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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
přejeme vám příjemnou vánoční pohodu

a pokojný rok 2006.
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Byl schválen vyšší
rozpočet

Při přípravě rozpočtu na rok 2006
jsme vycházeli z prognózy minister-
ských úředníků, podle níž měly být da-
ňové příjmy v roce 2005 jen stěží napl-
něny. Tato předpověď se naštěstí ne-
splnila, protože jen v naší obci budou
daňové příjmy překročeny nejméně
o 250 tisíc Kč. Proto bylo možné pro-
mítnout do rozpočtu všechny návrhy
na změnu a ještě vytvořit rezervu na
investiční výdaje. Nový rozpočet obce
na rok 2006 byl schválen na zasedání
zastupitelstva obce dne 15. 12. 2005.

V posledním čísle zpravodaje se
v návrhu rozpočtu objevila tisková
chyba ve výdajích, celková částka vý-
dajů neměla být 7 771 tis. Kč, ale jen
6 351 tis. Kč, což odpovídá u vyrovna-
ného rozpočtu celkové výši příjmů. Za
tuto chybu se čtenářům omlouváme
a raději uvádíme konečnou podobu
schváleného rozpočtu.

Příjmy (v tis. Kč) 6 868
V tom:
Daňové příjmy 6 070
Nedaňové příjmy 530
Přijaté dotace 268

výdaje (v tis. Kč) 6 868
V tom:
Místní komunikace 130
Dopravní obslužnost 77
Mateřská škola 604
Základní školy 600
Obecní knihovna 68
Kultura 30
Veřejné osvětlení 60
Provoz hřbitova 290
Sběr a svoz odpadů 500
Péče o vzhled obce 240
Rajmaneum 200
Pečovatelská služba 120
Požární ochrana 330

Zastupitelstvo obce 500
Místní správa 1 597
Kapitál. výdaje — rezerva 682
Financování — úvěry 840

Uzavření obecního úřadu
O vánočních svátcích

až do 1. 1. 2006
bude obecní úřad uzavřen

z důvodu čerpání dovolené,
jediným úředním dnem

je středa 28. 12. 2005, 
kdy budou obvyklé úřední hodiny,

tedy od 8 do 11.30
a od 12 do 17 hodin.

Z jednání zastupitelstva
obce

Námitky k zápisům — Zastupitelstvo
obce projednalo námitky člena zastupi-
telstva ing. Jaroslava Valase, CSc. k zápi-
sům z 28. a 29. zasedání zastupitelstva
obce a schválilo platnost těchto zápisů.

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo úpravu rozpočtu na rok
2005 spočívající v jeho navýšení na
částku 8 779 tis. Kč. Proti poslední
úpravě představuje toto navýšení
534,5 tis. Kč zejména díky vyšším da-
ňovým příjmům, dotaci na stavbu
chodníku a úspoře výdajů.

Propagace mikroregionu — Sdru-
žení obcí povodí Morávky získalo
grant ze Společného regionálního pro-
gramu na propagaci mikroregionu po-
vodí Morávky. Celkové náklady na pro-
pagaci činí 1 994 tisíc Kč, 10 % z této
částky tvoří podíl jednotlivých obcí.
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Informace pro majitele
psů

Vážení majitelé psů, před časem jsme
vás informovali o záměru instalovat na
vybraná místa obce stojany, které bu-
dou obsahovat sáčky, do nichž budete
mít možnost sebrat výkaly zanechané
na chodníku, či trávě vaším psem.

Obec získala sponzorský dar od ve-
terinární kliniky AlfaVet z Frýdku–
Místku, za který zakoupila bezmála
12 000 ks papírových sáčků, které jsou
vybaveny skládací papírovou lopatič-
kou pro lepší manipulaci při práci.
Stojany na tyto sáčky budou v průběhu
příštích týdnů (pokud počasí dovolí)
instalovány na vybraná místa v okolí
bytových domů, kde je situace s nepo-
řádnými majiteli psů nejhorší a v parku
pod kostelem. V našich podmínkách se
jedná o experimentální opatření, které
je hojně a s úspěchem využíváno, ze-
jména ve větších městech. Bude záležet
pouze na vás, zda se tento projekt
uplatní a zda splní očekávaný efekt. Jen
vy svou uvědomělostí zajistíte, že bude
naše obec zase o něco čistší a krásnější.
Pokud bude zjištěno, že se sáčky ztráce-
jí a nevyužívají k určenému účelu
(i když si nedovedu představit toho, kdo
by sáček využíval např. k balení svači-
ny), bude po vyčerpání zásob projekt
ukončen a problematika psů řešena ji-
nými, daleko důraznějšími opatřeními. 

Pokud bude mít některý z majitelů
psa zájem, může si sáčky vyzvednout
již nyní na obecním úřadě, přičemž
podmínkou je zaplacení místního po-
platku za psa.

