PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ

OBCE

15. dubna 1999

PRAÎMO
číslo 3 / 1999

V sobotu 6. března 1999 proběhlo v zasedací síni obecního úřadu tradiční vítání občánků

Změna telefonních čísel
V důsledku přepojení na digitální telefonní ústřednu
došlo k přečíslování telefonních stanic Obecního úřadu v Pražmě:
ústředna – 692 240
starosta – 692 665
Stejně tak došlo ke změně telefonních čísel
Obecního úřadu v Raškovicích:
ústředna – 692 220
stav. úřad – 692 279 – paní Maťaťová
692 488 – pan Peter
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Integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka
Přednosta Okresního úřadu ve
Frýdku–Místku se obrací na všechny občany okresu s žádostí, aby
zvážili možnost ubytování cizinců,
jimž bylo přiznáno postavení
uprchlíka. Současně upozorňuje
na podmínky pro poskytnutí vládou schváleného příspěvku.
Vláda ČR ve svém usnesení
č. 847 ze dne 16. prosince 1998
„O zabezpečení integrace osob
s přiznaným postavením uprchlíka
a cizinců, kterým bylo v důsledku
jejich zdravotního postižení uděleno povolení k trvalému pobytu na
území České republiky v roce
1999“ schválila uvolnění příslušných rozpočtových prostředků na
zabezpečení integrace maximálního počtu 180 oprávněných osob.
Současně vláda v citovaném
usnesení souhlasí s poskytováním
finančních příspěvků na zajištění
bydlení a na rozvoj obce ve stejné
výši jako v roce 1998. Podle Instrukce Ministerstva vnitra ČR ze dne
27. 5. 1994 je výše příspěvku na

bydlení na uprchlíka – budoucího
nájemce bytu – 150 000 Kč a 50 000
Kč za každou další osobu, která
bude s uprchlíkem – nájemcem
bytu – žít ve společné domácnosti.
Obec, ve které bude uprchlík žít obdrží na rozvoj obce částku 100 tisíc
Kč za nájemce bytu a 10 000 Kč za
každou další s ním společně žijící
osobu s přiznaným postavením
uprchlíka. Podmínkou je uzavření
smlouvy o nájmu bytu na 10 let
a jeden den. Byt může být poskytnut jak fyzickou tak právnickou
osobou, vždy se souhlasem obce.
Zabezpečení integrace uvedených osob představuje v roce 1999
velmi důležitý úkol. Prioritou je
i nadále řešení situace cizinců, kterým bylo v důsledku jejich zdravotního postižení uděleno povolení
k trvalému pobytu na území ČR.
Občané, kteří by měli zájem
o pronájem bytu cizincům s postavením uprchlíka, mohou svou nabídku adresovat obci do 20. 4. 1999.
Jindřich Vymětalík

Přerušení dodávky el. energie. Dle oznámení SMEZ Frýdek–Místek bude

ve čtvrtek 22. dubna 1999
v době od 6.00 do 15.45 hod. přerušena dodávka elektrické energie
na celém území obce Pražma mimo oblasti Rovně.

Svoz nebezpečných odpadů
Nebezpečné odpady budou sbírány v sobotu 24. dubna 1999
před budovou obecního úřadu v době od 10.00 do 10.30 hodin.

Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu v obci se uskuteční
v sobotu 24. dubna 1999 v dopoledních hodinách.

3

Pražmovské ozvěny
Český zahrádkářský svaz ZO Morávka
uskuteční v sobotu 5. června 1999

zájezd do Polska – Čenstochové, Krakova
Program:05.30 hod. – odjezd z Morávky,
09.00—13.00 hod. – prohlídka Čenstochové,
nejznámějšího polského poutního místa,
15.00—18.00 hod. – prohlídka Krakova – sídla polských králů.
Návrat v 21.30 hod.
Zúčastnit se mohou i nečlenové ČZS. Předpokládaná cena 200—250 Kč.
Členové ČZS se musí přihlásit nejpozději do 30. 4. 1999,
ostatní do 15. 5. 1999.
Po tomto termínu budou volná místa nabídnuta ČZS Frýdlant.
Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímají:
Šabatová Marie, Morávka 117, tel. 691147
Miarková Vlasta, Raškovice 382, tel. 93472
ing. M. Pěchuvka, Pražmo 202, tel. 93609

Pastevní sdružení Zlaň
V hotelu Travný se uskutečnila
dne 26. února 1999 valná hromada
členů Pastevního sdružení Zlaň.
Zahájení provedl starosta obce
Pražmo Ing. Jindřich Vymětalík,
vlastní jednání řídil předseda sdružení Ing. Jan Dias. Bylo dohodnuto,
že zápis a usnesení z valné hromady budou zveřejněny v obecním
zpravodaji, aby nemusely být rozesílány všem členům sdružení.
Na začátku byla zvolena mandátová komise ve složení Koloničný,
Šebestová, Foldyna a návrhová komise ve složení Muroňová a Špok.
Na programu jednání byly tyto
body:
1. Zpráva o činnosti sdružení za

