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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Vážení spoluobčané,
výsledek voleb v naší obci

svědčí o důvěře v obecní zastu-
pitelstvo, v němž se vyměnili
pouze dva členové. Je to potěšu-
jící, ale zároveň i zavazující,
protože se od nového zastupi-
telstva očekává přinejmenším
stejně dobrá práce jako v uply-
nulých čtyřech letech. To zna-
mená, že nové zastupitelstvo by
mělo pokračovat v nastoupené
cestě a snažit se vyvarovat všech
nedostatků, které se v jeho práci
objevily, neboť dnes je tento
tým určitě zkušenější.

Nové volební období bude
určitě velmi náročné. Nečekají
nás velké akce, spíše nás čeká
drobná práce, která je limitová-
na našimi finančními možnost-
mi. Musíme hledat pouze
úsporná řešení a využívat
všechny možnosti ke získání
dalších finančních prostředků,
abychom snížili zadluženost
obce na únosnou míru.

Věřím, že obecní zastupitel-
stvo nezklame vaši důvěru a že
bude vždy odvádět dobrou
týmovou práci. Jemu i vám přeji
úspěšný nový rok.

Jindřich Vymětalík

Obecní zastupitelstvo přeje
všem občanům pokojné
a radostné prožití vánočních
svátků a do nového roku
pevné zdraví, dobrou pohodu,
spokojenost a štěstí.

Z důvodu čerpání dovolené o vánocích bude Obecní úřad Pražmo
uzavřen ve středu 23.12. a ve čtvrtek 31.12.1998.



Výsledky komunálních
voleb v obci Pražmo

Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998
se konaly v České republice komu-
nální volby. V naší obci se voleb
zúčastnilo 403 voličů, což představu-
je 53,95 % z celkového počtu zapsa-
ných voličů.

Ve volbách do sedmičlenného
zastupitelstva kandidovalo pět stran
s 22 kandidáty. Zvítězila KDU – ČSL,
která získala 4 mandáty: Ing. Jind-
řich Vymětalík získal 321 hlas, Břeti-
slav Zbořil 255 hlasů, Jiří Rusek 220
hlasů a Karel Fišer 172 hlasy. KSČM
získala 1 mandát, zvolen byl Ing.
Jaroslav Valas, CSc. se 126 hlasy. Dále
byli zvoleni nezávislý kandidát Jan
Šigut 182 hlasy a nezávislý kandidát
Jan Krzyžánek 231 hlasem.

Dne 27. listopadu se konalo první
zasedání nového zastupitelstva, na
němž byl zvolen starostou obce Ing.
Jindřich Vymětalík a místostarostou
Jan Krzyžánek.

Na druhém zasedání obecního
zastupitelstva dne 10. prosince bylo
ustaveno 6 komisí. Finanční a reviz-
ní komisi bude řídit Jan Krzyžánek,
sociální komisi Karel Fišer, stavební
komisi Jan Šigut, kulturní komisi
Břetislav Zbořil. Předsedou komise
místního hospodářství, do jejíž
působnosti bude patřit také provoz
mateřské školy a hřbitova, je Jiří
Rusek. Poslední komisí je komise
životního prostředí, jejímž předse-
dou je Ing. Jaroslav Valas, CSc.

Jindřich Vymětalík

Změna odvozu odpadů
Po dohodě s firmou ASA bude

odvoz odpadů prováděn v těchto
dnech: středa 23. prosince, pon-
dělí 4. ledna, pátek 15. ledna
a pak každý týden vždy v pátek.

Plán zasedání obecního
zastupitelstva v 1. pololetí 1999
Zasedání se uskuteční:
21. ledna, 18. února, 12. března,
15. dubna, 13. května, 18. června.

Zasedání v březnu a v červnu počí-
tají s větší účastí veřejnosti, proto
je místem konání hasičská zbroj-
nice, zasedání v ostatních měsí-
cích se konají v zasedací místnosti
Obecního úřadu Pražmo. Začátek
zasedání je vždy v 18 hodin

Poděkování
V pátek 4. prosince v 9.15 hodin

přišli do mateřské školy Pražmo
svatý Mikuláš, čert a anděl. Čert
vypadal hrůzostrašně, ale nebyl zlý.
Některé děti si s ním i zatančily.
Svatý Mikuláš pokáral nezbedy,
pochválil děti za písničku nebo bás-
ničku. Společně s andělem rozdávali
Mikulášské balíčky plné sladkostí
a ovoce. Ač byl na začátku Mikulášské
nadílky v očích dětí patrný strach
a obavy, v závěru se všechny oči roz-
zářily radostí z balíčků.

