PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
7. října 2005

Poplatek za odpad
Zastupitelstvo obce Pražmo na svém
zasedání dne 29. září 2005 se usneslo vydat novou obecně závaznou vyhlášku č.
1/05, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabude platnosti od 1. 1. 2006. Oproti dosud platné
vyhlášce obsahuje několik změn.
Základní sazba poplatku za jednu osobu pro rok 2006 činí 408 Kč. Pro osoby
s trvalým pobytem je poskytována sleva
ve výši 108 Kč, poplatek proto činí 300
Kč za rok, pro osoby s trvalým pobytem
v odlehlých lokalitách je poskytovaná
sleva ve výši 168 Kč, poplatek činí 240
Kč, pro vlastníky staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci je stanoven poplatek pro číslo popisné nebo
evidenční ve výši poplatku za jednu osobu, tj. 408 Kč.
Dále připomínáme některé pasáže,
které byly obsaženy i ve vyhlášce platné
pro rok 2005. V článku 2 se říká, že poplatníkem je každá fyzická osoba, která
má v obci trvalý pobyt, nebo která má
v katastru obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem. Tento
společný plátce je povinen obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.
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V článku 6 je stanovena splatnost poplatku. Fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt, uhradí poplatek samy nebo
prostřednictvím společného plátce dvakrát ročně ve výši 1/2 celkové výše sazby,
první splátku uhradí do 31. března, druhou splátku do 30. září příslušného kalendářního roku. Mohou také uhradit
celý poplatek jednorázově v termínu do
31. března. Vlastníci staveb sloužících
k individuální rekreaci uhradí poplatek
jednou ročně v termínu do 31.března
příslušného kalendářního roku.
V řízení ve věci poplatků upravených
touto vyhláškou se postupuje podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví-li zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění jinak.
Článek 7 dále upřesňuje sankce při nezaplacení poplatku. Včas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou část
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud poplatník nesplní svoji
poplatkovou povinnost stanovenou
obecně závaznou vyhláškou obce, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do
3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 8 stanoví úlevy a osvobození
od poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny obecního úřadu, a také osoby, které se prokazatelně
v obci po celý rok nezdržovaly a jejichž
pobyt není znám. Na žádost poplatníka
může správce poplatku z důvodu od-
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stranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU
Obecní úřad Pražmo oznamuje,
že v pondělí 24. října 2005 jsou
zrušeny úřední hodiny pro veřejnost
z důvodu školení zaměstnanců.

Výstava historických
předmětů
V tomto čísle Ozvěn je uveřejněna pozvánka na výstavu historických předmětů, jež se nám podařilo nashromáždit od
roku 2003. Vystavené předměty zachycují období od roku 1888 (nejstarší předmět — obraz) až po současnost.
Řada vystavených věcí bude zejména
starším občanům připomínat dobu nedávno minulou. Historická cena těchto
předmětů však poroste s uplývajícím časem. Naše mládež se však může v mnohém poučit už teď.
Vzhledem k nedostatku prostoru budou vystaveny zejména písemnosti,
menší předměty denní potřeby, některé
nářadí, fotodokumentace a podobně.
Stálá expozice bude instalována až v roce 2006.
Z písemností uvádíme namátkou:
Biblí svatá z roku 1904 — tisk podle vydání kralického z roku 1613,
kniha zápisů Pastevního družstva Zlaň
— první zápis o založení družstva z roku
1938,
do knihy svázané časopisy „Krása našeho venkova“ z roku 1909,

do knihy svázané časopisy „Světozor“
z let 1919—1920,
do knihy svázané časopisy „Rádce zemědělce z roku 1929,
několik čísel časopisu „Květy“ — nejstarší z roku 1961.
Vystavená fotodokumentace obsahuje
veliký počet černobílých fotografií několika autorů. Barevné fotografie zachycují
současný stav nejstarších a tedy původních převážně dřevěných obytných
i hospodářských budov našeho regionu.
Barevné fotografie jsou z roku 2004.
Vzácný exemplář dřevěného kříže
z konce 19. století, album lidových písní
z roku 1915. Velmi cenná je i dobře zachovalá citera, starý hudební nástroj.
U všech exponátů je uvedeno jméno
dárce.
Ing. Bohdan Kubenka

Výstava obecní kroniky
a historických předmětů
se uskuteční ve dnech
17.—22. října 2005
v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.
Výstava je otevřena:
ve všední dny od 15 do 19 hod.,
v sobotu od 8 do 12 hod.

