
8. července 1998 číslo 6 / 1998

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou Pražmovské ozvěny v nové podobě.
Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku nakladatelství Beatris z Čeladné na grafic-
ké zpracování a tisk zpravodaje za výhodnou cenu, která je nižší, než byly dosa-
vadní náklady. Věříme, že si na nový vzhled zpravodaje zvyknete a že vám Praž-
movské ozvěny opět dobře poslouží.

V sobotu 13. června
pozdravil starosta obce
nově narozené děti a je-
jich rodiče.

Výsledky voleb
v obci Pražmo do Par-
lamentu České repub-
liky ve dnech 19. a 20.
června 1998 (bílý slou-
pec na pozadí znázor-
ňuje celostátní výsled-
ky).
Zapsaných voličů 738.
Odevzdaných hlasů
543, tj. 73.58 %.
Platných hlasů 540.
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Spalování plastů nám škodí
Často se zlobíme na komíny prů-

myslových podniků, neboť nám
mohou pořádně zaneřádit ovzduší. Je
však kouř z našich vlastních komínů
neškodnější? Často právě z něho uni-
kají velmi nebezpečné plyny, které
nám všem otravují život.

Velmi nebezpečné je spalování
plastů. Proto podle nového zákona
o odpadech dává obec možnost sepa-
rovaného sběru plastů do určených
kontejnerů. Bohužel nám jeden
z nich nedávno kdosi zapálil. Nezpů-
sobil jen škodu na majetku obce, ale
poškodil také ovzduší. Hnutí DUHA
vydalo ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí ČR informační
leták, v němž rozebírá škodlivost spa-
lování plastů a jiných odpadů. Z toho-
to letáku jsou vybrány následující
informace.

Plasty jsou obohaceny různými lát-
kami, jako jsou změkčovadla, barviva
a stabilizátory. Ty často obsahují
těžké kovy – hlavně kadmium a zinek.
Při spálení se těžké kovy jednak uvol-
ní do ovzduší, jednak zůstávají
v popelu. Při nedokonalém hoření
plastů vzniká také hodně oxidu uhel-
natého. Tento plyn je jedovatý, neboť
je schopen vázat se na krevní barvivo
– hemoglobin. Tím znemožňuje pře-
nos kyslíku krví, což může vést
k vnitřnímu zadušení. Spalováním
plastů se uvolňují také uhlovodíky,
které přispívají ke vzniku fotochemic-
kého smogu. Dalším nebezpečím při
spalování plastů je únik ftalátů, které
mají schopnost hromadit se v lid-
ském těle. Světová zdravotnická orga-
nizace je označila za ještě škodlivější
než obávané polychlorované bifenyly.

Vznikají i monomery příslušného
plastu (základní stavební kameny
jeho uhlovodíkového řetězce). Ty jsou

rovněž nebezpečné. Monomer polye-
tylénu je etylén, který při vysokých
koncentracích způsobuje narkózu.
Z polyetylénu se vyrábějí například
sáčky, igelitové tašky, cedníky, síta...

Propylen – monomer polypropyle-
nu – má rovněž narkotické účinky
a působí negativně na krevní oběh.
Z polypropylenu se vyrábějí napří-
klad kelímky, elektroizolační materi-
ál, textilní vlákna... Monomer polys-
tyrenu – styren – je rovněž jedovatý.
Používá se na některé kelímky na
potraviny, jako pěnový polystyren
a podobně.

Nejnebezpečnější je spalování poly-
vinylchloridu (PVC)! Za velmi škodli-
vé se považuje i dokonalé spalování
tohoto plastu, tedy při vysokých tep-
lotách ve spalovně. Hořením PVC
vzniká kyselina chlorovodíková, která
silně dráždí horní cesty dýchací.

Spálením 1 kg PVC se uvolní asi 0,5
kg kyseliny. Při spalování doma uniká
do komína také monomer PVC –
vinylchlorid. Je to velmi jedovatá
látka s rakovinotvorným účinkem.
Váš kouř obsahuje také karcinogenní
dioxiny. Uvolňuje se i plynný chlor či
ještě agresivnější fosgen, tedy látky,
jež se používaly v první světové válce
jako bojové plyny. Vysoké koncentra-
ce způsobují poleptání plic a okamži-
tou smrt, nižší vedou k nemocím
dýchacích cest. Z PVC se vyrábějí
novodurové trubky, podlahové kryti-
ny, pláštěnky, ubrusy, hadice a někte-
ré obaly.

