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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Výměna občanských
průkazů

Dne 31. 12. 2005 končí platnost ob-
čanských průkazů vydaných do
31. 12. 1994 (jedná se o občanské
průkazy typu knížka s vyznačenou
platností „bez omezení“ nebo „plat-
nost prodloužena bez omezení“, dá-
le o občanské průkazy typu karta vy-
dané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve
kterých je rovněž vyznačena doba
platnosti „bez omezení“). Žádost
o vydání občanského průkazu je tře-
ba vzhledem k výrobním lhůtám po-
dat nejpozději do 30. listopadu 2005.

Protože tyto průkazy vlastní pře-
vážně lidé starší nebo dokonce imo-
bilní a vyřizování nového občanské-
ho průkazu je pro ně náročné, doho-
dl se náš obecní úřad s matrikou
obecního úřadu Raškovice, že obča-
né, kteří nemohou zajet k fotografo-
vi a na matriku, mohou přijít ve čtvr-
tek, 23. června 2005 v době od 12.00
do 16.00 hodin na obecní úřad
v Pražmě, kde bude přítomna matri-
kářka a bude přijímat žádosti o vydá-
ní nového občanského průkazu. V tu
dobu bude přítomen i fotograf, který
na místě občanovi zhotoví fotografie
předepsaného formátu. Pro občany
imobilní je možné zajistit fotografo-

vání v domácnosti rovněž 23. června
2005 dopoledne. Pokud má někdo
zájem o fotografování doma, je nut-
né, aby si fotografa objednal na
obecním úřadě v Pražmě do 20.
června 2005.

Cena čtyř fotografií při zhotovení
na obecním úřadě je 139 Kč, při foto-
grafování v domácnosti 200 Kč.

Vyřízení prvního
cestovního pasu 

Vzhledem k blížícímu se období
letních prázdnin a dovolených, které
mnozí z vás hodlají strávit také v za-
hraničí, bychom Vás rádi upozornili
na některé změny související s vydá-
váním cestovních pasů.

Novela zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o cestov-
ních dokladech“), účinná od 1. ledna
2005 přinesla mimo jiné změnu
v případě vydání prvního cestovního
pasu. Podle ustanovení § 17 odst. 9
zákona o cestovních dokladech je
občan povinen při vydání prvního
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cestovního pasu prokázat státní ob-
čanství České republiky. Tento údaj
se prokazuje občanským průkazem,
cestovním dokladem, osvědčením,
popř. potvrzením o státním občan-
ství České republiky nebo vysvědče-
ním o právní způsobilosti k uzavření
manželství, je-li v něm údaj o stát-
ním občanství České republiky uve-
den. 

Je zřejmé, že změna v dokladech
předkládaných u podání žádosti
o vydání prvního cestovního pasu se
týká zejména vydání cestovního pa-
su dětem ve věku do 15 let, u kterých
nelze státní občanství České republi-
ky prokázat občanských průkazem.
Dá se předpokládat, že většina dětí
nemá vyřízeno osvědčení o státním
občanství České republiky.

Z tohoto důvodu je nezbytné vě-
dět, že o vydání osvědčení o státním
občanství České republiky dítěti do
15 let žádá jeho zákonný zástupce.
Žádost lze podat prostřednictvím
matriky obecního nebo městského
úřadu v místě trvalého pobytu dítěte
nebo v případě nutnosti také přímo
na Krajském úřadě Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě. K žá-
dosti se předkládá rodný list dítěte
a rodné listy rodičů dítěte; správní
poplatek činí 100 Kč. Požadované
osvědčení je pak zákonnému zá-
stupci zasláno poštou ve lhůtě do 30
dnů, ve složitějších případech až do
60 dnů. Teprve po obdržení osvědče-
ní o státním občanství České repub-
liky dítěte lze podat žádost o vydání
prvního cestovního pasu.

Žádost o vydání cestovního pasu
podává zákonný zástupce dítěte na

předepsaném tiskopise, jenž můžete
získat na Městském úřadě Frý-
dek–Místek na ul. Radniční 1148 či
na ul. Palackého 115 nebo na kte-
rémkoliv jiném matričním úřadě.
Umí-li se již dítě, kterému má být ce-
stovní pas vydán, podepsat, musí být
tiskopis již u podání opatřen podpi-
sem dítěte (v rámečku vedle fotogra-
fie); podpisem se rozumí písemné
vyjádření jména i příjmení občana.
K žádosti se předkládá osvědčení
o státním občanství České republiky,
rodný list dítěte, doklad totožnosti
zákonného zástupce a 1 nebo 2 do-
kladové fotografie dítěte (dle poža-
dované lhůty vydání dokladu).
Správní poplatek za vydání cestovní-
ho pasu ve lhůtě 30 dnů je 50 Kč; za
vydání cestovního pasu (s dobou
platnosti 1 rok) činí 600 Kč.

