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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Volby 2002
Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky se ko-
nají ve dnech 14. a 15. června 2002.
V pátek 14. 6. je volební místnost
otevřená od 14.00  do 22.00 hodin,
v sobotu 15. 6. od 8.00 do 14.00  ho-
din.

Volební místnost se nachází
v přízemí budovy obecního úřadu.
Volič je povinen před hlasováním
prokázat se platným osobním do-
kladem, tj. občanským průkazem
nebo cestovním pasem.

Hlasovací lístky obdrží voliči poš-
tou. Pokud někomu nebudou hla-
sovací lístky doručeny nebo obdrží
neúplnou nebo poškozenou sadu,
dostane ve volební místnosti v den
voleb lístky nové. Volič může ze zá-
važných důvodů, zejména zdravot-
ních, požádat obecní úřad, aby
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, to znamená, že jej volební ko-
mise navštíví s přenosnou volební
schránkou.  Prosíme voliče, aby své
požadavky na přenosnou volební
schránku nahlásili obecnímu úřa-
du do pátku 14. 6. do 14.00  hodin
i telefonicky na čísle 69 22 40 nebo
69 23 80.

Jaroslava Knoppová

Separovaný sběr odpadu
V naší obci je prováděn separova-

ný sběr skla a plastů. Zatímco
množství skla se spíše snižuje,
plastů naopak přibývá. Nejhorší si-
tuace byla na sídlišti, kde dosavad-
ní jeden kontejner o objemu 1100
litrů byl nedostačující. Proto obec
zakoupila větší kontejner o objemu
2100 litrů. Přesto je nutné plastové
láhve před uložením do kontejneru
nejprve zmáčknout, aby nedochá-
zelo k jeho přeplnění.

K čemu je dobrý separovaný
sběr? Sklo a plasty lze nabídnout
různým výrobcům k dalšímu vyu-

Zastupitelstvo obce Pražmo
zve všechny občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v pátek 14. 6. 2002 v 18 hodin

v areálu hasičské zbrojnice
Pražmo.

Program:
1. Zákon o finanční kontrole
2. Brožura o historii obce
3. Akce k výročí založení obce
4. Různé.

Po skončení jednání
se uskuteční tradiční

smažení vaječiny,
vstupné jsou 2 vejce na osobu.
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žití. Přitom náklady na dotřídění
jsou minimální. Obec sice platí za
odvoz separovaného odpadu, ale
tyto prostředky se vrátí jiným způ-
sobem. Podle zákona č. 477/2001
Sb., o obalech, má obec uzavřenou
smlouvu s firmou EKO–KOM, a.s.,
Praha o zajištění zpětného odběru
a recyklaci odpadů z obalů. Na zá-
kladě této smlouvy společnost
EKO–KOM proplácí  obci čtvrtletně
určitou částku za odebrané odpa-
dy. Pro letošní rok vzrostly tyto ce-
ny téměř dvojnásobně, za jednu
tunu skla získá obec 590 Kč a za tu-
nu plastů 4100 Kč. V příštím roce se
očekává další zvýšení cen.

V loňském roce bylo z naší obce
odvezeno téměř 9 tun skla a 3,5
tun plastů. Společnost EKO–KOM
zaplatila obci za tento odpad asi 11
tisíc Kč. Podle nových cen by stejné
množství přineslo obci asi 20 tisíc
Kč. Vybízíme proto všechny obča-
ny k důslednému separování od-
padu. Získané finanční prostředky
sníží náklady na svoz a likvidaci
odpadů a promítnou se do výše
poplatků za odpad pro další období.

Závěrem ještě upozorňujeme,
že poplatky za odvoz komunálního
a separovaného odpadu pro tento
rok jsou splatné ve výši jedné polo-
viny do 30. 6. 2002.

Ing. Jindřich Vymětalík

ČERVEN 2002

sobota 15. 6. v 17.30
HARRY POTTER A KÁMEN MU-
DRCŮ
Širokoúhlý velkofilm USA a VB.
Příběh jedenáctiletého sirotka, kte-
rý díky svým mimořádným schop-
nostem studuje na čarodějnické
škole.

středa 19. 6. v 10.00
BOLEK A LOLEK
Pohádkové představení pro mateř-
ské školy i veřejnost.

sobota 22. 6. v 17.30
JEDINEČNÝ
Širokoúhlý akční sci-fi film USA.
Policista Gabe zjišťuje, že se ho po-
kouší zabít jeho „dvojník“ z jiného
vesmíru.

pondělí 24. 6. v 8.00 a 10.00
JAKO KOČKY A PSI
Rodinná komedie USA a Austrálie
pro školy i veřejnost.

