PROSINEC

2021

č. 4/2021

www.prazmo.cz

PRAŽMOVSKÉ

úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,

činout od toho všeho shonu a pracovního
vypětí.

blíží se poklidná doba vánoční a s tím také
konec roku. V domácnostech už voní cukroví, na poslední chvíli se uklízí a shání
dárky pod stromeček. Všichni se těší na
Vánoce, na chvíle klidu a pohody strávené
v kruhu svých nejbližších. Chceme si odpo-

Většinou je konec roku okamžikem, kdy
se zastavíme a zamýšlíme se, co nám ten
letošní rok přinesl, a zároveň vyhlížíme
s očekáváním rok nový.
I letos stejně jako loni je velmi těžké hodnotit. V loňském roce zasáhla do našich životů
nová neznámá nemoc Covid-19. Nějak jsme
se s ní poprali, někdo líp někdo hůř, ale zasáhla nás všechny v podobě nejrůznějších
omezení. Přešel rok a všichni jsme věřili,
že to máme za sebou. Ale nestalo se. Epidemie udeřila v dalších vlnách znovu a v ještě
větší míře. Jakousi naději se stalo očkování.
A právě to velmi rozdělilo naši společnost.
Mnohá rozhodnutí spojena s přístupem
k očkovaným nebo naopak neočkovaným
byla více politická než logická se zdravotním argumentem. Vůbec se nechci pouštět
do diskuse, co je správně a jestli se očkovat
nebo ne, to si musí vyhodnotit každý sám
v sobě. V každém případě není důvod pro
žádnou nevraživost vůči těm, kteří sdílí jiný
názor. Spíš bych v této souvislosti chtěla
poděkovat všem občanům za jejich zodpovědný přístup, za jejich ohleduplnost vůči
okolí, za dodržování všech nařízení či nošení respirátorů, kde je to nařízeno.
Obce se všechna opatření velmi dotkla na
poli kulturním. Už druhým rokem nemůžeme pořádat akce, na které jsme byli zvyklí.
O těch, které jsme uspořádali se pravidelně
dočítáte v rubrice Ohlédnutí za… Z toho
je vidět, že jsme úplně nerezignovali. Ale
je těžké akce plánovat a připravovat, když
nevíte, jestli je budete skutečně moci udělat.
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klady na stavbu byly ve výši 2 990 589 Kč,
1 241 420 Kč pokryla dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj (dotace 41,5 %).

A bohužel vyhlídka na příští rok je stejně
nejistá.
Jak jsem psala v úvodu, je konec roku okamžikem bilancování, co se nám povedlo
a co nás čeká dále. Bilancovat je potřeba
v životě osobním, ale i obecním. O všech
realizovaných projektech vás pravidelně
informuji na stránkách zpravodaje nebo
na facebooku. Za připomenutí stojí nová
autobusová zastávka spolu se stáním na
kontejnery. V létě se vybudoval chodník
podél Roveňského potoka do Rovně včetně lávky přes potok. Chodník určitě přispěl k větší bezpečnosti v této části obce.
Na hřbitově byl zrenovován kříž u horní
brány. Na zahradě Rajmanea se zpevnila
příjezdová komunikace a vybudovala se
parkovací místa pro nájemníky. Bezesporu
finančně nejnáročnější akci letošního roku
byla oprava místní komunikace na ulici
Na Kopec. Jsem ráda, že se vše podařilo
v termínu. Počasí stavbě přálo. Celkové ná-

Na sklonku roku končícího roku by se měly
chystat i plány na rok příští. O těch se dočtete na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
A nakonec se sluší poděkovat a popřát…
Děkuji všem zastupitelům i obecním zaměstnancům za dobře vykonanou práci
v letošním roce. Chci popřát všem občanům
klidné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších, dětem kupu
dárků pod stromečkem, dospělým splnění
jejich přání. Do roku 2022 pak přeji všem
hlavně pevné zdraví. Myslím, že letos jsme si
všichni uvědomili, jak moc ho potřebujeme.
Dále přeji štěstí, úspěch v osobním i pracovním životě, život plný radosti, úsměvu
a lásky.
Michaela Honešová, starostka obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ff Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2022, který uvádíme níže, a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025. V roce 2022 bude obec hospodařit s objemem peněz ve výši 18 321 471,07 Kč. V této částce je již zahrnuta dotace na dopravní
automobil pro hasiče, kterou jsme již získali pro letošní rok. Naopak není zde zahrnuta
dotace na chodník na Morávku.

Schválený rozpočet obce Pražmo pro rok 2022
PŘÍJMY
Třída

Schválený rozpočet 2022 v Kč

Daňové příjmy

Paragraf

1

12 720 000,00

Nedaňové příjmy

2

1 660 500,00

Přijaté transfery

4

916 800,00

PŘÍJMY CELKEM

15 297 300,00

FINANCOVÁNÍ
Číslo položky/řádku

Schválený rozpočet 2022 v Kč

Rezervy roku 2021 (odhad KZ ban.
účtů k 31.12.2021)

Paragraf

8115

3 913 371,07

Uhrazené splátky dlouh.přijatých
půjček (budova Travný)

8124

-889 200,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

3 024 171,07

PŘÍJMY CELKEM + FINANCOVÁNÍ

18 321 471,07

VÝDAJE
Paragraf

Třída

Schválený rozpočet 2022 v Kč

Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.
plod.a svl.vet.péče

1014

5

0,00

Silnice

2212

5

300 000,00

Silnice

2212

6

1 800 000,00

Ost.zálež.poz.komunikací - chodníky,
2219
parkoviště

6

1 500 000,00

Provoz veřejné silniční dopravy

2221

6

0,00

Dopravní obslužnost veřejnými
službami - linková

2292

5

56 213,00

Pitná voda

2310

5

68 500,00

Odvádění a čištění odpadních vod

2321

5

68 500,00
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VÝDAJE
Mateřské školy

3111

5

560 000,00

Základní školy

3113

5

150 000,00

Činnosti knihovnické

3314

5

200 000,00

Ostatní záležitosti kultury

3319

5

700 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429

6

120 000,00

Bytové hospodářství

3612

5

200 000,00

Nebytové hospodářství

3613

5

400 000,00

Nebytové hospodářství

3613

6

200 000,00

Veřejné osvětlení

3631

5

250 000,00

Pohřebnictví

3632

5

170 000,00

Změny technologií vytápění

3713

6

50 000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721

5

50 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722

5

600 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722

6

0,00

Sběr a svoz ost.odpadů (tříděný
odpad)

