
Vážení spoluobčané
Termín letošních komunálních

voleb byl stanoven na začátek li-
stopadu, a proto je vhodné uspíšit
tradiční prosincové bilancování
a již nyní se zamyslet nad rokem
2002 i nad uplynulým volebním
obdobím.

Toto volební období bylo pozna-
menáno pravidelně se opakujícími
vysokými splátkami půjčky, které
sice přinesly snížení obecního dlu-
hu o 8 milionů korun, ale současně
zastavily veškeré investice. Vysoké
zadlužení rovněž neumožňuje obci
získat dotace z jednotlivých rozvo-
jových programů. Proto byl zastu-
pitelstvem schválen takový pro-
gram rozvoje obce,  který nepočítal
s vysokými finančními náklady, ale
spíše s využitím vlastních pracov-
ních sil. Tento program se podařilo
téměř zcela splnit.

V tomto roce výrazně pokročila
oprava hřbitovního objektu. Celý
suterén by měl být dokončen ještě
letos a měl by sloužit hrobníkům
místo zchátralé buňky. Venkovní
úpravy okolí objektu budou ještě
pokračovat v příštích letech. Dále
byly na hřbitově vyřezány nežá-
doucí dřeviny zejména v blízkosti
plotu a větší část oplocení byla
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opatřena novým nátěrem. Kromě
křovinořezu byla zakoupena také
motorová sekačka, což přispělo le-
tos ke zlepšení údržby obecních
travnatých ploch. V obci byly vysá-
zeny nové stromy zejména kolem
hřbitova a na ploše před bytovka-
mi. U pomníku byly zabudovány
nové lavičky a v obci byla provede-
na výměna většiny odpadkových
košů. Byla významně rozšířena
plynofikace obce. Jednak byla ply-
nofikována zásluhou místních ob-
čanů ulice Spojka, a jednak díky
spolupráci s obcí Krásná byl vybu-
dován středotlaký plynovod v Rov-
ni. Jediným nesplněným bodem
programu je oprava chodníků,
místo toho byly opraveny místní
komunikace v Rovni a v ulici Na
kopec.

Nově zvolené zastupitelstvo má
před sebou lepší perspektivu, než
tomu bylo po minulých volbách.
Čeká ho totiž poslední rok vyso-
kých splátek dluhu. Zadlužení ob-
ce by mělo skončit v roce 2005, kdy
už bude možno pokusit se o získá-
ní dotací z nabízených programů.

Vážení spoluobčané, děkuji vám
za dosavadní podporu a trpělivost
a přeji vám šťastnou ruku při volbě
nového zastupitelstva.

Ing. Jindřich Vymětalík
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Nové úřední hodiny pošty
Omlouváme se čtenářům za neú-

plnou informaci o úředních hodi-
nách pošty v minulém čísle zpra-
vodaje. Tiskařský šotek si zařádil
a způsobil zkrácení poslední věty.
Nyní tedy uvádíme správnou infor-
maci.

Od 1. října 2002 je pošta na
Pražmě otevřena pro veřejnost ve
všední dny od 8 do 11 hodin a od
13 do 17 hodin.

Volby
Koncem října a počátkem listo-

padu nás čekají dvoje volby. Volby
do Senátu Parlamentu České re-
publiky proběhnou ve dnech 25.
a 26. října 2002, volby do zastupi-
telstva obce (komunální volby) pro-
běhnou ve dnech 1. a 2. listopadu
2002. Zároveň s komunálními vol-
bami proběhne i případné druhé
kolo voleb senátních.

Volební místnost v přízemí budo-
vy obecního úřadu bude otevřena:

v pátek (25. 10. a 1. 11.)
v době od 14.00 do 22.00 hodin,

v sobotu (26. 10. a 2. 11.)
v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky dostanou obča-

né pro první kolo senátních voleb
do 22. října. Pro druhé kolo senát-
ních voleb budou hlasovací lístky
k dispozici ve volební místnosti.
Pro komunální volby budou hlaso-
vací lístky doručeny občanům do
29. října.

Jaroslava Knoppová

Odvoz odpadů
Svoz popelnic v zimním období

bude prováděn ve dvoutýdenním
intervalu vždy ve čtvrtek. Poprvé to
bude 10. října a pak vždy v lichých
týdnech.

