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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Statistika obyvatel
Počet trvale přihlášených obyvatel

v obci Pražmo stále klesá. Předkládáme
vám statistiku za rok 2004:
Stav k 1. 1. 2004 1 003 obyvatel
narodilo se 5 obyvatel
přistěhovalo se 9 obyvatel
zemřelo 12 obyvatel
odstěhovalo se 27 obyvatel
stav k 31. 12. 2004 978 obyvatel

Změny ve svozu
separovaného sběru

V průběhu roku 2005 dojde v naši obci
ke změně v dosavadním systému sepa-
rovaného sběru odpadu.

Změny provádíme ve spolupráci s Frý-
deckou skládkou a okolními obcemi
z toho důvodu, aby občané měli mož-
nost třídit a zároveň se zbavovat většího
množství odpadů, které je možné dále
využívat a recyklovat. Tyto odpady ne-
skončí na skládce, ale budou na dotřiďo-
vací lince v Lískovci zpracovány, dotřídě-
ny, případně slisovány a dopraveny do
skláren, papíren a závodů na recyklaci
plastů. Z platných zákonů týkajících se
nakládání s odpady vyplývá, že odpad
ukládaný na skládkách bude postupně
zdražován a naopak za každý kilogram
vytříděného odpadu obec získává fi-
nanční prostředky od společnosti EKO-
KOM, které částečně pokrývají náklady
na separovaný sběr.

Proto jsme se rozhodli pro následují-
cí změny:

1. SBĚR SKLA: v obci budeme odděle-
ně sbírat sklo do dvou typů nádob,
a to do zelené nádoby barevné sklo
(zelené, hnědé apod.) a do bílé ná-
doby pouze bílé sklo.

2. SBĚR PLASTŮ: budou změněny ty-
py nádob na plasty ze současných
„ZVONŮ“ za nádoby typu kontejner
K 1100. Nádoby budou i nadále
označeny žlutou barvou.

3. SBĚR PAPÍRU A TETRAPAKŮ: také
v obci Pražmo bude zaveden sběr
papíru, v obci budou umístěny ná-
doby modré barvy, do kterých bu-
dete moci ukládat papír a zároveň
tetrapak (krabice — obaly od džusů,
mléka apod.)

Nádoby na plasty budou vyměněny
v průběhu měsíce ledna a února,
v březnu až dubnu budou do obce do-
dány nádoby na papír a do pololetí ná-
doby na sběr bílého skla.

Těmito změnami dojde k podstatně
větší výtěžnosti separovaného sběru,
než je tomu doposud s minimálním do-
padem na cenu za svoz a obsluhu ná-
dob. Nové nádoby na plasty budou po
výměně sváženy vozidlem s lineárním
stlačováním, které je schopno pojmout
až trojnásobné množství plastů, než do-
posud používané vozidlo s natahovacím
kontejnerem 20 m3. S využitím uvedené-
ho vozidla může Frýdecká skládka a. s.
sloučit svozové okruhy, vyprázdnit při
jednom svozu nádoby ve více obcích
a proto nabídnout obcím za stejnou ce-
nu větší počet svozů za rok.



Zápis dětí
do Mateřské školy

v Pražmě
pro školní rok 2005/2006 proběhne

ve dnech
1. března od 7.30 do 12.30 hod.

a 2. března od 12.00 do 15.00 hod.
v budově Mateřské školy

Pražmo.
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Před zahájením sběru papíru, tetrapa-
ků a bílého skla budete v předstihu in-
formováni, jaký odpad lze do jednotli-
vých nádob ukládat.

Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu na rok 2004 — Za-
stupitelstvo obce schválilo na prosinco-
vém zasedání úpravu rozpočtu na rok
2004, která spočívá v jeho navýšení na
částku 8 490 500 Kč.

Rozpočet obce na rok 2005 — Po pro-
jednání připomínek k navrhovanému
rozpočtu na rok 2005 a provedení drob-
ných změn byl schválen rozpočet obce
na rok 2005 v celkové výši 7 696 tisíc Kč.

Nákup malého traktoru — Zastupitel-
stvo obce schválilo nákup malého trak-
toru včetně příslušenství od firmy Lig-
nus z důvodu zajištění efektivnější údrž-
by obecních pozemků.

Koupě objektu mateřské školy —
Společnost CE WOOD, a. s. nabídla obci
budovu mateřské školy včetně pozemků
za cenu 1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo obce
koupi schválilo, ing. Valas tomu chce za-
bránit soudní cestou, kromě toho poslal
krajskému úřadu žádost o prošetření do-
držení úředního postupu při schvalová-
ní nákupu této nemovitosti.