Máte-li tedy v úmyslu zpříjemnit
svým ratolestem prázdniny napří-
klad pobytem s babičkou u moře ne-
bo na Slovensku, nenechávejte vyří-
zení cestovního pasu na poslední
chvíli a vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem začněte s vyřizováním
s dostatečným předstihem. 
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Obce Pražmo a Vyšní Lhoty ve spolupráci s Klubem českých turistů,
SDH Pražmo a Junákem, střediskem Štít Pražmo

vás srdečně zvou na

Začneme ve 13.00 hod. Od 15.00 hod. vás čeká
pod Prašivou ve Vyšních Lhotách pestrý program plný soutěží
malým naučně zábavným výšlapem. a zábavy s opékáním buřtů.

Můžete se těšit na pohádkový les, umění našich hasičů, obrázky vašich ne-
jmenších kamarádů a na mnoho dalších překvapení.

Buřtíky s sebou!        Odjezd autobusem od hotelu Travný ve 12:45 hod.

Setkání seniorů
Sejdeme se 28. května 2005 v 15.00 hod.,
v areálu za hasičskou zbrojnicí v Pražmě

K dobré náladě přispěje příjemná hudba
a vystoupení našich nejmenších ze školky

Také jsme pro Vás připravili malé občerstvení
a drobné dárky u kola štěstí

Těšíme se na Vás
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Z jednání zastupitelstva
obce

Příspěvek na opravy kostela —
Zastupitelstvo obce schválilo po-
skytnutí příspěvku Římskokatolické
farnosti Morávka na dokončení
oprav v kostele ve výši 20 tisíc Kč.

Rozvoj mateřské školy — Zastupi-
telstvo obce se zabývalo dalším roz-
vojem mateřské školy, která se stala
majetkem obce. V tomto roce je nut-
né opravit izolaci budovy proti vlh-
kosti a zpracovat návrh nového řeše-
ní na vytápění budovy, které zatím
zajišťují dosluhující akumulační
kamna. 

Hřiště u bytovek — Obec získala
do vlastnictví od Pozemkového fon-
du ČR dva pozemky v okolí bytových
domů. Na jednom z nich je stávající
antukové hřiště, které je nutno opra-
vit. Tato oprava by mohla být urych-
lena brigádnickou pomocí obyvatelů
bytovek.

Informační centrum — Nový ma-
jitel hotelu Ondráš v Raškovicích na-
bídl obcím možnost zřízení infor-
mačního centra, běžný provoz by fi-
nancovaly obce. Zastupitelstvo obce
Pražmo schválilo spolufinancování
provozu, pokud se na něm budou
podílet alespoň 4 obce.

Den otevřených dveří
v Mateřské škole
Raškovice

U příležitosti výročí 30 let od zalo-
žení Mateřské školy v Raškovicích sr-
dečně zveme všechny bývalé za-
městnance, „absolventy“ a ostatní
veřejnost k návštěvě a prohlídce naší
mateřské školy.

Den otevřených dveří se uskuteční
24. června 2005

od 13.30 do 16.00 hodin
25. června 2005

od 9.00 do 11.00 hodin

Na vaši návštěvu se těší děti a za-
městnanci MŠ Raškovice.

Český zahrádkářský svaz
informuje

— Členská schůze ČZS Morávka
spojená se smažením vaječiny se ko-
ná v sobotu 18. června 2005 u pana
Kačmaříka na Morávce. Zahájení
v 16.00 hodin. Občerstvení obvyklé.

— V sobotu 25. 6. 2005 v 15.00 ho-
din se koná v zasedací místnosti
Obecního úřadu Morávka přednáška
o pěstování, sbírání, sušení a využí-
vání léčivých bylin. Přijďte se poučit,
jak zlepšit svůj zdravotní stav. Zveme
i nečleny ČZS.

— Ve dnech 5.—7. 8. 2005 (pátek až
neděle) ČZS uskuteční zájezd do
Lednice a Rakouska. Program: v Led-
nici zámek, park, akvárium, zahrad-
nická fakulta VŠZ, broskvoňové sady,
Valticko-Lednický areál, klášter
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíc červen 2005. Cena: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč
na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo so-
boty pátek. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

SOBOTA 4. 6.
JEHO FOTR JE LOTR
v 17.30 hod., 120 min., příst. 12 let
Pokračování bláznivé komedie Fotr
je lotr, která končila otázkou: „Co to
u čerta může být za lidi, kteří k pří-
jmení Yebal pojmenují syna jménem

Gaylord?“ Tak tohle se dovíme
v tomto pokračování, kde jako rodi-
če se nám představí hvězdní před-
stavitelé — Dustin Hoffman
a Barbbra Streisand. Určitě stojí za to
tento film zhlédnout, budete se
skvěle bavit.

