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Jak se rodily oslavy?
Jistě mnohé z Vás asi už napadlo, jak
dlouho a jakým způsobem se rodila
organizace oslav 230 let založení obce,
80 let založení SDH Pražmo a 200 let
položení základního kamene kostela
sv. Jana Nepomuckého v Pražmě. Musím říct, že ač se to možná nezdá, tak
první kroky vedoucí k organizaci oslav
byly podniknuty již v lednu tohoto roku. Od této doby se pravidelně scházel
organizační výbor a piloval vše do ne-
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jmenších podrobností. Pracovní schůzky se občas protáhly do nočních hodin, nicméně není nutno zdůrazňovat,
že členové na ně chodili rádi a vždy plni nějakých těch nápadů. Ne vše klapalo hladce a ne vždy byla úplná idylka. Tu a tam někdo odřeknul vystupování v programu, přestože to slíbil
a musel se organizovat náhradní program, což nebylo vždy jednoduché. Jak
už to tak chodí, nejvíce práce je té, která je pro Vás diváky neviditelná, nicméně nezbytná. Vraťme se tedy v myš-
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lenkách do 21. a 22. července a zavzpomínejme.

A jak oslavy proběhly?
V sobotu již od ranních hodin probíhala před bytovkami hasičská soutěž
v požárním útoku. Dobře naladěné
a připravené hasiče z okolních sborů
čekal nejen silný domácí soupeř, ale
také organizačně dobře připravené zázemí s hudbou, vtipným moderováním a v neposlední řadě spousta diváků, kteří nemálo projevovali zájem
o celé dění. Nevadí, putovní pohár starosty Pražma naši hasiči nezískali, nicméně jsem přesvědčen, že se s ním brzy setkají a rozšíří tak svou nemalou
sbírku. Ještěže máme ty ženy! Ty si pohár za druhé místo nenechaly vzít.
Dopolední program byl z velké části
věnován dětem. V areálu u sv. Floriána
se netočilo jen pivo, ale také kola koloběžek, na kterých si mohly děti vyzkoušet, jakou sílu mají v nohou. Ani
další atrakce nenechaly děti odpočívat, zručnost si vyzkoušeli v házení
kroužků na cíl a sílu rukou předvedli
na Tarzanově síti. Jistě jste obdivovali
dětskou fantazii znázorněnou v obrázcích jak na tanečním parketě, tak na
chodbě při vstupu do obecního úřadu,
který měl po celý den otevřeny dveře
dokořán.
Když jsme plánovali den otevřených
dveří obecního úřadu, nechtěli jsme se
omezit pouze na prohlídku úřadu jako
takového, chtěli jsme návštěvníkům
nabídnout něco více a myslím, že se to
povedlo. Již při vstupu Vás přivítaly
usměvavé tváře zaměstnankyň obecního úřadu a mateřské školy Pražmo,
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které Vás provedly spoustou propagačních materiálů obce. K zakoupení byly
voňavé perníčky s motivy obce, puzzle
s fotografií obce i trika s obecním znakem. V kanceláři starosty jste mohli
nahlédnout do obecní kroniky, historických obecních alb a shlédnout film
o našem okolí.
Po návštěvě obecního úřadu, který
jistě lákal k návštěvě už skutečností, že
je v novém prostředí bylo možno navštívit bohatou, tématicky laděnou výstavu v zasedací místnosti, kde byly
k vidění staré mapy obce dány do kontextu se současnou ortofotomapou,
umělecké fotografie z naší obce a okolí fotografa Miroslava Lyska, malované
obrázky z Beskyd malířky Miluše Březinové, k obdivu byla vystavena kronika kostela sv. Jana Nepomuckého, kroj
již zaniklého místního národopisného
souboru Travný a v neposlední řadě
dokumenty a fotografie sboru dobrovolných hasičů Pražmo. Při této příležitosti děkujeme za všechny Vaše příspěvky do návštěvní knihy.
