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Výsledky voleb
v Obci Pražmo
Ve dnech 1. a 2. 11. 2002 proběhlo druhé
kolo senátních voleb, ve kterém v naší obci
zvítězil zástupce ODS, František Kopecký.
Ve stejném termínu proběhly i volby do zastupitelstva obce s těmito výsledky:
Komunálních voleb se zúčastnilo 451 voličů ze 767 zapsaných, to znamená, že
účast byla tentokrát 58,8 %.
Celkem bylo odevzdáno 2921 platných
hlasů, z toho získala:
KDU–ČSL
883 hlasů
2 mandáty
ČSSD
703 hlasů
2 mandáty
Sdružení NK 1107 hlasů
3 mandáty
KSČM
228 hlasů
0 mandátů

Sdružení NK
37,89 %
ČSSD
24,06 %
KSČM
7,8 %
KDU–ČSL
30,22 %

Do zastupitelstva obce Pražmo byli zvoleni:
KDU–ČSL:
Ing. Jindřich Vymětalík
205 hlasů
Břetislav Zbořil
200
ČSSD:
Ing. Jaroslav Valas, CSc.
138
Marek Kaniok
134

Sdružení NK:
Jan Krzyžánek
Mgr. Michaela Honešová
Bohuslav Brantál

206
171
112

Z jednání zastupitelstva
obce
Smlouva na čištění odpadních vod —
O připravované změně smlouvy na čištění
odpadních vod mezi obcemi Pražmo
a Raškovice jsme informovali již v srpnovém čísle zpravodaje. Návrh smlouvy zastupitelstva obou obcí schválila v říjnu.
Obec Raškovice bude tedy od 1. 1. 2003
provozovatelem kanalizace v naší obci
a s občany Pražma bude uzavírat smlouvy
na poskytování těchto služeb.
Nový ceník služeb na hřbitově — Starosta předložil zastupitelstvu návrh nového
ceníku služeb na hřbitově. Pro rok 2003 se
nemění výše nájmu za hrobové místo, ale
mění se ceny za vykopání hrobu a uložení
ostatků. Za uložení do hrobky se bude platit 300 Kč, za vykopání hrobu a uložení
ostatků 1500 Kč.
Příspěvek souboru Radost — Na oslavách výročí založení obce přispěl k dobré
pohodě dětský hudební soubor Radost,
v němž hrají také děti z Pražma. Zastupitelstvo obce se na říjnovém zasedání usneslo
vyhovět žádosti vedoucího souboru pana
Hradílka a poskytlo souboru finanční příspěvek na činnost ve výši 2 tisíce Kč.
Čestné občanství — Za přínos při poznávání historie rodu Pražmů, která je
spjata s historií naší obce, rozhodlo zastu-

2
pitelstvo obce o udělení čestného občanství panu Jaroslavu Pražmovi. Pan Pražma
poslal obci děkovný dopis, jehož text je
uveřejněn na jiném místě.

Poděkování
pana Jaroslava Pražmy
Vážený pane starosto, vážené obecní zastupitelstvo, vážení občané.
S velkým potěšením jsem přijal od vaší
obce titul čestný občan Obce Pražmo. Za
toto vysoké vyznamenání děkuji panu starostovi, zastupitelstvu a všem občanům
Obce Pražmo. Přijal jsem je s velikou radostí a děkuji vám všem za tuto poctu. Nemusím již napříště říkat — jedu do Obce
Pražmo, ale do naší Obce Pražmo.
Děkuji ještě jednou za tuto poctu a budu se velice těšit, že se tam na Pražmě sejdeme a přátelsky si popovídáme. Omlouvám se všem, že jsem se nemohl v tak významný den (výročí založení obce) této
oslavy zúčastnit, a tak jsem byl tam u Vás
alespoň ve vzpomínkách. Mám za sebou
těch 82 let a ještě nějaký ten měsíc a na
mém zdravotním stavu se podepsala i válka, nálety a těžký úraz.
Vážení moji spoluobčané, děkuji Vám
ještě jednou za Váš krásný dárek a nejen, že
se budu těšit, ale věřím, že přijde den, kdy
se sejdeme v naší krásné vesnici.
Váš spoluobčan Jaroslav Pražma

