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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Poutní slavnost letos připadá na neděli 20. května.

Ještě jednou připomínáme, že

sběr nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 26. května od 9.30 do 10 hodin

před budovou Obecního úřadu Pražmo.

Ještě jednou připomínáme, že

sběr nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 26. května od 9.30 do 10 hodin

před budovou Obecního úřadu Pražmo.
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INFORMACE O ČINNOSTI
SDRUŽENÍ

Vznik sdružení
Osamostatnění mnoha obcí v ro-

ce 1991 vyvolalo potřebu spoluprá-
ce zejména v těch oblastech, kde se
objevily společné problémy, nebo
kde byl nutný společný postup
obcí. Zpočátku se zástupci obcí
scházeli spíše nahodile, význam-
nější bylo jen členství v Regionu
Beskydy. Členství v tomto poměr-
ně velkém sdružení přinášelo mi-
nimální efekt, a proto v roce 1995
naše obce z Regionu Beskydy vy-
stoupily a začaly uvažovat o jiném
sdružení.

V polovině roku 1995 bylo zřejmé,
že bez koordinace není mnohá čin-
nost obcí možná. Nutnost spolu-
práce se poprvé výrazně projevila
v řešení autobusové dopravy. Tehdy
se poprvé objevil návrh na vytvoře-
ní Sdružení obcí povodí Morávky.
V září z iniciativy starosty obce
Dobrá se konala v Nošovicích první
schůzka a v říjnu byly schváleny
stanovy sdružení. Oficiálně bylo
sdružení zaregistrováno až v únoru
1998. Zakládajícími členy byly
obce Dobrá, Staré Město, Nošovice,
Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovi-
ce, Pražmo, Morávka a Krás-ná, po-
zději se přidaly ještě Dobratice
a Vojkovice, které leží na přivaděči.

Sdružení obcí povodí Morávky
vzniklo ve stejné době jako Sdruže-
ní obcí Jablunkovska, v okrese Frý-
dek–Místek tehdy existovalo pouze
Sdružení měst a obcí povodí Ond-
řejnice.

Sdružení měst a obcí okresu
Frýdek–Místek

Vznik tří nových sdružení v okre-
se Frýdek–Místek, k nimž patřilo
také Sdružení obcí povodí Moráv-
ky, podnítil vytvoření dalších no-
vých sdružení. Zastupitelstva měst
a obcí rychle pochopila, že kromě
řešení společných problémů je to
jediná cesta, jak získat finanční
podpory z předstrukturálních
fondů Evropské unie.

Podle údajů okresního úřadu
vznikla od roku 1995 v okrese Frý-
dek–Místek tato nová sdružení
měst a obcí:

1. Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice

2. EKO GAS — zájmové sdružení
obcí

3. Sdružení obcí Jablunkovska
4. Sdružení obcí povodí Morávky
5. Slezská brána
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6. Zájmové sdružení Frýdlantsko

–Beskydy
7. Sdružení obcí povodí Stonávky
8. Mikroregion Žermanické a Těr-

lické přehrady
9. Sdružení obecních televizí

10. Euroregion Beskydy
11. Sdružení obcí povodí Olešné.

Stanovy sdružení
Sdružení obcí povodí Morávky

dnes zahrnuje celkem 11 obcí
o celkové rozloze 19 tisíc hektarů,
což představuje asi 15 % rozlohy
okresu Frýdek–Místek. V obcích
žije celkem 12 tisíc obyvatel, tedy
asi 5 % z počtu obyvatel okresu.

Podle stanov vzniklo Sdružení
obcí povodí Morávky za účelem
spolupráce a ochrany zájmů obcí.
Tato spolupráce zahrnuje zejména
oblast komunální sféry a cestovní-
ho ruchu. Rovněž v případě mimo-
řádných událostí (živelní pohromy,
přírodní katastrofy, havárie) si budou

členové sdružení poskytovat ne-
zbytnou, rychlou a účinnou pomoc.

Nejvyšším orgánem sdružení je
sněm starostů, který se koná ne-
jméně jednou za čtvrtletí. Každý
starosta má jeden hlas. Předseda
a místopředseda sdružení jsou vo-
leni na období jednoho roku. Sou-
časným předsedou sdružení je Ing.
Josef Klimánek, místopředsedkyní
Marie Mališová. Sídlem sdružení je
obec Dobrá.

