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Zkušební provoz sirény
V posledním čísle Pražmovských

ozvěn jsme otiskli signály nové
elektronické sirény podle podkla-
dů, které jsme získali z okresního
úřadu. Jak se ukázalo po prvním
skutečném požárním poplachu
a po několika následných zkouš-
kách sirény, průběh některých sig-
nálů nebyl správně zakreslen. Ani
proškolení obsluhy sirény nepro-
vedl okresní úřad hned po instala-
ci, což se projevilo již při prvním
požárním poplachu. Omlouváme
se všem za tyto nedostatky.

Kolísavý signál, který jsme zatím
slyšeli nejčastěji, je skutečně po-
žární poplach. Na rozdíl od ostat-
ních signálů by měl trvat pouze
minutu a není doprovázen žádnou
hlasovou zprávou.

Zkušební provoz sirén v celém
okrese by měl být ukončen do 31.
října 1999. V tomto období budou
sirény spouštěny jednotlivě i sku-
pinově ze všech úrovní, tedy nejen
z obce, ale i z okresního úřadu
a z Hasičského záchranného sboru
ve Frýdku–Místku. Jednotlivé
a skupinové zkoušky by měly pro-
bíhat každé úterý mezi 9. a 12. ho-
dinou. Každou sobotu ve 12 hodin
by měly být spuštěny všechny siré-
ny v okrese. Každé pondělí nebo

středa dopoledne jsou vyčleněny
pro zkoušky v obci.

Během září a října nás tedy bude
zřejmě častěji vyrušovat nepříjem-
ný zvuk sirény. Tyto zkoušky jsou
nutné pro vyhodnocení funkčnosti
celého systému a odstranění
závad. Jindřich Vymětalík

Uzavření obecního
úřadu

V týdnu od 13. do 19. září bude
na obecním úřadě jen jediný
úřední den, a to pondělí 13. září.
Od úterý 14. září až do konce
týdne bude obecní úřad uzavřen
z důvodu malování. V těchto
dnech bude možno vyřídit v za-
sedací místnosti v přízemí jen
naléhavé záležitosti. Děkujeme
za pochopení.
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Ceny za likvidaci odpadů
Obecní zastupitelstvo na svém

posledním zasedání znovu jednalo
o ceníku služeb při nakládání s od-
pady v souvislosti s připomínkami
některých občanů. Ceník, který byl
zveřejněný v minulém čísle zpra-
vodaje, zůstává v platnosti. Nebu-
dou poskytovány slevy důchod-
cům, je však možno požádat o sní-
žení paušálního poplatku v přípa-
dě ekologického topení.

Zastupitelstvo se dohodlo, že
o snížení poplatku rozhodne indi-
viduálně na základě žádosti poda-
né na obecním úřadě do konce září
1999. Snížení poplatku bude při-
znáno jen žadatelům, kteří proka-
zatelně používají výhradně ekolo-
gické topení.

Upozornění
vlastníkům lesů

Okresní úřad Frýdek-Místek, re-
ferát životního prostředí, jako
orgán státní správy lesů, upozor-
ňuje vlastníky lesů na skutečnost,
že v poslední době na území naše-
ho okresu stupňují svou aktivitu
různí podnikavci z Valašska. Jedná
se vesměs o kořistnické praktiky
firem či jednotlivců, kteří za směš-
ně nízké částky vykupují lesní po-
zemky s kvalitními mýtními poros-
ty, které okamžitě vytěží. Samotná
těžba dřeva, která je vedena pouze
snahou o okamžitý zisk, má cha-
rakter bezohledného devastačního
zásahu do lesního prostředí jak
svým rozsahem, tak způsobem
provedení. Velké škody na půdním
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krytu vznikají nerozvážným nasa-
zením těžkých mechanizmů. Jako
příklad je možno uvést případy
těžby dřeva v Kozlovicích, Pstruží
nebo Hodoňovicích.

Státní správa lesů řeší tyto delikty
ukládáním pokut za porušení les-
ního zákona (až 1 milión Kč)
a vzhledem k nevalné pověsti těch-
to „podnikatelů“ má oprávněné
obavy o osud takto vytěžených
ploch.

Správní orgán apeluje na vlastní-
ky lesů, aby se nezbavovali lesní
půdy tímto rizikovým způsobem
a v případě jejího prodeje pak dbali
na provedení řádného vkladu do
katastru nemovitostí. Pro posuzo-
vání vlastnické odpovědnosti za
stav takto prodávaného lesního
majetku je rozhodující datum
vzniku právních účinků tohoto
vkladu. Původní vlastník lesa se
může dostat do konfliktu se záko-
nem v případě, když nový majitel
pozemku zahájí neoprávněnou
těžbu dřeva ještě před provedením
vkladu nového vlastnictví do ka-
tastru nemovitostí.