rok 1998 byla podána ve třech oblastech:
a) Oblast hospodaření s lesem:
informaci podal Ing. Pěchuvka,
včetně výhledu na rok 1999 a 2000.
b) Oblast probírky lesa – I. etapa:
informoval pan Máj o výběru firem
na probírku a výběr odběratele
dřeva. Zároveň doporučil II. etapu
probírky provést do konce tohoto
roku.
c) Zprávu o hospodaření s pastvinami a loukami přednesl Ing.
Dias, včetně informace o uzavřených nájemních smlouvách.
2. Hospodářka sdružení, paní
Olga Muroňová, podala zprávu
o hospodaření za rok 1998 a fi-
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nanční vyúčtování jednotlivých
oblastí činnosti.
3. Předseda seznámil VH s plánem činnosti na rok 1999 v oblasti
hospodaření s lesem a pastvinami
a navrhl odměny pro výbor, a to ve
výši 6 % ze zisku za I. etapu probírky lesa.
4. Diskuse:
– Ing. Pěchuvka upozornil na rozdělené plochy lesa sdružení, nutno
rozhodnout, které plochy se mají
zalesnit.
– Paní Sysalová upozornila na
černé skládky pod hřbitovem.
– Paní Morozová poděkovala výboru za dobrou práci a v případě
zalesňování nabídla pomoc.
5. Mandátová komise oznámila
účast 39 přítomných z celkového
počtu 60 spoluvlastníků. VH je
usnášeníschopná.
V závěru valné hromady bylo přijato toto usnesení:
Usnesení z valné hromady ze dne
26.2.1999
1. Schvaluje se zpráva o činnosti
za rok 1998.
2. Schvaluje se zpráva o hospodaření za rok 1998.
3. Schvaluje se plán činnosti na
rok 1999 a to:

P

A S T E V N Í

pokračovat v probírce lesa – II.
etapou, tj. od cesty nad Valasem až
k cestě nad hřbitovem obdobným
způsobem jako v I. etapě.
4. Schvaluje se smlouva o pronájmu pozemků paní Stiborové
Zdeňce, Pražmo 170, na pastviny
a louky v rozsahu 12,5 ha na dobu
pěti let.
5. Doporučuje se urychleně jednat s veřejnoprávními orgány o zalesnění pozemků, přitom zalesnit
část pozemku pod hřbitovem do
plochy 0,5 ha, kde není souhlas
CHKO.
6. Ukládá se všem majitelům
sdružení dořešit vlastnické vztahy
k listu vlastníka 38.
7. Vytvořit ze zisku fond rezerv ve
výši 30 % na pěstební činnost dle
smlouvy o sdružení, bod 5/b.
8. Zajistit zaplacení daně z nemovitostí.
9. Schvaluje se odměna pro výbor
ve výši 6 % ze zisku I. etapy probírky lesa.
10. Doporučuje se čistý zisk vyplatit spolumajitelům až po dokončení II. etapy probírky lesa, tj.
do konce letošního roku.

S D R U Ž E N Í

Jan Dias

Z

L A Ň

zve své členy na

brigádu na sázení stromků v sobotu 24. dubna 1999.
Sraz je v 9 hodin u bývalé hasičské zbrojnice v Rovni,
vezměte s sebou motyčky a kbelíky z umělé hmoty.
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Srd e č n ě Vá s z v e m e

Firma HOROM Tomáš Pavelek nabízí
Stejně jako v minulých letech (již od roku 1993)
Vám nabízíme provedení natěračských prací ve výškách za pomocí
horolezecké techniky. Jedná se především o nátěry
šikmých i rovných střech a klempířských prvků střech.
Také provádíme nátěry plotů.
Na objednávky přijaté do 30. 4. 1999 poskytujeme slevu 5%
z celkové ceny zakázky.
Naše firma dále nabízí pojištění nemovitostí a domácností, životní
a úrazové pojištění, a to u IPB pojišťovny.
Také Vám zdarma poradíme jak nejlépe využít stavební spoření
u stavební spořitelny Wustenrot.
Informace Vám podá ing. Tomáš Pavelek
Morávka 243, tel.: 0658/691207

PRODEJ SUDOV¯CH VÍN
zahájen 1. dubna 1999
v suterénu Obecního úřadu Pražmo
Otvírací doba:
Pondělí až pátek: 9—12,14—17
sobota: 8—12 hod.
Možnost zakoupení vína
i po otvírací době na adrese
Vladimír Žižka
Krásná 204
(Husinec, nad stolařstvím)
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S TA V E B N Í F I R M A
NABÍZÍ TYTO PRÁCE:
❉ vodoinstalace – měď a plast
❉ topenářské práce – kov, měď a plast
❉ klempířské a pokrývačské práce – montáž
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉

krytin BRAMAC, KM BETA, BETERNIT, ŠINDEL
a další, střešní okna VELUX, hydroizolace
tesařské práce
zámečnické práce – výroba garážových vrat,
výloh, schodišť, zábradlí apod.
plynofikace včetně revizí
elektropráce včetně revizí
zednické práce
renovace bytových jader
malířské a natěračské práce
vedení účetnictví, mzdové agendy, jednání
na úřadech, daňová přiznání

Firma staví rodinné domky na klíč, renovuje a přestavuje objekty, půdní vestavby. Nabízíme materiál za bezkonkurenční ceny a dovoz materiálu na místo určení.
Platby po domluvě možno i na splátky.
Kontakt: MATTYS Group
tel./fax: 0658 / 40 20 60
tel.: 0658 / 62 28 90, 62 21 25
mobil: 0602 / 57 71 65, 72 47 53
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