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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Informace k volbám
do Parlamentu
České republiky

Volby do Parlamentu ČR proběhnou
v naší obci ve dnech 2. června 2006 od
14.00 do 22.00 hodin a 3. června 2006
od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací
místnosti Hasičské zbrojnice.

Voliči bude umožněno hlasování po-
té, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR.

Občané, kteří se chtějí voleb zúčast-
nit a ze zdravotních důvodů se nemo-
hou do volební místnosti dostavit,
mohou požádat o přenosnou hlasova-
cí schránku na obecním úřadě v Praž-
mě do pátku, 2. 6., do 13.00 hodin (i te-
lefonicky na čísle 558 692 240) nebo
v pátek, v době voleb, přímo ve voleb-
ní místnosti. Občan, který se chce vo-
leb zúčastnit a ví, že 2. a 3. června se
bude zdržovat mimo obec, může po-
žádat do 31. května obecní úřad v mís-
tě bydliště o vydání voličského průka-
zu. Žádost vyplní buďto osobně na
obecním úřadu nebo ji zašle poštou
(v tom případě musí být žádost opat-
řena ověřeným podpisem). 

Hlasovací lístky budou dodány voli-
čům tři dny přede dnem voleb. V den
voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Jaroslava Knoppová

Na co jste se ptali
„na chodníku“?

Jelikož nám spousta lidí pokládá
mnoho zajímavých dotazů tzv. na
chodníku a my máme pocit, že odpo-
vědi na některé z nich, týkajících se
všeobecných záležitostí, by měli slyšet
všichni, zavedli jsme tuto novou rubri-
ku. Doufáme tak, že se nám podaří
prohloubit Váš zájem o to, co se v obci
právě děje.

Dotaz: „Z jakého důvodu je již od
podzimu loňského roku stále překopá-
na ulice Horní v oblasti u vodojemu?“

Odpověď: „V loňském roce bylo za-
počato s opravou kanalizační propusti
pod touto ulicí, která byla ucpaná
a dešťová voda tak nemohla dostateč-
ně odtékat do potoka. Vzhledem k ne-
dodržení termínu realizace stavební
firmou RV STYL nebyla stavba dosud
řádně ukončena tak, aby naplňovala
požadavky vyplývající z objednávky.
Obec se rozhodla zadat dokončení
stavby jiné firmě, která navíc upraví
celou příkopu nad ulicí Horní tak, aby
dešťová voda mohla do kanalizační
vpusti řádně odtékat. Za případné
problémy vzniklé při přejíždění překo-
pu se vám omlouváme a zároveň Vás
ujišťujeme, že problém bude v dohled-
né době vyřešen.“

Dotaz: „Proč obecní úřad nezajistí,
aby byla odvezena hromada posypo-
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vého materiálu, která je umístěna pro-
ti vchodu do kostela?“

Odpověď: „Posypový materiál byl na
toto místo navezen pracovníky obec-
ního úřadu již v loňském roce a to na
požádání farnosti, která jej stále hodlá
využít ke stavebním účelům. Pokud
posypový materiál farnost v nejbližší
době nevyužije, předpokládáme, že je-
ho úklid ze svého veřejně přístupného
pozemku zajistí.

Dotaz: „Z jakého důvodu byl v loň-
ském roce pořádán Dětský den na Pra-
šivé a letos tak bude učiněno opět, když
máme v obci areál U sv. Floriánka“?

Odpověď: „Dětský den byl v loňském
roce velmi úspěšný a ti, kteří tam byli,
to mohou potvrdit. Dětský den byl po-
řádán ve spolupráci s mnohými další-
mi organizacemi tak, aby byl zajištěn,
pokud možno, co nejpestřejší pro-
gram. Místo konání bylo zvoleno zcela
úmyslně právě mimo obec a na kopci,
abychom vytáhli děti i s rodiči ven do
přírody protáhnout unavené kosti
a nadechnout se lesního vzduchu.
Zkrátka, aby neseděli doma a udělali
něco pro zdraví. Nemyslíme si, že to
většinu dětí a rodičů odradilo, proto vás
letos na Prašivou opět rádi pozveme.

