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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Historie obce Pražmo je v sou-
časné době zapisována již do třetí
kroniky. Ta první byla založena
v roce 1924 a obsahuje historii
obce z let 1924 až 1970. Obsahuje
také kapitoly, které shrnují historii
obce před rokem 1924. Kronika je
uložena v Okresním archivu ve
Frýdku–Místku. Ostatní kroniky
jsou zatím uloženy na obecním
úřadě a zachycují historii obce od
roku 1970 po současnost.

Podle předpisů pro archivaci pí-
semností může okresní archiv za-
půjčit kroniku obci nejvýše na

jeden měsíc. Předpisy o vedení
kronik také umožňují, aby starosta
obce nechal vystavit kroniky pro
veřejnost, ovšem nesmí to být čas-
těji než jednou za tři roky.

Zastupitelstvo obce má zájem
o zapůjčení kroniky z okresního ar-
chivu k prostudování ve druhé po-
lovině dubna. Byla by to také vhod-
ná příležitost pro vystavení všech
kronik pro veřejnost.

Výstava obecních kronik
se uskuteční

v týdnu od 7.  do 11. května 2001
v zasedací místnosti Obecního

úřadu Pražmo.

Výstava bude otevřena v pondělí
a ve středu od 8 do 16.30 hodin, ve
čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin
s výjimkou půlhodinové přestávky
na oběd (11.30—12.00 hod.).

Zveme tedy srdečně všechny zá-
jemce o poznávání historie naší
obce na tuto výstavu.

Ing. Jindřich Vymětalík

VÝSTAVA OBECNÍCH KRONIK

PÞ�jemn� a radostn� proìit� velikono�n�ch sv�tkó
pÞeje väem ob�anóm ZASTUPITELSTVO OBCE PRAëMO
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Při sběru nebezpečného odpadu
budou odebírány tyto odpady:

brzdová kapalina, ostatní moto-
rové, převodové a mazací oleje,
sorbent (kovové olejové filtry, papí-
rové filtry), ostatní odpad s obsa-
hem organických chemikálií, olo-
věný akumulátor, nikl–kadmiový
akumulátor, papír a lepenka (zne-

čištěný škodlivinami), sklo (znečiš-
těné škodlivinami), ostatní plasty
(znečištěné škodlivinami), drobné
kovové předměty (např. plechovky)
znečištěné škodlivinami, olej a tuk
(oleje, mazací tuky, vazelína), barva,
lepidlo, pryskyřice (tuhé, tekuté),
rozpouštědlo, kyselina, hydroxid,
detergenty, fotochemikálie, léky,
pesticidy, galvanický článek el.
suchý nebo mokrý, zářivka, výboj-
ka, nádobky od spreje, lednice,
mražáky, elektrotech. odpad (tele-
vizor, rádia, pračky, sporáky, obra-
zovka, jiný elektrotechnický
odpad).

Při tomto sběru nebezpečných
odpadů nebude odebírán velkoob-
jemový odpad, jako jsou například
skříně, pneumatiky, koberce, mat-
race apod.

Sběr železného šrotu
se uskuteční

v sobotu 28. dubna 2001
v dopoledních hodinách.

Sběr nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 26. května

od 9.30 do 10.00 hodin
před budovou Obecního úřadu

Pražmo
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DOBROVOLNÁ VOJENSKÁ
CVIČENÍ

Armáda České republiky organi-
zuje v roce 2001 rovněž dobrovolná
vojenská cvičení, o která mohou
žádat vojáci v záloze podléhající
branné povinnosti v souladu s § 2,
čl. 1 a 2, zákona č. 218/1999 Sb.

Žádosti si mohoou zájemci vy-
zvednout u ÚVS Frýdek–Místek,
Politických obětí č. 117, PSČ 738
02, Frýdek–Místek. Telefonické do-
tazy budou zodpovězeny na tele-
fonním čísle 0658 / 311 91 nebo
311 92.

Osobní nebo telefonický styk lze
uskutečnit:

Pondělí, středa — 08.00—17.00
hodin
Útery, čtvrtek, pátek — 08.00 až
11.30, 12.00—13.30 hodin

Vyřizují: paní Kološová nebo paní
Božoňová.

