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PRAÎMO
číslo 7 / 2002

Pražmo slaví 225 let
225. výročí založení Pražma si připomeneme
na společných oslavách v areálu hasičské zbrojnice
v sobotu 31. srpna 2002
Program oslav:
14.00—15.00 hod. slavnostní zahájení
15.00—18.00 hod. zábavný program pro účastníky
(hasičská technika, výcvik psů, hry
a soutěže pro děti)
18.30—21.00 hod. posezení u ohně
17.00—22.00 hod. lidová veselice
K poslechu a tanci hrají Žižci a dětský orchestr
pod vedením pana Hradílka.
Dále je připraveno bohaté občerstvení a tombola,
možnost zakoupení nově vydané publikace
„Pražmo — historie i současnost.“
Vstupné dobrovolné.

Pohled na Pražmo v roce 1958. (Foto Vladimír Meca)
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Z jednání zastupitelstva
obce
Pod tímto názvem bychom chtěli
pravidelně zveřejňovat v našem
zpravodaji informace ze zasedání
zastupitelstva obce. Také dnes se
zastavíme u některých bodů, které
byly projednávány na zasedání zastupitelstva dne 15. 8. 2002.
Prodej akcií SMP — Obec dosud
vlastní 12 ks akcií Severomoravské
plynárenské a. s., o něž projevila zájem SPP Bohemia, a. s. a nabídla
cenu 2400 Kč za jednu akcii. Zastupitelstvo obce prodej akcií schválilo.
Právní subjektivita mateřské
školy — Podle novely školského
zákona nesmí být k 1. 1. 2002 žádná škola bez právní subjektivity.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že mateřská škola přestane být
pouhou organizační složkou obce,
ale stane se příspěvkovou organizací. Současně byla schválena i zřizovací listina nové generace.
Změna smlouvy na čištění odpadních vod — Připravuje se změna smlouvy s Raškovicemi na čištění odpadních vod. Obec Raškovice
se stane provozovatelem kanalizace na Pražmě, bude tedy uzavírat
smlouvy s vlastníky kanalizačních
přípojek a vybírat stočné, které
musí být stejné pro občany obou
obcí. Obec Pražmo zůstane vlastníkem své kanalizační sítě a na základě ročního vyúčtování nákladů
na provoz čistírny odpadních vod
se bude podílet na zisku či případné ztrátě.
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Zastupitelstvo obce Pražmo
zve všechny občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v pátek 13. 9. 2002
v 18.00 hodin
v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice Pražmo.
Program jednání bude upřesněn
na úřední desce.

