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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,

máme před sebou poslední dny
roku 1999, které jsou zároveň příle-
žitostí k ohlédnutí zpět. Pokusme
se také o krátké zhodnocení končí-
cího roku.

Finanční možnosti obce jsou
v současné době značně omezené,
proto byly v průběhu roku realizo-
vány většinou jen ty akce, které fi-
nancoval někdo jiný. K největším
akcím patřila výstavba telefonní
sítě, jejímž investorem byl SPT Te-
lecom a. s. Obec Krásná zahájila
výstavbu plynovodu přes Roveň,
na níž se finančně podílejí také
naši občané. Proběhla také plyno-
fikace ulice Spojky, na kterou maji-

telé domků poskytli obci bezúroč-
nou půjčku. Protože se letos nepo-
dařilo získat dotaci na dokončení
rekonstrukce hřbitovního objektu,
byly z prostředků obce udělány jen
nejnutnější práce a střecha zvonič-
ky byla pokryta šindelem.

Finanční situaci obce můžeme
hodnotit až po skončení roku. Za-
tím lze říci, že tento rok nebyl nej-
horší, zejména díky neplánované-
mu příjmu z prodeje akcií společ-
nosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava. Proto se nám
zatím daří splácet letošní splátky
dluhu, takže jeho výše už nepřesa-
huje částku deseti milionů korun.

Příští rok by snad měl být posled-

Obecní zastupitelstvo
přeje všem občanům radostné
a pokojné vánoční svátky a dobrou pohodu,
zdraví, spokojenost a štěstí v celém příštím roce.



ním kritickým rokem pro naši
obec. Bude-li schválen zákon o no-
vém rozdělování daní pro obce,
mohly by se daňové příjmy naší
obce zvýšit až o milión korun. To je
částka, která nám dnes chybí na
splácení dluhu.
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Rád bych ještě poděkoval všem
občanům i zastupitelstvu za dob-
rou spolupráci a celé obci přeji,
aby se rok 2000 stal odrazovým
můstkem pro její lepší budouc-
nost.

Jindřich Vymětalík

Zastupitelstvo Obce Pražmo zve všechny občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

v pátek 10. prosince 1999 v 18 hodin v sále hotelu Travný.

Program: 1. Úprava rozpočtu
2. Rozpočtové provizorium na rok 2000
3. Novela zákona o odpadech
4. Připravované změny ve financování obcí
5. Občerstvení

V sobotu 13. listopadu proběhlo vítání nově narozených občánků Pražma



Činnost sociální komise
Činnost sociální komise v roce

1999 spočívala v posuzování žádo-
stí o osvobození od příspěvků na
částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy v Pražmě,
v návštěvách jubilantů; velmi pří-
jemnou činností je vítání malých ob-
čánků narozených v průběhu roku.

V roce 1999 se narodilo v naší
obci 6 dětí, z toho 3 děvčátka a 3
chlapci. I při tomto malém počtu
dětí proběhlo vítání občánků dva-
krát, a to 6. března a 13. listopadu
1999, v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu.

V letošním roce jsme měli cel-
kem 29 jubilantů, z toho 8 šedesá-
tiletých, kteří obdrželi blahopřání.
Ostatní jubilanty od 70 let navště-
vují členové sociální komise s ky-
tičkou a dárkovým balíčkem. Cel-
kem se uskutečnilo 21 takových
návštěv, z toho 6 návštěv sedmde-
sátiletých, 8 návštěv při výročí 75
let, 1 návštěva při výročí 80 let, 2
návštěvy při výročí 85 let, 1 návště-
va při výročí 93 let, 1 návštěva při
výročí 95 let a jedna zcela zvláštní
u naší nejstarší občanky, paní Lud-
mily Chovancové, která letos osla-
vila své krásné 98. narozeniny.

