Zpravodaj obce Pražmo
Srpen 2017

číslo 2/2017

Vážení spoluobčané,

čas pro podání žádostí o kotlíkovou dotaci se neúprosně blíží, proto mi
dovolte, abych Vám připomenul, že je pro některé z Vás nanejvýš vhodné, neli nutné rozhodnout se, změnit způsob vytápění svého domu tak, aby právě
ten Váš kotel nezatěžoval ovzduší škodlivými látkami a nežádoucím
způsobem neovlivňoval zdraví Vašich sousedů. A mysleme hlavně na děti.
Jsem přesvědčen, že podat žádost o dotaci je pro Vás nanejvýš výhodné i
z ekonomického hlediska. Nenechte se mýlit domněnkou, že v zimním období
důkladně nevyhodnocujeme stav některých komínů a nebudeme tak
v následující zimě striktně vyžadovat, aby se z nich nadměrně nekouřilo.
Využijte proto jedinečné možnosti, jak si výhodně zhodnotit svůj dům a
nečekejte na to, až obec bude právě u Vás využívat veškerých legislativních
nástrojů k tomu, aby ochránila většinu obyvatel. A věřte, že legislativa již na
čadily pamatuje.
Dotace je výhodná a podání žádosti velmi jednoduché!!!!!!!!!!! Je jen málo
argumentů, které jsme ochotni akceptovat jako opodstatněné, proto náš
postup bude velmi nekompromisní.
Vyměnit svůj starý kotel na ruční přikládání můžete za:
- automatický kombinovaný kotel (uhlí-dřevo) - dotace 75 % ze
způsob.
výdajů,
max.
75.000,Kč
- plynový kondenzační kotel - dotace 75 % ze způsobilých výdajů, max.
95.000,-Kč
- kotel na biomasu (ruční) - dotace 80 % ze způsobilých výdajů, max.
100.000,Kč
- kotel na biomasu (automatický) - dotace 80 % ze způsobilých výdajů,
max.
120.000,Kč
- tepelné čerpadlo - dotace 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,Kč
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Naše obec leží v tzv. prioritním území, takže všem žadatelům, kteří budou
realizovat výměnu kotle, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem
Moravskoslezského kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč.
Výměnu kotlů se rozhodla podpořit i obec Pražmo a to částkou ve výši
7.500,- Kč.
Celková dotace tak může činit např. u tepelného čerpadla 147.500,- Kč.
Způsobilé výdaje jsou vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015.
Není požadována
v minulosti.