3723

5

250 000,00

Využívání a zneškodňování komun.
odpadů

3725

5

450 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

5

1 200 000,00

Krizová opatření

5213

5

20 000,00

Ost.správa v obl.hosp.opatření pro
krizové stavy

5269

5

0,00

Požární ochrana dobrovolná část

5512

5

270 000,00

Požární ochrana dobrovolná část

5512

6

1 384 054,00

Zastupitelstva obcí

6112

5

1 160 000,00

Volby do Parlamentu ČR

6114

5

0,00

Činnost místní správy

6171

5

5 000 000,00

Činnost místní správy

6171

6

0,00

Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

6310

5

25 000,00

Ostatní finanční operace

6399

5

220 000,00

Finanční vypořádání minulých let

6402

5

6 179,00

VÝDAJE CELKEM

17 428 446,00

Z toho:
Třída 5 - Běžné výdaje

12 374 392,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje
REZERVA

Ostatní činnosti j.n. (rezervy)

5 054 054,00
6409

VÝDAJE CELKEM + REZERVY

893 025,07

18 321 471,07
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vyhláška určuje výši poplatku. Ta byla
na rok 2022 stanovena na 600 Kč na
poplatníka a rok. Poplatníkem je osoba
s trvalým pobytem v obci nebo vlastník
nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádný fyzická
osoba. Zkrátka poplatek za odpad se vybírá od všech ve stejné výši. Poplatek je
splatný k 31. 10. 2022. Lze jej hradit ve
dvou splátkách (k 31. 3. a k 31. 10. 2022).
Poplatek nelze hradit před 1. 1. 2022!
Oproti předešlému roku se poplatek
zvýšil o 50 Kč. Náklady na svoz a likvidaci odpadu neustále rostou a se změnou odpadového zákona do budoucna
ještě porostou. Podle tohoto zákona se
bude zvyšovat cena za uložení komunálního odpadu na skládku, rostou i náklady na dopravu. Pravidelnému zvyšování
poplatku za odpad se tak v následujících
letech pravděpodobně nevyhneme.

ff Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro Mateřskou školu
Pražmo na rok 2021 ve výši 550 000 Kč.
Příspěvek je navýšen o 50 000 Kč, navýšení odráží inflaci a předpokládaný
nárůst cen energií. Zároveň schválilo
zastupitelstvo rozpočet Mateřské školy Pražmo na příští rok v celkové výši
5 323 812 Kč a střednědobý výhled rozpočtu školky na roky 2023 – 2025.
ff Zastupitelstvo schválilo veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce pro spolky,
školy, církev, sociální služby. Dary a dotace byly přiděleny na základě žádostí,
které byly předloženy.
ff Zastupitelstvo obce schválilo dvě vyhlášky týkající se odpadu. Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. První

PROJEKTY NA ROK 2022
V následujících řádcích bych vás ráda seznámila s projekty, které se budou realizovat
v příštím roce, ale jejich příprava již běží delší
dobu. U všech projektů počítáme s dotacemi, takže bychom aspoň částečně měli šetřit
obecní rozpočet. Když už nějaké dotace jsou,
tak je po nich třeba sáhnout. Na druhé straně
je potřeba říct, že dotace nejsou všespasitelné. I když slibují, že vám investici zaplatí
skoro celou, tak vždy je zatím nějaké ale…
nejčastěji je to slovíčko uznatelné náklady.
Rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné si určuje dotační titul. Dotace se pak
přiznává v jisté procentuální části pouze
z těch uznatelných nákladů. Dalším výda-

jem v souvislosti s dotacemi jsou náklady
na dotační management. Zpracování žádosti
o dotaci je natolik složité, že není v silách
starosty či nějakého jiného zastupitele toto
podat. Existuje celá řada firem, které se na
podávání žádostí specializují, ale nedělají to
samozřejmě zadarmo. Z toho plyne, že dotace ano, ale s rozumem. U projektů, které
nejsou finančně až tak náročné, se podávat
žádost o dotaci skoro nevyplatí. A teď už
k plánům na příští rok:
Kompostéry – tady jsme podali žádost o dotaci spolu s dalšímu obcemi už v minulém
roce a byli jsme úspěšní. Kompostéry měly
6
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V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Stavba by měla být zahájena v březnu a dokončena během léta. Celkové
náklady jsou podle projektu 2,7 mil. Kč. Na
tento projekt jsme dostali dotaci ve výši 80 %
uznatelných nákladů. Konkrétní výše dotace
se bude vyvíjet od vysoutěžené ceny díla a od
toho, co vše bude považováno za uznatelný
náklad.

být dodány na jaře letošního roku. Bohužel
ne naší vinou se vše protahuje. Zdržení je
způsobeno tím, že do této dotace jsme se
jako malá obec nemohli přihlásit sami, nesplnili bychom podmínku celkové minimální
finanční částky. Proto jsme se spojili s více
obcemi. Administrace projektu se enormně
protáhla, navíc vázne i výroba samotných
kompostérů. V každém případě bychom měli
pořídit 200 ks kompostérů pro občany, kteří
se v rámci ankety přihlásili. Pro občany obce
budou zcela zdarma, toto je podmínka dotace. Dotace je vy výši 80 % ceny, 20 % z ceny
bude hradit obec.

Veřejné osvětlení okolo hlavní cesty – nově
vybudovaný chodník bude potřeba nasvítit.
V současné době je v těchto místech veřejné osvětlení nedostatečné. Při příjezdu od
Morávky do obce je prostě tma. Při příležitosti doplnění veřejného osvětlení na nový
chodník by bylo vhodné vyměnit a doplnit
všechny světelné body podél celé hlavní silnice až k hotelu Travný. Tím by se krásně
nasvítila komunikace i chodníky a současně
by se šetřilo energií. Nová světelná tělesa jsou
na bázi LED diod a mají mnoho výhod, jsou
méně energeticky náročná, mají vyšší svítivost, dají se regulovat během noční doby
nebo soustřeďují světlo do požadovaného
místa a tím vytváří menší světelný smog. Jaké
budou cenové náklady v této chvíli nevím,
v současné době se připravuje studie a cenová nabídka. I na výměnu veřejného osvětlení
existují dotace, o které lze žádat průběžně.
Pokud to bude výhodné, určitě této možnosti
využijeme.

