Zpravodaj obce Pražmo
Květen 2015

číslo 2/2015

70. výročí ukončení 2. světové války
V minulých dnech jsme si připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války a
osvobození Pražma, okolních obcí i celé České republiky. I přesto, že je to již
řada let a pamětníků těchto událostí již není mnoho, je neustále potřeba
připomínat tento odkaz mladším generacím. Je třeba připomínat naše
občany, kteří nebyli ušetřeni zvůle fašistického Německa a hrdinně
projevovali svou statečnost. Někteří při tom obětovali to nejcennější, svůj
život. Ani dnes nejsou zhojeny rány, které 2. světová válka přinesla, a proto
bychom si její odkaz měli stále připomínat a nedopustit, aby se něco takového
opakovalo.
Obec Pražmo byla osvobozena spolu s okolními obcemi 5. května 1945.
V jednu hodinu v noci na 5. května zazněl okolím silný výbuch. To Němci,
když ustupovali, vyhodili do povětří železný Koppův most mezi Raškovicemi
a Vyšními Lhotami. Poslední němečtí vojáci ustupovali přes Krásnou na
Frýdlant. S velkým nadšením vítali naší občané vojáky Rudé armády a snažili
se je pohostit i z toho mála, co jím po válce zbylo. U kostela byl pohřben
Rudoarmějec Soplenko u jeho hrobu zazněla hymna.
Během války byla celá řada občanů z Pražma i okolních obcí odvlečena do
koncentračních táborů, někteří se domů již nevrátili. Všem těmto obětem byl
postaven na místě bývalého tržiště pod kostelem pomník. Odhalen byl u
příležitosti 1. výročí ukončení 2. světové války. Za velké účasti občanů
promluvili spisovatel František Směja a skalický písmák J. L. Mikoláš. U
pomníku byla také vysazena lípa svobody.
Pomník měl nejdříve pouze tvar kvádru, na jehož dvou bočních stěnách jsou
jména obětí, na straně třetí je uprostřed trnová koruna a v ní letopočet 1939
– 1945 a na straně poslední jsou slova prezidenta Dr. Edwarda Beneše:
Vám, bratři a sestry,
kteří jste padli za naši svobodu,
my živí slavnou přísahu skládáme,
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že Vaší lásce k národu a k vlasti –
-Věrní zůstaneme!

V letech 1973 – 1974 se upravovalo okolí pomníku a na horní podstavu
pomníku byla umístěna figurální kompozice vyjadřující postavu dřevorubce.
Provedli ji výtvarník Luděk Sehnal z božanského pískovce.
V dobách před listopadem 1989 byl pomník místem nejrůznějších oslav.
Končil zde prvomájový průvod, kladly se věnce u příležitosti výročí
osvobození obce, na podzim zde býval lampionový průvod k výročí VŘSR.
Od roku 1990 se zde každoročně 5. května koná pietní akt spojený s
položením věnců u příležitosti výročí osvobození obce. V letošním roce, kdy si
připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války, se zde sešli představitelé
Pražma, okolních obcí a také celá řada občanů.
Od druhé poloviny května bude pomník procházet celkovou rekonstrukcí.
Nejdříve bude rozebrán a odvezen samotný pomník do restaurátorské dílny,
kde dojde k celkovému zrestaurování a obnově písma. Následně bude
upraveno i prostranství okolo pomníku. Na tuto rekonstrukci získala obec
finanční dotaci z |Ministerstva obrany.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE




Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Pražmo za rok 2014 a
současně vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014, kde se konstatuje, že v hospodaření obce v minulém
roce nebyly chyby ani nedostatky.
Starosta obce informoval zastupitelé i přítomné občany o probíhajícím
výběrovém řízení na stavební firmu, která následně realizuje projekt
s názvem „Přístavba a stavební úpravy budovy OÚ Pražmo č. p. 153“.
Výběrové řízení je v závěrečné fázi a v druhé polovině května by měly
být zahájeny stavební práce, které by měly trvat do konce letošního roku.
V rámci stavebních úprav dojde ke kompletní rekonstrukci střechy,
vytvoření místností v podkroví, stavbě výtahu, změně vytápění a
v neposlední řadě bude mít budova novou fasádu. Všechny práce budou
probíhat za provozu obecního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme
občany, kteří navštíví úřad, aby dbali pokynů stavebníků a dbali tak své
bezpečnosti. Pokud by bylo nutné na nezbytně nutnou dobu obecní úřad
úplně uzavřít, budeme občany informovat prostřednictvím vývěsek,
webových stránek, rychlých zpráv.

PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU
Jak získám známku na popelnici?
Známku na popelnici pro rok 2015 obdrží občané na obecním úřadě po
zaplacení minimálně poloviny poplatku za odpad (celý poplatek je splatný do
konce října). Počet známek je pro danou nemovitost úměrný počtu obyvatel,
kteří v dané nemovitosti žijí. Pokud není popelnice opatřena známkou, není
povinností svozové firmy tuto popelnici vyvézt.
Kdy bude dokončena oprava Hluchého potoka?
Podle informací zástupců stavební firmy, která dílo realizuje, by měly práce
na potoku být ukončeny zhruba do dvou měsíců. Již se pracuje v dolní části,
v okolí mostku u kapličky. Zde se koryto rovná a proto musí být mostek
posunutý. Mostek bude průjezdný pro auta tak jako doposud.
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Proč je závora na mostku u řeky?
Závora byla na mostek umístěna, aby se zamezilo vjezdu aut a motorek do
bezprostřední blízkosti řeky. V těchto místech by již měla být klidová zóna,
kde motorky ani auta nepatří. Navíc se prostor za mostkem stával místem
černé skládky, umývání motorových vozidel v řece apod. Závora bude
v nejbližších dnech již plnit svou funkci. Pro pěší, lidi s kolem nebo kočárkem
nebude závora představovat žádné omezení. Je navržena tak, aby se tam dalo
projít.