Vlastníci lesů by si měli dávat
pozor i na uzavírání smluv o dílo či
o prodeji dřeva nastojato. Existují
podnikatelé, kteří využívají nedo-
statků v záměrně spekulativně
uzavřených smlouvách a vystavují
tím vlastníka lesa riziku sankčního
postihu za porušení lesního záko-
na provedenou těžbou dřeva. Je
třeba vědět, že vlastník lesa (nebo
jím najatá firma) nemůže ve svém
lese těžit dřevo podle své libovůle.
Lesní zákon určuje pevná pravidla
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pro hospodaření v soukromých le-
sích. Těžební možnosti jednotli-
vých lesních majetků jsou dány le-
sními hospodářskými osnovami
a každý vlastník lesa, který má
v úmyslu provést jakýkoliv hospo-
dářský zásah, je podle lesního zá-
kona povinen obrátit se na přísluš-
ného odborného lesního hospodá-
ře, který mu ochotně vysvětlí pravi-
dla při hospodaření v lese. Uzavře-
ná smlouva by proto měla mít
jasně stanovené podmínky, a to ze-
jména uvedenou lokalitu těžby
dřeva, její výši a způsob provedení
zásahu.

V zájmu objektivity je třeba také
říci, že v regionu působí i velmi se-
riózní firmy, které provádějí nejen
těžbu dřeva, ale i zalesňování a po-
radenství, a to ke všeobecné spo-
kojenosti vlastníků lesů.

František Vrubel

Škody způsobené
výkonem
práva myslivosti a zvěří

V poslední době se začínají na re-
ferát životního prostředí okresního
úřadu hromadit dotazy na náhra-
du škod způsobené zvěří na domá-
cím zvířectvu nebo na úrodě.

Jak v takovýchto případech po-
stupovat, řeší ustanovení § 34 až
§36 zákona o myslivosti. Podle § 34
odst. 1) písm. b) je uživatel honitby
povinen hradit „škodu, kterou v ho-
nitbě na honebních pozemcích
nebo na polních plodinách dosud
nesklizených, nebo na lesních po-
rostech způsobila zvěř, u níž je sta-

novena doba lovu.“ Tentýž paragraf
v odstavci 4) dále ukládá vlastníko-
vi nebo nájemci honebního po-
zemku povinnost učinit přiměřená
opatření k zabránění škody, avšak
tak, aby zvěř nebyla zraňována.
Pokud by vlastník honebního po-
zemku taková opatření neprovedl,
sníží se náhrada škody. Honebním
pozemkem se rozumí orná půda,
louka, pastvina, vodní plocha a les.
Způsobí-li zvěř škodu na pozemku
nehonebním, v neoplocených
ovocných a zelinářských zahra-
dách, pak se škody nehradí (§ 34
odst. 5 zákona o myslivosti). Rov-
něž nelze uhradit škody způsobené
zvěří na plodinách nesklizených
v agrotechnických lhůtách. (§ 34
odst. 6 zákona o myslivosti).

Poškozený, jemuž vznikla škoda
na zemědělských plodinách nebo
na lesních porostech, je povinen
tuto skutečnost oznámit uživateli
honitby, tj. předsedovi mysliveckého
sdružení nebo mysliveckému hos-
podáři, a pokusit se s nimi dohod-
nout o způsobu a výši náhrady. Když
k dohodě nedojde, musí poškozený
oznámit předsedovi rozhodčí komi-
se tuto událost. V případě poškození
zemědělských plodin musí sdělit do
14 dnů ode dne, kdy škoda vznikla,
na jaké kultuře, parcele a katastrál-
ním území a současně oznámit, jaké
opatření bylo učiněno k zabránění
škody a jaká je její výše. U škod na
lesních porostech vzniklých od 1.
července předcházejícího roku do
30. června běžného roku, je lhůta
pro uplatnění škod 30 dnů od uply-
nutí uvedeného období. Uvedené
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lhůty, ve kterých je nutno škodu
oznámit jsou lhůtami propadnými,
takže jakmile tyto lhůty prošly,
nárok na náhradu zaniká.

Na základě ohlášeného požadav-
ku na náhradu škody postupuje roz-
hodčí komise ve smyslu ustanovení
§ 36 zákona o myslivosti. Předsedou
rozhodčí komise Okresního úřadu
Frýdek–Místek je Ing. Petr Kulík.

Škodu, kterou způsobí liška obec-
ná, kuna lesní, kuna skalní, tchoř
tmavý a pernatí dravci na domácím
zvířectvu, uživatel honitby ani stát
nehradí. Poškozenému vlastníku
domácích zvířat náhrada ze zákona
o myslivosti nepřísluší. Doporuču-
jeme poškozenému, aby se obrátil
na uživatele honitby, který může
v dané lokalitě, kde k nadměrným
škodám touto zvěří dochází, zvýšit
její odstřel. Vlastník domácího zví-
řectva musí ve vlastním zájmu
škodě zabránit, to znamená na noc
zvířata zavírat do chléva a nene-
chávat je volně venku.

