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ZÁKON O EVIDENCI OBYVATEL
Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, dochází od 1. července
2000 k podstatným změnám při přihlašování se k pobytu v obci a při vyřizování občanských průkazů:
Přechodný pobyt nový zákon nezná,
proto se všechny přechodné pobyty
k 30. červnu ruší.
Pokud si občan chce změnit trvalý
pobyt, dostaví se na obecní úřad
v místě nového trvalého pobytu, kde
předloží
— platný občanský průkaz,
— doklad o vlastnictví bytu nebo
domu, (výpis z katastru nemovitostí,
nájemní smlouvu),
— pokud bude bydlet u někoho jiného, předloží úředně ověřený souhlas
majitele nebo se dostaví majitel bytu
či domu s občanem,
— 50 Kč za přihlašovanou osobu (za
přihlašované děti neplatí),
— u přihlašovaných dětí předloží
rodný list dítěte.

Občan vyplní přihlašovací lístek,
bude mu vydáno potvrzení o změně
pobytu a bude mu znehodnocen občanský průkaz.
V případě změny trvalého pobytu je
občan povinen do 10 dnů si vyřídit
nový občanský průkaz. Nové OP už nebude vyřizovat Policie ČR, Obvodní
oddělení Krásná, ale matriky (kterákoli matrika).
Při vyřizování prvního občanského
průkazu pro patnáctileté musí rodiče
(stačí jeden) zajít na Okresní úřad ve
Frýdku–Místku — okresní matriku —
vyřídit pro dítě české občanství. K vyřízení občanství potřebuje: občanský
průkaz rodiče (svůj), rodný list dítěte,
oddací list rodičů, 100 Kč. Občanský
průkaz může rodič s dítětem vyřídit
buďto přímo na okresním úřadě nebo
na kterékoli matrice. K vyřízení OP potřebuje: doklad o občanství, rodný list
dítěte, 2 fotky, oddací list rodičů.
Jaroslava Knoppová

PROGRAM NOVÁ PRÁCE
Úřad práce ve Frýdku–Místku vyhlásil
program "Nová práce", jehož obecná
kriteria zveřejňujeme:
1. Cíl
Zlepšit celkovou bilanci pracovních
příležitostí v okrese podporou projektů zřízení nových pracovních míst.
V Okrese Frýdek–Místek je dlouhodobě velká disproporce mezi počtem