POHLED DO HISTORIE
P. Johann Esching (*1735, †1812)
Kaplan a později farář ve farnosti Morávka Johann Esching (někdy i Eschink)
se narodil léta Páně 1735. Víme jen, že se narodil ve Frýdku, nemáme však
dosud vypátráno, kdy a kde byl vysvěcen na kněze. Žel Bohu není nikde
zmíněna ani jeho bližší charakteristika, přitom to byl člověk, který se
významnou měrou zasloužil o vybudování farnosti, tedy náboženské obce i
kostela.
Dle dochované listiny bylo kaplanství na Morávce založeno listinou ze 7.
srpna 1761, na této listině můžeme spatřit podpisy vratislavského biskupa
Filipa Gottharda von Schaffgotsche a Jana hraběte Pražmy, patrona kostela a
majitele frýdeckého panství. Kněžská služba P. Johanna Eschinga byla v nově
zřízeném kaplanství započata roku 1762. Dřevěný kostel byl zřejmě dostavěn
v roce 1764, stával naproti kostela současného, uprostřed bývalého hřbitova.
Těžko si lze představit náboženský život na Morávce před zřízením
kaplanství, jelikož nejbližší chrámy Páně byly ve Skalici, v Dobré a na Prašivé,
přičemž v Dobré bylo sídlo tehdejší velmi rozsáhlé farnosti. Mnohé okolní
kostely tehdy ještě nestály, například v Dobraticích, Horní Lomné, Janovicích
či Komorní Lhotce.
Budeme-li se striktně držet farní kroniky, určíme 8. březen 1785 jako datum
jmenování tehdejšího kaplana P. Johanna Eschinga za faráře, ovšem
slavnostní mše s uvedením do úřadu proběhla až 19. května 1785. Je však
ještě celá řada dat, která bychom mohli spojovat se vznikem naší farnosti,
takže přesné určení není nikterak jednoznačné.
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Farnost Morávka vznikla povýšením lokálního kaplanství, které spadalo pod
doberskou farnost. Byť přesné datum nelze v současné době stanovit,
můžeme směle prohlásit, že v roce 1785 byla založena na Morávce nová
farnost. Význam tohoto letopočtu je veliký i pro okolní farnosti, ve zmíněném
roce byly zřízeny farnosti také na Borové či ve Skalici.
V letech 1762 až 1785 byl J. Esching na Morávce kaplanem, farářem pak od 8.
března 1785 až do své smrti 21. června 1812.
Kaplanem byl plných 23 let, což je úctyhodné, když uvážíme, že pozdější
průměrná délka služby kaplanů v morávecké farnosti dosahovala zhruba
dvou až tří let. Samozřejmě lze namítat, že kněží ve funkci kaplanů obvykle
nesetrvávali dlouho v jedné farnosti, kronika však uvádí, že naši kaplani
snášeli špatně nehostinné horské podmínky a notnou rozlehlost. Výstižně
situaci popsal následující úryvek z farní kroniky: „Im Winter geschieht es nicht
selten, daß 2-5 Männer dem versehenden Geistlichen den Weg im Schnee
voraustreten. Und so ist es kein Wunder, daß jeder Cooperator oder Caplan
nach 2 oder 3 Jahren sener Gebirgsseelsorgssthätigkeit sich nach dem
Flachlande sehnt.“ (Volný překlad: „V zimě nebylo vzácností, že cestu ve sněhu
duchovnímu prošlapávalo 2 až 5 mužů, a tak nebylo žádným divem, že se
kooperátor nebo kaplan těšil na rovinu po dvou nebo třech letech služby v
tomto kopcovitém terénu.“)
Na základě zmíněného musíme říci, že J. Esching byl mužem velmi
houževnatým
a silným, když si představíme, že ve funkci kaplana strávil 23 let a jako farář
pak dalších 28 let. Musel svou farnost velmi milovat, vykonával tady
kněžskou službu o neuvěřitelné délce více než padesát roků.
Zemřel 21. června 1812 ve věku 76 let. Z dnešního pohledu je smutné, že se
nedožil dostavby zděného kostela (základní kámen nového kostela byl
položen roku 1807, v roce 1814 byl dostavěn a roku 1817 slavnostně
vysvěcen). Nesmazatelně se zapsal do dějin naší horské farnosti, proto
bychom na něj neměli zapomínat. Snad se nám podaří o této osobnosti
vypátrat více informací.
Poznámka na okraj: Samozřejmě by si farnost Morávka zasloužila o své
historii vydat publikaci, kde by vše bylo napsáno podrobněji, zatím však
usilovně bádáme, třeba by se k nám někdo rád připojil. Za zmínku stojí
nedávno vydaná publikace Z dějin farnosti Dobratice od PhDr. Davida
Pindura, Ph.D., se zmíněným autorem mnohé konzultujeme.
K připomenutí 230. výročí trvání farnosti Morávka
sepsali Jakub a Tomáš Foldynovi

Pražmovské ozvěny

6

Podpis J. Eschinga

KULTURA
KYTAROVÝ KONCERT PROF. ŠTĚPÁNA RAKA
Koncert se uskuteční v sobotu 16. 5. 2015 v 16 hodin v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Pražmě.
Předprodej vstupenky bude na OÚ Morávka a OÚ Pražmo v úředních
hodinách od 4. 5. 2015, případně před zahájením koncertu na místě. Cena
vstupenky je 150 Kč.
Program:
Š. Rak: Píseň pro Davida – věnováno biblickému králi Davidovi, který tóny
své harfy léčil churavou duši krále Saula
Š. Rak: Cesta do pohádky - nový cyklus skladeb věnovaný pohádkám
různých národů
Š. Rak: Vivat Carolus Quartus – suita pro sólovou kytaru inspirovaná
loutnovou hudbou dávných mistrů
Š. Rak: Tanec okolo lípy, skladba z cyklu Svět vůní
Světoznámý novozélandský kritik John Botton o Štěpánu Rakovi napsal:
„Ve světě klasické kytary jsou špatní kytaristé, průměrní kytaristé, dobří
kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak!“
Prof. Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil o založení oboru kytara na AMU
v Praze, kde byl také prezidentem republiky v roce 2000 jmenován historicky
prvním vysokoškolským profesorem tohoto oboru. Jeho pětiprstá technika,
jíž vyučuje po celém světě, se stala doslova legendou, stejně tak, jako tzv.
„Rakovo tremolo etherna“. Jeho díla zasahují téměř všechny nástrojové
kombinace od sólové kytary až po symfonické orchestry. V roce 2015 oslaví
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Štěpán Rak 70. narozeniny, v rámci nichž se rozhodl uvést svůj nový cyklus
skladeb nazvaný Cesta do pohádky. Tento cyklus nás zve na cestu radosti a
hravosti, protože skrze ní můžeme prožívat život, který nás obohatí na naší
cestě.