Zastupitelstvo obce Pražmo
zve všechny občany na

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
nově zvoleného zastupitelstva,

které se koná
v sále hotelu Travný

v pátek 15. 11. 2002 v 18 hodin

Program:
1. Výsledky voleb

do zastupitelstva obce
2. Složení slibu členů

zastupitelstva
3. Volba starosty
a místostarosty

4. Jednací řád zastupitelstva
obce

5. Různé
6. Občerstvení
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Sběr nebezpečných odpadů pro-

běhne v sobotu 12. 10. 2002 od 9.30
do 10.00 hodin před budovou
obecního úřadu.

Sběr pneumatik bude letos po-
prvé prováděn samostatně v sobo-
tu 26. 10. 2002. Občané mohou při-
vážet staré pneumatiky v tento den
ráno, nejpozději do 9.00 hodin,
před budovu obecního úřadu, kde
je mohou odložit vedle kontejnerů
na separovaný odpad.

Označení popelnic
Při posledním svozu popelnic

došlo ke střetům některých obča-
nů s popeláři, kteří se dožadovali,
aby popelnice byly označeny ná-
lepkou s logem Frýdecké skládky.
Příčinou je špatná instruktáž nové
obsluhy sběrného vozu vedením
firmy. I nadále platí, že Frýdecká
skládka vyprázdní všechny popel-
nice v obci, které budou přistaveny
u cest.

Z jednání zastupitelstva
obce

Kritika směrnice pro poskytová-
ní dotací — Starosta napsal dopis
ministru zemědělství ve věci přidě-
lování dotací na hospodaření v le-
sích. Současné směrnice vyžadují
tolik byrokratických úkonů a před-
ložení tolika potvrzení, že pro pas-
tevní sdružení je zcela nemožné
získat dotaci na zalesnění či stavbu
oplocenky. Každý vlastník musí to-
tiž doložit řadu potvrzení o vyrov-
nání všech svých závazků vůči
zdravotním pojišťovnám a finanč-
ním úřadům. Při současném počtu
téměř 90 spoluvlastníků je to více
než 1400 potvrzení, což v někte-
rých případech ještě komplikuje
neukončené dědické řízení.

Stanovisko k rozhodnutí zruše-
ní schválených dotací — Předseda
Sdružení obcí povodí Morávky Ing.
Jindřich Vymětalík podepsal spo-
lečně s předsedy svazků obcí Mik-
roregion Žermanické a Těrlické
přehrady, Sdružení obcí povodí
Stonávky a Sdružení obcí Jablun-
kovska dopis ministru pro místní
rozvoj Mgr. Pavlu Němcovi, v němž
je formulováno stanovisko obcí
k rozhodnutí zrušení schválených
dotací z Programu obnovy venkova
na rok 2002. Předsedové jednotli-
vých sdružení navrhují, aby již
schválené dotace na rozestavěné
akce nebyly v důsledku povodní
rušeny, ale aby v příštím roce byly
při rozdělování dotací upřednost-
něny žádosti obcí postižených po-
vodněmi.
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Obecní knihovna Pražmo
Žádá své čtenáře, aby v co nej-

kratším čase vrátili vypůjčené kni-
hy. Jedná se především o dlouho-
dobé výpůjčky. Kdo vypůjčené kni-
hy nejdéle do měsíce nevrátí, tomu
vyúčtujeme 150 % hodnoty knih.
Provozní doba knihovny je v sou-
časné době v pondělí od 16.00 do
18.00 hodin.

Informace Českého svazu
zahrádkářů —
ZO Morávka

— Provádíme moštování ovoce
v budově u Obecního úřadu Mo-
rávka.

Provozní doba:
úterý 13—18 hodin
pátek 13—18 hodin

sobota 8—12 hodin, 13—18 hodin
Nejmenší dávka 1 pytel ovoce.
Cena za 1 litr moštu: členové 1,50

Kč, ostatní 2 Kč.

— V sobotu 12. 10. 2002 v 15.00
hodin se koná v zasedací místnosti
OÚ Morávka přednáška o pěstová-
ní cibulovin. Zveme všechny zá-
jemce o pěstování květin.

Z činnosti TJ Pražmo–
Raškovice
Další historický úspěch kopané
v Raškovicích

Dovolte, abychom Vás v krátkosti
seznámili s výsledky a úspěchy raš-
kovické kopané v uplynulém
a v části nového probíhajícího roč-
níku. Začněme nejmladšími:

V našem oddílu jsou to hráči pří-
pravky, které vede trenér Martin
Platoš. V minulé sezóně obsadili
druhé místo ze šestnácti družstev
jen těsně za Válcovnami F–M „A“.
Z jejich výkonů je patrné, že se fot-
balové budoucnosti nemusíme bát.

