
23. ledna 2006 číslo 1 / 2006

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Dne 5. ledna 2006 se vlivem sněhové kalamity prolomila střecha objektu, kte-
rý v posledních letech sloužil dřevařské výrobě. Kolem objektu byly umístěny vý-
stražné tabule s upozorněním na zákaz vstupu, následně bude provedena jeho
demolice.

Hospodaření za rok 2005
Příjmy (v Kč):

11. Daně přijaté od Finančního úřadu F–M 5 919 947
12. Správní poplatky 58 040
13. Odvod výtěžku z provozování VHP 54 863
14. Místní poplatky 88 302
15. Dotace ze státního rozpočtu 77 500
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16. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 155 000
17. Dotace od Úřadu práce F–M na mzdy VPP 26 887
18. Doplatek příspěvku rodičů na provoz MŠ 1 690
19. Příjmy z pronájmu pozemků 10 985
10. Příjmy z pronájmů nebytových prostor 77 775
11. Příjmy z pronájmů v Rajmaneu a pečovatel. služba 129 457
12. Příjmy za poskytování služeb 14 500
13. Proplacení pojistky za škodu v Rajmaneu 56 348
14. Příjmy za odpad 331 057
15. Hřbitovní poplatky 211 675

16. Příjmy z úroků a dividend a prodej akcií 28 789
17. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5 923
18. Ostatní nedaňové příjmy 77 559
19. Dotace pro jednotku požární ochrany 6 400
20. Knihovnické poplatky 2 020
21. Převody do sociálního fondu a Pastevnímu družstvu 24 086

Daňové a nedaňové příjmy celkem 7 358 803
Financování — úvěr na koupi MŠ 1 500 000
Financování — zůstatek z roku 2004 405 600

Výdaje (v Kč):
01. Koupě mateřské školy 1 500 000
02. Příspěvek na dopravu ČSAD 70 000
03. Místní komunikace — oprava a zimní údržba 154 162
04. Vybudování chodníku 370 499
05. Náklady na opravy MŠ a ostatní provoz 202 901
06. Mateřská škola — příspěvek od zřizovatele 362 000
07. Příspěvek na žáky ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice 548 826
08. Příspěvky na zvláštní školu a rodičovským sdružením 32 000
09. Provoz knihovny 71 205
10. Výdaje na kulturu 22 952
11. Veřejné osvětlení 60 004
12. Provoz hřbitova 150 542
13. Plynofikace — splátka za 1. etapu 800 000
14. Odvoz odpadu a skládkovné 525 921
15. Péče o vzhled obce 308 296
16. Provoz Rajmanea 224 194
17. Pečovatelská služba 127 926
18. Požární ochrana 254 411
19. Zastupitelstvo obce 462 935
20. Vnitřní správa

— mzdy zaměstnanců 330 256
— sociální pojištění 383 115
— zdravotní pojištění 145 537
— pojištění majetku a zákon. poj. odpovědnosti 8 403
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— služby peněžních ústavů 32 528
— úroky vlastní 219 711
— ostatní provoz 481 406

21. Sociální dávka 5 000
22. Finanční vypořádaní dotace za rok 2004 9 678
23. Členské příspěvky SMO a SOPM 9 013

Běžné a kapitálové výdaje za rok 2005 7 873 421

Financování — úvěr na kanalizaci 600 000
Financování — úvěr na koupi MŠ 160 000
Celkem splátky úvěrů za rok 2005 760 000
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2005 630 982

Zůstatek úvěrů u České spořitelny, a. s. F–M 2 089 148

Příjmy za rok 2005 — celkem 9 264 403,00
Výdaje za rok 2005 — celkem 8 633 421,00
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2005 630 982,00

Hospodaření obce v roce 2005 bylo zejména v závěru roku pozitivně ovlivněno
vyššími daňovými příjmy. Díky tomu bylo možné vykázat na bankovních účtech
zůstatek ve výši téměř 631 tisíc Kč a výrazně snížit dluh za plynofikaci na částku
170 tisíc Kč. Kromě toho zbývá splatit České spořitelně zůstatek úvěru ve výši
2 089 148 Kč.

Používání občanských
průkazů k překračování
státních hranic
České republiky

Služba cizinecké a pohraniční poli-
cie upozorňuje občany, že od 1. ledna
2006 nabývá účinnosti novela zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, ve znění pozdějších předpisů.
Od tohoto data mohou občané České
republiky použít k vycestování z České
republiky k cestě do států Evropské
unie jako cestovní doklad občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji, po-
kud nemá oddělenu vyznačenou část.
Oddělenou částí se rozumí oddělení
některého z rohů občanského průkazu

podle § 12 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech.

Z toho vyplývá, že od 1. ledna 2006
nelze již k cestám používat občanské
průkazy typu identifikační karty bez
strojově čitelných údajů. Platné ob-
čanské průkazy bez strojově čitelné
zóny budou policisty Služby cizinecké
a pohraniční policie nadále uznávány
při překračování státních hranic České
republiky podle příslušné mezinárod-
ních smluv a pouze v jejím rámci (tj.,
Smlouva mezi Českou republikou
a Polskou republikou o malém pohra-
ničním styku č. 187/1996 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Dohoda mezi
vládou České republiky a vládou Pol-
ské republiky o hraničních přecho-
dech, přechodech na turistických stez-
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kách protínajících státní hranice a zá-
sadách překračování státních hranic
mimo hraniční přechody č. 23/1998
Sb., ve znění pozdějších předpisů, Do-
hoda mezi vládou České republiky
a vládou Slovenské republiky o zrušení
vízové povinnosti č. 149/1993 Sb.,ve
znění pozdějších předpisů).

Občanům České republiky, kteří vy-
cestovali do zahraničí před 1. lednem
2006 policisté umožní návrat na území
České republiky pokud se prokáží vše-
mi druhy platných občanských průka-
zů (a samozřejmě nadále i cestovním
pasem).

npor. Bc. Klára Krejčí, tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké

a pohraniční policie 

Vzpomínka
V prvních dnech

letošního roku zem-
řela ve věku 94 let
naše dlouholetá spo-
luobčanka a nejstar-
ší občanka naší ob-
ce, paní Marie Niklová.

Nebývá obvyklé, že se místní zpravo-
daj věnuje někomu, kdo od nás odešel,
vždyť smrt je stálý průvodce každého
bytí. Ale tato paní byla mezi námi sku-
tečně výjimečnou osobností.

Především si ji pamatujeme jako
dlouholetou laskavou učitelku ne-
jmenších dětí jak v bývalé škole na
Pražmě — dnes je tam poštovní úřad
— tak ve školách v blízkém okolí. V na-
šem sousedství prožila dlouhý a dra-
matický kus života.

Paní Marie přišla do našeho kraje
z Prahy jako začínající učitelka. Své
první místo získala na malotřídní ško-

le v Morávce – Slavíči. Bylo to na po-
čátku třicátých let, na prahu hospo-
dářské krize, která poznamenala hlav-
ně venkov bídou a nezaměstnaností.
Nebyl to jistě snadný krok z hlavního
města do horského kouta. Obce ten-
krát nemohly nabídnout novým učite-
lům ani odpovídající bydlení. Bydlelo
se v podnájmech u ochotných lidí stej-
ně prostě tak, jak žila většina místních
lidí, bez elektřiny, bez dostačující do-
pravy. Ale zůstala a o několik let po-
zději se provdala za kolegu učitele, pa-
na Josefa Nikla, který žil mezi námi až
do roku 1997.

Další zkouška statečnosti ji čekala za
války, kdy byl uvězněn její manžel,
člen Sokola a tehdy již ředitel raškovic-
ké školy. Zažila perzekuci ze strany
okupačních úřadů i zklamání nad tě-
mi, kteří tehdy mohli pomoci, ale ne-
chtěli.

Paní Niklová dokázala mnohokrát
překonat hořkost i křivdy svou laska-
vou povahou. Krátce po válce pomá-
hala lidem, kteří museli odejít ze Za-
karpatska. S manželem poskytli bydle-
ní vdově po německém vojákovi, která
se s dětmi dostala do velmi těžké život-
ní situace. V době těsně po skončení
války to byl opravdový projev lidskosti.

Tato lidskost a mírnost ji provázela
po celý život. Nikdo od ní neuslyšel
hrubé slovo. Byla příjemnou soused-
kou a laskavou učitelkou tří generací
školáků. Své první žáky většinou přeži-
la, ti poslední, které učila ještě v dů-
chodovém věku, jsou dnes dospělí lidé
a žijí mezi námi.

I v pokročilém věku zůstal velmi
skromná a statečně překonávala ne-
moci a úrazy stáří. Měla jasné myšlení,
skvělou paměť i vlastní soudnost až do
posledních týdnů života. Snažila se
o soběstačnost s vytrvalostí, která čas-
to chybí i mnohem mladším lidem.
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Paní Niklová odešla tak, jako umírají

v přírodě staré stromy. Příliš je nevní-
máme, pokud stojí okolo nás. Pocítíme
ale to prázdné místo, když tady nejsou.

Libuše Kaňoková

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
do hotelu Travný

v pátek 24. února 2006
od 15.30 hodin

Zápis dětí do Mateřské
školy v Pražmě

pro školní rok 2006/2007 proběhne
ve dnech

1. března 2006 (středa)
od 7.30 do 12.30 hod.

a 2. března 2006 (čtvrtek)
od 12.00 do 15.00 hod.

v budově Mateřské školy Pražmo.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na konec měsíce ledna a únor 2006.
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. 
Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena. 
Přejeme hezký filmový zážitek.

LEDEN 2006 

SOBOTA 28. 1.
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
v 17.30 hod., 130 min., přístupný
Komedie USA v hl. roli Cameron Diaz.
Příběh dvou sester, z nichž jedna ne-
vynechá jedinou party (C. Diaz), střed-
ní školu málem nedokončila, zaměst-
nání mění jako své obří ponožky, pře-
žívá na gaučích svých známých… Dru-
há sestra zase pracuje v přední práv-
nické firmě je pořádná — prostě pravý
opak. Jak se rozvine příběh těchto
dvou protipólů se přijďte podívat!

ÚNOR 2006

PÁTEK 3. 2.
ANDĚL PÁNĚ
v 17.30 hod., 90 min., přístupný 
Pohádka ČR — Jiří Bartoška jako Pán-
bůh a Ivan Trojan jako anděl na scestí.
Anděl chtěl, aby Pánbůh rozdělil lidi
na dobré a zlé a tím mu usnadnil práci
u nebeské brány. Jenže Pánaboha an-
dělova slova rozčílí: „Za ta hloupá slo-
va tě trest nemine. Máš jeden den na
to, abys sám aspoň jediného smrtelní-
ka pohnul k dobru, jinak se propadneš
do pekla mezi padlé anděly!“ Jestli se
mu to povedlo se určitě přijďte podí-
vat.

SOBOTA 11. 2.
LOVCI DINOSAURŮ
v 17.30 hod., 103 min., příst. 15 let.
Akční dobrodružné sci-fi USA/Ně-
mecko, které vám umožní cestování
v čase a „Lov dinosaurů a pravěkých
živočichů“, za předpokladu, že účast-
níci dodrží přísná pravidla. Co se sta-
ne, když jeden lovec neuposlechne? –
Hrozí, že lidstvo navždy zmizí z povr-
chu naší planety…

PÁTEK 17. 2.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
150 min., přístupný, 

večer v 17.30 hod — jednotné vstupné
40 Kč.
K radosti všech milovníků Harryho
Pottera vstupuje na plátna kin jeho
čtvrtý díl, který je podstatně bohatší
než díly předchozí. V Bradavicích začí-
ná nový školní rok a také turnaj tří
kouzelnických škol — úchvatná podí-
vaná v českém znění!

ÚTERÝ 21. 2.
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I.
v 10.00 hod., 65 min., cena 13 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ obsahuje pohádky: Štaflík
a Špagetka — Sportovci, Krtek ve snu,
Štaflík a Špagetka — Stavebnice, Pro-
cházka pana Pipa, Špatně namalovaná
slepice. Vždy volná místa pro veřej-
nost.
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Hrátky na sněhu
V sobotu 11. února 2006
od 14 hodin
se uskuteční na Zlani
nad hřbitovem
III. ročník tradiční akce.

Pro děti jsou připraveny
neobvyklé soutěže,
pro rodiče něco na zahřátí.

Doporučené vybavení:
boby a dobrá nálada.

Srdečně zve JUNÁK — svaz skautů a skautek ČR,
středisko Štít Pražmo.

NOVÁ TĚLOCVIČNA NA MORÁVCE
Základní a mateřská škola Morávka nabízí všem zájemcům prostory
nové tělocvičny k pronájmu.
Cena: 150 Kč/1 hodina.
Provoz ve všedních dnech: 15.00—21.00 hodin.
Víkendy a svátky: 9.00—21.00 hodin.
Za poplatek si můžete pronajmout: 
Volejbalovou síť : 20 Kč/1 hodina
Florbal: 10 Kč/1 ks/1 hodina
Míče: 10 Kč/1 ks/1 hodina
Telefonní kontakt na správce tělocvičny:
p. Lukáš Gyudinec — 728 125 591

SOBOTA 25. 2.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
v 17.30 hod., 90 min., přístupný, české
znění 
Každým rokem, tisíce tučňáků opouští
jistotu hlubokého oceánu a putují

stovky mil přes zrádný a odpudivý ark-
tický ledovec. Podívaná je plná humo-
ru, odvahy malých tvorů vzdorovat
drsné přírodě a zároveň plná záhad
a tajemství. Poutavá podívaná pro
všechny věkové vrstvy.
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