Termíny vojenských
cvičení pro rok 2001 jsou
stanoveny následovně:

10.—11. 3., 12.—13. 5. 2001
VÚ 8280 Prostějov Jmenovité povo-
lání.
14.—18. 5. 2001
VÚ 4675 Mikulov, VÚ 5123 Hodo-
nín, VÚ 4250 Opava, VÚ 9675 Jince,
VLA JEP Hradec Králové, VÚ 3215
Litoměřice, VÚ 6793 Liberec, VÚ
1193 Hlučín, VÚ 6052 Kroměříž,
VÚ 2117 Havlíčkův Brod, VÚ 3739
Olomouc, VÚ 1859 Rakovník, VÚ
5648 Tábor, VÚ 6292 Opava

14.—25. 5. 2001
VÚ 9827 Prostějov, VÚ 3180 Grab-
štejn

21.—25. 5. 2001
VÚ 5258 Jihlava, VÚ 5261 Přerov,
VÚ 5259 Olomouc

28. 5.—1. 6. 2001
VÚ 1762 Havlíčkův Brod

10.—14. 9. 2001
VÚ 3215 Litoměřice, VÚ 1859 Ra-
kovník, VÚ 7830 Praha, VÚ 2664
Stará Boleslav, Odborná škola Vo-
jenské policie při VA Vyškov

10.—21. 9. 2001
VÚ 6292 Opava

17.—21. 9. 2001
VÚ 5648 Tábor, VÚ 5258 Jihlava,
VÚ 5261 Přerov

1.—12. 10. 2001
VÚ 8280 Prostějov

8.—12. 10. 2001
VÚ 3316 V. Hleďsebe, VÚ 3928 Stří-
bro, VÚ 1762 Havlíčkův Brod, VÚ
1031 Litoměřice, VÚ 2478 Žatec,
VÚ 7044 Bechyně, VÚ 6165 Lipník
n/B, VÚ 5396 Olomouc, VLA JEP
Hradec Králové, VÚ 1193 Hlučín

8.—19. 10. 2001
VÚ 7044 Bechyně

Podrobné informace o výcviku
jednotlivých odborností ve výše
uvedených vojenských posádkách
získají zájemci o výkon dobrovol-
ného vojenského cvičení u ÚVS
Frýdek–Místek.

Plk. Ing. Oldřich Hlisnikovský



Sport v Tělovýchovné
jednotě Pražmo–Raškovice

Dovolte, abychom Vás v krátkosti
seznámili s tělovýchovnou jedno-
tou. V současné době jsou v TJ
4 oddíly vyvíjející činnost. Jsou to
oddíly kopané, odbíjené, stolního
tenisu a rekreačního sportu.

Předsedou oddílu kopané je pan
Vladimír Šindler, který společně
s celým výborem oddílu kopané,
trenéry a dalšími obětavými býva-
lými aktivními sportovci má velkou
zásluhu na velmi dobré reprezen-
taci všech našich družstev v kraj-
ských a okresních soutěžích všech
věkových kategorií.

V oddíle kopané je celkem
6 družstev a to přípravka, mladší
a starší žáci, dorostenci a dvě druž-
stva dospělých.

Rok 2000 byl pro oddíl kopané
velmi úspěšný. Nejvíce se dařilo
družstvu dorostu, které je po pod-
zimní části soutěže na prvním
místě s možností postupu do žup-
ních soutěží. Muži „A“ jsou na
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velmi dobrém 2. místě I. B třídy
župní soutěže.

Předsedou oddílu odbíjené je
pan Miloslav Minks. V soutěžích
má pět žákovských družstev, dvě
dorostenecká a tři družstva dospě-
lých. Dorostenci vyhráli okresní
přebor a v oblastním přeboru hrají
ve finále B o 7.—12. místo. Ženy vy-
hrály oblastní přebor 2. třídy, po-
stoupily do oblastního přeboru
1. třídy a po podzimní části jsou na
7. místě.

Každoročně pořádá oddíl tři mlá-
dežnické turnaje. Nejznámější jsou
ovšem turnaje dospělých a to
„Pohár Jaroslava Vybírala“ a „Me-
moriál Josefa Saláta“.

Oddíl stolního tenisu, jehož
předsedou je Foldyna Ladislav, má
dvě družstva hrající okresní přebor.
Během loňského roku se snížil
počet družstev, protože někteří
hráči přestoupili do nově vznikají-
cího oddílu stolního tenisu v Dobré.

Obracíme se na Vás spoluobčany,
zda se nechcete zapojit do činnosti
tohoto hezkého sportu a posílit tak
naše řady v nadcházející sezoně.