Doufám, že jste využili kyvadlové
dopravy hasičskou Avií a nechali jste
se zavést na Zlaň, kde v dopoledních
hodinách probíhala výstavba krabicových loveckých zámečků hraběte Pražmy. Když jsem se byl podívat, jak Vám
to všem jde, byl jsem mile překvapen,
že ke stavbě byly spotřebovány téměř
všechny krabice, které jsme sbírali již
několik měsíců předem. Však sami víte, jak krásné zámečky byly postaveny.
I samotný hrabě by záviděl!
Vraťme se však zpět k areál u sv. Floriána, abychom mohli něco dobrého
zbodnout, vždyť je již poledne a hasiči
nám připravili tolik dobrot. Cestou jste
si jistě povšimli stánků, kde si určitě
každý přišel na své, ať už u prodejce
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keramiky, hraček nebo třeba uměleckého kováře.
Odpolední program začal velkolepou ukázkou veteránů a hasičské techniky. V řadě vyrovnané stroje, nové
i staré, se v letním slunci leskly a lákaly k prohlídce. Zavzpomínali jste na
časy se starým hasičským Zilem? Nebo
jste raději vystoupali na hasičské plošině do výšky, aby jste se podívali, jak
krásné to naše Pražmo je?
Dále šlo všechno ráz na ráz, požární
útok našich mladých hasičských nadějí provedený za pomocí historických
stříkaček osvěžil i ty, kteří tak nečinili
sami a dobrovolně u pěnivého moku.
Ne že by snad neuměli mířit na terče,
ty byly koneckonců přesvědčivě pokořeny, nicméně poslechli můj šibalský
rozkaz a učinil to, co příroda naštěstí
nevykonávala sama.
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Doufám, že jste se příliš nevyděsili,
když znenadání zahoukala siréna, jejíž
tón je obvykle předzvěstí něčeho zlého.
Jistě, vím že jste byli již všichni dávno
plni očekávání, kdy už konečně přijedou hasiči zlikvidovat ten ošklivý hořící vrak, z něhož se valil černý kouř tak,
že jsem chvíli v duchu počítal, zda najdeme v naší chudé obecní kase peníze
na opravu předčasem udělané nové fasády na bytovce. Naštěstí hasiči přijeli
včas a mé obavy rozplynuli. Jejich profesionální zásah zabránil obětem na životě i majetku. Ale stejně Vám šel mráz
po zádech, nemám pravdu?
A co se dělo dále? parádně to rozbalil dechový orchestr mladých z Jistebníka, taneční skupina Kanafas z Českého Těšína i mažoretky Českého červeného kříže. To Vás však bylo tolik, že
jste se v areálu téměř mačkali, proto
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bylo rozhodnuto, že Vám rozdáme texty naší nové hymny a alou do průvodu.
Ano, ano, zlatý hřeb odpoledne nastal. Zastupitele v kostýmech, parádně
vymóděni vlajkonoši na koních, uniformovaní hasiči i skauti, mažoretky,
hudba a davy lidí před hasičskou technikou, která průvod uzavírala. To snad
Pražmo ještě nezažilo. I dopravu museli na pár minut uzavřít!
Vystoupali jsme výš, kde rozhled do
okolí je tak krásný, že tam chce každý
zůstat na věky. Zastupitelé zasedli za
svůj stůl a já jsem zahájil mimořádné
jednání zastupitelstva, jehož programem bylo zejména vyhodnotit krásné
dílka dětí, které se celé dopoledne snažily o to, aby právě ten jejich krabicový
zámeček byl nejkrásnější. Samozřejmě, že bylo nutno probrat dění v obci,
čehož se ujal obecní mluvčí Honza Ba-
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kota. Mluvil krásně, vtipně a dlouho,
takže nikdo z přítomných nelitoval, že
vážil tak náročnou cestu. Nakonec bylo
krásné a ušlechtilé si zazpívat naši novou obecní hymnu. O tom nechci příliš
psát, protože jí beztak už všichni znáte
nazpaměť. Pro ty, kteří jí stále neumí