Nové zastupitelstvo
zahájilo činnost
Na základě proběhlých voleb se uskutečnilo první zasedání zastupitelstva obce
dne 15. 11. 2003 v hotelu Travný. Vysoká
účast spoluobčanů (více než 70) vytvořila
důstojné prostředí pro zahájení práce nového zastupitelstva. Program zasedání byl
následující:
1. Seznámení s výsledky voleb
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Volba komisí
4. Volba starosty a místostarosty
5. Jednací řád zastupitelstva
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6. Knihovna jako organizační složka
v obci
7. Diskuze
8. Usnesení
První zasedání zastupitelstva zahájil a řídil nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva — Ing. J. Valas. Seznámil přítomné
s výsledky voleb a řídil složení předepsaného slibu členů zastupitelstva. Následně byla zvolena návrhová a volební komise ve
složení: M. Kaniok — předseda, Mgr. M.
Honešová, B. Zbořil.
Volba starosty a místostarosty byla provedena tajně. Na základě voleb byly následně vyhlášeny výsledky.
V prvním kole voleb byl zvolen starostou
obce Ing. Jindřich Vymětalík většinou odevzdaných hlasů. Rovněž v prvním kole tajných voleb byl zvolen místostarostou obce
Ing. Jaroslav Valas, CSc. většinou odevzdaných hlasů.
V dalším bodě jednání vystoupil Ing. J.
Vymětalík s návrhem úprav jednacího řádu
zastupitelstva, který lépe umožní informovat spoluobčany o opozičních názorech
při jednání zastupitelstva a tak přispěje
k demokratizaci řízení obce. Do programu
byl rámcově zahrnut i bod jednání zabývající se činnosti knihovny v Pražmě. Jako
podkladový materiál pro širší diskuzi v obci je ve stručnosti uveden v samostatné
části.
Pro zkrácení náběhového období práce
nového zastupitelstva rovněž byli navrženi
a zvoleni předsedové jednotlivých výborů
pracujících v rámci obce Pražmo. K posílení kontrolní funkce byl jako předseda kontrolního výboru navržen a zvolen Jan Krzyžánek a předsedkyně finančního výboru
paní Mgr. Michaela Honešová. Předsedou
stavebního výboru byl zvolen Marek Kaniok
pro jeho znalosti z oblasti státní správy,
angličtiny a předpokládaného zapojení do
evropských programů rozvoje venkova.
Předsedou sociálního a kulturního výboru
byl zvolen Břetislav Zbořil pro jeho dloholeté zkušenosti v práci v zastupitelstvu.
Předsedou výboru životního prostředí byl
zvolen Bohuslav Brantál. Uvedení předsedové po zvolení byli vyzváni, aby do příští-
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ho prosincového zasedání připravili rámcové návrhy programů práce zřízených výborů a oznámili jména členů svých výborů.
Obecní zastupitelstvo stanovilo, že starosta obce bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný.
V diskusi vystoupili:
p. M. Kaniok — vyjádřil se k příspěvku
o místní knihovně a položil důraz na moderní formy práce za pomoci internetu; vyjádřil se k vyšší informovanosti spoluobčanů o činnosti knihovny a finančních možnostech zabezpečení její práce;
p. J. Krzyžánek — vyjádřil se k výsledkům
voleb a provedl kritiku práce předchozího
zastupitelstva, zejména pak v práci se zaměstnanci OÚ Pražmo;
p. J. Valas — poukázal na osobní podíl p.
Krzyžánka ve funkci místostarosty na kritizovaných skutečnostech; navrhl zpracovat
systém řízení a kontroly práce zaměstnanců OÚ Pražmo a zároveň doporučil, aby
starosta obce do příštího zasedání zpracoval plán hlavních bodů jednání zastupitelstva obce na 1. pololetí 2003.
p. J. Vymětalík — přednesl poděkování p.
Jaroslava Pražmy za udělení čestného občanství.
V diskusi vystoupili spoluobčané:
p. Jiří Muroň — poděkoval za práci předchozímu zastupitelstvu a popřál mnoho
úspěchů v práci novému zastupitelstvu;
p. B. Mikoláš — upozornil na nutnost věnovat soustavnou pozornost řešení protipovodňových opatření v místí části Roveň;
p. P. Jerglík — vznesl požadavek na umístění kontejnerů na separovaný odpad v oblasti hřbitova.
Na připomínky reagovali Ing. Vymětalík
a Ing. Valas s tím, že tyto přednesené náměty a připomínky budou dále rozpracovány a řešeny předsedy ustavených výborů.

O čem se bude jednat
v prosinci
Poslední zasedání zastupitelstva obce
v tomto roce je plánováno na 12. prosince.
Zasedání se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin. Na programu jednání budou zejména tyto body:

— návrh rozpočtu obce na rok 2003
— Ing. Vymětalík
— doplnění výborů o další členy
— plán práce zastupitelstva na 1. pololetí 2003 — Ing. Vymětalík
— návrh programu rozvoje obce do roku 2006 — Kaniok
— problematika obecní knihovny —
Zbořil
— návrh systému řízení a kontroly zaměstnanců OÚ — Ing. Valas.

