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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Hospodaření obce Pražmo za rok 2002
Příjmy:
11. Daně přijaté od finančního úřadu 4 562 269,— Kč
12. Správní poplatky 57 980,— Kč
13. Místní daně a poplatky 66 492,— Kč
14. Příjmy z prodeje akcií 99 300,— Kč
15. Dotace od Okresního úřadu Frýdek-Místek 95 839,70 Kč
16. Dotace od Krajského úřadu na SDH 131 500,— Kč
17. Dotace od Úřadu práce 44 550,— Kč
18. Příjmy od rodičů na provoz MŠ 80 178,— Kč
19. Dar od Feraku mateřské škole 9 000,— Kč
10. Příjmy z pronájmů obecních pozemků 10 985,— Kč
11. Příjmy z pronájmů nebytových prostor 79 992,50 Kč
12. Příjmy z pronájmů DPS a soc. služby 103 716,30 Kč
13. Příjmy za poskyt. služby (stočné, stravné, aj.) 648 995,— Kč
14. Příjmy za prodej plynovodu — II. splátka 300 000,— Kč
15. Příjmy z úroků a dividend 7 896,27 Kč
16. Příjmy za odpady 279 920,50 Kč
17. Příjmy za hřbitovní poplatky 123 025,— Kč
18. Ostatní nedaňové příjmy 152 605,70 Kč

Celkem příjmy za rok 2002 6 854 244,97 Kč

Výdaje:
11. Příspěvek na dopravu 167 500,— Kč
12. Místní komunikace — oprava a zimní údržba 71 925,— Kč
13. Čištění odpadních vod 458 781,— Kč
14. Mateřská škola 356 770,60 Kč
15. Školní jídelna 331 554,80 Kč
16. Příspěvek na žáky základních škol 417 054,— Kč
17. Knihovna 48 905,90 Kč
18. Kultura — jubilanti a vítání občánků 19 497,80 Kč
19. Bytové hospodářství — topení a údržba 7 386,— Kč
10. Veřejné osvětlení 59 861,20 Kč
11. Provoz hřbitova 267 061,70 Kč
12. Odpady — odvoz komunálního odpadu 161 636,40 Kč

— skládkovné a separovaný sběr 194 659,70 Kč
13. Dům s pečovatelskou službou — provoz 82 621,20 Kč

— pečovatelská služba 97 519,— Kč
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14. Sbor dobrovolných hasičů 219 742,50 Kč
15. Zastupitelstvo Obce Pražmo 428 061,— Kč
16. Vnitřní správa OÚ — mzdy a odměny 372 729,— Kč

— sociální pojištění 317 294,— Kč
— zdravotní pojištění 140 885,— Kč
— služby peněž. ústavů, nákup kolků 66 839,80 Kč
— platby daní a penále za opožděné splátky 114 128,70 Kč
— úroky 17 589,50 Kč
— ostatní provoz 479 309,90 Kč

17. Finanční vypořádání dotace za rok 2001 11 400,— Kč
18. Volby do Parlamentu 11 799,60 Kč
19. Volby do Senátu a zastupitelstev obcí 28 490,10 Kč

Celkem výdaje za rok 2002 4 951 003,40 Kč

Zůstatek úvěru u ČS, a. s. 200 000,— Kč
Zůstatek půjčky od SFŽP 2 232 000,— Kč
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2002 330 745,37 Kč

K výše uvedeným výdajům je třeba připočítat splátky dluhu, které v roce 2002
činily 2 040 000,— Kč.

Statistika obyvatel
v roce 2002
k 1. 1. 2002 měla obec 1018 občanů
narodilo se 1011
zemřelo 1010
přistěhovalo se 1015
odstěhovalo se 1026
k 31. 12. 2002 měla obec 1008 občanů.

Pastevní sdružení Zlaň
zve všechny své členy na

valnou hromadu,
která se uskuteční

v pátek 14. března 2003 v 17 hodin
v sále hotelu Travný.

Na programu jednání je
výsledek hospodaření za rok 2002,

plán na rok 2003,
doplnění výboru 
a úprava smlouvy

o tichém společenství.

Reforma veřejné správy
Na přelomu roku proběhla druhá fá-

ze reformy veřejné správy. Byly zruše-
ny okresní úřady a výkon státní správy
byl přenesen z větší části na pověřené
obecní úřady a jen v malé míře na kraj-
ské úřady. Pověřeným úřadem pro na-
ši obec je Městský úřad ve Frýd-
ku–Místku.

Městský úřad sídlí ve dvou budo-
vách. V první budově, jejíž kontaktní
adresa je Městský úřad Frýdek–Místek,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek–Místek,
sídlí mimo jiné živnostenský úřad, od-
bor kancelář starosty, odbor školství,
mládeže a sportu, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství (pouze oddělení
správy dopravy a pozemních komuni-
kací) a oddělení krizového řízení a po-
žární ochrany.