Oddíl rekreačního sportu vede
Hana Felcmanová, předsedkyně
tělovýchovné jednoty. Nejoblíbe-
nějším cvičením je cvičení aerobi-
ku a posilování s různým náčiním.
Současně velmi populární je cviče-
ní na zdravotních míčích, na posí-
lení a zpevnění svalstva celého
těla. Rovněž se dobře ujalo cvičení
dětí na nářadí. Muži organizování
v tomto oddíle si zahrají v tělocvič-
ně v zimě fotbálek a v jarních, let-
ních a podzimních měsících no-
hejbal na volejbalovém hřišti.
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RRRR EEEE AAAA LLLL IIII TTTT NNNN ÍÍÍÍ     KKKK AAAA NNNN CCCC EEEE LLLL ÁÁÁÁ ŘŘŘŘ     WWWW EEEE GGGG AAAA
Naše firma se mimo jiné již delší dobu úspěšně zabývá

zprostředkováním nákupu a prodeje nemovitostí a bytů.
Máme za sebou desítky spokojených klientů.

Napadlo nás proto oslovit i Vás.

Nabízíme a zprostředkujeme:

▲ Váš rodinný domek, chatu, pozemek i les prodáme rychle
a výhodně ▲

▲ Kupujícím zajistíme půjčku, úvěr nebo hypotéku ▲
▲ Uzavření životního pojištění nebo důchodového připojištění

u firmy Winvest nebo Vojenského penzijního fondu, také uzavření
stavebního spoření ▲

▲ Finanční poradenství (možnost úspor na daních) ▲

Při prodeji nemovitostí se nám často daří dosáhnout i vyšší
prodejní ceny, než majitel původně chtěl. U nás nic neriskujete

a předem nic neplatíte.

Pro dané činnosti hledáme další spolupracovníky.

Navštivte nás nebo volejte:
„R. K. WEGA“ hotel Slovan, Jablunkovská 410, kanc. č. 13,

tel.: 0659 333 200 — mobil: 0608 333 200.

Rovněž můžete volat zdarma 0800 186 125.

Trenéři a cvičitelé jsou všichni
z řad dobrovolníků, kteří se ve
svém volném čase věnují výchově
mládeže a rozvoji sportu v naší tě-
lovýchovné jednotě. Co nás však
velmi trápí, jsou finanční prostřed-
ky na provoz a činnost. Mezi nej-
větší náklady na zajištění sportov-
ních soutěží patří náklady na do-
pravu, pronájem tělocvičen, spo-
třeba energie a vody, údržba spor-
tovišť a dále pak nákup dresů
a sportovních potřeb.

Kopaná, se svými 112 členy jezdí
na zápasy po velké části severní
Moravy a jedna cesta stojí mini-
málně 2500 Kč. Odbíjená má 95 ak-
tivních členů. Dorostenci jezdí

k zápasům do Krnova, Opavy,
Frenštátu a Ostravy, ženy do Vsetí-
na, Valašského Meziříčí.

Děkujeme touto cestou zastupi-
telstvům obcí Raškovice, Morávka,
Vyššní Lhoty, Krásná, Pražmo
a všem sponzorům, že nám v rámci
svých možností poskytli finanční
příspěvky a tím pomohli zajišťovat
mistrovské soutěže a propagovat
naše obce. Avšak zastupitelstvo
Vaší obce by se mohlo zamyslet
nad výši příspěvku na činnost naší
TJ, v souvislosti s tím, že v názvu
naší TJ je uvedena i Vaše obec,
která reprezentuje oblast, okres
a kraj v měřítku celé Moravy.

Hana Felcmanová



Duben 2001

11. 4. O studánce s živou vodou
Představení pro mateřské školky v dopoledních hodinách.

14. 4. Vřískot 3 17.00
Horor USA. Závěrečná kapitola nejkrvavější lázně 90 let…

21. 4. Jdi za svým srdcem 17.30
Melodramatický film USA. Těhotnou sedmnáctiletou dívku opustí
její milenec. Nezbývá ji nic než se tajně ubytovat v hypermarketu
a zde dokonce porodit. Takto skrývat se ale neustále nemůže...

28. 4. Tenkrát na východě 17.30
Akční westernová komedie USA s populárním hongkongským 
hercem Jackie Chanem a tentokrát na Divokém Západě.

Květen 2001

5. 5. Zamilovaný profesor 2 17.45
Převleková komedie USA. Profesor Sherman Klump se vrací a žení!
V hlavních rolích bláznivé komedie Eddie Murphy s hlasem Oldři-
cha Kaisera.

12. 5. Otesánek 17.30
Komediální horor ČR a VB. Lidová pohádka zpracována do grotesk-
ního hororu, v hl. rolích Veronika Žilková a Jan Hartl.
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KINO RA·KOVICE

Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí
každou středu mezi 15 až 17 hod. na OÚ Raškovice 

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních,

rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.

