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Sliby, pomluvy, omluvy
a hrozby

Už třetí měsíc projednáváme otázky
spojené s hospodařením Hasičského
domu a přilehlého areálu. Stále se
mnozí pohybují na tenkém ledu ne-
podložených slibů, pomluv, vyžadova-
ných omluv a hrozeb. Na takový styl
práce já nepřistoupím, k takovéto prá-
ci mi voliči nedali mandát.

Mnohokrát jsem už vyjádřil přesvěd-
čení, abychom při řešení sporných
otázek společně dali objektivní fakta
na jednu stranu a prázdné sliby a po-
mluvy na stranu druhou. Jsou to podle
mého názoru právě nenaplněné sliby
a pomluvy šířené starostou, které jsou
předmětem sporu. Náš starosta nerad
vyhotovuje zápisy z jednání, písemné
smlouvy a dohody, které by měly záko-
nitě navazovat na sliby, ale i na každo-

Osvobození naší obce od fašismu
si připomeneme

v pondělí 5. května 2003
v 18.15 hodin

při kladení věnců
k pomníku obětem války
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denní práci. Pak také zapomíná nebo
nezapomíná tak, jak mu to vyhovuje
v momentální situaci, a tak přivádí do
omylu lidi, s nimiž jedná, dělá z nich
někdy „podnikavce“. Tak lze pochopi-
telně vysvětlit případ s nedovoleným
parkováním automobilu v garážích
Hasičského domu. Text napsaného
článku bez připomínek starosta zařa-
dil do PO 2/2003, ale následně po jed-
nání s Výborem SDH si „vzpomněl“, že
toto garážování „kdysi“ dovolil. Na do-
taz, kde je o tom platný zápis, začaly
trapné výmluvy, které z právního hle-
diska jsou zcela nepodstatné. Obdob-
né výsledky je možno zjistit i při dal-
ších konkrétních dotazech např.
ohledně vlastnictví klíčů a oprávně-
nosti nakládání s majetkem Hasičské-
ho domu a areálu. Proč starosta nejed-
ná s tímto majetkem stejným způso-
bem jako s inventárním majetkem,
nevím a nebyl mi to dosud schopen
vysvětlit. Zřejmě je to jeho styl práce.

K písemně zpracované připomínce
p. J. Jerglíka a p. M. Polácha přednese-
né na minulém zasedání zastupitel-
stva obce mohu sdělit to, co jsem již
řekl. Nejsem si vědom, že bych svými
články v PO někoho konkrétního urá-
žel, obviňoval nebo nazýval podnikav-
cem. Nehodlám někomu něco v této
souvislosti dále vysvětlovat, od toho tu
jsou právní poradny a na obci je k dis-
pozici celý komplet platných zákonů
na disketách. Zcela nemohu souhlasit
s hrozbami uváděnými v tomto přís-
pěvku. Nebudu se však v této souvis-
losti k těmto hrozbám dále vyjadřovat,
zvláště pak s posměškem tak, jak to
učinil starosta, když jsem jej na tuto
skutečnost upozornil.

Je tudíž na místě se ptát: pochopili
jste, o co zde jde, co je hlavní a co je
vedlejší problém? Proč obviňujete
kontrolu, když zjistí nedostatky, a ne

kontrolovaného, který způsobil tyto
nedostatky?

Pro mne je pochopitelné chování
politické opozice v obci, která má zá-
jem o politickou moc. Nechápu ale
chování koaličních partnerů. Zřejmě
se budu muset ještě hodně učit, nebo
někdo jiný?

Ing. Jaroslav Valas, CSc.

Vyjádření k obvinění
Původně jsem neměl v úmyslu rea-

govat na výše uvedený článek, v němž
pan Ing. Valas svaluje vinu za nevyře-
šené problémy ve vztahu k SDH na
mou osobu. Jako starosta obce mám
odpovědnost také za situaci v obci,
ovšem míru zavinění by měli posoudit ji-
ní, zejména ostatní členové zastupitelstva.

