Zpravodaj obce Pražmo
prosinec 2013

číslo 4/2013

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych
Vám
jménem
všech
představitelů a zaměstnanců obce
Pražmo popřál v pohodě a radosti
prožité vánoční svátky a úspěšný
rok 2014.
I v tak nelehké době, kdy mnozí
nemají práci a bojují s nedostatkem
financí, kdy jsme každodenně
zahlcováni informacemi o tom, co je
na světě špatně a jak všichni mezi
sebou soutěží a snaží se uzmout to největší sousto, byť na úkor toho druhého,
je možné zhluboka se nadechnout a říci si, jak je vlastně na tom světě krásně
a jak stojí za to ten svět mít rád. Věřím, že právě o vánocích se Vaše emoce
projeví v pozitivním smýšlení, víře a lásce o to víc, kdy takto posíleni
vstoupíte vznešeným a odhodlaným krokem do nového roku
Marek Kaniok, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2014 je poplatek
stanoven na 556 Kč, přičemž pro občany s trvalým pobytem v obci je
stanovena úleva ve výši 56 Kč, kdy celková výše poplatku pro ně činí,
stejně jako v letošním roce 500 Kč. Dochází však ke změně splatnosti
poplatku, kdy tento je povinnost zaplatit nejpozději do 30. října
2014.
V rámci zasedání zastupitelstva obce byla veřejně projednána
problematika připravovaného projektu: „Urbanistické úpravy centra obce
Pražmo“. Formou závěrečného semináře byla představena mnohaměsíční
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práce projektantů, představitelů obce a v neposlední řadě pracovní
skupiny složené z řad občanů, kterým tímto velmi děkuji za příkladnou
spolupráci, jejich zájem a inspirativní připomínky. Ještě v letošním roce
bude projektová dokumentace předložena do schvalovacího procesu.
OHLÉDNUTÍ ZA.........
Setkání seniorů
V pátek 15. listopadu 2013 se v hotelu Travný uskutečnilo již tradiční setkání
seniorů. Proti minulým létům chtěli organizátoři vnést do této akce i trochu
osvěty a proto proběhla hned na počátku téměř hodinová přednáška
právníka Mgr. Tomáše Liškutína z pražské organizace na ochranu
spotřebitelů, který ve své prezentaci upozornil na práva a povinnosti
spotřebitelů v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Celé povídání bylo
doplněno řadou příkladů a situací, do kterých se může dostat každý občan.
O tom, že to bylo téma velmi zajímavé a poučné, svědčily i dotazy posluchačů.
Následný program byl již obdobný jako v minulých letech, kdy svým krásným
pohádkovým pásmem přišly pozdravit naše starší spoluobčany děti
z mateřské školky, krátkým pěveckým vystoupením potěšily děti ze základní
školy z Raškovic a navíc se předvedli i mladí judisté z Raškovic, nad jejichž
akrobatickými kousky žasl nejeden divák. Po celou dobu podbarvoval
atmosféru příjemnou hudbou pan Milan Glembek, v závěru došlo dokonce i
na tanec. V dobré náladě a s dobrým občerstvením se neslo celé odpoledne až
do večerních hodin.
Mikulášská nadílka na koních
Naopak tato akce patřila mezi ty úplně nové. Myšlenka, uspořádat
mikulášskou nadílku pro všechny děti přišla od nadšených místních obyvatel.
Od myšlenky ke skutku byl pak jen malý krůček a tak 5. prosince v podvečer
projel obcí a nakonec dorazil do areálu u sv. Floriána nádherně nazdobený
a nasvícený kočár tažený koňmi a v něm seděl svatý Mikuláš. Kočár
doprovázela družina andělů a čertů na koních. Balíček od Mikuláše dostaly
všechny děti, ale musely slíbit, že už budou opravdu hodné:-) Přítomné
nezbedy vykoupily děti z naší školky, které si pro Mikuláše připravily pásmo
vánočních písniček. Za to, že se nadílka opravdu povedla, patří velké díky
všem čertům a andělům, kteří se do Pražma v hojném počtu sletěli. Velké díky
patří sv. Mikuláši, který poznal, že v naší vesnici máme hodné děti.
Poděkování nechť přijmou i všichni, kteří se na akci organizačně podíleli,
zejména pak Sdružení rodičů při MŠ Pražmo, které zajišťovalo bohaté
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občerstvení, ochotné maminky, které pekly a pekly, kolektiv mateřské školky,
dobrovolní hasiči, ochotní zaměstnanci obce a v neposlední řadě koníci a
jejich páni, bez kterých by to prostě nebylo ono.
A důkazem toho, že se akce opravdu povedla je i zájem České televize, která si
přijela natočit reportáž. Tato byla vysílána 5. 12. v 18:00 hod. v pořadu
Události v regionech. Najít jí můžete v archivu pořadů české televize
na www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/
Vítání občánků
Vítání občánků mělo letos zcela netradiční formu. Vzhledem k tomu, že
se od posledního vítání zhruba před rokem narodily na Pražmě pouze
3 miminka, rozhodli jsme se je navštívit přímo v jejich domovech. Na pomoc
jsme si vzali tři malé sudičky ze školky, které popřály novým občánkům
do života jen to nejlepší. Kromě
krásného přání dostaly miminka
hračku a rodiče kytičku s
finančním příspěvkem. I přesto,
že setkání s miminky touto
formou byla velmi příjemná,
doufáme, že se situace zlepší a
napřesrok budeme moci přivítat
daleko více miminek na již opět
tradičním vítání na obecním
úřadě.
Vánoční ladění
V rámci tohoto předvánočního pátečního odpoledne se konal v parku pod
kostelem vánoční jarmark. Na něm bylo možno zakoupit nejrůznější zboží od
domácího chleba, dřevěných hraček, keramiky až po šperky z korálků.
Nechyběl ani již tradiční svařáček místních hasičů ani výborný bigos
z kuchyně pana faráře. Ve staré faře si mohly děti vyrobit nějakou ozdobu
nebo napsat přání Ježíškovi, za což dostaly sladkou odměnu. Když se setmělo,
začala schola zpívat koledy a rozsvítil se vánoční stromeček. Příjemnou
tečkou za celým odpolednem byl adventní koncert vokální skupiny
Gentlemen singers v kostele.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce
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Termíny čištění komínů v roce 2014:
Pan Robert Welszar bude v naší obci v těchto dnech: 6. a 7.března,
22.a 23.května a 27.a 28.listopadu 2014.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Úřední hodiny na obecním úřadě Pražmo v době svátků
pondělí
pátek
pondělí
úterý

23. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013

8:00 hod. – 11:30 hod.
neúřední den
8:00 hod. – 11:30 hod.
neúřední den

Úřední hodiny na obecním úřadě Raškovice v době svátků
od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 – obecní úřad uzavřen
Sběrný dvůr Raškovice-Pražmo
v pátek 20. 12. 2013 a v sobotu 21. 12. 2013 – uzavřen
v pátek 27. 12. 2013 a v sobotu 28. 12. 2013 - uzavřen

OBECNÍ PLES SE BUDE KONAT V PÁTEK 14. 2. 2014 V HOTELU TRAVNÝ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 13. 1. 2014
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PRAŽMĚ, (1 OSOBA MŮŽE ZAKOUPIT MAX. 1
STŮL – 8-10 LÍSTKŮ) VSTUPNÉ 180 KČ S VEČEŘÍ
HASIČSKÝ PLES SE BUDE KONAT V PÁTEK 17. 1. 2014 V HOTELU
TRAVNÝ – vstupné 100 Kč, předprodej p. Toman (Pražmo 176)
INFORMUJEME OBČANY OBCE, ŽE NOVÁ OBECNÍ KNIHOVNA V BUDOVĚ
OBECNÍHO ÚŘADU PRAŽMO BUDE OTEVŘENA OD 15. 1. 2014.
OTEVÍRACÍ DOBA SE NEMĚNÍ (KAŽDOU STŘEDU OD 9:00-10:30 HOD.,
KAŽDÝ PÁTEK OD 14:00-18:00 HOD.)
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