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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
rok 2007 je v životě naší obce rokem

výjimečným. Připomeneme si 230. vý-
ročí založení obce a současně oslaví-
me 80 let vzniku sboru dobrovolných
hasičů na Pražmě. Historie obce se za-
čala psát v druhé polovině 18. století,
přesněji v roce 1777, kdy Jan Nepomuk
Ferdinand hrabě Pražma oddělil část
pozemků od již dávno existujících ves-
nic Morávky a Raškovic okolo dřevě-
ného kostela a na těchto místech zalo-
žil vesnici, která nese jeho jméno.

Obě tato výročí jsou pro naší obec
a její občany natolik významná, že si
zaslouží jejich připomínání během ce-
lého roku. Veškeré kulturní a společen-
ské akce, které se v letošním roce
uskuteční, se ponesou ve znamení
těchto výročí. Jejich vyvrcholením bu-
de sobota 21. července 2007. Na tento
den chystá obec ve spolupráci s hasiči
velkou kuturně-společenskou akci, do
které by se již kromě zmíněných orga-
nizátorů zapojili i další organizace,
spolky i jednotliví spoluobčané. 

Kromě této velké akce bude během
celého roku probíhat celá řada men-
ších aktivit, jako například besedy, vý-
stavy, soutěže pro děti apod.

V rámci oslav proběhne dne 15.
června 2007 druhý ročník „Pražmov-
ského veselení“. Tato akce loni probě-
hla poprvé a byla velmi kladně hodno-
cena v obci i jejím okolí, a proto jsme

se rozhodli tuto akci letos uspořádat
znovu a založit tak velmi pěknou tra-
dici.

Protože nechceme, aby se oslavy
a jednotlivé doprovodné akce staly ně-
čím, co je již předem dáno, obracíme
se touto cestou na naše spoluobčany,
kteří by se chtěli spolu s námi aktivně
zapojit. Vzhledem k tomu, že dobrých
nápadů není nikdy dost, uvítáme kaž-
dou myšlenku, každou iniciativu, jak
program obohatit. Pevně věřím, že po-
kud se sejde tým ochotných lidí, jsme
schopni připravit řadu akcí, na které se
budě ještě dlouho vzpomínat. 

Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Územní plán
obce Pražmo

Již od roku 1998 má obec Pražmo
zpracován územní plán, na základě
kterého je jaksi vymezen rozsah a cha-
rakter budoucího rozvoje obce zejmé-
na v oblasti stavební, ale rovněž ener-
getiky, vodního hospodářství apod.
Nebylo jednoduché prosadit územní
plán do stávající podoby, neboť se
k jednotlivým návrhům vyjadřuje
mnoho institucí, kdy každá může do
konečné podoby dosti razantně zasáh-
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nout. Z tohoto důvodu bylo jeho zpra-
cování dosti zdlouhavou záležitosti
a rovněž nikterak levnou. V současné
době, kdy probíhá změna č. 1 územní-
ho plánu obce zjišťujeme, jak výrazně
jeho význam pro další rozvoj obce ros-
te a zároveň, jak je složitý proces jeho
schvalování, zejména v důsledku plat-
nosti nového zákona o územním plá-
nování, který, jak jinak, vše zpřísňuje,
prodražuje a protahuje. Na druhou
stranu jsou tady zájmy obce a občanů,
které je nutno neoblomně hájit. Mohu
za sebe a doufám, že i za zastupitele
přislíbit, že takto budeme v budoucnu
konat. Mějte však trpělivost a buďte
k nám shovívaví, neboť jak jsem již
předeslal celý proces je velmi složitý
a ne vždy se podaří vše tak, jak si pře-
jeme.

Abych utvrdil to, co jsem výše uvedl,
žádám všechny občany, aby do 28. 2.
2007 doručili na obecní úřad své návr-
hy na zadání změny územního plánu
obce, které budou přiřazeny k návr-
hům, které již 1. změna územního plá-
nu řeší. Po tomto datu již nebude brán
na další návrhy zřetel, neboť bude nut-
né s kompetentními institucemi
(CHKO, orgány ochrany přírody, Ze-
mědělský půdní fond apod.) předjed-
nat, zda jsou předložené návrhy reálné
a průchodné. Následně bude na zase-
dání zastupitelstva obce dne 14. 3.
2007 projednáno zadání změny územ-
ního plánu a případně předloženo
kompetentním orgánům ke zpracová-
ní. Vzhledem k tomu, že náklady na
pořízení změny územního plánu jsou
velmi vysoké bude na zasedání zastu-
pitelstva obce projednána rovněž
možnost podílení se jednotlivých ža-
datelů na úhradě této změny.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Bezplatné právní služby
pro občany Pražma