Zrušení vyhlášky — Zastupitelstvo
obce schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/04, kterou se ruší platnost obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/01, o příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních ná-
kladů mateřské školy v Pražmě. Podle
novely školského zákona již nesmí tyto
příspěvky vybírat obec, ale jejich výši si
stanoví přímo mateřská škola.

Akce pro seniory — Tato akce měla
proběhnout 21. 1. 2005 v sále hotelu
Travný. Omlouváme se všem seniorům,

že z technických důvodů vzniklých na
straně hotelu Travný musí být akce odlo-
žena, informace o náhradním termínu
bude včas zveřejněna.

Dne 3. ledna 2005 oslavila 90. naroze-
niny nejstarší občanka Pražma, paní
Ludmila Šebestová.
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Nabídka sběru dřeva
V Rovni, ve svahu nad kravínem, byly

vykáceny stromy na ploše, která se bude
zalesňovat. Občané si mohou posbírat
zbylé nevyklizené dřevo. Žádáme však,
aby nepoužité zbytky z místa, které vy-
klidí, naházeli na hromadu.

Pastevní družstvo Zlaň

Změny v oblasti
občanských průkazů
a cestovních dokladů

Rádi bychom vás seznámili s některý-
mi legislativními změnami, k nimž
v současné době dochází v oblasti ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů.

Nejdůležitější budou zřejmě informa-
ce o skončení platnosti dosavadních
občanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů. Dle nařízení vlády č.
612/2004 Sb., budou státní občané Čes-
ké republiky povinni provést výměnu
občanského průkazů bez strojově čitel-
ných údajů vydaných

— do 31. prosince 1994 nejpozději do
31. prosince 2005,

— do 31. prosince 1996 nejpozději do
31. prosince 2006,

— do 31. prosince 1998 nejpozději do
31. prosince 2007,

— do 31. prosince 2003 nejpozději do
31. prosince 2008,

s tím, že žádost bude vždy nutné podat
nejpozději do 30. listopadu daného roku.

Od 16. ledna 2005 dojde ke změně ně-
kterých správních poplatků, a to
— za vydání nového občanského průka-
zu za průkaz poškozený, zničený, ztrace-
ný, odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy, anebo
vydání občanského průkazu na žádost
občana z důvodu zápisu nepovinně za-
pisovaných údajů, popřípadě z jiného
osobního důvodu občana bude činit
správní poplatek 100  Kč (pozn. — vydání
nového občanského průkazu z důvodu
skončení platnosti je stále bez poplatku),
— za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnou zónou zaplatíte 200 Kč,
— za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnou zónou občanům mladším 15 let
50 Kč,
— za vydání cestovního pasu bez strojo-
vě čitelné zóny (typ „blesk“) 600 Kč (pozn.
— jednotný poplatek pro děti i dospělé),
— za vydání cestovního průkazu bude
činit správní poplatek 200 Kč.

Další změny v zákonech č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, resp. č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
jsou účinné již od 1. ledna 2005; jedná
se o následující oblasti:
— je zakázáno pořizovat jakýmikoliv

prostředky kopie občanského průka-
zu a cestovního dokladu bez souhla-
su občana

— mezi druhy cestovních dokladů při-
byl náhradní cestovní doklad Evrop-
ské unie, který se vydává v případě, že
občan Evropské unie cestovní dokla-
dy ztratí nebo je mu odcizen na úze-
mí státu, kde se právě nachází
a v tomto státě není zastupitelský
úřad jeho země; náhradní cestovní
doklad Evropské unie mu vydává za-
stupitelský úřad jiného státu Evrop-
ské unie.

— do občanského průkazu lze zapsat
dítě do nabytí zletilosti, tj. 18 let

— do cestovního dokladu lze zapsat dí-
tě pouze do 15 let, a to pouze v přípa-

Sdružení rodičů
při Mateřské škole Pražmo
zve všechny malé i velké na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
do hotelu Travný

v pátek 4. března 2005 od 15.30 hodin
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dě, kdy toto dítě je státním občanem
České republiky

— do občanského průkazu i cestovního
dokladu lze zapsat všechny požado-
vané akademické tituly a vědecké
hodnosti a označení „docent“ nebo
„profesor“

— do občanského průkazu lze nyní za-
psat také manžela(ku) a dítě, kterým
nebylo přiděleno rodné číslo, jedná
se o cizince

