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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Když jarní květy září a slunce náhle
plá, tak příroda svou náruč každému
otvírá. Krásné Velikonoce a radost
z každého prožitého jarního dne
Vám všem přeje zastupitelstvo obce.

První výlet do historie
naší obce
Vznik obce Pražmo

Každá země, každé město i obec má
nějakou historii. I Naše obec má tu
svou, která se začíná psát ve druhé po-
lovině 18. století, přesněji v roce 1777.

Pražmo je nevelká obec s rozlohou
355 ha. Leží v údolí řeky Morávky
s průměrnou nadmořskou výškou asi
435 metrů. Rozděluje se na několik
částí: Roveň (dříve taky Rovňa), Vil-
čunky (taky Vilčonky), Gruníky, Nad-
kostelí, Zlaň a Obora.

Obec Pražmo, byla založena za vlády
Marie Terezie, královny české a uherské
v roce 1777 hrabětem Janem Nepomu-
kem Pražmou. Hrabě oddělil od obce
Raškovice část pozemků, kde stávala je-
lení obora s letním zámečkem pánů
panství frýdeckého a současně oddělil
část pozemků od obce Morávka a založil
novou vesnici „Pražma“. Založením ob-
ce chtěl hrabě Pražma, aby jeho jméno
bylo zachováno na věčné časy. Podle do-
chovaného ústního podání pamětníků
stával letohrádek hraběte Pražmy na
„Zlani“ někde v místech, kde se dnes na-
chází horní část hřbitova. Dnes již však
po letohrádku není žádná památka. 

Při svém založení dostala obec do
znaku jelena, který stojí mezi dvěmi
jedlemi s legendou „Peczet diediny
Praschma“. Obec tohoto znaku dlou-
ho nepoužívala a není na žádné do-
chované listině otištěn.

V době založení zde bylo 58 usedlos-
tí a stejný počet pozemků, jenž mohli
tehdejší osadníci užívat na společné
pastvině Zlaň, kterou jim hrabě daro-
val. Po mnoho let však byla Zlaň příči-
nami svárů mezi občany. Lidé praco-
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vali v lese, na polích a v zimním obdo-
bí na tkalcovských stavech.

Ze seznamu jmen prvních osadníků
je zřejmé, že nově založená obec měla
ryze české obyvatelstvo. 

Kromě založení Pražma měl hrabě
Jan Nepomuk Ferdinand Pražma ještě
další zásluhy. Za jeho správy frýdecké-
ho panství byl postaven dnešní Mari-
ánský chrám ve Frýdku. Ze správy hra-
běte Pražmy se dělaly velké stavební
úpravy uvnitř Frýdeckého zámku, byly
zbořeny staré hradby a založen nový
zámecký park ve francouzském stylu.

Ještě za svého života byl Jan Nepomuk
Ferdinand hrabě Pražma donucen pod
nátlakem prodat celé frýdecké panství,
jež velmi miloval a o jehož rozkvět se tak
významně zasloužil. Panství přešlo roku
1798 na dceru císaře Františka I. Velko-
vévodkyni Marii Kristýnu Habsburskou.
Tímto prodejem končí vláda rodů Praž-
mů na frýdeckém panství a přechází na
Habsburky. Habsburkové spravovali
frýdecké panství až do vzniku Českoslo-
venské republiky v roce 1918. Hrabě
Pražma se již nikdy do Frýdku nevrátil.
Žil a zemřel ve Vídni.

Mgr. Kristýna Zbořilová

Vzpomínka na nejstarší
občanku Pražma, paní
Ludmilu Chovancovou

Před pár týdny zemřela v Praze nej-
starší občanka naší obce paní Ludmila
Chovancová. Věnujme ji na tomto mís-
tě tichou vzpomínku a připomeňme si
ji ve vyprávění jejího vnuka Pavla Cho-
vance:

Moje babička, Ludmila Chovancová,
se narodila v Trojanovicích na úpatí
Radhoště v rodině ředitele školy Kres-
ty. Vzpomínala z dětství na výlety na
Radhošť, vzpomínala na léta docházky
do školy ve Frenštátě. Jednou se prý
vracela v hlubokém sněhu přes kopec
pozdě, unavená. Vyčerpaná sedla na
pařez a usnula. Kdyby ji vystrašená ro-
dina nešla hledat, umrzla by. O oba ro-
diče přišla záhy, první světová válka ji
připravila o bratry. Jako mladá dívka
začala dělat sekretářku na pile v Lipině
u Místku, provdala se za obchodníka
Františka Chovance. Po narození syna
Jaroslava ukončila práci na pile a spo-
lu s manželem otevřeli obchod ve Svi-
adnově. Manžel František onemocněl
a v roce 1952 zemřel. Když jí ve Sviad-
nově skončil podnájem, přijala nabíd-
ku přestěhovat se ke vdovci Františku
Mokrošovi na Pražmo. Stalo se to v ro-
ce 1958. Do vsi se rychle vžila, v dom-
ku byl obchod a jí připadla role přebí-
rat od rolníků mléko. Práce s těžkými
konvemi byla poměrně namáhavá.
Ráda byla prospěšná, obětavě praco-
vala pro místní organizaci Červeného
kříže ve Sviadnově a pak i na Pražmě. 