Ředitelka MŠ a výbor sdružení
rodičů při MŠ Pražmo touto cestou
děkují za věnování darů do Mikuláš-
ských balíčků: panu Hruboňovi,
majiteli Večerky v Pražmě, za slad-
kosti, paní Klímkové, majitelce
Večerky WaK v Rovni, za ovoce.

Děkují taktéž ochotným a oběta-
vým rodičům, bez nichž by to prostě
nešlo. Radmila Králová

Zápis do první třídy
Základní škola Raškovice ozna-

muje, že zápis dětí do 1. třídy pro-
běhne 3. a 4. února 1999 v době od
13.00 do 16.00 hodin v budově
základní školy.
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Činnost sociální komise

Milou náplní činnosti sociální
komise jsou návštěvy jubilantů
a vítání malých občánků. Nejinak
tomu bylo i v tomto roce.

V roce 1998 se narodilo v naší
obci 7 dětí, z toho 2 děvčata a 5
chlapců. Při tomto malém počtu se
uskutečnilo jen jedno vítání
občánků v zasedací síni obecního
úřadu. Rodiče dětí dostali vkladní
knížku pro své dítě, kytičku, foto-
grafii a drobný dárek.

V tomto roce bylo celkem 22

jubilantů, z toho 8 šedesátiletých,
kteří obdrželi blahopřání. Jubilanty
od 70 let navštěvuje sociální komi-
se s kytičkou a dárkovým balíčkem.
Celkem se uskutečnilo 14 takových
návštěv, z toho bylo 7 návštěv při
výročí 70 let, 1 návštěva při výročí
75 let, 2 návštěvy při 80 letech a 3
návštěvy při výročí 85 let. Jedna
návštěva byla zcela zvláštní, proto-
že se týkala nejstarší občanky Praž-
ma devadesátisedmileté paní Cho-
vancové.

Karel Fišer

Připravili jsme pro Vás:

10 % vánoční slevu
na pojištění Vašich rodinných domků,
domácností nebo rekreačních objektů.

Využijte této nabídky a sjednejte si s námi schůzku!

Tel.: 069/641 08 20, 0601/54 87 33 – pí Polláková.

Ženy a dívky!
Nehtová modeláž (prodlužování nehtů) –
technika porcelán pouze na telefonické
nebo osobní objednávky na adrese
Růžena Polášková, Pražmo 217, tel. 93663.



Sdělení České spořitelny
Vážení klienti, s politováním Vám

sdělujeme, že z důvodu přestěho-
vání obecního úřadu v Raškovicích
do nových prostor mimo stávající
budovu a nenalezení náhradního
místa, které by umožňovalo bez-
pečný provoz filiálky České spoři-
telny v Raškovicích, jsme nuceni
ukončit provoz této filiálky.

Poslední úřadování se uskuteční
v pondělí dne 21.12.1998 v poklad-
ních hodinách: 8.00 – 12.00 a 13.00
– 16.00 hod.

Po tomto datu budou všechny
vkladní knížky převedeny do
okresní pobočky ve Frýdku-Míst-
ku, Na Poříčí 596, tel. 603 111.

Pokladní hodiny v okresní po-
bočce:

pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00 hod.
pátek 8.00 – 16.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Okresní pobočka
České spořitelny, a. s. Frýdek-Místek

Přestěhování Obecního
úřadu v Raškovicích

Obecní úřad v Raškovicích se stě-
huje do opravené budovy naproti
Feraku. Z tohoto důvodu je od 2.
prosince uzavřen stavební úřad, od
17. prosince bude uzavřena také
matrika.

Stavební úřad i matrika zahájí
svou činnost v nových prostorách
dne 4. ledna 1999, úředními dny
budou pondělí a středa vždy od 7
do 17 hodin.
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PAN JIŘÍ FLUKSA, bytem Raškovice 573, tel. 0658/93672 nabízí těm klientům, kteří
dosud nemají sjednané výhodné spoření s příspěvkem státních dotací, zprostředko-
vání služeb v oblasti investic. Jedná se o Všeobecné stavební spoření a Penzijní při-
pojištění (šetření) jak na důchod, tak v důchodovém věku. U stavebního spoření je
tato možnost již pro děti od narození a Penzijní připojištění i pro mladou generaci
od 18 let – v možnosti zlepšit si svůj budoucí důchod, který bude činit v době, až
půjdou do důchodu, 35—40 % jejich průměrného platu. Doposud u současných
odchodů do důchodu to činí kolem 60 % prům. mzdy, kterou vydělali.

U prvního jmenovaného produktu činí tento státní příspěvek 25% dotací na Váš roční
vklad. Maximálně 4 500 Kč ročně. Šetření je na pětiletý cyklus. Úrok z tohoto vkladu
činí 4,5 % ročně. Celkové zhodnocení vychází na 14 % při pětiletém šetřícím období.