přikládám text na dalších stranách tohoto, tak trošku speciálního vydání.
Závěr dne? Pokud tak mohu nazvat
večerní taneční zábavu se slavnostním
ohňostrojem, tak je vskutku skvostný.
Pro mnohé z Vás však den teprve začínal a končil až v brzkých ranních hodinách, nemám pravdu? Ohňostroj byl
bohatý a krásný s impozantní hudbou
v doprovodu, však nám na něj významnou částkou přispěli místní
sponzoři, o kterých se zmíním dále.
Neděle byla zejména ve znamení
oslav položení základního kamene
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kostela sv. Jana Nepomuckého, kdy byl
při této příležitosti vysvěcen i obecní
prapor. Členové zastupitelstva obce,
zástupci hasičů i další lidé se při znění
cimbálové muziky v průvodu přesunuli od obecního úřadu na křižovatku,
aby se tak připojili k liturgickému průvodu, který jim šel vstříc a společně
pak pokračovali až do kostela. Obřad
svěcení praporu při slavnostní bohoslužbě byl velmi krásným a významným aktem, při kterém hrdě bušilo
srdce nejen věřícím návštěvníkům.
Jak jinak se rozloučit s tak velkolepými oslavami, než posezením u cimbálovky, dobrého pití a jídla na farní zahradě. Farní den se protáhnul do nočních hodin a lidé na něm byli veselí,
příjemní a spokojení.
Závěrem snad jen pár slov. Tak, jak se
zpívá v té naší nové hymně: „Já Pražman jsem a Pražmenem chci zůstat, ať
mě můj osud, kam chce zavane“. Tyto
slova by nás všechny měly spojovat ve
prospěch rozkvětu naši obce, ať jsme
různého vyznání, nátury, životního
stylu, či s různými starostmi.
Marek Kaniok, starosta obce
Poděkování za perfektní organizaci
oslav patří:
• Všem členům zastupitelstva obce
• hromadě lidí z SDH Pražmo
• zaměstnancům MŠ Pražmo
• zaměstnancům obce
• skautům
• sdružení rodičů při MŠ Pražmo
• Policii ČR, obvodnímu odd. Krásna
a Dopravnímu inspektorátu Frýdek–Místek
• a všem obětavým lidem z Pražma
a farnosti Morávka bez kterých by
oslavy nebyly
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Zvláštní poděkování náleží:
• přípravnému výboru oslav — Michaele Honešové, Petru Honešovi,
Kristýně Zbořilové, Renátě Zbořilové, Aničce Ruskové, Jiřímu Ruskovi
st., Jindřichu Vymětalíkovi, Martinu
Papřokovi, Davidu Foldynovi
• autoru Hymny Pražma a Povídání
o Pražmě Janu Bakotovi
• moderátoru celého sobotního dne
Radanu Nachmilnerovi
• tvůrci senzačního mapového díla Jaroslavu Gabzdilovi
• faráři farnosti Morávka Andrzeji
Wójcikovi
• Střednímu odbornému učilišti Požární ochrany ve Frýdku–Místku
• veterán klubu
Oslavy sponzorovali:
• Večerka Hruboň, Pražmo
• Obklady - dlažby Kerak Komp, Vyšní
Lhoty
• Truhlářství Jan Bakota, Pražmo
• Večerka Nováková, Pražmo
• Zahradnictví Pavlas, Pražmo
• Ovoce zelenina Kurková Marie, Pražmo
• Malířství-natěračství Bohuslav Brantál, Pražmo
• Intextrade, s. r. o., Šenov
• www.traktor-bagr.cz
• a další, jejichž anonymitu na přání
ctíme.
Právě zpracováváme krátký film
z oslav, který bychom rádi vydali na
DVD. Našim přáním je rovněž studiově nazpívat a zpracovat Hymnu Pražma, ale to bude trochu náročnější.
O vydání DVD Vás budeme včas informovat.
Rovněž bychom Vám rádi nabídli
PUZZLE s obecní fotografií a znakem
ve formátu A5, které je na obecním
úřadě k prodeji za 50 Kč a trika s obecním znakem na hrudi za 150 Kč.
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„Hymna“ Pražma a Povídání o Pražmě
Na Vaše četná přání vydáváme text „Hymny“ Pražma a Povídání o Pražmě. Autorem je rodák Jan Bakota.
Hymna
1.