Od mlada ráda sportovala, byla člen-
kou Sokola a v roce 1919 byla dokonce
na Sletu v Praze. Pamatuji si, že do vy-
sokého věku každé ráno cvičila s roz-
hlasovou ranní rozcvičkou.

Jezdila no kole, ale dlouhé pěší túry
ji už na Pražmě nesvědčily (proto výlet
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na Lysou Horu nikdy nepodnikla). Mi-
lovala stolní hry, nelenila vydat se na
Zlaň nebo k řece Morávce zahrát si
s vrstevnicemi kanastu nebo „ovči-
nec“. Ovčinec byl narýsován na „čtvrt-
ce“, ovce byly obyčejné korkové zátky,
vlci se odlišovali červenou barvou. 

V chalupě vždy byla kočka a žilo se
„postaru“. Napumpovat vodu, naští-
pat dříví, zatopit, vynést popel, vymést
komín, to byl denní kolotoč, který ji
provázel zejména později, když už žila
sama. Léta trpělivě bojovala předem
prohraný boj s mnoha vrstvami asfaltu
pokrytou a přesto děravou střechou.
Mísy a kbelíky na půdě sice dírami
protékající déšť zachytily, ale ta dřina
pro stařenku zase dostat vodu z nádob
z půdy! Byla velice šetrná. Pamatuji, že
ještě v pozdním věku nosila prvore-
publikové boty od Baťi a vypadaly jako
nové. 

Když se nám ji podařilo přemluvit,
aby šla odpočívat do Rajmanea, bylo ji
už 90 let. Po oslavě stých narozenin si
ji vzal syn k sobě do Prahy. Zdravotní
stav syna a snachy však urychlil její
odchod do ústavní péče, kde do po-
slední chvíle obdivovali její vitalitu. Na
podzim loňského roku oslavila 105.
narozeniny. 

Strávil jsem na Pražmě nejedny škol-
ní prázdniny. Patří k mým nejmilejším
vzpomínkám. Tak je to i s babičkou
Ludmilou Chovancovou.

Čaj o páté
V minulém vydání Pražmovských

ozvěn jsme Vás informovali, že v rámci
letošních oslav 230. výročí založení
obce Pražmo a 80. výročí založení SDH
Pražmo bude během roku probíhat
celá řada doprovodných akcí. Oslavy

se nám rozšířily o 200. výročí položení
základního kamene kostela, takže se
můžete těšit na kulturními aktivitami
protkaný rok.

Jednou z akcí jsou besedy pořádané
místní knihovnou a vedené na nejrůz-
nější témata, s názvem „Čaj o páté“.

První z nich se uskuteční v pátek 27.
dubna 2007 od 17 hodin, v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice na téma: 

„Založení obce
a založení hasičského sboru.“

Srdečně zveme všechny občany.

Ze zasedání
Zastupitelstva obce
dne 14. 3. 2007
Pražmovské veselení

Zastupitelstvo obce ustanovilo pra-
covní skupinu, která se bude zabývat
přípravou 2. ročníku Pražmovského
veselení. Termín této akce letos při-
padne na 15. června 2007 a je závislý
na termínu konání Mezinárodního
folklórního festivalu ve Frýdku–Místku
a festivalu Orlovské léto. Pracovní sku-
pinu tvoří starosta, místostarostka, vý-
bor pro kulturu a sociální záležitosti
popř. další zájemci z řad občanských
sdružení i občanů.

Plán údržby veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

plán údržby veřejného prostranství na
letošní rok, který předložil starosta.
Stejně jako v loňském roce budou na-
šim stálým zaměstnancům pomáhat
dva pracovníci na veřejně prospěšné
práce, které nám poskytne Úřad práce
ve Frýdku–Místku.
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Naučná stezka „Prašivá“
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

informaci starosty o postupu připra-
vovaných prací na realizaci naučné
stezky „Prašivá“. V současnosti se po-
suzuje podaná žádost o dotaci na vy-
pracování projektové dokumentace na
Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje.

Smlouva se Sborem dobrovolných
hasičů

Zastupitelstvo obce uložilo starosto-
vi a místostarostce připravit ve spolu-
práci s výborem SDH Pražmo návrh
nové smlouvy. Současná smlouva byla
uzavřená v roce 2003 a řešila zabezpe-
čení požární ochrany v obci a nájemní
vztahy v budově hasičské zbrojnice
a v areálu u sv. Floriánka. Z hlediska
stěhování obecního úřadu do hasičské
zbrojnice a z hlediska plánované re-
konstrukce areálu u sv. Floriánka je ta-
to smlouva zcela nevyhovující.

Vyúčtování neinvestičních nákladů
na žáka docházejícího do ZŠ Raškovice

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
vyúčtování neinvestičních nákladů na
žáka docházejícího do ZŠ Raškovice.
Obec Raškovice požaduje po naší obci
za druhé pololetí roku 2006 úhradu ve
výši 307 303 Kč. Tato částka je proti
prvnímu pololetí skoro dvojnásobná
a je způsobená velkými investicemi do
vybavení nově postavených učeben
výpočetní techniky, fyziky a chemie.
Jelikož se zastupitelstvu obce zdají ně-
které položky sporné rozhodlo se pro-
vést právní analýzu celé problematiky
a požádat Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR o výklad zákona.