Nikdy jsem netušil, že předmětem
sporu jsou mnou šířené pomluvy. Ne-
jsem si vědom, že bych někdy někoho
pomlouval. Z článků uvedených na to-
to téma v minulých číslech Pražmov-
ských ozvěn si jistě každý dokáže vyvo-
dit závěr sám. 

Před 5. zasedáním zastupitelstva ob-
ce, které projednávalo náklady na pro-
voz hasičské zbrojnice a přilehlého
areálu, jsem byl pozván na schůzi vý-
boru SDH, kde jsem vysvětlil celou
problematiku. Přesně totéž bylo pro-
jednáno i v zastupitelstvu obce, což
mohou potvrdit i přítomní hasiči. Pro-
to nechápu požadavek Ing. Valase,
abych vypracoval zápis z jednání vý-
boru SDH. Měla by to být povinnost
některého člena výboru a ne toho, kdo
je pozván na jednání jako host. Kromě
toho je vše uvedeno v zápise ze zase-
dání zastupitelstva. To jsou důvody,
proč jsem odmítl vypracovat další zá-
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pis, Ing. Valas z jednoho odmítnutí
udělal množné číslo. Osobně nevím
o žádných dalších zápisech, které bych
nechtěl vyhotovit.

Pronájem bytu a prodejny v hasičské
zbrojnici je řešen nájemními smlouva-
mi. Ostatní části budovy a celý areál
vždy užíval SDH na základě ústní do-
hody. Tato skutečnost nikdy nevadila
žádnému členu zastupitelstva. Byl to
naopak SDH, který koncem minulého
roku přišel s návrhem na uzavření pí-
semné smlouvy. V současné situaci je
určitě lepší, že se tato smlouva připra-
vuje, aby se předešlo dalším sporům.
Nezdá se mi, že bych s budovou hasič-
ské zbrojnice a přilehlým areálem na-
kládal jinak, než s ostatním inventár-
ním majetkem obce. Možná bude mít
někdo jiný názor, ale zatím se nikdo se
mnou na toto téma nebavil.

Nejsem si vědom, že bych někdy ob-
viňoval kontrolu za zjištěné nedostat-
ky. Nikdy jsem nezpochybňoval výši
nákladů na požární ochranu. Některé
náklady byly rozúčtovány nájemní-
kům, posouzení oprávněnosti ostat-
ních nákladů a vyvození závěrů je zce-
la v kompetenci zastupitelstva obce.

Ing. Jindřich Vymětalík

Novela vyhlášky
o místních poplatcích

Kromě poplatku za odpady a poplat-
ku za výherní hrací přístroj, které jsou
upraveny samostatnými vyhláškami,
vybírá obec tyto místní poplatky: po-
platek ze psů, poplatek za rekreační
pobyt, poplatek za užívání veřejného
prostranství, poplatek ze vstupného
a poplatek z ubytovací kapacity. Zastu-
pitelstvo obce projednalo novelu vy-
hlášky o místních poplatcích a schváli-

lo změny u poplatku ze psů, poplatku
za užívání veřejného prostranství
a poplatku ze vstupného.

U poplatku ze psů dochází ke zvýše-
ní za psa chovaného v rodinných do-
mech na 80 Kč, za psa chovaného v by-
tových domech na 300 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa se tato částka
zvyšuje v rodinných domech na 300 Kč
a v bytových domech na 800 Kč.