Klosterneuburg, návštěva rakous-
kých zahrádkářů a staroslovanské
sídliště v Mikulčicích. Přesný pro-
gram u příjemců zálohy. Cena 900 Kč
pro členy ČZS a 1 200 Kč pro ostatní.
V ceně je zahrnuta doprava, ubyto-
vání, polopenze a ve vinném sklepě
harmonikář a přípitek. V ceně nejsou
vstupy do kulturních památek a po-
jištění. Členové ČZS se mohou před-
nostně přihlásit do 18. 6. 2005 —

členská schůze. Po tomto termínu
přijímáme přihlášky od ostatních
zájemců.
Přihlášky se zálohou 500 Kč přijímá:
paní Bražinová J., Morávka,
tel 558 691 096
paní Kalusová E., Raškovice, 
tel. 558 692 741, 606 478 598
Ing. Pěchuvka M., Pražmo,
tel. 558 692 609.

Výbor ČZS



Koupím dům
v Pražmě a okolí.

Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.

Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.
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SOBOTA 11. 6.
ZAHULÍME, UVIDÍME
v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let
Komedie USA, ve které jsou hlavní
hrdinové dva naprosto rozdílní ká-
moši, kteří odjakživa nejdůležitější
věci rozhodují spolu. Co se stane,
když se rozhodnou oslavit konec
pracovního týdne společně? Přijďte
a uvidíte! Jejich putování je plné nej-
podivnějších setkání a nejbláznivěj-
ších událostí.

STŘEDA 15. 6.
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II.
v 10.00 hod., 71 min.,cena 13 Kč
Oblíbené pohádkové pásmo pro na-
še nejmladší diváky z MŠ. Pásmo ob-
sahuje pohádky: Káťa a Škubánek —
Pletení, Medvěd, Jak se Škubánek
přestal bát, Krtek a vejce, Dorotka
a hvězda, František Nebojsa. Volná
místa i pro veřejnost.

SOBOTA 18. 6.
ŽIVOT POD VODOU
v 17.30 hod., 118 min., přístupný
Komedie USA. Životní peripetie le-
gendárního podmořského badatele
proslaveného po celém světě díky
svým dokumentárním pořadům
o bujném životě v modrých hlubi-
nách. Žralok jaguáří mu sežere dlou-
holetého spolupracovníka, proto jej
chce za každou cenu pomstít. Jak to
dopadne a co jej ještě potká se přijď-
te podívat!

PONDĚLÍ 20. 6.
U NÁS NA FARMĚ
dopol. představení pro ZŠ, 80 min.,
cena 18 Kč

Nejnovější animovaný film společ-
nosti Walta Disneye. Zvířátka brání
svůj domov před zákeřným nepříte-
lem. Film je v českém znění, vhodný
pro mladší diváky ze základních
škol.

ÚTERÝ 21. 6. a STŘEDA 22. 6.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
100 min., české znění, cena 18 Kč.
Dopolední představení pro ZŠ. 
Báječná dobrodružství, veselé přího-
dy a neuvěřitelná nebezpečí. Aktéři
se dostávají do nejexotičtějších kou-
tů na zemi, na moři i v oblacích. V hl.
roli: Jackie Chan, Arnold Schwarze-
negger a další.

SOBOTA 25. 6.
KINO NEHRAJE
OSLAVA 700 LET
OBCE RAŠKOVICE
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— NOE —
KOMPLETNÍ ST¤E·NÍ SYSTÉMY

v tesafiské konstrukce a pÛdní vestavby
v pokr˘vaãské a klempífiské práce
v sádrokartony a plovoucí podlahy

vãetnû dodávky materiálu
v stavby plotÛ

v chaty a dfievostavby

Ra‰kovice 557
mobil: 602 78 78 22, milanstrechy @seznam.cz.

hledá na brigádu
obsluhu v restauraci

i pomocnou sílu
do kuchyně
(pokojskou)

Bližší informace na tel. č.:

777 691 270
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AKCE!
Barva Primalex
STANDARD 
15 kg
260,60 Kč 203,50 Kč

Pytlovaná směs
UNIMALT 40 kg
97,60 Kč 88,70 Kč

STAVEBNINY
PRODEJNA VE STARÉM MĚSTĚ U F–M

POZOR!
V měsíci červnu máte jedinečnou možnost

nakoupit v našich stavebninách tepelné, zvukové
a protipožární izolace

za jedinečné ceny!

Např. izolace RIO za 760 Kč m3

Z naší nabídky 
na měsíc červen vybíráme:

Cement 25 kg
65,50 Kč           58,30 Kč

Komínový systém Schiedel
Sleva 20% z ceníku výrobce!

Zdící materiály Ytong, Porotherm
Všechny ceny včetně DPH
Výrazné slevy z ceníku výrobce!

V nabídce také certifikovaný kontaktní zateplovací systém
a polystyren!

Stavíte? Rekonstruujete? U nás nakoupíte za skvělé ceny!
LEKOS, spol. s r. o., Staré město u F–M, ul. Na Zbytkách

tel.: 558 632 346, mobil: 777 026 238,
e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz


