
pro volby do Evropského parlamentu,
zůstává zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
u obecního úřadu (ve volebním okr-
sku) v místě svého předešlého trvalé-
ho pobytu, neboť tento obecní úřad
nemůže voliče z důvodu přestěhování
po uplynutí 40. dne přede dnem voleb
ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu vyškrtnout a obecní
úřad v místě nového trvalého pobytu
voliče ho naopak nemůže do seznamu
voličů pro volby do Evropského parla-
mentu dopsat.

Z uvedeného tedy vyplývá, že volič,
který se přestěhuje po 2. květnu 2004,
může volit 

a) buď ve správním obvodu obecní-
ho úřadu (ve volebním okrsku)
v místě svého předešlého trvalé-
ho pobytu (ve volební místnosti
pak volič prokáže svou totožnost
a státní občanství občanským
průkazem s novou adresou nebo
cestovním dokladem), anebo

b) chce-li volit v místě, kam se pře-
stěhoval, musí nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb, tj. nejpozději
27. května 2004, požádat u obec-
ního úřadu, kde je veden v sezna-
mu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu (v místě svého
předešlého trvalého pobytu),

25. května 2004 číslo 5 / 2004

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Volby do evropského
parlamentu

Informace pro voliče, kteří změní
po 2. květnu trvalé bydliště

Obdrželi jsme informace pro voliče,
kteří se přestěhují po 2. květnu 2004.
Následující text by měl vysvětlit, za ja-
kých podmínek mohou tito voliči volit
ve volbách do Evropského parlamen-
tu, které se uskuteční ve dnech 11.
a 12. června 2004, a to v souvislosti se
změnou trvalého pobytu, kterou prá-
vě ohlásili zdejšímu obecnímu úřadu.

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů (resp. jeho prováděcí
vyhláška č. 409/2003 Sb.) stanoví jasná
pravidla, podle kterých mají obecní
(městské) úřady postupovat při sesta-
vování a vedení seznamů voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Tato
pravidla mimo jiné ukládají obecním
úřadům neprovádět v seznamu voličů
od 2. května 2004 jiné než zákonem
stanovené změny.

V této souvislosti upozorňujme, že
volič (ať již jde o občana České repub-
liky, nebo cizince s povolením k poby-
tu), který se přestěhuje po 2. květnu
2004, tzn., že u něj dojde ke změně tr-
valého pobytu až po dni, ke kterému
sestavuje obecní úřad seznam voličů
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o vydání voličského průkazu,
který ho opravňuje hlasovat ve
dnech voleb do Evropského parla-
mentu v kterémkoli volebním
okrsku na území České republiky, 
tedy i v místě, kam se přestěhoval.

Přenosná volební schránka
Občané, kteří se ze závažných důvo-

dů (například zdravotních) nemohou
dostavit do volební místnosti a mají
zájem zúčastnit se voleb do Evropské-
ho parlamentu, mají možnost požá-
dat, aby k nim přišli členové volební
komise s přenosnou schránkou. O tuto
službu mohou požádat obecní úřad ne-
bo přímo okrskovou volební komisi do
soboty, 12. června 2004 do 10.00 hodin.

Bezplatná telefonní linka
Na telefonním čísle 810 800 000 byla

zřízena informační modrá linka

k červnovým volbám do Evropského
parlamentu. Operátoři na lince jsou
připraveni poskytovat občanům České
republiky základní informace o vol-
bách každý den včetně víkendu od
8.00 do 20.00 hodin. Volání mimo pro-
vozní hodiny jsou nahrávána na záz-
namník a dotazy zodpovězeny operá-
tory během následujícího dne. V pří-
padě nutnosti budou provozní hodiny
prodlouženy. Linka bude v provozu
ještě několik dní po ukončení voleb
a je zpoplatněna jako místní volání.

Z jednání zastupitelstva
obce

Bezpečnostní situace v obci — Zá-
stupci Policie ČR podali informaci
o činnosti obvodního oddělení v uply-
nulém roce. Kromě majetkového trest-
ného činu byly projednávány jen pře-
stupky proti občanskému soužití. Poli-
ci přislíbila pomoc při odstranění vra-
ků aut. Počítá se také s častější kontro-
lou dodržování povolené rychlosti
v obci. V této souvislosti žádáme řidi-
če, aby omezili rychlost vozidel také na
místních komunikacích.

Připomínky Ing. Valase k zápisu
z 16. zasedání zastupitelstva — Ing.