PRAŽMOVSKÉ VESELENÍ
V sobotu 30. května 2015 pořádá obec Pražmo ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů v areálu u sv. Floriána již tradiční Pražmovské veselení.
V dopoledních hodinách se bude konat soutěž v požárním útoku „O pohár
starosty obce Pražmo“ a v odpoledních hodinách se můžete těšit na:








bohatý program pro děti – klauni, skákací hrad, soutěže
vystoupení folklórního souboru Ondrášek
Kabát revival
Petr Spálený se skupinou Apollo
Místní kapela „ŽIŽCI“ se skupinou Alter Ego
Hasičská technika
Stánek VZP

Dále se můžete těšit na bohaté občerstvení, grilovaná žebra, myslivecké
speciality, klobásy, koláče.
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VYHODNOCENÍ ANKETY - Lávka přes Hluchý potok
Tato anketa byla vyhlášena v minulém vydání Pražmovských ozvěn. Občané
měli svým hlasem možnost ovlivnit podobu nové dřevěné lávky přes Hluchý
potok u usedlosti pana Nikla. V nabídce bylo 5 variant.
A jak to dopadlo?
Varianta č. 1 – 1 hlas
Varianta č. 2 – 1 hlas
Varianta č. 3 – 9 hlasů
Varianta č. 4 – 1 hlas
Varianta č. 5 – 4 hlasy
Stávající železobetonová konstrukce – 2hlasy – tyto hlasy se opíraly o fakt, že
původní mostek nebude klouzat a je odolnější vůči počasí. Na straně druhé je
třeba říct, že již dávno nesplňuje bezpečnostní ani estetická kritéria.
Je škoda, že se do ankety přihlásilo pouze 18 respondentů, ale i tak budeme
její výsledek respektovat. Vítězným návrhem je tedy návrh č. 3. Lávka bude
vyrobena z odolného modřínového dřeva a podlaha bude opatřena
protiskluzovým povrchem. V nejbližších dnech se tedy může začít
s rekonstrukcí. Kromě samotného tělesa lávky se současně upraví i přístupy
na lávku z obou stran tak, aby se tam chodilo příjemně a zároveň bezpečně.
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ZÁJEZDY
Českého zahrádkářského svazu, organizace Morávka v roce 2015
6.6. Orava. Odjezd z Velkého Lipového v 7,00 hod a zastávky po trase na
Těšín. Navštívíme Slovenský orloj ve Staré Bystrici. Byl postaven za 3,5
milionů Kč , představuje největší sochu na Slovensku , je nejpřesnějším
orlojem na světě / řízen počítačem/.Oravskou lesní železnici vyjedeme na
sedlo Beskyd, kde je nádherný výhled na Malou Fatru, Oravské Beskydy
,Západní, Vysoké a Belanské Tatry. Lodi zajedeme na Ostrov umění
s uměleckou expozici. Zastavíme se u jednoho z nejkrásnějších hradů na
Slovensku v Oravském Podzámku. Cena zájezdu včetně jízdy vláčkem , lodí a
vstupného do muzea 550 Kč, senioři nad 70 let 450 Kč, členové ČZS
450/380 Kč.
5. a 6. září 2denní zájezd Č. Krumlov, Orlická přehrada, Tábor. Odjezd
z Velkého Lipového v 6,00 hod.. Zastávky po trase do Frýdku. Český Krumlov
patří mezi nejkrásnější světová historická města. Je to jedno
z nejnavštěvovanějších měst. Kulturní památka UNESKA. Ubytování
s polopenzi v rekreačním středisku u Orlické přehrady. Město Tábor je
chráněnou památkovou rezervaci se spoustou zajímavostí. Cena zájezdu
včetně ubytování, polopenze a průvodců 1.500 Kč, členové ČZS Morávka
1.300 Kč.
Přihlášky a podrobnější informace:
p. Slováček Jan, Morávka 185, mobil 721 066 304
pí. Nitrová Eva, Raškovice 14, mobil 728 335 115
ing. Pěchuvka Miroslav, Pražmo 202, mobil 732 414 941