U druhého produktu, tj. Penzijního šetření v částce 100—500 Kč měsíčně, je státní
příspěvek v rozmezí 50—150 Kč měsíčně. Ročně to činí 600—1 800 Kč + zhodnocení
8 % ročně. Celkový výnos je v rozmezí 33—58 %, což je závislé na výši Vašeho vkladu.

Třetí způsob investic je kombinace obou způsobů šetření. Tady se čerpají státní
prostředky na oba tyto produkty nezávisle. Šetří se v částkách 200—600 Kč dle mož-
ností klienta. U tohoto způsobu se zhodnocení pohybuje v rozmezí 60—70 % na
dobu šetření 5 let. Tento produkt je nejvýhodnější pro klienty nad 46 let. Lze jej nezá-
visle uzavírat i na 2 osoby.

Jsou to produkty Penzijního fondu Komerční banky a Všeobecné stavební spoři-
telny Komerční banky, které se uzavírají prostřednictvím společnosti FiM, jež byla
vybrána konkurzem.

V případě zájmu o některý z produktů se obracejte na výše uvedenou adresu a telefon
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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
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Odchyt toulavých psů
V poslední době se opět zvýšil

v obci počet toulavých psů. Většinou
se jedná o psy, kteří nemají majitele.
Občas se mezi nimi objeví také psi,
kteří sice majitele mají, ale často mu
utíkají. Pokud majitel psa nemá
snahu postarat se o svého psa
a nechá ho klidně volně pobíhat po
obci, dopouští se přestupku, neboť
porušuje obecně závaznou vyhlášku
č.1/92 o zákazu volného pobíhání psů,
domácích zvířat a drůbeže na území
obce Pražmo. Tato vyhláška nebyla
vydána jen na ochranu občanů před
některými dotírajícími psy, ale také
na ochranu psů před jinými psy
nebo před dopravními prostředky.

Letos na podzim se situace natolik
zhoršila, že obecní úřad nechal
odchytit tři toulavé psy. Odchyt na
základě uzavřené smlouvy zajišťuje
pan Jan Ondračka, Sedliště 114.
Kromě nákladů na dopravu účtuje
obci 260,- Kč za vlastní odchyt psa
a 108,- Kč za každý den jeho ustáje-
ní. Jsou to jistě nemalé výdaje, přesto
se obecní úřad rozhodl v případě
potřeby odchyt zopakovat. Může se
klidně stát, že s toulavými psy bude
odchycen také pes, který právě utekl
svému majiteli, pokud ho on sám
nepustil, aby se proběhl po obci.
Bude-li mít majitel zájem o svého
psa, měl by se ohlásit na obecním
úřadě a pak si zajet pro svého psa
k panu Ondračkovi, pochopitelně za
předpokladu, že je ochoten plně
uhradit odchyt psa a jeho ustájení.
K tomu by se ještě daly připočítat
náklady na následné projednání
v přestupkové komisi a případná
pokuta.

Pamatujte na ochranu svých psů.
Pro psa, který vždy okamžitě po-

slechne svého pána a jemuž pán ani
nedovolí, aby se sám vzdálil, je snad
tato vyhláška příliš tvrdá. Musíme si
ovšem přiznat, že takoví psi se v naší
obci prakticky nevyskytují.

Jindřich Vymětalík

Informace pro vlastníky
a spoluvlastníky lesů

Dne 31. prosince 1998 odchází do
důchodu Ing. Miroslav Pěchuvka,
který nyní vykonává odbornou sprá-
vu lesů v katastru obcí Morávka,
Vyšní Lhoty, Pražmo a částečně
v katastru obce Raškovice.

Na místo odborného lesního hos-
podáře nastupuje od 1. ledna 1999
Ing. Tomáš Peka. Na odborného les-
ního hospodáře se můžete od Nové-
ho roku obrátit v těchto úředních
hodinách:
Pondělí Obecní úřad Morávka
14.00—16.30 h, tel. 0658/691 021
Středa Lesní správa LČR v Raškovi-
cích (areál pily p. Foldyny)
12.00—15.00 h, tel. 0658/93 561

Kdykoliv také na tel. čísle
0602/16 7319, popř. zanechte vzkaz
na telefonním záznamníku.

Ceny vodného pro rok 1999
Představenstvo akciové společ-

nosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava schválilo
s platností ode dne odečtu měři-
del, uskutečněného po 1. lednu
1999, uplatnit ceny vodného takto:
• voda pitná – domácnosti 12,01
Kč/m3

• voda pitná– ostatní 13,40 Kč/m3.
K takto stanoveným cenám vod-

ného nutno připočíst 5 % DPH.
Ing. Antonín Barteček
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Stavební spofiitelna Wüstenrot
Stavební spofiení je v˘hodné jak pro ty, ktefií chtûjí stavût nové, ãi opravovat

star‰í bydlení, koupit byt, domek apod.
Ale také pro ty, ktefií chtûjí velmi v˘hodnû spofiit.