realizace

mikro-energetické

opatření

jako

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou
žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu
kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o
příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly
vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným
dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či
jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.
Vámi vybraný kotel musí být ze seznamu kotlů, který je uveden na
stránkách: svt.sfzp.cz. Tento seznam se neustále aktualizuje a doplňuje.
Žádost o dotaci můžete podat od 5. 9. 2017 od 10:00 hod. a to
elektronickou formou z pohodlí domova, v aplikaci na stránkách
https://kotliky.msk.cz/. Po přijetí 10.000 žádostí bude příjem automaticky
ukončen. Podpořeno však bude jen 8.660 žádostí, kdy zbývající žádosti budou
zařazeny do zásobníku a podpořeny pouze za podmínek uvolnění dalších
finančních prostředků dotačního titulu. Žádost si můžete v této aplikaci
vyplnit již nyní. Budete jí mít takto připravenou pro podání. Následně do 10
dní od přijetí žádosti elektronickou formou, budete muset doručit žádost
v listinné podobě.
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Podrobné informace o dotaci naleznete na stránkách: lokalnitopeniste.msk.cz, dále je pak můžete získat na kotlíkové lince: 695 622 355,
kotlíkové
mailu:
kotliky@msk.cz
nebo
na
Krajském
úřadu
Moravskoslezského kraje, v kanceláři č. A 106 – úřední hodiny – PO a ST 8:00
– 17:00, ÚT a ČT – 8:00 – 14:30 a PA – 8:00 – 13:00.
Již jako v minulosti jsme Vám připraveni se vším pomoci i u nás na Obecním
úřadě Pražmo. Neváhejte kontaktovat starostu obce na tel. 720 512 876 nebo
mailem: starosta@prazmo.cz. Pomůže vyplnit žádost, poradí s konkrétním
problémem. RÁD TO PRO VÁS UDĚLÁ:-))
Přeji všem občanům čistší vzduch a
dětem lepší vyhlídky do budoucna.
Marek Kaniok, starosta obce
Mimochodem, ty to vidí asi takto:
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Rok 2017 je velmi bohatý na nejrůznější kulturní a společenské akce, ať již
jsou spojené s výročím založení obce či hasičů nebo s právě probíhajícím
společným česko – polským projektem. Kalendář těchto akcí byl uveden v
minulém čísle Pražmovských ozvěn.
Mnohé z těchto akcí se už konaly a jejich připomenutí najdete na jiném místě
tohoto vydání. A na ty, co se právě chystají, vás chceme pozvat. Některé akce
jsou již tradiční jako např. Plackové hody nebo Kulturní den Sdružení obcí
povodí Morávky. Jiné jsou naopak zcela nové.
Právě zcela ojedinělou akcí bude Řezbářské sympozium pořádané v rámci
česko – polského projektu, kdy během deseti dní budou dva čeští a dva polští
řezbáři vytvářet na louce vedle obecního úřadu dřevěné sochy. Slavnostní
odhalení těchto soch proběhne na Plackových hodech. Přijďte se podívat, jak
se jim bude dílo dařit.
Druhou zcela novou akcí pořádanou Klubem volného času Pražmo bude
Putování po vesnici. O této akci se dovíte dále z článku, který Klub k tomuto
připravil.
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PUTOVÁNÍ PO VESNICI
V letošním roce slaví naše obec 240. výročí svého založení. To je důvod nejen
k řádné oslavě, ale také k rekapitulaci toho, co jsme v obci udělali a čím se
můžeme pochlubit. Klub volného času Pražmo přišel s nápadem, jak si
navzájem představit své záliby a dovednosti a jak se také společně pobavit.
Vznikla tak akce „Putování po vesnici“, která se uskuteční v sobotu 9. 9.
2017 a bude probíhat po celý den na různých místech naší obce.
Spolupořadatelem celé akce je Obec Pražmo.
Putování po vesnici bude probíhat od ranních hodin až do odpoledne. Od
10:00 do 16:00 mohou návštěvníci navštívit devět stanovišť, jejichž seznam
zde uvádíme i se jménem patrona tohoto místa:
1. ulice Kostelní - „U vrbiček“ (David Foldyna)
2. ulice Kostelní - areál staré fary (pan farář Miroslaw Jesel)
3. Roveň - u večerky WaK (Iveta Lapišová)
4. ulice Horní (Ota Ošťádal)
5. ulice Třešňová a Chodníky (Olga Muroňová)
6. ulice Lipová (Pavel Foldyna)
7. ulice Do potoka (Artemis Carbolová)
8. bytovky – multifunkční hřiště (David Holinka, Jan Rusek)
9. okolí hlavní silnice – loučka před zahradnictvím vedle obecního úřadu
(Michaela Honešová)
Jednotlivá stanoviště budou vyznačena na mapce, kterou si každý účastník
vyzvedne na libovolném z nich a která jej provede celou obcí. Na každém
stanovišti najde nějakou atrakci nebo stánek, kterým by se chtěla daná část
obce zviditelnit, pochlubit nebo co by chtěla nabídnout. Atrakce budou různé
od zábavných her, sportovních klání, soutěží pro děti, přes ochutnávky
dobrých jídel a pití pro každé věkové skupiny, až po výstavu ornátů na staré
faře (10-11 h a 14-16 h) a krátkou přednášku varhanáře Petra Strakoše "Jak
fungují píšťalové varhany" s ukázkami varhanní hudby (ve 12:30 h a 13:00 h).
Vyvrcholení Putování po vesnici bude od 17 hodin na Zlani, kde proběhne
společné setkání celé vesnice, která si bude moci o svých zážitcích povyprávět
u ohníčku. Na každém stanovišti dostanou všichni do své mapky příslušné
razítko a na Zlani pak budou moci svá razítka vyměnit za něco malého k
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občerstvení. Kdo bude mít zájem, může také hlasovat pro nejlepší stanoviště a
zapojit se do slosování o pěkné ceny.
Nezanedbatelným přínosem bude také vlastní putování mezi stanovišti, které,
pokud účastník projde optimální trasou od místa svého bydliště přes všechny
zastávky, by mělo být dlouhé až 5 km, s poslední společnou zastávkou na
Zlani, která je symbolickým místem všech dobových shromáždění. Pro
zpestření a usnadnění cesty se plánuje doprava pomocí dobového koňského
povozu.
Tato událost nám dává možnost trochu více se poznat, než jen ze
setkávání v autobuse nebo v obchodě. Všem obcím okolo ukážeme, že Pražmo
je veselá a pohodová vesnice s dobrými lidmi, kteří toho hodně umí, kteří
sebe i ostatní dokážou bavit a kteří se mají zájem podílet na společenském
životě.
Pavel Kalenda, Za Klub volného času Pražmo