U poplatku za užívání veřejného
prostranství bylo částečně změněno
vymezení veřejného prostranství. Ve-
řejným prostranstvím se rozumí veš-
keré komunikace včetně chodníků ne-
bo pruhu do 1 metru kolem komuni-
kace, plochy v zástavbě bytových do-
mů, plochy mezi hlavní silnicí a obyt-
nými domy, svah nad obytnými domy,
parky u kostela, odstavné plochy
u kostela, u pošty a v Rovni, prostor
před prodejními stánky na křižovatce,
plocha před prodejnou č.p. 120, zpev-
něná plocha před hotelem Travný
a travnatá plocha u obecního úřadu.
Zvýšil se pouze poplatek za umístění
prodejního zařízení v době pouti, nao-
pak některé sazby poplatků byly sníže-
ny. Poplatek lze vybírat za umístění za-
řízení k poskytování služeb ve výši 10
Kč za metr čtvereční a den, za umístě-
ní stavebního zařízení a za umístění
skládky ve výši 2 Kč za metr čtvereční
a den, za umístění prodejního zařízení
ve výši 50 Kč za den a v době pouti 200
Kč za den, za umístění reklamního za-
řízení 20 Kč za den (u podnikatelských
subjektů, jejichž provozovna je v obci
Pražmo, se tato částka snižuje na polo-
vinu), za použití veřejného prostran-
ství pro sportovní a kulturní akce 100
Kč za den, za vyhrazení trvalého par-
kovacího místa pro osobní automobil
5 Kč za den apro nákladní automobil 20 Kč
za den, za umístění lunaparků, cirkusů
a podobných atrakcí 500 Kč za den.



44 Pražmovské ozvěny

Poplatek ze vstupného zůstává ve
výši 10 % s výjimkou diskoték a pro-
dejních akcí, kdy činí 20 % z vybrané-
ho vstupného. Při pořádání tanečních
kurzů, tanečních zábav a plesů mimo
diskoték je možno předem zaplatit
paušální poplatek. Pokud se akce koná
v hotelu Travný, činí paušální poplatek
300 Kč, pro areál hasičské zbrojnice či-
ní tento poplatek 150 Kč. Od poplatku
jsou osvobozeny akce, jejichž celý vý-
těžek je použit na charitativní a veřej-
ně prospěšné účely, akce pořádané
pro děti, dále akce, jejichž pořadate-
lem je Svaz tělesně postižených, a také
akce v areálu hasičské zbrojnice, je-
jichž pořadatelem je Sbor dobrovol-
ných hasičů. Osvobození pro Svaz těles-
ně postižených a pro Sbor dobrovol-
ných hasičů se nevztahuje na akce, u ni-
chž je poplatek stanoven ve výši 20 %.

Veškeré změny platí ode dne vyhlá-
šení, pouze změna výše poplatku ze
psů platí až od 1. 1. 2004.

Z jednání zastupitelstva
obce

Odvolání a volba místostarosty —
Zastupitelstvo obce odvolalo dne 27. 3.
2003 z funkce místostarosty Ing. Jaro-
slava Valase, CSc. Novým místostaros-
tou byl zvolen Marek Kaniok DiS.

Změny ve složení výborů — Po změ-
ně ve vedení kontrolního výboru bylo
nutno provést z důvodu volby nového
místostarosty další změny. Sloučením
stavebního výboru s výborem životní-
ho prostředí vznikl nový výbor životní-
ho prostředí a stavební činnosti, jehož
předsedou byl zvolen Bohuslav Bran-

tál. Výbor je pětičlenný, jeho členy jsou
bývalí členové obou výborů.

Smlouva mezi obcí a SDH — Zastu-
pitelstvo obce schválilo text smlouvy
mezi obcí a SDH, v níž jsou stanoveny
podmínky užívání hasičské zbrojnice
a celého areálu. Obě strany podepíší
smlouvu až po jejím právním posou-
zení.

Požadavek na zrušení zápisu a usne-
sení — Ing. Jaroslav Valas, CSc. v dopi-
se starostovi obce požadoval, aby byl
zrušen zápis a usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva obce. Na své zasedání
dne 24. 4. 2003 projednalo zastupitel-
stvo obce připomínky Ing. Valase a po-
tvrdilo platnost zápisu i usnesení.

