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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Výsledek tříkrálové sbírky
Již třetím rokem vyšli začátkem ledna

do ulic naší farnosti koledníci v kostý-
mech tří králů, aby koledovali pro ty, kte-
ří jsou staří, opuštění, nemocní a v nou-
zi. Pořadatelem sbírky je Sdružení Česká
katolická charita.

V prosinci se uskutečnilo vítání osmi narozených občánků v zasedací místnosti ha-
sičské zbrojnice.

Ve farnosti Morávka vyrazilo letos 5
skupin (celkem 15 koledníků) do 4 obcí
— Morávky, Raškovic, Pražma a Krásné.
Sbírka v celé farnosti vynesla letos
61 089 Kč, což představuje v obci Moráv-
ka 23 101 Kč, v obci Pražmo 17 000 Kč,
v obci Raškovice 16 937 a v obci Krásná
4051 Kč. Tyto peníze převzala Česká ka-
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tolická charita ve Frýdku–Místku na
podporu různých projektů. O použití vy-
braných prostředků přineseme informa-
ce později.

Poděkování patří především kolední-
kům, kteří vyšli na koledu i při velkých
mrazech, a také všem štědrým dárcům,
kteří věnovali peníze na dobrý účel.

P. Andrzej Wójcik

Rozpočet obce
na rok 2003

V minulém čísle Pražmovských ozvěn
byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na
rok 2003. Na lednovém zasedání schváli-
lo zastupitelstvo obce definitivní rozpo-
čet. K návrhu rozpočtu nebylo mnoho
připomínek, ale přesto byl rozpočet pro-
ti návrhu výrazně navýšen.

Po jednání s Českou spořitelnou, která
je ručitelem obce vůči Státnímu fondu
životního prostředí, byla dohodnuta
možnost čerpání úvěru na zbytek splá-
tek Státnímu fondu ŽP ve výši 1 772 tisíc
Kč. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí
úvěru se splátkami po dobu 4 let, tedy do
konce volebního období. Úvěr přinese
obci možnost již letos zahájit přípravné
práce pro některé investiční akce, které
vyplynou z připravovaného programu
rozvoje obce do roku 2006, a také snížit
dluhovou službu ze současných 29 % na
15 %, což je podmínkou pro získávání
dotací z různých rozvojových programů.
Dluhová služba je vyjádřena v procen-
tech jako poměr ročních splátek všech
úvěrů včetně úroků k ročním příjmům
obce bez kapitálových příjmů.

Navýšení úroků, které s sebou nový
úvěr přinese, bude kompenzováno tím,
že již nebude narůstat penále za pozdní
úhrady splátek SFŽP, a také bude možno
snížit část dluhu firmě Szarzec za reali-
zovanou plynofikaci. V rozpočtu je část-
ka na investice i na splátku dluhu firmě

Szarzec zatím uvedena v kapitálových
výdajích, až po schválení programu roz-
voje obce a po podepsání smlouvy o při-
jetí úvěru bude rozhodnuto, v jakém po-
měru bude tato částka rozdělena mezi
splátku firmě Szarzec a plánované inves-
tiční akce. Zatím je počítáno s částku 100
tisíc Kč na přípravu výstavby chodníků.

V loňském roce byly daňové příjmy
obce lepší, než se předpokládalo, proto
i letos lze očekávat, že daňové příjmy bu-
dou vyšší než v návrhu. Připočteme-li
k tomuto navýšení ještě schválený úvěr,
měl by rozpočet na rok 2003 vypadat
takto:

Příjmy (v tis. Kč)  . . . . . . . . . . . . . . . 9 204
V tom: Daňové příjmy  . . . . . . . . . . 4 924

Nedaňové příjmy  . . . . . . . . . 525
Kapitálové příjmy  . . . . . . . . . 250
Přijaté dotace a úvěr  . . . . . 3 505