OHLÉDNUTÍ ZA…
Přednáškou p. Jaroslava Gabzdila
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se konala v zasedací místnosti obecního úřadu
přednáška p. Jaroslava Gabzdila na téma „historie rodu Pražmů“. Pan Gabzdil
zde připomenul historii rodu od nejstarších členů, přes zakladatele naší obce
až po současně žijící Pražmy. Jeho výklad spojený s prezentací fotografií a
nejrůznějších dobových dokumentů se zájmem sledovali nejen občané z
Pražma ale i z okolních obcí. Zasedací místnost byla zaplněna do posledního
místa.
Na tuto přednášku navazoval pak 29. dubna 2017 zájezd do Polska do míst,
která jsou taktéž spojena s životem hraběcího rodu Pražmů. Všemi místy
účastníky provedla spolu s manžely Gabzdilovými paní Libuše Kaňoková.
Na tyto aktivity bude navazovat vydání publikace o rodu Pražmů, která je
součástí česko - polského projektu.

Úklidovou akcí Ukliďme svět, ukliďme Česko

K této celostátní akci se naše obec přidala letos již podruhé. I přesto, že počasí
v sobotu 8. dubna opravdu nepřálo, bylo velmi chladno, mrholilo a místy
vydatně pršelo, sešlo se asi dvacet dobrovolníků (mladí hasiči, skauti i ostatní
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obyvatelé), kteří spolu s obecními zaměstnanci vyčistili od odpadků některé
místní části. I přesto, že nás nebylo mnoho, podařilo se nám během sobotního
dopoledne uklidit příkopy okolo obecních komunikací, cestu k řece, okolí
Roveňského potoka a okraje lesa okolo hřbitova.
Všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a přišli přiložit ruku k dílu, patří velké
poděkování.

Návštěvou partnerského města Niemodlin

V partnerském městě Niemodlin se ve dnech 26. – 28. května 2017 konaly
obecní slavnosti „DNI NIEMODLINA“, na které byla v rámci společného
projektu pozvána delegace z Pražma. Do Niemodlina vyjeli kromě zástupců
obce hasiči, malí florbalisté, děti z pěveckého souboru Caro z Raškovic a
členové kapely Žižci, aby prezentovali naší obec na jejich slavnostech.
Slavnosti byly zahájeny hasičskou přehlídkou s ukázkou jejich současné i
historické techniky. Této přehlídky se ve slavnostních uniformách zúčastnili i
naši hasiči.
Mladí florbalisté se v místní sportovní hale zapojili do florbalového turnaje,
který s velkým přehledem vyhráli. Kluci si domů odvezli pohár a každému se
na krku houpala zlatá medaile.
Další program se odehrával u místního kulturního střediska. Vystupovaly děti
z mateřské i základní školy. V podvečer vystoupil s asi hodinovým
programem pěvecký sbor Caro a okamžitě si získal publikum. Děti
zaznamenaly obrovský úspěch, kdy jim diváci tleskali vestoje. Hned na ně
navazovalo vystoupení kapely Žižci. I oni velmi zaujali místní posluchače.
Součástí programu bylo slavnostní odhalení obnovené hradby u
niemodlinského zámku. Tato
oprava byla spolufinancována
z evropských peněz v rámci
právě probíhajícího polsko –
českého projektu. Po tomto
odhalení se program přesunul
na nádvoří niemodlinského
zámku, kde se konalo přátelské
posezení účastníků projektu
s možností nahlédnout do osvětlených prostor zámku.
V sobotu dopoledne připravili organizátoři pro všechny členy pražmovské
delegace výlet do dinoparku v Krasiejowě, kde si na své přišli malí i velcí.
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Sobotní odpoledne se neslo opět v duchu sportu a kulturních vystoupení. Malí
florbalisté se zúčastnili fotbalového turnaje, děti z Cara vystoupily se svým
programem. Po nich se předvedli Žižci v trochu jiné sestavě než v pátek. Caro
i Žižci opět zaznamenali nebývalý zájem místních návštěvníků.
V neděli se už pak delegace po společné snídani vydala k domovu. Za velmi
pěkně připravený program patří samozřejmě poděkování niemodlinským
organizátorům, ale ještě větší dík je třeba vyslovit všem účastníkům delegace,
kteří svým vystoupením zanechali v Niemodlině nesmazatelnou stopu.