Z jednání zastupitelstva
obce
Námitky k zápisu ze zasedání zastupitelstva — Zastupitelstvo obce projednalo námitky člena zastupitelstva ing.
Jaroslava Valase, CSc. k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 18. 8. 2005 a potvrdilo platnost zápisu.
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Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu na rok 2005
spočívající v jeho navýšení o 56 tisíc Kč
na částku 8 244,5 tis. Kč.
Zajištění povinné školní docházky —
Obec Raškovice předložila návrh smlouvy o zajištění povinné školní docházky
v ZŠ Raškovice. Zastupitelstvo obce tuto
smlouvu schválilo stejně jako již dříve
schválilo podobnou smlouvu s obcí Morávka.

Sběr nebezpečného
odpadu
proběhne před budovou
Obecního úřadu Pražmo
v sobotu 15. října 2005
od 9.30 do 10.00 hodin.

Svoz pneumatik
proběhne v naší obci
v pondělí 7. listopadu 2005.
Pneumatiky je možno složit
vedle kontejnerů
u budovy Obecního úřadu Pražmo
nejpozději do 12.00 hodin.

Výměna občanských
průkazů
V sobotu 1. října 2005 nabyl účinnosti
zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 395/2005 Sb. mění pouze § 24
zákona č. 328/1999 Sb. a v praxi znamená, že občané narození před 1. lednem
1936, kteří vlastní občanský průkaz s neomezenou dobou platnosti (tj., že v občanském průkaze musí být napsáno
u platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“), si tyto
občanské průkazy měnit nemusí.
Ostatní občané jsou stále povinni postupovat podle nařízení vlády č.
612/2004 Sb., který stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, kdy jsou státní občané
České republiky povinni provést výměnu občanského průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
— do 31. prosince 1994 nejpozději do
31. prosince 2005
— do 31. prosince 1996 nejpozději do
31. prosince 2006
— do 31. prosince 1998 nejpozději do
31. prosince 2007
— do 31. prosince 2003 nejpozději do
31. prosince 2008,
s tím, že žádost bude vždy nutné podat
nejpozději do 30. listopadu daného roku.

Cestování do států EU
na občanský průkaz
Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti
ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění zákona
č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno
citujeme „K opuštění území k cestě do
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států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (občanský průkaz typ
zelená identifikační karta), pokud nemá
oddělenou vyznačenou část.“
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna
2006 již nelze k cestám do států Evropské unie používat občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů (typ knížka
s plátěným nebo „gumovým“ červeným
nebo rudým obalem nebo občanský
průkaz typ růžová identifikační karta).
Dále upozorňujeme, že mohou vzniknout problémy při společném cestování
dětí zapsaných v občanském průkazu
rodičů, pokud tyto děti nebudou mít
vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané
v občanském průkazu rodiče neprokáže
státní občanství, neboť do občanského
průkazu se zapisují i děti — cizinci. Na
rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky.
Dalším rozdílem je, že do občanského
průkazu rodičů se zapisuje místo data
narození a pohlaví rodné číslo dítěte.
Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné
pro cizí orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestování dokladu.

Tiskopisy na dávky státní
sociální podpory
To je: přídavek na dítě, soc. příplatek,
příspěvek na bydlení, rodič. příspěvek
apod., od 1. 7. 2005 už úřad práce nerozesílá. Každý si ho musí vyzvednout
osobně u paní Svobodové Zdeňky, tel.
558 609 517.
O této skutečnosti úřad práce nikoho
(ani obce) neinformuje.
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Sdružení rodičů při MŠ
Pražmo pořádá
BURZU DĚTSKÉHO OŠACENÍ
A POTŘEB
ve dnech 13. a 14. října 2005
v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.
Výkup zboží: 13. 10. 2005
v době od 15.00 do 18.00 hodin
prodej zboží: 14. 10. 2005
v době od 15.00 do 19.00 hodin.