Když já tak stojím občas na Zlani,
vlevo je západ a vpravo svítání.
R:/: Já Pražman jsem a Pražanem chci zůstat
tak to je Pražmo, vesnice na dlani.:/
2.

Zde kdysi stál Jan Pražma Nepomuk,
tu spatřil krásu lesů, hor a luk
R:/: on Pražma byl a Pražmou taky zůstal,
tu krásnou ves on pro nás založil.:/
3.

A od té doby běží Pražma čas,
kdo to tu pozná vrací se rád zas
R:/: ten krásný pohled, tam do údolí,
Člověka vždycky srdce zabolí.:/
4.

Ten, kdo se jednou v Pražmě narodil,
vždycky se vrací, ač ve světě byl.
R:/: Pražmo je malé, ale srdci blíž,
Pražanem nikdy v světě nezbloudíš.:/
5.

Rodilý Pražman na pivo chodí,
ať už je zdráv, či lehce marodí.
R:/: s hasiči dbá na staré tradice
po ohni s nimi suší hadice.:/
6.

Ten komu se jeho čas naplnil,
ten, kdo zde s láskou pracoval a žil.
R:/: Toho na Zlani synek pochoval
Pražmanem on tak navěky se stal.:/
7.

A o jedno tě prosím, můj Pane,
ať ve mně láska k vlasti zůstane,
R:/: Já Pražman jsem a Pražmanem chci zůstat
Ať mě můj osud, kam chce zavane.:/
Povídání o Pražmu
Vážení a milí hosté, tak Vás pěkně vítám,
to se nás tu ale sešlo, radši nepočítám,
vystoupali jsme na místa, kde to kdysi bylo,
kde se hraběti od Frýdku nějak zalíbilo.
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Je to tady tak moc pěkné, hezčí nežli Korfu,
prohlásil Franc Eusebius, hrabě z Operstdorfu.
Dodnes je to tu uchvatné, když se člověk dívá,
krásná zeleň, kravské zvonce, ptáček tu zazpívá,
a když slunce krásně svítí, je bezvětří, klid,
to se každý skvěle cítí, to je radost žít.
Není divu, že pan hrabě, když sestoupil z vozu,
překonal výmoly díry, hnedka zapnul rozum.
Tám se pásla jedna srna, támhle druhá, třetí,
v lese toká tetřev hlušec, tam zas káně letí,
to by bylo místo k lovu, také k odpočinku,
vyrubeme křoky hlohu, vypijeme sklinku.
Postavíme malý zámek, pro vrchnost a lovce,
trávu zde okolo zámku budou spásat ovce,
nebudeme plýtvat kačky za nějaké ty... sekačky.
Stojí to jen hrozné prachy, všude kravál, vše se třese strachy.
Tenkrát byla jiná doba, to za ranní rosy,
u každé té dřevěnice starý, mladý kosil,
protáhli si svoje oudy, někdo se i ztrhal,
ale tenkrát nefungoval, ten náš MUDr. Crha,
byliny si nasbírali, doma nasušili,
slivovicu zapíjali, a zas zdraví byli.
To jsme trošku odbočili od hraběte pána,
který zde chtěl kolem lovit, od časného rána,
proto zbudoval si sídlo, zde na tomto místě,
dobře to měl promýšlené, víme zcela jistě.
Po hraběti z Operstdorfu přišel další správce,
a ani on nepobýval na zámečku krátce.
Každý zámek má zahradu, to známe i z větších hradů,
a že nebyl jenom lovec, dobře mu to pálilo,
přidal k zámku pole lesy, což jej navždy zvěčnilo.
Vzniklo Pražmo, nová obec, nesla jméno hraběte,
a to známe i z přísloví, nové koště fajn mete.
Jak to bylo tenkrát přesně, nikdo už se nedoví,
faktem je, že za 30 let, stavěli kostel nový.
Ten starý jim už byl malý, to povězme rovnou,
neboť v této společnosti, křesťanství se vzmohlo,
a s ním tady i pod hory proniklo vzdělání,
neboť dosud četli, psali, jenom velcí páni.
Nebyla tu elektrika, nebyl tu internet,
no a v kvelbu prodávali, jen domácí fernet.
V zemědělství, v lese k tahu užívali voly,
jejich děti nechodily povinně do školy.
Povinně však museli ,doma pásat krávy,
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většinou chodili bosí, přesto byli zdrávi,