Dopravní automobil pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů – tady již jsou všechny
administrativní kroky vyřešeny a v současné době se čeká na dodávku auta. I zde se
projevila špatná situace v automobilovém
průmyslu, chybí komponenty pro auta. Celkové náklady by měly být dle smlouvy ve
výši 1 385 000 Kč, z toho bude 450 000 Kč
dotace z Ministerstva vnitra a 225 000 Kč
z Moravskoslezského kraje. Toto vozidlo
bude sloužit pouze hasičům, budou s ním
vyjíždět k událostem, kde není potřeba velkou cisternu. Dopravní automobil WV, který
má jednotka nyní, už její nároky nesplňuje,
zůstane pro potřeby obce.
Chodník Morávka – Pražmo bude bezesporu nejdůležitějším a taky finančně nejdražším projektem příštího roku. Chodník
povede od autobusové zastávky Obecník
směrem na Morávku. Končit bude zhruba v místě, kde je dopravní značka začátek
obce Morávka pod Žukovem. Tento úsek je
posledním, kde chodník podél hlavní cesty
ještě chybí a současně je to úsek, který je
velmi nebezpečný. Silnice je v těch místech
úzká, klikatá a není tam krajnice, kde by
mohl chodec uhnout.

Workoutové hřiště – by se mělo postavit
na louce vedle obecního úřadu. Prostor je
v současné době nevyužitý a nabízí se možnost doplnit k dětskému a multifunkčnímu
hřišti ještě další typ hřiště. Workoutové hřiště
může sloužit mládeži, dospělým i seniorům,
k tréninkům je mohou využívat i hasiči. Cvičit mohou jak místní, tak i turisté. Uprostřed
bude soustava hrazd, bradel a žebříků a okolo
bude 6 samostatných fitness strojů. Stavbu
7
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budeme realizovat, ze předpokladu, že získáme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Je zpracován projekt, náklady jsou ve výši
780 000 Kč, dotace je výši 80 % všech nákladů (tady se neřeší uznatelné a neuznatelné
náklady).

Věřím, že se bude náš obecní rozpočet vyvíjet
dobře a povede se nám všechny plány realizovat. Ideální by bylo, kdyby se vše podařilo
do podzimu roku 2022, kdy nás čekají komunální volby, ať můžeme s klidným srdcem
ukončit tento mandát.
Michaela Honešová, starostka obce

KRÁTCE
• Obecní úřad na Pražmě bude uzavřen od
čtvrtka 23. 12. 2021 do 4. 1. 2022 z důvodu čerpání dovolené, posledním úředním
dnem v letošním roce bude středa 22. 12.
2021. První úřední den v novém roce bude
středa 5. 1. 2022.

• I v letošním roce pro vás obec připravila
kalendář na rok 2022. Kalendáře již byly
rozneseny. Ti, kterým nebyl doručen
(z důvodu malé poštovní schránky a v domácnosti nikdo nebyl zastižen), si mohou
vyzvednout kalendář na obecním úřadě.

• Místní knihovna bude otevřena naposled v letošním roce v úterý 21. 12. 2021,
pak bude do konce roku uzavřena. První
výpůjční den v novém roce bude úterý
4. 1. 2022.

Pranostiky
Pražmo
www.prazmo.cz

© Kleinwächter
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• Poslední úřední den Obecního a stavebního úřadu v Raškovicích v roce 2021
bude v pondělí 20. 12. 2021. Obecní úřad
i stavební úřad Raškovice bude pak až do
konce roku 2021 uzavřen z důvodu čerpání dovolené. První úřední den v novém
roce bude pondělí 3. 1. 2022.

• Poplatek za psy platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Pražmo. Poplatek se platí za psy starších
3 měsíců, je splatný k 31. 3. 2022. Výše poplatku: První pes v rodinném domě 100 Kč,
druhý a další 300 Kč. První pes v bytových
domech 400 Kč, druhý a další 800 Kč.
Za psa v bytových domech, jehož držitelem je osoba starší 65 let, se platí 200 Kč za
prvního psa a 300 Kč za druhého a dalšího.

• Sběrný dvůr v Raškovicích bude uzavřen
v době od 24. 12. 2021 do 1. 1. 2022 z důvodu čerpání dovolené. Otevřeno bude od
7. 1. 2022. V zimním období (do 31. 3.)
je sběrný dvůr otevřen v pátek od 14,30
do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 12,00 h.

• Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2022

• Termíny vymetání komínů v roce
2022 v obci Pražmo: 3. a 4. března,
26. a 27. května a 24. a 25. listopadu.

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
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Ordinační doba o Vánocích až do konce
roku 2021
čtvrtek 23.12. - Raškovice: 8.00 - 9.00 h
poradna pro objednané 9.00 - 11.00 h pro
objednané nemocné 24. - 26.12.: ZAVŘENO

legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2022
takto:
Voda pitná (vodné) 45,91Kč/m3
(bez DPH) 50,50Kč (vč.10% DPH)

pondělí 27.12. až pátek 31.12. - jen Raškovice: 8.00 – 11.00 h pro objednané nemocné

Voda odvedená (stočné) 40,79Kč/m3
(bez DPH) 44,87Kč (vč. 10% DPH)
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

středa 29.12. - Raškovice: 13.00 – 15.00
h pro objednané nemocné

• GYNFM MUDr. Andrea Polová, gynekologická ambulance

VŠICHNI PACIENTI (I NEMOCNÍ)
MUSÍ BÝT PŘEDEM TELEFONICKY
OBJEDNANÍ !!!

29.12. 2021 NEORDINUJE -DOVOLENÁ. Akutní případy ošetří ve Frýdku, Dr.
Vančury 401, ve dnech 28. 29. a 30.12.
2021 v dopoledních hodinách.

• MUDr. Lenka Carbolová DOVOLENÁ.
21.12., 29.12.

