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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

AGROCENSUS 2000
Od 1.září do 30.listopadu 2000 bude

probíhat v České republice celostátní
terénní zjišťování Agrocensus 2000, or-
ganizované Českým statistickým úřa-
dem. Toto zjišťování se vztahuje jak na
právnické subjekty (zemědělská druž-
stva, společnosti s r. o., akciové společ-
nosti), tak na samostatně hospodařící
rolníky a fyzické osoby, jež naplňují tak
zvané prahové hodnoty hospodaření,
kterými jsou:

— 1 hektar zemědělské půdy vlastní
nebo pronajaté, nebo

— 15 arů intenzivních plodin (inten-
zivních sadů, vinic, venkovní zeleniny,
květin), nebo

— 3 ary skleníků a pařenišť, nebo
— 1 ks skotu, nebo
— 2 ks prasat, nebo
— 4 ks ovcí a koz, nebo
— 50 ks drůbeže, nebo

— 100 ks králíků nebo kožešinových
zvířat.

Toto šetření provedou tazatelé, pro-
školení Českým statistickým úřadem,
kteří se prokáží průkazem, jenž je
opravňuje provádět šetření. Dále
budou vybaveni příslušnými výkazy
a pokyny pro šetření.

Proto prosíme, pokud vás tazatel ná-
vštíví, abyste ho neodmítli, sdělili mu
požadované údaje a byli mu nápo-
mocni při vyplnění tiskopisu Agrocen-
sus 2000. Tazatel je vázán slibem ml-
čenlivosti a získaná data budou publi-
kována pouze v úhrnech za okresy. Jen
společně s vámi se nám podaří zvlád-
nout tento náročný úkol, jenž je sou-
částí světového sčítání zemědělců,
které organizuje Organizace spoje-
ných národů pro výživu a zemědělství
(FAO) každých 10 let.

Český statistický úřad
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Vydávání občanských
průkazů a cestovních
dokladů

Od 1. července 2000 nabývají účin-
nosti zákon č. 328/1999 Sb. o občan-
ských průkazech a zákon č. 329/1999
Sb. o cestovních dokladech.

Podle těchto zákonů bude občan-
ské průkazy a cestovní doklady vydá-
vat okresní úřad, v jehož obvodu je
občan hlášen k trvalému pobytu.
Občan ovšem může bez ohledu na
trvalý pobyt požádat o vydání ob-
čanského průkazu u kteréhokoliv
okresního úřadu či matriky.

O občanský průkaz žádá občan na
stanoveném tiskopise, který obdrží
na uvedených úřadech. K žádosti je
povinen předložit potřebné doklady.
Uvedené úřady zprostředkují vyho-
tovení občanského průkazu. Občan
si ho může vyzvednout pouze
u okresního úřadu nebo — pokud to
v žádosti uvede — na matričním
úřadu, v jehož obvodu má hlášen tr-
valý pobyt.

Stejným způsobem bude občan
žádat v případě potřeby o cestovní
pas, cestovní průkaz nebo jiný do-
klad vydávaný na základě meziná-
rodní smlouvy. Převzetí hotového
cestovního dokladu však není vázá-
no místem trvalého pobytu a občan
si může v žádosti určit k převzetí do-
kladu kterýkoliv okresní či matriční
úřad.

Od 1. července 2000 bude Okresní
úřad ve Frýdku–Místku vydávat ob-
čanské průkazy i cestovní doklady
na stávajících platných čistopisech,
tedy bez strojově čitelných údajů,
a to do té doby, než Ministerstvo
vnitra ČR napojí okresní úřad na

centrální výrobnu dokladů. Stávající
vzor občanského průkazu bude vy-
dáván s platností do 31. prosince
2005, cestovní pas na 5 let.

Občanské průkazy vydané před 1.
červencem 2000 platí po dobu v nich
uvedenou, nejdéle však do 31. čer-
vence 2005. Cestovní doklady platí
pouze po dobu v nich uvedenou.

Podrobnější informace získají ob-
čané na příslušných pracovištích
okresního úřadu, tedy na referátu
vnitřních věcí, oddělení občan-
ských průkazů nebo cestovních do-
kladů, nebo na matričních úřa-
dech.

Ludmila Velká

Informace pro těžce
zdravotně postižené
občany

Okresní úřad ve Frýdku–Místku in-
formuje tyto občany — držitele prů-
kazu TP, ZTP a ZTP/P, že od 1. čer-
vence 2000 budou vydávány průkazy
pro těžce zdravotně postižené obča-
ny v jiné podobě než dosud, a proto
dosavadní průkazy platí do doby
v nich vymezené, nejdéle však do 31.
prosince 2001.

Znamená to, že se průkazy budou
vyměňovat po dobu jednoho a půl
roku, přičemž žádost o výměnu lze
podat pouze v úřední dny, v pondělí
a středu, na Okresním úřadě ve Frýd-
ku–Místku, na detašovaném praco-
višti v Třinci pouze v pondělí od 8 do
16 hodin.

Výměna se neprovádí na počkání,
žádost o výměnu může podat rodin-
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ný příslušník, avšak vyzvednout prů-
kaz může pouze osoba, na kterou je
průkaz vystaven.