při robotě vykládali, zazpívali písně,
alespoň tak nepoznali ze silonu plísně.
Po večerech sobě řekli ,každý svoje vize,
tenkrát ještě neblbla jim hlavu televize.
Po dvou, po třech v lůžku spali, před spaním se modlili,
jejich ženy ob jeden rok pravidelně rodily.
V každém domě byla kojná, strašila je jenom vojna,
bo tam potom chlapy brali, zůstali jen staří, malí.
To pak byla těžká doba, nebylo co jíst,
malé děti po večerech učily se příst,
robit spolu pěkně v polu, dojit krávy, ovce,
starší kluci pak museli tahat dřevo z kopce,
narubali ho na zimu k domu uložili,
aby potom silné mrazy, ve zdraví přežili.
A i přes ten pracný život, moc se rádi měli,
chodili na tancovačky a byli veselí.
Drogy tenkrát nebyly , emise neměřili,
bo všeci dřevem topili , sem tam se i opili.
Když to dneska mladí slyší, nechcou tomu věřit,
že by mohli tenkrát lidé bez diskoték přežít.
Bez cigaret, bez auta a bez dovolené,
to si se tu včil vymyslel, to máš vybásněné.
Dyť si za to sami mohli ,předci naši hlupí,
měli zajechať do Tesca, tam se všecko kupí.
Když si nevěděli rady, chyběla jim pointa,
tak měli vychlastat čučo, nebo se dať džonta !
To se otevřu obzory ,to hned člověk není chorý,
to se člověk hned ví rady, holky odhalí nám vnady,
a aby měl člověk prachy, tak nemusí robiť,
stačí se zapsat na pracák, nebo omarodiť.
V nejhorším pak može člověk ,co nejdél studovať,
přece nebudem jak blbí od děcka harovať.
Člověk má dnes svoje práva, to dnes každý zná a ví,
kdo je blbý, ten ať robí, o zdraví se připraví.
Kdyby tohle uslyšel Jan Nepomuk Pražma,
ten by čuměl na nás mladé, jaká je to pařba,
no a kdyby slyšel techno, naše festivaly,
to by hrabě z Operstdorfu pěkně oči valil.
Kdyby viděl dívčí tanga, nové super blůzky,
Eva v ráji víc schovala za ty dvě halůzky,
a kdyby znal jejich cenu, to by teprv čuměl,
co ten člověk z jeho doby, co neznal neuměl.
Tehdy vážený starosta musel vlastnit koně,
musel mět veliký grunt a dosť futra pro ně,
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musel vážit aspoň metrák a nesměl byť malý,
aby ho ti domorodci, všeci posluchali,
a v neděli po mši svaté, měl v hospodě místo,
sobě rovni hráli karty a výhru měl jistou.
Něska to je celkem iné, to vidíte sami,
žádné koně, žádné grunty, ať su velcí malí.
Každý to ve volbách zkuša, ať je dobrá, či zlá duša,
každý chce mět to je jisto, 4 roky slušné místo.
Někteří to dobře myslí, jiní zas vala něsmysly,
jen aby se prosadili, moc v úřadach uchvátili.
Tak to potom vypadá, taká je naša vláda,
velké prachy ,furt problémy, potom pohandluju ženy,
jeden druhého furt špiní, všeci tvrdí že su iní,
že su lepší, než ti druzí, všeci to byli soudruzi,
je to prostě strašná tvorba, každů chvilku přijdte k volbám
a dejte nám ten svůj hlas a pak držte hubu zas.
Pane hrabě, kam jsme došli, tam z vrchu nám radu pošli,
všecko drahně, otop, chleba, jestli nám to bylo třeba,
včil nám studny posčítali, aby na ně daně dali,
v dopravě body zavedli a včil su z toho na jedli,
žáden něví kolik má jich, at na sever, nebo na jih,
všude fronty, havárie, to se nám to fajně žije,
systém penzí se nám hroutí, staří budou sbírat proutí,
při robotě robit kliky a učit se plést košíky,
aby se ti starci milí ,aspoň nějak uživili.
Každý chce být úředníkem, pěkně táhnout myší,