V pondělí 19. 2. 2007 od 15.00 hod.
do 17.00 hod. a následně každé pon-
dělí v sudém týdnu ve stejnou dobu
můžete využít bezplatné právní po-
radny, kterou pro obec Pražmo zajišťu-
je advokátní kancelář Mgr. Szkandery
z Frýdku–Místku. Právní porady se bu-
dou konat v zasedací místnosti hasič-
ské zbrojnice na Pražmě, a to samo-
zřejmě pro každého zájemce naprosto
individuálně. Upozorňujeme občany
na skutečnost, že před výkonem bude
advokát požadovat předložení platné-
ho občanského průkazu, kterým se
prokáže trvalý pobyt v obci Pražmo.
V opačném případě nevzniká na bez-
platnou právní poradnu nárok.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Motivační kurz používání
informačních technologií
a internetu

Ve čtvrtek 22. 3. 2007 od 16.00 hod.
do cca 20.30 hod. se bude v zasedací
místnosti Hasičské zbrojnice na Praž-
mě konat Motivační kurz používání
informačních technologií a internetu.
Odborný lektor Vzdělávacího a trénin-
kového centra v Ostravě Vás provede
základy používání PC a internetu.
Kurz je vhodný pro začátečníky a je
zcela zdarma. Každý účastník bude
mít k dispozici počítač tzn. bude mít
možnost vyzkoušet si veškeré poznat-
ky ihned. Vzhledem k tomu, že počet
zájemců je velmi omezen, neváhejte
a ihned kontaktujte obecní úřad Praž-
mo, aby Váš závazný zájem registroval.
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Tento projekt je spolufinancován
z fondu Evropské unie.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Zajímavosti ze zasedání
zastupitelstva obce
— Rekonstrukce bytu v hasičské zbroj-

nici na obecní úřad
Zastupitelstvo obce schválilo zá-
měr, provést tuto stavbu svépomo-
ci, což by mělo výrazně snížit cel-
kové náklady. S rekonstrukcí již by-
lo započato a jak je vidět, práce jde
řemeslníkům od ruky. Starosta ob-
ce se pokusí na rekonstrukci získat
dotaci. O termínu stěhování úřadu
budete včas informováni.

— Veřejné osvětlení v obci
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
nevyužije nabídky společnosti
Technické služby Frýdek–Místek,
a. s. na údržbu a správu veřejného
osvětlení v obci. Po vyhodnocení
stávajícího stavu osvětlení bylo
zjištěno, že nabídka je zejména z fi-
nančního hlediska nepřijatelná
a údržba bude prováděna nadále
pověřenou odbornou osobou. Zá-
roveň zastupitelstvo obce rozhod-
lo, že v jarních měsících bude pro-
vedena analýza, na základě které
bude provedena rekonstrukce části
osvětlení.

— Příprava oslav 230. výročí založení
obce a 80. výročí založení SDH
Zastupitelstvo obce ustavilo pra-
covní skupinu, která se bude zabý-
vat přípravnou činností oslav a je-
jich koordinací. Pracovní skupinu
tvoří starosta obce, místostarostka,
obce, předsedkyně výboru pro kul-

turu, ředitelka MŠ Pražmo a před-
stavitelé jednotlivých občanských
sdružení působících v obci. Schá-
zet se bude jednou za čtrnáct dní,
počínaje od poloviny února.

— Dotace na nákup hasičského vozu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědo-
mí skutečnost, že obci Pražmo ne-
byla přidělena dotace na nákup ha-
sičského vozu ve výši 2 000 000 Kč.
Vzalo rovněž na vědomí, že Gene-
rální ředitelství HZS ČR přesto na-
bídlo obci, zda nemá o tuto dotaci
v letošním roce zájem, neboť v do-
tačním klání skončila jako první
tzv. pod čarou a jedna z úspěšněj-
ších obcí od přijetí dotace ustoupi-
la. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o nepřijetí této nabídky, neboť bylo
zjištěno, že dofinancování nákupu
vozidla by obecní pokladnu stálo
min. 4 milióny korun, což v tuto
chvíli nelze akceptovat.

— Soutěž Zlatý erb
Zastupitelstvo obce vzalo na vědo-
mí informaci starosty, že zařadil 
obecní internetové stránky do sou-
těže Zlatý erb.

— Pražmovské veselení
Starosta obce seznámil zastupitel-
stvo obce s termínem konání Praž-
movského veselení. Pražmovské
veselení se letos bude konat v pátek
15. 6. 2007. Tento termín je vázán
na konání Mezinárodního folklór-
ního festivalu ve Frýdku–Místku
a na konání festivalu Orlovské léto.