Požadavek na přeložení zasedání
zastupitelstva — Ing. Jaroslav Valas,
CSc. požádal dopisem starostu o pře-
ložení 7. zasedání zastupitelstva obce
z důvodu nedostatečné přípravy. Pro-
tože přeložení již svolaného zasedání
zastupitelstva by bylo v rozporu se zá-
konem o obcích, zastupitelstvo obce
se usneslo, že bude hlasovat o zařaze-
ní jednotlivých bodů na pořad jedná-
ní. Nakonec byly z původního progra-
mu vypuštěny dva body a zařazen je-
den nový bod.

Vážení spoluobčané
Jistě většina z vás s napětím a mnozí

se znepokojením sledovala události
vyvíjející se během několika posled-
ních týdnů, které vyvrcholily změnou
ve vedení naší obce. Jsem pevně pře-
svědčen, že tyto události jsou pro obec
skandální a dokonce si troufnu říci, že
v minulosti k ničemu obdobnému ne-
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došlo. Celá událost se vyvíjela velmi
hekticky, mnohdy s vysoce nasazeným
emocionálním laděním, s následnými
výměnami názorů zaměřenými na pro-
pírání osobních antipatií nejen v Praž-
movských ozvěnách, což těžce pozna-
menalo schopnost koncentrace síly na
řešení samotného jádra problému.

Chtěl bych vás ujistit, že jako nový
místostarosta budu usilovat o to, aby
k takovýmto událostem, které nemálo
pošpinily doposud dobré jméno obce,
již v budoucnu nedocházelo a zároveň
vás přesvědčit, že stávající složení
obecního zastupitelstva je natolik zod-
povědné a disciplinované, že do bu-
doucna zabrání jakýmkoliv pokusům
o oslabení schopnosti jeho usnášení
a nastartuje nový proces, který povede
k maximálně možnému hodnotovému
posunu v komplexním rozvoji naší
obce.

V tuto chvíli není mým cílem sezna-
movat vás s dílčími záměry a plány, jež
jsou pro rozvoj obce klíčové, o tom
snad někdy příště, ale pokusit se získat
vaši novou důvěru a podporu, která je
pro bezchybné fungování orgánů obce
klíčová. Jsem si jist, že podpoříte čin-
nost zastupitelstva svými náměty, jak
ledasco změnit k lepšímu, ale také při-
pomínkami a upozorněními na nej-
různější problémy, které se vyskytují
ve vašem okolí. Žádám vás zároveň
o trpělivost, jelikož řešení mnohých
neodkladných záležitostí vyžaduje
nemálo časového prostoru, kolektivní
soudržnosti a finančních prostředků.

Vyzývám všechny, kteří ztratili moti-
vaci jakkoliv přispět k rozvoji naši ob-
ce, aby znovu přehodnotili svá stano-
viska a pokusili se nahlížet na součas-
ný vývoj s optimismem a přesvědče-
ním, že má význam zajímat se o věci
veřejné.
Marek Kaniok DiS., místostarosta obce

Výběrové řízení na místo
vedoucího stavebního
úřadu Obecního úřadu
v Raškovicích

Obec Raškovice vyhlašuje výběrové
řízení na místo vedoucího stavebního
úřadu.

Druh práce:
Souhrnné práce při zajišťování výko-

nu státní právy na úseku územního
plánování a stavebního řádu, ve smys-
lu stavebního zákona a zákonů dopl-
ňujících

Místo výkonu práce:
Obec Raškovice s působností ve

správním obvodu Stavebního úřadu
Raškovice pro obce Krásná, Pražmo,
Raškovice, Morávka a Vyšní Lhoty.

Předpokládaný nástup do zaměst-
nání: od 1. září 2003

Odpady
V nejbližším období až do podzi-

mu bude komunální odpad z po-
pelnic odvážen opět v třítýdenním
intervalu. Odvoz bude prováděn
vždy ve čtvrtek v těchto termínech:
15. květen, 5. červen, 26. červen,
17. červenec, 7. srpen, 28. srpen,
18. září a 9. říjen.

