnech od 2. 1. 2008 až
8. 1. 2008, bude prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava.

Oznámení
Školní jídelna Mateřské školy Pražmo
nabízí možnost odebírání obědů. Cena
jednoho obědu v roce 2008 činí 45 Kč.
V případě Vašeho zájmu se přijďte domluvit do Mateřské školy Pražmo nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Darinu
Kaňokovou na tel. čísle 558 640 753.

Hasičský ples
se koná 12. ledna 2008 od 19 hodin v sále hotelu Travný, vstupenky v předprodeji u
p. Tomana.

Poplatek za odpad na rok
2008
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou mění výši místního poplatku za odpad na rok 2008 z původních 490 Kč na 500 Kč. Tato výše poplatku platí pro vlastníky rekreačních chat,
kdy trvale bydlící obyvatele jsou zvýhodněni slevou na 380 Kč za osobu a rok.

Vzpomínky na oslavy
V pátek 7. prosince proběhlo v budově
Mateřské školy v Pražmě promítání DVD
o letošních oslavách. Přestože účast nebyla
přes očekávání nijak valná, proběhlo toto
setkání v příjemné atmosféře, ke které významně napomohlo vánočně vyzdobené
prostředí školky a chutné domácí občerstvení připravené samotnými organizátory
akce. Pokud má někdo zájem o zakoupení
DVD o oslavách, může si jej objednat na
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obecním úřadě. Všechny i dosavadní objednávky budou vyřízeny po provedení
drobných technických úprav filmu. Tímto
děkuji členům výboru pro kulturu a sociální záležitosti za perfektní organizaci a rovněž autorům filmu o oslavách ing. Jindřichu Vymětalíkovi a Kristýně Zbořilové.

Marek Kaniok, starosta obce

na pod vedením pana Hradílka. Poděkování
patří všem účinkujícím dětem, učitelkám
a rodičům a v neposlední řadě odvážným
tanečnicím z řad seniorek, které se dobrovolně vystavily riziku pošlapání nohou při
tanečním výkonu s mou maličkostí.

Marek Kaniok, starosta obce

Nové autobusové
stanoviště — doplnění
k článku v Pražmovských
ozvěnách č. 6
S potěšením mohu konstatovat, že snaha
starostů Sdružení obcí povodí Morávky
o nápravu některých nelogických rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského

Setkání seniorů
V pátek 16. listopadu proběhlo již tradiční setkání seniorů Pražma. Účast byla velká,
což nás velice těší a zároveň podporuje náladu i nadále pořádat kulturní akce tohoto
typu. Seniory přivítaly děti z naší mateřské
školy milým vystoupením a po celou dobu
jim hrála excelentní dětská hudební skupi-

kraje ve vztahu k otevření nového autobusového stanoviště, která byla vyvolána sdělením důležitých informací z řad občanů
Pražma nebyla zbytečná. Krajský úřad na
základě těchto jednání provedl opatření, na
základě kterého bylo navýšeno množství
ranních spojů zajíždějících k poliklinice —
odjezd ze zastávky Raškovice Ondráš v 5.45,
6.50, 6.51, 6.53 (původně měl zajíždět pouze
jeden). Dále zrušil rozhodnutí, na základě
kterého neměly žádné autobusy jedoucí
z našeho směru zajíždět přímo k vlakovému
nádraží. Všechny tyto autobusy, kromě jedoucích do Ostravy, budou tedy zastavovat
na vlakovém nádraží alespoň pro výstup. Tyto informace nám byly sděleny až po vydání
minulých Pražmovských ozvěn. Do té doby
bylo stanovisko krajského úřadu neměnné.

Marek Kaniok, starosta obce
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Sponzorský dar Jednotce
sboru dobrovolných
hasičů Pražmo
Poděkování patří firmě Výtahy-Elektro
Žižka spol. s r. o. za sponzorský dar ve výši
10 000 Kč na technické vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Pražmo.

Studie centrálního
vytápění obce Pražmo
Rád bych Vás tímto informoval, že v sobotu 24. 11. 2007 proběhla exkurze do obce Hostětín na Uherskobrodsku. Této exkurze se zúčastnilo 25 občanů a troufám si
říci, že to pro zúčastněné byl podnětný
a zajímavý výlet, přestože technologie
centrálního vytápění v obci Hostětín byla
realizována v jiném časovém období a za
jiných ekonomických i technologických
podmínek, podle kterých se v současné
době nelze striktně inspirovat. Byla to
ukázka, že centrální vytápění může v obci
fungovat, že to za dobře nastavených realizačních podmínek není utopií a stojí za to
se touto myšlenkou hluboce zabývat. I nadále Vás budeme informovat o možnostech zavedení centrálního vytápění v obci
formou přednášek, besed, informačních
materiálů, či podle zájmu dalších exkurzí
tak, aby se Vám dostalo maximum informací.

Marek Kaniok, starosta obce

Na co jste se ptali
na chodníku?
Na základě častých dotazů a stížností se
musím opět vrátit k věčnému tématu týkajícího se zimní údržby místních komunikaci a chodníků v obci. Letošní zima již od
konce listopadu vystrkuje růžky způsobem, který zimní údržbu značně prodražuje a při kterém není jednoduché s ohledem na ekonomické aspekty rozhodnout,

ve kterém okamžiku vyjede pluh a ve kterém bude realizován posyp. Mám tím na
mysli rozmary matky přírody, kdy na chvíli
nasněží, v zápětí roztaje atd. Možná se leckomu nelíbí, že pluh vyjíždí a nadále bude
vyjíždět v okamžiku, kdy bude nasněženo
10—15 cm sněhu, že nebude plužit každé
dvě hodiny, že cesty budou posypány až
v okamžiku, kdy sněžit přestane apod. Budeme si muset uvědomit, že žijeme v horách a nebudeme mít v každém okamžiku
vymeteno. Co se týká chodníků tak u těchto se provádí zimní údržba okamžitě, takže
nepředpokládám žádné komplikace. Novinkou, kterou právě v těchto dnech zavádíme do praxe je rozmístění dřevěných nádob s posypem na nejrizikovější místa ul.
Kostelní (Rajmaneum — již je k dispozici,
u kostela), Lipová (u Nikla), Do kopce (naproti p. Špoka) a Do obory (u hl. silnice,
u kontejneru), které budou využívány zaměstnanci obce k realizaci lokálního posypu a který můžete v nouzi využívat i sami.

Marek Kaniok, starosta obce

Upozornění
Upozorňujeme spoluobčany, že kontejner na velkoobjemový odpad je dočasně
přestěhován za budovu stávajícího obecního úřadu (areál u sv. Floriána), žádáme proto, aby odpad nebyl umisťován do zahrady
bývalého obecního úřadu. Klíče od areálu
si můžete zapůjčit na obecním úřadě.

Pozvánka
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Pražmo-Morávka
Vás srdečně zve na

4. Kloboučkový bál,
který se koná v sobotu 19. ledna 2008
od 15.00 hod. v sále hotelu Travný.
Vstupné s večeří je 130 Kč.
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