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Obecní zastupitelstvo přeje všem
občanům pokojné
a radostné Velikonoce.

Ještě jednou o odpadech
Článek o odpadech, který vyšel v minulém čísle Pražmovských ozvěn, vyvolal
u občanů různé reakce. Podle očekávání
reagovali podrážděně téměř všichni dlužníci. V této souvislosti se omlouváme majitelům domků s popisnými čísly 54 a 201,
kteří se do výčtu dlužníků dostali omylem.
Jedním z kladných ohlasů na uvedený
článek je dopis pana Ing. Kubenky, který
zkráceně otiskujeme:
Už ve třech číslech Pražmovských ozvěn
(5/99, 8/99 a 2/2000) se starosta obce zabýval problematikou komunálního odpadu.
Napovídá to o významu problému, který
s obtížemi řeší všechny průmyslově vyspělé státy světa. O závažnosti této záležitosti
svědčí i dvě právní normy, jež za tím účelem vydal náš Parlament v poměrně krátké
době za sebou, v roce 1997 a letos.
Obyvatelstvo, jak městské tak vesnické,
se zvyšujícím se poplatkům za likvidaci
domovních odpadků brání, ale jiné cesty
není. V obci se nacházejí kontejnery na separovaný sběr, už to představuje určitou
úsporu finančních prostředků občanů. Jen
by měly být plně a též správně využívány.

„Do nádob nepatří plasty znečištěné zbytky jídel a nápojů, obaly od motorových
olejů a chemikálií“, to cituji z Pražmovských Ozvěn 8/99. Ale neměly by tam být
odkládány plastové láhve v té podobě, jak
je kupujeme, ale měly by být pokud možno
zploštělé (jak doporučuje pan starosta
v PO 8/99). Nechápu, proč mnoho našich
občanů těchto pokynů nedbá.
V obci se šíří ještě jeden nešvar, který
hyzdí její vzhled. Kolem cest a zejména
v okolí autobusových zastávek se povaluje
stále více různých obalů ze sladkostí a pamlsků, ale i láhve od nápojů a podobně.
Velkou většinu toho mají na svědomí děti
a školní mládež. Takový nepořádek nesvědčí o pořádkumilovnosti obyvatel obce
a kazí její pověst. Je žádoucí, aby v tomto
ohledu na mládež více působili rodiče
i učitelé. Jinak svou netečností vedeme dorost k lhostejnosti a necitlivému vztahu
k jejich životnímu prostředí.
Odvážení odpadků do lesních porostů
a do potoků (týká se především chatařů na
Grunikách) a zakládání černých skládek
vůbec (to zejména u řeky Morávky) hraničí
se zákonem a mělo by být přísně postihováno. Pro chataře byly na dvou místech
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(Gruniky a Mecka) postaveny dva velkoobjemové kontejnery. Jejich zakoupení zvýšilo výdaje obecní pokladny, ale jsou nutné
v zájmu vzhledu obce a ochrany přírody.
V čísle 2/2000 Pražmovských ozvěn jsou
uvedeni někteří „hříšníci“, kteří se dosud
nevyrovnali se zavedením poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Lze se domnívat, že se hájí tvrzením, že
„oni žádný odpad neprodukují“. Opak je
pravdou. Odpad produkuje v různé míře
a v různé podobě každý občan. A pokud
přece tvrdí, že odpad nemá, s největší
pravděpodobností ho doma spaluje.
Nebezpečné v tomto směru jsou především výrobky z umělých hmot a všechny
plasty. Jejich spalováním při nízkých teplotách se vytvářejí nebezpečné rakovinotvorné splodiny, znečišťuje se ovzduší celé

obce a ničí druhotné suroviny. Takto by si
občané počínat neměli.
Problematikou odpadů se zabývalo na
březnovém zasedání také obecní zastupitelstvo. Jednou z možností snížení nákladů
na odvoz odpadů je změna dvoutýdenního
intervalu svozu popelnic na třítýdenní.
Tato změna by zřejmě měla platit od května a budeme o ní včas informovat.
Zastupitelstvo také schválilo, jak ukládá
novela zákona o odpadech, vyhlášku č.
1/2000, kterou se stanoví poplatek za sběr,
třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru. Pro
2. pololetí 2000 je stanoven poplatek 80 Kč
za osobu pro rodinné domky a 150 Kč za
chatu. Poplatek za žeton zůstává stejný,
tedy 20 Kč.
Jindřich Vymětalík

Sběr nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 13. května 2000 od 10 do 10.30 hodin
u Obecního úřadu Pražmo.