hlášených volných pracovních míst
a počtem uchazečů o zaměstnání
(dále jen UoZ). Hlavní příčinou je celková hospodářská situace v zemi,
která v některých aspektech má
v okrese vlivy hlubší. Tím způsobený
rychlý a početný úbytek pracovních
míst není dostatečně kompenzován
vytvářením pracovních míst nových.
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2. Cílová skupina
Uchazeči o zaměstnání doporučení
úřadem práce s ohledem na situaci na
trhu práce a charakter podnikatelského záměru. Základním hlediskem je
délka evidence nad 3 měsíce.
3. Vymezení příjemců dotace
Příjemcem finančního příspěvku
může být jakýkoli subjekt (mimo orgány a instituce uvedené v ≠ 3 vyhl.
35/97 Sb., tj. ústřední orgán státní
správy, okresní úřad, státní fond a rozpočtové nebo příspěvkové organizace
vyjma zdravotnických zařízení), který
na území okresu zřídí minimálně stanovený počet prokazatelně nových
pracovních míst a má vypořádány své
závazky vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu.
4. Použité nástroje
Finanční příspěvek na zřízení míst
SÚPM dle vyhl. 35/97 Sb. s možností
využití maximálního rozsahu podpory
vzniku pracovních míst. Ve vztahu
k profesní podobě předkládaného
projektu zřízení nových pracovních
míst lze z prostředků aktivní politiky
zaměstnanosti zabezpečit rekvalifikaci vhodných uchazečů o zaměstnání.
5. Forma finančního příspěvku
(jedna z následujících možností)
a) Půjčka (s možností změny na dotaci po 1 roce od započetí naplňování
uzavřené dohody) do výše 75 % celkových nákladů, maximálně však 80 000
Kč na jedno místo.
b) Na část nově zřizovaných pracovních míst (max. jednu polovinu)
v rámci projektu lze poskytnout dotaci
na mzdové náklady do výše 75 %, max.
však 6000,— Kč na osobu a měsíc po
dobu max. 12 měsíců.
6. Další podmínky
a) Musí jít o zřízení minimálně 6
prokazatelně nových pracovních míst
zavedením zcela nové činnosti even-
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tuálně rozšířením míst ve stávající činnosti nad stávající počet pracovních
míst. (V tomto případě se příjemce
dohody zaváže, že udrží po dobu minimálně 6 měsíců nejmenší počet pracovních míst odpovídající počtu pracovních míst v době podání žádosti
plus nárůst realizací projektu.) V obou
případech může úřad práce požadovat
od žadatele prokázání "novosti" zřízených pracovních míst.
b) Žadatel se zavazuje k spolufinancování projektu ve výši min. 25 % z celkových nákladů. Tuto spoluúčast prokazuje.
c) Osoby přijímané na nová pracovní
místa, zřízená na základě uzavřené
dohody, budou přijímány do stanovené lhůty na plný pracovní úvazek (výjimečně na částečný, pak bude adekvátně upravena výše poskytnutého finančního příspěvku) na dobu neurčitou podle části II Zákoníku práce, a to
až po podpisu dohody mezi úřadem
práce a příjemcem.
d) Poskytnutý fin. příspěvek může
být prokazatelně použit pouze ve stanovené lhůtě na náklady určené v dohodě, související se zřízením nových
pracovních míst, a to až po podpisu
dohody.
e) Případný fin. příspěvek může být
poskytnut ve dvou dohodnutých
splátkách. Příjemce se zaváže k zvláštnímu sledování a vykazování užití poskytnuté příspěvku. Převod formy
příspěvku z půjčky na dotaci lze uskutečnit nejdříve po 1 roce od započetí
naplňování všech jeho závazků a povinností vyplývajících z dohody.
f ) Na předložený projekt (záměr)
bude provedena expertiza nezávislou
poradenskou firmou, k čemuž jí žadatel poskytne nezbytné podklady a informace.
g) Žadatel je povinen současně s žádostí předat úřadu práce písemné potvrzení příslušné správy sociálního za-
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bezpečení a finančního úřadu, že má
vypořádány závazky vůči nim.
h) Počet podpořených projektů
v rámci tohoto programu je odvislý od
výše disponibilních finančních prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.
i) Uplatnění vybraných projektů
bude realizováno za podmínek dle
vyhl. 35/97 Sb. Další podmínky budou
smluvně vázány k uzavřené dohodě.
j) Na poskytnutí příspěvku není
právní nárok, stejně tak na případné
provedení změny formy poskytnutého
finančního příspěvku.
7. Podporované činnosti
Průmyslová, řemeslná, stavební výroba, služby výrobního charakteru,
doprava (s výjimkou taxi služby).
Výkon ostatních služeb a obchodní
činnost musí být doložen vyjádřením
o jejich potřebě ze strany obce, či obcí.
8. Hodnotící kritéria
— zaměstnání uchazečů o zaměstnání se ZPS a uchazečů jinak znevýhodněných na trhu práce,
— reálnost a stabilita projektu,
— regionální či místní potřeba výkonu činnosti, spoluúčast obcí či regionálních aktivit,
— náklady na 1 pracovní místo.
Hodnocení a výběr projektu provede
odborná skupina pracovníků úřadu
práce po stanoveném datu podání přihlášek do programu.
9. Způsob přihlášení se do programu
Zájemce podá úplnou žádost včetně
požadovaných příloh o poskytnutí finančního příspěvku v rámci tohoto
programu na Úřad práce ve FrýdkuMístku na předepsaném formuláři, ve
stanovené lhůtě.
Formuláře jsou k dispozici i na pobočce úřadu v Třinci na ul. Poštovní
621. Přihlášky podané po stanoveném
datu mohou být posuzovány jen
v rámci běžných kritérií uplatnění nástrojů APZ.

