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Problematika sběru
PET lahví
V minulém čísle Pražmovských ozvěn
byl uveřejněn článek o nedovoleném
sběru PET lahví, který je v rozporu se zákonem o odpadech a příslušnou obecně
závaznou vyhláškou. Na základě dotazů
a připomínek několika občanů se pokusím ještě jednou tuto problematiku vysvětlit.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, definuje odpad takto: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
Ke zbavování se odpadu dochází vždy,
kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto
zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné
ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod.“
Z této definice je zřejmé, že odpad nemusí končit na skládce nebo ve spalovně,
ale může být předán k dalšímu využití.
Jestliže prázdnou PET láhev dále nepoužiji pro svou potřebu a chci se jí zbavit,
stává se podle uvedené definice odpadem a je mou povinností s ní nakládat jako s odpadem. Toho je si vědoma i firma
Vacek Corporation, s. r. o., protože v úvodu všech svých dopisů a letáků uvádí, že
má zájem o sběr PET odpadu v obci. Její
aktivitu tedy nelze chápat jinak, než jako
zájem o nakládání s odpady.
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Separovaný sběr plastů se v naší obci
provádí od roku 1997 a zajišťuje ho Frýdecká skládka, a. s. Toto rozhodnutí bylo
učiněno v době, kdy Sdružení obcí povodí Morávky nechalo zpracovat koncepci
odpadového hospodářství celého mikroregionu včetně porovnání nabídek jednotlivých firem, které se zabývají nakládáním s odpady. Frýdecká skládka byla
doporučena jako nejvýhodnější firma
pro náš mikroregion. Přesto ještě nějakou dobu svážela odpad z popelnic v naší obci firma ASA, protože přistoupila na
změnu smlouvy a cen. Trvale ovšem nedokázala svými cenami konkurovat Frýdecké skládce, a proto byla tato smlouva
vypovězena a Frýdecká skládka začala
provádět také svoz popelnic.
Vrátím se ještě ke sběru plastů. Při
komplexním zajištění nakládání s těmito odpady jsou náklady na odvoz, dotřídění a spalování částečně kompenzovány příjmy z prodeje části odpadu zpracovatelům. Bude-li jedna firma odvážet
zdarma PET láhve a jiná ostatní plasty,
sníží se možná počet svozů či kontejnerů, ale v prvním případě se zvýší cena
svozu na základě nové kalkulace, která
bude vycházet z nových podmínek (bude odvážen obtížně zpracovatelný odpad), ve druhém případě zřejmě klesne
odměna od společnosti EKO-KOM, protože se sníží bonus za hustotu sběrné sítě. Jen pro informaci odměna za separovaný sběr, vyplácená prostřednictvím
společnosti EKO-KOM, se neustále zvyšuje nejen díky růstu cen, ale zejména
díky bonusům za vytříděný odpad, za
počet druhů separovaného odpadu a za