Výdaje (v tis. Kč)  . . . . . . . . . . . . . . . 9 204
V tom: Opravy

a údržba komunikací  . . . . . . . 80
Dopravní obslužnost  . . . . . . 128
Čištění odpadních vod . . . . . 450
Mateřská škola  . . . . . . . . . . 1 695
Základní školy  . . . . . . . . . . . . 400
Obecní knihovna . . . . . . . . . . . 40
Kultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bytové hospodářství  . . . . . . . . 10
Veřejné osvětlení  . . . . . . . . . . . 50
Provoz hřbitova  . . . . . . . . . . . 220
Sběr a svoz odpadů . . . . . . . . 380
Rajmaneum  . . . . . . . . . . . . . . 110
Pečovatelská služba  . . . . . . . 100
Požární ochrana  . . . . . . . . . . 270
Zastupitelstvo obce  . . . . . . . 420
Místní správa  . . . . . . . . . . . 1 558
Splátky úvěrů . . . . . . . . . . . . . 245
Splátky půjčky SFŽP  . . . . . 2 232
Kapitálové výdaje  . . . . . . . . . 806

V letošním roce tedy skončí splátky
půjčky SFŽP a splátky investičního úvě-
ru na výstavbu kanalizace. Přibudou na-
opak splátky nového úvěru včetně úro-
ků. K 1. 1. 2003 činily dluhy obce bez
úroků a penále celkem 4352 tisíc Kč.
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Z jednání
zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo ob-
ce schválilo poslední úpravu rozpočtu za
rok 2002, do níž se promítly zejména
vyšší daňové příjmy. Konečná výše roz-
počtu roku 2002 činí 7321 tisíc Kč.

Poplatek za odpady — Výpočet po-
platku za odpady vychází z nákladů mi-
nulého roku a jeho výše je stejná jako
v roce 2002 — 360 Kč na občana. Tuto
částku platí pouze majitelé chat a rekre-
ačních chalup, ostatním občanům při-
spěje obec stejnou částkou jako v loň-
ském roce. Poplatek tedy zůstává ne-
změněn a činí 280 Kč za každou osobu

v rodinném domku a 220 Kč v bytovkách
a v domcích na odlehlých místech.

Smlouva s ČSAD — Pro letošní rok
klesl požadavek ČSAD o příspěvek na
pokrytí ztráty v linkové dopravě na 70 ti-
síc Kč. Zastupitelstvo obce schválilo po-
depsání smlouvy na pokrytí této ztráty,
která vzniká o sobotách a nedělích.
V rozpočtu je tato částka zvýšena o jed-
nu dlužnou splátku z roku 2002.

Příspěvky neziskovým organizacím
— Na základě předložených žádostí byly
schváleny finanční příspěvky Speciální
škole ve Frýdku–Místku, kterou navště-
vuje jedna žákyně z Pražma, ve výši
2000 Kč, Tělovýchovné jednotě Pražmo –
Raškovice ve výši 2000 Kč a Základní or-
ganizaci Českého svazu včelařů Morávka
ve výši 600 Kč na léčení včelstev.

Hospodaření sboru
dobrovolných hasičů
v obci

V minulém čísle zpravodaje „Pražmov-
ské ozvěny“ byl otištěn článek o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů na Pražmě
v roce 2002 z pohledu jeho výboru. Z po-
hledu vedení obce lze plně souhlasit
s uváděnou vykonanou prací, problema-
tické se však jeví hospodaření této orga-
nizace. Náklady na úspěšnou činnost
SDH lze rozdělit zhruba na dvě části.

V první části jsou náklady hrazeny úče-
lovými dotacemi a tyto se jen okrajově
dotýkají rozpočtu obce. Pro naše občany
jsou podstatné náklady hrazeny z daňo-
vých příjmů obce, které byly analyzová-
ny z hlediska účelnosti využívání.