Sběr železného šrotu
se uskuteční v celé obci rovněž 13. května 2000 v dopoledních hodinách

Měli jsme karneval
V sobotu 11. března mohly všechny děti
i se svými rodiči přijít na veselý Dětský karneval, který se konal v Hotelu Travný.
Děti byly v nápaditých a veselých maškarních kostýmech. Bylo vidět, že nejedna
maminka nad maškarním kostýmem strávila hodně času. Děti se pohybovaly s naprostou noblesou jako by od narození byly
oněmi princeznami a princi, vílami a jinými pohádkovými bytostmi. Na tanečním
parketu se mohli všichni předvést, ať už
v tanci nebo v připravených soutěžích. Poněvadž děti soutěžily a tančily s velkou
chutí, všechny dostaly rozmanité odměny.

Velmi se líbil veselý program dětí z Mateřské školy Pražmo. Ráda bych poděkovala našim tradičním kanrnevalovým sponzorům, a to p. Balonové — „Cukrárna Raškovice“, panům bratrům Vlčkovým —
„Hračkářství a Průmyslové zboží Raškovice“, panu Chalupovi ml. —“Průmyslové
zboží Pražmo“, paní Hajduchové — „Hotel
Travný“ a také panu Bohuslavu Brantálovi
„Firma malířské a natěračské práce“ za finanční sponzoring.
Poděkování patří muzikantům –„Žižci“,
výboru „Sdružení rodičů při MŠ Pražmo
a všem rodičům dětí z mateřské školy, kteří
se aktivně podíleli na uskutečnění DětskéRadmila Králová
ho karnevalu.

Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h.
na OÚ Raškovice JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv
včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.
Kontakt: tel. č.: 069/681 07 41 nebo 081 40 05, mobil 0603 33 72 19
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Oprava a rekonstrukce
přehrady Morávka

Jak jsem našla to, co jsem
hledala

Na opravě vodního díla Morávka došlo
koncem minulého roku k nesrovnalostem
mezi dodavateli stavby. Firma Ingstav Opava
odstoupila od smlouvy pro opravu a rekonstrukci. Její úkoly na dokončení stavby převzala firma Algoman.
Celková oprava pokračuje dle původního
plánu. Drobné časové posuny vznikly, ale nejsou v důsledku ovlivněním na konečném
ukončení akce.
Přehrada se začala naplňovat dle plánu,
a to 16. března letošního roku. Pro kontrolu
položené krycí fólie nesmí nádrž stoupat více
než 1 m za 24 hodin. Tím vzniká situace, že
v korytě řeky není stálý odtok. V horské části
naší obce je stále ještě velké množství sněhu,
který za teplého počasí odtává a obsluha přehrady musí do řeky odpouštět od 1m3 až po
20—25 m3 vody. Vznik odtokových vln je způsoben i funkčními zkouškami technologických zařízení na díle i vyzkoušení průtoku
v nové vypouštěcí štole. Tyto zkoušky jsou
nutné, aby tato štola převedla tání a případné
deště. Spolu s ostatním vypouštěcím zařízením je zaručena maximální bezpečnost vodního díla.
Na vodním díle Morávka působí jako orgán
ochrany firma IKO, která střeží celý objekt.
Protože v nádrži je nastoupena voda, začala
dodávka pitné vody do úpravny. Od doby napouštění bude ve zvýšené míře uplatňován
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ od
Lipového a zákaz vstupu do pásem hygienické ochrany. Sankce za porušení výše uvedených opatření jsou v pravomoci České policie, Vodní stráže, tak i bezp. agentury IKO.
Dále na vodním díle pokračují dokončovací práce stavebního charakteru, napojování
přenosů měření, chemické injektáže, úprava
komunikací, úpravy terénu a další práce,
které musí být hotovy k 30. červnu letošního
roku, kdy stavba jako celek končí dle plánu.
Jistě bude třeba vykonat hodně práce i po
ukončení opravy přehrady, aby tato nádrž
byla v takovém dokonalém stavu, jaký byl
před opravou.
Jan Jadlovec, hrázný VD Morávka