— Oranžová hřiště
Starosta obce podal zastupitelům
informaci o podání žádosti o dota-
ci nadaci Oranžová hřiště společ-
nosti ČEZ, a. s. Uvedl, že byl zpra-
cován projekt na víceúčelové hřiš-
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tě, které by mělo být umístěno me-
zi hlavní komunikací a bytovými 
domy. Celkové náklady na vybudo-
vání hřiště by přesáhly 1 500 000 Kč. 

— Divadelní představení
Zastupitelstvo obce schválilo fi-
nanční spoluúčast na divadelním
představení, které se bude konat
v kinosále v Raškovicích dne 20. 4.
2007. Představení bude pro občany
Pražma zdarma. Bližší informace
o představení budou zveřejněny
v dostatečném předstihu.

— Problematika vytápění v obci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědo-
mí schůzku starosty s projektovým
managerem Mgr. Petrem Nemet-
hem a možnost podat žádost o do-
taci z programu Moravskoslezské-
ho kraje na zpracování energetic-
kého auditu obce a následné pro-
jektové dokumentace na nejvhod-
nější způsob řešení problematiky
vytápění obce (podpora změny lo-
kálních topenišť na ekologické,
centrální vytápění obce, kombino-
vané vytápění obce apod.). Zastu-
pitelstvo obce uložilo starostovi
opětovně detailně projednat mož-
nost získání dotace s projektovým
managerem a v případě, že bude zá-
měr odpovídat podmínkám dotač-
ního titulu, podat potřebnou žádost.

— Chodník kolem hlavní komunikace
k ul. Roveň
Zastupitelstvo obce uložilo staro-
stovi obce podat žádost o dotaci na
realizaci stavby chodníku k ul. Ro-
veň. Žádost již byla podána v loň-
ském roce, ovšem neúspěšně.

Pokud chcete vědět více, jste srdečně
zváni na každé zasedání zastupitelstva
obce.

Na co jste se ptali
na chodníku?

Proč jsou vedle komunikací rozmís-
těny tyče?

Vysvětlení je jednoduché, tyče jsou
umístěny u každého kanálového krytu,
o který by mohla zavadit radlice při vy-
hrnování sněhu. Eliminujeme tak
možné škody, které by mohly vznik-
nout, jelikož i nepatrné vyvýšení kaná-
lového otvoru nad úroveň komunika-
ce, je při specifických podmínkách
(menší množství rozbředlého sněhu)
problémem. Obsluha, provádějící
zimní údržbu má tak možnost lépe vy-
hodnotit situaci a přizpůsobit jí způ-
sob jízdy. Rád bych tímto rovněž podě-
koval všem, kteří pochopili, že vozidla
stojící u okraje komunikací brání bez-
pečnému a bezkoliznímu průjezdu
zimní údržby a tyto po mém upozor-
nění v minulých ozvěnách odstranili.

Časté dotazy směřují právě k zimní
údržbě komunikací. Trápí Vás četnost
plužení i provádění posypu, zejména
na ul. Kostelní. Mohu Vás ujistit, že při
každé sněhové nadílce monitorujeme
stav komunikací i chodníků, přičemž
nejednou řeším dilema, zda je již čas
plužit a zda posypat. Není možné vy-
hovět vždy a za každých okolností kaž-
dému, kdo mne o tyto činnosti požá-
dá. To by potom v mnohých případech
mohl traktor s pluhem kroužit po ves-
nici celý den. Myslím si, že je nutné si
uvědomit, že žijeme v horské oblasti
a sníh bývá většinou nedílnou součás-
tí každé zimy, čemuž se musíme při-
způsobit a občas strpět i méně udržo-
vanou cestu, či chodník, přestože jsem
přesvědčen, že se tak stává velmi zříd-
ka. Argumenty typu, že ke hřbitovu ne-
vyjedou auta pro mne nejsou dosta-
tečné, neboť při dobré zimní výbavě
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(a k té patří i sněhové řetězy) to není
problém. Jestliže zimní výbavu ne-
mám, tak svého plechového miláčka
nechám doma. Jako jednoznačný ar-
gument nevidím ani ten, když někdo
tvrdí, že se po cestách nedá chodit.
Nejednou jsem okamžitě poté, když si
někdo takto ztěžoval vyhodnotil situa-
ci osobně, abych rozhodnul o posypu
(přestože předpověď počasí hlásila tr-
valé sněžení) a zjistil jsem, že si nemů-
žu ani zklouznout. Nicméně, je prav-
dou, že mám dobré zimní boty a poku-
sy o klouzání jsem prováděl u okraje
silnice, kde nebyla ujetá od vozidel.
Závěrem jen tolik. Zimní údržba se
provádí a bude provádět tak, aby jed-
notlivé činnosti nebyly nelogické a vy-
cházely z aktuální povětrnostní situa-
ce. Jinými slovy, pokud bude celý den
sněžit a nebude na komunikacích více
než 15 cm sněhu, plužit se bude až po-
té, když sněžit přestane a nebude prav-
děpodobné, že je to jen na 10 minut.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