Výsledek dopravního
průzkumu
Přibližně před rokem způsobily
určité pozdvižení zprávy z tisku,
které hovořily o vybudování záchytného parkoviště na hranici
Pražma a Raškovic a o zavedení kyvadlové autobusové dopravy na Visalaje. Propagátorem této myšlenky je ekologické hnutí Děti země.
Zvýšený pohyb vozidel o prázdninách a o víkendech přírodě určitě neprospívá. Představa Dětí země
sama o sobě není špatná, její realizací by se zřejmě měly zabývat jednotlivé obce. Protože tiskové zprávy považovaly tuto myšlenku za
hotovou věc, dohodli se starostové
obcí Krásná, Morávka, Pražmo
a Raškovice, že se budou společně
podílet na provedení dopravního
průzkumu, kterým by se zjistilo
množství projíždějících vozidel
v jedntlivých dnech a ekonomika
navrhovaného řešení.
Monitoring pohybu vozidel provedly zúčastěné obce samy, byly
monitorovány úseky Raškovice —
Krásná a Pražmo — Morávka. Prů-
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zkum se prováděl ve vybraných
dnech, ve snaze vystihnout maximální a minimální provoz.
Zpracování údajů a jejich vyhodnocení provedla v rámci diplomové práce studentka Ekonomické fakulty VŠB — Technické univerzity
Ostrava Martina Břusková. Cílem
její práce bylo stanovit potřebnou
dopravní obslužnost a vytíženost
autobusových spojů a dále zjistit
potřebný počet parkovacích míst
na záchytném parkovišti, odhadnout náklady na výstavbu a posoudit realizovatelnost celého záměru.
Z průzkumu vyplynuly některé
zajímavé poznatky, které byly v diplomové práci vyhodnoceny a s nimiž vás chceme seznámit. Ve všední den jezdí nejvíce vozidel mezi
11. a 12. hodinou a pak mezi 14.
a 15. hodinou, jedná se ovšem jen
asi o 25 vozidel. V pátek odpoledne
mezi 15. a 18. hodinou jede směrem na Visalaje až 147 vozidel.
V sobotu se jeudí na hory nejvíce
mezi 9. a 12. hodinou a částečně
odpoledne mezi 14. a 15. hodinou.
Zpět se automobiloví turisté vracejí v sobotu mezi 16. a 17. hodinou,
největší provoz je v neděli od 14 do
18 hodin, maximum nastává po 16.
hodině. Absolutně největší pohyb
vozidel je v době zimního volna,
pokud je dostatek sněhu. Například koncem prosince 2001 jelo
směrem na Visalaje až 814 vozidel
denně.
Pokud by tedy bylo vybudováno
záchytné parkoviště někde mezi
Pražmem a Raškovicemi, bylo by
nutné přidat o víkendech ve směru
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na Morávku asi 2 autobusové spoje, ve směru na Visalaje až 23 autobusových spojů. Kapacita parkoviště by měla být asi 600 parkovacích míst. Při tomto počtu by v zimě chybělo asi 50 míst, zato v létě
by bylo parkoviště zaplněno jen
v sobotu asi z 97 %, v pátek a vneděli by bylo obsazeno jen asi 30 %
parkovacích míst a ve všední dny
by parkoviště zůstalo prázdné. Cena realizace stavby (bez ceny na
nákup pozemků, projekt a inženýrské sítě) byla vypočtena na 16 milionů korun.
I když lze předpokládat, že parkoviště by o víkendech mělo přinést provozovateli zisk od 35 do 70
tisíc Kč a mělo by také snížit ztrátovost autobusové dopravy, náklady
na realizaci jsou tak vysoké, že
z hlediska ekonomické návratnosti
je celý projekt nesmyslný. Možná
se někdy v daleké budoucnosti najde investor, který by tento projekt
zafinancoval. V současné době takový neexistuje. Ani dotčené obce
nemají anebudou mít v nejbližších
letech prostředky na realizaci projektu.
Ing. Jindřich Vymětalík
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Komunální volby

Změna ordinačních hodin

Blíží se komunální volby a kandidátní listiny jednotlivých stran,
které chtějí mít svého zástupce
v zastupitelstvu obce, by měly být
již odevzdány. Nyní každá strana
připravuje svůj program, kterým
chce oslovit své voliče.
Nabízíme všem volebním stranám a nezávislým kandidátům
možnost bezplatného zveřejnění
volebního programu v našem
zpravodaji, který výjde před konáním voleb. Prosíme ty, kteří chtějívyužít této možnosti, aby doručili
text volebního programu na OÚ
Pražmo do 15. září 2002 buď písemně, nebo raději v elektronické
podobě.

Ženská ordinace v Raškovicích
mění od 1. 9. 2002 ordinační hodiny takto:
pondělí
7.00—14.00 hodin
středa
10.00—16.00 hodin

Nové uřední hodiny pošty
Od 1. řijna 2002 se opět změní
hodiny pro veřejnost na poště
Pražmo, tentokrát naštěstí k lepšímu. Pošta bude podle sdělení ředitelky Ing. Libuše Bajerkové otevřena pro veřejnost ve všední dny od 8
do 11 hodin.