Pro činnost SDH jsou podstatné výda-
je spojené s provozem techniky, budovy
a celého areálu, které byly svěřeny do je-
jich péče. Ze strany obce nebyly požado-
vány poplatky za pronájem budovy
a areálu, ani poplatky ze vstupného. Ob-
ci navíc s hospodařením SDH v roce
2002 vznikly tyto náklady:

Nákladová položka Kč
1. Náklady na technické prohlídky a opravy 9 346,90
2. Náklady na pohonné hmoty a maziva 4 750,30
3. Náklady na oděvy, prádlo a obuv 5 551,00
4. Náklady na refundace mezd hasičů při školení 4 146,00
5. Náklady na vodné a stočné 22 297,80
6. Náklady na plyn pro vytápění garáží a spol. místnosti 84 760,00
7. Náklady na elektrickou energií 38 666,00
8. Náklady na telefon 7 021,10
9. Náklady na mzdu (provoz budovy a přilehlého areálu) 4 680,00

Celkem 181 219,10
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Takto uváděné náklady jsou vysoké,
ale nemají patřičnou vypovídací schop-
nost pro další analýzy, protože zahrnují
i některé náklady, které jsou hrazeny pří-
jmy z provozu prodejny a nájmu tří-

pokojového bytu v budově Hasičské
zbrojnice. Odečteme-li proto tyto polož-
ky podle zúčtovatelných podkladů, pak
dostaneme daleko srozumitelnější vý-
sledky.

SDH Prodejna Byt
Vodné a stočné 20 399,80 416,00 1 482,00
Plyn-vytápění 64 706,00 7 868,00 12 186,00
Elektrická energie 9 730,80 28 935,20 vl. elm.
Nájem 16 000,00 14 418,00

Z uvedeného výpočtu pak vyplývá, že
každý občan Pražma přispěl na činnost
SDH částkou asi 130 Kč za minulý rok za
pomoci stávající metodiky přerozdělo-
vání daňových výnosů obce. Vynikající
výsledky v hospodaření SDH uváděné na
výroční členské schůzi v závěru minulé-
ho roku jsou takto zpochybněny a nutí
nás nejen k přehodnocení jejich věro-
hodnosti, ale k přehodnocení některých
činností jako byly oslavy s opékáním se-
lat, nebo zajišťování plaveckého bazénu
pouze pro děti členů SDH. Ukazuje se,
že se mezi námi vyskytují „podnikavci,“
zneužívající důvěru a nedostatečnou
kontrolu. Zastupitelstvo obce se musí
zamyslit a vyvodit závěry nejen z vyso-
kých nákladů na telefon, elektrickou
energií, vodné a stočné, nebo plyn pro
vytápění, ale i z přístupu výboru který
tímto způsobem prosazoval jen úzce
skupinový zájem na úkor všech spoluob-
čanů.

Rozborem stěžejních nákladových po-
ložek je zřejmé, že obecní úřad v násle-
dujícím období musí požadovat při pro-
nájmu areálu za hasičskou zbrojnicí také
proplacení nákladů na vodné a stočné
a tak kontrolovat rentabilitu provozu. Při
rozboru položky plyn - vytápění je na
první pohled zřejmé, že použitá metodi-
ka rozdělování nákladů mezi nájemce
budovy a pronajímatele je vysoce ne-
příznivá pro pronajímatele. Není možné,
aby náklady na vytápění garáží, šatny

a schůzovací místnosti se stejnou obyt-
nou plochou byly více než trojnásobné,
než společné náklady na vytápění třípo-
kojového bytu s příslušenstvím a prodej-
ny se skladem.

S odkazem na dědictví našich spolu-
občanů, kteří budovali tento areál ve
prospěch obce, bude nutno rázně se vy-
pořádat s takovýmto hospodařením
a přijat i dodatečná opatření, které ze-
fektivní provoz budovy, areálu a činnost
hasičů v obci.

Ing. Jaroslav Valas, CSc.,
místostarosta obce

Opravy v kostele
Začátkem 90. let minulého století, kdy

působil ve zdejší farnosti P. Rudolf Swi-
enczek, byly provedeny rozsáhlé opravy
našeho kostela. Nejdříve byla vyměněna
střešní krytina, okapy a svody, upravena
vstupní část a kostel dostal novou omít-
ku. Byl pořízen nový automatický hodi-
nový stroj. O něco později byly opraveny
kostelní lavice a podlaha pod nimi. Po-
tom se s většími opravami na čas přestalo.

