
opravy cest 50
dopravní obslužnost 170
čištění odpadních vod 450
mateřská škola 314
základní školy 390
provoz kuchyně 273
obecní knihovna 35
kultura 10
bytové hospodářství 10
veřejné osvětlení 50
pohřebnictví 210
plynofikace 200
sběr a svoz odpadů 190
zneškodňování odpadů 200
Rajmaneum 80
pečovatelská služba 80
požární ochrana 130
zastupitelstvo obce 360
místní správa (provoz OÚ) 1243
vrácení dotace 11
splátky úvěrů 200
splátky půjčky SFŽP 1840

Bruzovice 21 261,40 Kč
Kaňovice 4 598,00 Kč
Sedliště 11 737,90 Kč
Pazderná 4 978,50 Kč
Lučina 2 690,00 Kč
Skalice 4 856,70 Kč
Baška 38 791,00 Kč
Dobrá 44 102,50 Kč
Dobratice 23 504,30 Kč
Vojkovice 5 325,00 Kč
Frýdek 136 317,60 Kč
Morávka 22 460,50 Kč
Krásná 8 110,00 Kč

22. února 2002 číslo 2 / 2002

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Návrh rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce Pražmo schváli-

lo na svém zasedání návrh rozpočtu
obce pro rok 2002 ve výši 6446 tisíc Kč
v tomto členění (v tis. Kč):

Příjmy
daňové příjmy 4580
nedaňové příjmy 1040
kapitálové příjmy 300
přijaté dotace 526

Výdaje

Ing. Jindřich Vymětalík

Pastevní sdružení Zlaň
zve své členy na

valnou hromadu,
která se koná

v pátek 15. března 2002 v 18 hodin
v sále hotelu Travný.

Na programu jednání je 
výsledek hospodaření za rok 2001,

plán činnosti v roce 2002,
rozdělení zisku,

pro členy je zajištěna večeře.

Výtěžek Tříkrálové sbírky
CHARITA Frýdek–Místek děkuje ob-

čanům za jejich štědrost i za vlídné
přijetí koledníků. Svým příspěvkem
pomohli lidem v nouzi, za což si za-
slouží uznání a vděčnost.

Výtěžek sbírky v roce 2002 za celý
okres činil 647 556,70 Kč. Občané v jed-
notlivých obcích okresu přispěli takto:



Pražmo 10 720,00 Kč
Raškovice 9 974,30 Kč
Brušperk 31 685,40 Kč
Palkovice 28 272,40 Kč
Kozlovice 25 820,20 Kč
Metylovice 21 443,80 Kč
Lhotka 9364,70 Kč
Chlebovice 13 602,00 Kč
Staříč 29 808,20 Kč
Sviadnov 15 088,20 Kč
Místek 46 784,00 Kč
Frýdlant n. O. 44 557,10 Kč
Pržno 10 838,10 Kč
Pstruží 6 952,50 Kč
Čeladná 7 498,40 Kč
Ostravice 3 227,00 Kč
Staré Hamry 3 642,00 Kč
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Program rozvoje
Moravskoslezského kraje

V závěru roku 2001 schválilo zastu-
pitelstvo Moravskoslezského kraje
Program rozvoje územního obvodu
Moravskoslezského kraje na léta
2001—2004. Program je dokumentem
zpracovaným podle zákona č. 248/2000
Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
Je to základní střednědobý programo-
vý dokument k podpoře regionálního
rozvoje na úrovni kraje.

Program rozvoje kraje, jak jej zkráce-
ně nazýváme, je rozčleněn do hlavní
textové části a pěti příloh, v kterých
jsou uvedeny podrobnější informace.
Na základě analýzy statistických údajů
a analýzy silných a slabých stránek,
příležitostí a ohrožení byla zpracována
strategická vize kraje, cíle a priority
rozvoje kraje.