dneska hanba být dělníkem, dyť to všude slyšíš,
za to ,co zarobí dělník, však to znáte chaso,
zaplatíš byt, trochu piva a z bídu inkaso.
Paneláky nám omítli, fajně nabarvili,
nové smlouvy podepiště, nájemníci milí,
bo ti co to pokupili, čestně peníze nabyli.
Byli chytří a ne tupí,
to jen my jsme byli hlupí,
to pan Krejčíř, Kožený a Pitr,
ti uměli chytit správný vítr.
Ti měli ty správné styky,
včil se smějů z Ameriky, z Afriky či z keré řiti,
policajti jich něchytí.
To už víme, to je jisté,
my zůstaňme na svých místech,
bo nám nic víc nězbýva,
než polknuť trochu piva.
Držet hubu, držet krok, tak to půjde rok, co rok.
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Pane hrabě, tobě díky za to Pražmo, malé hutné,
bo se tu dá slušně přežít, i v té naší době smutné,
bo sme malí něrozlezlí, susedi su k sobě blízko.
Máme tady 3 potoky, máme kusek na řečisko,
větší půlku té dědiny, sú lesní porosty,
a co se dá v lese robiť? — no nechcu byť sprostý.
Sú borůvky, sú maliny, občas rostu hřiby,
takže nám tu v naší obci ,celkem nic něchybí.
Fajna je kanalizace, zrušili jsme žumpy,
a tím pádem do šrotu šly aj na hovna pumpy,
někteří už topí plynem, bo se připojili,
ale bída to zaplatiť, lidé mojí milí,
bo ti co plyn dodávajů, chcu za to furt více,
někteří už přisávajů plyn i z pod ložnice,
aby trochu ušetřili, vlastní produkt využili.
V té naší mateřské školce topí peletkami,
to je fajné ,bo na ten ščob možete isť sami,
vyčistitě všecky meze, jezeďácké luky,
na vzduch přitom zeberetě robu, aji vnuky.
vysušíte, zlisujetě, dyť na tom nic není,
potom máte 10 minut, zadarmo topení.
Dneska strašně velká moda, zateplit baraky,
zateplit plot, aji šopu a psí budy taky,
nové dlažky, sádrokarton, dát plastové okna,
tak nás všecky nová doba a reklama zcvokla,
Dyť se země otepluje, to dnes přece kyždý ví,
jenom jeden, tam na hradě, ten se tomu protiví,
já se tomu moc nědivím, su tam staré hrubé zdi,
ty tam trochu toho hycu, tak snadno něpropustí.
Starším luďum je furt zima, to vím podle stařečka,
v letě kosil ve spodňakach něstihla ho horečka,
fajku kuřil, bago žvykal, a byl spokojeny,
večer popil trochu mlíka a přežil 3 ženy.
Budu končit pane hrabě, dík Vám dozajista,
děkujem Vám za tu obec, i za výběr místa,
rádi jsme se dneska sešli na toto vyročí,
a večer si u muziky každý s robu skočí,
popijeme, pokecáme, dyť se stejně rádi máme.
Někdy to tak nevypadá, někdy to dost klame,
někdy se v zastupitelstvu aji pohádáme,
ale pak se všecko ztiší, pak se všecko zklidní,
bo my občané Pražma,byli vždycky vlídní.
230 to nic není, to je mezník pouze,
ale až to bude 300, to budem pít dlouze.
Jak to bude, co a jak, to Vám poví někdo jiný,
tak ať žije Pražmovák, občan té Vaší dědiny.
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Odchyt psů
Jen krátce připomínám, že byl proveden a dále bude probíhat odchyt
volně pobíhajících psů po veřejném
prostranství. Ten, kdo svého miláčka
postrádá, nechť se hlásí na obecním
úřadě. Zároveň upozorňuji na platnost
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2000,
o zabezpečení veřejného pořádku
v obci Pražmo a na sankce vyplývající
ze zákona o přestupcích, kterými může být postižen majitel jakýchkoliv po
veřejném prostranství volně pobíhajících domácích zvířat, tedy psů, drůbeže apod.