Pražmovským veselením

To letošní se konalo za nádherného počasí v sobotu 3. června 2017 a byl to
jeden z vrcholů celoročních oslav 240. výročí založení obce a 90. výročí
založení hasičského spolku.
Vše začalo v 9 h ráno již tradiční hasičskou soutěží „O pohár starosty obce
Pražmo“ v požárním útoků mužů i žen. Místní hasiči obsadili ve velmi silné
konkurenci krásné 2. místo.
Zároveň probíhala dopoledne ještě jedna soutěž pro ty nejmenší. Děti stavěly
na louce na Zlani z papírových krabic maketu letohrádku hraběte Pražmy.
Měly k dispozici krabice nejrůznějších velikostí, lepicí pásku a neomezenou
fantazii.
Odpolední program se odehrával již v areálu u sv. Floriána. Řadu vystoupení
zahájily svým milým vystoupením děti z naší mateřské školy. Na ně navázal
pěvecký sbor Caro z Raškovic.
Pro děti byly připravené hry a soutěže během celého odpoledne. Ti nejmenší
si mohli pohrát ve stanu Mateřského centra Skřítek, ti větší měli k dispozici
skákací hrad a aktivity připravené školkou a místními skauty.
Poté předvedli profesionální hasiči ukázku své práce. Z fiktivně
havarovaného vozidla vystříhávali za asistence místních dobrovolných hasičů
řidiče a jeho spolujezdkyni.
Po této ukázce rozproudil krev divákům dechový orchestr Šuba duba band,
ke kterému se následně přidaly mažoretky.
No a pak se již formoval předlouhý průvod, který šel z areálu u sv. Floriána na
Zlaň, kde proběhla další část programu. V čele průvodu jeli heroldi na koních
se slavnostními prapory obce a hasičů, za nimi kráčeli zastupitelé obce
v kostýmech připomínajících dobu vzniku obce, do kroku vyhrával Šuba duba
band spolu s mažoretkami, pak následovali hasiči v uniformách, florbalisté v
dresech, senioři, děti ze školky a další spoluobčané. Celý průvod uzavírala
hasičská auta.
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Program na Zlani zahájil několika skladbami Šuba duba band a sólistky
pěveckého sboru Caro spolu se všemi účastníky zazpívaly naší pražmovskou
hymnu.
Potom starosta obce složil účty zakladateli obce hraběti Janu Nepomukovi
Pražmovi. Vylíčil mu, co se v obci stalo za těch dlouhých 240 let, co se
změnilo, co je lepší, co horší od dob, kdy se o obec staral on.
Dále následovalo ocenění všech místních spolků a organizací u příležitosti
výročí založení obce. Zvláštní ocenění bylo uděleno za dobrou spolupráci
panu faráři a panu J. Gabzdilovi za celoživotní práci v oblasti mapování
historie naší obce.
Do doby dřívější nás pak přeneslo vystoupení šermířů ze skupiny Memento
mori.
Další program až do brzkých ranních hodin pak pokračoval zase v areálu u sv.
Floriána. Velký potlesk hlavně těch mladších sklidil raper LIPO a všem se
zalíbila transvesti show Divoké kočky. Po setmění se ještě jednou předvedla
skupina historického šermu Memento mori se svou ohňovou šou. K tanci a
poslechu hrál celý večer DJ JULA.
Podle hodnocení těch, kteří tam byli, se akce vydařila. Všichni od nejmenších
až po ty starší si našli to své. K dobré náladě jistě přispělo nádherné počasí a
dobré jídlo a pití.
Pro připomenutí toho, co se ten odehrálo, můžete shlédnout krátký sestřih na
adrese: https://www.youtube.com/watch?v=6SncsWcthIw
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce Pražmo