Sběr železného šrotu se uskuteč-
ní v naší obci v sobotu 10. května
2003 v dopoledních hodinách.

Svoz nebezpečného odpadu pro-
běhne v sobotu 31. 5. 2003 v době
od 9.30 do 10.00 hod. před budo-
vou OÚ Pražmo.
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Platová třída: 9

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady pro vznik pra-

covního poměru úředníka dle § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., v platném znění

2. vysokoškolské nebo středoškolské
vzdělání s minimálně pětiletou pra-
xí ve stavebním oboru

3. občanská bezúhonnost doložená
výpisem z evidence rejstříku trestu
ne starší než 3 měsíce

4. k přihlášce je nutno doložit mj. tyto
doklady:

— životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech

— ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání, popř.
ověřená kopie o zvláštní odbor-
né způsobilosti

5. znalost problematiky územně sa-
mosprávného celku výhodou

6. znalost práce na PC a řidičský prů-
kaz skupiny B nutností

7. nekonfliktní jednání a vystupování

Náležitosti přihlášky:
— jméno, příjmení a titul uchazeče
— datum a místo narození uchazeče
— státní příslušnost uchazeče
— místo trvalého pobytu uchazeče
— číslo občanského průkazu nebo

číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka

— datum a podpis uchazeče

Lhůta pro podání přihlášek s poža-
dovanými doklady končí 31. května
2003. Přihlášky zasílejte poštou nebo
osobně doručte v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení — sta-
vební úřad“ na adresu:

Obecní úřad Raškovice
Raškovice 207
739 04 p. Pražmo

Ing. Jan Legerský, starosta

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám touto cestou

oznámit, že v letošním roce si
společnost SAFT – FERAK a. s.

připomene 50. výročí od zahájení
výroby průmyslových Ni-Cd baterií

v Raškovicích. Tuto událost
oslavíme s našimi zaměstnanci
a obchodním partnery ve dnech
12. a 13. 6. 2003. Součástí oslav

bude ohňostroj, který prozáří okolí
13. 6. ve 22 hod.

Vedení společnosti

Služby
sklenářství Motloch

Nošovice čp. 226,
tel. 558 641 708, 604 170 865

nabízí
veškeré sklenářské práce včetně

zasklívání silikonem do dřeva i železa.
Řezání skla všeho druhu včetně
bezpečnostního lepeného skla

na zemědělské i jiné stroje.
Dále provádíme broušení, vrtání

i lepení akvárií a terárií.
V mimořádných případech

i mimo pracovní dobu.

Pracovní doba:
Pondělí, středa 15.30—17.30 hod.,

sobota 9.00—11.00 hod.
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS

EEEEMMMMIIIILLLL KKKKOOOOLLLLEEEENNNNââââIIIIAAAAKKKK

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s.r.o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz
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❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně
❒ dálkového ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz 

SplÀte si svÛj sen o bydlení
Chybí vám ke koupi bytu, modernizaci nebo údrÏbû finanãní zdroje?

S v˘hodn˘mi úvûry a meziúvûry od Li‰ky
se modernizace bát nemusíte.
Pro okamÏité financování bytov˘ch potfieb —
pfieklenovací úvûry od 10 % naspofiení
Vyfiízení rychle a zdarma.

KOMPLETNÍ PORADENSK¯ SERVIS POSKYTUJE:
(uzavírání smluv, úvûry a meziúvûry, modely
spofiení, zmûny ve smlouvách)
Poradenské místo âMSS, a. s.
(spolupracujeme s âeskou po‰tou ve va‰í obci)

Milada Hovjacká — obchodní zastoupení
Politick˘ch obûtí 120, 738 01 Fr˘dek-Místek

(u autobus. stanovi‰tû — vedle SluÏby ‰kole) — Tel.: 604 926 371
Pondûlí-Pátek 9.00—17.00 hodin