Tak jako mnoho jiných rodičů, i my
s manželem jsme se vloni na jaře zabývali
tím, kam půjde naše dcera do 1. třídy. Navštívili jsme několik škol, ale nakonec jsme
„podlehli“ paní učitelce Světlaně Šipulové
na ZŠ Morávka. Když mi totiž začala vyprávět o projektu „Začít spolu“, který chce v 1.
třídě otevřít, neváhala jsem, protože jsem
věděla, o čem je řeč. Naše dcera chodila tři
roky do Mateřské školy Beruška ve Frýdku,
kde tento projekt realizovali jako první na
severní Moravě a jejich zásluhou se dnes
rozvíjí v několika mateřských a základních
školách.
Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jak
důležitá je první třída pro život člověka. Ale
když naše dcera dorůstala a po skvělých
zkušenostech z MŠ, tajně jsem si přála
najít školu stejných kvalit jak profesních,
tak lidských.
Jsem ráda, že jsme se rozhodli pro Morávku. Projekt „Začít spolu“ představuje
spoustu práce pro učitele a asistenty, kteří
jsou odměněni spoustou spokojených
a veselých dětí s touhou vědět víc. Projekt
„Začít spolu“ představuje začátek spolupráce mezi dětmi, rodiči a učiteli. Protože
ti všichni mají možnost podílet se na vyučování.
Děti jsou vedeny k tomu, aby se uměly
samy rozhodnout a vybrat si. Učí se diskutovat o problému, najít řešení i najít si sám
svou chybu, což je mnohem účinnější než
si ji nechat opravit.
Co se líbí dětem? Každodenní práce
a spolupráce ve skupinkách. Vždy se najde
něco, v čem realizují a zároveň si rozšíří
svůj obzor vědění. Ranní kruh, ve kterém
se nejenom učí nové věci, ale i zpívá, tančí
a cvičí. Někomu se líbí koutek pokusů
a objevů, jinému výtvarný ateliér.
Morčátka ve třídě, o která se učí děti starat a mohou si je vzít o víkendu domů.
A mnoho dalších věcí.
A co jsem tedy hledala a našla? Svobod-
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né pracovní prostředí pro děti, ve kterém
má každý právo na svůj názor a diskusi. Atmosféru bez strachu z neúspěchu a trestu,
protože učitel nekritizuje a netrestá, ale
motivuje k lepšímu výkonu a chválí každou snahu, která vede k cíli. Našla jsem
program, který mi umožňuje kdykoliv
vstoupit do vyučování a seznámit se tak
s prací učitelky, asistentky i dětí. Zjistila
jsem, že skutečnost, že děti paní učitelce
i paní asistentce tykají, jejich přirozenou
autoritu neohrozí, ale naopak posílí.
Zažila jsem třídní schůzku, jež nebyla
nutnou povinností, ale příjemnou návštěvou. A v neposlední řadě jsem našla paní
učitelku, která má ráda změny a umí se
k nim správně postavit. Miluje své prvňáčky a oni zase milují ji. Tady, v první třídě, se
začíná tvořit vztah ke vzdělávání. Našla
jsem to, co jsem hledala.
Monika Škanderová, Dobratice

Sdružení zdravotně
postižených má bohatou
činnost
Za velké účasti členů Sdružení zdravotně
postižených, smíšené organizace Morávka
— Pražmo, se konala 26.března 2000 v hotelu Travný hodnotící členská schůze. Dokladem dobré spolupráce sdružení s obcemi byla účast starostů obcí Morávka, Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty. Hodnotící
schůzi řídil předseda organizace Karel Koždoň, zprávu o činnosti za rok 1999 přednesl Jan Šigut.
Smíšená organizace má ke dni konání
schůze 110 členů, z toho 65 žen a 45 mužů.
Pouze 15 členů má věk pod 50 let.
Veškerou činnost řídí výbor, který se
schází pravidelně jednou za měsíc. Během
minulého roku se konaly dvě členské schůze, v březnu to byla hodnotící členská schůze a v listopadu schůze spojená s přednáškou o aktuálních problémech našich obcí,
kterou přednesl starosta obce Raškovice
Ing. Legerský.