Každý člen sdružení je povinen
uhradit členský příspěvek ve výši
dané usnesením sněmu. Členské
příspěvky jsou spíše symbolické
a činí 1 Kč na obyvatele za rok. Fi-
nanční prostředky pro svou činnost
sdružení získává především z dota-
cí a sponzorských darů, jen výji-
mečně přispívají jednotlivé obce na
aktivity sdružení nad rámec svých
členských příspěvků. Kontrolu
hospodaření provádí pravidelně
sněmem zvolená revizní komise.
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Činnost sdružení
Mezi první aktivity sdružení pat-

řil návrh způsobu rozdělení ztráty
z provozování linkové autobusové
dopravy mezi jednotlivé obce
podle počtu obyvatel a počtu za-
stávek. Tento systém financování
autobusové dopravy převzaly po-
stupně také ostatní obce okresu
Frýdek–Místek.

Další významnou aktivitou bylo
zadání zpracování koncepce odpa-
dového hospodářství mikroregio-
nu. Například svoz nebezpečných
odpadů provádí Frýdecká skládka
pro všechny obce společně.

Společným problémem všech
obcí je realizace opatření proti po-
vodním. Zejména po povodních
v roce 1997 byly zjištěné nedostat-
ky řešeny společně na sněmu sta-
rostů za účasti zástupců okresního
úřadu, Povodí Odry a Správy CHKO
Beskydy. V této souvislosti se jed-
nalo také o řešení problémů spoje-
ných se záměrem vyhlášení rezer-
vace Skalická Morávka.

Jednání starostů na sněmech
sdružení se často účastní zástupci
okresního úřadu, senátoři a po-
slanci a také zástupci významných
organizací a firem. Až do rozpuště-
ní okresního shromáždění v roce
2000 mělo i zde sdružení své zá-
stupce, kteří hájili zájmy všech
obcí sdružení. Významným činem
bylo například navržení způsobu
financování domovů důchodců.

Z dalších aktivit sdužení vybere-
me ty nejvýznamnější. Sdružení
obcí povodí Morávky pravidelně
připomínkovalo návrhy zákonů vý-

znamných pro život našich obcí
(zákon o obcích, zákon o odpa-
dech, azylový zákon). Zabývalo se
výskytem kadmia v půdě. Obce
sdružení postupovaly společně při
prodeji akcií Severomoravské ply-
nárenské a.s., Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.
a Severomoravské energetiky, a.s.,
neboť díky společnému postupu
bylo možno dosáhnout příznivější
ceny akcií. Při přechodu na rok
2000 řešilo sdružení problém
zvaný „Y2K“. Na svých sněmech se
zabývalo také způsobem financo-
vání škol. V poslední době se jed-
nalo také o vybudování průmyslo-
vé zóny v Nošovicích.

Sdružení obcí povodí Morávky je
od roku 2000 členem sdružení Euro-
region Beskydy, které je zaměřeno
na česko—polsko—slovenskou spo-
lupráci v příhraničních oblastech.

Zástupci sdužení se pravidelně
účastní brněnského veletrhu Region
Tour, který je zaměřen na rozvoj ce-
stovního ruchu. Také proto vydalo
sdružení vlastní propagační materi-
ál, který prezentuje jednotlivé obce.

Nejvýznamnějším činem sdruže-
ní je zpracování obsáhlého materi-
álu Strategie rozvoje mikroregionu
Sdružení obcí povodí Morávky,
který je nezbytný pro získávání
prostředků z fondů Evropské unie.
Tento materiál jako první z repub-
liky je již k dispozici v Bruselu.

V poslední době jsou shromaž-
ďovány podklady, aby mohla být
zpracována studie odkanalizování
obcí. Řešení této problematiky by
mělo přispět ke zlepšení životního



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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prostředí také v těch obcích, kde
dosud kanalizace nebyla vybudo-
vána. Odkanalizování obcí je jed-
nou z priorit okresu Frýdek–Místek.