Mladší žáci obsadili ve skupině
12. místo. V průběhu soutěže jen
jednou zvítězili a jednou remizova-
li. I o tyto mladší žáky se vzorně
stará Martin Platoš.

Družstvo starších žáků bojovalo
také v župních soutěžích, v koneč-
né tabulce obsadili pěkné 9. místo.
Starší žáky vedl David Šindler s po-
mocí Martina Platoše a v závěru se-
zóny Iva Šokaly. Všem trenérům
děkujeme za poctivý přístup k prá-
ci s dětmi a dobrá umístění.

Naše mužstvo dorostu vedou Mi-
roslav Kuboš a Bohuslav Dyba. Ve
svém prvním ročníku župní soutěže
obsadil dorost hezké osmé místo.

Před třemi lety jsme do okresní
soutěže přihlásili „B" tým družstva
dospělých, kterým se od počátku
věnuje Jan Legerský. V tomto druž-
stvu nacházejí uplatnění dospívají-
cí dorostenci. V uplynulém ročníku
obsadili velmi pěkné osmé místo.
Nebýt podzimních špatných výko-
nů, mohli být v tabulce ještě výše.
S novou sezónou přišla i nová chuť
do hry, což se projevuje v tabulce
okresní soutěže. Protože zatím ne-
ztratili ani bod, vedou tabulku
s pětibodovým náskokem.

Naše „A“ mužstvo dosáhlo histo-
rického úspěchu. Po podzimní čás-
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ti sezóny se pod vedením trenérů
Miroslava Onufera a Vladimíra
Šindlera usadilo na čele tabulky se
šestibodovým náskokem před dru-
hým Starým Městem. V prvních ko-
lech jarní soutěže pokračovali „A“
muži ve výborných výkonech. Po-
zdější tři prohry v řadě způsobily
pokles na třetí místo. Vítězství do-
ma nad Starým Městem je opět po-
sunulo v tabulce výše a nakonec se
sen raškovických fotbalistů splnil
a z druhého místa postoupili do
I. A třídy Slezské fotbalové župy.

O tento historický úspěch raš-
kovského fotbalu se zasloužili hrá-
či: Tomáš Krasula, Petr Klímek, Ro-
man Stříž, Josef Slanina, Radek No-
vák, David Pernikář, Vojtěch Ze-
man, Pavel Kotásek, Jan Ondrušík,
Martin Gorgol, Miroslav Onufer,
Martin Chlebek, Martin Adamík,
Jindřich Šebesta, Lukáš Jančálek,
Robert Sysala, Richard Feike, Ro-
man Meca a nadějný dorostenec
Ondřej Kacíř. V právě probíhající
soutěži I. A třídy je naše „áčko“
uprostřed tabulky.

V průběhu letních měsíců se zá-
zemí našeho fotbalového oddílu
dosti viditelně změnilo. Především
byly zastřešeny fotbalové kabiny
na hřišti kopané. Pro realizaci sa-
motné stavby bylo nutno zajistit fi-
nanční prostředky. Základní částku
ve výši 300 000 Kč z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy za-
jistil pan Jan Legerský. Následně se
na samotné realizaci, kterou pro-
váděla firma MATTYS GROUP Jiří-

ho Fluksy, podíleli svou prací
i příznivci a fandové oddílu kopa-
né. Velkou měrou se po organizač-
ní stránce podílel samotný předse-
da oddílu, pan Vladimír Šindler,
který na hřišti strávil téměř celý
měsíc.

Za sportovní průběh fotbalové
sezóny bychom chtěli poděkovat
všem členům výboru oddílu kopa-
né, kteří se o zajišťování zdárného
chodu starali. Jedná se o tyto naše
obětavé pracovníky: předseda Vla-
dimír Šindler, hospodářka Alena
Pernikářová, organizační pracov-
ník Jan Legerský, členové výboru
Břetislav Jančálek, Václav Hradec-
ký, Bohuslav Muroň a Bohuslav
Dyba. Dále děkujeme hlasateli
mistrovských utkání Jiřímu Mohy-
lovi a hlavně našemu hospodáři Ja-
romíru Biolkovi, který svou oběta-
vostí a láskou k fotbalu udržuje naše
fotbalové kabiny, dresy a kopačky
mnohých hráčů ve vzorném stavu.