Valas požádal o přepracování zápisu
z 16. zasedání zastupitelstva, které se
konalo 18. 3. 2004. Správnost zápisu
byla potvrzena, protože jeho obsah
odpovídá přijatým závěrům a usnese-
ním. Přitom bylo zjištěno, že Ing. Valas
vědomě žádal o překroucení zápisu
a jeho doplnění o smyšlené výroky.
Místostarosta obvinil Ing. Valase z po-
škozování zájmů obce a vyzval ho, aby
se vzdal mandátu člena zastupitelstva,
k výzvě se připojili také další členové
zastupitelstva.

Výstavba chodníku u kaple — Na
plánovanou výstavbu chodníku neby-
la obci poskytnuta požadovaná dota-
ce. Proto zastupitelstvo rozhodlo
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o rozdělení stavby do dvou etap. První
etapa, která bude financována z roz-
počtu obce, bude letos realizována
v rozsahu od ulice Lipová po kapli.

20 let mateřské školy
Před dvaceti lety byl zahájen provoz

nově vybudované mateřské školy. Při
této příležitosti byl pro veřejnost na
pátek 7. května 2004 připraven Den
otevřených dveří.

Každý návštěvník si mohl prohléd-
nout výstavu fotografií a kronik, které
v něm vyvolaly řadu vzpomínek. Velmi
zdařilá byla také výstava dětských vý-
tvarných prací, z nichž se asi nejvíce lí-
bily překrásné malované šátky pro ma-
minky.

Pozvání mateřské školy přijalo 55
hostů. Většinou mezi nimi byli bývalí

absolventi mateřské školy, ale také
někteří zastupitelé naší obce, starost-
ka Krásné Ing. Pavla Bohačíková, ředi-
telka ZŠ Morávka Mgr. Dana Šponaro-
vá nebo bývalá ředitelka mateřské ško-
ly Drahomíra Němcová. Všichni ná-
vštěvníci byli obdarováni perníčky.
Zbývá tedy jen poděkovat celému ko-
lektivu zaměstnanců mateřské školy,
že tuto krásnou akci s dětmi připravili.

Ing. Jindřich Vymětalík

Slavnostní otevření školy v roce 1984

Tradiční jarní vynášení Moreny
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Uzavření knihovny
V důsledku stěhování obecní kni-

hovny z mateřské školy do budovy
obecního úřadu bude v době od 1.
června do 13. června 2004 knihovna
uzavřena. 

Od 14. 6. 2004 platí nová provozní
doba, knihovna bude otevřena dvakrát
týdně, a to v pondělí od 17 do 19 hodin
a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Vandalismus v obci
V poslední době došlo několikrát

k poškození nebo zcizení obecního
majetku neznámými pachateli. Někte-
ré škody byly předány k dalšímu šetře-
ní Policii ČR.

Podobně jako v minulých dvou le-
tech byla zcizena státní vlajka, která
byla vyvěšena u pomníku obětem vá-
lek. Doufám, že také letos se Policii po-
daří vypátrat pachatele, který si zřejmě
neuvědomil závažnost svého činu. Ne-
jedná se totiž o obyčejnou krádež, pro-
tože pachateli hrozí také obvinění
z hanobení státních symbolů.

Ničení obecního majetku postihuje
nejčastěji zařízení v zahradě mateřské
školy a v areálu hasičské zbrojnice. Po-
licie byla požádána, aby věnovala těm-
to místům zvláštní pozornost. Po
uzamčení bran zahrady mateřské ško-
ly nemá nikdo nepovolaný v zahradě
co dělat, i nedovolený vstup může být
považován za pokus o trestnou čin-
nost. Totéž platí pro areál hasičské
zbrojnice, který bude zamykán večer
v 19 hodin.

Všechna tato opatření mají vést k to-
mu, aby majetek obce mohl sloužit
všem občanům, a ne pouze některým
jednotlivcům, kteří ničí práci druhých.
Například při zvelebování areálu ha-
sičské zbrojnice odpracovali naši hasi-
či zdarma mnoho hodin. Za to jim pat-
ří poděkování.

Ing. Jindřich Vymětalík

Gynekologická
ambulance
Gynekologická ambulance Raškovice

— MUDr. Polová
bude od 7. 6.—12. 6. 2004 zavřena

z technických důvodů — výměna oken.

Kácení máje
se uskuteční 

v areálu hasičské zbrojnice
29. 5. 2004 v 19 hodin.

K poslechu a tanci hraje
skupina Beskyd,
vstupné 30 Kč.



Tradiční akce

Sportovní hry
hrabství Pražmo

se koná
5. 6. 2004 od 9 hodin

v areálu hasičské zbrojnice.

Na programu jsou tradiční soutěže
v minikopané, soutěž

v přetahování lanem, král střelců
a další. Občerstvení je zajištěno.