ZÁVAŽNÉ UPOZORNĚNÍ,
PROSÍM, NEPŘEHLÉDNĚTE!

V poslední době se v naši obci roz-
mohl velmi nebezpečný nešvar. Parta
zejména nezletilých mladíků pocháze-
jících i z naši obce, které bohužel ne-
mohu jmenovat, jelikož mi to zákon
absurdně zakazuje, přestože v mno-
hých případech vím, o které se jedná,
vykrádá zejména starší spoluobčany
přímo v jejich vlastním bytě, či domě.
Nejčastěji se pod nejrůznějšími zá-
minkami vloudí do přízně a obydlí nic
netušících a osamocených občanů
(staří lidé, děti, které jsou samotné do-

ma). Apeluji proto na Vás, nepouštějte
nikoho cizího do obydlí ani tehdy, kdy-
by Vám sliboval snůšku zlatých vajec.
V případě, že se něco podobného sta-
ne, je na místě okamžitě událost ozná-
mit Policii ČR. Rovněž je nutné, aby
všichni spoluobčané měli oči dokořán,
nebyli lhostejní a neříkali si, že jich se
to netýká. Pokud budeme nečinně při-
hlížet řádění vandalů a sprostých zlo-
dějů, pokud budeme trpět jejich dr-
zosti, bude růst jejich odvaha a pocit
nepolapitelnosti a příště třeba právě
Vás překvapí nějakou nepředvídatel-
nou lumpárnou.

Policie ČR úzce spolupracuje s obcí
a o této problematice ví. Proto je při-
pravena reagovat na každý Váš podnět.
Pokud by se snad stalo, že Policie ČR
nereaguje na Vaše zavolání, kontaktuj-
te prosím mne (tel: 558 692 240, mobil:
720 512 876) a já budu policii urgovat
sám. 

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Tříkrálový koncert
Jsem rád, že mohu touto formou po-

děkovat Schole za přípravu tříkrálové-
ho koncertu, který jsem letos poprvé
navštívil. Krásné hlasy a zvuky nástro-
jů, jejichž znění bylo umocněno nád-
hernou akustikou našeho kostela a ja-
kýsi tajemný pocit klidu, který se roz-
prostřel v duši, mne dokázal vytrhnout
z běžných každodenních starostí. Dr-
žím Vám palce a pevně věřím, že své
umění budete moci ještě více prezen-
tovat veřejnosti.

Mimochodem, v rámci tříkrálové sbír-
ky bylo na koncertě vybráno 7182 Kč.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce



66 Pražmovské ozvěny

Výzva ke spolupráci
Před několika dny byly z iniciativy

naši šikovné předsedkyně výboru pro
kulturu a soc. záležitosti Mgr. Kristýny
Zbořilové nalezeny vzácné kroje, se
kterými byl v minulosti tvořen folklór
v naši obci. Žádáme všechny občany,
kteří mají potuchy, kde by se mohly
nacházet případné další součásti již
zaniklého folklóru, kontaktujte obecní
úřad. Kdoví, možná se najdou lidé,
kteří budou chtít tuto zapomenutou
tradici znovu obnovit.

Finanční úřad
ve Frýdku–Místku
informuje

Vzhledem k tomu, že poslední den
lhůty pro podání přiznání k daním
z příjmů připadá v roce 2007 na sobo-
tu, bude možné v letošním roce podá-
vat přiznání k daním z příjmů až do
pondělí 2. dubna 2007. Tento den bu-
dou úřední hodiny na Finančním úřa-
dě ve F–M prodlouženy do 18.00 ho-
din. Tyto rozšířené úřední hodiny jsou
zajištěny také denně od 19. března
2007 do 2. dubna 2007 včetně, přičemž
podat daňové přiznání bude možné
mimořádně také v sobotu 31. března
2007, a to v době od 8.00 do 12.00 ho-
din.

