PRAÎMOVSKÉ
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ZPRAVODAJ
16. srpna 2001

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 10. května 2000
a tímto dnem nabyl účinnosti.
Účelem této právní úpravy je přispět k zachování výše uvedených
druhů v naší přírodě. Dle tohoto
zákona se nahrazuje škoda způsobená vybraným živočichem za
předpokladu splnění podmínek
stanovených tímto zákonem.
V CHKO Beskydy se nejčastěji
jedná o škody způsobené vlkem,
medvědem, případně rysem na ovcích, kozách, králících a hrabavé
drůbeži (další vymezená domestikovaná zvířata podle tohoto zákona jsou skot, prasata, vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, kožešinová zvířata), psech sloužících
k hlídání vybraných domestikovaných zvířat (např. slovenský čuvač,
německý ovčák, kavkazský ovčák,
kuvazs, pyrenejský pastevecký
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pes). Dále se jedná o škody způsobené medvědem na včelstvech
a včelařském zařízení.
Náhradu škod na hospodářském
zvířectvu lze poskytnout při splnění těchto podmínek:
— pokud byla zvířata (ovce, kozy,
skot, koně, prasata apod. ) v době
vzniku škody umístěna v uzavřeném objektu (pastvina oplocená
běžným typem pastevní ohrady
nebo elektrickým ohradníkem,
uzavřený např. dřevěný přístřešek
sloužící k přenocování zvířat na
pastvině, uzavřený zděný chlév,
oplocený dvůr apod. )
— pokud byla zvířata v době
vzniku škody pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa (v tomto případě nemusí
splňovat podmínku umístění
v uzavřeném objektu nebo el.
ohradníku)
— pokud byla hrabavá drůbež
a vodní drůbež v době vzniku
škody umístěna v uzavřeném objektu (např. oplocená zahrada,
oplocený dvůr, kurník, chlév)
— pokud byli králíci a kožešinová
zvířata umístěni v době vzniku
škody v uzavřeném objektu (králikárna, kotec apod. ).
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Aby poškozený chovatel obdržel
náhradu škody, musí do 48 hodin
od zjištění škody na území CHKO
Beskydy ohlásit vzniklou škodu
(nejlépe telefonicky na čísle
0651/654293) na Správě CHKO
v Rožnově pod Radhoštěm. Ta provede místní šetření a vystaví protokol (potvrzení o druhu útočících
šelem podle způsobu napadení
a dalších známek přítomnosti,
uvedení rozsahu škod), který zašle
příslušnému okresnímu úřadu
jako podklad pro vyhodnocení této
události.
Vzniklou škodu uhradí poškozenému příslušný okresní úřad — na
základě písemné žádosti poškozeného, doložené potvrzením veterináře přivolaného chovatelem ke
škodě, a na základě protokolu
Správy CHKO Beskydy. Dojde-li ke
škodě způsobené chráněnými šelmami mimo území CHKO Beskydy,
provede místní šetření za státní
ochranu přírody příslušný okresní
úřad.
Připomínáme, že napadením šelmami je nejvíce ohrožen dobytek
umístěný na horských pastvinách
obklopených lesními porosty a na
pastvinách u lesa kolem úpatí hor.
Jako prevenci škod doporučujeme
zvýšenou ochranu hospodářských
zvířat, především jejich zavírání na
noc do objektů nepřístupných pro
šelmy, trvalou přítomnost pastevců nebo pasteveckých psů při pastvě dobytka na odlehlých pastvinách a podobně.
Mgr. František Jaskula
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Te r m í n y z a s e d á n í
zastupitelstva obce
Pražmo
ve 2. pololetí 2001
Zasedání zastupitelstva obce
Pražmo se uskuteční v těchto termínech: 9. srpna, 13. září, 18. října,
15. listopadu, 14. prosince
Začátek zasedání je vždy v 18
hodin, místem konání bude v září
zasedací místnost hasičské zbrojnice, v prosinci sál hotelu Travný,
v ostatních měsících zasedací místnost obecního úřadu.

Oddíl volejbalu
V sezóně 2000/2001 bylo do jednotlivých soutěží přihlášeno celkem 7 družstev mládežnických a 3
družstva dospělých.
Mladší žačky byly zastoupeny
v minivolejbale, kdy se hraje na hřišti 6´6 m se třemi hráči, dvěma družstvy „A“ a „B“ pod vedením paní
Dvořákové a Sonnkové. „A“ družstvo
soutěž vyhrálo bez porážky, „B“
družstvo má zatím jednu výhru, poslední utkání se hrají 29. 6. 2001
v Raškovicích. Žačky hrály také
okresní přebor (hřiště 9´9 m), kde se
umístily na 5. místě. Mladší žáci pod
vedením paní Sonnkové dohráli
soutěž minivolejbalu na 2. místě,
okresní přebor žáků vyhráli a účastnili se také některých turnajů oblastního přeboru, kde se umístili jednou
na 2. místě a dvakrát na místě třetím.
Dorostenky hrající okresní přebor
pod vedením pana Dvořáka skončily
soutěž na 4. místě, dorostenci hráli
oblastní přebor s velmi pěkným 3.
místem ve finálové skupině „B“. Tre-
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nérem družstva je pan Sonnek. Ženy
jsou zastoupeny dvěma družstvy,
družstvo „B“ pod vedením paní Jerglíkové hrálo okresní přebor, družstvo
„A“, jehož trenérem je pan Lysek,
hrálo oblastní přebor I. třídy, kam
postoupilo v loňské sezóně z 1. místa
oblastního přeboru II. třídy. V okresním přeboru hrají také muži, kteří
po podzimní části nepostoupili do finálové skupiny, ovšem ve druhé skupině by mohli skončit na 1. místě.
V srpnu pořádáme již tradičně
turnaje pro dospělé. V sobotu 18. 8.
2001 je Turnaj Jaromíra Vybírala
pro ženy a dorostenky, v neděli
19. 8. 2001 Memoriál J. Saláta pro
muže a dorostence. Všichni jste srdečně zváni.
Hana Felcmanová

Myslivecká rozhledna
pro děti
Na konci školního roku jsme my
učitelky hodnotily, co se nám v mateřské škole podařilo.
Společně s dětmi jsme měli obrovskou radost z toho, že tatínci lesáci
postavili dětem „mysliveckou rozhlednu“. Děkujeme tatínkovi Jiříka
Kašíka, tatínkovi Katušky a Martínka
Honešových a panu L. Pachlopníkovi za zbudování krásné, netypické
a dětmi obdivované hračky na školní zahradě mateřské školy Pražmo.

Poděkování
Sdružení rodičů při mateřské škole
Pražmo uspořádalo akci pro celou
rodinu k ukončení školního roku
na Penzionu Jízdárna na Morávce.
Děti měly možnost povozit se
zdarma na ponících, všichni si pochutnali na opečených buřtech.
Krásné prostředí Jízdárny, vstřícný
přístup zaměstnanců a slunečné
počasí byly pro děti a jejich rodiče
velmi pěknou tečkou za školním
rokem. Děkujeme.
Radmila Králová

NABÍZÍME ÚVĚRY
NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY, REKONSTRUKCE

S ÚROKEM 0 %
Tel. 0658 / 63 64 14, mobil — 0737 / 35 73 43
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování rodinných domů ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ střechy — tesařské práce včetně dodávky řeziva ❑
❒ pokrývačské práce včetně dodávky krytin ❑
❒ klempířské práce ❑
Nabízíme poradenství ke krytinám, stavu střechy,
vhodnosti materiálu.
Možnost zajištění úvěru přes ČS Sporoservis.
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna 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.
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