— žádost o vydání obou dokladů lze
i nadále podat na kterémkoliv matrič-
ním úřadě nebo úřadě obce s rozšíře-
nou působností, tam lze také nově
oba vyhotovené doklady převzít

— při vydání prvního cestovního pasu je
občan povinen prokázat státní ob-
čanství České republiky, tzn. že musí 
předložit občanský průkaz, cestovní
doklad nebo osvědčení, popřípadě
potvrzení o státním občanství České
republiky; má-li být tedy vydán ce-
stovní pas dítěti, bude rodič povinen
předložit zmíněné osvědčení o stát-
ním občanství ČR (bližší informace
vám sdělí zaměstnanci oddělení mat-
riky Městského úřadu Frýdek–Místek
na tel. čísle 558 609 450)

— ohlášením ztráty nebo ohlášením
odcizení cestovního dokladu plat-
nost tohoto dokladu skončí, a to
i v případě, že by cestovní doklad byl
nalezen.

Dále bychom vás rádi upozornili na
vyplňování žádosti v položce podpis dr-
žitele (jedná se o oranžový rámeček ved-
le fotografie) — u občanského průkazu
se podpisem rozumí písemné vyjádření
jména i příjmení, popřípadě pouze pří-
jmení, u cestovního dokladu se podpi-
sem rozumí písemné vyjádření jména
i příjmení (správně je např. Jan Novák,
nesprávně např. J. Novák, ing. Jan Novák,
ing. J. Novák, Csc. nebo Honzík Novák).

Dále bychom vás rádi seznámili s pře-
stupky na úseku občanských průkazů
a cestovních dokladů, za které lze nově
uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dle § 16a dle zákona
č. 328/1999 Sb. dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost chránit občanský
průkaz před ztrátou, odcizením, poško-
zením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá o vydání nového občanské-
ho průkazu do 15 pracovních dnů
— po uplynutí doby platnosti v OP vy-

značené
— po ohlášení ztráty nebo odcizení
— po obdržení oddacího listu
— po nabytí právní moci rozhodnutí

soudu o rozvodu
— po obdržení úmrtního listu manžela
— po nabytí právní moci rozhodnutí,

kterým bylo změněno jméno, popří-
padě jména, příjmení, nebo bylo při-
děleno nové rodné číslo

— po dni, kdy ohlásil změnu místa trva-
lého pobytu nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu

— po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, kterým byla občanovi omeze-
na způsobilost k právním úkonům

— po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, kterým byl občanovi uložen
trest zákazu pobytu

c) ani po opakované výzvě nepřevezme
osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zni-
čení, ztrátu, odcizení nebo zneužití ob-
čanského průkazu
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny
nebo opravy v občanském průkazu,
v potvrzení o občanském průkazu, v po-
tvrzení o změně místa trvalého pobytu
nebo v potvrzení o změně údajů zapiso-
vaných do občanských průkazů
f) ani po opakované výzvě nedoloží úda-
je uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní
povinnost provést výměnu svého občan-
ského průkazu bez strojově čitelných
údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo
zneužije občanský průkaz nebo potvrze-
ní o občanském průkazu
i) poskytne nebo přijme občanský prů-
kaz jako zástavu nebo odebere občanský
průkaz při vstupu do objektu nebo na
pozemek
j) pořídí kopii občanského průkazu a ne-
prokáže souhlas občana 



Svaz tělesně postižených, místní organizace Pražmo–Morávka
Vás srdečně zve na

K L O B O U Č K O V Ý  B Á L
Který se koná v sobotu dne 22. ledna 2005
od 15.00 do 22.00 hodin v hotelu Trávný 
Hudba k poslechu a tanci zajištěna, tombola, občerstvení,
poplatek 25 Kč Zvou pořadatelé
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k) nepožádá o vydání prvního občanské-
ho průkazu do 30 dnů ode dne, kdy do-
sáhl věku 15 let.

Fyzická osoba se dle § 34a 329/1999
Sb.dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní do-
klad před ztrátou, odcizením, poškoze-
ním, zničením nebo zneužitím
b) neoprávněně provede zápis, změnu
nebo opravu v cestovním dokladu
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne
podrobit kontrole cestovních dokladů
při překračování státních hranic ČR na
hraničním přechodu
d) při opuštění území ČR neoprávněně
překročí státní hranice bez platného ce-
stovního dokladu
e) neprodleně neohlásí poškození, zni-

čení, ztrátu, odcizení nebo zneužití ce-
stovního dokladu
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn
záznamy
g) neodevzdá cestovní doklad v případě
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, po-
kud jej poté nalezne nebo získá zpět ji-
ným způsobem
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo
zneužije cestovní doklad
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad
jako zástavu nebo odebere cestovní do-
klad při vstupu do objektu nebo na po-
zemek
j) pořídí kopii cestovního dokladu a ne-
prokáže souhlas občana.

ing. Patrik Žondor

Junák
svaz skautů a skautek ČR,

středisko Štít Pražmo
zve děti i rodiče na 2. ročník

úspěšné akce
„Hrátky na sněhu“,

tentokrát pod názvem

Zima jak ji neznáte
Akce se uskuteční opět

na Zlani
v sobotu 5. února 2005

od 14 hodin,

program je připraven pro každé počasí.
Bližší informace budou vyvěšeny na plakátech.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám přehled filmů na nejbližší období. Ceny jsou nezměněny 32, 34
a 36 Kč + 1 Kč na fond kinematografie, pouze u výjimek je cena přímo vepsána. Přijď-
te nás navštívit, nebudete litovat. Změna vyhrazena!

LEDEN 2005

22. 1. SVĚT ZÍTŘKA
v 17.30 hod., 107 min., přístupný
Je to vědecko-fantastický žánr USA, VB
a Itálie o mladém bojovníkovi, který je
známý pod přezdívkou Král oblaků
a spolu se svou milenkou reportérkou
Polly, zachraňují svět před armádou gi-
gantických robotů a před totálním zni-
čením. Film je inspirovaný tvorbou Jule-
se Verna či Karla Zemana. V hl. roli Ange-
lina Jolieová.

29. 1. VETŘELEC V.S. PREDÁTOR
v 17.30 hod., 101 min., příst. 12 let
Širokoúhlý barevný sci-fi film USA. Od-
halení starobylé pyramidy, pohřbené
pod ledovým povrchem Antarktidy, při-
láká na tento zmrzlý kontinent vědeckou
výpravu, kterou čeká mnohem větší pře-
kvapení — pyramida je arénou pro dva
mimozemské druhy…

ÚNOR 2005
5. 2. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZU-
MEM V KONCÍCH
v 17.30 hod., 120 min., příst. 12 let
Romantická komedie — pokračování fil-
mu „Deník B. Jonesové“, který měl u di-
váků velký úspěch. Renée Zellwegerová
a Hugh Grant se opět setkávají a příběh
pokračuje tam, kde skončil — přijďte se
podívat.

9. 2. BROUČCI — Broučkovy tajnosti
v 10.00 hod., 70 min., cena 12 Kč

Nové pohádkové pásmo pro naše nej-
mladší diváky z MŠ, složeno ze 6 pohá-
dek (Smolíček, Broučkovy tajnosti, A mě-
li se rádi, Velká rodina, Krtek ve městě
a Pat a Mat). Volná místa i pro veřejnost.

12. 2. OTEVŘENÉ MOŘE
v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let
Působivé drama natočené s děsivou rea-
lističností a podle skutečných událostí
podobné známému filmu „Čelisti“.
Manželský pár se o dovolené na Baha-
mách rozhodne potápět a pozorovat
krásné korálové útesy — loď jim odpluje
a oni zůstanou na pospas otevřenému
moři celých 24 hodin…

18. 2. KAMEŇÁK 3
v 17.30 hod., 101 min., příst. 12 let
A jsme opět v Kameňákově — Zdeněk
Troška řekl: „Do třetice všeho dobrého
(a zlého). Ale věřím že v tomto případě
jen dobrého. Jak vždycky připomínala
Helenka Růžičková — nezapomínejte
nikdy na úsměv. Je to světlo, které při po-
hledu do očí prozradí, že je srdce do-
ma!“. Proto se přijďte sami přesvědčit jak
se mu to povedlo.

26. 2. MILENCI A VRAZI
v 17.30 hod., 110 min., příst. 12 let. Film ČR
Rozsáhlý román Vladimíra Párala „Mi-
lenci a Vrazi“ je jedním z vrcholů české
prózy. Je to strhující dílo plné touhy po
lásce, nenávisti a po uplatnění v životě.
Na pozadí tohoto koloběhu se odehráva-
jí dva příběhy. V hl. rolích: Jiří Langma-
jer, Zlata Adamovská, David Prachař
a další… Nenechte si to ujít.