Klub rodičů
při ZŠ Morávka
informuje
Nedávno začal nový školní rok a my
bychom chtěli touto cestou krátce informovat o činnosti Klubu rodičů při ZŠ
Morávka.
Z příjmů Klubu rodičů jsme v minulém školním roce žákům přispěli na tyto
akce:
— zakoupení míčů pro děti
— zakoupení Mikulášských nadílek
— plavecký výcvik
— zakoupení volejbalové sítě k Vánocům
— lyžařský výcvik žáků 7. tř.
— odměny do soutěží a závodů během
lyžařských výcviků a Dne dětí
— doprava dětí do divadel a na poznávací výlety
— výlet žáků 9 tř.
V tomto školním roce vás opět rádi
uvidíme při návštěvách divadla, před Vánocemi se sejdeme u vařonky a v lednu
nebo v únoru na rodičovském plese.
V květnu bychom společně se školou
chtěli pro maminky žáků připravit oslavu Dne matek.
Děkujeme všem, kteří se v uplynulém
školním roce zapojili do činnosti Klubu
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rodičů a vyzýváme všechny rodiče, aby
se k nám i v tomto, právě začínajícím,
školním roce připojili. Uvítáme jakoukoli pomoc při organizování akcí nebo třeba jen dobrý nápad.
jménem Výboru Klubu rodičů
při ZŠ Morávka Iveta Mikolášová

Hnutí DUHA, Správa CHKO
Beskydy a obec Pražmo
vás srdečně zvou na besedu
VELKÉ ŠELMY V BESKYDECH
která se uskuteční
ve středu 26. 10. 2005
v 17.00 v hasičské zbrojnici
Besedy spojené s promítáním se zúčastní: zooložka ze Správy CHKO Beskydy Dana Bartošová, koordinátor vlčích
hlídek Miroslav Kutal (Hnutí DUHA), zakladatel sdružení Beskydčan Leo Košťál
a zahraniční odborník na šelmy (LZ Vlk
Slovensko).
Dozvíte se, jaký aktuální stav výskytu
vlků, rysů a medvědů v Beskydech, proč
velké šelmy chráníme, jaký mají pro Beskydy význam. Řekneme vám také, mohou-li být člověku nebezpečné, jak se
chránit proti útokům na domácí zvířectvo a jak postupovat, dojde-li k takové situaci.
Čekáme otevřenou diskuzi, na které
přivítáme všechny názory.

Změna půjčovní doby
v obecní knihovně
Od 1. října 2005 se mění půjčovní doba
takto:
středa a pátek
17.00—19.00 hodin.

Volejbal
Sezóna 2005/2006
TJ Pražmo-Raškovice, oddíl volejbalu,
již zahájil novou sezónu 2005/2006.
V letošním roce jsou do soutěží přihlášeny tyto kategorie našeho oddílu:
Krajský přebor — ženy, junioři, kadetky
Okresní soutěž — muži, junioři, juniorky, žačky, minižačky, minižáci
Oddíl stále přijímá nové zájemce
o volejbal z řad chlapců a děvčat pátých
až sedmých tříd, tréninky budou probíhat 2× týdně. Přihlásit se můžete v období září v pátek v 16.00 na volejbalových kurtech, od října budou tréninky
probíhat v tělocvičně ZŠ Raškovice —
pravděpodobně pondělí 15.30—17.00
(děvčata i chlapci), pátek 15.30—17.00
— děvčata, 17.00—18.30 — chlapci,
bližší informace paní Sonnková Šárka
(mobil: 732 241 173)