V budově bývalého okresního úřadu,
jejíž adresa je Městský úřad Frý-
dek–Místek, Palackého 115, 738 02
Frýdek–Místek, sídlí odbor dopravy
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a silničního hospodářství (oddělení
evidence vozidel, oddělení řidičských
oprávnění a přestupků), odbor vnitř-
ních věcí (oddělení matriky, oddělení
evidence obyvatel, občanských průka-
zů a cestovních dokladů), odbor soci-
álních služeb a zdravotnictví, odbor
životního prostředí a zemědělství, od-
bor sociální péče a státní podpory (od-
dělení státní sociální podpory a úsek
kompenzací zdravotního handicapu).
Část odboru sociální péče a státní
podpory, konkrétně úsek péče o neza-
městnané, úsek péče o rodinu a dítě,
úsek péče o seniory a zdravotně posti-
žené občany, sídlí v Radniční ulici
č. 1149.

Telefonní číslo na ústřednu v Rad-
niční ulici je 558 609 111, telefonní čís-
lo na ústřednu na Palackého ulici je
558 604 444.

Informace
Severomoravské
plynárenské a. s.

K 1. 1. 2003 došlo v naší společnosti
k restrukturalizaci a s tím souvisí změ-
ny v úředním styku s naší organizací.

Dříve místně příslušné rozvodny,
např. ve Frýdku–Místku a Frýdlantu
nad Ostravicí, byly nahrazeny mistrov-
skými okrsky. Ředitelství oblasti Karvi-
ná na ul. Ostravská 737 v Karviné, do
jehož působnosti výše uvedené roz-
vodny patřily, bylo nahrazeno útvarem
provozního střediska. Veškerý úřední
styk vyplývající z dotčení provozované
distribuční plynárenské sítě (např. vy-
jádření k existenci sítí) byl převeden
z úrovně výše uvedených rozvoden na
úroveň provozního střediska v Karvi-
né. Naše nynější mistrovské okrsky
jsou nadále oprávněny pouze žádosti
o písemné vyjádření přijímat, ale po-

stupují je k centrálnímu vyjádření do
Karviné. Proto je vhodné a rychlejší pí-
semné žádosti o vyjádření adresovat
právě na výše uvedenou adresu v Kar-
viné. Rovněž veškeré správní úkony ve
stavebním řízení je oprávněn činit
pouze vedoucí provozního střediska
v Karviné.

Obchodní styk s našimi odběrateli
plynu představuje jinou sféru služeb
a prozatím zůstává na našich zákaz-
nických kancelářích ve Frýdku–Míst-
ku, Třinci, Havířově a Karviné. Pro veš-
kerý telefonní kontakt je vhodné pou-
žívat zákaznickou linku 840 111 115.

Ing. Antonín Březina,
vedoucí provozního střediska Karviná

Poplatek ze psů
Jako každým rokem, upozorňujeme

občany, že poplatek ze psů je splatný
do konce března běžného roku. Po
tomto datu bude vyměřen o 50 % vyš-
ší. Občan, vlastnící psa, který nepodá
přiznání k poplatku ze psů včas (do 30
dnů od nabytí psa), vystavuje se ne-
bezpečí udělení pokuty podle zákona
337/1992 Sb., o správě daní a poplat-
ků.

Společné hospodaření
na Zlani?

V naši obci se udrželo společné
vlastnictví půdy na Zlani od dob Marie
Terezie, kdy podnětem se stalo vydání
dvorského dekretu z 12. května 1770,
který zakazoval feudálům vyhánět
poddané z půdy a podstatně reguloval
jejich robotní povinnosti. Osvícený
přístup hraběte Pražmy, který neefek-
tivně využívaný pozemek s nízkou
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kvalitou půdy prodal do společného
vlastnictví šedesáti vlastníkům nemo-
vitosti na Morávce, se stal jak příčinou
následného založení naší obce, tak
i založení této dlouholeté tradice spo-
lečného hospodaření. Malé výměry
zemědělské půdy místních zemědělců
bez společných pastvin na Zlani by ne-
dovolovaly chovat hospodářská zvířata
potřebná k uživení jednotlivých rodin.
Společné vlastnictví pozemků v minu-
losti vytvářelo tak i některé specifické
rysy sociálního chování našich spolu-
občanů. Významné změny v přístupu
k těmto společným plochám je možno
sledovat až v době II. světové války,
kdy byla zavedena pracovní povin-
nost. Význam soukromého hospoda-
ření na zemědělských půdách byl sní-
žen zejména prací lidí ve zbrojním
průmyslu, a logickým důsledkem bylo,
že větší část půdy využívaná k paste-
vectví byla zalesněna. Po válce v době
přídělového systému a povinných od-
vodů zemědělských plodin význam
společných pozemků na krátký čas
vzrostl, ale zrušením přídělového „líst-
kového“ systému, vysokou zaměstna-
ností našich občanů v průmyslu a ze-
jména pak vznikem JZD toto společné
vlastnictví pozbylo svůj původní vý-
znam. Mechanizačně těžko přístupné
travnaté plochy jsou proto z velké čás-
ti nevyužívány a neudržovány. Zales-
nění těchto pozemků není možné, jeli-
kož by byl porušen krajinný ráz v naši
oblasti. Státní dotace na údržbu země-
dělsky nevyužívané půdy jsou nedo-
stupné, jelikož jsou podmíněny kaž-
doročními úředními potvrzeními
o daňovém vyrovnání od všech spolu-
vlastníků.