Eliška Rusková

Zápis do první třídy
Zápis do prvních tříd Základních

škol v Raškovicích i v Morávce pro-
běhne ve dnech 19. a 20. ledna
2000 v době od 13 do 16 hodin
v budově příslušné školy.

Nepovolené stavební
úpravy

V poslední době došlo v několika
případech k nepovoleným staveb-
ním úpravám rodinných domků
i rekreačních objektů, které musí
řešit stavební úřad v Raškovicích.
Proto připomínáme všem obča-
nům některá ustanovení stavební-
ho zákona.

Pokud se jako vlastník jakékoliv
stavby rozhodnete, že provedete
opravu fasády, ať už změnou nátě-
ru omítky, provedením nové omít-
ky, zvolením jakékoliv technologie
zateplení s novým povrchem, mu-
síte tento záměr nejdříve projed-
nat se stavebním úřadem v Raško-
vicích. Stavební úřad podle druhu
opravy i úpravy fasády rozhodne
o formě povolení.

Upozorňujeme zvlášť důrazně, že
s ohledem na nesouhlas Správy
chráněné krajinné oblasti Beskydy
se sídlem v Rožnově pod Radhoš-
těm nelze v žádném případě pou-
žít k úpravě povrchů umělých
hmot (americký i kanadský Sil-
dink), které nabízejí některé firmy
k dodání a provedení, ani pestrých
nátěrů a plechových obkladů.

Jestliže stavební úřad zjistí prová-
dění nepovolené úpravy fasády,
bude a musí postupovat vůči sta-
vebníkovi ve smyslu stavebního
zákona s uplatněním projednání
přestupku podle § 105, pokud jde
o občana, s uložením pokuty od 10
000 do 25 000 Kč, a podle § 106,
pokud půjde o právnickou osobu
nebo osobu fyzickou podnikající
podle zvláštních předpisů, s ulože-
ním pokuty od 200 000 do 500 000
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Kč. V obou případech se bude jed-
nat o provedení změny stavby bez
stavebního povolení nebo v rozpo-
ru s ním. Konečným uzavřením
přestupku může být i rozhodnutí
o odstranění nepovolené změny
vzhledu stavby.

Změna vzhledu stavby se netýká
jen úpravy fasády z důvodu zatep-
lování. Platí i pro nátěry omítek,
střech, okapů, oken a venkovních
dveří, výměny střešní krytiny, zři-
zování zpevněných ploch, terén-
ních úprav a podobně.

Doporučujeme proto vždy každý
záměr projednat předem na sta-
vebním úřadě v Raškovicích. Pro-
jednané a povolené úpravy musí
být v souladu s požadavky Správy
CHKO Beskydy v Rožnově pod
Radhoštěm a musí také být v sou-
ladu s vyhláškou č. 2/1998 o regu-
lativech územního rozvoje Obce
Pražmo.

Oldřich Peter

Výzva Státního okresního
archivu

Vyzýváme občany, kteří by mohli
podat informace o legionářích
z první světové války z Obce Praž-
mo, aby se obrátili na pracovníky
obecního úřadu. Informace budou
využity v připravované publikaci
Státního okresního archivu ve
Frýdku–Místku. Alena Matějová

Separovaný sběr odpadů
Separovaným sběrem rozumíme

oddělený sběr využitelných složek
odpadů. Obec je povinna ze zákona
tento sběr zajistit, současně tím

snižuje celkové náklady na likvidaci
odpadů. Společnost získává sepa-
rovaným sběrem suroviny pro další
využití, rovněž se prodlužuje život-
nost řízených skládek, na nichž se
ukládá o 30 % odpadů méně.

Dnes ještě stále obec musí platit
za odvoz separovaného odpadu,
proto vybírá část těchto peněz od
občanů. Tento stav snad nebude
dlouho trvat, neboť podle nově při-
pravených zákonů bude povinnos-
tí výrobců podílet se finančně na li-
kvidaci obalů. V praxi to znamená,
že by obec měla dostávat část těch-
to prostředků.