Ještě nám zbývá poděkovat všem
obětavým kamarádům a známým,
kteří se svojí pomocí podíleli na re-
alizaci stavby zastřešení fotbalo-
vých kabin, bez jejichž pomoci by
se stavba časově protáhla a rovněž
značně prodražila. V současné do-
bě jsou všechny finanční prostřed-
ky vyčerpány, proto bychom se
chtěli touto cestou obrátit na příz-
nivce sportu, aby nějakou formou
přispěli na zdárné pokračování
zkrášlování našeho sportovního
areálu, který nám závidí sportovci
obcí ze širokého okolí.

výbor oddílu kopané



Volejbalový oddíl TJ Pražmo–
Raškovice

Volejbalový oddíl měl v sezóně
2001/2002 celkem 9 družstev, z to-
ho 7 mládežnických a 2 dospělých.
Družstva minižaček, žaček a mužů
hrála okresní přebor, ostatní druž-
stva, tj. žáci, junioři a ženy, krajský
přebor. Minižačky pod vedením pí
Sonnkové a p. Hrůzka se umístily
na 2. a 7. místě ze 13 družstev, žač-
ky pod vedením pí Dvořákové na 3.
místě a žačky pod vedením pí
Sonnkové na 9. místě z 9 družstev.
Žáci pod vedením pí Sonnkové na
9. místě ze 12 družstev. Juniorky
pod vedením p. Dvořáka obsadily
13. místo z 15 družstev a junioři
pod vedením pana Sonnka 10.

místo z 11 družstev. Ženy pod ve-
dením p. Lyska skončily na 9. místě
z 10 družstev a muži obsadili 12.
místo z 20 družstev.

Z činnosti oddílu ČASPV
— Sport pro všechny

V tomto oddíle máme pouze cvi-
čení aerobiku, posilovací cvičení
a cvičení se zdravotními míči.

Aerobik — lehčí forma cvičení,
kterou zvládne každá věková kate-
gorie pod vedením Tinkové Jany,
cvičí se v úterý od 19.30 hod.

Posilovací cvičení — na posílení
svalstva je již trochu náročnější, ale

chodíme-li pravidelně, zvládneme
i tuto formu cvičení. Cvičí Madero-
vá Monika každý čtvrtek od 19.00
hod.

Zdravotní míče — cvičení téměř
pro každého, kdo má sedavé za-
městnání a nejen pro ně. Toto cvi-
čení je formou desetihodinového
kurzu, nutno hlásit předem (ome-
zená kapacita balonů). Cvičí se
dvakrát týdně, vede Felcmanová
Hana.

V letošní sezóně jsou do soutěže přihlášena tato družstva:
Minižačky — ročník 1989 a ml. — okresní přebor — trenér pí Dvořáková
Žačky — roč. 1987—88 — okresní přebor — trenér p. Hrůzek
Kadeti — roč. 1985—86 — krajský přebor — trenér pí Sonnková
Juniorky — roč. 1983—84 — krajský přebor — trenér p. Dvořák
Ženy — kraj. přebor II.t. — trenér p. Sonnek
Muži — okresní přebor
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Uvítáme mezi sebou i muže, kte-
ří však mají asi problémy cvičit ve
společnosti žen.

Stále nám chybí cvičitel pro děti
školou povinné, proto touto cestou
zveme rodiče ke spolupráci.

Za TJ Pražmo–Raškovice
Hana Felcmanová

TJ Pražmo Raškovice, oddíl ZRTV
pořádá v pátek 11. října 2002

v 18.00 hodin v sále kina Raškovice 
komponovaný pořad

Jiřího Kráčalíka

z expedice CK Turistika a hory

Kouzlo ISLANDU
doprovázený diapozitivy,

hudbou, slovem.
Program: — život lidí na Islandu

— tundry, příroda
— země ohňů, ledu,

ledovce
Nenechte si tuto zajímavou

přednášku ujít, těšíme se na Vás.
Vstupné lidové — dospělí 25 Kč,

děti do 15 let 5 Kč.
V listopadu připravujeme

pořad o AFRICE
a výstup na Mount KEŇU.

KOSMETICKÝ SALONEK
Jana Hrůzková,

Raškovice 483 (u kaple)

Vám nabízí tyto služby:
✸ celkové kosmetické ošetření pleti

✸ čištění a ošetření aknózní pleti
✸ přikládání masek a zábalů

✸ úprava obočí
✸ depilace teplým voskem — nohy, podpaží atd.