Nebezpečné nejsou jen plasty. Pro-
blémy mohou nastat také při pálení
gumy, umělých textilních vláken či
dřevotřísek. Dávejme tedy pozor na
to, co pálíme. Nehazardujme se svým
životem, ani se životy svých přátel.

Jindřich Vymětalík
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Vám nabízí kvalitní služby v oblasti nákupu, prodeje
a pronájmu nemovitostí.

Pomůže Vám najít vhodného zájemce o koupi Vašeho
rodinného domu, chalupy, chaty, pozemků apod.

Zajistíme kompletní právní servis a všechny náležitosti
související s převodem nemovitostí (kupní smlouvy, znalecký

odhad atd.).

Po telefonické domluvě přijedeme přímo na místo.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Naše adresa:
Realitní agentura MAT

Štursova 13
(Místecké náměstí)

738 02 Frýdek-Místek
tel., fax: 0658 / 320 29, tel. 0658 / 644 544

mobiltel: 0602 712 606
e-mail: mat@ova.pvtnet.cz



Náhrady za škody
způsobené zvěří na lesních
porostech

Podle zákona o myslivosti č. 512, §34
je uživatel honitby povinen nahradit
škody (okus, loupání apod.), které zvěř
způsobila na lesních porostech. Pokud
majitel neučinil žádná opatření
k zabránění škodám (fólie, nátěr, pla-
šení, obalení, oplocení atd.) náhrada
se snižuje podle míry zavinění.

Škody, které zvěř způsobila do 30.
června 1998 a výši požadované náhra-
dy, musí majitel nahlásit uživateli
honitby. Pokud uživatel nedá písemný
souhlas s náhradou škody nebo pokud
se nedohodnou na výši náhrady, musí
majitel do 30. července 1998 nahlásit
škodu, požadovanou výši náhrady
a provedená opatření k zabránění
škod na adresu:

Okresní úřad Frýdek-Místek
ref. životního prostředí
rozhodčí komise škod zvěří
ved. Antonín Mráz
73801 Frýdek-Místek

Komise pak určí výši náhrady.

Praktický postup:
V přiložené mapě jsou zakresleny

hranice honiteb. Pokud si nedokážete
určit, ve které honitbě se Váš poškoze-
ný porost nachází, informujte se
u revírníků Lesů České republiky s.p.
nebo u pracovníků Lesy Frýdek-Mís-
tek, a.s. V naší oblasti jsou tyto honitby
a odpovědní pracovníci za její užívání:

1. Honitba Vyšní Lhoty – Morávka –
Hlisnikovský Jiří, Morávka 336

2. Honitba Slavíč – Blabla Josef,
Morávka 420

3. Honitba Kotly – Lesostavby Frý-

dek-Místek, Ing. Bazgier Jan, Frý-
dek-Místek

4. Honitba Skalka – Lamper Vladi-
mír, Pražmo 151

5. Honitba Bílý Kříž – Foldyna Jan,
Pražmo 177

6. Honitba Travný – Zeman Josef,
Morávka 17

Podle škody můžete požadovat
náhradu. Výše náhrady za škodu nebo
způsob odstranění škody zcela záleží
na vzájemné dohodě mezi uživatelem
honitby a majitelem lesních pozemků.
Pokud však k dohodě mezi Vámi nedo-
jde, musíte do 30. července 1998 podat
hlášení o škodě, o požadované výši
peněžní náhrady a opatřeních k zabrá-
nění škod na Okresní úřad. Ten pak
rozhodne o výši náhrady. Pokud do
30.7.1998 hlášení na Okresní úřad
nedoručíte, zaniká Vám nárok na
náhradu.

Ing. Miroslav Pěchuvka
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MUDr. Andrea Polová sdûluje,
Ïe dovolená v gynekologické

ambulanci v Ra‰kovicích je 6.—16
srpna a 24. srpna—8. záfií 1998
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Turnaj o pohár starosty
obce Pražmo

Dne 6.6.1998 se konal v areálu hasič-
ské zbrojnice I. ročník turnaje
v malé kopané „O pohár starosty
Obce Pražmo“. Turnaje se zúčastnilo
sedm družstev, která se umístila
v tomto pořadí:

1. FC Norton – Hotel Travný
2. Dolina "A" Raškovice
3. Dolina "B" Raškovice
4. FELA – Zlatník, lyžařské vleky
5. Pila FOLDYNA – Raškovice
6. BŮŽEK – zahradnictví
7. BRANTÁL – malířství

Vítězné družstvo obdrželo putovní
pohár. V soutěži „O Krále střelců“ ve
střelbě s míčem na cíl zvítězila v kate-
gorii dospělých Dagmar Palečková
a v kategorii dětí Veronika Olšáková.