Bližší informace budou
na plakátech.
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Zahrádkáři informují
OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ VÝ-
STAVOU — PODĚKOVÁNÍ

V měsíci dubnu jsme pořádali tra-
diční velikonoční výstavu, kde jste
mohli shlédnout kraslice, velikonoční
dekorace a jiné zajímavé nápady týka-
jící se těchto svátků. Mnozí hosté
ochutnali také bohatou nabídku na-
šich napečených  sladkostí.

V letošním roce si bylo výstavu pro-
hlédnout 700 návštěvníků.

Chtěli bychom poděkovat všem ob-
čanům, kteří se podíleli na vytvoření
a zdárném průběhu této výstavy. Po-
děkování patří i dětem a učitelům ze
ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice za pěkné
výkresy a výrobky, které nám na výsta-
vu zapůjčili.

Budeme se těšit se všemi na další
spolupráci. Uvítáme také nové nápady
a podněty ze strany spoluobčanů.

ZÁJEZDY
V letošním roce pořádáme tři zájezdy.

22. 5. 2004 POLSKO — Výstava květin,
okrasných keřů, městečka Wisla
a Ustroň

24. 7. 2004 — Malenovice, Staré Ham-
ry, Čeladná, Podolanky, Solarka

2.—3. 10. — Výstava cibulovin v Hořo-
vicích a prohlídka Prahy

Zájezd do Polska, je již plně obsazen.
Máme ještě volná místa na zájezd do
Malenovic, Hořovic a Prahy. Zájemci
se mohou hlásit u p. Pěchuvky, u paní
Bražinové

NAŠE NOVINKA — podzimní burza
květin, bylin, skalniček, keřů apod.

Chtěli bychom požádat občany,

Dětský den
spojený se smažením vaječiny
se koná v neděli 6. června 2004

od 15 hodin
v areálu hasičské zbrojnice.

Obec Pražmo ve spolupráci s hasiči
a skauty připravila pro účastníky

mnoho zábavných
a sportovních her.

Nabízíme možnost zakoupení
občerstvení.

Bližší informace budou
na plakátech a na internetu.

Doporučené vstupné —
2 vejce na osobu.
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kteří mají zahrádku a mnohé rostliny
na podzim likvidují, aby je letos do-
nesli na zahrádkářskou burzu.

Termín konání a organizační záleži-
tost sdělíme v některém dalším čísle
Moravčanu.

NOVÉ ČLENSTVÍ
Chtěli bychom rozšířit naši organi-

zaci o další členy, kteří mají zájem ak-
tivně se podílet na naší činnosti. Pří-
padní zájemci se mohou hlásit u paní
Šipulové nebo paní Bražinové. Těšíme
se na VÁS.

SMAŽENÍ VAJEČINY
Srdečně zveme všechny zahrádkáře

a naše příznivce na tradiční smažení
vaječiny, které se bude konat u přítele
p. Kačmaříka v pátek 4. 6. 2004 v 16 hod.

Mgr. Světlana Šipulová

FA PAVEL ŠILBACH
Sadová 606,738 01 Frýdek–Místek

tel./fax: 558 631 464, mob. 602 720 425

Firma působí již 14 let. Pracovníci vyučeni v oboru podlahář s více
než 15letou praxí v oboru. Nabízíme lepení PVC, korků, koberců,
plovoucích podlah — laminátové i dřevěné, zhotovení a renovace

parket — broušení a jejich opravy. Pokládání a opravy schodišť
pokrytých PVC a koberci, schodové hrany. Máme široký výběr

sortimentu jak ve kvalitě, tak v barvách. Firma je vybavena kvalitním
nářadím včetně bezprašné brusky, vším co je nutné k zabezpečení,

údržbě a provedení podlah.  Zajišťujeme jak státní zakázky,
tak bytový sektor ve kterém zůstalo DPH na 5 %.

Reference: ISPAT Nová huť a. s., Muzeum Beskyd F–M,
Gymnázium PB F–M aj. Bytový sektor F–M a okolí,Třinec,

Havířov, Nový Jičín, Ostrava aj.

STŘECHY NA HOTOVO
VELČOVSKÝ

— VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

— KOMPLETNÍ DODÁVKY
MATERIÁLU

— HYDROIZOLČNÍ PRÁCE
S KVALITNÍMI MODIF. PÁSY

— PŮJČOVÁNÍ ZÁVĚSNÝCH
HLINIKOVÝCH ŽEBŘÍKŮ

— ROZPOČTY A DOPRAVA
ZDARMA

— PLÁTCE DPH

TELEFON: 608 887 079
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑

❒ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❒

❑ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❒

❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,

výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑

❒ klempířské práce ❒
❒ tesařské práce ❑

Kontakt: Mattys group — Jiří Fluksa 
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 558 647 555, Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz


