PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
3. září 1998

Změna termínu zasedání
zastupitelstva
V e ř e j n é z a s e d á n í obecního
zastupitelstva, které mělo být 18. září,
se mimořádně přesouvá
na čtvrtek 10. září 1998.
Místem konání je sál hotelu Travný,
začátek je v 18 hodin. Srdečně zveme
všechny spoluobčany.
Program: 1. Dokončení 1. etapy plynofikace; 2. výstavba telefonní sítě; 3.
Plnění programu rozvoje obce

Služby Severomoravské
energetiky
Problematikou nového systému služeb Severomoravské energetiky jsme
se zabývali v lednovém čísle Pražmovských ozvěn. Dnes se opět k tomuto
tématu vracíme, protože na některé
otázky nebyla dána jasná odpověď.
Nejdříve si připomeňme, o jaké
změny v poskytování služeb šlo. Od
února byla zrušena provozovna
v Dobré a byl zahájen provoz v nově
zřízeném Středisku služeb ve Frýdlantu, do jehož působnosti patří také naše
obec. Kromě žádosti o novou přípojku
lze vše vyřídit v kterémkoliv Středisku
služeb Severomoravské energetiky,
tedy i v Místku. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že tomu tak skutečně je.
Ředitel Rozvodného závodu Severomoravské energetiky ve Frýdku-Míst-
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ku Ing. Jan Zetocha přijel v červenci do
naší obce, aby se zpožděním reagoval
na dopis, který mu zaslalo jménem
Pražma a okolního regionu Sdružení
obcí povodí Morávky ohledně převedení těchto obcí do působnosti Střediska služeb v Místku. Podle slov pana
ředitele není zatím možné rušit Středisko služeb ve Frýdlantu, i když není
vyloučeno, že se to v další fázi vývoje
nového systému služeb stane. Pan
ředitel nás znovu ujistil, že kromě zřízení nové přípojky lze veškeré
obchodní záležitosti vyřizovat i v Místku, ale často je nutno čekat ve frontě,
protože počet pracovníků je dimenzován pro obce, které spadají do působnosti tohoto střediska. Proto doporučuje využívat zatím služeb Frýdlantu,
než se nový systém řádně rozběhne.
Pan ředitel doporučil, aby zákazníci
využívali k vyřízení obchodních záležitostí telefonní linku 0658/611111. Současně připustil, že volající musí někdy
čekat, než jsou obslouženi klienti,
kteří se ozvali dříve. Od nového roku
by však i tato služba měla být zlepšena
o možnost automatického přesměrování spojení na volnější pracoviště, kde
mohou klienti své záležitosti vyřídit.
Možnost telefonického vyřizování
obchodních záležitostí by měla ušetřit
náš čas i peníze. Právě to nám po
odstranění počátečních nedostatků
umožní nový systém.
Jindřich Vymětalík
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Volby do obecního
zastupitelstva
Rozhodnutím prezidenta republiky
proběhnou volby do obecního zastupitelstva v termínu 13. a 14. listopadu
1998. Místem konání voleb bude
v Pražmě opět zasedací místnost
obecního úřadu.
Kandidátní listiny mohou jednotlivé
strany, nezávislí kandidáti a sdružení
nezávislých kandidátů předkládat starostovi obce nebo zapisovatelce místní volební komise paní Knoppové do
8. září do 24 hodin. Delegovat členy
místní volební komise je možné do 14.
září do 24 hodin.
Přílohou kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů je petiční listina, která
musí obsahovat u nezávislého kandidáta nejméně 30 podpisů u sdružení
nezávislých kandidátů nejméně 52
podpisů.
Hlasovací lístky budou dodány voličům do 10. listoapdu 1998. Pokud
někomu nebude hlasovací lístek
dodán, obdrží jej přímo ve volební
místnosti v den voleb.

Budeme platit více za odpady?
Nový zákon o odpadech dal obcím
větší pravomoci i nové povinnosti.
Jednou z nich je také povinnost zajistit
separovaný sběr odpadu. Dnes je
v obci trvale zajištěn separovaný sběr
skla a plastů, jednou až dvakrát za rok
probíhá sběr nebezpečných odpadů
a železného šrotu. Náklady na likvidaci těchto odpadů zatím nesla obec,
rovněž na odvoz komunálního odpadu (popelnice) obec částečně přispívala, což umožňoval žetonový systém.
I když zatím nikdo nebyl nucen
kupovat si žetony, v mnohých domácnostech byly pravidelně kupovány.

Pražmovské ozvěny
Jsou však také domácnosti, v nichž
nebyl v posledních letech zakoupen
jediný žeton, k nim lze přiřadit ještě
většinu chat a rekreačních chalup.
Kam se tedy ztrácí odpad z těchto
objektů? Tvrzení, že tady žádný odpad
nevzniká, nemůže obstát. Při ekologickém topení, dobré separaci a vlastním
zužitkování některých druhů odpadu
se jistě jeho množství minimalizuje,
ale není možné, aby za několik let
nezůstal, žádný odpad, který nelze
separovat nebo nějak zužitkovat.
Mnozí chataři zase tvrdí, že odpad
odvážejí do města. Když vidíme
zejména v letním období přeplněné
kontejnéry, můžeme o tom pochybovat. Ostatně podle zákona zajišťuje
nakládní s odpadem obec, na jejímž
území tento odpad vznikl.
V tomto roce zavedly také obce
Morávka a Raškovice ukládání komunálního odpadu do popelnic. Tím se
výrazně snížil počet kontejnérů v okolí
a brzy se zvedl počet odvozů kontejnérů v naší obci. Kam tedy vozí rekreanti
své odpady? A jsou to skutečně jen
rekreanti? Proč by měli na chatě pneumatiky z traktoru, nebo proč by je
vozili z města k nám?
Máte-li doma velkoobjemový
odpad, který nelze dát do popelnice,
můžete si na obecním úřadě domluvit
zapůjčení kontejnéru. Jestliže víte, že
celý kontejnér nenaplníte a nechcete
ho zbytečně platit, je možné uložit
odpad do kontejnéru, který vám určí
obecní úřad po zaplacení dohodnutého poplatku. Až na výjimky málokdo
přichází zaplatit dobrovolně, zpravidla
přijde pouze tehdy, když je přistižen,
jak ukládá odpad do kontejnéru.
Náklady na odvoz odpadu tedy letos
výrazně vzrostly. Touto skutečností se
zabývalo i obecní zastupitelstvo a rozhodlo připravit pro příští rok několik
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V L O Ž K O VÁ N Í K O M Í N Ů
KOMINICTVÍ
Zavádíte nové ústřední topení?
Pak se můžete s důvěrou obrátit na firmu CZYŽ Luboš,
která provádí vložkování komínů všech průměrů a délek
podle ČSN 734210 a ČSN 734201.
Vložkování komínů provádíme z materálu HLINÍK nebo NEREZ
třídy 17 246. Veškeré výrobky mají dle Zákona č. 22/97 POŽÁRNÍ ATESTY
a CERTIFIKACI. Na požádání je doloženo prohlášení o shodě.

Nabízíme tyto služby:
vložkování komínů z materiálu HLINÍK – NEREZ ohebné i pevné
komínové vložky
stavby samostatných a fasádních izolovaných komínů
stavby izolovaných kouřovodů
předběžné prohlídky komínů a vydání osvědčení pro stavební povolení
revize komínů
dopojení spotřebitelů na komín
zajištění montáže topení
poradenská činnost komínových systémů
poradenství komínových systémů SCHEIDEL
výpočty komínového tahu
Běžné komíny pro rodinné domy provádíme v ceně od 300 Kč na bm.
Kontakt: CZYŽ Luboš
Harcovská 1474
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon/záznam: 0658 / 675 396
0603 / 240 888
Povolení: č. j. 96/5/1789T/00336/1
č. j. 96/4425A/01076R

Pražmovské ozvěny

Vám nabízí kvalitní služby v oblasti nákupu, prodeje
a pronájmu nemovitostí.
Pomůže Vám najít vhodného zájemce o koupi Vašeho
rodinného domu, chalupy, chaty, pozemků apod.
Zajistíme kompletní právní servis a všechny náležitosti
související s převodem nemovitostí (kupní smlouvy, znalecký
odhad atd.).
Po telefonické domluvě přijedeme přímo na místo.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Naše adresa:
Realitní agentura MAT
Štursova 13
(Místecké náměstí)
738 02 Frýdek-Místek
tel., fax: 0658 / 320 29, tel. 0658 / 644 544
mobiltel: 0602 712 606
e-mail: mat@ova.pvtnet.cz
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změn. V první řadě budou zpoplatněni ti, kteří nemají popelnice, tedy většinou chataři a chalupáři. Dále je pravděpodobné, že bude ode všech občanů vybírán paušální poplatek za separovaný sběr. Uvažuje se rovněž
o změně firmy, která zajišťuje odvoz
odpadu z popelnic. Místo firmy ASA by
zřejmě odvoz zajišťovala Frýdecká
skládka a. s. V tom případě by pravděpodobně skončil žetonový systém.
Některé změny nastanou od Nového roku, některé zřejmě až v průběhu
příštího roku. Záleží i na tom, pro co se
rozhodne příští zastupitelstvo.
Jindřich Vymětalík

Základní škola v Morávce
Základní školu v Morávce navštěvovalo v uplynulém školním roce 189
žáků, z toho 85 dívek. Z celkového
počtu 110 žáků na prvním stupni mělo
39 žáků samé jedničky. Ze 79 žáků na
druhém stupni prospělo 23 žáků
s vyznamenáním. Celkový průměr
školy je 1,59. Chování žáků jako celku
lze hodnotit jako dobré, 44 žáků dostalo po-chvalu. Bohužel, čtyři jedinci
byli hodnoceni sníženým stupněm
z chování, sedmi žákům byla udělena
ředitelská důtka a šesti žákům důtka
třídního učitele.
Škola neslouží jen Morávce, 73 dětí
dojíždí z Pražma, 4 z Raškovic a 3
z Vyšních Lhot. Pracuje v ní 13 pedagogů.
Škola pokračovala v dlouhodobém
projektu Začlenění školy do života
obce a Český rok v pohádkách, písních, obyčejích. Je kladen důraz na
jazykové vzdělávání, informatiku,
všechny výchovy, rozvíjení myšlení
a tvořivosti, estetickou výzdobu školy,
ale také na morální kodex dětí. Pro
žáky 9. třídy škola připravila „Malé
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maturity“, dobrovolné závěrečné
zkoušky, jichž se velmi úspěšně
zúčastnilo šest z třinácti žáků.
Školní oslavy respektovaly všechny
významné události státu a regionu
a uskutečňovaly se v rozhlasových
relacích, společných školních shromážděních nebo vystoupeních pro
veřejnost (vánoční koncert, školní
výtvarné výstavy a akce – Stonožka,
Jsou vánoce, Čím je pro nás strom
a obvodní akce pro okolní školy Jak se
zdobí tvář).
Žáci podle svých zájmů mohli pracovat v nepovinných předmětech
(sborový zpěv, tělesná výchova, informatika) nebo v kroužcích (taneční,
modelářský, dovedných rukou, práce
na počítači, turistický, zdravotní,
rybářský). Spolupráce s rodiči se uskutečnila prostřednictvím tří schůzek
během roku, individuálními pohovory
a návštěvami rodičů a dvěma dny
otevřených dveří.
Děkuji obecním úřadům za
dobrou spolupráci. Děkuji rovněž
všem rodičům, pedagogům a správním zaměstnancům školy za dobře
odvedenou práci.
Jaroslava Marynčáková

R
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Upozornění všem zaměstnavatelům
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Okresní pojišťovna
Frýdek-Místek oznamuje všem zaměstnavatelům (právnickým i fyzickým
osobám), že zákon č. 127/1998 Sb. ukládá povinnost předávat zdravotním
pojišťovnám nejpozději v den splatnosti pojistného

☛
☛
☛

přehled o platbách pojistného
na zdravotní pojištění zaměstnavatele
který obsahuje:
součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných
u příslušné zdravotní pojišťovny
celkovou výši pojistného
počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují

Tato povinnost je uložena zaměstnavatelům pod sankcí pokuty až 50 000 Kč.
Plnění zákonné povinnosti je uloženo vůči všem zdravotním pojišťovnám,
u nichž jsou zaměstnanci pojištěni a je třeba ji oznamovat na příslušném
tiskopise.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
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FA F LU S K A
Frýdek-Místek,
tel.: 0658 / 62 28 90

✧
✧
✧
✧
✧
✧

montáž krovů
tesařské práce
dodávka a montáž krytin
klempířské práce
střešní hydroizolace
střešní okna „Velux“
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