VÝSLEDKY V SEZÓNĚ 2004/2005
Okresní přebor II. třídy — MUŽI
1. Lignum Morávka „B“
2. TJ Sokol Metylovice „B“
3. TJ Sokol Hnojník
4. TJ Sokol Ropice
5. TJ Sokol Baška
6. TJ Pražmo-Raškovice
7. TJ Sokol Staříč
8. TJ Sokol F–M „C“
9. SK Krásná
Hráči: Biolek Jiří, Bohačík Jakub, Carbol
Michal, Carbol Martin, Hrůzek Vlastimil,
Mašín Petr, Skotnica Pavel, Skotnica Radek, Sonnek Zbyněk, Tkáč Adam
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Krajský přebor II. třídy — ŽENY
1. Třinec
28 27 1 0 0 83:19
2. TJ Frenštát 28 17 5 6 0 65:41
3. Palkovice „A“ 28 14 5 9 0 56:53
4. Bernartice 28 16 1 9 2 53:51
5. Č. Těšín „B“ 28 11 5 12 0 50:56
6. Jakl Karviná 28 12 1 15 0 46:61
7. Raškovice 28 9 2 17 0 38:64
8. Kozlovice 28 6 0 22 0 22:68
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55
39
33
31
27
25
20
12

Hráčky: Jerglíková Soňa, Kaňoková Marcela, Kohutová Pavla, Koloničná Jana,
Hrůzková Aneta, Boháčová Věra, Domenyová Petra, Galušková Martina, Bartošová Jana, Prokopová Veronika, Herníková, Veronika, Štefková Magda, Škapová
Šárka
Trenér: Zbyněk Sonnek
Okresní přebor — JUNIOŘI
1. TJ Sokol Kozlovice
2. TJ Pražmo-Raškovice
3. TJ TŽ Třinec B
4. TJ Sokol Metylovice
5. TJ Sokol Frýdek–Místek
6. TJ Sokol Palkovice
7. TJ Sokol Poruba
Krajský přebor — JUNIOŘI
1. Opava
2. TJ Krnov
3. Raškovice
4. Frýdek–Místek
5. Břidličná
Hráči: Bohačík Jakub, Carbol Martin,
Hopják Aleš, Hopkák Petr, Marčan Adam,
Mašín Petr, Skotnica Radek, Tkáč Adam,
Tinka Jan
Trenér: Skotnica Pavel
Okresní přebor — JUNIORKY
1. TJ Sokol Palkovice
2. TJ Sokol Poruba
3. TJ Pražmo-Raškovice
4. TJ Sokol Metylovice
5. TJ Sokol Baška
5. TJ Sokol Mosty u Jablunkova

Krajský přebor — JUNIORKY
Soutěž probíhala ve dvou skupinách, TJ
Pražmo-Raškovice se umístilo na 5. místě ve skupině a celkově pak na 10.—11.
místě ze 14. družstev
Hráčky: Galušková Martina, Havlíková
Veronika, Holeksová Táňa, Hrůzková
Aneta, Hlaušková Lucie, Kohutová Pavlína Koloničná Jana, Lorencová Zuzana,
Pustková Kristýna, Skotnicová Lucie
Trenér: Hrůzek Roman
Okresní přebor o 1.—5. místo v minivolejbale — ŽAČKY
1. TJ Sokol Palkovice „A“
2. VK Vratimov
3. TJ Sokol Kunčice p. Ondřejníkem
4. TJ Pražmo-Raškovice
5. TJ Sokol Metylovice
Krajský přebor — ŽAČKY
Družstvo žaček se umístilo na 24. místě
z 28. zúčastněných družstev.
Hráčky: Kateřina Bohunská, Kleinová
Markéta, Klesnilová Vendula, Nováková
Markéta, Parčišová Petra, Byrtusová
Marcela, Kanioková Adriana, Jerglíková
Veronika, Havlíková Monika, Kubiesová
Nikola, Bruncková Sylvie
Trenér: Dagmar Dvořáková, Radek Skotnica
Okresní přebor v minivolejbale — ŽACI
1. TJ TŽ Třinec
2. TJ Sokol Metylovice
3. TJ Pražmo-Raškovice
4. TJSokol Palkovice
5. TJ Sokol Frýdek–Místek „A“
6. TJ Sokol Frýdek–Místek „B“
Hráči: Biolek Vojtěch, Stříž Marek, Kopera Radek, Kopera Ondřej, Vrubel Ladislav, Vrubel Michal,
Trenér: Vrublová Alena