UPOZORNĚNÍ
GYNFM POLOVÁ s.r.o., Gynekologická ambulance Raškovice upozorňuje,
že bude mít v těchto dnech zavřeno: pondělí 1. 6. a středy 3. 6., 10. 6., a 17. 6.
Akutní pacientky ošetříme případně i v ordinaci ve Frýdku, informace o
provozu na www.gynfm.cz nebo tel. číslech 558 631 697 či 724 824 675
MUDr.Andrea Polová
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Akce pořádané v rámci Sdružení obcí povodí Morávky
v roce 2015
datum

akce

16.5.

O pohár starosty obce soutěž hasičů

místo konání
Nošovice sportovní
areál

bližší informace

16.5.

Koncert Štěpána Raka

Pražmo kostel

www.moravka.info

17.5.

Pouť na Morávce

Raškovice - Pražmo

30.5.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce

30.5.
30.5.

Pražmovské veselení (Petr Spálený)
Den dětí + oslava 15 let meteoritu na
Morávce

Pražmo
Pražmo, areál u sv.
Floriána

weby obou obcí
www.sdhprazmo.c
z

30.5.

kácení máje

30.5.

Dětský den

Morávka
Nošovice sportovní
areál
víceúčelové hřiště
Dobrá

31.5.

kácení máje

Vyšní Lhoty u hasičárny

5.6.

radovánky

5.-6.6.

Open Fest - hudební festival

Dobratice
Vyšní Lhoty areál
Kamenité

6.6.

Koníčkův den

Vojkovice

pivovar Koníček

13.6.

Dobrfest

www.dobra.cz

13.6.

90 let SDH Nošovice

cyklobar
Nošovice sportovní
areál

14.6.

Pouť na Prašivé

19.6.

letní kino

20.6.

Forest Fest

20.6.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce

Vyšní Lhoty Prašivá
Vyšní Lhoty areál
Kamenité
Vyšní Lhoty areál
Kamenité
Nižní Lhoty fotbalové
hřiště

20.6.

2.ročník plážový nohejbal

Dobrá

20.6.

Malá cena Beskyd - žáci, žačky volejbal

Raškovice

www.dobra.cz
volejbalisté
Raškovice

21.6.

Malá cena Beskyd - starší volejbal

Raškovice

volejbalisté

SDH Nošovice

www.prazmo.cz
www.moravka.info
SDH Nošovice
www.dobra.cz
www.sdhvysnilhot
y.cz
ZŠ Dobratice
www.mar-tom.cz

SDH Nošovice
www.vysnilhoty.cz
www.vysnilhoty.cz
restaurace Kohutka
SDH Nižní Lhoty
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Raškovice

27.6.

Den Raškovic

Raškovice - fotbal.areál

www.raskovice.cz

27.6.

hasičská soutěž Memoriál Josefa Špoka

Morávka

28.6.

letní slavnost

Dobratice

11.7.

13.ročník turnaj v nohejbalu

17.7.

www.vysnilhoty.cz

18.7.

letní kino
oslavy 80.výročí SDH Krásná
Mohelnice+karneval

Dobrá
Vyšní Lhoty areál
Kamenité
výletiště Krásná

724523599

18.7.

včelařský den

včelařská stanice Krásná

606853052

18.7.

volejbalový turnaj O pohár starosty

Morávka

www.moravka.info

25.7.

volejbalový turnaj O kozlíkovo kopýtko

25.7.

soutěž hasičů O pohár hory Prašivá

www.moravka.info
www.sdhvysnilhot
y.cz

1.8.

75 let SK Nošovice-Lhoty

Morávka
Vyšní Lhoty areál
Kamenité
Nošovice sportovní
areál

8.8.

Pohárová soutěž hasičů

SDH Raškovice

8.8.

Pražmovské plackové hody

14.8.

letní kino

15.8.

Kulturní den seniorů SOPM

Raškovice
Pražmo, areál u sv.
Floriána
Vyšní Lhoty areál
Kamenité
Vyšní Lhoty areál
Kamenité

15.8.

