Zpravodaj obce Pražmo
prosinec 2012

číslo 5/2012

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
vánoce jsou za dveřmi a v zápětí po nich přijde nový rok.
Dovolte mi proto, abych Vám jménem všech zastupitelů
obce popřál krásné prožití vánočních svátků a hlavně
mnoho zdarů v příštím roce. Nechť Vaše rozhodnutí
vzejdou vždy z té správné myšlenky a následné kroky
nesejdou z vyvolené cesty.
Marek Kaniok, starosta obce
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku týkající
se poplatku za odpad pro rok 2013, který je stanoven na 580 Kč, se
slevou pro trvale bydlící občany 80 Kč. Ti tedy zaplatí 500 Kč .
NUTNÉ VYSVĚTLENÍ!
Výše poplatku odpovídá skutečným nákladům obce souvisejícími
s odpadovým hospodářstvím. Díky novele zákona o místních poplatcích
můžou obce navýšit poplatek za odpad až na 1000 Kč za obyvatele a rok.
Tímto jsme se mohli uvolnit ze svěrací kazajky a narovnat tak léty
pokřivený vztah mezi výdaji a příjmy. Ve výši poplatku za odpad jsou
samozřejmě zohledněny příspěvky obci od společnosti EKO-KOM. Čím
více budeme třídit, tím vyšší budou příspěvky a tím méně tun odpadu
vyvezeme na skládku. Vše se samozřejmě projeví ve výši poplatku
za odpad v příštích letech.



Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou reguluje
používání hlučných strojů o nedělích. Od 1. 2. 2013 je v neděli zakázáno
používat sekačky, křovinořezy motorové pily, cirkulárky a jiné hlučné
stroje a zařízení. Obecně závaznou vyhláškou je rovněž stanovena doba
nočního klidu od 22:00 hod. do 6:00 hod. Podrobnosti Vám budou
upřesněny po nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky.

NA CO JSTE SE PTALI NA CHODNÍKU?


Co se stalo s vánočním stromem?
Bohužel, strom musel být předčasně pokácen a to z důvodu technické závady
na instalační rouře, která se poryvem větru vychýlila na stranu. Pro
nedostatek času potřebného k instalaci nové roury bylo rozhodnuto, že se
letos nazdobí strom na farní zahradě. Za tyto komplikace se všem
omlouváme.

UPOZORNĚNÍ!
SBĚRNÝ DVŮR RAŠKOVICE-PRAŽMO, BUDE V PÁTEK 28. 12 A V SOBOTU
29. 12. 20012 UZAVŘEN
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych na tomto místě poděkoval paní Jaroslavě Knoppové, referentce
obecního úřadu Pražmo a panu Jiřímu Ruskovi, zaměstnanci obce Pražmo, za
dlouholetou, příkladnou a svědomitou práci pro naši obec.
Kolegové, kamarádi, jděte si užívat zaslouženého důchodového odpočinku.
Přeji Vám, abyste byli plni sil, zdraví a pozitivního myšlení. Děkuji Vám za
Vaši práci.
Novým zaměstnancům přeji mnoho pracovních úspěchů.
Marek Kaniok, starosta

OHLÉDNUTÍ ZA.........
Setkání seniorů
V pátek 2. listopadu 2012 se v hotelu Travný uskutečnilo již tradiční setkání
seniorů. Program byl obdobný jako v minulých letech, svým krásným
pohádkovým pásmem přišly pozdravit naše starší spoluobčany děti
z mateřské školy, krátkým pěveckým vystoupením potěšily děti ze základní
školy z Raškovic a po celou dobu podbarvoval atmosféru příjemnou hudbou
pan Milan Glembek. Velmi zajímavým povídáním zpestřil program pan Ing.
Jaroslav Gabzdil. Nechyběly ani již zaběhnuté dotazy na pana starostu, na
které hned ochotně odpověděl. V dobré náladě a s dobrým občerstvením se
neslo celé odpoledne až do večerních hodin.
Vítání občánků
Hned následující sobotu 3. listopadu proběhlo v zasedací místnosti obecního
úřadu vítání občánků. Paní místostarostka spolu s předsedkyní kulturního
výboru přivítaly 8 nových občánků. Kromě finanční odměny obdrželi rodiče
poukázku do mateřského centra Skřítek, maminky kytičku a mrňouskové
malou hračku.
Zájezd do polského Niemodlina
Myšlenka navštívit polské městečko Niemodlin, které se nachází asi 30 km
od Opole, se zrodila v hlavě pana Ing. Jaroslava Gabzdila v souvislosti
s historií rodu Pražmů, zakladatelů naší obce. Pan Ing. Gabzdil při svém
pátrání zjistil, že Pražmové poté, co prodali frýdecké panství, odešli do