• Praktický lékař pro děti a dorost MUDr.
Marie Mácová s.r.o. tel. č.: 733685195

31.12. ordinace zkrácená, jen pro pozvané.
Informace o očkování na www.raskovice.cz

JUBILANTI
Gratulace jubilantům je jednou z mých velmi milých povinností. Spolu s panem místostarostou J. Vymětalíkem pravidelně navštěvujeme ty, kteří se dožívají sedmdesátin
a následně dalších půlkulatin a kulatin. Až
dosud byla praxe taková, že jsme toho, kdo
měl zájem, navštívili u něj v domácnosti.
Od roku 2022 chci způsob gratulací trochu
změnit. Každé čtvrtletí sezveme všechny
jubilanty, kteří oslaví své narozeniny v tomto období, k nám na obecní úřad, kde jim
předáme dárkový balíček a připravíme malé
pohoštění. Pro tento způsob oslavy mám dva
dobré důvody. Myslím, že to bude dobrá příležitost pro setkání a příjemné popovídání si
i s ostatnímu oslavenci. A druhý důvod je ten,

že jubilantů přibývá a jednotlivé gratulace
jsou velmi časově náročné.
Počítáme s tím, že všem tento způsob oslavy nebude vyhovovat a někteří budou chtít
zůstat u zaběhnutého způsobu gratulace.
V takovém případě rádi jubilanta navštívíme
u něj doma. V neposlední řadě jsou i takoví,
kteří žádnou gratulaci nechtějí, těm jen předáme balíček.
Tuto změnu jsem konzultovala se seniory na
setkání v hotelu Travný. Ani oni sami nebyli
rozhodnuti. Někteří se klonili ke společné
oslavě, někteří chtějí gratulaci u nich doma.
Bylo to tak napůl, takže uvidíme, co čas přinese.
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PRAŽMOVSKÉ
Dotazníkové šetření v obci Pražmo

V letních měsících proběhlo mezi obyvateli naší obce dotazníkové šetření. Výsledky šetření byly použity p
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KNIŽNÍ NOVINKY
Robert Bryndza *1979 je britský spisovatel. Vystudoval herectví, ale později nenašel
uplatnění, tak si vyzkoušel napsat divadelní
hru a rozhodl se psaní věnovat profesionálně. V Los Angeles poznal svého současného
manžela, Slováka Jána Bryndzu, jehož příjmení přijal. Dnes žije na Slovensku a píše
detektivky.

Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová žije
ve Velké Británii, má však slovenské kořeny.
S kolegy Petersonem a Mossovou řeší složité
případy brutálních sériových vrahů. Zatím
u nás vyšlo 6 dílů a všechny najdete v obecní
knihovně.
Anne Jacobsová (*1941) je německá spisovatelka, která vstoupila do povědomí především čtenářkám ženských románů.
Narodila se a vyrostla v Dolním Sasku. Nejprve studovala hudbu a jazyky a složila státní
zkoušku jako učitelka střední školy. Po mateřeské se však začala věnovat profesionálnímu psaní. Denně píše 6–8 hodin a publikuje
rovněž pod pseudonymem Marie Lamballe
a Leah Bach.

Její rodinná sága Panský dům se těší velké
oblibě a zatím čítá čtyři díly. Další sérií je Venkovské sídlo nebo Kavárna U Anděla vydaná
13
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Některá jména autorů určitě očekáváte –
Jamese Herriota, Jacka Londona, Rudyarda Kiplinga, Karla Čapka, Jaroslava Haška
nebo Ernesta Thompsona Setona. Avšak
Roalda Dahla, Artura C. Clarka, Antona
Pavloviče Čechova nebo Virginii Woolfovou
možná ne. Přesto za přečtení stojí. Některé příběhy jsou úsměvné, jiné dojmou, ale
všechny příjemně naladí.

pod pseudonymem. Kromě rodinných ság
napsala i řadu samostatných románů.

Velká kniha povídek o psech
Soubor 27 povídek světových autorů rozdělený do pěti tematických částí. Klasické
příběhy, psí věrnost, nevšední psí příběhy, psí
parťáci detektivů, veselé historky. Předmluva
je převzata od Jana Wericha a kniha je krásně
ilustrovaná.

Kateřina Janošíková, knihovnice
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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OHLÉDNUTÍ ZA …
ána svatý Mikuláš,
kterého doprovázeli čerti a anděl.
Čekání na příchod
Mikuláše zpestřili dva popletení
klauni pan Bedřich
Voháňka a paní
Bobina. Bavili děti
povídáním, písničkami a velkými
bublinami. Uměli
děti zabavit tak,
že jim čekání na
setmění a příchod
Mikuláše velmi
rychle uteklo.

Setkáním seniorů
I tuto tradiční a seniory velmi oblíbenou akci
poznamenala společenská situace. V loňském roce jsme setkání nedělali vůbec, letos
jsme se rozhodli setkání uspořádat, a čekali
jsme, jaká bude odezva seniorů. Nakonec na
setkání do hotelu Travný dorazilo 23. 11. asi
třicet seniorů. Krátké vystoupení si pro ně
připravily děti z mateřské školky a pak zajistil
kulturní program Aleš Nitra. V doprovodu
kytary zpíval písničky všech možných žánrů
od prvorepublikových melodií až po moderní hity. K setkání již tradičně patří něco
sladkého ke kávě a dobrá večeře. Seniorů
sice nebylo proti jiným rokům mnoho, ale
myslím si, že se setkání podařilo. Lidé odcházeli spokojení, měli možnost popovídat
si se známými, sousedy.

Děti z mateřské školky si pro Mikuláše připravily pěknou písničku. Balíček se sladkostmi dostaly všechny děti, které slíbily, že už
nebudou zlobit. Snad Mikuláš viděl, že tady
máme jen hodné děti.
Za to, že se nadílka opravdu povedla, patří
velké díky všem, kteří se na této akci podíleli,
zejména ochotným maminkám ze Sdružení
rodičů při MŠ Pražmo v čele s paní Luckou
Holinkovou, které napekly perníčky do mikulášských balíčků a zajistily občerstvení .

Mikulášskou nadílkou
Mikulášská nadílka se již stala v naší obci
hezkou tradicí. Po loňské přestávce, kdy jsme
akci museli zrušit kvůli protiepidemickým
opatřením, jsme se opět těšili na rozzářené
oči dětí. Doufali jsme, že i když stále není
situace dobrá, děti se svými rodiči přijdou.
A přišli. Ty malé doprovodili rodiče i prarodiče, ti větší dorazili sami.