Škodu, kterou na domácím zví-
řectvu způsobí vlk či medvěd brt-
ník, stát v současné době nehradí.
Je však připravován věcný záměr
zákona o přiznání náhrady škody
způsobené některými zvláště chrá-
něnými živočichy, mezi které je za-
hrnut vlk i medvěd.

S ohledem na výše uvedené do-
poručujeme chovatelům, aby pro
tento případ škod uzavřeli pojiště-
ní, které se vztahuje na skot, prasa-
ta, ovce a kozy a platí též pro pří-
pad uhynutí nebo nuceného utra-
cení zvířete. Pojistnou smlouvu na
základě žádosti uzavírá s chovate-

lem Česká pojišťovna a.s., se síd-
lem na ul. Hluboká č. 60, Frýdek,
tel. č.: 323 86. Druhou pojišťovnou,
která uzavírá pojistnou událost to-
hoto druhu, je Chmelařská pojiš-
ťovna, jejíž jednatel sídlí v budově
Územního odboru Ministerstva ze-
mědělství na ul. 4. května č. 217,
Frýdek–Místek, tel.č.: 31753.

Vydávání zásilek do
vlastních rukou u České
pošty

Jelikož nám velice záleží na neu-
stálém zkvalitňování našich služeb
a jejich dostupnosti a jsme si vědo-
mi problémů s vyzvedáváním do-
poručených zásilek do vlastních
rukou zaměstnaným občanům,
rozšiřujeme naše služby ve Vaší
obci.

Občané si mohou od 1.9.1999 po
předchozí telefonické dohodě
s poštmistrem vyzvednout dopo-
ručenou zásilku do vlastních rukou
i v sobotu od 7.00 do 8.00 hodin.
Zásilka jim bude vydána zaměst-
nancem naší pošty v dohodnutou
dobu. Česká pošta, s.p.

Změna pokladních hodin
v pobočkách ČS

V souvislosti s požadavky klientů
na prodloužení pokladních hodin
u České spořitelny a.s. v pátky
a přizpůsobení se úředním hodi-
nám orgánů státní správy v pondě-
lí a středu jsou od 30.8.1999 v po-
bočkách v Brušperku, Bystřici nad
Olší, Dobré, Frýdku-Místku na ná-



městí Svobody a Zámeckém ná-
městí, Frýdlantě nad Ostravicí,
Hnojníku, Jablunkově, Třinci 1,
Paskově, Šenově a ve Vratimově
pokladní hodiny takto:

pondělí a středa 8—12, 13—17 h
úterý a čtvrtek 8—12 h
pátek 8—12, 13—15 h

Pro úplnost dodáváme, že po-
kladní hodiny v pobočce ve Frýd-
ku–Místku, Na Poříčí 596, se nemě-
ní a zůstávají v pondělí a čtvrtek od
8 do 17 hodin, v pátek jen do 16
hodin.

Česká spořitelna a.s.

Oznámení IKS KB
a Komerční banky a. s.

Akcionáři IPF KB, podílníci IKS
KB PLUS: Neprodávejte své akcie
pod cenou!

Pokusy vychytralých podvodní-
ků, kteří se snaží zbohatnout na
lidské důvěřivosti a nedostatečné
znalosti, se stále opakují. Opětovně
se objevují útoky na akcionáře In-
vestičního privatizačního fondu
KB z první vlny kupónové privati-
zace a podílníky IKS KB Plus
z druhé vlny, fondy, které obhospo-
dařuje Investiční kapitálová spo-
lečnost KB a.s. Snahy spekulantů
získat tyto akcie především od
drobných akcionářů co nejlevněji
a vydělat tak na rozdílu dnešní
tržní ceny akcie a hodnoty čistého
obchodního jmění připadající na
jednu akcii rostou v souvislosti
s plánovaným otevřením obou
fondů v příštím roce.

Akcionáře a podílníky obou

fondů v poslední době opětovně
navštěvují osoby, které se v řadě
případů dokonce neoprávněně vy-
dávají za pracovníky Komerční
banky, a na základě falešných in-
formací je nutí k odprodeji fondů.
Hlavním zavádějícím a lživým „ar-
gumentem“ podvodníků je „infor-
mace“ o údajné britské společnos-
ti, která prý vlastní již 80 % akcií
fondu a nyní vykupuje zbytek. Tito
podvodníci nabízejí jen zhruba po-
lovinu hodnoty, kterou mají akcie
a podílové listy v současné době na
BCPP.