Z jednání zastupitelstva
obce

Závěrečný účet obce za rok 2005 —
Dne 28. 3. 2006 byl proveden kontrolní
skupinou Krajského úřadu přezkum
hospodaření obce za rok 2005, při
němž nebyly zjištěny žádné nedostat-
ky. Přezkum hospodaření je poslední
součástí závěrečného účtu obce. Závě-
rečný účet obce za rok 2005 byl zveřej-

něn na úřední desce a následně před-
ložen k projednání zastupitelstvu, kte-
ré ho schválilo a vyjádřilo s celoročním
hospodařením souhlas bez výhrad.

Platnost zápisu z 6. zasedání zastu-
pitelstva — Zastupitelstvo obce pro-
jednalo dva dopisy člena zastupitel-
stva ing. Jaroslava Valase, CSc., v nichž
je mimo jiné uvedeno, že se zápisy
a usneseními z 5. a 6. zasedání zastu-
pitelstva obce, která se konala v břez-
nu 2003, bylo dodatečně manipulová-
no. Zastupitelé zamítli projednání
opakovaně podávaných námitek k zá-
pisu z 5. zasedání zastupitelstva obce,
jehož platnost byla potvrzena na 7. za-
sedání zastupitelstva dne 24. 4. 2003,
zabývali se ovšem zápisem z 6. zasedá-
ní zastupitelstva, k němuž nebyly dříve
námitky vzneseny. Po jeho projednání
potvrdili platnost zápisu z 6. zasedání
zastupitelstva obce dne 27. 3. 2003
včetně usnesení, které věcně odpovídá
obsahu usnesení uvedeného v zápise.

Plán kulturních akcí — Obec letos
plánuje pořádání několika kulturních
akcí. Nejbližší akcí je Dětský den na
Prašivé, pak následuje zcela nová akce
Pražmovské veselení, která má přiblí-
žit lidový folklór. Pozvání na obě akce
je na samostatných plakátech. V září
by se mělo uskutečnit rovněž úspěšné
Setkání seniorů.

Výroba odznaků se znakem obce —
Zastupitelstvo obce schválilo výrobu
100 ks odznaků se znakem obce ve
dvou barevných sériích.
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Kulturní akce „Setkání
školáků ZŠ Vojkovice“

Zastupitelstvo obce Vojkovice schvá-
lilo na svém posledním zasedání zá-
měr uskutečnit kulturní akci „Setkání
spolužáků ZŠ Vojkovice", kteří v minu-
losti navštěvovali zdejší národní a pak
základní školu. Kulturní akce by se
měla uskutečnit v měsíci září tohoto
roku v pohostinství Formanka. 

Protože není možné oslovit všechny,
kteří v době minulé Základní školu ve
Vojkovicích navštěvovali, touto cestou
prosíme občany, kteří již ve Vojkovi-
cích nebydlí a mají zájem se setkání
zúčastnit, aby kontaktovali Obecní
úřad Vojkovice telefonicky: 558 651 025,
písemně: Vojkovice č.p. 88, 739 51 pošta
Dobrá nebo mailem: vojkovice@ap-
plet.cz a dozvěděli se tak více informací. 

Na setkání se těší
Lenka Klimánková, starostka obce 

Novela zákona
o cestovních dokladech

Dne 14. 4. 2006 vyšel ve Sbírce záko-
nů zákon č. 136/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony na úseku cestov-
ních dokladů. Tento zákon nabývá
účinnosti dnem 1. 9. 2006.

Co nám novela přinese:
— Občan si může žádost o nový pas

podat pouze v místě trvalého poby-
tu a na pracovišti, které je vybaveno
zařízením pro snímaní biometric-
kých prvků. 

— To znamená, že všichni občané s tr-
valým pobytem ve Frýdku–Místku
a všichni občané obcí, které spada-
jí do našeho správního obvodu
města Frýdku–Místku, musí žádost

o nový cestovní pas podat pouze na
pracovišti oddělení v Místku.