Dětský den na Prašivé
Zastupitelstvo obce schválilo pořá-

dání dětského dne na Prašivé. Akce

bude stejně jako minulé roky pořádá-
na ve spolupráci s obcemi Vyšní Lhoty
a Krásná. Předběžně byl dohodnutý
termín 23. června 2007.

Likvidace křídlatky
Starosta informoval zastupitelstvo

obce o zahájení projektu likvidace
křídlatky v povodí řeky Morávky. Kříd-
latka bude systematicky likvidována
až do roku 2010. Tento projekt organi-
zován Krajským úřadem Moravskos-
lezského kraje a je spolufinancován
EU.

Ze zasedání mimořádného
Zastupitelstva obce
dne 31. 3. 2007
Změny územního plánu č. 1 a č. 2 obce
Pražmo

Zastupitelstvo obce schválilo další
postup ve věci změn územního plánu
obce. Vzhledem ke složitosti celé pro-
blematiky způsobené novými právní-
mi předpisy muselo do rozhodovacího
procesu přizvat odborníka na územní
plánování z Magistrátu města Frý-
dek–Místek ing. Vantucha, který na-
vrhnul varianty řešení. Zastupitelstvo
obce tedy rozhodlo, že s dalším zpra-
cováním změny územního plánu č. 1
počká do doby projednání předlože-
ných návrhů na změnu územního plá-
nu č. 2. Následně nechá zpracovat jed-
no grafické zpracování pro obě změny
a to v podobě, která bude odpovídat
novým požadavkům zákona. Tato vari-
anta je nejlevnější a zdá se, že rovněž
nejrychlejší. Navíc by se dle vyjádření
odborníků obec vyhnula povinnosti
zpracovat do konce roku 2011 zcela
nový územní plán.
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Nákup nemovitosti čp. 68

Zastupitelstvo obce na základě před-
ložených znaleckých posudků nes-
chválilo nákup nemovitosti č. p. 68,
který měl sloužit k veřejně prospěš-
ným aktivitám. Znalecký posudek na
kvalitu dřevní konstrukce budovy uká-
zal, že se jedná o objekt částečně na-
padený Tesaříkem Krovovým, což
představuje vysoké riziko pro další
dlouhodobé využívání objektu bez to-
ho, aniž by byla provedena rozsáhlá
sanace dřevní konstrukce.

Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo obec-
ně závaznou vyhlášku č. 1/07, o míst-
ních poplatcích, která nahradila stáva-
jící OZV č. 3/03. Změny se týkají pře-
devším navýšení poplatku za stánkový
prodej během pouti a poplatku za
umístění reklamního zařízení. I bě-
hem letošní pouti bude obec pokračo-
vat v záměru přidělovat zájemcům
prodejní místa předem. Na předem
zaplacený poplatek bude poskytnuta
sleva oproti poplatku, který bude vy-
brán přímo na místě v den pouti.

Na co jste se ptali
na chodníku?

Kdy bude přestěhován obecní úřad?
Obecní úřad bychom rádi přestěho-

vali do nových prostor budovy hasič-
ské zbrojnice nejpozději do první po-
loviny května. V současné době finišu-
jí práce v I. patře a čeká se na dodávku
nábytku. V přízemí probíhá rekon-
strukce sociálních zařízení a budování
projednávací místnosti pro tělesně
postižené spoluobčany.

Co se stane s budovou současného
obecního úřadu?

Zastupitelstvo obce se touto proble-
matikou bude zabývat na svém příš-
tím zasedání, kdy bude posuzovat ně-
kolik variant. První variantou je, že bu-
dovu pronajmeme, druhou variantou
je, že budovu prodáme a třetí, nejprav-
děpodobnější variantou je, že budovu
budeme využívat k obecně prospěš-
ným aktivitám. V úvahu připadá rozší-
ření knihovny, vybudování centra pro
volný čas apod. Všechny varianty bu-
dou vyžadovat patřičnou rekonstrukci.

Jak dopadla žádost o finanční dar
z nadace ČEZ, a. s. „Oranžová hřiště“?

S politováním Vám musím oznámit,
že jsme finanční dar nedostali. Nejsem
schopen říci z jakého důvodu, neboť
tyto se v takových případech nesdělují.

Starosta obce

Upozornění
Upozorňujeme spoluobčany, že

v době od pondělí 7. 5. do pátku 11. 5.
2007 budou omezeny úřední hodiny
obecního úřadu Pražmo a to z důvodu
stěhování do nových prostor budovy
hasičské zbrojnice. Žádáme Vás tímto
o shovívavost a odložení případné ná-
vštěvy úřadu na jinou dobu. Neod-
kladné záležitosti (pohřby apod.) bu-
dou vyřizovány podle potřeby.

Starosta obce
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Hrátky na sněhu
V sobotu 24.února 2007 se uskuteč-

nil již čtvrtý ročník tradiční akce s ná-
zvem „Hrátky na sněhu“, kterou pořá-
dá Junák, středisko Štít Pražmo.

