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Náklady na požární ochranu
Zastupitelstvo obce se zabývalo na svém zasedání skutečnou výší nákladů na
požární ochranu v obci v roce 2003. Provedená úsporná opatření se projevila ve
snížení nákladů proti roku 2002. Jednotlivé nákladové položky jsou uvedeny
v následující tabulce.
nákladová položka

celkem Kč

mzdové náklady
3 292,00
oděvy, obuv
75 600,00
DHM
19 368,00
spotřební materiál
10 938,70
vodné a stočné
8 078,80
plyn
45 238,00
elektrická energie
2 141,50
pohonné hmoty
3 455,90
služby telekomunikací
6 379,20
tech. prohlídky a opravy
3 873,20
cestovné na školení
952,60
Celkem:
179 317,90

náklady obce
v Kč
3 292,00

Ve mzdových nákladech jsou zahrnuty doplatek mzdy domovníka a odměna dle dohody o provedení práce
při opravě oplocení. Do spotřebního
materiálu patří zejména materiál na
opravu oplocení a na malování místností. Částka za vodné a stočné ukazuje, že spotřeba vody se snížila prakticky na úroveň roku 2000, nadspotřeba
vody v letech 2001 a 2002 činila minimálně 956 m3 a bude projednána s ná-

zdůvodnění

hrazeno z dotace
hrazeno z dotace
10 938,70
7 165,80
22 989,00
2 141,50
2 455,90
6 179,20
3 873,20
952,60
59 987,90

částečně hrazeno nájemníky
rozpočítáno mezi nájemníky
částečně hrazeno z dotace
částečně hrazeno nájemníky
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jemníky. V položce elektrická energie
jsou již zohledněny podíly nájemníků.
Některá úsporná opatření evidentně
ovlivnila výši nákladů již letos, některá
se projeví výrazněji v příštím roce. Náklady sice nelze snižovat do nekonečna, to ovšem nebrání dalšímu vyhledávání možných úspor.
Ing. Jindřich Vymětalík

Parohatá města
V České republice je celkem 53 měst
a obcí, v jejichž znaku je jelen nebo
paroží. Jedním z nich je také město Semily, které se rozhodlo uspořádat ve
dnech 28. a 29. května 2004 setkání zástupců těchto měst a obcí. Akce se
jmenuje „Parohatá města“.
Tato akce je současně mezinárodní
akcí, podpořenou projektem Phare
CBC, partnery ze sousedních států
jsou polské město Jelenia Góra a německá obec Hirschfelde.
Program setkání bude ještě upřesněn, zatím se předpokládá, že v pátek
odpoledne se setkají zástupci měst
a obcí na semilské radnici, pak bude
následovat prohlídka města a okolí, na
večer je připraven pestrý zábavný program v sále KC Golf včetně doprovodných akcí. V sobotu dopoledne bude
slavnostně otevřena výstava prezentace zúčastněných měst a obcí a jejich
znaků v budově Státního okresního archivu v Semilech, odtud půjde městem slavnostní průvod k budově zámku a muzea, kde bude probíhat další
program pro děti i dospělé v zábavném
duchu, snad se dá mluvit i o recesi.

Pražmovské ozvěny
Město Semily současně vyhlásilo výtvarnou soutěž „Jelen mého města“
bez omezení výtvarných technik a věkových kategorií. Výtvarná díla (kresby,
malby, kombinované techniky) by měla být minimálně ve formátu A3, trojrozměrná díla by měla mít takový rozměr, aby nevznikl problém s jejich doručením do Semil do 30. dubna 2004.
Všechna díla budou vystavena v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech, výtvory vybrané porotou budou oceněny
dárkem.
Projekt „Parohatá města“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie
a předpokládá se, že to bude pravidlem i při opakování této akce v příštích letech, kdy bude pořadatelem jiné
„parohaté“ město.

Z jednání zastupitelstva
obce
Rozpočet obce — Rozpočet obce na
rok 2004 byl schválen ve výši 8 003 tisíce Kč. Proti původnímu návrhu to znamená navýšení o 260 tisíc Kč. Ve výdajích je s touto částkou počítáno na výstavbu chodníku.
Náklady na provoz hřbitova — Celkové náklady na provoz hřbitova v roce 2003 činily 173 187 Kč. Vzhledem
k tomu, že smlouvy o nájmu hrobového místa nemohou být uzavřeny na
dobu kratší než 15 let, roční ztráta obce na provoz hřbitova se pohybuje
v rozmezí 10 až 70 tisíc Kč. Starosta
proto připraví zvýšení poplatků za nájem hrobového místa.