+ protirůstová ampulka
✸ kosmetické masáže obličeje, krku, dekoltu

✸ rekondiční masáže celého těla
✸ prodej léčebné kosmetiky

✸ prodej kosmetiky AVON — výběr dle katalogu
✸ použití biolampy a další

Objednávky na tel.: 558 692 138, mobil: 604 646 447

Pracovní doba úterý—pátek jen na objednávku
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS

EEEEMMMMIIIILLLL KKKKOOOOLLLLEEEENNNNââââIIIIAAAAKKKK

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel. / fax: 596 126 580
ECHO ALARM s.r.o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz
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Stavební firma
Vám nabízí jako autorizovaný prodejce
montáž a servis:

— plastových oken a dveří TRYBA
— dřevěných oken a dveří od firmy TWW Zašová
— venkovních a vnitřních žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu

Dále provádíme:
— plynové přípojky včetně projektu a revizní zprávy
— dodávku a montáž plynových kotlů, ohřívačů vody 

včetně vyvložkování komínů
— rozvody topení a vody (v mědi a plastu)
— prodej a montáž eletkrických topných rohoží DEVI
— veškeré stavební práce
— výkopové práce

Zajišťujeme projekty topení a při uskutečnění zakázky je cena
v plné výši odečtena od ceny díla
Rádi poradíme a pomůžeme při výběru vhodných a moderních
technologií

Zdeněk Schwarz — DEMI
Morávka 125 (obecní úřad)

739 04 Morávka

tel./fax: 558 691 131, mobil: 608 932 832, 608 807 025,

e–mail: demi.moravka@volny.cz
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ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební

a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 737 357 343

„Z Pálenice Dobrá, má‰-li dobr˘ kvas,
pálenka je dobrá, pfií‰tû pfiijde‰ zas…“

PÁLENICE DOBRÁ s. r.o.
výroba ovocných destilátů,

739 51 Dobrá č. 431
oznamuje pěstitelům ovoce, že počátkem září 2002 

zzzzaaaahhhháááájjjj iiii llllaaaa    nnnnoooovvvvoooouuuu    sssseeeezzzzóóóónnnnuuuu
Neostýchejte se nás zcela nezávazně navštívit a přesvědčit se

na vlastní oči o kvalitě našeho výrobního zařízení.
Jistě oceníte, jako ostatní naši spokojení zákazníci, naše příjemné

a spolehlivé jednání a náš individuální přístup k Vám

Nabídka pro drobné pěstitele:
Pálenka z dodaného kvasu — cena 84 Kč/1 litr 50 % destilátu

(168 Kč/1 litr 100 % destilátu). 
Pálenka z dodaného ovoce — cena 100 Kč /1 litr 50 % destilátu

(200 Kč/1 litr 100 = destilátu) —
pouze po dohodě.

Příjem objednávek osobně v objektu pálenice
ve dnech pondělí až pátek

od 7.30 do 10 hod. a od 14 do 16 hod.

Informace na tel. č. 558 641 228
nebo 724 073 943 a 724 073 947
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

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, e–mail: mattys.group@quick.cz

STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 558 647 555 nebo tel.: 558 622 890 — večer 

Mobil: 608 877 165, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FFFF IIIIRRRRMMMMAAAA     JJJJAAAANNNN    CCCCAAAARRRRBBBBOOOOLLLL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 558 627 527 — mobil 602 741 231

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



VOLEBNÍ STRANY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
V obci Pražmo budeme při komunálních volbách vybírat kandidáty do zastupitelstva ze 4

stran. Kandidátní listiny odevzdaly politické strany ČSSD, KDU–ČSL, KSČM, svou kandidátní
listinu odevzdalo rovněž sdružení nezávislých kandidátů.

Všechny strany s výjimkou KSČM využily možnosti zveřejnit své volební programy v našem
zpravodaji.

Česká strana sociálně demokratická se představuje
k obecním volbám

Příznivé volební výsledky ČSSD v obci při parlamentních volbách ukazují, že politika této
strany má své opodstatnění i v následné práci obecního zastupitelstva. Vytvořením kandidátní
listiny za tuto stranu je tak občanům dána možnost volby pro změnu místní politiky, která by-
la za poslední dvě volební období ovlivněna především politikou místních zastupitelů zvole-
ných převážně za KDU–ČSL (4) a nezávislých (2).