Pořadatelé museli tentokrát připra-
vit program bez sněhu, což naštěstí zá-
jem veřejnosti příliš neovlivnilo, a tak
mohli na Zlani přivítat přes 30 dětí,
většinou v doprovodu rodičů. Na ně-
kolika stanovištích na ně čekala zná-
má i méně známá strašidla, například
vodník, Hejkal, Polednice, Bílá paní,
bludičky, černokněžníci a čerti. Stra-
šidla také dohlížela na plnění zvlášt-
ních úkolů. Většinou to byly snadné
úkoly, i když třeba jízdu na kole nikdo
nezvládnul. Nedivte se, vždyť to kolo
zatáčelo na opačnou stranu, než na
kterou jezdec natočil řidítka. Přesto
byla pro všechny účastníky připravena
odměna.

Při prohlížení snímků jistě všichni
účastníci rádi vzpomenou na příjem-
ně prožité odpoledne a budou se těšit
na příští ročník.

Ing. Jindřich Vymětalík

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje humanitární sbírku

• letního a zimního oblečení (dám-
ské, pánské, dětské)

• lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek

• péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek.

Výše uvedené textilie, zabalené do
igelitových pytlů můžete přinést
v pondělí 14. 5. 2007 a ve středu 16. 5.
2007 do hasičské zbrojnice na Pražmě

a odevzdat pověřenému pracovníkovi
obecního úřadu. Nezabalené věci ne-
přijímáme.

Český zahrádkářský svaz,
organizace Morávka,
uskuteční v tomto roce
3 zájezdy, na které
zveme i nečleny
26. května, sobota — Polsko —
výstavy a prodej
Czechowice — okrasné stromy a keře
Goczalkowice — roubované jehličnany 
Dankowice — školka ozdobných keřů
Oswiecim — ozdobné rostliny 
Jaworze — skalničky 
Cena pro nečleny asi 170 Kč, pro členy
ČZS 140 Kč

17.—19. srpna, sobota — neděle —
Podhájska, Nitra
1. den — přejezd, hrad čachtické paní
a celé odpoledne pobyt ve vynikajícím
terminálním areálu v Podhájske. Voda
složením podobná Mrtvému moři, lé-
čebné účinky na choroby pohybové,
dýchací a oční, 6 různých typů bazénů.
2. den — možnost návštěvy výstavy
Agrokomplex v Nitře a odpoledne pro-
hlídka zámku, kde prožíval prázdniny
TGM, obory a hřebčína.
3. den — s průvodcem prohlídka jed-
noho z nejstarších a nejkrásnějších
měst Slovenska — Nitry. Odpoledne
přejezd a prohlídka pamětihodnosti
Trenčína.
Cena za jízdné, 2 noclehy a polopen-
ze-pro nečleny asi 1 200 Kč, pro členy
ČZS 1 000 Kč.

22. září, sobota — výstava v Ostravě
Exkurze, přednáška, diapozitivy

a možnost nákupu veškerých zahrad-
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nických potřeb v kompostámě Paskov.
V Ostravě zahrádkářská výstava a vý-
stava Svět miniatur.

Slezskoostravský hrad, Botanická za-
hrada s prodejem květin v Karviné. Po-
sezení v lázních Darkov.

Cena pro nečleny asi 120 Kč, pro čle-
ny ČZS 100 Kč.

Přihlaste se co možná nejdříve, ať
můžeme podle zájmu volit velikost au-
tobusu.
Přihlášky u:
paní Bražinové J., Morávka, tel. 558 691 093
paní Nitrové E., Raškovice, tel. 728 335 115
Ing. Pěchůvky M., Pražmo, tel. 558 692 609

ČZS, organizace Morávka

Vypouštění odpadních
vod, septiky

Každý, kdo vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzem-
ních, musí mít povolení příslušného
správního orgánu, tzv. vodoprávního
úřadu, vydané podle vodního zákona
nebo podle předchozích právních
předpisů.

Povolení není potřeba, pokud jsou
odpadní vody likvidovány (např. odvá-
děny do veřejné kanalizace nebo vyvá-
ženy ze žumpy apod.) kanalizační spo-
lečností, která má povinnost zajistit si
pro svou činnost příslušné povolení.

Odpadní voda je voda, která byla
použitá v obytných, průmyslových, ze-
mědělských, zdravotnických nebo ji-
ných stavbách, dále voda použitá v za-
řízeních nebo dopravních prostřed-
cích, a má změněnou jakost (tzn. slo-
žení nebo teplotu). Může to být i jiná
voda odtékající z výše uvedených sta-
veb nebo zařízení či dopravních pro-
středků, pokud může ohrozit jakost

povrchových nebo podzemních vod.
Jedná se např. o vodu z WC, koupelny,
pračky, kuchyně apod.

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do
vod povrchových nebo podzemních
bez příslušného povolení, vystavuje se
sankčnímu postihu (pokutě), která
může činit v případě fyzické osoby až
50 000 Kč, v případě právnické osoby
nebo fyzické osoby podnikající až
10 000 000 Kč. 

Vypouštění do trativodů, do vsako-
vacích jímek nebo do terénu se pova-
žuje za vypouštění do vod podzem-
ních.

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne plat-
nost těch povolení k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových ne-
bo podzemních, která byla vydána
a nabyla právní moci do 31. prosince
2001.

Vlastníky septiků, popř. jiných zaří-
zení, ze kterých vypouštějí odpadní
vody upozorňujeme, že je v rozporu se
zákonem vypouštět je bez povolení
vodoprávního úřadu. Povolení k vy-
pouštění odpadních vod je zapotřebí
i v případě, že stavba septiku byla
řádně povolena.