10. Termíny programu
Úplné přihlášky do tohoto programu
je nutno podat na Úřad práce ve Frýdku-Místku, Nádražní 1088, oddělení
aktivní politiky zaměstnanosti, nejpozději do 15.7.2000.
Bližší informace je možné získat na
Úřadu práce ve F-M, tel. 412237 — pí
Romanová, 412228 — pí Tománková.
Vladimír Patáčik

Výskyt medvědů
v Beskydech
Medvěd hnědý (Ursus arctos) byl až
do konce 19. století trvalou součástí
beskydské zvířeny. Díky dlouholeté
ochraně těchto šelem na Slovensku
a návaznosti pohraničních pohoří se
medvědi do Beskyd znovu vracejí a od
roku 1973 je zaznamenán jejich každoroční výskyt.
Medvědi se nejčastěji objevují v lesnaté hraniční oblasti se Slovenskou republikou — v k.ú. Mosty u Jablunkova,
Horní Lomná, Dolní Lomná, Morávka,
Staré Hamry, Bílá, Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Huslenky, Valašská Senice, ojediněle
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však přecházejí i do západnějších
území.
Medvěd hnědý je mohutná šelma
obvykle tmavě hnědého zbarvení
o hmotnosti dospělých jedinců kolem
150—350 kg. Přes zdánlivou neohrabanost se dokáže pohybovat velmi
tiše, lehce a rychle. Má výborný čich
a poměrně dobrý zrak a sluch. Je velmi
čilý zvláště za soumraku a v noci. Jen
tam, kde není rušen, vychází na své
toulky i přes den. Dobře šplhá na stromy a dobře plave. I když je zdánlivě
nemotorný, dovede rychle prchat
a lézt i v obtížném terénu. Medvěd je
všežravec. Jeho jídelníček tvoří převážně rostliny, mladé výhonky, trávy, lesní
plody, ovoce, oves, požírá i měkčí čísti
stromů, drásá a hryže kůru. Vybírá
mravence, včely, drobné obratlovce,
obratně loví ryby. V lese plní mnohostrannou úlohu, od udržování přiměřených početních stavů kopytníků
i menších druhů živočichů po požírání
uhynulých zvířat. Když se mu naskytne příležitost nepohrdne ani domestikovanými zvířaty a odpadky. Spotřebuje velké množství potravy. Medvěd
je silný, při překonávání překážek dokáže otevřít dveře,. okna i okenice
domů. Kromě stop zanechává v přírodě další pobytové znaky (kadáver,
zbytky potravy, trus, stopy po drápech,
rozhrabané mraveniště, okousané, polámané a podrápané stromy apod.).
K určování stáří medvědů lze použít
údaj o velikosti medvědí stopy — pro
vyhodnocování je směrodatná šířka
přední stopy měřená v nejširším místě
chodidla. Údaje o nynějších "beskydských" medvědech mohou rozšířit
znalosti o způsobu života těchto šelem
v Beskydech a mohou být i vodítkem
při stanovení ochranných podmínek.
Žádáme proto náhodné pozorovatele
medvěda nebo stop jeho přítomnosti
o sdělení zjištěných faktů.
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Medvědi a lidé mohou
žít spolu bez problémů
K tomu, aby prostředí chalupy,
chaty, turistického střediska nebo tábora bylo bezpečné před návštěvami
medvědů, stačí odstranit z okolí zbytky potravy, odpadky nebo obaly z potravin, které medvědy přitahují. Takovýmto způsobem ochráníte sebe
i svou rodinu, ale stejně i medvědy od
zbytečných stresů z neočekávaného
překvapujícího střetnutí. Jestliže se
budete řídit níže uvedenými radami,
můžete předejít zbytečným komplikacím.
Nakládání s odpadky na vaší chatě
nebo chalupě
— Nenechávejte jídlo, odpadky, psí
nebo kočičí granule volně u chaty
— Odpadky likvidujte v koši uvnitř
chaty.
— Odpadky by měly být likvidovány
nejméně dvakrát týdně, abychom zabránili šíření pachů hniloby v okolí,
využijte organizovaného sběru odpadků.
— Kosti a části těl ryb vytvářejí při
rozkladu velmi silné páchnoucí plyny,
před likvidací je uchovávejte v lednici.
— V oblastech s výskytem medvědů
nelikvidujte zbytky ryb, ovoce a živočišných produktů kompostováním.
— Při likvidaci odpadků používejte
vápnění, abyste zredukovali vytváření
zapáchajících látek.
— Nenechávejte hnijící ovoce na
stromech, obírejte ho každý den, hnijící ovoce přitahuje medvěda.
Táboření v přírodě
— Na táboření si vybírejte místo
vzdálenější od vyšlapaných lesních
chodníků a břehů potoků a řek, tato
místa medvědi rádi navštěvují.
— Místa, na kterých vaříte, by měla