Pohár Jaromíra Vybírala volejbal

Raškovice

weby obcí
volejbalisté
Raškovice

15.8.

Pohárová soutěž hasičů

výletiště Krásná

724523599

15.8.

9.ročník Plážová kopaná

Zanzibar Dobrá

16.8.

Pohár Josefa Saláta volejbal

?

Velká doberská

22.8.

Nošovické slavnosti

Raškovice
víceúčelové hřiště
Dobrá
Nošovice sportovní
areál

www.dobra.cz
volejbalisté
Raškovice

www.nosovice.cz

22.8.

Vojkovický den

Vojkovice

www.vojkovice.eu

29.8.

Den Dobratic

www.dobratice.cz

29.8.

pohádkový les

Dobratice
Nošovice sportovní
areál

SDH Morávka
sportovci z
Dobratic
www.dobra.cz

SK Nošovice Lhoty

www.prazmo.cz
www.vysnilhoty.cz

www.dobra.cz

SDH Nošovice
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29.8.

dětská noční hasičská soutěž

5.9.

Oslavy 400.výročí první zmínky o obci

6.9.

komik

17.9.

tančírna

19.9.

Točkokap ve Vojkovicích

26.9.

Zahájení výstavy ovoce a zeleniny

Vyšní Lhoty areál
Kamenité

www.sdhvysnilhot
y.cz

Morávka
víceúčelový sál ZŠ
Dobrá
víceúčelový sál ZŠ
Dobrá

www.moravka.info

Vojkovice
Raškovice
kultur.středisko

www.dobra.cz
www.dobra.cz
pivovar Koníček
zahrádkáři
Raškovice

11.10. Krmáš 150.výročí posvěcení kostela
listopa
d
Večerní slavnost světlušek a broučků

Dobratice
Pražmo -MŠ Pražmo

ms.prazmo.cz

6.11.

Raškovice
víceúčelový sál ZŠ
Dobrá
Nošovice sportovní
areál
Pražmo park pod
kostelem

SDH Raškovice

13.11.

procházka s lampiony
přednáška Ústavu pro studium totalitních
režimů

28.11.

Lampionový průvod s vatrou

11.12.

Vánoční jarmark

farnost Dobratice

www.dobra.cz
SDH Nošovice
www.prazmo.cz

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové dipl.um. společně s jejími žáky
Vás srdečně zvou na

K O N C E R T Ž Á K Ů,

který se koná 9. června 2015 v 16.30 hodin v ZŠ v Raškovicích v 8.A třídě.
Zveme všechny k poslechu pěkných melodií z písniček, filmů v podání žáků

Soukromé hudební výuky z Raškovic, Morávky a Pražma.

Vzkříšení horské chaty Prašivá v Beskydech
Již čtvrtý měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské horské
chatě Prašivá, které mají za cíl tuto jedinečnou historickou dřevěnou chatu
vzkřísit a zase uvést do provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit
veřejnosti, hlavně turistům.
Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou z řad dobrovolníku, nadšenců,
oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá. Brigády se zde konají každý
víkend a ruku k dílu může přiložit kdokoli – muži i ženy, mladí i staří, kutilové
i absolutní zelenáči. Vhodná práce se najde pro každého a jakákoli pomocná
ruka je vítána. Takže se řeže, brousí, natírá, uklízí, omítá, obkládá atd.
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Až to vše bude hotovo, mohou se návštěvníci těšit na renovovanou
historickou Bezručovu místnost, velké rekonstrukce se dočkala již i kuchyně
a sklad, právě se pracuje na novém obložení chodby palubkami a největší
viditelnou změnou bude bezesporu nový výčep a bar. Další drobnější úpravy
probíhají také na pokojích, chata dostala už i nový kotel, natírají se všechny
vnitřní dveře a futra, na zahradě vzniklo nové ohniště a v procesu již je také
nový nátěr střechy a horního patra věžičky.
Důležité je zmínit, že majitelé chaty, tedy Klub českých turistů oblast
Moravskoslezská, vyměnili také nájemce a s ním i celý personál. Právě nový
team chatařů je tím iniciátor a mozkem celé rekonstrukce a všech proměn.
Návštěvníci se tedy mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu
jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a atrakcí, které noví chataři Martin a
Michal připravují.
Opomenout nesmíme, že noví chataři chystají znovuzpřístupnění rozhledny,
která pro nevoli předchozího vedení chaty byla téměř 15 let veřejnosti
uzavřena.
Kdo má zájem se o chatě, o probíhajících pracích a změnách dozvědět více
nebo jen zkouknout fotky z rekonstrukce, vše je k nalezení na:
https://www.facebook.com/chatanaprasive
Chata Prašivá má také zbrusu nové webové stránky: www.ChataPrasiva.cz
Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Prašivá organizují také veřejnou
sbírku a předem žádají veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této
první české horské chaty v Moravskoslezských Beskydech, která byla
postavena již v roce 1921. Podpořte, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši pomoc
potřebuje. Více na: www.ChataPrasiva.cz Děkujeme!
Odhadované znovuotevření chaty je na přelomu května-června 2015, do té
doby na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, jehož veškerý zisk
bude použit právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na
Prašivou zváni.
Za KČT Beskydy
Martin Stiller
Správce chaty
Tel: 604618400
Email: chatari@chataprasiva.cz