Kontakt kdykoliv na: 
tel. č.: 069/681 07 41 nebo 681 40 05, mobil 0603 33 72 19
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přijímáme objednávky na
rozkrmená krůťata

kanadská širokoprsá
stáří 7 týdnů, cena 175 Kč/kus

rozvoz a prodej 28. května 2001
příjem objednávek a informace

Morávka smíšenka . . . . . . . . . . . . . . . tel. 69 11 03
Dobrá bistro U Klimků  . . . . . . . . . . . tel. 64 12 35
Komorní Lhotka samoobsluha  . . . . . tel. 69 68 59
Pražmo železářství u Travného  . . . . . tel. 69 22 32
Čeladná potraviny Kohut  . . . . . . . . . tel. 68 40 48
Morávka Penzion u přehrady  . . . . . . tel. 69 10 25

mobil 0606 86 29 47
krůty se budou prodávat 28. května 2001

Komorní Lhotka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 hod.
Dobrá bistro U Klimů  . . . . . . . . . . . . . 14.30 hod.
Pražmo hotel Travný  . . . . . . . . . . . . . . 15.30 hod.
Morávka u Obecního úřadu  . . . . . . . . 16.15 hod.
Čeladná potraviny Kohut  . . . . . . . . . . 17.45 hod.

HOTEL TRAVNÝ
pfiijme

pomocnou sílu do kuchyně
na období od 15. 4. do 30. 6. 2001 na 6 hodin denně;

číšníka ma roznášení jídla
na období od 15. 4. do 31. 5. 2001

s možností dalšího zaměstnání přes letní období
v zahradním občerstvení
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STAVEBNÍ FIRMA
nabízí tyto práce

❒ zateplování budov ❒
❒ zednické práce ❒

❒ střechy, pláště, izolace – dodávka a montáž různých druhů krytin ❒
❒ zámkové dlažby ❒

❒ opravy balkónů a teras ❒
❒ renovace bytových jader ❒

❒ malířské a natěračské práce ❒
❒ zámečnické práce — výroba garážových vrat, výloh,

schodišť, zábradlí apod. ❒
❒ tesařské práce — včetně dodávky řeziva ❒

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, 0608 / 63 72 65, e–mail: mattys.group@quick.cz

Možnost financování ze stavebního spoření
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RAIFEISEN STAVEBNê SPOÛITELNA
Vážení občané,

vzhledem k tomu, že ve vaší obci už proběhla první etapa
plynofikace, víme, že většina lidí nemá v dnešní době dostatek

finančních prostředků na pokrytí nákladů s tímto spojených.
Přišli jsme za vámi se zajímavým produktem, který by pomohl

většině z vás tento finanční problém vyřešit. Zastupujeme stavební
spořitelnu Raifeisen, která, jak víte, přišla na trh s něčím, co zatím

žádná jiná stavební spořitelna nenabízí.

Nabízíme vám v první řadě spoření za výhodných podmínek
a dále pro mnohé z vás zajímavější tak zvaný překlenovací úvěr,
který za určitých podmínek můžete získat ve velmi krátké době

a tím vlastně pokrýt veškeré náklady spojené s plynofikací.

V případě bližších informací — Samuel Kubica, tel. 0604 71 75 81

IPB POJIŠŤOVNA
❖ Kapitálové životní pojištění ❖ Životní pojištění pro případ dožití

(produkt s daňově odečitatelným pojistným pro občany i zaměstnavatele)
❖ Pojištění pro spoření (investovaní volných finančních prostředků na 5 let

do životního pojištění a stavebního spoření — zajímavé výnosy)
❖ Pojištění dětí a rodičů ❖ Úrazové pojištění

❖ Pojištění domů a domácností ❖ Povinné ručení motorových vozidel
❖ Českomoravská stavební spořitelna ❖ Všeobecná stavební spořitelna

stavební spoření se státním příspěvkem až 4500 ročně
❖ Vojenský otevřený penzijní fond ❖ Penzijní fond Komerční banky
penzijní připojištění se státním příspěvkem až 1800 ročně a možnosti

snížení daňového základu ❖ ČS–Živnostenská pojišťovna
životní pojištění s připojištěním úrazu, invalidity, vážných onemocnění

a možnosti snížení daňového základu ❖ 

Při dodržení určitých podmínek zájezd k moři nebo mobilní telefon jako dárek

Poradenská služba a uzavírání smluv: od 1. května každé pondělí
od 12.30—16.00 hod. Obecní úřad Raškovice nebo na adrese:
Radek Klimeš, Raškovice 210, tel. 0658/69 25 45, 0605 45 07 78
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10%.

FFFF IIII RRRR MMMM AAAA     JJJJ AAAA NNNN     CCCC AAAA RRRR BBBB OOOO LLLL
Provozovna 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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