2
hustotu sběrné sítě. Zatímco v roce 2004
nám EKO-KOM zaplatil za separovaný
sběr odpadu částku 37 tisíc Kč, v roce
2005 to bylo už 51 tisíc Kč a letos jen za
první pololetí jsme dostali 32 tisíc Kč.
Frýdecká skládka, a. s. nakládá s odpady v naší obci komplexně již několik let.
Určitě je dobré udělat čas od času podrobnou analýzu a zjistit, zda se nenajde
firma, která bude s odpady nakládat levněji, protože situace na trhu se mohla
změnit. V předchozím odstavci jsem
uváděl jen své názory, které vycházejí
z osobních zkušeností, neboť žádná nová analýza dosud zpracována nebyla.
Chtěl jsem jen naznačit, že tato problematika je složitější a že zastupitelstvo
obce by nemělo provádět výběr jiné firmy bez důkladné analýzy současného
stavu a komplexního posouzení všech
nabídek. A to by mohl být úkol pro příští
volební období.
Podle zákona je původcem komunálního odpadu obec, která musí obecně
závaznou vyhláškou stanovit pravidla
pro nakládání s odpady na svém území.
Tato pravidla jsou stanovena a může je
změnit jen zastupitelstvo obce. Změna
pověřené organizace je možná po schválení zastupitelstvem na základě výpovědi stávající smlouvy a uzavření nové
smlouvy. Odkládání PET odpadu na jiná
místa než do kontejnerů vyžaduje změnu obecně závazné vyhlášky.
Osobně se domnívám a případná analýza to jistě potvrdí, že je pro obec nevýhodné, aby jeden druh tříděného odpadu svážely dvě firmy. Kromě toho nemám důvěru k firmě, která nejdříve
„zpracuje“ občany a pak teprve začne
milostivě jednat s obcí. Takové jednání
nepovažuji za seriózní.
Většina těchto názorů zazněla již na
minulém zasedání zastupitelstva a přítomní zastupitelé s nimi souhlasili. Přesto se k této problematice na základě již
zmíněných dotazů a připomínek musíme na příštím zasedání vrátit, protože
o změně vyhlášky či uzavření smlouvy
s novou pověřenou organizací může rozhodnout jen zastupitelstvo obce. Je třeba
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si ale uvědomit, že do konce volebního
období už moc času nezbývá a nová vyhláška by začala platit až po komunálních volbách.
Ing. Jindřich Vymětalík

Svoz pneumatik
se uskuteční
ve středu 6. září 2006.
Pneumatiky je možné uložit
vedle kontejnerů
u budovy OÚ Pražmo
během úterý 5. 9. 2006.

Sběr nebezpečného
odpadu
proběhne před budovou OÚ Pražmo
v sobotu 30. září 2006
od 9.30 do 10.00 hodin.

Nabídka zaměstnání
Obecní úřad Pražmo hledá zaměstnance v dělnické profesi na plný pracovní úvazek s nástupem od 1. 10. 2006.
Podmínkou je dobrý zdravotní stav.
Pracovní náplň:
— topič v obecních objektech
— údržba zeleně a místních komunikací
— obsluha zahradní techniky
— pomocník hrobníka.
Platové zařazení: 4. třída
Přihlášky se stručným životopisem zašlete na OÚ Pražmo do 15. 9. 2006.
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Dopravní situace v Dobré
V době od 28. 8. 2006 do 30. 11. 2006
bude z důvodu stavby 1. etapy rychlostní komunikace R 48 Dobrá — Tošanovice — Žukov zcela uzavřena R 48 v lokalitě průjezdu „pod mostem k Dobré“ a doprava bude z hlavního tahu vedena po
nájezdové rampě z R48 směr Dobrá —
Nošovice, kde první změna přednosti
bude na křižovatce ústící z již zmiňované nájezdové rampy na přivaděč z Pazderné na Nošovice Ve směru od Frýdku–Místku vpravo bude hlavní cesta
a následně na křižovatce, kde se sbíhají
silnice z obce Dobrá, přivaděč na Nošovice a silnice na most z Dobré ve směru
na Český Těšín, bude nová úprava řešit
hlavní silnici ze směru přivaděče na již
uvedený most na Český Těšín, kdy budou nově dávat přednost v jízdě řidiči jedoucí ze silnice z obce Dobrá a rovněž řidiči přijíždějící z přivaděče od Nošovic.
S ohledem na množství dopravních
nehod na posledně zmiňované křižovatce a v rámci prevence provádíme již nyní osvětovou kampaň našich občanů
formou místních tiskových periodik.
Alice Tancerová,
místostarosta obce Dobrá

Zaběhlí psi
Dne 28. 7. 2006 se zaběhli dva černí labradoři, fena slyšící na jméno ELZA
a pes jménem BÁRT, a to ve Velkých Heralticích, okr. Opava. Pokud budete mít
informace o jejich pohybu, prosím Vás
o pomoc k jejich nalezení.
Jakékoliv informace můžete volat kdykoliv na tel.č. 602 44 26 04 nebo na e-mail
glosovaeva@post.cz. Děkuji za Vaši pomoc.
Eva Glosová