Existence a činnost obecních úřadů lze v základních rysech přirovnat k činnosti podnikatel-
ských subjektů poskytujících služby občanům. Proto i úspěšnost práce obecních úřadů je nut-
no posuzovat na základě obecně platných ekonomických kritérií jako je finanční hospodaření
za pomoci rozpočtu se ziskem nebo ztrátou. Rozborem stávající finanční situace v obci je mož-
no dojít k dvěma zásadním problémům. První z nich je výchozí vysoká míra zadluženosti ob-
ce, vzniklá především při budování místní kanalizace. Druhým závažným faktem je jen poma-
lé tempo oddlužování obce způsobené malou aktivitou a některými nelogickými postupy stá-
vajícího vedení obce. Tato tvrzení lze nejlépe prokázat na základě výsledků finančních auditů,
ale i při běžných kontrolách účtů. Nemalé finanční prostředky byly v nedávné minulosti ne-
účelně vloženy do zpracování projektů o nichž se již předem vědělo, že nemohou být k vůli za-
dluženosti v reálném čase realizovány (rekonstrukce Rajmanea, nebo dostavba kanalizace),
nebo za sporné poradenské a konzultační služby. Obecní rozpočet je velmi často zatěžován
zbytečným placením pokut (řádově desítky tisíc Kč za rok), aniž by byla v obecním zastupitel-
stvu tomu věnována patřičná pozornost. Při jednání zastupitelstva jsou pak často ze strany ve-
dení tyto otázky podceňovány, používány polovičaté a nepřesné argumenty a z povrchních
analýz nevyvozovány potřebné závěry, které by vedly k odstranění dalších ztrát.

Aktivita řízení obce je často obecně odvozována z aktivit „Sdružení obcí povodí Morávky“.
Konkrétní rozbory však ukazují na malou aktivitu naší obce v těchto programech a častou ne-
výhodnost konečných vyjednávaných smluvních podmínek. Vedení obce dosud neumělo
a stále neumí patřičně využít své střediskové polohy k tomu, aby získalo příznivější podmínky
k rozšiřování plynofikace, kanalizace, cyklostezek a při širším pořádání kulturních, společen-
ských a zábavných akcí v obci. Naopak lze odvodit, že společné akce s okolními vesnicemi by-
ly pro naši obec velmi ztrátové a to i v případech budovaných sítí nezbytně vedoucích přes na-
ší obec do koncových obcí jako je Morávka nebo Krásná.

Stejnou tendenci lze sledovat v samotných aktivitách vedení obce při zajišťování další čin-
nosti Mateřské školy na Pražmě. Nezbytná transformace jejího řízení bez kvalifikovaných fi-
nančních analýz a finančního krytí může v brzké budoucnosti vést i k ohrožení samotné exi-
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stence tohoto zařízení v obci. Tato obava je zvlášť reálná zvážíme-li, že obec musí platit stále
zvyšující se nájemné v budově, nově bude muset platit vysoké finanční prostředky na pracov-
ní síly spojené se samostatným vedením účetnictví v takto zřízené jednotce a to bez nároků na
státní dotace. Z uvedeného je zřejmé, že existence mateřské školy v obci bude do velké míry zá-
vislá na schopnosti vedení naší obce sjednat záruky pravidelných a úměrných finančních přís-
pěvků z okolních obcí, rovněž využívajících toto zařízení. 

Stávající vedení obce nevěnuje patřičnou pozornost zaměstnanosti a řízení všeobecně pro-
spěšných prací pracovníky placenými Okresním úřadem práce s nemalým příspěvkem z obec-
ního rozpočtu. Rozporné je i hodnocení dosažených výsledků takovéto činnosti. Vedení obce
většinou hodnotí jejich práci velmi kladně, jelikož si uvědomuje, že za jejich práci přímo zod-
povídá, ale na druhé straně obecné mínění je opačné. O práci vedení obce si každý udělá svou
představu při pohledu na rozpadající se střechu budovy Obecního úřadu, nebo při pohledu na
zarůstající obec plevelnými křovinami. V obci jsou proto dnes zaměstnání jen dva takovíto pra-
covníci, kteří mají shodou okolností bydliště v sousedních obcích!

Uvedené skutečnosti ukazují na nutnost pro následná období postavit do čela obce osobu
profesionálně zdatnou, aktivní, nezatíženou minulostí. Tento úkol se podařilo naplnit na naší
volební kandidátce v osobě pana Marka Kanioka, který zde od dětství vyrůstal, má zde hlubo-
ké sociální kořeny a po odborné stránce studiem vyšší odborné školy Veřejně správní akademie
v Brně dosáhl odpovídajícího vysokého vzdělání. Velkým přínosem vytvořené kandidátky ČSSD
je celková vysoká odborná a jazyková úroveň kandidátů, vyvážený podíl věkově mladých a star-
ších spoluobčanů a také velmi podnětný výběr kandidátů téměř ze všech části naší obce.

