PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
22. října 1999

Pořádek v obci
Většina z nás by si určitě přála, aby
naše obec byla pěkně upravená.
Mnozí proto pečlivě upravují bezprostřední okolí svých domků a jistě
by si přáli, aby podobně vypadalo
i veřejné prostranství.
Právě pořádek na veřejném prostranství se někdy těžko udržuje.
Jsou to především určité skupiny
mládeže, které ničí obecní majetek
a dělají v obci nepořádek. Vůbec je
nezajímá, že tento majetek slouží
i ostatním občanům, však se někdo
najde, kdo ho opraví. A proč by se
měly odpadky dávat do košů, když je
může posbírat někdo jiný?
Asi takto uvažovaly některé skupinky mládeže, které se scházely
v letních měsících na lavičkách
kolem pomníku. Výsledkem jejich
schůzek byly dvě rozbité lavičky
a hromady odpadků. Proto byly la-
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vičky postupně odvezeny a záleží
pouze na chování těch mladých, zda
se na jaře vrátí zpět.
Největší problémy nastávaly vždy
po hlučných diskotékách v hotelu
Travný, které trvají mnohdy dlouho
do noci. Pak vznikají největší škody
na obecním i soukromém majetku.
V poslední době sice došlo k nepatrnému zlepšení, přesto nemíníme tolerovat další případné škody a budeme je dávat k prošetření Policii ČR.
Možná se pachatelé škod nezjistí, ale
vyšetřování bude určitě mnoha
lidem znepříjemňovat život.
Prosím mládež naší obce, aby si
uvědomila, že zákony platí i pro ni.
Pokud si nechceme vzájemně znepříjemňovat život, musíme zachovávat určitá pravidla. Všechno, co uděláme špatně, se nám obyčejně jednou vrátí zpět jako bumerang.
Jindřich Vymětalík

Sběr nebezpečného odpadu
v naší obci proběhne
23. října 1999 od 10.00 do 10.30 hodin
před budovou obecního úřadu.
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Jak likvidujeme odpady
Při zavedení paušálního poplatku na
odvoz a likvidaci separovaného a nebezpečného odpadu bylo zveřejněno,
že obecní zastupitelstvo je ochotno
schválit na základě žádosti menší
slevu na ekologické topení. Na obecním úřadě se sešlo několik žádostí,
které byly na říjnovém zasedání zastupitelstva projednány, a žadatelé byli
písemně seznámeni s usnesením zastupitelstva.
Protože kromě žádostí jsme obdrželi
také několik nesouhlasných dopisů,
vytáhli jsme z archívu záznamy o prodeji žetonů na popelnice od roku 1994
a zjistili jsme překvapivé skutečnosti.
Když nepočítáme chaty a chalupy,
které nejsou trvale obydleny, zůstává
celkem 45 rodinných domků, jejichž
obyvatelé si ještě letos nezakoupili
žádný žeton. Někteří zřejmě mají ještě
zásobu z minulého roku, kdy si zakoupili větší množství žetonů. Přesto zůstává několik domků, jejichž obyvatelé
zřejmě dávají odpad jinam než do popelnice. A to vybíráme jen ty domky,
kde se popelářské auto dostane bez
problémů i v zimě.
Nejhorší situace je v čísle popisném
147, kde jsme od roku 1994 nenašli
žádný záznam o koupi žetonu. Přitom

zde má trvalé bydliště 7 osob. V čísle
popisném 39, kde je trvale hlášeno
5 osob, si naposledy koupili 5 žetonů
v listopadu 1994. Dále následují popisná čísla 75 se 2 žetony v prosinci 1994,
172 se 4 žetony v prosinci 1994 a 173
s 1 žetonem v říjnu 1995. Zvýšenou
pozornost bychom měli věnovat také
číslu 154, kde posledních 5 žetonů
bylo zakoupeno v únoru 1996. Bude
třeba se více zajímat, kam jde odpad
z těchto domácností, protože na černé
skládky a přeplněné kontejnery doplácí celá obec. Naštěstí zákon o odpadech umožňuje velké finanční postihy
při jeho porušování.
Závěrem se vrátíme ještě jednou
k paušálnímu poplatku. Žádáme
všechny občany, kteří dosud tento poplatek nezaplatili, aby tak učinili do
10.11.1999 přímo na obecním úřadě.

Jindřich Vymětalík

Přerušení dodávky
elektřiny
Z důvodu provádění opravy sítě vysokého napětí bude dne 27. 10. 1999
od 8.00 do 10.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie od Raškovic
po prodejnu Jednoty na Pražmě.

MOTORISTÉ,

IPB GROUP

přijďte si na svůj obecní úřad Pražmo sjednat pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla — „povinné ručení“.
Do konce roku 1999 zbývá velmi málo času a zákon ukládá
povinnost mít tuto smlouvu v pořádku. Zelená karta zdarma.
Bližší informace podáme přímo na místě.

IPB POJIŠŤOVNA
akciová spoleãnost
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Raškovice 393
tel.č. 0658 / 69 20 01, 0606 / 26 84 74

provádí:
❖ montáž silikonového těsnění do drážky ❖ montáž
horizontálních žaluzií ❖ výroba a montáž vertikálních
žaluzií ❖ pokládání a lepení koberců ❖ malířské
a natěračské práce ❖ pokládání plovoucích podlah ❖
montáž předokenních rolet ❖ nátěry střech ❖ oprava
a renovace rovných střech ❖

Angliãtina a nûmãina
Pro začátečníky a mírně pokročilé — pro děti od 5 let
Vyučování podle domluvy u Vás nebo u mě.
Bližší informace: Běla Muroňová, Pražmo 142,
69 12 10 nebo 69 25 05

☎
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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
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