Změny při vydávání
cestovních pasů
Od 1. září 2006 nabývá účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon o cestovních dokladech
a přináší v něm řadu změn; od 1. září
2006 se budou vydávat cestovní pasy
s biometrickými údaji — žádost lze podávat pouze u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu; to znamená, že např. občan s trvalým pobytem ve Frýdku–Místku, Dobré, Bašce aj. si může požádat
o vydání cestovního pasu pouze na Magistrátu města Frýdku–Místku, na ul.
Palackého 115, II. NP.
Z těchto důvodů, budou moci občané
podat žádost o vydání stávajícího typu
strojově čitelného cestovního pasu na
nepříslušných obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností nebo na matričních úřadech nejpozději do 18. srpna
2006. Tyto úřady zajistí doručení přijatých žádostí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu občana nejpozději do 21. srpna 2006. Na příslušných
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
občana bude moci občan podat žádost
o vydání stávajícího typu strojově čitelného cestovního pasu nejpozději do 21.
srpna 2006.
Žádost o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji nabírají pouze
příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu občana nejdříve 1. září 2006.
V období mezi 21. srpnem 2006 a 1. září 2006 nebude možné podávat žádosti
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji. Bude možné podat pouze
žádost o vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti na jeden rok.
Vladimíra Machková,
Magistrát města Frýdku–Místku

4
Oznámení
V červenci 2006 vydalo nakladatelství
Votobia v Olomouci knihu „Zde žila
skromnost a snášenlivost“ Miluše Březinové. Obsahuje 55 barevných obrázků
chalup celého souboru obrazů chalup
z Morávky a okolí.
Soubor originálů byl v minulých letech
pod stejnojmenným názvem v regionu
k nahlédnutí na výstavách a vzbudil pozornost.
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Knihu možno koupit za 199 Kč na OÚ
Morávka nebo ji objednat přímo ve skladu nakladatelství VOTOBIA, odkud je
bezplatné doručena (tel.: 558 967 837,
e-mail: votobia.sklad@quick.cz).

KINO RA·KOVICE
Předkládáme Vám program na září 2006. Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220, 558 692 350. Přejeme hezký filmový zážitek.

ZÁŘÍ 2006
SOBOTA 2. 9.
TRISTAN A IZOLDA
v 18.45 hod., 126 min., příst. 12 let
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté
zrady. Romantické drama USA. Připravený nápoj lásky, který vypije někdo jiný… Natáčení výpravného historického
filmu probíhalo převážně v Čechách —
na Křivoklátě.
SOBOTA 9. 9.
DOBA LEDOVÁ 2 — OBLEVA
v 18.45 hod., 91 min., přístupný
Animovaný rodinný film UA v českém
znění. Je pokračováním velmi úspěšného snímku. Máme tu další hromadnou
migraci zvířat, utíkajících před povodňovou vlnou. Neváhejte a přijďte shlédnout tuto nádhernou podívanou.

Hororová parodie USA. Další volné pokračování úspěšného cyklu — parodování úspěšných hitů (Válka Světů, Zkrocená hora, Million Dollar Baby, Vesnice aj.)
SOBOTA 23. 9.
ZKROCENÁ HORA
v 18.45 hod., 135 min., příst. 15 let,
Příběh lásky a přátelství. Film USA již
získal Oscara, hlavní cenu Zlatého lva, 4
zlaté glóby Vypráví milostný příběh dvou
mladých mužů — rančera a kovboje.
Prožili mnoho radostí i tragédií, díky kterým poznali slabost a sílu lásky.
SOBOTA 30. 9.
16 BLOKŮ
v 18.45 hod., 102 min., příst. 12 let
Krimi film USA v hl. roli Bruce Willis.
Mezi životem a smrtí je tenká hranice jak
pro newyorské policisty, tak i pro jejich
svědky.

SOBOTA 16. 9.
SCARY MOVIE 4
v 18.45 hod., 90 min.,přístupný
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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