Vodoprávní úřad však může povolit
pouze vypouštění odpadní vody, kte-
rá je vyčištěná na kvalitu odpovídají-
cí limitům stanoveným Nařízením
vlády č. 61/2003 Sb.

Pokud tedy vypouštíte odpadní vo-
dy bez povolení a chcete tento stav
uvést do souladu se zákonem, dopo-
ručujeme Vám následující postup:

Oslovte projektanta, oprávněného
k projektování vodních děl — čistíren
odpadních vod, který na základě vý-
sledku rozboru vzorku odpadní vody
vytékající ze septiku navrhne, jaká
technická opatření je nutno provést,
aby vypouštěná voda měla požadova-
nou kvalitu (je málo pravděpodobné,
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že bez provedení úprav na septiku, na-
př. doplněním o zemní filtr, bude po-
žadovaných hodnot dosaženo) a ne-
chejte si zpracovat projektovou doku-
mentaci. Nutno upozornit, že se v prv-
ní polovině tohoto roku očekává nove-
lizace Nařízení vlády č. 61/2003, která
by mohla přinést také změny v emis-
ních limitech pro kategorie ČOV do
500 ekvivalentních obyvatel. 

Další možností je septik zaslepit
a veškerý jeho obsah likvidovat vyvá-
žením oprávněnou osobou na čistírnu
odpadních vod, nebo vybudovat vlast-
ní domovní čistírnu odpadních vod,
popř. napojit nemovitost na veřejnou
splaškovou kanalizaci.

V závislosti na navrženém řešení pak
bude vodoprávní úřad provádět sta-
vební řízení popř. řízení o povolení
stavebních úprav a řízení o a povolení
k vypouštění odpadních vod. 

Nezbytným podkladem k povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních, je posouzení jejich vlivu
na jakost podzemních vod.

Vybrané informace
o studnách
a o povinnostech
vyplývajících ze zákona
č. 20/2004 Sb., kterým
byl mj. novelizován
zákon č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon

Užíváte vodu například jako:
Ø fyzická osoba — odběr pro zalé-

vání zahrady, nápájení drobného
zvířectva, vypouštění odpadní
vody z domovní čistírny odpad-
ních vod?

Ø živnostník — odběr vody pro za-
hradnictví, vypouštění vyčiště-
ných odpadních vod z technolo-
gií, myček aut, penzionů, malých
čistíren odpadních vod?

Ø zemědělec — odběr vod k zavla-
žování či napájení zvířat?

Ø rybníkář — odběr vody pro na-
pouštění sádek, líhní?

Ø provozovatel veřejného koupa-
liště — odběr či vypouštění vody?

Ø provozovatel lyžařského areálu
— odběr vody k výrobě sněhu?

K takovému nakládání s vodami mu-
síte mít platné povolení vodoprávní-
ho úřadu.

Povolení není třeba, pokud se k od-
běru povrchové vody nevyužívá tech-
nické zařízení. Povolení není nutné
ani tehdy, pokud je voda dodávána ne-
bo odváděna jinou osobou (vodáren-
skou či kanalizační společností, obcí
apod.).

Ten kdo odebírá podzemní nebo po-
vrchovou vodu, nebo vypouští do
těchto vod odpadní vody bez přísluš-
ného povolení, vystavuje se pokutě,
která může činit u fyzické osoby až
50 000 Kč, u právnické osoby nebo fy-
zické osoby podnikající až 10 000 000
Kč.

Ke dni 1. 1. 2008 zanikne platnost
těch povolení k odběru povrchových

nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do

31. prosince 2001

Povolení vydaná po 1. lednu 2002
platí i dále

Povolení k odběru podzemní vody ze
zdroje určeného pro individuální

zásobování jednotlivých domácnosti
pitnou vodou nezanikají.
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V návaznosti na informace, které

v poslední době proběhly v různých
médiích chceme upozornit že:
— Není pravda, že majitelé studní

musí studnu nahlásit u vodopráv-
ního úřadu. Žádná taková evidence
studní se v současné době nepro-
vádí

— Ten, kdo vypouští bez povolení od-
padní vodu do přírody, nemá po-
vinnost, nahlásit to na vodoprávní
úřad. Takové vypouštění odpad-
ních vod je v rozporu s platnými
předpisy. Tím, že tuto skutečnost
nahlásíte úřadu, přiznáváte se
k přestupku, za který hrozí fyzické
nepodnikající osobě pokuta do vý-
še 50 000 Kč. 

— Není pravda, že všichni, kdo vybu-
dovali studnu bez povolení „na čer-
no“, mají možnost do 1. 7. 2007 ne-
bo do konce roku 2007, a později
již ne, tuto studnu „beztrestně“
zlegalizovat, a že po novém roce
vodoprávní úřady zahájí masivní
kontroly soukromých studní a za
nepovolené studny budou udělovat
velké pokuty. Cílené kontroly sou-
kromých studní se nechystají, plá-
nované kontroly budou zaměřeny
především na činnosti, které ohro-
žují jakost vod.