V naší obci jsou rozmístěny zele-
né nádoby na sklo a žluté nádoby
na plasty. Do nádoby na sklo dává-
me prázdné sklenice od zeleniny
a kompotů, prázdné láhve od ná-
pojů, stolních olejů a podobně.
Sklo musí být umyté, zbavené ne-
čistot a mastnoty, nesmí mít kovo-
vé a plastové uzávěry a obroučky.
Do nádoby na plasty dáváme pla-
stové obaly od různých nápojů a ji-
ných výrobků i ostatní plastový
odpad z domácnosti. Také plasty
musí být bez nečistot. Plastové
láhve je vhodné rozmáčknot a uza-
vřít, aby měly menší objem a ne-
přeplňovaly sběrovou nádobu.

Co do nádob nepatří? V nádo-
bách na sklo nesmí být porcelán
a keramika, drátěné sklo, sklo od
léčiv, sklo znečištěné mastnotou
nebo jinými nečistotami. Do
nádob na plasty nepatří plasty zne-
čištěné zbytky jídel a nápojů, obaly
od motorových olejů a chemikálií.
Znečištěné plasty patří do popel-
nic, obaly od olejů a chemikálií
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FIRMA PETR PAVELEK

obchod s knihami
a dárko˘m zboÏím
v Raškovicích, za kaplí — na Folvarku

Vás zve k nákupu
dárkÛ

k vánoãní pohodû.

ZároveÀVám pfieje
v‰e nejlep‰í

do roku 2000

mezi nebezpečné odpady. V žád-
ném případě plasty nespalujeme!

Nezapomíjme, že separovaným
sběrem získáváme surovinu pro
nové výrobky a současně zlepšuje-
me životní prostředí.

Jindřich Vymětalík

Severomoravská
energetika a. s.

upozorňuje,
že z důvodu výstavby dodat-
kové trafostanice bude přeru-
šena dodávka elektrické
energie v celé obci (s výjim-
kou Rovně) dne 6. prosince
od 8 do 11 hodin a 15. prosin-
ce od 8 do 10 hodin.

Obvodní úřad v Praze 8, odbor ochrany
prostředí a Fotoklub Praha 8
vyhlašují 6. ročník soutěže
pro neprofesionální fotografy

JAK ÎIJEME
NA KONCI XX. STOLETÍ?
Tématem soutěže, tak jako v předchozích
ročnících, je životní prostředí a vliv
člověka na jeho utváření. Přivítáme sním-
ky zobrazující krajinu, venkovská sídla
i městské prostředí, život a děje v nich.
Zvláštní cenu získá abstraktní snímek ne-
bo detail vytvořený z přírodní předlohy.
Snímky mohou být doplněny krátkým
vysvětlujícím textem.

1. cena 3000 Kč, 2. cena 2000 Kč, 3. cena
1000 Kč. Zvláštní cena 1500 Kč.
Pořadatelé si vyhrazují právo některou
cenu neudělit.

Pořadatelé vyhlašují
Soutěž o název dalších ročníků této
soutěže.
Jeden nebo více názvů napište na samostatný
papír. Uveďte adresu.
Název by měl vyjadřovat téma ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Datum uzávěrky je shodné s příjmem
fotografií.
Vítězný návrh bude odměněn knihou
v hodnotě 500 Kč.

Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze
neprofesionální fotografové.
Předepsaný formát:
min. 24 x 30 cm, max. 30 x 40 cm.
Počet fotografií není omezen.
Fotografie černobílé i barevné.

