
V sobotu 20. května v 16 hodin
se v kostele

sv. Jana Nepomuckého
uskuteční koncert

AAAAVVVV EEEE     MMMM AAAA RRRR IIII AAAA
Duchovní písně a árie z díla
významných autorů zazpívá

Michaela Rácová
spoluúčinkuje

Zdeněk Krulikovský,
na varhany hraje
Vladimír Svatoš.

17. května 2000 číslo 4 / 2000

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Návrh rozpočtu obce na rok 2000,
který byl zveřejněný v Pražmovských
ozvěnách č. 2, byl s malými změnami
definitivně schválen zastupitelstvem
13. dubna 2000 a zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu.

Drobné změny byly způsobeny
upřesněním výše dotací a zvýšením
původního návrhu o 33,7 tis. Kč. Zvý-

šení příjmů se projevilo také ve výda-
jích zapojením části plánované rezer-
vy do rozpočtu. Zvýšily se tím výdaje
na místní správu o 30 tis. Kč, výdaje na
kulturu o 4 tis. Kč, snížily se naopak
výdaje na provoz mateřské školy o 300
Kč.

Celková výše schváleného rozpočtu
na rok 2000 činí 5 042,7 tis. Kč.

POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU
V neděli 21. května jsou bohoslužby v 7.00, v 8.40 a v 10.30 hodin,

pouť zakončíme v 15 hodin svátostným požehnáním.

DROBNÉ ZMĚNY V NÁVRHU ROZPOČTU OBCE PRAŽMO



Změny v odvozu odpadů
V době od května do září bude probíhat odvoz
komunálního odpadu v třítýdenních interva-
lech. Svozovým dnem zůstává úterý.

Termíny odvozu jsou tedy:

16. května, 6. června, 27. června, 18. července,
8. srpna, 29. srpna a 19. září 2000.
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Obec Pražmo na internetu
V souvislosti se schválením záko-

na č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, je obec po-
vinna zveřejňovat určité informa-
ce, které zákon vymezuje. V naší
obci může veřejnost získat důležité
informace na úřední desce obecní-
ho úřadu, prostřednictvím obecní-
ho zpravodaje a dnes také pro-
střednictvím internetu.

Majitelé počítačů, kteří mají pří-
stup na internet, mohou získat po-
třebné informace na adrese
www.prazmo.cz, zejména základ-

ní údaje o obci Pražmo, o zastupi-
telstvu, o obecním úřadu, o plat-
ných obecně závazných vyhláš-
kách a podobně. Informace se
budou postupně rozšiřovat
o úplná znění některých vyhlášek
a o poslední čísla Pražmovských
ozvěn. Základní informace jsou
doplněny několika fotografiemi
a orientační mapkou obce Pražmo.

Závěrem ještě jedno sdělení pro
zájemce, kteří využívají elektronic-
kou poštu. Při korespondenci
s obecním úřadem můžete použít
E–mail ouprazmo@iol.cz.

Jindřich Vymětalík

Zastupitelstvo Obce Pražmo zve občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Pražmo v pátek 16. června 2000 v 18 hodin.

Po skončení jednání proběhne tradiční

smažení vaječiny,
doporučené vstupné — 2 vejce na osobu.
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Výstavba nového
lyžařského střediska

Do obce Morávka by se měli již
letos sjíždět první lyžaři. Ačkoliv do-
posud byla tato malebná horská ob-
last doménou letních turistů, přibu-
de tam nyní i lyžařské středisko. To
má nejen zatraktivnit obec, ale vy-
tvořit i nová pracovní místa.

Výstavba lyžařského střediska by
měla být podle plánu dokončena
letos v listopadu. Finančně se na ní
bude podílet obec, která provoz po-
sléze svěří do rukou podnikatele Ro-
berta Volného. „Naše obec je vhod-
ným místem pro rekreaci. V létě je
tady velké množství turistů, vždyť je
zde přes devět set rekreačních chat.
V zimě ale veškerý turistický ruch
upadá,“ vypověděl starosta Morávky
Josef Klimánek. Aby se do obce přilá-
kali turisté i v zimě, vznikl nápad vy-
budovat na Morávce sjezdovku. „Za-
traktivníme tuto lokalitu po stránce
cestovního ruchu a navíc nám vznik-
nou nová pracovní místa. My bude-

me investorem a po čase areál prona-
jmeme firmě pana Volného,“ vysvětlil
pan starosta, jenž se netají tím, že
nová zimní atrakce přinese Morávce
mnoho dobrého. Odhaduje rovněž,
že zhruba dvanáct lidí najde práci
přímo ve středisku, třicet až padesát
v celé lokalitě. „Místa, která jsou totiž
nyní sezónní, se tak budou moci pře-
měnit na celoroční. Také majitelé
chat budou moci své objekty pronají-
mat i v zimě“.