V rámci zlepšování svých služeb při-
pravila Česká daňová správa v roce
2007 některá další opatření a projekty,
které vycházejí vstříc zejména poplat-
níkům daně z příjmů fyzických osob.
V rámci těchto projektů nabízí Finanč-
ní úřad ve Frýdku–Místku možnost

podání přiznání k daním z příjmů pří-
mo v obci trvalého pobytu. Zaměst-
nanci finančního úřadu budou zajišťo-
vat sběr těchto přiznání a budou při-
praveni poskytnout drobné rady, kon-
zultace a informace potřebné pro je-
jich správné vyplnění. K dispozici bu-
dou také daňové složenky, kterými lze
zaplatit daňovou povinnost na které-
koli poště v ČR bez poštovních poplat-
ků. Současně si dovolujeme upozornit,
že v žádném případě nebude možno
zaplatit daň zaměstnanci finančního
úřadu na místě v hotovosti. Formuláře
přiznání k daním z příjmů jsou k dis-
pozici na příslušném či městském úřa-
dě v místě trvalého pobytu.

V souladu s výše uvedeným bude
tato akce zajištěna na Obecním úřa-
du Raškovice, dne 8. 3. 2007 v době od
9.00 do 17.00 hodin.

Informace o studnách
V návaznosti na televizní kampaň ve

věcí odběru vody ze studní (a týká se
to i odběru povrchové vody a vypou-
štění odpadních vod) Vám podáváme
následující stručnou informaci:

Studny vybudované před 1. 1. 1955

Odběr podzemní vody ze studní, vy-
budovaných před 1. 1. 1955, se pova-
žuje za povolené užívání podzemní
vody. Pokud se jedná o studny určené
pro zásobování domácností pitnou
vodou, platnost povolení trvá i po 1. 1.
2008.

U jiných zdrojů (pro podnikatelské
účely nebo jako jiný účel než pitný),
končí platnost povolení odběru dnem
31. 12. 2007.
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Studny povolené od 1. 1. 1955—

31. 12. 2001

Platnost povolení k odběru u studní,
povolených do 31. 12. 2001 a neslouží-
cí pro zásobování domácností pitnou
vodou, končí dnem 31. 12. 2007 a mu-
sí být znovu požádáno o odběr vody.
U studní pro zásobování domácností
pitnou vodou povolení k odběru platí
po dobu, vyznačenou v povolení. 

Studny povolené od 1. 1. 2002

U všech studní, povolených od 1. 1.
2002, ať už na pitnou vodu nebo užit-
kovou, při tom nezáleží jestli je pro fy-
zickou osobu nebo pro podnikatelský
účel, platí doba povolení, stanovená
v rozhodnutí. 

Magistrát Města Frýdku–Místku,
odbor Životního prostředí a zemědělství

Zápis dětí do Mateřské
školy v Pražmě

Mateřská škola Pražmo,příspěvková
organizace, okres Frýdek–Místek vypi-
suje termín zápisu dětí k docházce do
MŠ Pražmo ve školním roce 2007/2008
na tyto dny:

26. února od 8.00hod. do 12.30 hod.
27. února od 12.00 hod. do 15.00 hod.

v budově mateřské školy. S sebou
přineste rodný list dítěte.

SDH Pražmo představuje své nové
internetové stránky. Neváhejte a nav-
štivte www.sdhprazmo.drs.cz

Své internetové stránky představuje
rovněž ZŠ na Morávce. Přijďte se podí-
vat na www.zsmoravka.wz.cz

Výzva k výměně
řidičských průkazů

Vážení spoluobčané,
na základě oznámení z Ministerstva

dopravy Vás upozorňujeme na nut-
nost výměny řidičských průkazů vyda-
ných od 1. července 1964 do 31. pro-
since 1993.

Bližší informace naleznete na úřední
desce obecního úřadu, případně na
dopravně správních agendách vydá-
vajícího úřadu dle místa trvalého po-
bytu držitele řidičského průkazu.

Ke konci roku mohou být z provoz-
ních důvodů výměny řidičských prů-
kazů spojeny s velmi dlouhým čeká-
ním ve frontách na úřadech. Nelze
opomenout, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku. Pro-
to, prosím, s výměnou řidičských prů-
kazů za nové neotálejte!

Co se událo na základní
škole a mateřské škole
na Morávce od začátku
Nového roku?

Ve dnech 17. a 18. 1. 2007 proběhl na
škole zápis. Budoucí prvňáčci zasedli
nesměle do lavic a vyzkoušeli si, co je
bude v záři po nástupu do školy čekat.
Spolu s paní učitelkou proklouzli hra-
vě povídáním známé pohádky, hra-
vým počítáním i plněním nejednoho
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záludného úkolu.Pomocí pracovních
listů a zábavných činností jsme si ově-
řovali zralost dětí, která zásadním způ-
sobem ovlivňuje snadný a bezproblé-
mový vstup do 1. třídy. Dalo by se říct,
že zápis byl vyvrcholením našeho
adaptačního plánu, který si dal za úkol
postupně připravit předškoláky na 1.
třídu a pomoci jim v překonání stra-
chu ze školy.

„Adaptační program pro předškoláky

s názvem OBJEVUJEME ŠKOLU“,

který probíhal formou setkání bu-
doucích prvňáčků a jejich rodičů na
škole během celého pololetí. Rodiče
spolu s dětmi se zúčastnili tří setkání,
které byly rozděleny podle různých té-
mat. Na každém setkání byly dvě paní

učitelky, které se věnovaly zvlášť rodi-
čům a speciálně dětem. Děti s pomocí
her, písní a básní seznamovaly s čin-
nostmi, které je budou v září po nástu-
pu do školy čekat. 

Rodiče byli uvedeni do problematiky
prvopočátečního čtení a psaní a způ-
sobu, jak pomoci dětem při nástupu
do školy. Paní učitelky poskytly rodi-
čům návodnou literaturu a proto si ro-
diče z každého sezení odnesli neje-
nom hezké chvíle strávené s dětmi, ale
i spoustu materiálů a her.

Na prvním setkání se děti společně
s paní učitelkou vypravily do světa čar
a paní učitelky oukázaly rodičům, jak
hraním usnadnit dětem psaní. Toto
setkání bylo nazváno CESTOU, NE-
CESTOU ANEB OD MALOVÁNÍ KE
PSANÍ.
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Druhé setkání bylo nazváno TAJEM-
NÝ SVĚT PÍSMENEK Tentokrát zaved-
la paní učitelka děti do tajemného svě-
ta písmenek a pomocí hrových čin-
ností ukázala rodičům i dětem, jak se
čtení a knížka může stát zábavou.

Třetí setkání s názvem ČÍSELNÉ
BLÁZNĚNÍ zavedolo děti i jejich rodi-
če do říše, kde vládnou čísla. Děti si
hrály, poslouchaly pohádky a nená-
padně se seznamovaly s čísly. 

Na tomto adaptačním plánu se po-
dílely paní učitelka Rohanová Sylva,
Chodurová Vendula a Zbořilová Kris-
týna.

Tříkrálová sbírka
ve farnosti Morávka

Devět skupinek dobrovolníků ve far-
nosti Morávka se na začátku ledna
převléklo za tři krále a vypravilo se do
ulic vesnic na koledu, kterou mohou
pomoci lidem ve svém okolí, ale také
na druhém konci světa. Tuto pomoc
i sbírku zorganizovala už posedmé ka-
tolická Charita, největší humanitární
organizace svého druhu v České re-
publice.

Výsledky sčítání pokladniček nejen
z naší farnosti jsou uvedeny v následu-
jící tabulce.

Díky všem koledníkům — dobrovol-
níkům za obětovaný čas a pomoc při
tříkrálové sbírce a také všem dárcům
za peněžní příspěvky.

P. Mgr. Andrzej Wójcik, farář



1100 Pražmovské ozvěny

Přehled výtěžků Tříkrálové Sbírky 2007
frydecký děkanát

Obec Částka v Kč Farnost
Baška 28 627,50 Skalice
Bruzovice 15 768,50 Bruzovice
Dobrá 73 329,50 Dobrá
Dobratice 38 818,00 Dobrá
Frýdek 153 271,50 Frýdek
Janovice 29 720,00 Janovice
Kaňovice 10 922,00 Sedliště
Krásná 26 557,00 Morávka
Lískovec 1 960,50 Frýdek
Lučina 12 924,00 Sedliště
Morávka 27 951,50 Morávka 
Nošovice 13 216,50 Dobrá
Nižní Lhoty 13 980,00 Dobrá
Pazderna 4 776,00 Sedliště 
Pražmo 35 705,00 Morávka
Raškovice 24 869,00 Morávka
Sedliště 10 578,50 Sedliště
Skalice 23 885,50 Skalice 
Vojkovice 18 982,00 Dobrá 
Vyšní Lhoty 5 131,50 Dobrá
Žermanice 3 660,50 Frýdek