Za této situace byly velkým příno-
sem práce pana Ing. Jana Diase, snaží-
cí se o založení určité životaschopné
společnosti spoluvlastníků. Výsledkem
jednání a hlavně velké ochoty ze stra-
ny OÚ Pražmo byl vznik Smlouvy o ti-

chém společenství mezi Obcí Pražmo
a spoluvlastníky nemovitostí zapsa-
ných na LV č. 38 pro obec a katastrální
území Pražmo. Podle této smlouvy
Obec Pražmo převzala povinnost ob-
hospodařování tohoto majetku ve
smyslu využívání pozemků k řádnému
zemědělskému a lesnickému hospo-
daření. Jakékoliv jiné využití pozemků
je podle smlouvy porušením povin-
nosti a rozhoduje o těchto záležitos-
tech výbor spoluvlastníků. Některé
formální a obsahové nedostatky uve-
dené smlouvy ukazují na neúčinnost
a obtížnou vymahatelnost smluvně
dohodnutých závazků.

Stávající stav v hospodaření lze
stručně shrnout do následujících zá-
věrů:

— Hospodařením v lese, které je
mírně ziskové, byl pověřen za
úplatu Ing. M. Pěchuvka

— Travnaté plochy byly pronajaty
výborem pastevního sdružení
soukromému subjektu bez přes-
ného vymezení plochy, která je
poskytnuta k hospodaření obci
podle smlouvy o tichém spole-
čenství.

— Vedení po stránce finanční a da-
ňové se zavázala plnit Obec Praž-
mo bez smluvního zajištění uhra-
zení vzniklých nákladů.

— Byl postaven vysokotlaký plyno-
vod na pozemcích.

To, že smlouva neplní řádně svou
funkci, ukazují i dosavadní zkušenosti.
Travnaté plochy stále více zarůstají
křovinami, zvláště pak v oblasti Hlu-
chého potoka. Je nedostatečná sta-
rostlivost o komunikace navazující na
tyto pozemky. Tyto souvislosti je nutno
si uvědomit i v případě poskytování
základních informací o provedených
výkopových a stavebních prací na
těchto pozemcích spojených s výstav-
bou vysokotlakého plynovodu a s při-
jetím určitého břemena na spravované
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pozemky. Jiné neřešené případy, které
je třeba urychleně vyřešit po právní
stránce, souvisí s funkcí a rozšiřová-
ním hřbitova, nebo pozemků uvádě-
ných v zástavbovém plánu obce jako
stavební parcely.

Z výše uvedeného vyplývají přístupy
Obce Pražmo ke smlouvě o tichém
společenství. Bude prvořadým úkolem
Obce Pražmo při hospodaření na Zla-
ni upravit stávající nevyhovující
smluvní vztah. Obec Pražmo musí po-
žadovat po výboru zastupujícího zá-
jmy spolumajitelů předložení schvále-
ných plánů práce tak, aby mohla od-
povědně finančně kontrolovat vyko-
návané práce a tyto kvalifikovaně uvá-
dět do daňového přiznání. Plány práce
by měly obsahovat předpokládané
práce nejen při lesním hospodaření,
ale i při údržbě přilehlých komunikací
a údržbě travnatých ploch. V předklá-
daných plánech a zprávách o hospo-
daření Pastevního sdružení by vždy
měly být uvedeny finanční náklady
spojené s těmito pracemi, jakož i pra-
cemi spojenými s nezbytnými finanč-
ními operacemi daňového a jiného
charakteru.

Záměry obce pro následnou valnou
hromadu pastevního sdružení jsou
proto následující:

1. Odstranit disproporci v právech
a povinnostech smluvních stran
Smlouvy o tichém společenství.

2. Právně legalizovat výstavbu ply-
novodu na pozemcích pastevního
sdružení.

3. Právně legalizovat změny v oblas-
ti hřbitova na pozemcích pastev-
ního sdružení.

4. Právně legalizovat závazky uvede-
né v zástavbovém plánu obce do-
týkající se pozemků pastevního
sdružení.

5. Zpracovat detailní plán prací při
lesním hospodaření na období
cca jednoho roku.

6. Zpracovat detailní plán prací při
údržbě travnatých ploch na obdo-
bí cca jednoho roku a využití za-
koupeného křovinořezu při těchto
pracech.