Moravskoslezský kraj chce být atrak-
tivním, ekonomicky silným a konku-
renceschopným středoevropským re-

Ing. Pavel Bužek

gionem. Program rozvoje kraje vyme-
zuje šest základních problémových
okruhů rozvoje kraje, v rámci nichž
jsou definovány dílčí strategické cíle:
— Ekonomika a podnikání
— Infrastruktura
— Lidské zdroje
— Životní prostředí
— Cestovní ruch
— Zemědělství a venkov

Za účelem dosažení těchto cílů byla
specifikována v každém problémovém
okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé
pracovní skupiny se dohodly na opat-
řeních, jejichž řešení považují v dnešní
situaci kraje za prioritní a zároveň sta-
novily územní priority, které vymezují
mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba
podporovat s ohledem na vyvážený
rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje při
schvalování rozpočtu na rok 2002 již
schválilo vyčlenění finančních pro-
středků na některé konkrétní rozvojo-
vé aktivity, které jsou v souladu s cíli
jednotlivých opatření. Jsou jimi napří-
klad: 
— příprava strategické průmyslové

zóny Nošovice 
— vybudování integrovaného záchran-

ného systému na úrovni kraje 
— grantová schémata pro programy

prevence kriminality a drogové zá-
vislosti 

— pořízení studie odpadového hospo-
dářství

— pořízení povodňového plánu 
— zpracování územní energetické

koncepce
— strategie ochrany přírody a zlepšo-

vání kvality ovzduší 
— grantové schéma podpory agrotu-

ristiky 
— grantové schéma obnovy kultur-

ních památek 
— příprava a zabezpečení staveb na

silnicích II. a III.třídy 
— grantové schéma na využití volno-

časových aktivit dětí a mládeže.
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Kromě aktivit uvedených v rozpočtu

kraje na rok 2002 vytvořilo zastupitel-
stvo kraje finanční rezervu, kterou bu-
de v průběhu roku 2002 uvolňovat na
další rozvojové aktivity, vyplývající
z Programu rozvoje kraje. 

Například připravujeme:
— podmínky pro činnost Rady pro

rozvoj lidských zdrojů, která by mě-
la mj. pomoci při řešení nepříznivé
situace v oblasti zaměstnanosti
v kraji 

— podmínky spolupráce s vědeckými
a inovačními centry regionu ve sna-
ze nastartovat účinné využívání vý-
sledků výzkumu, vývoje a high-tech
technologií ve firmách našeho regi-
onu

— program zaměřený na rozvoj malé-
ho a středního podnikání atd.

Na základě definovaných priorit
v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada
kraje programy, v rámci kterých budou
moci žadatelé předkládat své projekty
a ucházet se tak o finanční podporu
kraje. Výzvy k předkládání projektů
budou vyhlašovány v průběhu roku
2002 a zveřejňovány na internetových
stránkách a úřední desce kraje. Odbor
regionálního rozvoje krajského úřadu
vede seznam indikativních projektů,
který bude průběžně doplňován a bu-
de sloužit jako podklad k vyhlášení
příslušných rozvojových programů.

Program rozvoje územního obvodu
Moravskoslezského kraje včetně pří-
loh je přístupný na internetových
stránkách kraje:

http://www.kr-moravskoslezsky.cz.
Ing. Josef Jalůvka

Truhlářství

MMMMoooojjjjmmmmíííírrrr     VVVVllllččččeeeekkkk
739 04 Raškovice

tel.: 0658/69 26 92 — mobil: 0602 70 55 34

Vám nabízí tyto služby:
Výrobu

‚ euro oken, zdvojených, kaslíkových
‚ dveří, vstupní a vnitřní se zárubněmi
‚ kuchyňských linek na míru — jakýkoliv
materiál (zhotovení návrhu na počítači)

‚ různých druhů nábytku, komod a skříní
‚ bytových doplňků

Dále provádíme:
‰ montáže
‰ vestavby

‰ sušení řeziva
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Bazar u křižovatky k Intersparu = stále silná koruna
Náš Bazar, jako jeden z mála, se zabývá výkupem. Rádi vykoupíme vámi nabídnuté zboží,

peníze vyplácíme IHNED. VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ.
Máme zájem o vaše nevyužité věci, jako jsou např. kola, BTV, věže, rádia, optika, dalekohledy, kamery,

vzduchovky, plynovky, nože, lodě, starožitnosti, invalidní vozíky, telefony, rybářské potřeby, sportovní náčiní,
elektromotory, nářadí apod. No prostě vše, co vám doma překáží a druhým poslouží.