Celkový výtěžek v děkanátu Frýdek činí 574 634,50 Kč

místecký děkanát

Bílá 7 684,50 Ostravice
Čeladná 18 813,00 Čeladná
Fryčovice 10 635,50 Fryčovice
Frýdlant n. O. 115 298,50 Frýdlant n. O.
Hodoňovice 20 209,50 Místek
Chlebovice 22 245,50 Místek
Kunčičky u Bašky 15 441,00 Místek
Lhotka 19 507,00 Kozlovic
Lysůvky 11 052,00 Místek
Malenovice 17 324,00 Borová
Metylovice 35 970,00 Metylovice
Místek 139 443,00 Místek
Ostravice 7 542,00 Ostravice
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Palkovice 50 314,00 Palkovice
Pržno 14 497,00 Borová
Pstruží 3 800,00 Frýdlant n. O.
Řepiště 16 743,00 Řepiště
Staré Hamry 6 426,00 Ostravice
Staříč 32 309,00 Staříč
Sviadnov 20 139,00 Místek
Zelinkovice 8 507,00 Místek

Celkový výtěžek v děkanátu Místek činí 593 900,50 Kč

Celkový výtěžek TS 2007 je 1 168 535 Kč

Finanční prostředky z tříkrálové sbírky z roku 2006 byly
použity následovně:

Zakoupení vozidla pro CHOPS 136 060 Kč
Provoz CHOPS 264 788 Kč
Dofinancování rekonstrukce ÚSP Oáza pokoje 42 625 Kč
Provoz DPS Panny Marie Frýdecké 53 498 Kč
Provoz a vybavení DC pro psych. nemocné 86 000 Kč
Pomoc lidem v kritických životních situacích a pomoc do zahraničí 15 000 Kč
Provoz charitního klubu Nezbeda 34 000 Kč
Provoz a vybavení MC Kolečko a Poradny 30 000 Kč
Podpora dobrovolné charity ve Frýdlantu n. O. 10 000 Kč
Celkem 671 971 Kč

Výnos ze sbírky v roce 2007 bude použit na tyto účely:
1. Rozšíření charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby do okrajových částí

města Frýdek–Místek a jiných vzdálenějších obcí v regionu Frýdecko-Místecko.
2. Zateplení fasády již zrekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče pro

psychicky nemocné „Oáza pokoje“ z důvodu snížení tepelných ztrát budovy.
3. Rozšíření činnosti Denního centra pro psychicky nemocné o terénní služby

pro cca 30 klientů.
4. Pokrytí části nákladů na poskytované služby a aktivity klubu Nezbeda, níz-

koprahového zařízení pro děti a mládež.
5. Částečné pokrytí nákladů na provoz Mateřského centra Kolečko, které slou-

ží jako místo setkávání maminek na rodičovské dovolené a jejich dětí.
6. Podpora úhrady provozních nákladů Poradny pro občany, zařízení poskytu-

jícího sociálně-právní poradenství a pomoc při zprostředkování služeb komuko-
li, kdo se ocitl v obtížné životní situaci a obrátí se na Poradnu s žádostí o využití
jí poskytovaných služeb.

7. Úhrada části nákladů na provoz Rodinné porady, poskytující poradenství
a zprostředkování služeb převážně rodinám s dětmi, manželským a partnerským
párům, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. 
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8. Podpora projektu Poradna pro ženy a dívky, která poskytuje poradenskou
péči a služby ženám a dívkám, jež se ocitly ve svízelné životní situaci.

Za Charitu Frýdek–Místek, Ing. Pavel Bužek, ředitel

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a předpro-
dej tel: 558 692 220, 558 692 416. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

ÚNOR 2007

PÁTEK 16. 2.
KUPEC BENÁTSKÝ
dopol. pro ZŠ, večer v 17.30 hod., pro
veřejnost, 132 min., příst. 12 let
Filmové zpracování nejcennější Sha-
kespearovy hry. Hlavní postavou je be-
nátský žid Šajlok, který požaduje od
váženého kupce Antonia splnění po-
divné smlouvy — za pozdní splátku
chce „libru kupcova masa“. Film je na-
točen v koprodukci zemí VB, Itálie
a Lucemburska.

SOBOTA 24. 2.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
v 17.30 hod., 91 min., přístupný, české
znění
Animovaný rodinný film pro děti i do-
spělé, je prostoupen trošku „hrůzou“
i humorem zároveň. Příběh je určen
především dětem, které stejně jako tři
filmoví vrstevníci prožívají příznaky
puberty. „Oživlý“ dům a jeho tajemství
se dozvíte, když se přijdete podívat!

BŘEZEN 2007 

SOBOTA 3. 3.
ERAGON
v 17.30 hod, 104 min., české znění, pří-
stupný

Fantastický film USA v českém znění.
Chudý farmářský chlapec Eragon na-
jde v Dračích horách podivný kámen,
ze kterého se mu vyklube dračí mládě.
Rázem se ocitne v novém nebezpeč-
ném světě intrik a kouzel. Napínavá
podívaná!