TURNAJE POŘÁDANÉ ODDÍLEM
NA KURTECH
TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE
v roce 2005
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19. ročník Pohár Jar. Vybírala, pořádaného dne 20. 8. 2005 — ženy a dorostenky
K turnaji se prezentovalo 19 družstev:
Orlová
Třinec
Sokol Baška
Sokol F–M
VK Vratimov Mittal OV „A“
Sokol Jilemnice Polanka
Mittal OV „B“
Sokol Frýdlant Karviná
Raškovice „A“
Palkovice
Val. Meziříčí Krnov
Frenštát
Polanka
Raškovice „B“
Raškovice „C“
Konečné pořadí: 1. Sokol Jilemnice
2. Mittal OV „A“
3. Mittal OV „B“
4. VK Vratimov
46. ročník Memoriál Jos. Saláta, pořádaného dne 21. 8. 2005 — muži a dorostenci
K turnaji se prezentovalo 23 družstev:
Lignum Morávka
RUMuni
Lysá Hora
Prostějov
Sokol Metylovice
Šenov
Raškovice B
Havířov
Havířov
Raškovice A

Sokol F–M A
Jakl Karviná
Sokol F–M B
Palkovice
Sokol F–M C
Kozlovice
Svinov

DHL OV A
VŠB Ostrava
DHL OV B
Raškovice
DHL OV C
Žlababy

Konečné pořadí: 1. VŠB Ostrava
2. RUMuni (Havířov)
3. Havířov
4. Lignum Morávka
Zpracovala: Šárka Sonnková
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíc říjen 2005.
Cena: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.

ŘÍJEN 2005
SOBOTA 1. 10.
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Co se škádlívá… Rozvodoví právníci Julianne Mooreová a Pierce Brosnan spolu
soupeří tak urputně, že se v romantické
komedii USA nakonec prostě musejí dát
dohromady.
SOBOTA 8. 10.
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
v 17.30 hod., 102 min., příst. 12 let
Krásná Charlotte konečně potkala muže
svých snů — ten má ale jediný problém
— svoji matku, která je dominantní, vše
kontrolující, výbušná a má navíc přítelkyni, která ji s jejími praštěnými nápady
pomáhá. Charlotte se ale nedá a rozhodne se pro odplatu… V hl. rolích této romantické komedie USA hrají Jennifer
Lopez, Jane Fonda a další.
SOBOTA 15. 10.
BATMAN ZAČÍNÁ
v 17.30 hod., 134 min., příst. 12 let
Akční fantastický film USA se věnuje počátkům legendy o Batmanovi a zjevení
Temného rytíře coby síla dobra v Gothamu. Je to dědic továren, který bojuje
s nespravedlností. Do světa vypouští své
druhé já — Batmana…
STŘEDA 19.10.
MACH A ŠEBESTOVÁ
v 10.00 hod., 70 min., cena 13 Kč
Pohádkové pásmo pro děti z MŠ, které

obsahuje pohádky: O utrženém sluchátku, Páni tvorstva, Kropáček má angínu,
Oběť pro kamaráda, Policejní pes, Vzorné chování, Jak Mach a Šebestová hlídali
děti, Ukradené sluchátko. Volná místa
i pro veřejnost.
SOBOTA 22. 10.
RUKOJMÍ
v 17.30 hod., 114 min., příst. 15 let
Akční krimi USA v hl. roli Bruce Willis,
který se vrací ve špičkové formě jako policista. Sen o poklidné policejní práci daleko od velkoměsta se nečekaně změní
v noční můru…
SOBOTA 29. 10.
KUNG-FU MELA
v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Akční komedie, natočená na špičkové
úrovni. Děj se odehrává ve čtyřicátých
letech min. století ve městě ovládaném
gangem sekerníků, jejichž vůdce ve vesničce zvané Vepřín narazí na utajené
mistry bojových umění. Skvělá podívaná
a pobavení je zárukou.

Koupím dům
v Pražmě a okolí.
Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.
Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.
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