Podobně jsou kontaktováni také
akcionáři Komerční banky a.s., kte-
rým dokonce za jednu akcii v ceně
965 Kč nabízejí pouhých 400 Kč.

„Pokládáme za svou povinnost
důrazně upozornit, že se jedná
opět o čistě spekulační charakter
uvedených pokusů o podvod,
které jsou založeny na šíření dez-
informací a mají za cíl připravit
drobné akcionáře o jejich majetek
a obohatit spekulanty“, uvedl
v této věci Jan Pokorný, člen před-
stavenstva a náměstek ředitele In-
vestiční kapitálové společnosti Ko-
merční banky a.s.

Irena Nováková, Ivo Polišenský

Ohlédnutí za minulým
školním rokem
v ZŠ Raškovice

Výuku 410 žáků v 18 třídách zajiš-
ťovalo 23 pedagogických pracovní-
ků. Povinnou školní docházku
ukončilo 41 žáků. 34 z nich odchází
na střední školy s maturitou (85 %),
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7 na tříletá odborná učiliště. Mimo
to ze 7. tříd bude 5 žáků pokračovat
ve studiu na gymnáziu. Do prvních
tříd nastoupilo 1. září 40 žáků.

Velmi potěšující jsou letošní vý-
sledky v okresních soutěžích
a olympiádách. Naši žáci obsadili
26 krát místo v první desítce. V ne-
oficiálním pořadí jsme mezi 57
školami okresu obsadili 3. místo.
Největší úspěchy jsme zazname-
nali v biologii, matematice, za-
hrádkaření, fyzice a historii.

Na konci školního roku dosáhlo
38 % žáků I. stupně na samé jed-
ničky. Na II. stupni má vyzname-
nání 40 % žáků. Chování se bo-
hužel rok od roku horší, výsledkem
jsou čtyři dvojky, dvě trojky a řada
ředitelských důtek. Tři žáci neu-
spěli a budou dělat opravné zkouš-
ky nebo opakovat ročník.

Naše škola se výrazně zaměřuje
na ekologickou výchovu. Jsme za-
pojeni do různých i celoevrop-
ských projektů. V průběhu roku
proběhlo velké množství akcí
s touto problematikou.

Těchto několik řádků je jen
malým výsekem všestranné čin-
nosti žáků, učitelů a ostatních za-
městnanců základní školy.

Děkuji touto cestou všem svým
spolupracovníkům, rodičovskému
sdružení, obecním zastupitel-
stvům i sponzorům za velmi dob-
rou spolupráci ve školním roce
1998—99.

Václav Strakoš

rr

Informace o cvičebních
hodinách pro veřejnost
na ZŠ v Raškovicích

Cvičení pro ženy:
Začínáme již 7. září 1999
úterý 19—20 h — aerobic s Janou
čtvrtek 19—20 h — posilování a ka-
lanetika
platba 10 Kč/hod.,nebo 200 Kč/rok
— členský příspěvek

Novinkou je
zdravotní cvi-
čení na vel-
kých míčích
(na uvolnění
páteře, na po-
sílení a zpev-
nění celého
těla). Budeme
provádět for-
mou malého
kursu (10 h)
každé úterý
a čtvrtek od
18 do 19 hod.
Cena kursu 180 Kč, počet míst
omezen na 9.

Zájemci, hlaste se co nejdříve na
zahájení cvičení, tj. v úterý 7. 9.,
nebo přímo u Felcmanové Hany.

Cvičení mužů — každou středu
od 17 do 18.30 od 6. října 1999.

Dále touto cestou hledáme pro
oddíl volejbalu žáky a žačky. Zá-
jemci se mohou hlásit u paní Dvo-
řákové Dagmar, nebo p. Sonkové
během měsíce září každé pondělí
v 16 hodin na volejbalovém hřišti
v Raškovicích.
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Pozor! MMMMOOOOTTTTOOOORRRRIIII SSSSTTTTÉÉÉÉ     Pozor!

Zákonné pojištění — povinné ručení
za Vaše vozidlo si budete moci již v brzké době

sjednat i zde na Obecním úřadě v Pražmě
u zástupců IPB pojišťovny, a.s.

Další informace budou včas zveřejněny.

Zájemci o spolupráci v této oblasti pojištění se mohou
kontaktovat přes OÚ Pražmo

nebo volat na tel. č.: 0601 54 87 33 — pan Pollák

PensionJízdárna
Po roce od otevření:

rozšířil svou nabídku o kvalitní
archivní vína.

Mimo to každou sobotu a neděli připravujeme

nové speciality na grilu.
Srdečně zveme zejména k večernímu posezení

IP
B
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R
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P

IPB POJIŠŤOVNA
akciová spoleãnost
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE
I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE.
PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Sídlo Sokolská 1347 (u Mostárny)

Frýdek–Místek
tel. 0658/62 75 27

mobil 0602/74 12 31

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


