
kon o evidenci obyvatel, zákon o OP
a zákon o CD.

Od 1. září 2001 je v platnosti vy-
hláška č. 248/2001 Sb., která mění
dosavadní vyhlášku č. 177/2000 Sb.
Na základě této vyhlášky musí být
pozadí za zobrazovanou osobou bílé
až světlemodré barvy, přičemž je pří-
pustný plynulý přechod těchto ba-
rev. Rozhodně nemůže být pozadí na
fotografii světlešedé nebo jiné barvy,
jak tomu bylo před 1. září 2001.

Občanské průkazy a cestovní do-
klady jsou centrálně zpracovávány v
Praze, fotografie na nich se ofocují a
pokud neodpovídají stanoveným
předpisům, dochází ke změně podo-
by občana na dokladech (např. obli-
čej zelené nebo oranžové barvy).

Proto upozorňujeme všechny ob-
čany, kteří si přijdou podat žádost o
OP nebo CD na matriku do Raškovic
nebo přímo na Okresní úřad Frý-
dek–Místek, aby si předem zajistili
nové fotografie vyhotovené po 1. zá-
ří 2001. Všechny fotoslužby v okrese
byly informovány o způsobu vyhoto-
vování těchto fotografií.

V případě, že občan k žádosti o OP
a CD doloží nevyhovující fotografii,
nebude mu tato přijata a bude si
muset zajistit novou.

Jana Lepíková

12. října 2001 číslo 9 / 2001

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Fotografie na občanské
průkazy a cestovní
doklady

Při podání žádosti o občanské prů-
kazy nebo cestovní doklady na ma-
trice musí občan kromě potřebných
dokladů předložit fotografii, která
odpovídá požadavkům zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průka-
zech, zákona č. 329/1999 Sb., o ce-
stovních dokladech a vyhlášky č.
177/2000 Sb., kterou se provádí zá-

Změna svozu odpadu
Od 1. října 2001 dochází z roz-

hodnutí zastupitelstva obce ke
změně firmy na svoz komunální-
ho odpadu, místo firmy ASA bude
tento svoz zajišťovat Frýdecká
skládka, a. s. V této souvislosti se
mění také dny svozu.

Odvoz odpadů bude vždy v li-
chém týdnu ve čtvrtek dopoled-
ne, tedy 11. října, 25. října, 8. li-
stopadu atd.

Omlouváme se za pozdní zve-
řejnění této změny, do uzávěrky
minulého čísla Pražmovských
ozvěn nebyly ještě tyto termíny
známy.

Ing. Jindřich Vymětalík



Ochranné masky a filtry
pro civilní obyvatelstvo

V současné době nás kontaktuje
mnoho občanů s dotazem, kde mohou
získat ochranné prostředky pro civilní
obyvatelstvo.

Tyto prostředky, které si mají pro svo-
ji ochranu zakoupit dle zákona občané
sami, lze objednat a zakoupit na adrese:
PÍCHA – ochranné pracovní pomůcky
V okruží 2158/12
130 00 Praha 3 – Žižkov

Cena celoobličejové masky s panora-
matickým zorníkem včetně kombino-
vaného filtru (ABEK–P3), který je proti
plynům i radioaktivním částicím, bak-
teriím a virům, je 3990 Kč včetně DPH.

Další informace najdete rovněž s vy-
obrazením na internetové stránce:
http: www.picha.cz.

Objednávky vyřizujeme i na dobírku:

tel: 02/66313167,
fax: 02/66 31 52 88,
e–mail: prodej Ing. Petr Pícha

22 Pražmovské ozvěny

NABÍZÍME ÚVĚRY
NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY, REKONSTRUKCE

S ÚROKEM 0%
Tel. 0658/63 64 14, mobil — 0737/35 73 43

KINO
RA·KOVICE
Hrajeme nejen o sobotách, ceny se ne-
mění: 30, 32 a 34 Kč + 1 Kč příspěvek
na fond kinematografie.

ŘÍJEN 2001

13. 10. ČOKOLÁDA 17.30 hod.
poetická pohádka o lidech, „kteří mají
větší strach žít než zemřít“.

19. 10. PEARL HARBOR 17.30
válečné drama USA.

20. 10. TYGR A DRAK 17.30
Historický romantický velkofilm Číny
a Tchajwanu.

27. 10. VESMÍRNÁ PRDA 17.30
Bláznivá scifi komedie.

LISTOPAD 2001

3. 11. KROKODÝL DUNDEE Z L.A.
17.30 hod.
Rodinná komedie Austrálie a USA.
V hlavní roli Paul Hogan.

10. 11. TAXI, TAXI 17.30
Akční komedie Francie.

14. 11. DR. DOLITTLE 2
představení pro základní školy

15. 11. DR. DOLITTLE 2
představení pro základní školy
Rodinná komedie USA. V hlavní roli
Eddie Murphy.

17. 11. HANNIBAL 17.30
Thriller USA. V hlavní roli Anthony
Hopkins. Pokračování hororu Mlčení
jehňátek.

24. 11. KRUH 17.30
Melodramatický dětský film ČR. Pří-
běh malé gymnastky.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování rodinných domů ❑

❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑

❒ střechy — tesařské práce včetně dodávky řeziva ❑
❒ pokrývačské práce včetně dodávky krytin ❑

❒ klempířské práce ❑

Nabízíme poradenství ke krytinám, stavu střechy,
vhodnosti materiálu.

Možnost zajištění úvěru přes ČS Sporoservis.

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
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