Pozvání k poslechu
Český rozhlas Ostrava
bude vysílat 21. září 2007
mezi 9. a 10. hodinou
medailonek o naší obci.

Ctíme soukromé
vlastnictví?
V poslední době se množí stížnosti
na neoprávněný vstup (vjezd) na soukromý pozemek. Jistě všichni víme, že
nelze každý soukromý pozemek ohradit a zabránit tak jakémukoliv pohybu
cizích osob na něm. Je pak jen na majiteli, jak dalece a v jakém ohledu chce
dbát na nedotknutelnost soukromého
vlastnictví. Ze zkušenosti vím, že většina z nás hned nehromuje a nemává
nad hlavou holí nad kdejakým turistou, či zbloudilcem, který vstoupí na
soukromou neoplocenou louku nebo
polní cestu, ale pokud si někdo udělá
z louky krosovou dráhu nebo večerní
posezení u ohníčku, či v noci burácí
po polních a lesních cestách na motorkách nebo v autech, to asi majitele
pořádně nadzvedne. Buďme k sobě
trochu ohleduplní a nenuťme se ke
odvetným krokům spočívajícím v budování závor, objížděk kolem nich atd.

Svoz nebezpečného
odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 6. října 2007 od
10.00 hod. do 10.30 hod. před budovou bývalého obecního úřadu.
Za nebezpečný odpad se považují
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky), oleje
a tuky kromě jedlých, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty
obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory,
vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky
(televizory, počítače), dřevo obsahující nebezpečné látky.

Na co jste se ptali
na chodníku?
Obecní úřad prý chce zrušit chodník mezi ul. Chodníky a ul. Horní, je to
pravda?
V prvé řadě je nutno podotknout, že
mezi ul. Chodníky a ul. Horní žádný
chodník oficiálně neexistuje. Jedná se
pouze o pěšinu, která byla zcela samovolně vytvořena dlouhodobým užíváním obyvatel. Po ústní dohodě s majitelem pozemku byl v devadesátých letech zapracován chodník do územního plánu obce a majitel pozemku do
dnešního dne tuto skutečnost respektuje, přestože doposud nedošlo k jeho
výkupu. Jistě není v zájmu obce, aby
pěšina zanikla.
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Omluva
V úvodním článku „ O historii naší
obce potřetí — Sbor dobrovolných hasičů, požární dům“ Pražmovských
ozvěn, které byly vydány v červenci

Pražmovské ozvěny
došlo k překlepu jména prvního starosty sboru dobrovolných hasičů Jana
Bohačíka. Tímto se za tuto chybu
omlouvám.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220.
Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

ZÁŘÍ 2007
SOBOTA 22. 9. EDITH PIAF v 18.45 hod., 140
min., příst. 15 let.
Krásný hudební životopisný film FR, VB, ČR
o osudu slavné šansoniérky. Byla křehká a drobná bytost, ale její hlas, její písně a její životní
příběh jsou nezapomenutelné. Po dětství prožitém v nevěstinci a u cirkusu prožila tragickou
lásku, bojovala s drogovou závislostí i s chatrným zdravím. Čím hůř se cítila, tím víc toužila
zpívat a milovat… Příběh se natáčel i v Praze,
proto se na plátně objeví vedle herců M. Cotillardové, G. Deperdieu i M. Vašut, L. Kouřilová, V.
Javorský a další...
SOBOTA 29. 9. ROMING v 18.45 hod., 105 min.,
přístupný
Romská hořká komedie ČR a SR režiséra Jiřího
Vejdělka. Téma romské menšiny v současném
světě podává s komediálním nadhledem. Spontánní, svobodný a přirozený přístup k životu
zde ukazuje v příběhu dvou kamarádů — M. Labudy, B. Polívky, kteří se vydávají na cestu za
dívkou, jež byla mladému synovi — S. Rašilov,
kdysi zaslíbena.

za mladých let volně, divoce a nespoutaně směrem k Pacifiku. V hl. rolích J. Travolta, M. Lawrence, Tim Alen a další…
SOBOTA 13. 10. FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SIVER SURFER v 17.30 hod., 95 min., přístupný.
Akční fantastická komiksová komedie USA,
SRN a VB v českém znění!
Fantastická čtyřka je nejdéle vydávaným komiksem. Čtveřice hrdinů má nadpřirozené
vlastnosti a využívá je v zájmu lidstva. Film slibuje skvělý zážitek.
SOBOTA 20. 10. SIMPSNOVI VE FILMU v 17.30
hod., 100 min., přístupný, české znění!
Simpsonovi se konečně dostávají na plátno
s tím největším dobrodružstvím, které zažili.
Film je natočen v širokoúhlém formátu, tudíž
bezpečně konkuruje televiznímu seriálu. Dabovali jej stejní herci, takže uslyšíte M. Dejdara, H.
Štáchovou a další… Nenechte si to ujít!
SOBOTA 27. 10. HARRY POTTER A FÉNIXŮV
ŘÁD v 17.30 hod., 140 min. přístupný, české
znění. Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel.
Temné síly se kolem mladých čarodějů opět stahují. Harry připravuje odvážné čaroděje na nebezpečnou bitvu, která brzy propukne…

ŘÍJEN 2007
POZOR, OD ŘÍJNA ZAČÍNÁME PROMÍTÁNÍ
OPĚT OD 17.30 hod.

LISTOPAD 2007

SOBOTA 6. 10. DIVOČÁCI v 17.30 hod., 100
min., přístupný
Komedie USA, při které se nebudete nudit. Přátelé od střední školy opráší své motorkářské
bundy a „nakopnou“ své stroje a vyrážejí jako

13. 11. Dannyho parťáci 3;
10. 11. Koření života;
16. 11. Ratatouille;
24. 11. Můj vůdce: Skutečně skutečná
skutečnost o Adolfu Hitlerovi

Pražmovské ozvěny
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Technické služby Vám nabízí:
• realizace zahrad na klíč
• zakládání nových trávníků
• údržbu travnatých ploch, kosení
• sadové a terénní úpravy
• kultivaci ploch
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• štěpkování větví
• frézování pařezů
Realizace zahrad na klíč
Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

Štěpkování větví

Frérování pařezů

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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