V případě, že občan ze zdravotních
důvodů nemůže průkaz převzít
osobně, musí být vystavena plná
moc potvrzená lékařem na osobu,
která má průkaz vyzvednout. Plná
moc musí obsahovat všechny náleži-
tosti — jméno, rodné číslo, bydliště
a číslo OP občana, který má být zpl-
nomocněn k vyzvednutí průkazu.
Jedná se o zcela výjimečné případy.
Vzhledem k tomu, že půjde o výmě-
nu tisíců průkazů, žádáme občany,
aby měli připravené všechny dokla-
dy. Pokud nebudou v pořádku po-
třebné doklady, není k dispozici roz-
hodnutí o mimořádných výhodách,
měli by se občané obrátit nejdříve na
Okresní úřad ve Frýdku–Místku, re-
ferát sociálních věcí, dveře č. 116, te-
lefon 60 42 57.

Průkaz mimořádných výhod je ve-
řejnou listinou, a proto nemůže být
vydána jinému občanovi, než které-
mu náleží, a její zneužití se trestá
sankcemi podle § 26 zákona o pře-
stupcích.

K výměně průkazu jsou nutné tyto
doklady:

— občanský průkaz
— platné rozhodnutí o přiznání

mimořádných výhod
— současná fotografie o rozmě-

rech jako na OP
— správní poplatek 30 Kč při po-

dání žádosti.

Průkaz může být vyměněn pouze
občanům, kteří mají trvalý pobyt
v okrese Frýdek—Místek.

Helena Janáčková

SVOZ POPELNIC
ve 2. pololetí

Svoz popelnic bude i ve 2. pololetí
2000 zajišťovat firma ASA, svozovým
dnem zůstává úterý.

Od října se vrátíme opět ke čtrnácti-
dennímu intervalu svozu, pro lepší
orientaci uvádíme jednotlivé svozové
dny:
29. 8., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14.
11., 28. 11., 12. 12. a 26. 12. 2000.

PRONÁJEM BYTU
Obecní úřad Krásná nabízí k pro-

nájmu byt I. kategorie 3 + 1.
Celková obytná (podlahová) plocha

je 102 m2. Měsíční nájemné činí 2763
Kč. Plynové topení. Celá novostavba
(celkem 2 bytové jednotky) se nachází
v areálu Obecního úřadu Krásná, blíz-
ko obchodu, autobusové zastávky, ne-
daleko restaurace Rekreant.

Zájemci se mohou hlásit na Obec-
ním úřadě Krásná — tel., fax 69 22 05.
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Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Morávka–Pražmo
Vás srdečně zve na

tradiãní plackové hody
sobota 12. srpna 2000 v 15 hodin

Vstupné: dospělí 20 Kč děti zdarma • Areál hasičské zbrojnice na Pražmě.
K poslechu a tanci bude hrát „Zábřežanka“. • Občerstvení

Atrakce pro děti • Tombola.

Srdečně Vás zveme na podvečer-
ní představení našeho kina
a předkládáme Vám následující
přehled filmů:

S R P E N  2 0 0 0

Hrajeme každý pátek a sobotu
v 17,30 nebo 17,45 dle programu.

12. 8. MUSÍME SI POMÁHAT
okupační hořká komedie ČR od
režiséra „Pelíšků“

18. 8. ENE BENE 
tragikomedie ČR, v hlavních
rolích Iva Janžurová, Eva Holubo-
vá…

19. 8. MISE NA MARS 
sci-fi USA 

25. 8. KRÁL SOKOLŮ 
dobrodružný pohádkový film ev-
ropských zemí,v hlavních rolích
Juraj Kukura…

26. 8. MYšÁK STUART LITTLE 
rodinná komedie USA 

Z Á Ř Í  2 0 0 0

Začíná školní rok. Nekončíme, ale
hrajeme pouze o sobotách.
Výjimka je jen 1. září.

1. 9. OSPALÁ DÍRA 
historický horor USA a SRN,
v hlavních rolích Johnny Depp 
2. 9. šESTÝ SMYSL 
fantasticiký thriller USA ,,mezi
nebem a zemí“, v hlavních rolích
Bruce Willis 

9. 9. SOUTH PARK: PEKLO NA
ZEMI 

animovaná komedie USA,
,,večerníček pro starší“

16. 9. MUŽ NA MĚSÍCI
životopisná tragikomedie Miloše
Formana, v hlavních rolích Jim
Carry, Danny De Vito…

23. 9. JOHANKA Z ARKU
historický velkofilm
Francie,v hlavních rolích Milla Jo-
vovichová, Dustin Hoffman,John
Malchovich…

30. 9. PRAMEN ZIVOTA – DER
LEBENSBORN 

Psychologický film ČR, v hlavních
rolích Monika Hilmerová, Vilma
Cibulková…

Cena vstupenek mírná:
30, 32, 34Kč + 1Kč příplatek na
fond KinematografieK
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D I V A D L O  K L A U N I K Y  B R N O

uvádí

DON QUIJOTE
de la MANCHA

V HLAVNÍ ROLI PŘEDNÍ SVĚTOVÝ CHŮDOHEREC
VYŠŠÍ UMĚLECKÝ DOHLED: BOLESLAV POLÍVKA

HRAJÍ:
LENOIRE CORGIANI j.h., LENKA VALACHOVÁ,

ZDENĚK KORČIÁN, ZDENĚK MAZÁČ

VE ČTVRTEK 17. SRPNA 2000 V 18 HODIN
V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE PRAŽMO

(PŘI ŠPATNÉM POČASÍ V KINĚ RAŠKOVICE)

VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 40 Kč, DĚTI 20 Kč

PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ JE MOŽNO ZAKOUPIT
OBČERSTVENÍ
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINE 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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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Sídlo 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