— Pokud občan žádá o vyhotovení CP
(rychlovky) může si ji podat na kte-
rémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností či matrič-
ním úřadě. 

— U vyřizování cestovních pasů pro
děti do pěti let, na rozdíl od dosa-
vadní praxe, kdy vyhotovení tohoto
cestovního pasu zajišťovalo oddě-
lení digitalizace dat MV v Praze
s dobou platností na 5 let, budeme
tyto pasy vyhotovovat pouze na
pracovišti v Místku, a to na dobu 1
roku.

— Děti do 15 let se nebudou zapisovat
do cestovních pasů rodičů. (Pokud
jsou děti zapsány v cestovních pa-
sech rodičů do 1. 9. 2006 — budou
moci tyto děti cestovat společně
s rodiči).

— Ruší se vydávání cestovních průka-
zů.

— Poslední žádost podle starého zá-
kona lze podat nejpozději do 21. 8.
2006, nové žádosti až od 1. 9. 2006.

A nyní poplatky a platnosti cestov-
ních pasů:

Cestovní pas se strojově čitelnými
údaji a biometrickými prvky:
— pro občany starší 5 let a mladší 15

let 100 Kč platnost 5 let
— pro občany starší 15 let 600 Kč plat-

nost 10 let

Cestovní pasy bez strojově čitelných
údajů (rychlovky)
— občanům mladším 5 let 50 Kč plat-

nost 1 rok
(Tito malí občánci budou mít pou-
ze tyto pasy.)

— občanům starším 5 let a mladším 15
let 1000 Kč platnost 6 měsíců

— občanům straším 15 let 1500 Kč
platnost 6 měsíců
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Jelikož se blíží čas dovolených, chtě-
la bych vás ještě upozornit na problé-
my v cestování. Jakmile si vyberete
stát, ve kterém chcete strávit dovole-
nou, je nutné, aby jste si zjistili na in-
ternetových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí podmínky vstupu
do cizích státu — adresa: www.mzv.cz.

Vladimíra Machková

Zvu všechny malé i velké, kteří se
chtějí naučit hrát na klavír nebo zob-

covou flétnu k zápisu, 
který bude 4. září 2006 ve 2. třídě ZŠ

Morávka od 9.00 do 10.00 hod.
Bližší informace dostanete na mobil-

ním telefonu 604 821 849.
Těší se na vás

Miriam Dýrrová, učitelka

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC
STÁLÁ NÁRODOPISNÁ
EXPOZICE HISTORIE OBCE 

Raškovice založené na počátku 14.
století, první písemná zmínka o obci je
z roku 1305, byly až do poloviny 19.
století typickou podhorskou obcí, jejíž
obyvatelé se živili převážně zeměděl-
stvím a domácím tkalcovstvím. Zá-
stavbu tvořily rozptýlené shluky used-
lostí s roubenými obytnými a hospo-
dářskými stavbami.

Lidová kultura, jejímiž nositeli byli
zdejší obyvatelé, byla již od konce 19.
století předmětem zájmu lidopisných
pracovníků, zejména zdejšího rodáka
Jaroslava Ludvíka Mikoláše. Na více
jak stoletou tradici vlastivědné práce

navázal svou dokumentační a výstavní
činností Památník Raškovic, který na-
bízí celoročně kromě stálé etnografic-
ké expozice výstavy, přednášky a pro-
gramy zaměřené na oživení tradiční li-
dové kultury.

Snažme se pochopit řád života před-
ků, abychom mohli znovu navázat
přerušené předávání hodnot, aby-
chom dokázali obohatit naši součas-
nou existenci o teplo otevřených lid-
ských vztahů, o touhu vytvářet to nej-
lepší životní prostředí pro nás i naše
potomky.

Způsob života našich předků byl po-
znamenán každodenní starostí o obži-
vu. Obytné domy, v nichž se pod jed-
nou střechou našlo místo pro bydlení
hospodářovy rodiny — jizbu, komoru
pro starého hospodáře i domácí zvířa-
ta, byly z našeho pohledu velmi stísně-
né. V obytné jizbě se vařilo, stolovalo,
spalo a vykonávaly drobné práce, ze-
jména v zimě.

K těmto tradičním činnostem patřilo
předení vlny na kolovratu, pletení ko-
šů a košťat — v nářečí metly a oblíbe-
né draní peří — škubačky. Při této spo-
lečné práci se vyprávělo všechno mož-
né, i strašidelné historky, bývalo veselo
a milo. Na poslední takzvané doškub-
né se nejen hodovalo, ale při harmoni-
ce i tancovalo.

Tradiční lidová kultura je zde těsně
spjata s křesťanstvím. Je nevyčerpatel-
nou pokladnicí inspirace, uchovává to
nejlepší, co předkové vytvořili. Nesmí-
me s ní spojovat jen pohled na zajíma-
vé, krásně zdobené hmotné předměty
— kroje, nábytek, obrazy, plastiky
a další, ale především stálé platné nor-
my etické, morální a národní. Bez zna-
lostí těchto souvislostí nemůžeme po-
chopit lidovou kulturu a v důsledcích
toho ani českou a moravskou národní
duši. Kalendárium liturgických svátků
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ve vazbě na lidové zvyky o obřady
představuje základní rámec veškerého
života v minulosti. Vše, co lidé konali,
s čím se setkávali, oč usilovali, to vše se
odehrávalo ve stále se opakujícím rám-
ci církevního a hospodářského roku.

Součástí prohlídky expozice je audi-
ovizuální dokument, který v originál-
ním prostředí selské jizby tyto tradiční
činnosti návštěvníkům a zájemcům
o vlastivědu či etnografii přiblíží
a zprostředkuje jejich prožitek. 

Otevřeno:
celoročně — úterý 12.30—17.00,
čtvrtek 8.30—12.00, 13.00—17.00

Od 15. června do 15. září —
sobota 13.00—18.00

Vstupné 20 Kč, studenti, důchodci 10 Kč

Kontakt: Raškovice 58, 739 04 Praž-
mo, telefon 558 692 420, www.raskovi-
ce.cz, e-mail knihovna@raskovice.cz

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
TJ PRAŽMO–RAŠKOVICE
• Upozorňujeme na stálou možnost

přihlásit do volejbalového oddílu TJ
Pražmo–Raškovice chlapce i děvča-
ta s rokem narození 1993—1996
(kategorie mladšího žactva a pří-
pravky), 1991—1992 (starší žactvo).

• Každou středu od 18.00 do 19.30 hod.
zveme na volejbalové kurty všechny
ženy, které si chtějí zahrát volejbal.
Setkání spojené s hrou je určeno ne-
jen pro bývalé a současné hráčky od-
dílu volejbalu v Raškovicích, ale i pro
ty, které hrají jen rekreačně. Všechny
budete vítány!

• MOŽNOST PRONÁJMU volejbalo-
vého kurtu mimo dobu užívání od-
dílem volejbalu (tréninky, utká-

ní,…) 100 Kč/1 hod. /1 kurt nebo 20
Kč/1 hod./1 osoba, pro členy oddílu
volejbalu (zaplacené oddílové přís-
pěvky, odpracované brigádnické
hodiny) zdarma

• Bližší informace p. Šárka Sonnková
(+420 732 241 173, +420 603 168 856).

POZVÁNKA
TJ Pražmo-Raškovice, oddíl volejbalu 

pořádá tradiční volejbalové turnaje na
antukových kurtech TJ Sokol Pražmo–

Raškovice
MALÁ CENA BESKYD

sobota 17. 6. 2006 od 9.00 — pro
družstva žáků a žaček hrající krajský

nebo okresní přebor
neděle 18. 6. 2006 od 9.00 — pro

družstva kadetů, juniorů, kadetek
a juniorek hrající krajský nebo okresní

přebor
OBČERSTVENÍ

ZAJIŠTĚNO
V AREÁLU

Turnaje se zúčastní také hráči
a hráčky našeho oddílu, kteří se těší

na domácí publikum.

Firma Jiří Fluksa – Mattys Group,
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek 

hledá zedníky (zdění, omítky, fasády,
obklady, dlažby, zateplení fasád)
a klempíře—pokrývače pro práce

ve FM a okolí.
Praxe v oboru nutná,

řidičský průkaz sk. B vítán. 
Schůzku si domluvte
na tel. 775 637 265.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce  květen, červen 2006.
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.
Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena.
Případná objednávka a předprodej vstupenek 558 692 220, 558 692 350
Přejeme hezký filmový zážitek.

ČERVEN 2006

VÁŽENÍ DIVÁCI, OD ČERVNA ZA-
ČÍNÁME VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ
v 18.45 hod.

PÁTEK 2. 6.
RAFŤÁCI
v 17.00 hod. a 19.00 hod., přístupný,
100 min.
Skvělá česká prázdninová komedie
(volné pokračování snowboarďáků).
Příběh dvou kamarádů, z nichž jeden
se snaží pomoct tomu druhému najít
si dívku — dostávají se k holkám do
vodáckého kurzu, ale bohužel se oba
zamilují do stejné dívky. Film plný
nádherných adrenalinových scén
a humoru — to musíte vidět! V hl. ro-
lích J. Mádl, V. Kotek, M Šteindler a dal-
ší…

SOBOTA 10. 6.
CO JE ŠEPTEM
v 18.45 hod. 100 min., příst. 12 let
Romantická komedie USA v hl. roli J.
Anistonová a K. Costner
Krásná Sarah slíbí svému příteli, že si
ho vezme, ale teď v ní toto rozhodnutí
vzbuzuje strach. Dozvídá se, že se její
matka těsně před svatbou spustila
s tajemným mladým mužem… Jede
proto hledat svého „pravého“ otce.
Nachází však staršího muže, který je-
jím otcem sice není, ale do kterého se
bezhlavě zamiluje…

PÁTEK 16. 6.
FIMFÁRUM 2
dopol. představení pro ZŠ, večer
v 18.45 hod. pro veřejnost, 90 min.,
přístupný
Čtyři zbrusu nové animované pohádky
z „dílny“ Jana Wericha pro „chytré děti
a chytré dospělé“. Přijďte shlédnout
příběhy plné humoru a rázovitého vti-
pu.

ČTVRTEK 22. 6. — PÁTEK 23. 6.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
112 min, přístupný
Dopolední představení pro ZŠ,
v PÁTEK 23. 6. i večer v 18.45 hod. pro
veřejnost
Krásná rodinná komedie ČR pro
všechny věkové vrstvy od režisérky
Marie Poledňákové.
Příběh dětí ve škole v přírodě, které
jsou ve Vysokých Tatrách. Učitelka pře-
mlouvá jednoho z otců (záchranáře
v Alpách), aby jel jako zdravotní do-
provod. Jede — a jak se mu hroutí ro-
dinné plány a co všechno zažívá a ne-
jen on — se přijďte podívat! 
Hrají: M. Etzler, J. Mádl, V. Kotek,
I. Timková a další…
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Nabízíme Vám:

REKONSTRUKCE
DOMŮ, CHAT, BYTŮ, BYTOVÝCH JADER

A KOUPELEN NA KLÍČ
Včetně dodávky materiálů a provedení odborných projektů

ZEDNICKÉ PRÁCE
obklady, dlažby, sádrokartony, výměny oken, dveří

INSTALATERSKÉ PRÁCE
instalace vody a odpadů, výměna potrubí (v pozinku i plastu)

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
instalace ústředního topení (v platu, mědi a černých trubkách)

(výměna radiátorových těles, kotlů na různé druhy paliva)
Na vybrané typy kotlů a radiátorů poskytujeme slevu až 30 %.

PLYNOINSTALACE
instalace plynu a revize (demontáž a montáž kotlů)

ELEKTROINSTALACE
opravy, montáže a revize

Poskytujeme množstevní slevy a poradenskou službu ZDARMA.
Práci a materiál účtujeme s 5 % DPH.

JINDŘICH KAŇOK 602 727 786
e-mail: j.kanok@tiscali.cz

Chcete změnu ve Vaší koupelně? Neváhejte a volejte!
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