PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ

OBCE

12. března 2001

PRAÎMO
číslo 3 / 2001

V sobotu 17. února 2001 jsme se rozloučili
s členem zastupitelstva obce Pražmo
panem

JANEM ŠIGUTEM,

který podlehl krátké a těžké nemoci.
Ve vzpomínkách mu zůstáváme vděčni za dlouholetou
obětavou práci, kterou pro naši obec vykonal.
Odchodem Jana Šiguta zůstane
zastupitelstvo obce šestičlenné.
Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Pražmo
zve všechny občany na

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
které se bude konat
v pátek 16. března 2001 v 18 hodin
v zasedací místnosti hasičské
zbrojnice Pražmo
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Daň z lesních pozemků
Okresní úřad Frýdek-Místek, referát životního prostředí, jako
orgán státní správy lesů, v souvislosti s vyhotovením lesních hospodářských osnov platných od 1. 1.
2001 a v návaznosti na ustanovení
§ 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění, oznamuje všem
soukromým vlastníkům lesů, jejichž lesní majetky leží na katastrálním území Pražmo, že s platností od 1. ledna 2001 jsou veškeré
soukromé lesy zařazeny do kategorie lesů hospodářských a tudíž pro
vlastníky těchto lesů vyplývá povinnost odvádět příslušnou daň
z lesního pozemku.
Od daně z pozemků jsou, ve
smyslu ust. § 4 odst. 1, písm. j) zákona č. 338–1992 Sb., o dani z nemovitostí, osvobozeny pozemky
území zvláště chráněných podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody přírody a krajiny.
RNDr. Alena Kacířová
VALNÁ HROMADA

Pastevního sdružení Zlaň
se uskuteční
v pátek 30. března 2001 v 18 hodin
v sále hotelu Travný.
Na programu jednání je zejména
hospodaření za rok 2000, plán činnosti
v roce 2001 a doplnění výboru
sdružení, pro členy pastevního
sdružení je zajištěna večeře.

MVDR. JIŘÍ KARÁSEK
oznamuje změnu
ordinačních hodin
v Raškovicích:
středa, čtvrtek 17.00 —18.00 hod.
sobota 11.00 —12.00 hod.
telefon: 69 22 62

Očkování psů

m

V pondělí 2. dubna 2001 proběhne očkování psů proti vzteklině
u Obecního úřadu v Pražmě v době
od 17.00 do 17.15 hodin.
Toto očkování je povinné ze zákona o veterinární péči a vztahuje
se na psy starší 3 měsíců.
Očkování je prováděno na náklady chovatele. Poplatek činí 80 Kč za
jednoho psa a je splatný ihned při
očkování.
Každý očkovaný pes obdrží evidenční známku, která slouží zároveň k jeho identifikaci.
Chovatelé, kterým uvedený termín nevyhovuje, mohou navštívit
veterinární ošetřovnu v Raškovicích v tyto hodiny:
Pondělí, úterý, pátek 9.00—15.00 h.
středa, čtvrtek
14.30—17.30 h.
sobota
9.00—11.30 h.
V měsíci březnu a dubnu 2001
bude zde prováděno očkování za
výše uvedenou režijní cenu. Nezapomeňte očkovací průkaz svého
psa!
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Pro psy a kočky byla otevřena ve Frýdku–Místku na ulici
Sadová 1158 u hlavní pošty
(vstup od domu s pečovatelskou službou) Nová veterinární klinika.
Zajišťuje kompletní veterinární
službu (RTG, LASER, ULTRAZVUK,
EKG, INHALAČNÍ NARKOZA, LABORATOŘ) pro malá zvířata včetně
hospitalizace a pohotovosti do 22
hodin. Telefon: 638260—2, pohotovost 63 82 63, 64 84 48.

Poplatek ze psů
je splatný do 31. března, po tomto
datu bude vyměřen o 50 % vyšší.
Poplatek je možno zaplatit osobně
na Obecním úřadě v Pražmě.