Pražmovské ozvěny

4

tehdejšího pruského Falkenbergu, dnešního Niemodlina. No a pak byl už jen
krůček k nápadu městečko nejen navštívit, ale i pokusit se s ním navázat užší
spolupráci v nejrůznějších oblastech života.
Po první písemné korespondenci se zástupci města Niemodlin jsme se tam
vydali ve středu 14. listopadu již jako oficiální delegace ve složení pan
starosta Marek Kaniok, paní místostarostka Michaela Honešová, pan Gabzdil
a paní tlumočnice Buzková. Dostalo se nám velmi milého a srdečného přijetí
a po poměrně dlouhé diskusi se zástupci města jsme nabyli dojmu, že se
budoucí spoluprác jeví nadějně. Při té příležitosti jsme také podotkli, že hned
následující sobotu se tam chystáme s občany naší obce na zájezd. Pan
starosta měl okamžitě plno nápadů, co nám ukázat.
V sobotu 17. listopadu se vydalo téměř 40 zájemců od nejmenších až po
seniory do Niemodlina. Tam nás již čekal tajemník městského úřadu, který se
nám skoro celý den věnoval. Nejdříve jsme navštívili základní a mateřskou
školu v obci Rogi, která se nachází v historické budově bývalého letohrádku,
který patřil Pražmům. Zde nás přivítala paní ředitelka a po prohlídce školy
bylo pro nás připraveno bohaté občerstvení.

Potom jsme přejeli do arboreta v Lipně, které je pozůstatkem po dávném
anglickém parku, který vybudovali Pražmové na místě bývalé obory, kde se
chovala divoká zvěř. Ozdobou parku jsou nejrůznější odrůdy rododendronů,

Pražmovské ozvěny

5

jejichž krása musí vyniknout obzvlášť na jaře. I zde se nás ujala paní, která je
členkou místního historického spolku, a pověděla nám mnoho zajímavého
o daném místě i rodu Pražmů. Nakonec jsme se zastavili v samotném
Niemodlině, kde jsme si již individuálně prohlédli městečko. Dominantou
obce je katolický kostel na náměstí. Náměstí z východu uzavírá právě
niemodlinský zámek, který byl rodovým sídlem Pražmů až do konce
2. sv. války. Po válce v něm sídlily nejrůznější instituce jako např. škola nebo
knihovna. Od 90. let minulého století je zámek soukromým majetkem a je pro
veřejnost nepřístupný.