Jak dále s knihovnou?
Obecní knihovna na Pražmě si již získala
svůj okruh čtenářů. Svou zásluhu na tom
má i knihovnice Ing. Zuzana Bužková. Přesto má zastupitelstvo obce zájem o další
rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny.

Nejdříve si řekněme několik statistických
údajů. Knihovna je otevřena vždy v pondělí od 16 do 18 hodin. Navštěvuje ji 147 čtenářů, z toho je 75 dětí do 15 let. V loňském
roce měli čtenáři celkem 3823 výpůjček
a mohli si vybírat ze 4633 knih a několika
časopisů. Vlastní příjmy knihovny jsou zanedbatelné a v roce 2001 činily 949 Kč. Náklady na provoz jsou tvořeny zpravidla
dvěma položkami. Na nákup nových knih
byla vydána částka 19 039 Kč. Druhou položkou jsou výdaje na mzdu knihovnice
a pojištění. Tyto výdaje dosáhly částky
21 857 Kč.
Jak by měl vypadat další rozvoj knihovny
a poskytovaných služeb? Zastupitelstvo
obce se snaží najít odpověď na tyto otázky
hledáním nových přístupů, které spočívají
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zejména ve spolupráci s okolními obcemi
a v případném zařazení knihovny do celostátního registru knihoven, které by umožnilo získávat státní dotace na rozvoj knihovny a spolupracovat s městskou knihovnou, především v oblasti půjčování knih.
Povinností obce jako zřizovatele knihovny
je v případě jejího zařazení do celostátního
registru umožnit čtenářům do roku 2006
přístup k internetu.
Nejdůležitější podněty ke zkvalitnění
knihovních služeb by měly přijít od samotných čtenářů. Zastupitelstvo se bude těmito podněty zabývat, protože jedině ve spolupráci se čtenáři je možné transformovat
knihovnu do podoby, v níž bude efektivně
poskytovat nejlepší služby.
Ing. Jindřich Vymětalík

a později Český červený kříž nebo Československý svaz žen. Organizováním přednášek a celkovou aktivitou pomáhala významně v osvětové činnosti a svým příkladem pak i v emancipačním procesu tehdejší přeměny vesnice. V minulosti vedla
kurzy šití, vaření, zasloužila se o provoz
prádelny a mandlovny. Za svou práci byla
mnohokrát oceněna okresními, krajskými
i státními orgány a je tak příkladem pro naše spoluobčany.

Poděkování
za příkladnou práci

v Obecním úřadě Morávka
Výstava se uskuteční
v sobotu 14. 12. 2002 8.00—16.00 hod.
v neděli
15. 12. 2002 8.00—16.00 hod.
v pondělí 16. 12. 2002 8.00—12.00 hod.
Prodej adventních vazeb, keramiky,
cukroví, vánočních ozdob a svícnů.
Těší se na vás zahrádkáři z Morávky.

Při příležitosti dovršení významného životního jubilea si dovolujeme společně
s výborem Českého červeného kříže vyjádřit poděkování za dlouholetou příkladnou
práci ve prospěch naší obce paní Emílii
Alexové a popřát jí mnoho zdraví a štěstí
do dalších let.
Paní Alexová, rozená Nezhodová, se narodila před 80 lety v naší obci v rodině s osmi sourozenci. Životní podmínky zde byly
velmi obtížné. Jako většina mladých děvčat
po škole byla bez možnosti se dále vzdělávat a byla donucena chodit po službách
u větších sedláků ve Frýdku, Šenově a podobně. V roce 1941 se provdala za Ladislava Alexu, který se z oblasti Hané následně
přistěhoval na Pražmo. Společný život
s manželem byl velmi harmonický a aktivně otevřený ve prospěch rozvoje obce. Je
smutnou skutečností, že rodinný život byl
doprovázen častými tragediemi. Z šesti narozených dětí tři zemřely v ranném dětství,
po smrti manžela postupně zemřely
i ostatní děti. Rodinnou útěchu paní Alexová nachází u svých příbuzných a hlavně
vnoučat.
Rodina se zasloužila o prosperitu místního zahradnictví a rozvoj veřejně prospěšných organizací jako je Československý

Zahrádkáři z Morávky
Vás srdečně zvou na tradiční

Vánoční výstavu

TJ Pražmo – Raškovice, oddíl ZRTV
pořádá v pátek,
22. 11. 2002 v 18.00 hodin
v sále kina Raškovice
komponovaný pořad
Jiřího Kráčalíka
z expedice CK Turistika a hory