Koncertem pěveckého sboru Caro
v kostele
Koncert měl být součástí Vánočního ladění
spolu s jarmarkem pod kostelem. Bohužel
vánoční trhy byly v celé republice v rámci
protokovidových opatření zakázány. A tak
jsme mohli uspořádat ve spolupráci se školou
v Raškovicích jen koncert pěveckého sboru
CARO. Asi 40 účinkujících pod vedením

V pondělí 6. prosince v podvečer procházel
obcí, a nakonec dorazil do areálu u sv. Flori18
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paní učitelky Kajzarové od těch nejmenších
až po studenty nádherně rozezněli prostory místního kostela. Rodiče, babičky, hosté
zaplnili celý kostel. Všichni se mohli zaposlouchat do vánočních koled, písní i básní.
Atmosféra v kostele byla plná klidu, pohody
a vánočního rozjímaní. Po koncertě ještě zpěváčci zazpívali dvě koledy venku před kostelem a rozsvítil se vánoční strom u staré fary.
Krásné mrazivé počasí by jistě přidalo na
kouzelné vánoční atmosféře také vánočnímu
jarmarku, ale bohužel, doufejme, že příští
rok bude líp.

DNES VAŘÍ

Pučálku, tento dnes neprávem zapomenutý zimní pokrm z opraženého
naklíčeného hrachu, připravovali na hliněných pražnicích už velkomoravští Slované.
A můžeme říct, že v nejrůznějších úpravách;
nasladko, naslano, ve variantě postní i bohatě maštěné, se objevovala pučálka (nebo též
pražmo či pálenec) na talíři průměrného středoevropana prakticky nepřetržitě.

propláchneme a nasypeme do sklenice tak,
aby vyplňoval její objem asi z jedné třetiny.

Ještě na přelomu 19. a 20. století pražily "báby
pučálnice" svůj hrách na rohu každé větší
ulice. Aby byly postupem času vytlačeny prodejci pečených kaštanů, vařené kukuřice či
párků v rohlíku.
A přitom připravit pučálku doma, není drahé
ani složité.
Stačí k tomu trocha suchého nepůleného
zeleného hrachu, který pečlivě přebereme,
19
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Do plna dolijeme studenou vodou, přikryjeme plátnem a necháme při pokojové teplotě
bobtnat a ožívat. Přibližně po 24 hodinách
vodu slijeme a získáme plnou sklenici zeleného nabuzeného hrášku připraveného ke
klíčení. Vlastní klíčení trvá přibližně 2 dny
v závislosti na ročním období a okolní teplotě
a vyžaduje pravidelné proplachování čistou
studenou vodou minimálně 3x denně! Jinak
by nám hrách začal plesnivět.

syčet, prskat a pukat (proto "pučálka") a my
stále mícháme a převracíme a postupně necháváme jednotlivá zrna, klíčky a zpočátku
tuhé oddělené slupky výrazně zhnědnout.
Celý proces trvá asi 20 minut. Zpočátku pučálka lehce "zavání" po zvlhlých luštěninách,
ke konci ale už krásně voní po pražených
oříšcích. To, že je pučálka hotová, poznáte
také podle úplného zkřehnutí hráškových
slupek, které jsou na počátku tuhé a nepoživatelné.

Po dvou dnech klíčení, to už mají kuličky
hrášku si 2 cm klíčky, je ideální čas pro pražením. Později už naklíčené výhonky začínají
hořknout.

Pár minut před koncem pučálku osolíme,
podle chuti okořeníme (majoránka, pepř,
kmín), přidáme kousek másla nebo sádla,
ještě chvilku promícháme a můžeme podávat. Za horka a za čerstva.

Rozehřejeme pánev a obsah sklenice na ni
vysypeme. Teplem začnou zrníčka hrachu

Budete překvapeni o jak jemnou a křupavou
delikatesu se jedná.

lomu 16. a 17. století a je uváděn ve své
nejprostší "postní" variantě.

Polévka z chlebového kvasu je stejně prastarým vynálezem jako kváskový chléb sám.
Vznikla pravděpodobně ve starověkém
Egyptě a záhy se rozšířila prakticky po
celém světě, což dokládají především archeologické nálezy vydutých chlebových
pecí datované od 4. tisíciletí před naším
letopočtem.

Na 2 litry hotové polévky (porce pro přibližně 4 - 6 osob) budeme potřebovat :
- 150 g - 200 g živého dobře prokvašeného
chlebového kvasu (v poměru 1 díl tmavé
žitné mouky a 1 díl vody). Ten můžeme
buď koupit, nebo získat od sousedů (viz.
kvásková mapa na www.pecempecen.cz),
nebo nám zbyl od posledního pečení chleba,
anebo jej založíme úplně od začátku, ale
v tom případě počítejme asi se čtyřdenním
zdržením. V žádném případě nenahrazujeme kvasnicemi. Výsledná chuť by byla
úplně jiná.

Provázela člověka napříč dějinami a v mnohých domácnostech se vaří dodnes. A je
úplně jedno pojmenujeme-li ji krkonošské kyselo, německý kübelsauer, slovenská
kyselica, slezský schur, nebo polský żurek.
Ve všech případech je jejím základem fermentovaný obilný kvas.

- kousek másla nebo sádla
- 2 velké cibule
- 5 stroužků česneku
- cca 0,5 kg očištěné a na kostičky nakrájené

Následující návod se inspiroval recepty
z dob před třicetiletou válkou, tedy z pře20
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kořenové zeleniny (podle chuti)
- asi 50 g sušených co nejrozmanitějších hub, předem namočených nejlépe přes noc
- kmín, sůl, (majoránka, nové
koření, bobkový list, pepř)
- vodu
Namočené houby i s vodou
a trochou kmínu přivedeme
do varu. Mezitím necháme na
rozehřátém tuku zesklovatět cibuli i česnek a provonět veškeré
koření. Následně zalijeme vroucím vývarem z hub, přidáme
předvařené houby i nakrájenou
zeleninu, osolíme a dusíme do
měkka asi 15 minut. Následně
si ve studené vodě rozšleháme
rozkvašený kvásek a pomalu
přiléváme ke zbytku polévky.
Krátce povaříme, případně dolijeme vodou na požadovanou
hustotu, dosolíme, dochutíme
a můžeme podávat.

hojně smetana a od 19. století se staly její
nedílnou součástí také brambory.