Základní problémy, které bychom v následném volební období chtěli přednostně řešit, lze ve
stručnosti formulovat:

— Aktivně zapojit obecní zastupitelstvo do programů zaměřených k vytváření nových pra-
covních míst pro spoluobčany, zejména pak v oblasti turistického ruchu

— Aktivně a účelně se zapojit do rozvojových programů „Obnovy venkova“ v rámci rozvojo-
vých programů „Sdružení obcí povodí Morávky,“ při údržbě a rozšiřování zeleně, chodní-
ků, místních komunikací, cyklistických tras, rozšiřování plynofikace apod.

— Celkově podporovat aktivitu občanů a podnikatelských subjektů působících v obci ke
zkrášlení a rozvoje obce

— Jednat o účelném rozšiřování dopravní dostupnosti a služeb v obci a regionu
— Pravidelně projednávat s místní policií otázky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti v naši

oblasti
— Rozšiřovat ekologické aktivity přispívající k užitku především našich spoluobčanů
— Vytvořit přehledný systém hospodaření obce a jím spravovaných příspěvkových organi-

zací k účinnému snižování zadluženosti a odstranění placení pokut.
— Zvýšit informovanost o jednání obecního zastupitelstva a práce jím řízených organizací.
— Oživení a posílení kulturních a společenských tradic v obci
Krátký a neúplný rozbor podmínek rozvoje obce v následujícím období ukazuje na nutnost

vysoce odborného řešení každodenních problémů jejich důslednost s uvědomováním si šir-
ších souvislostí. Pro podporu řešení základních otázek života obce bude nutno zlepšit infor-
mační servis pro spoluobčany a mnohdy i volit nové metody přímé demokracie jako je místní
referendum.

Ing. Jaroslav Valas, CSc.
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Volební program KDU–ČSL
Zveme vás, vážení spoluobčané, k účasti v komunálních volbách, ve kterých rozhodnete

o tom, kdo bude příští 4 roky v čele obce. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová se
snažila o výběr takových kandidátů, kteří chápou práci v zastupitelstvu obce jako službu a kte-
ří neslibují, co nemohou splnit.

Náš minulý volební program nebyl náročný, v souvislosti s vysokým zadlužením vycházel
z reálných možností obce, a proto jej naši kandidáti dokázali téměř beze zbytku splnit. Ani ten-
tokrát nechceme slibovat nesplnitelné. Jsme však v nevýhodné pozici, protože v minulých
dvou volebních obdobích měli naši kandidáti v zastupitelstvu většinu. Ne vždy se vše dařilo
podle našich představ. Ale právě tyto drobné nedostatky mohou využít ostatní strany při své
volební agitaci. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, proto je snazší nic nedělat, kritizovat nedostatky
a přehlížet úspěchy.

Vážení spoluobčané, jsme přesvědčeni, že sami dokážete posoudit naši práci a naši upřím-
nou snahu o rozkvět Pražma. Ve svém volebním programu nechceme stavět vzdušné zámky,
nýbrž vycházíme z reality. Předkládáme vám konkrétní návrhy pro jednotlivé oblasti.

Ekonomika — V novém volebním období skončí zadlužení obce. Bude tedy možné začít vy-
tvářet finanční zdroje na investice do infrastruktury, ale také provést potřebné opravy obecní-
ho majetku, zejména místních komunikací. Chceme rovněž dokončit stavební úpravy hřbitov-
ního objektu a úpravy vstupní části hřbitova.

Sociální oblast — V rámci možností se budeme snažit pomáhat sociálně potřebným, zejmé-
na starým občanům a mladým rodinám. Chceme zlepšovat životní podmínky v domě s pečo-
vatelskou službou. Chceme dále prohlubovat spolupráci s úřadem práce při vytváření pracov-
ních příležitostí pro nezaměstnané spoluobčany, kteří mají o práci zájem.