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být vzdálená nejméně 50 m od tábořiště po větru.
— Pokud si připravujete nějaké jídlo
opékáním na ohni, buďte ostražití, jeli totiž medvěd nablízku, může ho
vůně jídla přilákat.
— Grilovací zařízení a nádobí udržujte v čistotě.
— Šaty, ve kterých vaříte, nepoužívejte při vycházkách do lesa a nenechávejte je ve stanu kde spíte.
— Jídlo by mělo být uloženo ve
vašem autě nebo pověšeno jako odpadky.
— Neskladujte žádné jídlo nebo pronikavě vonící věci jako parfémy, zubní
pasty uvnitř stanu.
— Jídlo v plechovkách, např. ryby,
zkonzumujte ihned po otevření.
— Odpadky by měly být likvidovány
v malých přenosných kontejnerech
nebo uzavřených igelitových sáčcích.
— Jestliže nemáte jinou možnost,
najděte si dva stromy vzdálené od tábořiště nejméně 200 metrů a vzdálené
od sebe cca 6 metrů a odpadky zavěste mezi ně nejméně 4 metry nad zemí.
Přítomnost v teritoriu medvěda
— Při přecházení nepřehledným terénem na území s výskytem medvěda
buďte ostražití. Můžete objevit známky jeho přítomnosti jako stopy, trus,
stromy vytržené z kořenů, stopy drápů
na kmenech stromů, slehnuté malinové porosty apod.
— V oblasti výskytu medvěda si všímejte i uhynulých zvířat. V případě, že
je objevíte, opusťte tato místa.
— Vytvářejte přiměřený hluk, přecházíte-li místy, kde je malá viditelnost, kde se můžete ocitnout před
medvědem bez varování. Mluvte nahlas, zpívejte si, medvěd Vás zaregistruje. Jestliže Vás medvěd uslyší, vyhne
se Vám.
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— Držte si psy na vodítku a pod kontrolou. Psi mohou ucítit medvěda a zaútočit na něho, případně budou od
něho utíkat a medvěda dovedou až
k Vám.
— Vyvarujte se používání silně vonící kosmetiky a vlasových parfémů při
návštěvách míst, kde žijí medvědi.
Jestliže plánujete několikadenní přechod národním parkem nebo jiným
chráněným územím, informujte se
o místech, kde si medvědi vyskytují.
Setkání s medvědem
Neexistují zaručená pravidla chování při setkání s medvědem, ale následující rady mohou být užitečné:
— Zachovejte klid a snažte se správně odhadnout situaci.
— Uvidíte-li medvěda, který se nechová agresivně a nenachází se ve Vaší
bezprostřední blízkosti, otočte se a pomalu odcházejte ve směru, odkud jste
přišli.
— Pozorujte chování medvěda, ale
vyhýbejte se přímému kontaktu z očí
do očí, protože pro šelmy je to výzva
k souboji.
— Nepokoušejte se přibližovat
k medvědovi nebo jej krmit.
— Jestliže Vás medvěd zaregistroval
a následuje Vás, ale drží si odstup, pokuste se ho odehnat. Natáhněte ruce
nad hlavu a snažte se udělat fyzicky co
nejvyšším, mluvte na medvěda hlasitým, hlubokým, hrubým hlasem.
— Jestliže ustupujete, pohybujte se
pomalu, nikdy neutíkejte, medvěd je
rychlejší než vy (dokáže utíkat rychlostí až 60 km/h).
— Jestliže Vás medvěd stále pronásleduje, odhoďte nějakou věc daleko
od sebe, abyste ho zmátli a odpoutali
jeho pozornost.
— Pokud Vás medvěd napadne, lehněte si na zem, stočte se do pozice, ve
které si stehna tlačíte na hrudník,
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hlavu se snažíte skrýt mezi kolena,
spojit prsty na krku a chránit si krk,
přitom tlačíte lokty ke kolenům. Tato
pozice vám chrání krk, hlavu a jiné životně důležité orgány. Nehýbejte se,
dokud medvěd neopustí místo, kde se
nacházíte.
Lezení na strom používejte jako poslední možnost. Musíte vylézt do výšky
nejméně 4 metrů nad zemí.
Chovatelům domestikovaných zvířat
a včelařům
— Přes noc zavírejte ovce, kozy, krá-
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líky a jiná domestikovaná zvířata do
uzavřených objektů.
— Zajistěte si ochranu těchto zvířat
přímým dohledem, elektrickým
ohradníkem nebo strážním psem.
— Je vhodné ohradit plochu na
kompost, úly a vzácné ovocné porosty
elektrickými ohradníky.
— Pokud je to možné, umístěte úly
do štítové části hospodářské budovy.
— Případnou vzniklou škodu hlaste
neprodleně na Správu chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Správa CHKO Beskydy