Nová sjezdovka bude vytvořena
téměř v centru obce. Lyžaři najdou
svah dlouhý 530 metrů s převýšením
160 metrů. „Budeme vybaveni zaří-
zením pro umělé zasněžování, stro-
jem na úpravu svahu i dětským vle-
kem. Postupně bychom chtěli areál
vybavit dalšími atrakcemi,“ prozra-
dil pan Volný. Zdůraznil, že přednos-
tí střediska je dobrá dopravní ob-
služnost. „Hlavně ale máme nedale-
ko sjezdovky velké parkoviště. A když
se někomu nebude chtít jít k vleku
pěšky, bude pro něj připraven i »ko-
ňobus«,“ pousmál se tajemně pan
Volný. Přiznal ale, že v současné
době má s přípravou zimního areálu
kupu práce. „Vyvíjí se na nás velký
tlak nejen co se týče samotné výstav-
by, ale i legislativních kroků. Zatím
se nám ale daří plnit plán a v listopa-
du tohoto roku by měla být sjezdovka
na světě“. Pavla Fucimanová

Termíny zasedání
zastupitelstva obce ve

2. pololetí 2000
Zasedání obecního zastupitel-

stva ve 2. pololetí 2000 se usku-
teční v těchto termínech:
3. srpna, 15. září, 12. října,
9. listopadu a 8. prosince.

Místem konání je zpravidla
zasedací místnost obecního
úřadu, pouze v září bude zase-
dání v hasičské zbrojnici
a v prosinci v hotelu Travný.

Začátek je vždy v 18 hodin.



Dne 28. dubna 2000 se v Saft
Ferak a.s. uskutečnilo setkání ma-
nagementu firmy se starosty okol-
ních obcí u příležitosti zveřejnění
Environmentální politiky Saft
Ferak a.s. Environmentální politika
firmy byla zveřejněna v souvislosti
se zaváděním systému environ-
mentálního managementu dle
normy ČSN EN ISO 14001 v Saft
Ferak a.s. Na programu bylo sezná-
mení přítomných s historií i sou-
časností firmy, s ekonomickými vý-
sledky, seznámení s principy ČSN
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EN ISO 14001 i s praktickou aplika-
cí některých jejích prvků. Následo-
vala exkurze po areálu firmy
s ukázkou výrobní technologie.
V závěrečné neformální diskuzi
byly zodpovězeny vznesené dota-
zy. Všichni účastníci obdrželi pre-
sentační materiály s kontaktními
údaji pro případné směřování při-
pomínek a námětů v budoucnosti.

Setkání se uskutečnilo v přátel-
ském duchu a položilo dobrý zá-
klad pro všestranně prospěšnou
spolupráci.

Mimořádná změna ordinační doby MUDr. Polové
MUDr. Andrea Polová z gynekologické ambulance v Raškovicích

mimořádně upravuje ordinační dobu v měsíci květnu.
Mimořádné ordinační dny: úterý 2. a 9. května 7 — 12 hodin

čtvrtek 18. a 25. května 8—11 hodin (7—8 hod. odběry)
Zrušené ordinační dny: pátek 19. a 26. května.

V ostatních květnových dnech je ordinační doba nezměněna.

Obec Pražmo nabízí občanům

možnost odběru obědů z mateřské školy.
Cena jednoho oběda je 35 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit u Pavly Liškové, vedoucí školní jídelny.

SETKÁNÍ STAROSTŮ OKOLNÍCH OBCÍ V SAFT FERAK a. s.

Oznamujeme všem zájemcům
o uzavření a) penzijního připojištění se státním příspěvkem

b) stavebního spoření
c) úrazového připojištění s Českou pojišťovnou,

že mají možnost uzavírat shora uvedená pojištění v obchodě „Petr
Pavelek–Knihy a dárkové zboží“ v Raškovicích za kaplí na Folwarku
v pondělí až pátek od 8 do 17.30 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.



Saft Ferak a.s. si uvědomuje nutnost
ochrany životního  prostředí a zdraví
pracovníků a proto stanovuje tuto  en-
vironmentální politiku.

Všem svým spolupracovníkům po-
skytujeme informace a instruktáže za-
měřené na rozvoj jejich znalostí a na
chápání příslušných ekologických
problémů. Stanovujeme ekologické
postupy a cíle, zaměřené na neustálé
zdokonalování.

U všech našich průmyslových ope-
rací patří k významným cílům mini-
malizace ekologických dopadů a co
nejlepší využívání přírodních zdrojů
a surovin.