Uzávěrka soutěže: 15. 1. 2000
Vyhodnocení soutěže: 20. 1. 2000

Označení snímků: na zadní straně každé foto-
grafie uveďte název snímku a rok vzniku
jméno autora, adresu, případně e–mail

Informace: tel. 02/22805705, e–mail: BEHA
Fotografie posílejte na adresu:
Obvodní úřad v Praze 8, odbor ochrany
prostředí, A. Běhalová,
U Meteoru 19, 180 48 Praha 8

O výsledcích soutěže budou autoři
informováni.
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V–CYKLO SERVIS
centrování kol

sefiízení voliãÛ pfievodÛ
sefiízení brzd
nástfiik rámÛ

celková údrÏba kola

Naproti benzínové pumpy v PraÏmû!

Otevfieno dennû!
0658/69 23 98

PRODEJNA SUDOVÝCH VÍN
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU PRAŽMO

NABÍZÍ VÍNA ODRŮDOVÁ I ARCHIVNÍ Z OBLASTI VELKÝCH PAVLOVIC

Pfiijìte ochutnat!
OTEVÍRACÍ DOBA:

PONDĚLÍ ZAVŘENO, ÚTERÝ AŽ ČTVRTEK 14—17 HODIN
PÁTEK 9—12 HODIN, 14—17 HODIN, SOBOTA 9—12 HODIN.
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KONKURZY MINISTERSTVA KULTURY ČR PRO ROK 2000
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2000 konkurzy na kulturní aktivity ve čtyřech
oblastech:

❶ Na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů — využití umělecké
tvorby pro arteterapii, prezentace umělecké tvorby zdravotně postižených občanů, zá-
jmové vzdělávání ve volném čase v kulturních oborech, rozvíjení kulturních aktivit dětí
a mládeže, ediční činnost, odstraňování architektonických bariér v kulturních zaříze-
ních, odstraňování komunikačních bariér. Termín podání projektu do konkurzu na MK
ČR je 5.1. 2000.

❷ Na podporu kulturních aktivit národnostních menšin žijících v ČR — umělecké ak-
tivity, kulturní vzdělávací a výchovné aktivity, výzkum národnostní kultury a lidových
tradic národnostní menšiny, dokumentace národnostní kultury, publikační činnost,
multietnické kulturní akce. Termín podání projektu do konkurzu na MK ČR je 5.1.2000.

❸ Na podporu neprofesionální umělecké aktivity — akce celostátního rozsahu, jedi-
nečné regionální akce s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kul-
turu, regionální přehlídky s dosahem na území bývalého kraje s postupem na celo-
státní přehlídku. Termín podání projektu do konkurzu na MK ČR je 31. 1. 2000.

❹ Na podporu rozvoje zájmových kulturních mimouměleckých aktivit — rozvoj kul-
turních a vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, rozvoj metod a forem vzdělá-
vání, vzdělávání a mimoumělecké aktivity, zvláště s tématikou etiky, příprava k part-
nerských vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kou-
ření, gamblerství, AIDS, kulturní aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyva-
tel. Termín podání projektu do konkurzu na MK ČR je 15. 1. 2000.

Všechny konkurzy jsou určeny pro občanská sdružení registrovaná ve smyslu zákona
č. 83 /1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlásit se mohou
pouze občanská sdružení registrovaná nejpozději do 31. 12. 1998.
Podrobnější informace včetně formulářů je možné obdržet na Okresním úřadě ve
Frýdku–Místku, kancelář č. 325, Táňa Slavíková, tel. 0658 / 60 43 93.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
REGION SEVERNÍ MORAVA

jednatelství Pražmo, Obecní úřad — zasedací místnost

tel.: 0658 / 69 22 40, tel.: 0658 / 317 83 p. Uherek
Je možno uzavřít povinné ručení pro rok 2000

v době: úterý 10—12 hodin, 13—16 hodin
středa 10—12 hodin, 13—16 hodin

Povinné ručení je možno platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně.
Uzavírat povinné ručení mohou fyzické i právnické osoby.

Povinné ručení pro rok 2000 u nás můžete uzavřít ihned a bez čekání
Povinné ručení můžete sjednat s naším obchodním zástupcem

po tel. domluvě i u Vás doma.
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