Teprve v roce 2000 jsme začali s další-
mi většími opravami kostela v Pražmě,
které si vyžádaly nemalé finanční částky.
Nejdříve byly vyměněny vchodové dveře
a vedle vchodu umístěna nová vývěska.
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Celková cena tohoto díla činí 31 491 Kč.
Následují malířské a restaurátorské prá-
ce v presbytáři a na balkónech v ceně
111 976 Kč. Bylo nutno také odvodnit
kostel. Práce byly provedeny zdarma, ale
materiál stál 16 350 Kč. V presbytáři byla
položena nová mramorová dlažba za
363 089 Kč, dále byl pořízen nový obětní
stůl s ambónem za 132 223 Kč a prove-
deno pozlacení svatostánku a části ma-
riánského oltáře za 43 700 Kč. Zateplení
zákristie vyšlo na 16 583 Kč a ostatní
opravy (lavice do presbytáře, deska pod
svatostánek, elektroinstalace, zesilovač,
přímotopná tělesa) na 35 061 Kč. Celko-
vě investovala naše farnost do těchto
oprav 750 473 Kč.

Veškeré výdaje byly pokryty z příspěv-
ků. Mimořádné příspěvky některých far-
níků na opravy činily 380 350 Kč, mimo-
řádné sbírky v kostele vynesly 202 044
Kč. Kromě toho přispěly obce Morávka
částkou 20 tisíc Kč, Krásná 10 tisíc Kč
a Pražmo 10 tisíc Kč. Ostatní výdaje byly
pokryty z běžných sbírek.

Upřímné poděkování patří všem dár-
cům, kteří přispěli a snad ještě přispějí
na zvelebování našeho kostela, aby
chrám sv. Jana Nepomuckého přitahoval
návštěvníky Pražma nejen svou historic-
kou hodnotou, ale také pěkným vzhle-
dem a příjemným prostředím.

P. Andrzej Wójcik

Z jednání s okolními
obcemi

Střediskové umístění naši obce pře-
durčuje práci našeho obecního zastupi-
telstva v těsné spolupráci se zastupitel-
stvy okolních obcí. Ve všech oblastech
veřejného života, školství, ale i při stano-
vování priorit investičních akcí je nutno
zohlednit výhledy a práci v okolních ob-
cích tak, aby nebyly neúčelně vynalože-

ny následná práce a finanční prostředky.
Jako hlavní témata určená k projednává-
ní byly zvoleny konkrétní body uváděné
ve volebních programech.

Byly to otázky spojené se zlepšováním
a rozšiřováním služeb knihovny a mož-
nosti vybudování společného informač-
ního centra s internetovou kavárnou, ús-
chovnou zavazadel a cenin, případně
i poskytování dalších služeb jako je půj-
čování horských kol, prodávání map, su-
venýrů apod. V diskusi se zastupitel-
stvem obce Raškovice byly zvažovány
možnosti účelného využití budovy
„Ondráše“ právě k těmto spojeným služ-
bám. V souladu s budováním informač-
ního centra byla zastupitelstva okolních
obcí vyzvána ke společnému zpracování
„Kalendáře sportovních, kulturních
a společenských akcí na rok 2003“ tak,
jak je to běžné v Mikroregionu Těrlické
a Žermanické přehrady.

Dalším velkým tématem společných
jednání byly otázky spojené s provozem
a rozšiřováním Domu s pečovatelskou
službou. Tato služba v naši obci je po-
skytována především starším občanům
z okolních obcí a provozní ztráty jsou
dosud plně hrazeny jen z daňových vý-
nosů občanů Pražma. Jsme si vědomi, že
přestěhováním do tohoto zařízení tito
starší občané se stali občany Pražma, ale
na druhé straně se domníváme, že obce,
v nichž tito lidé prožili celý aktivní život,
by měly cítit k nim určitou vazbu a bu-
dou jim nápomocny překonávat určité
těžkosti. Konkrétně jsme uvedli možnos-
ti pomoci obce Raškovice při odklízení
sněhu sněhovou frézou z přilehlých
chodníků a hřbitova a finanční výpomoc
okolních obcí při plánovaných rekon-
strukcích budovy Rajmanea tak, aby byl
možný bezbariérový přístup a vytvořena
potřebná společenská místnost.