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA PRAŽMĚ
1927 - 2017
O historii našeho sboru se dovídáme z kroniky sboru, která byla založena
v roce 1962 u příležitosti 35 let fungování sboru zásluhou tehdejšího starosty
sboru Jana Hlisnikovského. Jsou v ní zaznamenány pečlivě všechny události,
tak jak se udály během těch dlouhých 90 let trvání sboru.
Již před založením sboru dobrovolných hasičů na Pražmě měla od r. 1896
hasičský sbor sousední Morávka a od roku 1913 Raškovice. V moravčanském
sboru byli aktivní i pražmovští občané. V době, kdy došlo k založení sboru
dobrovolných hasičů na Pražmě, bylo v seznamu členstva na Morávce
zapsáno 24 členů a téměř všichni se pak stali členy nově založeného sboru.
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Na neděli 23. 1. 1927 byla svolána do obecního hostince na Pražmě
ustavující řádná valná hromada, na kterou se dostavilo 33 občanů
z Pražma a zástupci sousedních sborů na Morávce a v Raškovicích. Do nově
založeného sboru se přihlásilo 30 členů, z nichž byli zvoleni členové prvního
výboru pod vedením starosty pekaře Jana Bohačíka a velitele pilaře Jana
Řeháka. Současně byli jmenováni zakládající členové, kteří přispěli podle
svých finančních možností peněžitými dary nově založenému sboru na
pořízení výzbroje a výstroje.
V roce 1929 byla zakoupena motorová stříkačka Praga 8 v ceně 40 000
korun. Sbor pražmovský byl tak první v Hasičské župě podbeskydské, který
vlastnil motorovou stříkačku. Kmotry nové stříkačky byli manželé Marie a
Antonín Řehákovi, kteří věnovali sboru 5000 korun na její pořízení. Nemalou
zásluhu měl i jejich syn Jan, v té době starosta obce.
Hasičská zbrojnice v Rovni
Až do roku1935 byla hasičská výstroj i s motorovou stříkačkou umístěna na
parní pile u velitele sboru a zároveň starosty obce Jana Řeháka. Právě kvůli
stavbě hasičárny došlo k roztržce mezi velitelem a většinou členů výboru. Jan
Řehák se velitelování vzdal a veškerý majetek byl přemístěn do zcela
nevhodných prostor v kolně u obecního
hostince.
Jako vždy šlo o finance, obec nechtěla
stavbu skladiště financovat, že se moc
zadluží. Až zásahem vyšších orgánů
skončilo vše kompromisem, kdy sbor
stavbu prováděl a obec ji dozorovala a
financovala. Pozemek pro hasičárnu
získala obec v Rovni od ředitelství
státních lesů a statků ve Frýdku,
zaplatila za něj 234 Kč, celkové náklady
byly 20 000 korun. Členové odpracovali
po 20 hodinách zdarma, pak pracovali
za odměnu 1 korunu za hodinu, později
za 1,80 na hodinu.
17. 7. 1938 se konala slavnost
odevzdání hasičské zbrojnice veřejným
účelům. Dopoledne byla slavná polní
mše s vysvěcením zbrojnice, kterou sloužil páter Hubert Sojka spolu s Karlem
Majerem a Františkem Gottlieberem.
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Období válečná
Období 2. světové války bylo obdobím nesvobody. Je ale potřeba poznamenat,
že naši členové si i v této těžké době uchovali příslušnost ke svému národu a
stavěli se proti různým nacistickým příkazům. Odmítli vyvěsit dvojjazyčné
nápisy, nepustili do zbrojnice německého představitele okresu, koneckonců
v rámci okrsku uspořádali v roce 1941 cvičení na protest proti jeho zrušení.
Poválečná léta
Pro větší akceschopnost byl v roce 1947 zakoupen sanitní vůz Mercedes Benz
od Jana Bočka a ten byl předělán na požární vozidlo. V roce 1968 byly sboru
svěřeny nové stroje: TZC 25 – stříkačka na pohon traktorem k vyčerpání
sklepů a studní po živelných pohromách, motorová stříkačka PPS 12 a
autocisterna ZIL sovětské výroby. V 50. letech se změnily názvy: z hasičů se
stali požárníci, ze starostů předsedové a z bratrů soudruzi.
Nová požární zbrojnice
Po zakoupení automobilu Mercedes Benz se stále více mluvilo o nedostatku
místa v hasičské zbrojnici. Uvažovalo se o přístavbě, později padl návrh
rekonstruovat garáže u Řehákovy pily. Ale psal se rok 1955 a pila, hotel i
domek p. Řeháka byla znárodněna, majetkové vztahy složité a p. Řehák ve