Slintavka a kulhavka
Vzhledem ke zvyšujícímu se
počtu ohnisek slintavky a kulhavky
ve Velké Británii obrátil se Josef
Holejšovský, ústřední ředitel Státní
veterinární správy, na všechny
chovatelské svazy v naší republice
se žádostí, aby přispěly k omezení
rizik zavlečení nebezpečné nákazy
do svých chovů. Je totiž reálné nebezpečí, že se tato nákaza rozšíří
i do dalších zemí Evropy včetně
České republiky. Současná situace
je o to složitější, že stáda vnímavých zvířat nejsou u nás, ani v zemích Evropské unie, chráněna vakcinací.
Ústřední ředitel požádal reprezentanty chovatelských svazů, aby
byli nápomocni při zabezpečení
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preventivních protinákazových
opatření v chovech vnímavých
druhů zvířat ke SLAK a po své linii
informovali chovatele, aby veškerou svou pozornost směřovali
k omezení rizik.
Zdůraznil hlavní zásady:
1. Omezit přesuny zvířat z chovu
i do chovu na minimum, vždy po
konzultaci s příslušnou okresní,
popřípadě městskou veterinární
správou.
2. Zcela vyloučit cizí návštěvy
v chovech, vyjma nezbytných návštěv pracovníků služeb. Neorganizovat v současnosti odborné chovatelské stáže v zahraničí, v zemích
Evropské unie.
3. Denně sledovat zdravotní stav
zvířat. Každé podezření z nákazy hlásit okresní veterinární správě a soukromému veterinárnímu lékaři.
4. Vjezdy a výjezdy dopravních
prostředků (zejména cizích) omezit na nezbytně nutnou míru a ve
všech případech zabezpečit jejich
dezinfekci.
5. Upustit od pořádání trhů, výstav a svodů zvířat, pokud se jedná
o soustředění zvířat od více chovatelů. U prasat zabezpečit prodej plemenných zvířat přímo u chovatelů.
6. S ohledem na ochranu před zavlečením nákazy do chovu se řídit
ustanoveními § 1 odst. d) a § 2 vyhlášky MZe č. 286/1999 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně. Zde jsou
zmíněny veterinární požadavky na
chov a přemísťování zvířat — povinnost chovatelů chránit zvířata
před nákazami, zejména před nebezpečnými nákazami zvířat, mezi
které slintavka a kulhavka patří.
RNDr. Alena Kacířová
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INFORMACE ZAHRÁDKÁŘŮ
❖ V sobotu 17. března pořádáme
v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Morávce v 16 hodin zajímavou přednášku na téma „Základní poznatky v pěstování ovoce
a zeleniny“. Přednášet bude přítel
Saniter z Frýdlantu n.O. Srdečně
jsou zvání všichni občané.
❖ Dne 31. března 2001 uskutečníme zájezd na velikonoční výstavu do Libhoště a navštívíme
pohankový mlýn ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Odjezd je stanoven na
9.00 hodin od OÚ Morávka.
❖ Pedikérka bude na OÚ Morávka 16. března v době od 9.30 do
15.00 hodin.

❖ Ve dnech 6.—8. dubna připravujeme velikonoční výstavu na
Morávce v zasedací místnosti
obecního úřadu. Výstava bude
otevřena vždy od 9.00 do 16.00
hodin. Na výstavě uvidíte, mimo
jiné, velikonoční kraslice vyráběné
různou technikou, velikonoční pečivo, medové perníčky, výšivky
s jarní tématikou, pletené karabáče
a různé jiné výrobky. Výstavy se
mohou zúčastnit všichni, nejen
členové ČZS. Svůj koutek na výstavě budou mít i děti, které budou
soutěžit o nejhezčí kraslici. O občerstvení chutnými výrobky je postaráno.
Na všechny akce srdečně zveme
širokou veřejnost.
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KINO RA·KOVICE
Srdečně Vás zveme na podvečerní představení našeho kina.
Předkládáme Vám následující přehled filmů:
Hrajeme o sobotách
BŘEZEN
17. března v 17.30 hod.

PAN TADEÁŠ

Historický velkofilm Polska a Francie z dob napoleonských válek.

24. března v 17.45 hod.

DINOSAURUS

Neuvěřitelné dobrodružství z dávno zmizelého světa.

31. března 17.30 hod.

PRAVIDLA
MOŠTÁRNY
Příběh o tom, jak daleko musíme cestovat, abychom našli místo,
kam patříme. Psychologický film USA.
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A jsme zase tady!
STŘECHY 2001 A SPOUSTA SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ V ROCE 2000
Provádíme: — zpracování střešního systému, následná dodávka
a montáž
— demontáže původních střešních krytin, tesařské výměny
neodpovídajícího bednění, krovů
— havarijní opravy střech i v zimním období
— předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy
— poradenství ke krytinám, stavu střechy, vhodnosti
materiálu
Krytiny: — montáž vzorkových střešních šablon Rannila, Lindab,
pozink, hliník, Cembrit, Ondule, šindele, aj.
— velmi oblíbené plastové šablony SK 1, vhodné i na
obklad
— Hydroizolace plochých střech kvalitními kaučukovými
pásy s minerálními posypy
Střešní okna: Velux, Fakro, Prima Renestra i klasické komínové výlezy
Okapové systémy: Satjamplast, Lindab, titanzinek, pozink, aj.
Kontaktujte nás na telefonních číslech: 0603/74 43 64, 0602/83 45 47
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Koupím rodinný dům
v okrese Frýdek–Místek.
Platím hotově. Děkuji za nabídku. — Volejte na: 0602 55 65 34.

Koupím dřevěnici nebo chatu
v Beskydech nebo okolí Frýdku-Místku.
Platím hotově. Nabídněte.
Kontakt: 0602 5566142, e–mail: kusy@seznam.cz

Pražmovské ozvěny
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 0658/627527 — mobil 0602/741231

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
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 60 17 02. — Výtisk zdarma.