Staré (historické) studny
Pokud jste vlastníkem studny vy-

budované před 1.1.1955, nemusíte
mít odběr povolen na základě fyzicky
existujícího individuálního správní
aktu = povolení (tzn. nemusíte mít
v ruce žádný „papír“ a přesto se tako-
vý odběr podzemní vody považuje za
povolený

Fyzická osoba nepodnikající, která
odebírá podzemní vodu ze studny vy-
budované před 1.1.1955 pro účely in-

dividuálního zásobování své domác-
nosti odebranou vodou, nikam stáří
studny nenahlašuje, o nové povolení
.nežádá.

V současné době jsou vodoprávní
úřady v celé republice zcela zahlceny
vlastníky studní, kteří doma nenašli ke
studni žádné doklady. Pokud se jako
vlastníci studny vybudované po 1. 1.
1955 nacházíte v obdobné situaci,
můžete o vydání chybějícího povole-
ní požádat vodoprávní úřad.

Opakovaně upozorňujeme, že k podání
této žádosti není stanoven žádný
termín a zároveň občany žádáme, aby
k návštěvě úřadu volili úřední hodiny
(pondělí a středa 8.00—17.00 hod.,
čtvrtek 13.00—15.00 hodin). Mimo
úřední hodiny nejsme z provozních
důvodů vzhledem k velkému množství
žadatelů a žádostí schopni veřejnost
přijímat. 

Vodoprávní úřad Magistrátu města
Frýdku–Místku při vyřizování žádostí
postupuje následujícím způsobem:
— Pro studny vybudované v letech

1955—1991, pokud se dochovalo
stavební povolení, ale chybí povo-
lení k odběru vody, vodoprávní
úřad povoluje odběr podzemní
vody. K žádosti o povolení odběru
podzemních vod pro potřeby jed-
notlivých občanů (formulář je zve-
řejněn na internetových stránkách
města) žadatel připojí projektovou
dokumentaci stavby nebo pasport
stavby v případě, že se původní do-
kumentace nedochovala. Co má
obsahovat pasport stavby, je uve-
deno na letáku přiloženém k for-
muláři žádosti o povolení k odběru.

— Pro studny vybudované v letech
1955—1991, pokud se nedochova-
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lo stavební povolení, ani povolení
k odběru vody a vlastník prohlásí
že stavba byla povolena ale nedo-
chovaly se o tom žádné doklady,
v souladu s z ustanovením § 125
odst. 2 stavebního zákona (č. 183/
2006 Sb.) platí, že stavba je určena
účelu, pro který je svým stavebně
technickým uspořádáním vybave-
na. Taková stavba je považována za
řádně povolenou a kolaudovanou
vždy, pokud vodoprávní úřad pro-
kazatelně nezjistí, resp. vlastník
studny sám neprohlásí, že studna
byla postavena bez stavebního po-
volení. Také v tomto případě vodo-
právní úřad vydává pouze povole-
ní k odběru podzemní vody.

— U studní vybudovaných po 08/1991,
pokud vlastník studny nemá sta-
vební povolení ani povolení k od-
běru vody a tato povolení nebudou
dohledána v archivu vodoprávního
úřadu, posuzuje vodoprávní úřad
studnu jako nepovolenou a na zá-
kladě žádosti vlastníka studny pro-
vádí řízení o dodatečném povolení
stavby a o povolení odběru podze-
mní vody. Formulář žádosti o doda-
tečné povolení stavby je zveřejněn
na internetových stránkách města.

Jedním z podkladů uvedených na
formuláři žádosti o povolení k odběru
podzemní vody je vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí. Jedná se
o vyjádření hydrogeologa a vodopráv-
ní úřad může rozhodnout, že toto vy-
jádření nevyžaduje. Posuzuje se každý
případ individuálně, v závislosti na
množství odebírané vody, umístění
a stáří studny (u malých odběrů, např.
k občasnému zalévání zahrady, ze
studní existujících již desítky let, větši-
nou posudek nevyžadujeme).

Magistrát města Frýdku–Místku 
odbor životního prostředí a zemědělství,

oddělení vodního hospodářství 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

Základní škola
a mateřská škola
informuje:
Beseda s pracovníkem Renarkonu

8.února na naší škole proběhla bě-
hem výuky v jednotlivých třídách be-
seda s pracovníkem ostravského Re-
narkonu, který se zabývá primární
prevencí na školách a včasnou dia-
gnostikou při odhalování nežádoucí-
ho chování ve třídách.

Pomocí her a prožitkového učení se
snažil nastínit vztahy mezi dětmi
a upozornit na nebezpečí počítačo-
vých her a nesmyslnost násilného
chování při potyčkách mezi žáky.

Do konce letošního roku je objed-
nán celý cyklus takovýchto sezení s žá-
ky jednotlivých tříd a pracovníky toho-
to zařízení.

Přehlídka a ukázka výcviku
záchranářských psů

14. února zavítali na naší školu br-
něnští záchranáři se svými čtyřnohý-
mi pomocníky. Ukázali nám ,jak pro-
bíhá výcvik záchranářských psů, kteří
zasahují u různých přírodních ka-
tastrof i nehod.

Pomocí praktické ukázky jsme moh-
li zhlédnout,poslušnost daných pejsků
jejich hravost při nácviku i dovednosti
při záchranách nemohoucích či ztra-
cených lidí. Následně si pak mohly dě-
ti s těmito pejsky pohrát v areálu škol-
ního hřiště. 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
I v letošním roce se uskutečnil ly-

žařský výcvikový kurz pro 7. ročník
na Chatě na Slavíči a to v termínu od
5. 2. do 9. 2. 2007. Zúčastnilo se ho 15
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žáků naší školy. Podmínky na lyžová-
ní byly výborné, sněhu bylo dostatek.

Děkujeme rodině Martýnkových za
zajištění dopravy a ubytování na cha-
tě.

Mgr. Hana Amzlerová

FLORBALOVÝ TURNAJ ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY RAŠKOVICE

Žáci naší základní školy se ve středu
21. 3. 2007 zúčastnili florbalového tur-
naje v rámci soutěže Čez street jockey.

V rámci čez street jockey proběhly 2
zápasy se ZŠ Raškovice. Obě utkání by-
ly vyrovnaná (1:0) (5:4), avšak nakonec
zvítězilo družstvo z Raškovic, které po-
stupuje do dalšího kola.

Navíc jsme odehráli 2 zápasy, kte-
rých se zúčastnilo jedno naše družstvo
děvčat ve složení Daňková B., Špurko-
vá, Olšáková, Loryšová a Štefková
s dívčím družstvem z Raškovic. Toto
utkání skončilo 1:0 pro děvčata z Raš-
kovic.

V dalším zápase proti chlapeckému
družstvu z Raškovic nastoupilo naše
smíšené družstvo ve složení Kučák D.,
Chalupa A., Loryš, Vašina a Loryšová P.
V tomto zápase se nám podařilo zvítě-
zit 3:0. 

Jsem ráda, že jsme se mohli zúčast-
nit této soutěže, i když jsme nepostou-
pili do dalšího kola. Věřím, že nadšení
a odhodlání našich florbalistů bude
přetrvávat i nadále, a že se snad do bu-
doucna zúčastníme dalších zápasů. 

Všem zúčastněným touto cestou dě-
kuji za účast a podporu.

Mgr. Zbořilová Kristýna

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA KLUBOVÝ PROGRAM

KE DNI MATEK

NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY
ANEB

UKÁŽU TI CESTU RÁJEM
Volné zpracování veselých scének

z manželského života podle
Zdeňka Podskalského 

se známými písničkami

V PÁTEK 20. DUBNA 2007
OD 16.45 HOD. V KINĚ RAŠKOVICE

účinkují
Hana Prymusová

herečka známá z filmů,
divadla i televize

Áda Prymus
zpěvák Národního divadla

Moravskoslezského Ostrava

VSTUP ZDARMA
AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA

OBECNÍMI ÚŘADY KRÁSNÁ, MORÁVKA,
PRAŽMO, RAŠKOVICE, VYŠNÍ LHOTY

Hledáme dárce krve
Nemocnice ve Frýdku–Místku se

každým rokem potýká s nedostatkem
krve. Vyzývá proto všechny potencio-
nální dárce, aby přišli darovat krev
každý pracovní den kromě středy od
6:00 hod. do 10:00 hod. (ve čtvrtky
rovněž odpoledne od 13:00 hod. do
15:30 hod.) na hematologicko-trans-
fúzní odd., budovy O.

Každý dárce dostává od března do
prosince 2007 dárek a navíc bude zařa-
zen do soutěže o hodnotné ceny.

Bližší informace naleznete na www.
nemfm.cz, případně tel. čísle 558 415
842.
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KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a před-
prodej tel: 558 692 220, 558 692 416. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový
zážitek.

DUBEN 2007

SOBOTA 7. 4.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE
v 15..30 a v 17.30 hod., 120 min, příst.
12 let, jednotná cena 40 Kč, POZOR,
HRAJEME 2 PŘEDSTAVENÍ!
Film natočený ve spolupráci ČR a SR
v režii Jiřího Menzla podle knihy Bo-
humila Hrabala. V životních osudech
malého českého číšníka se tu zrcadlí
naděje, konflikty, dramata a prohry,
kterými prošly české dějiny v minulém
století. Skvělý český film, který si nene-
chte ujít! Hrají: O. Kaiser,M. Labuda,
M. Lasica, J. Abrahám, R. Hrušínský
a další skvělí herci. 

SOBOTA 14. 4.
PO HLAVĚ DO PRDELE 
v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let
Černá komedie ČR. Co se stane, když
se třináctiletý kluk zamiluje do své
spolužačky, jeho věřící matka — kaza-
telka, do osoby, které zachránila život,
a otec zase do atraktivní manželky
gangstera? Hrají: O. Vetchý, V. Žilková, aj.

SOBOTA 21. 4.
PARFÉM: PŘÍBEH VRAHA
v 17.30 hod., 148 min., příst. 12 let 
Historický thriller SRN,FR a Španěl-
ska.Příběh muže, který díky svému
jemnému čichu vyrábí skvělé parfémy,
ale jeho znalosti jsou zrůdné, parfém,
jímž chce upozornit svět na svou exi-
stenci, získává z těl zavražděných pa-
nen… Napínavá podívaná!