Jak už bylo řečeno, uváděná varianta receptu
je ryze postní, nic nám ale nebrání udělat
z lehké polévky plnohodnotné hlavní jídlo.
V řadě receptů se do kvašené polévky přidávalo uzené maso nebo slanina, vejce, sýr,

Záleží jen na vaší chuti a fantazii. 
za spolek U člověka
připravila recepty Kateřina Piperková

SPOLKY INFORMUJÍ
Zpráva o činnosti Spolku seniorů PRAŽMA
Vzhledem k situaci spojené s epidemií koronaviru, která nastala v loňském roce a přetrvala do letošního roku, náš spolek omezil
svou činnost. Přesto se nám v minulém roce

podařilo zajet na FARMU KRÁSNÁ s.r.o.,
kde jsme se měli možnost seznámit s moderní technikou chovu dojnic, mladého skotu a strojovým parkem. V létě jsme se sešli
21
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u Floriánka, kde jsme si ugrilovali klobásky
a po dlouhé době jsme se spolu příjemně
pobavili. I v letošním roce jsme se sešli při
grilování a v září jsme uskutečnili zájezd do
Arboreta Nový Dvůr u Opavy, poté jsme si
prohlédli zámek Hradec nad Moravicí a zájezd jsme zakončili komentovanou prohlídkou šikmého kostela v Karviné. Nádherné
počasí přispělo k pěknému zážitku účastníků
zájezdu. Pro příští rok připravujeme opět zajímavé akce, snad se je podaří uskutečnit.

Spolek děkuje tímto paní starostce Mgr. Michaele Honešové za zájem a podporu naší
práce a zároveň Obci Pražmo za poskytnutí
finančních prostředků na uskutečnění našeho zájezdu.
Velký dík patří i všem našim členům za jejich
zájem, účast a pomoc při pořádaných akcích.
Všem členům a také spoluobčanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a při
setkáních ať je vidět úsměv na tváři a radost
v očích.

Oslovujeme všechny občany Pražma, kteří
by měli zájem stát se členy spolku a třeba
svými nápady přispět k rozšíření a zpestření
činnosti, rádi je mezi námi uvítáme.

za výbor Spolku seniorů Pražma
Muroňová Olga

FBC Pražmo
Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho FBC Pražmo.
Přejeme Vám všem hodně zdraví a štěstí pro
Nový rok 2022

V tomto roce a této nelehké době, se tým
FBC Pražmo mnohokrát na tréninku nesešel. Kvůli různým opatřením a nařízením
jsme byli nuceni opětovně zrušit náš turnaj
O putovní pohár starostky Pražma. Ale i přes
různé překážky jsme se dokázali párkrát sejít,
a dokonce jsme se zúčastnili dvou turnajů,
ve kterých se nám podařilo dobré umístění.

Za FBC Pražmo
Jiří Rusek ml.

Oba dva turnaje byly pořádané v Brušperku. První turnaj pořádaný týmem z Ostravy
se uskutečnil 25. 9. 2021, kde FBC Pražmo
obsadilo 4. místo. Druhý turnaj pořádal tým
Stará Bělá O putovní pohár starosty Stará
Bělá, ten se uskutečnil 30. 10. 2021, kde se
FBC Pražmo umístilo na krásném 3. místě
a kluci si odvezli bronzové medaile (viz foto).
Od 4. 12. 2021 nám po roční pauze opět začíná Podbeskydská liga, která s sebou skýtá
různá omezení a opatření proti nemoci COVID-19, tudíž se nemohou zúčastnit někteří
členové našeho týmu, i přesto doufáme ve
skvělý výsledek.
22
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Sportovním týmům Sboru dobrovolných hasičů na daří
Některé soutěže jsou v klasickém požárním
útoku, mnoho soutěží se ale pravidel požárního sportu úplně nedrží (na trati jsou
překážky, přepojují se proudy apod.). Tyto
soutěže jsou sdruženy do tzv. ligy netradičních útoků. A právě v této lize se za jednotlivé soutěže sbírají body a stanovuje se
celkové pořadí za celou sezonu. V letošním
ročníku obsadily ženy „A“ 2. místo, ženy
„B“ 4. místo a muži se umístili na 6. místě.
Některé soutěže se konají i v noci a mají
velmi zajímavou atmosféru. Obzvlášť pro
děti je to zážitek.

V SDH Pražmo se velmi úspěšné rozvíjí požární sport. Máme 2 družstva žen, družstvo
mužů a dokonce 3 družstva mladých hasičů.
Sbor má v současné době 91 členů, z toho je
30 členů ve věku do 18 let, což nás velmi těší.
Po vydařených minulých sezonách byla
úspěšná i ta letošní. V loňském roce se nám
podařilo s využitím dotace od Obce Pražmo
a od Moravskoslezského kraje opravit hasičskou stříkačku. Tato oprava byla nezbytně
nutná pro lepší konkurenceschopnost a dávala naději, že dobré výsledky v soutěžích
na sebe nenechají dlouho čekat. Stříkačku
využívají děti i dospělí.
Po loňském roce, kdy koronavirová epidemie omezila konání soutěží, se letos soutěže
rozběhly v téměř neomezeném rozsahu. Dospělí se zúčastnili celkem 11 soutěží. Podařilo se nám uspořádat i naši soutěž „O pohár
starostky obce Pražmo“. Ženy „A“ obsadily
1. místo a ženy „B“ se umístily na 3. místě. Dohromady na všech soutěžích ženy
2 x vyhrály, 4 x byly stříbrné a 4 x obsadily
třetí místo. Muži se na medailové pozice
dostávají jen výjimečně, za to dělají týmu
žen bezvadné zázemí.

V rámci okrsku se pravidelně v září pořádá
soutěž „O pohár svatého Floriána“, tuto soutěž pořádá každý rok jiný sbor. Letos jsme
se sešli na Morávce. V této soutěži obsadily
ženy 3. místo, muži 4. místo a veteráni (35+)
2. místo.
Mladí hasiči se v letošní sezoně zúčastnili 7 soutěží, družstvu starších se podařilo
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4 x obsadit krásné 3. místo, mladší byli jednou třetí, často na ně zbyla bramborová medaile. To ale nevadí, ti nejmenší zatím hlavně
sbírají zkušenosti, jak to na soutěžích chodí.
Dotace nám byla přiznána ve výši 10 000 Kč,
za to jsme pořídili 14 přileb a 12 dresů. Dresy jsme koupili ve stejném designu jako už
jsme měli, tak aby měla všechna družstva
dresy stejné.