Sáčky jsou vyrobeny z přírodního,
ekologicky nezávadného a recyklova-
ného materiálu, proto jsou vhodné
k likvidaci i s jejich obsahem v běžném
komunálním odpadu, tedy v popelni-
cích a v kontejnerech.
Marek Kaniok DiS, místostarosta obce

Plán jednání
zastupitelstva
v 1. pololetí 2006
16. 2. 2006 — zvelebení obce a efekti-

vita práce
— zpracování projektů
— kontrola plnění smlou-

vy s SDH
— činnost výborů

30. 3. 2006 — úprava rozpočtu na rok
2006

— hospodaření obce za rok
2005

— hospodaření mateřské
školy v roce 2005

11. 5. 2006 — stavební činnost v obci 
— příprava akcí pro děti

a pro seniory 
— návrh změny dopravní-

ho značení 
22. 6. 2006 — závěrečný účet obce za

rok 2005
— provoz Rajmanea
— plán jednání zastupitel-

stva obce v 2. pol. 2006
Začátek zasedání zastupitelstva ob-

ce je vždy v 17 hodin. Místem jednání
zastupitelstva bude zasedací místnost
hasičské zbrojnice.
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ZŠ a MŠ Raškovice
informuje…
1. Zápis do 1. třídy 

Zápis do první třídy v ZŠ Raškovice
proběhne 18. a 19. ledna 2006 v době
od 13.00 do 16.00 hodin. Žádáme rodi-
če, kteří budou chtít pro své dítě od-
klad školní docházky, aby k zápisu při-
nesli výsledek vyšetření dítěte v Peda-
gogicko-psychologické poradně. (Mís-
tek, ul. Palackého 130 — naproti Ná-
rodního domu) a rovněž doporučení
obvodního či odborného lékaře. V pe-
dagogicko-psychologické poradně je
nutno se objednat co nejdříve (tel.
558 644 750).

2. Přestavba školy 
Kolaudací 24. 11. byla ukončena 2.

fáze přístavby školy. V nových prosto-
rách v přízemí jsou šatny, informační
centrum, cvičná kuchyň, archív. V pr-
vém patře vzniknou po vybavení od-
borná učebna fyziky a chemie a druhá
počítačová učebna. Stavební ruch však
neutichne nadlouho. Do 1. 9. 2007
musí proběhnout rekonstrukce školní
kuchyně, kde se rovněž předpokládá
drobnější přístavba.

3. Mezinárodní projekt Ekoškola —
Eco — Schools

V březnu 2005 jsme se přihlásili do
mezinárodního projektu Ekoškola, bě-
hem letních prázdnin došlo k uzavření
smlouvy s MŠMT a 1. 11. 2005 byl pro-
jekt odstartován pro 20 vybraných pi-
lotních škol v ČR. Titul Ekoškola jsme
získali již 3× — v letech 2002, 2004,
2005 a tak získat prestižní světové oce-
nění je velkou výzvou pro celou školu.

Protože jsou žáci plně zapojeni do
celého procesu plánování, rozhodová-
ní a vlastní realizace všech činností
v projektu, představuje Ekoškola ide-

ální způsob, jak se vydat na smyslupl-
nou cestu ochrany a zlepšování život-
ního prostředí školy a jejího okolí.

4. Podzimní sběrový týden
Do soutěže ve sběru papíru se zapo-

jily všechny školní třídy. Opět se nám
podařilo naplnit kontejner. Vešlo se do
něj 6 600 kg starého papíru. Nejvíce
nasbíraly třídy 6. B = 1 444,5 kg papíru
a 3. A = 1 109 kg sběrového papíru.
Příští sběrová akce proběhne na jaře.

5. Vánoční strom
Žáci a učitelé ZŠ zvou rodiče a veřej-

nost k návštěvě akce zvané „Vánoční
strom“. Uskuteční se 16. 12. 2005
v 16.00 hodin v budově ZŠ a jeho nápl-
ní budou: zpěv koled pod rozsvěce-
ným vánočním stromem, koncert žá-
kovského orchestru pana Hradílka, vá-
noční jarmark, kult. pásmo a výstava
„Miniaturní Raškovice“.

Mgr. Václav Strakoš,
ředitel ZŠ a MŠ Raškovice

Přijďte si zacvičit
do nové tělocvičny!

Nová tělocvična při Základní a ma-
teřské škole Morávka bude po celý
prosinec poskytována široké veřejnos-
ti zdarma. Je to vánoční dárek všem
občanům z Morávky a okolí. Termín
lze dohodnout u školníka pana Václa-
va Kolka na tel. čísle 605 715 929. Od
1. ledna 2006 se bude tělocvična pro-
najímat za jednotnou cenu 150 Kč za
hodinu. Kontakt na nového správce tě-
locvičny bude včas zveřejněn na bu-
dově školy a tělocvičny, v lednovém
Moravčanu a SMS zprávou.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy
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Koupím dům v Pražmě a okolí.
Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142.

SDH Pražmo zve na
HASIČSKÝ PLES

v sobotu 14. ledna 2006 od 19 hodin
v hotelu Travný.

Předprodej vstupenek je tradičně u pana Tomana.

Svaz tělesně postižených,
místní organizace Pražmo–Morávka

vás srdečně zve na
KLOBOUČKOVÝ BÁL,

který se koná
v sobotu 21. ledna 2006 od 15 do 22 hodin

v hotelu Travný.
Hudba k poslechu a tanci , tombola, občerstvení.

Vstupné 30 Kč.
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