ALTAJ
doprovázený diapozitivy,
hudbou, slovem.
program: život lidí na Altaji
tundry, příroda, tajga
výstup na nejvyšší vrchol
BELUCHU — 4506 m.
Nenechte si ujít tuto
zajímavou přednášku, těšíme se na vás.
Vstupné: dospělí
25 Kč
děti do 15 let 5 Kč
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Soukromé osmileté gymnázium, s. r. o.
28. října 1598, 738 02 Frýdek–Místek
(sídlící v budově Střední průmyslové školy)
www.sogfm.cz
Kontakt:
ředitelka školy
jednatelka školy, výchovný poradce
sekretariát

Mgr. Eva Zykmundová, tel., fax: 558 406 299
Mgr. Radomila Vaníčková, tel., fax: 558 406 271
e-mail: vanickovar@seznam.cz
Jana Ondračková, tel., fax: 558 433 572

Charakteristika školy:
Soukromá škola (školné 10 000 Kč/rok)
Čtyřletý i osmiletý cyklus.
Uplatnění absolventů:
Základním posláním gymnázia je příprava žáků ke studiu na VŠ všech typů, vyšších odborných školách.
Ve školním roce 2001/2002 maturovalo 27 studentů, úspěšnost přijetí na VŠ — 89 % (více
informací na webových stránkách).
Přijímací řízení pro školní rok 2003/2004:
1. kolo přijímacích zkoušek
2. kolo přijímacích zkoušek na státních školách
3. kolo přijímacích zkoušek na SOG

14. dubna 2003
15. května 2003
22. května 2003

Den otevřených dveří:
5. listopadu 2002, 7. ledna 2003.
Nadstandardní péče školy:
* široká nabídka jazykového vzdělávání — AJ, NJ, kroužky — RJ, latina, španělština,
* francouzština
* rodilý mluvčí nasazen v rozvrhu hodin
* debatní liga v AJ, ČJ (rozvíjení rétoriky, komunikace, asertivního chování)
* příprava studentů k mezinárodní zkoušce z AJ
* konzultační hodiny
* konzultace přes internet
* kroužky (fyzika, matematika, chemie)
* možnost navýšení výuky výpočetní techniky
* zahraniční zájezdy USA, Anglie, Francie (i s rodiči)
* základy administrativy

ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební
a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 737 357 343
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Firma Kyncl
přijímá objednávky

na vánoční krůty
cena 60 Kč/kg,
rozvoz a prodej 12. 12. 2002
příjem objednávek a informace:
Pražmo, prodejna p. Chalupy
tel: 558 692 232
krůty se budou prodávat 12. 12. 2002
Pražmo, hotel Travný
15.30—16.00 hodin

Dobrá šance!

Pozor!

Chcete aktivně rozhodovat
o investování vašich
finančních prostředků?
Chcete pomoci sobě
i svým dětem?
Chcete se dobře orientovat
ve světě financí?
Hledáte práci
a současně svobodu?

Máte rádi své peníze?

S námi si svá přání splníte!
Rozšiřte náš úspěšný tým.
Bližší informace získáte
na telefonu:
mobil: 737 122 383
po 18.00 hod.: 558 624 617
Nezmeškejte tuto příležitost!

Není vám lhostejná va‰e
finanãní situace?
Chcete mít své úspory v bezpeãí
a v˘hodnû uloÏeny?
Nebo se vám zdá,
Ïe nemáte z ãeho ‰etfiit?
Zavolejte mi:
mobil: 737 122 383
nebo po 18.00 hod.: 558 624 617
Poradíme se
vytvofiíme spoleãnû program
va‰emu rodinnému rozpoãtu
na míru.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí

❒ zateplování budov ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
❒ tesařské práce
❑❑
❒ pokrývačské
práce
❒❒pokrývačské
práce❑❑
klempířské práce
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Kontakt:
Fluksa
— Mattys
group
Příborská
12/1585Jiří(areál
bývalého
Řempa
v Místku)
Příborská
12/1585
(areál
Řempa
Tel./fax:
0658/64
75 55
nebobývalého
tel.: 0658/62
28 v90Místku)
— večer
Tel./fax:
558 647
nebo tel.:
558 622 890 — večer
Mobil:
0608/87
71555
65, e–mail:
mattys.group@quick.cz
Mobil: 608 877 165, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 558 627 527 — mobil 602 741 231

Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluÏby:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

opravy, montáže a revize plynových zařízení
práce vodoinstalatérské a topenářské
montážní práce účtujeme s 5% daní
dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
plynové ohřívače vody
plynová podokenní topidla
montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky na zkapalněný
plyn — PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t.

Poradenskou službu poskytneme zdarma
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