Důsledně analyzujeme naše procesy
a výrobky z hlediska jejich dopadu na
životní prostředí. Vyrábíme naše vý-
robky tak, aby jejich používání bylo
bezpečné a aby po skončení své život-
nosti je bylo možno recyklovat nebo
bezpečně zlikvidovat.

Pravidelně provádíme audity a vy-
hodnocování dodržování zákonů a na-
šich interních nařízení. Snažíme se
otevřeně hovořit s místními, národní-
mi i regionálními orgány ochrany ži-
votního prostředí i s dalšími zaintere-
sovanými stranami, aby bylo možno
řešit ekologické problémy ve vzájemné
spolupráci.

Informujeme naše zákazníky a uži-
vatele o tom, jak mají bezpečně naše
výrobky dopravovat, skladovat a pou-
žívat, a jak mají s výrobky nakládat po
skončení jejich životnosti.

Očekáváme od svých dodavatelů, že
aplikují podobné ekologické principy
jako Saft Ferak a.s..

Všichni zaměstnanci společnosti
jsou povinni respektovat zásady doku-
mentace EMS a konat v souladu s pra-
vidly které obsahuje.
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Prodej – zapojení – instalace
vířivých a automatických praček

ARDO,CANDY, GORENJE,HOVER, INDESIT, PHILCO, ROMO–ZEROWATT, SITAL–IAR,

TATRAMAT, ZANUSSI AJ.

bojlerů 
ARISTON, GENERAL, HLAVAČKA A ČECH, TATRAMAT

sekaček a drobných el. spotřebičů
BRAVO, ETA, JEVÍČKO aj.

el. sporáků, el. trub 
FIKO, MORA aj.

Zajišťuje:
Jaromír Vlček, Raškovice 220

tel.: 0658/69 26 92 (od 8 do 17 hod.)
tel.: 0658/69 11 23 (do 7.30, po 18 hod.

mobil 0602 50 86 43)

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SAFT FERAK a. s.
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Nabídka pro v‰echny
Stavební spoření — nejlepší spořící program podporovaný státem, 

25 % státního příspěvku, 4,5 % úroku k tomu
navíc. 1 % cílové částky čistému spořiteli vracíme
zpět. Nejrychlejší úvěr již při akontaci 20%.
Skládá se až po vyřízení úvěru.

Konstanta — spoření s úvěrem. Dvě sedminy částky složíte na 
čet, opět po nabídce úvěru. Splácíte úvěr při
7,2 % úroku po dobu 13 let.

Penzijní připojištění — druhý produkt podporovaný státem, 25 % úroku
od státu, plus 10 %  úroku v průměru navrch.

Tyto produkty jsou ze zákona pojištěny a osvobozené od daní !

Životní pojistka, úvěrová pojistka, kapitálová pojistka, vkladová pojistka,
dětská pojistka, penzijní pojistka — výběr pro všechny generace

a sociální skupiny.

Veškeré tyto služby máte pod jednou střechou WÜSTENROT

Informace podá Štíhlová Zita,
oblastní zástupce WÜSTENROT pro Frýdek–Místek

kancelář — T. G. Masaryka 1146, Frýdek, 738 01, tel. 0658/62 67 77
domů — Morávka 427, 739 04 , tel. 0603 46 37 45.
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 %.

FIRMA JAN CARBOL
Sídlo Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 0658/62 75 27 — mobil 0602/74 12 31

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
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Zástupci firmy PPPP OOOO FFFF IIII NNNN nabízejí
místním obãanÛm tyto sluÏby:

■ zhodnocení úspor (roční zúročení peněz až 12 % s výpovědní
lhůtou pouze 6 týdnů)

■ finanční zajištění dospělých i dětí

■ zabezpečení pro důchod (občan, který spoří neplatí z odvedené
částky daně, ročně si tak lze snížit daňový základ až o 12 000 Kč)

■ výhodné úvěry (Českomoravská stavební spořitelna a.s.
CAC LEASING)

■ zprostředkování nákupu bílé i černé techniky pro vaši
domácnost na splátky i za hotové ve spolupráci s firmami LAPOS,
s.r.o. a HOME CREDIT, a.s.

■ zprostředkování nákupu výpočetní techniky na splátky i za
hotové ve spolupráci s firmou CALVER, s.r.o.

■ povinné ručení aut

Mimo tyto služby nabízíme Český mobil s programem OSKAR.

Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Pražmě — kancelář v přízemí.

Úřední hodiny středa 8—16 hodin, telefon 0658/69 22 40

Možnost objednání osobní schůzky i mimo úřední hodiny u vás doma.

Informace denně na tel. čísle: 0606 280 660

Klient, který uzavře smlouvu na jakýkoli produkt nabízený zástupci
firmy POFIN obdrží za projevenou důvěru milý dárek.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!