vazbě. Po dlouhých jednáních o potřebě a důležitosti nové požární zbrojnice
až na krajské úrovni, kdy se o věc zasloužili představitelé obce i hasičů, byla
stavba nakonec zahájena v roce 1966. Stavba si vyžádala kromě 6156
odpracovaných brigádnických hodin náklad 535 000 Kčs. Kolaudace proběhla
v prosinci 1968 a slavnostní otevření a předání do užívání se konalo 20. 7.
1969. Při této slavnostní příležitosti bylo dílo vysvěceno, následně se konala
v kostela mše. V odpoledních hodinách bylo cvičení v prostoru bývalé
Řehákovy pily (v té době byl zde obilní sklad) a později lidová veselice za
požární zbrojnici. Je potřeba připomenout, že tato stavba s pozdějším
názvem Požární dům byla největší stavbou tohoto druhu v celém
Severomoravském kraji.
Do nové zbrojnice, která měla tři garáže, byl ihned nastěhován hasičský vůz
ZIL určený hlavně do hor pro lesní požáry a TATRA 805. V roce 1985 se
vozový park obměnil, v garážích parkoval trambus CAS 25 a pak i Avie 30. Od
roku 2008 disponuje výjezdová jednotka novou cisternou Renault Midlum. Za
hasičskou zbrojnici vyrostl výcvikový areál, dřevěná bouda byla dokončena
v roce 1973. V 80. letech se vedle boudy dobudovalo kryté posezení pro
návštěvníky, taneční parket, přístřešek pro muzikanty a věž na sušení hadic.
Od 90. let do současnosti
V 90. letech doznala budova velkých změn, přešla do majetku nově vzniklé
Obce Pražmo. Jedna z garáží se přebudovala na krejčovskou dílnu, později
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obchod s látkami a nakonec s potravinami. V současné době je vchod do
původní garáže zcela zrušen, do prostor bývalé garáže se vchází z chodby
budovy a sídlí zde místí knihovna. Od roku 2007 je v prostorách původního
bytu správce obecní úřad. V roce 2015 prošla budova celkovou rekonstrukcí.
Vraťme se ještě ale ke sborové činnosti v posledních letech. Rokem velkých
společenských změn byl rok 1990. Hasiči se přejmenovali na Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Vznikla opět samostatná obec Pražmo a budova
hasičárny i přilehlý areál přešel pod správu obce. Mnozí členové boru se stali
obecními zastupiteli a mohli tak aktivně propojovat obecní a hasičskou
problematiku.
Prvořadým úkolem hasičů bylo, je a vždy bude ochrana lidí a majetku ať už
při požárech, povodních či jiných složitých životních situacích. Ale ve sboru
se nezapomíná ani na další aktivity. Vždyť sbor je nejstarším, největším a
troufám si říct i nejaktivnějším spolkem v obci. Z pořádaných akcí je potřeba
připomenout tradiční plesy (pořádané i v dobách meziválečných i válečných),
často vzpomínané výlety na Zlani, karnevaly v areálu hasičárny či sportovní
soutěže. Důležitým pilířem sboru je aktivní práce s mládeži, které se sbor
věnuje nepřetržitě víc jak čtyřicet let.
Celou devadesátiletou historii sboru se prolínalo obrovské množství členů.
Asi by se dnes těžko dopočítávalo nějakého přesného čísla. V době zakládání
sboru byly zhruba tři desítky členů, naopak v 80 letech jsme překročili
stovku. V posledních letech se pohybujeme okolo 70. Někteří sborem jen tak
propluli, aniž by zanechali výraznou stopu. Naproti tomu je mnoho členů,
kterým hasičina přirostla k srdci a myšlenka pomáhat je jejich životním
krédem. Nelze tady vyjmenovávat všechny ty zlaté lidičky, bez kterých by se
sbor nedožil tohoto jubilea. A to ne proto, že by si to nezasloužili, ale proto, že
by ten seznam byl hodně dlouhý a abychom na někoho zapomněli.
Právě u příležitosti oslav 90. výročí založení sboru si nechal sbor vyrobit
slavnostní prapor, který byl v sobotu 13. 5. 2017 v kostele slavnostně
požehnán. Poté následovala slavnostní valná hromada, kde se hodnotila
uplynulá léta a byla zde oceněna celá řada aktivních členů vyznamenáními na
sborové, okresní, krajské i celorepublikové úrovni.
Mgr. Michaela Honešová, jednatel Sboru dobrovolných hasičů Pražmo