Pražmovské ozvěny
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reklama

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH
-

výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a
kanalizace, bazény, jímky, žumpy
svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky
pod chodníky a zámkové dlažby
bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez
přesahu zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod.
bez DPH) )
-

štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové
zeminy…

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165

Pražmovské ozvěny
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SANATORIA
KLIMKOVICE
Pětiletá Nelinka prodělala
mozkovou příhodu. V USA jí
doporučili rehabilitaci
v Sanatoriích Klimkovice.
„Nela měla čtyři roky, když jsme byli
na dovolené. Tam náhle zkolabovala.
Vrtulník ji odvezl do nemocnice,“
vzpomíná maminka Olga Kuiper na
dramatické okamžiky. Lékaři dlouho zkoumali, co se dívence vlastně přihodilo, než zjistili, že
prodělala cévní mozkovou příhodu, která už dávno není jen nemocí starších. Postihuje i lidi
v produktivním věku, ovšem u dětí je výjimečná.
Holčička ochrnula na polovinu těla. Rehabilitace Nelince pomohla opět se postavit na nohy, ale
stále nedokázala používat pravou ruku. Zoufalí rodiče se dozvěděli o metodě CI Therapy a úspory
vložili na to, aby odletěli s dcerou do Ameriky, kde podstoupila skupinovou léčbu. „V USA nám
řekli, že v České republice právě vyškolili terapeuty a lázně Klimkovice jsou první ve střední
Evropě, kde tuto léčbu najdeme,“ říká maminka Olga. Malá Nela tedy jako první dítě ve střední
Evropě nastoupila do Sanatorií Klimkovice na unikátní léčbu mozkové mrtvice metodou CI
Therapy.
Nela měla po tři týdny zcela zafixovanou zdravou ruku, a to proto, aby jí mozek vyhodnotil jako
nefunkční a začal používat ruku poškozenou. „Vše probíhá zábavnou formou a to tak, že dítě si hraje
a vlastně dělá přesně pohyby, které my chceme. Tedy jaksi rehabilituje, aniž si to uvědomuje. Když
Nela přijela, měla téměř nepohyblivý ukazováček. Tady se nám podařilo uvolnit celou pravou ruku i
natáhnout prsty. Pohyb ukazováčku se výrazně zlepšil, takže nakonec jím dokonce začala ovládat
tablet,“ líčí fyzioterapeutka Karin Laská. Nela strávila rehabilitací téměř čtyři hodiny denně. A
bavilo jí to, nikdo jí totiž nenutil do otravného cvičení. Vlastně si celou dobu spolu
s fyzioterapeutkami hrála. Rehabilitovala, aniž by to věděla, a ještě si přitom dobře bavila. Malá
Nela udělala za tři týdny neskutečný pokrok. Naučila se uchopovat věci a používat všechny prsty.

Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice,
tel. 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz, www.sanatoria-klimkovice.cz
Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec
Pražmo v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.