Pražmovské ozvěny
Veřejně prospěšné práce v obci —
Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnání 2 mužů a 2 žen z řad uchazečů
o zaměstnání na veřejně prospěšné
práce v obci od dubna 2004.

Valná hromada
Pastevního sdružení Zlaň
se koná
v pátek 12. března 2004 v 18 hodin
v sále hotelu Travný.
Zveme všechny spoluvlastníky.

Ochrana ovzduší
Negativní vliv na naše ovzduší má
stále rozšířené spalování komunálního odpadu, především některých jeho
složek. Při tomto spalování vznikají
nebezpečné chemické látky, například
dioxin, které narušují kvalitu ovzduší,
což pocítí naši občané zejména při inverzním charakteru počasí.
Do kamen v žádném případě nepatří plastové láhve a obaly, ani krabicové
obaly od nápojů, které nejsou jen z papíru. Nepatří tam ani lakované a mořené dřevo a dřevotřísky.
Spalování odpadu v našich domácnostech rozhodně nikomu neprospěje
a ani nesníží náklady na odvoz komunálního odpadu. Určité snížení nákladů je možné jen při separovaném sběru, protože za vytříděný odpad dostává obec příspěvek. Plasty by rozhodně
neměly končit v kamnech, ale v kontejnerech k tomu určených.
Bohuslav Brantál
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Dotace na připravované
projekty v roce 2004
Vzhledem k tomu, že se v uplynulém
období podařilo snížit dluhovou službu naší obce na takovou úroveň, která
již umožňuje využívat různé dotační
tituly na podporu rozvojových projektů, podali jsme dvě žádosti o dotaci na
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
První žádost se týká projektu nazvaného „Chodník kolem veřejné komunikace u kaple“. O zamýšlené výstavbě
tohoto úseku chodníků jsme Vás již informovali, nyní bych rád zmínil to, že
v současné době se zpracovává projektová dokumentace, která by měla být
vyhotovená v březnu tohoto roku. Samotná stavba by měla být realizována
v období od 1. 4. 2004 do 30. 10. 2004,
přičemž termín dokončení stavby je
vázán právě na čerpání finančních
prostředků z případné dotace, která by
mohla být poskytnuta až do výše 50 %
celkových nákladů. Celkové náklady
na tuto stavbu by podle předběžných
výpočtů projektanta měly činit max.
480 000 Kč (přesná kalkulace bude vyčíslena v průběhu realizace), náklady
za vypracování projektové dokumentace budou ve výši 29 500 Kč, z tohoto
vyplývá, že dotace může být poskytnuta do výše max. 255 000 Kč.
Druhá žádost je podána na podporu
vypracování studie nazvané „Zlepšení
kvality ovzduší v obci Pražmo cestou
využití biomasy“. Problematika „biomasa“ byla v minulosti rovněž velmi
často probírána, kdy závěrem jednání
s mnoha odborníky je rozhodnutí zastupitelstva vypracovat studii, která by
dokázala po všech stránkách posoudit
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možnosti využití tohoto paliva v obci
a porovnat ho s jinými alternativami
vytápění tak, aby pro naši obec z této
studie vzešlo doporučení nejlepší volby. Tato studie bude vypracována odborníkem na energetiku a měla by být
velice podrobná a rozsáhlá, proto si
vyžádá nemalé náklady, které bychom
chtěli alespoň zčásti pokrýt právě
z dotace, která může dosahovat až
70 % celkových nákladů tzn. až 103 950
Kč, při předběžně navržených nákladech 148 500 Kč. Termín realizace studie se předpokládá rovněž od 1. 4.
2004 nejpozději do 31. 10. 2004.
Na závěr bych chtěl uvést, že obec
Pražmo by tyto projekty v tomto roce
ráda realizovala i v případě, že nebude
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
poskytnuta žádná dotace. Pevně však
věřím, že žádosti byly napsány takovým způsobem, že při získávání těchto
dotací nevznikne žádný problém.
Marek Kaniok DiS., místostarosta obce

Pražmovské ozvěny

MUDr. Andrea Polová
oznamuje uzavření ordinace
v Raškovicích
v týdnu od 8. do 14. března 2004.