ÚTERÝ 24. 4.
KAMARÁD KRTEČEK
v 10.00 hod., 78 min., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ obsahuje tyto pohádky:
Krtek zahradníkem; Jak krtek ke kal-
hotkám přišel; Krtek a autíčko; Krtek
a koberec; Krtek a telefon; Krtek malí-
řem; Krtek fotografem; Krtek a lízátko;
Krtek a tranzistor.

SOBOTA 28. 4.
BORAT
v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let
Satirická komedie USA. Příběh televiz-
ního reportéra Kazašské televize Bora-
ta, který zamíří do USA natáčet doku-
ment o „zemi neomezených možnos-
tí“. Tam se díky Pobřežní hlídce zami-
luje do Pamely Andersonové a vyrazí
za ní do Kalifornie. Co ho na cestách
provází a jak uvádí do rozpaků celebri-
ty i kolemjdoucí se určitě přijďte podí-
vat — nebudete litovat!

KVĚTEN 2007

SOBOTA 5. 5.
KRÁLOVNA
v 17.30 hod., 110 min., příst. 10 let
Životopisný film VB,FR a Itálie — str-
hující a jedinečný pohled za zavřené
dveře královského paláce a do mysli
a srdce královny Alžběty II., těsně po
tragické smrti princezny Diany 31. 8.
1997. Královský dvůr považoval tuto
událost za ryze soukromou záležitost,
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veřejné mínění požadovalo okázalé
truchlení a neméně okázalý pohřeb.
Jak bojovala královna, aby získala zpět
ztracenou přízeň? Nenechte si tento
jedinečný film, který získal patřičná
ocenění ujít.

SOBOTA 12. 5.
APOCALYPTO
v 17.30 hod., 140 min., příst. 15 let
Historický film USA v režii Mela Gibso-
na. Velkolepý projekt vypráví o staro-
bylé říši Mayů a jejím zániku.Původ té-
to kultury, její moudrý život a náhlá
destrukce, je dosud opředena mnohý-
mi tajemstvími. Jde o první filmové
zpracování této neobjasněné záhady.

PÁTEK 18. 5.
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
v 17.30 hod., 100 min., přístupný, 
Dobrodružný, rodinný a mysteriózní
film USA v českém znění je plný kou-
zelných bytostí. Dva hlavní představi-
telé, Jess a Leslie vytvoří imaginární
království, ve kterém se stanou králem
a královnou. Stejně jako Pán prstenů se
film také natáčel na Novém Zélandu.

ÚTERÝ 22. 5.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE
v 10.00 hod., 62 min., příst., 18 Kč.

Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Přijďte na pohádky: A ne-
říkej mi Vašíku; Cvrček a pavouk; Jak
Skok a Kuk spadli na paseku; Jak Skoka
a Kuka překvapila povodeň; Jak Skok
a Kuk zachránili mušku; Jak se Skok
ztratil; Jak Hledali Skoka; Krtek a žvý-
kačka.

PÁTEK 25. 5.
ŠARLOTINA PAVUČINKA
v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Rodinný film USA v českém znění níž
tvůrci kombinují živé herce a skuteč-
ná, počítačově upravená zvířátka.
Hlavním hrdinou je malé prasátko,
které má do roka skončit jako štědro-
večerní večeře. Získává kamarády me-
zi ostatními zvířátky a jak to nakonec
s ním dopadne se přijďte podívat!

ČERVEN 2007

11. 6. Past na žraloka;
19. 6. Prázdniny pana Beana;
16. 6. Goyovy přízraky;
22. 6. Maharal — tajemství
11. 1. talismanu;
30. 6. Vratne lahve
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Plánujete zateplovat Váš dům? Nečekejte na zdražení polystyrénu.
Nabízíme Vám nejširší nabídku zateplovacích systémů na severní Moravě.

Na zateplovací systémy garantujeme ceny roku 2006.

Připravili jsme pro Vás novou službu:
Návrhy barevného řešení fasády Vašeho domu ZDARMA!
Při odběru fasádních barev nad 5000 Kč získáte návrh fasády

Vašeho domu zdarma.

Stavíte? Potřebujete zdivo? Využijte akčních cen na Zdivo
Wienerberger Porotherm a Ytong. 

Kontaktujte paní Cisovskou na: cisovska@lekos.cz nebo
na tel. 597 578 569, 737 238 594.

Máte problémy s vlhnutím zdiva?
Nabízíme Vám řešení — Injektážní krém Remmers — snadná aplikace.
Více informací na našich webových stránkách www.AAstavebniny.cz.

Lekos, spol. s r. o. Staré Město u F–M, Na Zbytkách 158,
tel. 558 881 004, mobil 777 026 238, e-mail: frydekmistek@lekos.cz

Platnost všech akcí do 15. 4. 2007 nebo do vyprodání zásob.
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Technické služby Vám nabízí:

• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizace zahrad na klíč
• napouštění bazénů

(doprava vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC

• opravy ploch asfaltovou směsí
• strojní výkopové práce
• přepravu materiálů
• geodetické práce
• řezání betonových, asfaltových

ploch
• výstavbu a rekonstrukci

dlážděných prostranství
a chodníků

• výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků

• stolařské, zámečnické
a natěračské práce

• stavba plotů
• dopravní značení svislé

i vodorovné

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

N A Š E  S L U Ž B Y  P R O  V A Š I  P O H O D U !