Pro mladé hasiče se 28. 9. pořádá okrsek
tradiční branný závod jednotlivců v Nižních
Lhotách. Zde soutěží každý sám za sebe.
Na asi kilometrové trati plní nejrůznější
úkoly – střelba ze vzduchovky, vázání uzlů,
určování azimutu a mnohé další hasičské
disciplíny. V kategorii starších chlapců získal v silné konkurenci Roman Koloničný
krásné 3. místo a Natálka Juřicová 4. místo.

Jsem velmi ráda, že se daří pracovat s dětmi
a že je jich stále více. Mezi dětmi vznikají
kamarádské vztahy, starší jsou mladším výbornou oporou, pomáhají jim jak na soutěžích, tak na tréninku. Vedoucí se scházejí
s dětmi pravidelně každý pátek na hasičárně, kde trénují požární disciplíny nebo hrají
různé hry. O víkendech s nimi jezdí po
soutěžích.

V říjnu uspořádali vedoucí pro děti víkendový pobyt na chatě Travenská. Děti si užily
dva dny plné her, soutěží a hasičských dovedností. V noci je čekala stezka odvahy.

Za práci s dětmi patří velké poděkování
Lucii Žilinské, Lucii Holinkové a Kristě
Felcmanové. Ještě větší poděkování patří
Davidovi Holinkovi, který se neúnavně
věnuje družstvům dětí, žen i mužů. Za
úspěchy všech družstev stojí dlouhé hodiny práce při přípravě a tréninku.

Abychom mohli s dětmi trénovat a následně jezdit po soutěžích, potřebujeme pro ně
kvalitní vybavení. Proto jsme letos požádali
Moravskoslezský kraj o dotaci na pořízení
nových přileb a dresů pro dětská družstva.

Michaela Honešová
Jednatelka SDH Pražmo
24
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ŠKOLY INFORMUJÍ…
PODZIM V NAŠÍ ŠKOLCE
Všechny vás zdravíme s naší školičky. Mateřskou školu v současné době navštěvuje
51 dětí. Ve třídách jsou děti ve věku od 2 do
6 let, vzdělávání dětí zajišťují 4 aprobované
učitelky a o provozní stránku se starají 4 provozní zaměstnankyně.

uzavřít. Stejně tak se nám letos nevyhnul ani
Covid a školka se ocitla na 14 dní v karanténě.
Z tohoto důvodu se neuskutečnilo Halloweenské dlabání dýní s rodiči, ani Uspávání broučků, které každoročně pořádá Klub rodičů.
Tak jsme si upořádali alespoň v rámci školky
halloweenský karneval s dětmi .

Letošní podzim bohužel poznamenal velký
výskyt respiračních onemocnění u dětí a to
v takovém rozsahu, že jsme byli nuceni před
podzimními prázdninami mateřskou školu

Paní učitelky připravují pro děti rozmanité aktivity, aby se děti rády učily a pobyt ve
školce si co nejvíce užily.
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Děti si připravily pro pražmovské seniory
krátký program, který se konal v hotelu
Travný.

Nyní nám poprvé nasněžilo a děti si užívají
zimních hrátek – bobují, koulují se, stavějí
sněhuláky. Na leden již máme naplánovaný lyžařský výcvik na Opálené. Pevně věříme, že situace vyvine příznivě a lyžování se
uskuteční.

Jsme moc rádi, že obec pro všechny děti
nejen ze školky uspořádala Drakiádu a také
Mikuláše, kterému děti společně zazpívaly
a přednesly Mikulášovi, andělovi a čertům
básničku. Děti si obě akce moc užily.

Přejeme všem dětem i rodičům klidné a pohodové prožití vánočních svátků.
Vladimíra Nytrová, ředitelka MŠ Pražmo
26

Zpravodaj obce Pražmo • 4/2021

Základní a mateřská škola Raškovice

Družina nově
Naši školní družinu navštěvuje 120 žáků, kteří ke své činnosti využívají třídy školy a hernu. A právě tato družinová herna se nám
oblékla do nového barevného kabátku. Díky
sponzorskému daru obce Pražmo v hodnotě
100.000,-Kč jsme získali nejen nový moderní
a funkční nábytek, ale i relaxační prvky, na
kterých žáci tráví své chvíle při čtení knih
a časopisů. Prostory školní družiny jsou využívány denně od 6.00 h ráno až do pozdních
odpoledních hodin (16.30 h). Pro odpočinek
a příjemný pobyt dětí v prostorách družiny
se jedná opravdu o velký dárek obce Pražmo.

Taková spolupráce nás jako školu nesmírně
těší a děkujeme.
Mgr. Hana Kachtíková
Ředitelka školy
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ADÁMKOVA VILA RAŠKOVICE
Podzimní radovánky v Adámkové vile.
– Místku p. Marcel
Sikora. Společně
pogratulovali naší
p. Marii, rodina zajistila občerstvení
a společně jsme tak
významné jubileum
oslavili.

Ač situace začíná být
opět vážná, snažíme se,
aby nás humor neopustil.
Aktivity u nás v domově jsou velmi zábavné,
díky naší ergoterapeutce Barunce se vůbec
nenudíme, vymýšlí pro
nás spoustu zábavy, ať
nemáme dlouhé chvíle.

Jako každý rok je
v našem domově
Mikuláš Michal, Anděl Lenka a náš krásný čertíček Janička, tolik smíchu a radosti
v očích našich klientů je radost pohledět,
všichni jsou hodní, básničku, písničku vždy
mají nachystanou.

Velkým překvapením
a velkou zábavou byl
Halloween, zaměstnanci Adámkovy vily si připravily masky, dobroty
a společné posezení, kde
byla spousta zábavy. Ti,
kteří nepřišli na společné posezení, je děvčata
navštívila na pokojích.

Vánoční svátky jsou za dveřmi a pomalu se
připravujeme na zdobení vánočních stromečků, kterých v našem domově máme
mnoho, a o to se s vámi podělíme v příštím
vydání.
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky,
mnoho úspěchů a pohody do Nového roku
2022 a snad už bude lepší než letošní, co jiného si přát.