Na jaře se někteří členové zúčastnili
okresní soutěže v kuželkách, za přispění
okolních obcí se uskutečnil jednodenní zájezd do Kroměříže. V srpnu se konaly za
hojné účasti veřejnosti tradiční Plackové
hody. Ke zdařilým akcím můžeme počítat
také účast v pětiboji a podzimní setkání
kronikářů okresu. Nesmíme zapomenout
ani na rekondiční pobyty a návštěvy jubilantů, nemocných a členů starších 80 let.
Na závěr členské schůze zazněla slova
díků sponzorům a obcím Morávka, Pražmo, Raškovice, Krásná a Vyšní Lhoty za finanční podporu činnosti sdružení. Také
starostové obcí hodnotili kladně bohatou
činnost Sdružení zdravotně postižených,
která se neomezuje pouze na vlastní členy,
ale slouží všem občanům.

Pro chovatele psů
Každoročně upozorňujeme občany na
zákon 565/90 Sb., o místních poplatcích
a obecně závaznou vyhlášku 1/97, které
ukládají chovateli psa povinnost přihlásit
nového psa na obecním úřadě ihned po nabytí a vyzvednout si pro něj evidenční
známku. Dále zákon a vyhláška ukládají
povinnost zaplatit místní poplatek do
31.března běžného roku, a to bez vyzvání
a bez vyměření. Po tomto datu je obecní
úřad oprávněn poplatek doměřit o 50 %
vyšší. Doporučujeme proto chovatelům,
aby napravili případné opomenutí této
skutečnosti do doby, než jim obecní úřad
stihne poplatek vyměřit.

Závěry besedy o velkých
šelmách
V pátek, 3. března t.r., se na Obecním úřadě
na Morávce konala beseda pracovníků Správy CHKO Beskydy s občany na téma Velké
šelmy v oblasti Beskyd. V současnosti se
v našem kraji pohybuje přes 20 rysů a jedna
menší smečka vlků. Poslední vlk byl zastřelen
v roce 1917 v blízkosti Hrčavy u Jablunkova.
Ochranáři z CHKO usilují o navrácení vel-
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kých šelem do přírody a proto mají zájem,
aby současné stavy této zvěře byly zachovány. U vlka se spíš jedná ještě o zvýšení počtu,
aby se snížily škody, které na lesních porostech působí vysoká i srnčí zvěř. Proti těmto
záměrům vystoupila řada občanů — chovatelů ovcí, ale též myslivci. Tato skupina občanů tvrdí, že dosud není dořešena otázka náhrad škod způsobených velkými šelmami na
hospodářském zvířectvu, myslivci poukazují
na ztráty na lovné zvěři. Ochranáři pokládají
přítomnost rysů a vlků v oblasti Beskyd za
přirozenou věc a doporučují chovatelům
ovcí, aby se sdružovali do pastevních družstev a obce soustřeďovali do větších stád hlídaných jednak pastýřem, jednak ovčáckými
psy. Poukazují na staletou tradici salašnictví
v tomto kraji.

Uskutečnění tohoto návrhu závisí na vzájemné dohodě chovatelů ovcí a na možnostech soustředěné pastvy na větších plochách.
V naší obci by se k vybudování novodobého
salaše hodily zatím většinou ladem ležící
pastviny na Zlani. Existující Pastevní sdružení Zlaň by tuto myšlenku jistě podpořilo. Co
se týče lovné zvěře, škody jí působené na lesních porostech vyplývají jednak z nadprůměrných stavů vysoké i srnčí zvěře, jednak
z malé uživnosti honebních pozemků, kterou
nemůže nahradit ani zimní přikrmování.
Šelmy v přirozených podmínkách při lovu
vybírají ze stáda nezdravé či jinak oslabené
jedince, protože jsou snadnější kořistí. Tak
plní funkci jakési zdravotní policie a přispívají ke zkvalitnění populace.
Bohdan Kubenka