KRÁTCE
V sobotu 23. září 2017 se koná další ročník Sportovního dne Sdružení obcí
povodí Morávky tentokrát ve Vyšních Lhotách. Jako v minulých letech budou
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naší obec reprezentovat čtyři tříčlenné týmy dětí ve věku od 6 do 15 let a
jedno čtyřčlenné družstvo dospělých. Hledáme proto nadšence, kteří by chtěli
reprezentovat obec a zároveň se dobře pobavit. Přihlaste se na e-mail:
mistostarostka@prazmo.cz.
Protože je Obec Pražmo členem Dobrovolného svazku obcí Region Slezská
brána, dovolujeme si Vás i letos pozvat na Den regionů v Paskově dne
7. 10. 2017 v areálu Paskovského zámku. První ročník této akce se konal
v loňském roce a byl velmi úspěšný.
Letos přihlašování prezentujících neorganizují jednotlivé obce, ale
přímo město Paskov.
Vybízíme proto všechny výrobce, umělce či živnostníky, kteří by chtěli
touto formou prezentovat svou výrobu či tvorbu, aby si pročetli tento
odkaz:
http://www.slezskabrana.cz/ostatni-aktuality/210-moznost-prezentovanina-dni-regionu-7-10-2017-v-paskove
Reklama
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ZÁPIS VÝUKY HUDEBNÍCH NÁSTOJŮ
: klavír, akordeon, kytara, pozoun, baskřídlovka, trubka
: příčná flétna, zobcová flétna – sopránová, -altová, - tenorová, - basová
Zápis bude :
dne: 5. září 2017 v ZŠ v Raškovicích od 13.00 – 16.30 hodin
dne: 8. září 2017 v ZŠ na Morávce od 12.00 – 15.30 hodin
Můžete se také informovat telefonicky /mobil. číslo : 604821849/.
Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um., dipl. spec.
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Společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o. přijme pro nově vznikající
registrovanou sociální službu Domov se zvláštním režimem pracovníky v
sociálních službách.
Místo výkonu práce: Adámkova vila, Raškovice 28, 739 04 Pražmo a obce
povodí Morávky – Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice,
Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty.
Pracovní poměr: hlavní i vedlejší
Pracovní zařazení: pracovník v sociálních službách.
Vzdělání: základní, SOU, SŠ, VŠ. V případě, že nevlastníte kurz pracovníka v
sociálních službách, bude zajištěn naší společností.
Nástupní hrubá mzda: 15.000 Kč
Náplň práce:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a
pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
d) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
e) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní a drobné opravy ložního,
osobního prádla a ošacení, žehlení,
g) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů.

V případě zájmu kontaktujte
p. Radku Lajzovou Černohorskou
jednatelku společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o. na e-mail:
cernohorska1@centrum.cz nebo telefonicky na tel. 724 379 168.
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