Analýzu potřebnosti lze vyjádřit rčením: „Co nepoužijeme alespoň jednou ročně, je nadbytečné —
doma zabírá místo, tudíž je lepší si potřebnou věc půjčit.“

Při výkupech zajišťujeme případnou dopravu zdarma, přijedeme, vykoupíme!
Náš Bazar lze označit centrem levného nákupu, jelikož u nás lze pořídit někdy i drahé věci

za zlomek původní ceny, tak proč si neudělat radost?
Oddělení servisu vás zaujme velkým sortimentem kuchyňských pracovních desek cca ve 100 vzorech

imitujících kámen, mramor, žulu, dřevo. Desky jsou 3 cm silné se zaoblenou přední hranou.
Zakoupit si můžete jak desku uřezanou na míru se zapuštěným dřezem — připravenou na míru,

tak kompletní instalaci u vás doma. Případná nezávazná konzultace pochopitelně ZDARMA.
Základní materiál námi dodávaných dřezů tvoří chromniklová ocel 18/10, která zaručuje odolnost proti korozi,

nárazům, teplu — již žádný poškozený smalt nebo změna barvy, jsou pružné, odolné proti lomu,
mají vynikající hygienické vlastnosti, snadnou údržbu a estetický vzhled.

Vhodným doplňkem moderní kuchyně je páková baterie chránící zdraví našich dětí,
nás i seniorů před opařením. Tato klasika budoucnosti do kuchyně a koupelny mimořádná technická kvalita,

ergonomický design, umožňují nezvykle snadné a precizní ovládání,
tím nezanedbatelnou úsporu vody i energie, což zabraňuje nadměrným nákladům na vodu.
Pákové baterie a sprchy v naší prodejně zaručují nejlepší kompromis mezi cenou a kvalitou.

Čistotu vašeho bytu zajistí velká nabídka chemie, prodávané orientálním způsobem — stáčením,
kterým sledujeme zejména snížení cen a zmenšenou ekologickou zátěž naší planety.

Absolutním hitem je broskvový antibakteriální jar, vhodný jak pro běžnou domácnost,
tak i pro restaurační zařízení velkokuchyně. Jeden litr nabízíme od 15 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu na ul. Dobrovského 1950, Frýdek–Místek.
Telefon: 0658/62 26 95.

Akce jaro — léto 2002
Rozšířený sortiment travních sekaček elektrických i benzínových s odzkoušením a poradenstvím.

V – CYKLO SPORT
se sídlem v PRAŽMĚ proti benzínové pumpy nabízí:

m centrování kol m
m seřízení brzd m
m nástřik rámů m

m prodej náhradních dílů m
m stavba nových kol na míru m

dále nabízíme:
m sezonní i posezonní servis m

m při koupi nového kola: — v ceně nad 6000 Kč — blikačka zdarma m
m v ceně nad 10 000 Kč — 5-ti funkční počítač zdarma m

m v případě potřeby zajistíme odvoz zakázky m

Provozní doba: po, út, čt, pá, so 8.00—19.00 hod. telefon:0658 69 23 98
st a ne 8.00—12.00 hod. 0604 68 03 25
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Mattys group — Jiří Fluksa 
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer 
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz

ZATEPLENÍ — INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ
certifikovaný zateplovací systém + odborná montáž

=
úspora nákladů na vytápění až o 30 % + renovace fasády

+ zajištění tepelné pohody nejen v zimě + odstranění tepelných mostů a snížení tvorby plísní
+ zamezení promrzání zdiva

široká škála barev a struktur, zlepšení tepelně izolačních vlastností u novostaveb i starších domů,
konzultace a bezplatná cenová nabídka

kontakt: Martin Kaňok, Dobrá 398, tel. 0602 43 55 88



Trpíte bolestmi hlavy, zad nebo kloubů?

Pomůžeme vám
Nabízíme masáže:

léčebné (reflexní, vazivové, techniky měkkých tkání)

relaxační

celkové — klasické

lymfatické drenáže

doporučuje se při:

celulitidě

otoky v obličeji

otoky rukou a nohou

cévní nedostatečnost

křečové žíly

terapie bércových vředů

pooperační a poúrazové otoky

odstranění pocitu těžkých nohou

rehabilitace sportovců

při vysokém zatížení dolních končetin

zlepšení celkového vzhledu

parafín: léčebný tělocvik
poradenství

Objednávky na telefonním čísle 0602 55 60 86
nebo osobně u paní Holínkové, Pražmo 197 (lesácké bytovky)

po—pá od 9.00 do 20.00 hodin
so—ne od 13.00 do 19.00 hodin
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