MUDr. Marie Mácová
ordinuje o jarních prázdninách
od 8. do 14. března 2004:
18. 3. — Raškovice
10.00—11.30
19. 3. — Morávka
10.00—11.30
10. 3. — Raškovice
12.30—14.00
11. 3. — Morávka
10.00—11.30
12. 3. — Raškovice
10.00—11.30
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KINO RA·KOVICE
Vážení diváci, předkládáme vám následující program na BŘEZEN 2004.
Cena vstupenek je stále stejná: 32, 34, a 36 Kč +1 Kč příplatek na fond kinematografie.

BŘEZEN 2004
6. 3. SOBOTA
KDYBYCH BYL BOHATÝ
v 17.30 hod., 105 min., přístupný
Hořká komedie o tom, co se může
všechno stát, když někomu spadne do
klína deset miliónů euro.
13. 3. SOBOTA
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
v 17.30 hod., 102 min., přístupný
Akční komedie USA v hl. roli Antonio
Banderas a Johny Deep.
17. 3. STŘEDA
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ II.
v 10.00 hod., 61 min., cena 12 Kč
Pohádkové představení pro naše nejmladší diváky z MŠ s oblíbeným krtečkem. Volná místa i pro veřejnost.
19. 3. PÁTEK
SPY KIDS 3D: GAME OVER
v 16.00 a 18.00 hod., 89 min, cena navýšena o cenu brýlí, které jsou součástí vstupenky 42, 44, 46 + 1 Kč na fond
kinematografie.
Sci-fi komedie USA v českém znění
v projekci 3D — nasaď si brýle a buď
ve třetí dimenzi. Poprvé tato projekce
i v obyčejných kinech nejen v Praze
v kině IMAX.
Poutavý příběh pro celou rodinu v dalším pokračování. Nenechte si jej ujít,
jedinečná příležitost!
Pozor, hrajeme dvě představení!

26. 3. PÁTEK
PÁN PRSTENU: NÁVRAT KRÁLE
v 8.30 hod. pro ZŠ Raškovice — cena
20 Kč, večerní představení v 17.30 hod.
pro veřejnost — cena 40 Kč.
Třetí a zároveň závěrečný díl filmové
trilogie Tolkienova díla, na který se jistě mnozí z vás již těší.
Délka filmu 180 min.

Hrabec Vladimír
Raškovice 393,
tel.: 558 692 001,
602 519 966
u montáž silikonového těsnění
do drážky
u montáž horizontálních žaluzií
do plastových oken
a euro oken
u výroba a montáž vertikálních
žaluzií
u pokládání a lepení koberců
u pokládání plovoucích podlah
laminátových a dřevěných
u stolařské práce
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REKONSTRUKCE
domů, chat a koupelen na klíč včetně dodávky materiálu.
Provádíme:
. obklady, dlažby, výměnu oken a dveří, sádrokartonářské a zednické práce,
. opravy, montáž a revize elektro,
. instalace, plynu, vody, ústředního topení a provedení odborných projektů
(výměna radiátorových těles, kotlů atd.).
VODA — pozink, plast
TOPENÍ — černé trubky, měď, plast.
PRODEJNA MATERIÁLU
Pražmo 78 (vedle hasičské zbrojnice).
Do 28. 3. 2004 sleva na radiátorová tělesa desková 20 %.

VODA — TOPENÍ — PLYN
Jindřich Kaňok
tel. 602 727 786

KH Auto
fa Havlíãek Karel PraÏmo ã. 214
(u Obecního úfiadu PraÏmo)

nabízí:
—
—
—
—

náhradní díly na v‰echny zahraniãní osobní a dodávkové vozy
filtry olejové, vzduchové, palivové, pylové
oleje TEXACO a STARLINE
v˘fuky, tlum. pérování, al. disky atd.

Dodávka do 24 hodin, dobré ceny.
Ve‰keré dotazy k nabídce zodpovím
na tel. 603 876 536 nebo 558 692 605.

Pražmovské ozvěny
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❒ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❒
❑ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❒
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑

❒ klempířské práce ❒
❒ tesařské práce ❑
Kontakt: Mattys group — Jiří Fluksa
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 558 647 555, Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz

Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 330 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. — Výtisk zdarma.