Životní prostředí — Budeme dbát na čistotu a pořádek v obci, zvýšíme počet odpadkových
košů v centru obce, budeme jednat s akciovou společností CE WOOD o spolupráci při prove-
dení parkové úpravy okolí bytovek. V rámci finančních možností budeme pokračovat v plyno-
fikaci dalších částí obce. Zasadíme se o získání dotace na dobudování dešťové kanalizace v lo-
kalitách s nedostatečným odvodněním. Budeme morálně podporovat jednání majitele prodej-
ního stánku u kostela s úřady, aby byl zchátralý stánek co nejdříve odstraněn a vybudována no-
vá prodejna potravin.

Doprava — Chceme investovat zejména do opravy místních komunikací. Po převedení po-
zemků v okolí bytovek od Pozemkového fondu do vlastnictví obce se pokusíme získat dotaci na
vybudování chodníku a cyklostezky kolem hlavní silnice. Rovněž budeme prosazovat výstavbu
nových garáží u bytovek.

Školství a kultura — Chceme vytvářet co nejlepší podmínky pro řádné fungování mateřské
školy. Budeme dále jednat s akciovou společností CE WOOD o možném převedení budovy ma-
teřské školy do vlastnictví obce. Budeme také podporovat kulturní aktivity mateřské školy
a všech občanských sdružení. Pokusíme se získat dotaci nebo sponzorský dar na zastřešení ta-
nečního parketu v areálu hasičské zbrojnice a celkovou úpravu areálu, aby se stal vhodným
místem pro pořádání kulturních akcí.
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Mezilidské vztahy — Chceme přispívat ke zlepšení mezilidských vztahů podporou občan-
ských sdružení v naší obci, zejména rozvíjet dále dobrou spolupráci se základní organizací
Sdružení zdravotně postižených.

Vážení spoluobčané, předkládáme vám volební program, o němž jsme přesvědčeni, že je při-
jatelný pro všechny, neboť jsme si vědomi povinnosti řešit problémy všech občanů bez ohledu
na politickou příslušnost. Přejeme vám šťastnou ruku při volbách.

Volební program nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů dokázalo programově spojit nezávislé kandidáty komunál-

ní politiky z celé ČR. Po volbách v roce 1998 byly v ČR téměř čtyři pětiny starostů z 6200 obcí
bez politické příslušnosti. Nezávislí kandidáti nepovažují za podstatné členství v hnutí, ale pro-
kázanou schopnost a ochotu pracovat nezištně ve prospěch obce a spoluobčanů.

V krajských volbách v roce 2000 zjistily politické strany, že nezávislí kandidáti jsou vážným
soupeřem, při nízké účasti voličů ve volbách dosáhli 10 %.

Náš cíl v obci Pražmo:
11. Pracovat s maximálním zájmem a plným nasazením pro občany v uspokojování jejích

potřeb a požadavků, napomáhat občanskému soužití.
12. Konzultovat každý vzniklý problém se skupinou dotčených občanů a to běžně a hned.
13. Věnovat zvýšenou pozornost vzhledu obce — úklidy, běžné opravy majetku. V tomto ví-

ce spolupracovat s občany.
14. Spolupracovat s okolními obcemi ve službách, které slouží více obcím (kostel, hřbitov

mateřská škola).
15. Zajistit dokončení úprav hřbitova. Zejména v dolní části upravit skládku, ozelenit výsad-

bou, odstranit buňku, postavit novou bránu a část plotu (dřevěné). Zlepšit služby v ob-
lasti pohřebnictví.

16. Dokončit úpravu spodního hřbitova na důstojné místo k odpočinku — parčík (udělat
chodníčky, dát lavičky).

17. Vybudovat chodník od hotelu Travný k hasičské zbrojnici kolem CE WOOD (bývalý lesní
závod) až k obchodu.

18. Zajistit celkově lepší vzhled centra obce, zejména jednat s CE WOOD, aby své pozemky
udržoval a kolem bytovek zajistil lepší vzhled a pořádek.

19. Řešit vodní toky v obci tak, aby neohrožovaly majetek občanů povodňovými škodami.
Zejména Roveň.

10. Rozšiřovat podnikatelskou činnost v obci, tím zajistit pracovní místa a zlepšení služeb
občanům.

11. Dle zájmu občanů a finančních možností obce pokračovat v plynofikaci.
12. Využívat možnost čerpání financí z EU zejména programu PHARE a ISPA, jež přispívají

na obnovu vesnice. Vyžaduje to však mít předem připravenou projektovou dokumentaci.
13. Rozšíření pečovatelské služby, rozvoz jídla.
14. Využít dotační politiky státu na přístavbu domu s pečovatelskou službou s bezbariéro-

vou úpravou (Rajmaneum). Projekt je připraven.
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