Rozvoj školství a práce s mládeží jsou
velmi závažné otázky, které mají v naši
obci dlouhou historii. V současné době
v obci provozujeme pouze Mateřskou
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školu, která slouží i dětem z Krásné
a částečně i Raškovic. Mateřská škola je
od letošního roku zařazena jako příspěv-
ková organizace obce. Mateřská škola se
proto řídí svým rozpočtem a úkolem ob-
ce je schvalovat a kontrolovat jeho dodr-
žování. Provoz tohoto zařízení v obci je
velmi nákladný a účelové dotace jsou
nedostačující. Vysoké náklady na provoz
jsou dány především náklady na vytápě-
ní a náklady spojenými s pronájmem
budovy od firmy CE WOOD. Tyto zvýše-
né náklady byly dosud plně hrazeny
z daňových výnosů naši obce. Tato situa-
ce po změně statutu Mateřské školy
v příspěvkovou organizaci, jejímž zřizo-
vatelem je obec, je nadále neúnosná,
a proto jsme zahájili jednání o spolufi-
nancování ztrát s okolními obcemi for-
mou účelových finančních příspěvků
v závislosti na počtu dětí navštěvujících
toto zařízení. Základní odpovědnost za
hospodaření Mateřské školy má v no-
vých podmínkách ředitelka, které jsme
touto formou byli nápomocni v této ná-
ročné práci. Obecní úřad bude vyžado-
vat v dalším období rozpracování a při-
jetí konkrétních opatření tak, aby hospo-
daření Mateřské školy bylo efektivní
a transparentní. Na základě výsledků
hospodaření v závěru prvního pololetí
bude rozhodnuto, jak dále postupovat.

Otázky spojené s činnosti bývalého
Lesního závodu na území naši obce byly
projednána se zástupkyní firmy CE WO-
OD, a. s., která je nástupnickou organi-
zací. Byly rámcově projednávány převo-
dy a možnosti nákupu pozemků a ne-
movitostí, které by z pohledu efektivního
hospodaření obce, zaměstnanosti, eko-
logie i rekreačního rozvoje obce mohly
mít zásadní význam. Pro spolupráci
s okolními obcemi byla nastolena přede-
vším otázka vytvoření společného sběr-
ného dvoru v tomto areálu. Společně se
zástupci obce Raškovice byly pak i dis-
kutovány výhledové záměry dodávek
tepla z rekonstruované výtopny na bio-

masu i do oblasti nákupního střediska,
restaurace Ondráš a okolních domků
v Raškovicích.

Tyto závažné otázky byly na společ-
ných schůzkách předloženy k projedná-
ní a rozpracování v okolních obcích.
O odezvě k takto navržené spolupráci
budete informování v následujícím ob-
dobí.

Ing. Jaroslav Valas, CSc.,
místostarosta obce

Skautské jamboree
Jednou za 4 roky se scházejí skauti ce-

lého světa na skautském jamboree — ce-
losvětovém setkání skautů. V pořadí již
20. světové jamboree se uskutečnilo na
přelomu roku 2002/2003 v Thajsku.

Přes 30 tisíc skautů a skautek z celého
světa mohlo opět společně tábořit bez
ohledu na rozdíly mezi sebou. Úkolem
delegací jednotlivých zemí, v nichž je
skautské hnutí rozšířeno, je ukázat ostat-
ním svou metodiku skautské výchovy,
předvést své skautské dovednosti a zís-
kat nové zkušenosti. Jejich úkolem je ta-
ké představit ostatním účastníkům svou
zemi, zejména její zvyky a tradice.

Naše skautská organizace Junák vysla-
la do Thajska oficiální delegaci, do níž
byli vybráni skauti a skautky z celé re-
publiky. Dříve ovšem museli projít výbě-
rem, kdy museli prokázat své schopnos-
ti, skautské dovednosti a zejména jazy-
kové znalosti. Na dalších společných set-
káních a přípravném letním táboře se
zdokonalovali v cizích jazycích, secvičo-
vali hru na hudební nástroje, tance
a další vystoupení. Kromě toho mladší
účastníci upekli tisíce perníčků, zhotovi-
li velké množství keramických podsad
a vyfoukali stovky vajíček ke zdobení. 