úterý 25. 6. v 8.00 a 10.00
MILIÓNOVÝ ZÁVOD
Širokoúhlý film USA pro školy i ve-
řejnost. V hlavní roli Mr. Bean.

sobota 29. 6. v 16.00 a 18.00
PŘESTÁVKA: ŠKOLA MIMO PRO-
VOZ
Animovaný rodinný film USA.
Vstup pro děti se samými jednička-
mi zdarma!

Změna provozní doby:

OBECNÍ KNIHOVNA
je otevřena

každé pondělí
od 16 do 18 hodin.

KINO
RA·KOVICE



Pražmovské ozvěny 33

OSOBNÍ ASISTENCE
pro region Moravskoslezského kraje

— cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život v domácím
prostředí

— pomoc při zabezpečení základních životních potřeb (příjem
potravy, toaleta, hygiena, polohování)

— nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek
— malé ošetřovatelské úkony
— výchovná práce s dětmi se smyslovým, tělesným či mentálním

postižením
— hlídání dětí
— pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákup, úklid, praní atd.)
— pomoc při vzdělávání a výkonu povolání
— doprovod (lékař, úřady, školská zařízení, kulturní a společenské 

akce)

Služby jsou poskytovány odborně vyškolenými pracovníky —
osobními asistenty.
Cena služby:
25 Kč/1 hod.
Při rozsahu 6 a více hodin služby cena 22 Kč/1 hod.

Adresa:
Podané ruce — Společnost pro canisterapii a osobní asistenci
Projekt OsA FM
IČO: 70632596
Zborovská 465
738 02 Frýdek–Místek

Kontakt:
Malý Koloredov 811 Helena Fejkusová, ředitelka
738 02  Frýdek–Místek Jana Rozehnalová, zástupkyně
Tel.: 0777 01 10 59

Ostrava:
Tel.: 0602 55 33 50 Jana Kročilová, zástupkyně
Tel.: 069/35 85 32 (po 20. hod.)
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RRRROOOOFFFFIIIISSSS
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS

MAXKREDIT
půjčky po celý život + úvěrová karta zdarma

vytvoření kreditní historie = jednodušší přístup k půjčkám

POJIŠTĚNÍ
životní, úrazové, majetkové, povinné ručení

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
výběr ze 4 stavebních spořitelen, zpracování úvěrů

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
spoření na stáří se státním příspěvkem

a možnosti daňových úlev

Přijmeme nové spolupracovníky, ŽL není podmínkou,
zkušenosti s prodejem fin. produktů výhodou

KONTAKT:
0605/45 07 78 p. Klimeš

ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební

a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 0737 35 73 43.



PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS

EEEEMMMMIIIILLLL KKKKOOOOLLLLEEEENNNNââââIIIIAAAAKKKK

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s.r.o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz
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Stavební firma
Vám nabízí jako autorizovaný prodejce montáž a servis:

— plastových oken a dveří od firmy Europlast Brno
— systém TRYBA, 15let záruka
— systém Thyssen, 5 let záruka

— dřevěných oken a dveří od firmy TWW Zašová
— model — euro 2000 TWW 
— model — Optimal

— střešních oken od firmy VELUX

Dále provádíme :
— vodoinstalace, topenářství
— prodej a montáž všech druhů žaluzií a sítěk od firmy ISOTRA
— garážové vrata a brány
— drobné stavby 
— opěrné zdi
— montáž sádrokartonu

Zajišťujeme projekty topení i jejich přepracování, a při uskutečnění zakázky
je cena v plné výši odečtena od ceny díla.

Zpracování cenových nabídek je nezávazné a zdarma.

Rádi poradíme a pomůžeme při výběru vhodných a moderních technologií.
Prodej a montáž provádíme po celé ČR

Zdeněk Schwarz — DEMI
Morávka 125 (obecní úřad)

739 04 Morávka
IČO: 41055187, DIČ: 362–6603261005

tel./fax: 0658(558) 69 11 31, mobil: 0608/93 28 32, 80 70 25,
e-mail: demi.moravka@volny.cz
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer 

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 %.

FFFF IIIIRRRRMMMMAAAA     JJJJAAAANNNN    CCCCAAAARRRRBBBBOOOOLLLL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 0658/62 75 27 — mobil 0602/74 12 31

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