Protože se Niemodlin nachází nedaleko Opole, byla ideální příležitost
navštívit i toto město. Zde nám udělala průvodkyni paní Libuše Kaňoková.
Seznámila nás s jeho historií a ukázala nám nejznámější místa tohoto
poměrně velkého města. V podvečerních hodinách jsme se pak vydali zpět
k domovu. Podle následných ohlasu se tento zájezd jevil jako vydařený
a hodný následování.
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Vánoční ladění
Akce s tímto poetickým názvem se uskutečnila v pátek 14. prosince 2012 a
celá byla věnována blížícím se Vánocům. Stejně jako v minulých letech se
naše obec i letos zapojila do celostátní akce Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Přesně ve čtvrt na čtyři se vzneslo k nebi přes 200 fialových
balónků a pohled to byl nádherný.
Po vypuštění byl pro děti připraven program ve staré faře, mohly si ve
vánoční dílně nakreslit své vánoční přání. Tato přání byla potom slosována,
kdy na pět výherců čekaly pěkné ceny.
Ještě před rozsvícením stromečku proběhla dětská soutěž ve zpěvu
Pražmovská vánoční superstar. I tady byli všichni odvážní, kteří se nebáli
zazpívat nějakou vánočně laděnou písničku, odměněni hodnotnými cenami.
Po této soutěži vystoupila se svým pásmem vánočních písní Schola pod
vedením Judity Foldynové a při poslední písní se rozsvítil vánoční strom.
Současně probíhal po celé odpoledne vánoční jarmark. Ve stancích bylo
možno zakoupit vánoční ozdoby, adventní věnce, hračky, dřevěné nádobí do
kuchyně nebo si jen tak dát něco dobrého k jídlu či svařáček pro zahřátí a
povykládat se sousedy .
Mgr. Michaela Honešová
Místostarostka obce
VÁNOCE NA PRAŽMĚ PŘED STO LETY
Advent
Přípravou na vánoční svátky byla doba adventní, trvající čtyři týdny před
Štědrým dnem. Advent byl časem půstu, omezením nadměrného požívání
jídla a pití a časem zbožného rozjímání. Časně ráno chodívali farníci do
kostela na mariánskou zpívanou mši - roráty,
I když měli mnozí obyvatelé horských samot do kostela daleko, alespoň
jedenkrát v době adventní musel být každý z nich na rorátech.
Děti se nejvíce těšily na sv.Mikuláše a „Matičky“. Sv.Mikuláš s čertem
obcházeli chalupy, nadělovali dětem dárky, poučovali a napomínali je, aby
poslouchaly.
Za „ matičky „ se přistrojily dvě ženy na bílo, zahalily se do bílých plachet, na
krk si uvázaly spodnice, rozpustily si vlasy na tváře, na hlavy si posadily
koruny jako biskupské čepice a do rukou si vzaly březové pruty. Matičky si
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počínaly jako sv. Mikuláš, rozdávaly jablka, ořechy, švestky a perník, trestaly
neposlušné děti a chválily ty poslušné.
Štědrý den - 24. prosince
Štědrý den byl dnem postním, proto se rodiče snažili přivykat děti k omezení
v jídle a slibovali jim, že uvidí večer „zlaté prasátko“. Jakmile se objevila první
hvězda na nebi, skončil půst a bylo možné se najíst. Večeře bývala proti
běžným všedním dnům „štědrá“.
Všeho jídla bylo navařeno hojně, aby zbylo a tak nechybělo po celý rok. Po
modlitbě před jídlem se v jizbě rozhostilo posvátné ticho.
Štědrovečerní tabule I.
1. Mladé zelí (Po sklizni se uschovala hlávka zelí do sklepa a na Štědrý den se
uvařila.)
2. Kobzole se srvotkou neb chudočkou (postní polévkou) s hrachem
3. Rýže neb krupice s máslem a perníkem
4. Oplatky s medem
5. Ryby nebo fazole
6. Ovoce, ořechy
nebo:
Štědrovečerní tabule II.
1. Srvotka a kobzole
2. Voďunka s nudlemi
3. Pečky
4. Krupička s perníkem
5. Halušky se slivkovou omáčkou
6. Hrách nebo kvačky
7. Ořechy, oplatky s medem, ovoce
Štědrovečerní zvyky
Při večeři se svítilo svíčkou a pod mísy se kladly peníze. Po jídle všichni
třikrát foukali na svíčku, dobrým znamením bylo, když se kouř vznášel k nebi,
zlým znamením bylo, když kouř táhl ke dveřím, foukající brzo umře. Po večeři
se svinuly zbytky ze všech jídel do loktuše (ubrusu) a uschovaly až do Nového
roku. Zbytky ořechů, pecky a rybí kůstky se vyhodily na zahradu, aby byla
příští rok dobrá úroda. Hovězímu dobytku dávala hospodyně po kousku
žlutého oplatku.
Boží hod vánoční - 25. prosince
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Slavnost Narození Páně zvaná též Boží hod vánoční byla tak velkým svátkem,
že se nemělo chodit ani k sousedům na besedy. V ten den měl každý řádný
křesťan navštívit všechny tři mše svaté jitřní, andělskou a pastýřskou.
sv.Štěpána - 26. prosince
Na sv. Štěpána mučedníka kněz po velké mši svaté světil oves. Mládenci jej
přinášeli v kapsách a házeli po ostatních, aby tak připomněli ukamenování sv.
Štěpána židy.
Chudobné děti chodily po dědině se „sčestím“- chvojkou z jedlových větviček
(haluzek), uprostřed nichž byl upevněn svatý obrázek lemovaný papírovými
růžemi a pentlemi. Vyšli brzo ráno, aby mohli s „vinšem“ obejít hodně chalup.
Kdo nebyl na svátek sv. Štěpána s rozdáváním „sčestí“ hotov, ten pokračoval
na Nový rok. Dítky bývaly za „vinše podělovány penězi, ovocem atd.
Tři králové - 6. ledna
Svátek Tří králů v Morávecké farnosti v roce 1896 - podle „Těšínských novin“
z 11. ledna 1896:
„Jak rychle uplynuly krásné a radostné svátky vánoční! Jsou to skutečně
krásné a radostné svátky, v nichž dojmům a citům hlubokým ubránit se
nemůžeme, v nichž klaníce se v duchu božskému děťátku v jesličkách
položenému mimovolně zabíháme též do svého dětství.
U nás oslavují se svátky ty co nejskvěleji. Nestaví se sice v chudých našich
horských vískách skvostné stromky vánoční, za to však s radostí pospícháme
do našeho chrámu Páně, kdežto potřebných nám milostí na Ježíškovi si
vyprošujeme. Jest také prostranný kostel náš těchto dnů až na poslední
místečko naplněn. A když pak s chóru zazní libozvučný zpěv a hudba, tu jest
jakoby andělský zpěv nad betlémskými nivami unášel nás k nebes výšinám.
Za tento duševní požitek děkovat sluší nejprve našemu vysoce důstojnému
faráři (P. Antonínu Humplíkovi), jenž kostelnímu zpěvu přeje a všemožně jej
podporuje, pak našemu panu rektorovi (p.Vojtěchu Gertlerovi) , jenž
každoročně s nevšední pílí kolední písně s dětmi cvičí, a pak též ctěným
pánům učitelům, kteří ochotně hudbu obstarají. Pán Bůh zaplať! „
Zpracoval pan Ing. Jaroslav Gabzdil podle:
Kronika obce Morávky , kronikář Karel Macura
Noviny Těšínské, ročník 1896
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Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká
republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé akce tedy
závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je
tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.
Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Jak můžete sbírku podpořit?
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo finančním
příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800
jako koledník
příspěvkem do kasičky koledníků
doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky
Oznámení změny praktického lékaře v Raškovicích
Od 1. 1. 2013 bude v Raškovicích č. p. 260 ordinovat MUDr. Lenka Carbolová.
Dochází také ke změně ordinačních hodin a telefonního čísla:
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7:00 - 10:00 pro neobjednané 10:00 - 13:00 pro objednané
12:00 - 15:00 pro neobjednané 15:00 - 18:00 pro objednané