Oznámení: Dne 1. března 2000

AUTOÆKOLA Æ. RULçK
zahájila úřední hodiny v kulturním středisku Raškovice:
Pondělí 17.00 — 18.30 hod.
Středa 17.00 — 18.30 hod.
Výuka autoškoly probíhá v Raškovicích dle domluvy zájemců,
v případě většího zájmu je možnost výuky i v dopoledních hodinách.
Lze získat oprávnění skupiny A, B, T, E — za osobní automobil.
Cena kurzu dle dohody a kurzovné je možno platit v několik splátkách.
Žádosti lze vyzvednout jak v místě autoškoly, tak též v papírnictví p. Vlčka
a železářství p. Chalupy v Pražmě.
Zahájení nového kurzu:
Skupiny AB — 19. dubna 2000 17.00—18.30 hod.
26. dubna 2000 17.00—18.30 hod.
Informace na tel. čísle — pan Rulák 0603 / 51 31 43 nebo 0658 / 69 21 03

BEZPEN A VELMI VłNOSN

zhodnocení Va‰ich finanãních prostfiedkÛ Vám nabízí
finanãní instituce s dlouholetou tradicí.

Novinky

v nabídce finanãních produktÛ jsou dostupné kaÏdému.
Tel. 0658 / 63 64 14
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ºelezÞstv, domc potÞeby, elektro
FIRMA CHALUPA, PRAŽMO 62

nabízí občanům
10měsíční bezúročný splátkový prodej
elektrospotřebičů, travních sekaček
a jiného zboží.
Půjčovna firmy Chalupa půjčuje stroje pro orání,
sečení nízké a vysoké trávy. Dále pak půjčujeme
křovinořezy, řezačku obkládaček, vrtačky, úhlové
brusky, elektrický hoblík, vysavač listí a nečistot,
motorovou pilu, míchačku, sbíjecí kladivo, vrtací
kladivo, čerpadlo a pod.

Splátkový prodej mobilních telefonů EUROTEL
a PAEGAS na 8 bezúročných splátek

V O D A – T O P E N Í – P LY N
Jindřich Kaňok
tel. 0658 / 68 12 03, 0602 / 72 77 86
Provádíme montážní práce včetně dodávky materiálu
a odborných projektů:

❖ instalace a revize plynu
❖ instalace vody — plast, měď a pozink
❖ topení — plast, měď, černé trubky.
Nabízíme možnost splátkové úhrady faktur.
Při větším objemu prací možnost slevy 3 až 5%.

CHARITA FRÝDEK–MÍSTEK, F. Čejky 450

SBÍRÁ PÁNSKOU A DĚTSKOU OBUV.
Kontakt: K. Zajícová tel. 0658 / 354 49 mobil 0604 / 65 52 16
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Zástupci firmy P O F I N nabízejí
místním obãanÛm tyto sluÏby:
■ zhodnocení úspor (roční zúročení peněz až 12 % s výpovědní
lhůtou pouze 6 týdnů)

■ finanční zajištění dospělých i dětí
■ zabezpečení pro důchod (občan, který spoří neplatí z odvedené
částky daně, ročně si tak lze snížit daňový základ až o 12 000 Kč)

■ výhodné úvěry (Českomoravská stavební spořitelna a. s.
CAC LEASING)
■ zprostředkování nákupu bílé i černé techniky pro vaši
domácnost na splátky i za hotové ve spolupráci s firmami LAPOS,
s.r.o. a HOME CREDIT, a.s.
■ zprostředkování nákupu výpočetní techniky na splátky i za
hotové ve spolupráci s firmou CALVER, s.r.o.
■ povinné ručení aut
Mimo tyto služby nabízíme Český mobil s programem OSKAR.
Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Pražmě — kancelář v přízemí.
Možnost objednání osobní schůzky i mimo úřední hodiny u vás doma.
Informace denně na tel. čísle: 0606 280 660
Klient, který uzavře smlouvu na jakýkoli produkt nabízený zástupci
firmy POFIN obdrží za projevenou důvěru milý dárek.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
LEVNł TEXTIL —Æebestov Antonia
oznamuje svým zákazníkům, že prodejna byla přestěhována ze Stolařství Šebesta
a syn v Raškovicích do suterénu budovy Obecního úřadu v Pražmě.
Provozní doba: úterý—pátek 9—12, 14—17 hodin, sobota 9—12 hodin

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

Vm nabz v plnm rozsahu tyto sluìby:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

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.