Náhrady škod způsobených chráněnými druhy živočichů
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými druhy živočichů
(bobr, los, kormorán, vydra, rys, vlk,
medvěd) vyšel ve sbírce zákonů dne 10.
května 2000, a tímto dnem zákon nabývá
účinnosti. Účelem této právní úpravy je
přispět k zachování výše uvedených
druhů v naší přírodě.
Dle tohoto zákona se nahrazuje škoda
způsobena vybraným živočichem na:
a) životě nebo zdraví fyzické osoby,
b) vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá
a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata),
c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat (např. slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes),
d) rybách (ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových
odchovech nebo pstružích farmách),
e) včelstvech a včelařském zařízení,
f) nesklizených polních plodinách,
g) lesních porostech, za předpokladu
splnění podmínek stanovených tímto
zákonem.
Náhradu škod u domestikovaných zvířat lze poskytnout jen při splnění určitých podmínek:

— umístění v době vzniku škody
v uzavřeném objektu nebo elektrickém
ohradníku nebo při jejich umístění
v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byli pod přímým
dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa,
— hrabavá drůbež a vodní drůbež byla
umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu,
— králíci a kožešinová zvířata byli
umístěni v době vzniku škody v uzavřeném objektu.
Náhradu škod na rybách lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek:
— škoda byla způsobena kormoránem
velkým v období od 1. dubna do 15. července kalendářního roku nebo
— škoda byla způsobena vydrou říční,
pokud se v době a na místě vzniku škody
prokazatelně zdržovala
Náhrada škody na polních plodinách
se neposkytne, pokud nebyly sklizeny
v agrotechnických lhůtách obvyklých
pro dané území.
Na území chráněné krajinné oblasti
Beskydy je poškozený povinen do 48
hodin ohlásit vzniklou škodu na Správě
chráněné krajinné oblasti Beskydy, která
provede místní šetření a vystaví protokol, který zašle příslušnému okresnímu
úřadu jako podklad pro vyhodnocení

7

Pražmovské ozvěny
této události. Správa chráněné krajinné
oblasti v Rožnově pod Radhoštěm přijímá informace na tel.: 0651/654293,
mobil: 0606/825683 (hlavně v mimopracovních dnech) nebo fax: 0651/574 07.

Gynekologická ambulance

Správa CHKO Beskydy

Změna ordinační doby o prázdninách:
Červenec:
Pondělí: 07.00—12.00
Středa: 12.00—16.00
Pátek:
07.00—08.00 — jen odběry
8.00 — 10.00
Srpen:
Pondělí: 07.00 — 12.00
Středa: 10.00 — 16.00
Pátek: neordinuje včetně 1. září 2000

Zdravotní středisko Morávka
MUDr. Crha
Od 30. června do 7. července 2000
včetně dovolená.
Zástup: MUDr. Žídek v Raškovicích

Raškovice, MUDr. Andrea Polová
Dovolená: 26. 6. 2000 — 9. 7. 2000
31. 7. 2000 — 6. 8. 2000

V době od 15. 6. do 17. 9. 2000 se uskuteční výstava v síni frýdeckého zámku

PROMĚNY FRÝDECKO–MÍSTECKA
na pohlednicích a fotografiích z rozmezí let 1879—1999 ze sbírek Muzea Beskyd
Frýdek–Místek a dalších institucí, soukromých osob a sběratelů.
Otevřeno: úterý, středa a pátek 8.00—12.00, 12.30—16.00
čtvrtek: 8.00—12.00, 12.30—17.00, sobota, neděle: 13.00—17.00

PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Sídlo Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 0658/627527 — mobil 0602/741231

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
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 60 17 02. — Výtisk zdarma.