Naše výprava předvedla opět naši spe-
cialitu — tradiční podsadový tábor. Kro-
mě představení českého skautingu, ně-
kterých skautských dovedností a české
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kuchyně si mohli skauti z jiných států
vyzkoušet například paličkování, zdobe-
ní kraslic, pletení turbánků, nebo vyhrát
možnost přespání v podsadovém stanu
na základě výsledků vědomostní soutěže.

Členové naší výpravy se stali nejen vy-
slanci Junáka, ale i České republiky, což
potvrdilo i přijetí výpravy ministrem za-
hraničních věcí Cyrilem Svobodou a pře-
dání dopisu prezidenta republiky účast-
níkům jamboree. 

Pro naše středisko Junáka na Pražmě
bylo toto jamboree zvláště významné,
neboť v oficiální delegaci jsme měli dvě
skautky — Lucii Šigutovou a Lenku Še-
bestovou z Raškovic. Každý účastník
jamboree musel zaplatit částku 30 tisíc
korun, proto jsme po celý rok oslovovali
možné sponzory, kteří byli ochotni při-
spět oběma skautkám na pobyt v Thajsku.

Z celkových 60 000 Kč jsme s pomocí
sponzorů dali dohromady částku
49 900 Kč. Naši účast na jamboree pod-

pořily obce Morávka, Raškovice, Pražmo
a Krásná, dále přispěli Okresní rada Ju-
náka ve Frýdku–Místku, PEVA–PLAST,
Pekárna PINO, Spolstav, Strojspol, Auto-
doprava Kaniok, Tiskárna Kleinwächter,
Farma Krásná, Miroslav Šebesta, Jan Kr-
zyžánek a Daniel Furdzo.

Všem sponzorům upřímně děkujeme,
bez jejich finanční pomoci bychom ne-
měli své zástupce na 20. skautském jam-
boree.

Ing. Jindřich Vymětalík

Zápis dětí
do Mateřské školy v Pražmě

pro školní rok 2003/2004
proběhne ve dnech 5. března 2003

od 7.30 do 12.30 hodin
a 6. března 2003

v době od 12.00 do 15.00 hodin
v budově Mateřské školy Pražmo.

Sdružení rodičů při Mateřské škole Pražmo
zve malé i velké na

DĚTSKÝ K ARNEVAL
do hotelu Travný v sobotu 22. února 2003 od 14.00 hodin.

Klub rodičů při ZŠ v Morávce
pořádá

II. ŠKOLNÍ PLES
15. února v 19 hodin

v hotelu Partyzán

Lístky si objednejte
na tel. 558 691 029
u paní Bražinové

MO KDU–ČSL MORÁVKA
vás zve na

LIDOVÝ PLES
Kdy: 15. února 2003 v 19.00 hod.

Kde: v hotelu Travný
Kolik: 40 Kč
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❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně
❒ dálkového ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz 

TJ Pražmo–Raškovice, oddíl ZRTV
pořádá v pátek 21. 2. 2003 v 18.00 hodin v sále kina Raškovice

besedu s promítáním diapozitivů na téma:

„Na kole napříč Evropou z Čech až do Afriky“
Mladý cestovatel, cykloturista, průvodce cestovní kanceláře Turistika a Hory

a student Vysoké školy báňské v Ostravě

MARTIN STILLER
přijede z Broumova v Podkrkonoší a seznámí vás se zážitky

z této 64 dní trvající cykloexpedice.
Martin Stiller a Lenka Jará uskutečnili v červenci—září 2001

cykloexpedici do Afriky, při které ušlapali na kolech 5750 km.
Jejich cesta vedla přes 10 států na dvou kontinentech.

V cestě jim stál i nejvyšší pyrenejský průsmyk Port ď Envalira 2048 m.
Během cesty prožili možné i nemožné, navštívili řadu turisticky atraktivních míst,
denně se vydávali vstříc neobvyklým dobrodružstvím v zimě i v tropickém vedru

s nejistotou, kde budou spát, co budou jíst a co je potká příští den.
Přijďte si poslechnout jejich příběh a inspiruje se pro vaše cestování.

Vstupné lidové — 25 Kč, děti do 15 let 10 Kč


