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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Ve dnech 31.května a 1.června
2001 se konal v kongresovém cent-
ru v Hradci Králové VII. sněm
Svazu měst a obcí ČR, jehož čle-
nem je také obec Pražmo. Program
prvního dne sněmu byl již tradičně
spíše slavnostní, druhý den se více
jednalo a diskutovalo. Sněm zahájil
primátor města Hradec Králové
a současný předseda SMO ČR Ing.
Oldřich Vlasák.

Dopoledne prvního dne bylo vy-
hraženo pro pozdravné projevy
hostů. Přítomní starostové si mohli
postupně vyslechnout projevy
předsedy senátu JUDr. Petra Pit-
harta, premiéra Ing. Miloše Zema-
na, předsedy výboru pro veřejnou
správu, regionální rozvoj a životní
prostředí PSP ČR Ing. Miroslava
Beneše a místopředsedy vlády
a ministra práce a sociálních věcí
PhDr. Vladimíra Špidly. Dále vy-
stoupili se svou zdravicí někteří za-
hraniční hosté, bylo přečteno po-
selství prezidenta republiky, za
hejtmany krajů promluvil Ing.
Evžen Tošenovský.

Odpoledne proběhla diskusní
část k jednacím materiálům
sněmu, v 19 hodin byl zahájen
slavnostní večer se společenským
programem.

V dopoledním jednání druhého
dne byly schváleny jednotlivé
o činnosti a hospodaření SMO ČR
v uplynulém období. Ke dni koná-
ní sněmu sdružoval SMO ČR již
2191 měst a obcí. Svaz se význam-
ně podílí na přípravě I. etapy refor-
my veřejné správy. Spolupracuje
s Poslaneckou sněmovnou a Sená-
tem Parlamentu ČR na tvorbě ze-
jména těch zákonů, které se bez-
prostředně dotýkají života měst
a obcí a připomínkuje jednotlivé
návrhy zákonů. Živě se diskutovalo
také o změně členského příspěvku.
Tento příspěvek bude dvousložko-
vý a již v příštím roce zaplatí každá
obec pevnou sazbu 1000 Kč za
obec a variabilní sazbu 1,60 Kč za
každého svého obyvatele.

Hlavní směry činnosti SMO ČR
pro další období byly sněmem
schváleny tak, jak je navrhlo Před-
sednictvo a Rada SMO ČR. Sněm
schválil jako priority činnosti:

— reformu veřejné správy
— systém příjmů do obecních

rozpočtů v rámci veřejného rozpo-
čtu

— příprava obcí a měst na vstup
do Evropské unie

— narovnání majetkových vzta-
hů mezi obcemi a státem

VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
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— vybudování rovnoprávného
a oboustranně výhodného vztahu
s krajskou samosprávou

— další rozvoj činnosti Svazu.
Svaz měst a obcí ČR se stal vý-

znamným partnerem Vlády a Par-
lamentu ČR pro mnohá jednání, je
chápán jako představitel všech
měst a obcí v České republice.

Ing. Jindřich Vymětalík

Ordinační doba
v letním období

MUDr. Mácová bude ordinovat pra-
videlně na Morávce i v Raškovicích:

Raškovice:
pondělí, pátek 09.45—12.00 hod.
středa 12.30—14.00 hod.
Morávka:
úterý, čtvrtek 09.45—12.00 hod.

MUDr. Crha má dovolenou od
11. 6. do 22. 6. 2001.

Pozor na podvodníky
V našem okrese se objevili

podvodníci, kteří zneužívají
jméno Všeobecné zdravotní po-
jišťovny.

Dne 1. 6. 2001 navštívili jednu
paní v Hodoňovicích mladá žena
a muž. Sdělili jí, že jsou ze Vše-
obecné zdravotní pojišťovny a že
právě ona získala u příležitosti
25. výročí pojišťovny a za odběr
léků cenu — nádobí za 30 tisíc
Kč a strojek za 40 tisíc Kč. Požá-
dali ji o zaplacení daně z přidané
hodnoty ve výši 9900 Kč, ceny jí
prý osobně předá ředitel pojiš-
ťovny 4. 6. 2001.