Velkou událostí byla
naše první oslava 100 let
paní Marie. Přijeli k nám
p. náměstek hejtmana
MSK pro sociální oblast
p. Bc. Jiří Navrátil a zastupitel města Frýdku

S pozdravem
Lenka Janečková, ředitelka
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REGION SLEZSKÁ BRÁNA
Zástupci obcí Regionu Slezská brána se setkali v Krásné
Aktuálně se Sviadnov a Paskov zapojili do testovací verze metodiky pro zpracování situační
analýzy území obce/města v oblasti lokální
ekonomiky. Po vyhodnocení práce s metodikou od vzorkových obcí a následných úpravách metodiky budou zpracovány analýzy pro
všechny členské obce DSO, v příštím roce,
dle harmonogramu projektu asi do konce
července 2022. K 31.12.2021 odchází z DSO
Region Slezská brána město Šenov.

(Paskov, 01.12.2021) - Poslední zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
v roce 2021 se uskutečnilo v sále obecního
úřadu v Krásné.
Po přivítání přítomných starostou obce
Krásná Antonínem Tulachem se projednávaly body programu z nichž můžeme zmínit
hlavně mimořádný členský příspěvek pro
obce Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty,
Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, Vojkovice a Dobratice na činnost a provoz Centra
společných služeb za rok 2021.

Rozhodnutí o zrušení členství města Šenov v Dobrovolném svazku obcí „Region
Slezská brána“, stejně jako o dobrovolném
vystoupení z členství v Místní akční skupině Slezská brána, zapsaném spolku, přijalo
zastupitelstvo města Šenov na 19. zasedání
dne 22.06.2021.

Dále rozpočet DSO Regionu Slezská brána na
rok 2022, který byl schválen na straně příjmu
3.222.000 Kč, výdajů 4.560.000 Kč.
„Schodek pokryjeme z rezervy z minulých
let,“ upřesnil místopředseda RSB Rostislav
Kožušník.

V této souvislosti shromáždění starostů
na dnešním jednání vyslovilo poděkování
městu Šenov za iniciování vzniku Regionu
Slezská brána a dlouholeté členství v období
let 1999 až 2021.

V probíhajícím projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro
potřeby měst a obcí Regionu Slezská brána“
byly v letošním roce realizovány strategické
plány regionu a jeho obcí, zaveden Mobilní
rozhlas a aktualizovány webové stránky zúčastněných obcí. V příštím roce dojde vypracování různých pasportů u obcí, které o ně
projevily zájem.

„Členství v Regionu Slezská brána bylo přínosné jak pro město Šenov, tak pro ostatní členy svazku,“ sdělil předseda RSB Petr Baďura.
Další zasedání proběhne 24.02.2022
v Sedlištích.

Zasedání zástupců
členských obcí v Krásné
(Foto: Miroslav Lysek)
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Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022?
možnost bezhotovostního příspěvku do
sbírky, a to buďto přes platební bránu na
webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz nebo platbou přímo na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu
viz přiložená grafika. Tato možnost bude až
do konce ledna 2022.

Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme přesnou odpověď. „Všechno připravujeme tak, aby mohla sbírka proběhnout
jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy
i s koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek Silvie
Vojkovská, „Chystáme pokladničky, tašky
s cukříky a kalendáříky pro dárce, drobné
dárky a něco na zub pro koledníky. Koledování bude probíhat, tedy pokud to situace
umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“

A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti.
Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní
hospicové péče naší Salvie a doučování
v sociálně potřebných rodinách. Část prostředků půjde na spolufinancování nákupu
potřebných automobilů pro terénní služby,
tak abys se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým klientům. Zbytek pak použijeme
na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří a zřízení tréninkového bytu
pro lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek.

Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček, které budou rozmístěny stejně
jako loni v kostelích, úřadech, informačních
centrech, některých obchodech, lékárnách,
apod. „Seznam míst bude v lednu na našich webových stránkách a bude průběžně
aktualizován. Tato možnost se loni osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou chtít
přispět přímo do pokladničky ve své obci
nebo městě a koledníky nepotkají nebo koledníci nebudou moci vůbec vyjít.“ doplňuje
Vojkovská. Další z novinek, kterou přinesl
loňský covidový ročník a která bude pokračovat i v příštím roce, je možnost využít

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace Tříkrálové sbírky
a osobně se tak účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, bude
více než vítán a neodejde
s prázdnou. Kontakt na
koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je silvie.
vojkovska@charitafm.cz,
733 741 564. Děkujeme.
Silvie Vojkovská,
koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek
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MAS POBESKYDÍ
Dotační výzva opět zacílí na místní podnikatele, spolky, ale také obce
V rámci výzvy Programu rozvoje venkova
bude místní akční skupina MAS Pobeskydí
přijímat projektové záměry místních podnikatelů, firem a spolků. Věříme, že se v každé
obci Pobeskydí najdou zajímavé projektové
záměry, které budou financovatelné právě skrz
dotační výzvu MAS. Za posledních pět let
MAS vybrala k financování víc než sto projektů místních podnikatelů, ale také spolků
a obcí. Podnikatelé nejčastěji investovali do
nového strojního vybavení (zemědělské stroje, minibagry, stolařské stroje, moderní CNC
stroje atp.), zatímco obce a spolky modernizovaly zejména zázemí pro spolkovou činnost
a vybavení hasičských jednotek (modernizace zázemí kluboven, ozvučení sálu, projekční
technika, technika výjezdových jednotek atp.)
Předpokládáme, že výzva bude vyhlášena během měsíce února 2022. Projekty žadatelů je

vhodné na MAS nejdříve konzultovat. Konzultace probíhají zdarma. Více informací vám
poskytne projektový manažer Petr Piekar
(+420 773 761 063; piekar@pobeskydi.cz).
Výzva bude zaměřena na tyto ekonomické
činnosti:
· Zemědělská prvovýroba
· Potravinářství a krmivářství
· Vybraná řemeslné činnosti, služby
a maloobchod
· Lesnictví a dřevozpracující provozy
Občanská vybavenost:
· Veřejná prostranství
· Mateřské a základní školy
· Spolková, kulturní činnost včetně knihoven
· Hasičské jednotky kategorie JPO 5

INZERCE
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje
od 1. 12. 2021

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231
Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA
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