Budoucnost sdružení
Dnes je stále více zřejmé, ža zalo-

žení Sdružení obcí povodí Morávky
bylo správné a nutné. Účinný roz-
voj mikroregionu není možný bez
vzájemné spolupráce jednotlivých
obcí a také bez spolupráce jednot-
livých sdružení. Proto se dnes jedno-
tlivá sdružení obcí sdružují do vět-
ších regionů. Tato spolupráce často
přesahuje hranice našeho státu.

Důležitým předpokladem pro
efektivní činnost je profesionaliza-
ce sdružení. Starostové obcí nemo-
hou při své práci zvládnout všech-
ny úkoly, které vyplývají z rozvíjejí-
cí se činnosti sdružení. Je obtížné
sledovat například všechny dotač-
ní tituly, a vypracovávat jednotlivé
projekty a žádosti o přidělení fi-
nančních prostředků z některých
programů. Tuto činnost by měla
být zajištěna profesionály, napří-
klad obecně prospěšnou společ-
ností. Konečným výsledkem této
náročné cesty by mělo být zvelebo-
vání a další rozvoj našich obcí.

Ing. Jindřich Vymětalík

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 14. června
2001 pořádá oddíl
kopané Tělovýchov-
né jednoty Pražmo–
Raškovice nábor ši-
kovných a pohybově
nadaných kluků, kteří
mají zájem o fotbal
a chtějí se v této hře
zdokonalovat pod vede-
ním zkušených trenérů.

Zájemci z řad Vašich chlapců
o tento krásný sport mají možnost
se zapojit do sportovní činnosti
v našem oddíle kopané.

Chlapci narození v roce 1992
a 1993 se mohou dostavit v dopro-
vodu svých rodičů ve čtvrtek 14.
června 2001 v 15.00 hodin na fot-
balové hřiště Tělovýchovné jednoty
Pražmo–Raškovice.

Vladimír Šindler

Malá kcpaná
Dne 2. června 2001 proběhne 4.

ročník turnaje v malé kopané
v areálu Hasičské zbrojnice. Pre-
zentace družstev v 9.30 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé
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KINO RA·KOVICE
Srdečně Vás zveme na podvečerní představení našeho kina.
Předkládáme Vám následující přehled filmů:

KVĚTEN

Hrajeme o sobotách

19. 5. 102 DALMATINŮ 17.45 hod.
roztomilá štěňata znovu v ohrožení

26. 5. CHARLIEHO ANDÍLCI 17.45 hod.
akční komedie USA

30. 5. 102 DALMATINŮ představení pro ZŠ Raškovice

31. 5. 102 DALMATINŮ představení pro ZŠ Morávka,
Skalice, Nošovice

ČERVEN

2. 6. GRINCH 17.45 hod.
vánoční pohádková komedie USA

9. 6. KYTICE 17.45 hod.
poetický horor ČR

13. 6. JAK ULOVIT MAMUTA
pohádkové představení pro mateřské školy

16. 6. JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA 17.30 hod.
buranská komedie USA, v hlavní roli JIM CARREY

23. 6. FOTR JE LOTR 17.45 hod.
komedie USA

30. 6. Z PEKLA ŠTĚSTÍ II. 17.45 hod.
pokračování oblíbené české pohádky.



OPRAVY ROVNÝCH
STŘECH

ELASTEK – silně modifikované asfaltové pásy
s přídavkem kaučuku a min. posypem

CENY již od 113 Kč/m2

Záruka
výrobce poskytuje 10 let záruku na materiál

firma ručí na práci 5 let.

Firma provádí:

tesařské práce
klempířské práce

pokrývačské práce
vypracování rozpočtu
doprava až na stavbu

Petr Velčovský, Raškovice 118
privat Dobrá 44 — tel. 0608 88 70 79
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JUDr. Karel Cieslar, advokát
si dovoluje oznámit, že od 1. 5. 2001 bude 1´ týdně,

a to vždy ve čtvrtky v bývalé budově přidružené výroby
ZDV Nošovice v Dobré, poskytovat na požádání

právní služby,
zejména ve věcech občanských, rodinných, obchodních

a smluvních.
Telefonické spojení: 0658/689187, 0604 288229

Ordinační hodiny
Dne 18. května 2001 a v době od 25. května 2001

do 12. června 2000
neordinuje v Raškovicích MUDr. Polová
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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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