SOBOTA 10. 3.
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU
PILOU: POČÁTEK
v 17.30 hod., 91 min., příst. 15 let
Horor USA, inspirovaný skutečnými
událostmi. Budeme svědky zrození
„kožené tváře“ a chvíle, kdy poprvé
použije svůj vražedný nástroj. Film pro
silné nervy!

ÚTERÝ 13. 3.
RUSALKA HUPSALKA
v 10.00 hod., 70 min., cena 17 Kč
Krásné pohádkové pásmo pro naše
nejmladší diváky z mateřských škol.
Pásmo obsahuje pohádky: Rusalka
hupsalka; Nazdar kedlubny; Krtek fo-
tografem; Mikeš na pouti; Mistr myš;
Dorotka a zpěvák a Smolíček.

SOBOTA 17. 3.
PŘÍBĚH ZROZENÍ
v 17.30 hod., 101 min., USA, příst. 12 let
Jeden z největších příběhů lidstva za-
znamenává v historii poprvé nároč-
nou cestu Marie a Josefa, zázračné
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otěhotnění a narození Ježíše, které na-
vždy změní chod dějin. Cesta o délce
více než 160 km z Nazaretu do Betléma
vede nehostinnými pustinami a Marie
je v posledním měsíci těhotenství…
Film určitě stojí za shlédnutí — přijďte
se podívat!

SOBOTA 24. 3.
HAPPY FEET
v 17.30 hod., 108 min., přístupný
Rodinný animovaný film USA v čes-
kém znění se odehrává v Antarktidě.
To musíte vidět — hlavní hrdinou je
mladý tučňák, který se místo zpěvu vy-
jadřuje tancem — něco takového tu
ještě nebylo!

SOBOTA 31. 3.
CASINO ROYALE
v 17.30 hod., 145 min., příst. 12 let
Nová „bondovka“ USA s novým her-
cem — Daniel Craig (J. Bond) se natá-

čela z velké části u nás. Filmu nechybí
skvělé akční scény a krásné ženy —
přijďte se přesvědčit.

DUBEN 2007
17. 4. Obsluhoval jsem anglického
17. 4. krále;
14. 4. Po hlavě do prdele;
21. 4. Parfém: Příběh vraha;
28. 4. Borat

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štít Pražmo
zve děti i rodiče na tradiční

Hrátky na snûhuHrátky na snûhu

v sobotu 24. února 2007
od 14 hodin

na obvyklém místě na Zlani

Program se koná za každého počasí
(i bez sněhu).

Těší se na vás známá i neznámá strašidla.

V sobotu 24. února 2007
v 19.30 hodin

se v hotelu Trávný uskuteční
již tradiční

pochování basy
Vstupné 50 Kč.

Předprodej 23. února od 18.00 hodin
v hotelu Trávný..



1144 Pražmovské ozvěny

PŘIJMEME
do celoročního kratšího pracovního poměru (25 hod./týdně)

PRODAVAČKU
pro značkovou prodejnu Husqvarna Pražmo

Požadovaná kvalifikace: maturita nebo ÚSO technického nebo obchodního
směru, nebo výuční list a praxe prodavačky. Praxe s PC podmínkou.

Předpoklady: bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost, slušné a příjemné
jednání, flexibilita, samostatnost a schopnost se učit. 

možnost nástupu od 1. 3. 2007
PO DOHODĚ NEJPOZDĚJI 1. 4. 2007.

PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU ZASÍLEJTE NA ADRESU:
LIGNUS FRÝDEK–MÍSTEK S.R.O.

739 04 PRAŽMO 166
NEBO E-MAIL: info@lignusfm.cz

Nezapomeňte uvést telefonické spojení na sebe.
Bližší informace na tel. číslech: 558 692 392 a 606 624 870

Uzávěrka přihlášek do 20. 2. 2007
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, PRODEJNA

KERAK-KOMPT
OBKLADY–DLAŽBY
VE VYŠNÍCH LHOTÁCH

PRO VÁS PŘIPRAVILA
NA MĚSÍC ÚNOR/BŘEZEN

AKČNÍ SLEVY AŽ 50 %

NA VYBRANÉ DRUHY
KERAMICKÝCH DLAŽEB A OBKLADŮ. 

AKCE PROBĚHNE
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

INFORMACE NA TELEFONU:
PRODEJNA: 558 431 605,

MOBIL: 602 190 377.

ROZVOZ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ
JE ZDARMA.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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