STAVEBNÍ  SPO¤ITELNA WÜSTENROT VÁM NABÍZÍ :
úroãení Va‰ich úspor 3 %

státní podporu 25 %
úvûr s úrokem ve v˘‰i 6 %
A TAKÉ NùCO NAVÍC:

navrácení poplatku za uzavfiení smlouvy (1%)
zpûtné úroãení v‰ech Va‰ich úspor o 1.5 % (t.j. 4.5 % celkem)

moÏnost získat úvûr a 60 % z cílové ãástky
zv˘hodnûní pfii uzavfiení tzv. následné smlouvy o stav. spofiení a mnoho dal‰ího

Pomohu Vám sepsat smlouvu o stavebním spofiení pfiímo na míru podle Va‰ich potfieb.
MÛÏete mne nav‰tívit na Morávce ã.p. 243, Lipové, naproti RS Fuãík,

a to kaÏdou stfiedu v dobû od 15.00 do 19.00
nebo si dojednat schÛzku na tel. ãísle 0658/93 513 (po – pá, 17.00 – 20.00).

Ing. Tomá‰ Pavelek

Chcete vyhrát milion?
Uzavřete smlouvu o stavebním spoření s liškou

do 31.12. 1998.
Kromû toho mÛÏete získat státní podporu za leto‰ní rok aÏ 4 500 Kã,

rodinnou prémii aÏ 1 600 Kã.
Ve‰keré informace získáte na své po‰tû, v Investiãní a Po‰tovní bance, a. s., ve Fr˘dku-Místku

nebo v Informaãním a poradenském centru âeskomoravské stavební spofiitelny, a. s.,
U staré po‰ty 54, Fr˘dek-Místek (dennû 8,00—11,30 a 12,00—17,00 hod., tel. 0658/645 998).
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Škody na lesích pilatkou
V nižších polohách naší oblasti se

v posledních letech značně rozmno-
žují pilatky. Napadají smrky do stáří
60ti let a to jak jednotlivé smrky
u chat, tak lesní porosty. Poškození
je dobře viditelné, neboť vrcholky
stromků jsou bez jehlic, stromky
vypadají jako ošlehnuté mrazem.
Při poškození se snižuje přírůst,
dochází k usychání a znetvoření
vrcholů a konců větví a k pomalému
odumírání stromů.

Charakteristika a vývoj:  Žlutočer-
né vosy se rojí v květnu a začátkem
června. Kladou vajíčka na letošní
jehlice. Vylíhlé housenice okusují
jen mladé, rašící výhonky. Po třech
týdnech žíru padá housenice k zemi
a v půdě přezimuje v zámotku.
V květnu příštího roku se líhne do-
spělá pilatka a koloběh pokračuje.

Ochrana: Již několik let se provádí
letecké postřiky. Protože pilatka
postupuje do stále vyšších nadmoř-
ských výšek, musel být proveden

v loňském roce postřik i na spodní
části katastru Morávky a Pražma.
Rovněž v příštím roce se počítá
s postřikem v oblasti Vyšních Lhot,
Pražma a Morávky. Letecky jsou
však ošetřeny jen větší plochy.
Doporučujeme proto všem majite-
lům, jejichž stromky nebudou letec-
ky ošetřeny, aby provedli postřik
zádovými postřikovači alespoň
u těch napadených stromků, které
těmito postřikovači lze ošetřit. Nej-
účinnější je postřik mladých house-
nic. Je možno používat všech povo-
lených dotykových jedů, jako je
DECIS, TREBON, VAZTAK, CYPER
a pod. Používá se 0,2 až 0,3 litru na
jeden hektar. Návod na použití je
u všech přípravků. Přípravky je
možno zakoupit u fy VK-FOREST, J.
KORNIA, DOBRÁ – VÝZKUMNÝ
ÚSTAV a podle příslibu ředitele
budou přípravky v příštím roce
i u Lesů Frýdek-Místek, a.s., sklad
Pražmo. Ing. Miroslav Pěchuvka

Realitní kancelář MONETAR, a. s.,
člen Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

nabízí občanům odbornou pomoc a spolupráci
při prodeji, koupi či využívání nemovitostí.

Každý, kdo prodával nemovitost, zjistil, že se jedná o náročnou
záležitost z hlediska časového, právního a psychického. Poskytneme

Vám kvalitní služby, zejména zpracování znaleckých posudků,
vyhledání solventního zájemce, zpracování podkladů pro sepisování

kupních smluv a ošetření peněžního převodu.

Volejte na tel. 0658/318 87

Realitní kancelář MONETAR, a. s.,
Frýdek-Místek, Hutní projekt, ul. 28. října 1495.