Turnaj se odehrál za úmorného
vedra a jeho vysokou sportovní kvalitu
i další hmotné zabezpečení se podaři-
lo zajistit díky sponzorům:
Obec Pražmo
Sbor dobrovolných hasičů Pražmo
Fa Pavel KNOPP
Fa DANEL – tabák, noviny – KURKOVÁ
Jana
Fa BRANTÁL – malířství
Fa BŮŽEK – zahradnictví
VEČERKA – Josef HRUBOŇ
Domácí potřeby – Antonín CHALUPA
Květinářství – Oldřiška GYUDINCOVÁ
LESTRADING – Malinovský, Tinka
FELA – Zlatník, lyžařské vleky
Hotel TRAVNÝ

Jiří Bůžek

ZO zdravotně postižených
vás srdečně zve na tradiční

plackové hody
které se konají dne 15. srpna 1998

od 15 hodin
v areálu Hasičské zbrojnice

na Pražmě.

V˘stava obrazÛ
Milu‰e Bfiezinové

se koná od 3. do 9. července 1998
v OÚ Morávka.

Výstava otevřena denně od 9 do 17 hodin.

66 Pražmovské ozvěny



Pražmovské ozvěny 77

N A B Í D K A  S L U Ž E B  V L E S N Í  V Ý R O B Ě

Firma GAVLAS nabízí vlastníkům lesních porostů tyto odborné služby:
— těžba lesních porostů
— prořezávky a probírky lesních porostů
— přibližování dřevní hmoty univerzálním kolovým traktorem,

případně speciálním lesním kolovým traktorem
— přibližování dřeva koňskými potahy
— zprostředkování odvozu dřeva, včetně naložení a složení na místo

určení
— zprostředkování prodeje dřeva za výhodné ceny
— zprostředkování dalších služeb.

Nabízené služby budou prováděny k plné spokojenosti zákazníků, na pro-
fesionální úrovni v cenách po vzájemné dohodě.

Zájemci o tyto služby se mohou obracet
na adresu:
František Gavlas
739 06 Vyšní Lhoty 24
telefon: 0658/93856

NÁBYTEK
739 51 Dobrá 169 – v centru obce

tel./fax: 0658/641014

S P L ÁT K O V Ý  P R O D E J  B E Z  R U Č I T E L E
sedací soupravy – česká výroba, dobrá cena

obývací stěny
válendy, letiště

rozkládací křesla
židle, stoly

bytové doplňky
nábytek ze smrkového masívu

Otevřeno: pondělí—pátek 9—12 hodin, 1230—17 hodin
sobota 8—12 hodin (neděle zavřeno)

Zveme vás k návštěvě



Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks.   —   Zdarma.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat k projížďce na koni, do
klidného prostředí Moravskoslezských Beskyd, kde se v údolí řeky
Morávky nachází naše jízdárna. Připravili jsme vše tak, abyste i vy

mohli okusit okouzlující pohled na svět z koňského sedla.

Nabízíme vám:
jízdu na koni v jízdárně nebo v terénu

jízdu na ponících pro děti
po dohodě projížďku v kočáře a v zimě na saních (pro 4 osoby)
individuální výcvikové kurzy jízdy pro začátečníky i pokročilé

v časovém rozvrhu dle vašich požadavků.
Od srpna 1998 máme pro vás útulné ubytování v našem rodinném

penziónku pro 12 osob. K dispozici vám budou dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením.

Bližší informace můžete získat v CK NEMO SELECTA
(naproti McDonald’s v centru Ostravy tel.: 069/611 71 13–14).

Aktuální cenový list platný od 15. 5. 1998.
výuka jízdy na koni (pro děti min. od 12 let) — 1 hod. 150 Kč

vyjížďka do terénu (pro pokročilé) — 1 hod. 250 Kč
jízda na ponících (pro děti max. do 12 let) — 15 min. 30 Kč

REIT jízdárna pod Lipovým s. r. o.
Morávka 232, 739 05 Frýdek-Místek

tel.: 0601 / 53 49 64
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