Kraj před branou EU
Vzhledem k tomu, že vstup ČR do
Evropské unie je předpokládán v 1.
pololetí roku 2004 je zcela nezbytné, aby i Moravskoslezský kraj se
velmi intenzivně zabýval důležitými okolnostmi, které s tímto zásadním rozhodnutím souvisí. To samozřejmě platí i pro nás, pro
všechny občany kraje. Vzhledem
k závažnosti rozhodnutí, které na
mnoho let dopředu změní a upraví
naše začlenění v Evropě a ve světě
určitě stojí za to připravit se poctivě na všechny pozitivní, ale i negativní změny, které naše členství
v EU přinese.
V současné době, a to jak na
úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání
tzv. strukturálních fondů, které
mají napomoci vyrovnat rozdíly
mezi jednotlivými regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.
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Přestože ze strukturálních fondů
můžeme čerpat až po vstupu do
EU, již nyní pracujeme na přípravě
konkrétních projektů. Jak vyplývá
z dosavadních zkušeností z používání tzv. „evropských peněz“ z tzv.
předvstupních programů či fondů
jako je Phare, Sapard a ISPA, příprava je časově i administrativně
náročná, a proto nesmíme ztratit
ani den.
Koordinační roli má Ministerstvo
pro místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje určité činnosti na
další ministerstva a regiony. Pro
potřeby strukturálních fondů byly
definovány tzv. regiony soudržnosti, kterých je v České republice
8 (Praha, Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko). Všechny regiony
soudržnosti jsou tvořeny územím
jednoho až tří krajů. V případě regionu soudržnosti Moravskoslezsko se jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezský.
I když zatím nejsme členy EU,
musíme akceptovat podmínky Evropské komise již nyní. Základní
podmínky jsou stanoveny v nařízení rady č. 1260/1999 o obecných
ustanoveních o strukturálních fondech, které je dostupné na
http:://europa.eu.int a v české
verzi — pracovní překlad na
http:www.kr-moravskoslezsky.cz
Základním předpokladem pro
čerpání ze strukturálních fondů je
vypracování programových dokumentů. Nás zajímá především Společný regionální operační program
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(SROP), protože o projektech, které
budou na jeho základě realizovány
bude rozhodovat regionální rada.
Při zahájení přípravy programových dokumentů se připravovaly
Regionální operační programy
pro jednotlivé regiony soudržnosti.
V lednu 2002 bylo ale na základě
doporučení Evropské komise vládou přijato usnesení ve smyslu vypracování Společného regionálního operačního programu pro 7 regionů soudržnosti dohromady (vyjma regionu Praha). Nutno podotknout, že regiony soudržnosti zastoupené jednotlivými kraji s tímto
postupem nesouhlasily a trvaly na
zpracovávání jednotlivých Regionálních operačních programů.
V květnu 2002 bylo zahájeno
zpracování SROP. Na jeho připomínkování se podílejí kraje, ale
může to být i veřejnost — od konce
srpna běží 60denní lhůta veřejného
projednávání, při kterém může kdokoli z občanů SROP připomínkovat
(k dispozici na http:www.mmr.cz).
Po schválení SROP vládou ČR
v listopadu 2002 bude materiál
předán k připomínkám a schválení
Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisi a po vstupu do Evropské unie budou na základě
SROP vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a tyto projekty
pak budou spolufinancovány ze
strukturálních fondů Evropské
unie. Již nyní je ale nutné, aby byla
zahájena příprava na projektech,
a aby po vstupu do Evropské unie
mohly být peníze kvalitním projektům na jejich realizaci přiděleny.
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Dlužno poznamenat, že každý zájemce o prostředky z Evropské
unie musí znát SROP, ve kterém
jsou definovány priority a opatření
a na jejichž základě budou vyhlašovány již zmiňované výzvy k předkládání projektů.
V dalším cyklu si osvětlíme další
programové dokumenty, na jejichž
základě lze po vstupu do EU získat
„evropské peníze.“
Ing. Josef Jalůvka

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
oznamují svým zákazníkům, že uvedly do provoz
nové telefonní informační centrum,
poskytující služby na těchto přímých linkách:
0840/11 11 23 pro zákaznický servis
provoz: v pracovních dnech od 6 do 20 hodin
0840/11 11 25 pro poruchovou službu
nepřetržitý provoz
Tato čísla budou zachována
i po velkém přečíslování telefonních stanic 22. září 2002.

ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební
a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 0737 35 73 43.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí

❒ zateplování budov ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
❒ tesařské práce
❑❑
❒ pokrývačské
práce
❒❒pokrývačské
práce❑❑
klempířské práce
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Kontakt:
Fluksa
— Mattys
group
Příborská
12/1585Jiří(areál
bývalého
Řempa
v Místku)
Příborská
12/1585
(areál
Řempa
Tel./fax:
0658/64
75 55
nebobývalého
tel.: 0658/62
28 v90Místku)
— večer
Tel./fax:
0658/6471
7565,
55 e–mail:
nebo tel.:
0658/62 28 90 — večer
Mobil: 0608/87
mattys.group@quick.cz
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 0658/627527 — mobil 0602/741231

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
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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