Prosím všechny, kteří půjdou na plánovanou kontrolu, aby využili
objednacích hodin, zvláště k preventivním a vstupním prohlídkám, závodním
prohlídkám, žádostem o prodloužení či vystavení posudku k řízení
motorových vozidel, zbrojních průkazů apod. Objednací doba je určena i pro
pacienty léčené pro vysoký tlak či jiné chronické onemocnění a chodící na
pravidelné kontroly.
Objednávat se můžete osobně nebo na telefonním čísle: 597 457 478.
Tímto bych chtěla za všechny poděkovat MUDr. Jiřímu Židkovi a popřát mu
hodně zdraví, pohody a cestovatelských zážitků.
A Vám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
MUDr. Lenka Carbolová
TERMÍNY PLÁNOVANÝCH PLESŮ
19. ledna 2013 – HASIČSKÝ PLES – hotel Travný.
8. února 2013 - OBECNÍ PLES – hotel Travný.

Soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané,
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností ASEKOL jsme
pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vystřihnete níže uvedený leták
s razítky, (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz,
sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé
elektro a odnést jej spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám
letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět,
vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do
směsného odpadu. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3.
Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete
orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového
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tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je
k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu
novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i
vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových
www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete
recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž
obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro
v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013.
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Školní jídelna při Mateřské škole Pražmo nabízí
odebírání obědů do jídlonosičů
Přijďte a vyzkoušejte námi uvařené obědy. Třeba jen na týden. Pokud Vám
bude chutnat, můžete v odebírání obědů pokračovat.
Aktuální jídelní lístek najdete vždy i na internetových stránkách msprazmo.cz
Vaříme v moderním konvektomatu, který zajišťuje zdravé vaření.
Za 10,-Kč /den Vám jídlonosič může přinést pani Lojkásková přímo do domu
nebo si oběd vyzvednete ve školní jídelně mateřské školy.
Celková cena obědu za polévku, hlavní jídlo nápoj nebo salát (ovoce) je
56,-Kč.
Srdečně Vás zvou kuchařky školní jídelny při MŠ Pražmo.
Bc.Sabelová Renáta-vedoucí školní jídelny
Telefón do školní jídelny: 558 640 753
Volejte v době od 6:00 do 15:00hod.

Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí
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