Jelikož VZP nemá žádné výročí
a ani takovéto odměny nedává,
prosíme všechny občany, pokud
by je výše uvedení podvodníci
navštívili, ať ihned kontaktují
Policii ČR. Ing. Josef Slíva

Ještě jednou připomínáme, že

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

před budovou Obecního úřadu Pražmo.

Zastupitelstvo obce Pražmo
zve občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
které se koná

v pátek 15. června 2001 v 18 hodin
v areálu hasičské zbrojnice

Program: 1. Informace ze VII. sněmu SMO ČR
2. Aktualizace povodňového plánu obce
3. Různé

Po skončení jednání proběhne tradiční smažení vaječiny,
vstupné — 2 vejce na osobu
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VVVVOOOODDDDAAAA –––– TTTTOOOOPPPPEEEENNNNÍÍÍÍ –––– PPPPLLLLYYYYNNNN
J. KAŇOK

instalace plynu, vody a ústředního topení,
včetně dodávky materiálu a provedení odborných

projektů
tel. 0602/72 77 86

Prodejna instalačního materiálu Pražmo 78
bude od 1.7. 2001 otevřena denně kromě neděle,
nabízíme kotle, krby, trubky, radiátorová tělesa,

bojlery, baterie, vany, sprchovací kouty.

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 

❖ Stavební spoření s LIŠKOU se státním příspěvkem až 4500 Kč ročně,
nejvyšší zhodnocení vkladů, osvobození výnosů od daní, možnost

získání levného úvěru, od 1.9.2001 zpřísnění podmínek pro ty,
kteří chtějí jen spořit

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

snížení daňového základu ❖ 

Poradenská služba a uzavírání smluv: každé pondělí od 12.30 do 16 hod.
Obecní úřad Raškovice nebo na adrese:

Radek Klimeš, Raškovice 210, tel. 0658/69 25 45, 0605 45 07 78
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme přehled prázdninových filmů.
V červenci a srpnu hrajeme každý pátek a sobotu!

06. 7. POKÉMON. PRVNÍ FILM 17.45 hod.
Japonsko-americký animovaný film.

07. 7. V ČERVENCI 17.30 hod.
Prázdninová romantická komedie SRN.

13. 7. VYVOLENÝ 17.30 hod.
Nadpřirozený thriller USA od tvůrců Šestého smyslu.

14. 7. ROAD TRIP 17.45 hod.
Americká komedie se zaměřením na studentské diváky.

20. 7. 6. DEN 17.30 hod.
Arnold Schwarzeneger v hlavní roli akčního sci-fi thrilleru.

21. 7. TROSEČNÍK 17.30 hod.
V hlavní roli dobrodružného dramatu Tom Hanks.

27. 7. DINOSAURUS 17.45 hod.
Animovaný film USA v českém znění.

28. 7. VERTICAL LIMIT 17.30 hod. Horolezecký thriller USA.

03. 8. MŮJ SOUSED ZABIJÁK 17.30 hod.
Krimikomedie s Brusem Willisem v hlavní roli.

04. 8. PODFU(C)K 17.30 hod.
Černá gangsterská komedie USA a VB.

10. 8. PO ČEM ŽENY TOUŽÍ 17.30 hod.
Mel Gibson v romantické komedii.

11. 8. HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU 17.45 hod.
Buranská komedie USA pro teenagery.

17. 8. SLEPIČÍ ÚLET 17.45 hod.
Animovaná, plastelínová komedie s prostředí slepičí farmy.

18. 8. CESTA Z MĚSTA 17.30 hod. Lákavá česká komedie.
24. 8. NENÍ KRÁL JAKO KRÁL 17.45 hod.

Animovaná rodinná komedie USA, inspirovaná kulturou Inků.
25. 8. SMLOUVA S ĎÁBLEM 17.45 hod.

Fantastická komedie na „faustovské“ téma.
31. 8. ANDĚL EXIT 17.30 hod.

Psychologický film o mladých lidech „na okraji“.
01. 9. TMAVOMODRÝ SVĚT 17.30 hod. Úspěšný český film.



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

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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NABÍZÍME ÚVĚRY
NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY, REKONSTRUKCE

S ÚROKEM 0%
Tel. 0658/63 64 14, mobil — 0737/35 73 43
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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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