7. Zpracovat detailní plán prací při
údržbě komunikací souvisejících
s hospodařením na období jedno-
ho roku.

8. Zpracovat detailní plán prací při
odstranění starých skladek od-
padků a skládky pod hřbitovem.

Stejně jako výše uváděná smlouva,
tak i pořízené zápisy a usnesení vyka-
zují na první pohled řadu formálních
i obsahových nedostatků, které by
v případě potřeby zabránily dosažení
požadovaného stavu. Proto doporuču-
jeme výboru, aby po stránce odborné
zvýšil kvalitu své práce a využil pro ty-
to účely i služeb kvalifikovaných práv-
níků.

Ing. Jaroslav Valas, CSc,
místostarosta obce

Veřejně prospěšné práce
v obci

Přijatá státní politika sociálního za-
bezpečení umožnila za výhodných
podmínek obcím po určitou dobu za-
městnávat pracovníky, kteří se ocitli
v nelehké životní situaci, anebo ty, kte-
ří požádali o náhradní vojenskou služ-
bu. Značně omezující podmínkou této
práce je její závazný charakter, tj. po-
mocné veřejně prospěšné práce s po-
měrně nízkou odměnou. Tyto skuteč-
nosti a nízká úroveň řízení jsou příči-
nou toho, že vykonávané práce jsou
pro obec málo efektivní.

Prvním krokem pro zvýšení účin-
nosti vykonávaných veřejně prospěš-
ných prací bylo zavedení nového
systému řízení tak, jak jste byli infor-
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mováni v Pražmovských ozvěnách
č. 10/2002. Následně provedené kon-
troly ukázaly, že v některých otázkách
bylo shledáno zlepšení, ale mnohé
problémy jsou i nadále přehlíženy
a neřešeny. K viditelnému pokroku do-
šlo při pravidelné údržbě čistoty obce.
Je však zřejmé, že mnoha našim spolu-
občanům se to nelíbí a již na druhý
den po úklidu si zařizují „své vlastní
pořádky" např. v autobusové čekárně.
Chtěl bych proto vyzvat naše spoluob-
čany, aby se podíleli aktivněji na této
kontrole a výchově k pořádku. Dalším
kladem přijatých opatření bylo, že řa-
da našich spoluobčanů již našla cestu
na OÚ Pražmo a sdělila nám své ná-
měty a připomínky ke zlepšení stavu
věcí veřejných v naši obci. Počet 25
takto zapsaných námětů a připomínek
je toho důkazem.

K nedostatečně řešeným otázkám
zajisté patří kontrola dodržování
smluvené pracovní doby, množství
a kvalita vykonané práce. Je těžké toto
řádně kontrolovat, když starosta těmto
pracovníků určil pružnou pracovní
dobu a často mění jejich pracovní ná-
plň v rozporu s plánovanou činností.
Je tedy na členech zastupitelstva obce,
aby pomohli změnit tento nevyhovují-
cí systém řízení. Především pak bude
na předsedovi kontrolního výboru,
aby analyzoval nastálou situaci a před-
ložil návrhy účinných opatření k ná-
pravě.

Jedním z kroků směřujícím k nápra-
vě zjištěných nedostatků v této oblasti
byl návrh na spolupráci při vytváření
„Technických služeb“ se sousední obci
Raškovice. Pomalost řešení a vysoká
naléhavost provedení určitých prací
v jarním období nás nutí hledat i nové
cesty, které by byly v souladu s našimi
ekonomickými možnostmi.

Za této situace se nabízí možnost
provedení konkrétních naléhavých
prací formou uzavřených hospodář-

ských smluv s podnikatelskými sub-
jekty se závaznou podmínkou využití
pracovní síly zaměstnanců OÚ Praž-
mo. Tento návrh však byl na posled-
ním jednání zastupitelstva odmítnut. 

V souladu s přijatými usneseními
bude proto nutno ve spolupráci s ÚP
Frýdek–Místek hledat možnosti vytvo-
ření dotovaného pracovního místa
v obci na tuto řídící práci. Budu dbát
na to, aby tato jednání urychleně pro-
běhla a v kladném případě aby toto
pracovní místo bylo obsazováno na
základě výběrového řízení přednostně
občany z Pražma tak, jak je to uvedeno
v PO č. 10/2002 s. 3 a 4.

Program veřejně prospěšných prací
bude přednostně zaměřen na práce
stanovené Stavebním výborem, jehož
předložený návrh prací je vynikajícím
způsobem zpracovaný a je tak svou
metodickou stránkou podnětný i pro
práci v dalších výborech. 

Ing. Jaroslav Valas, CSc.,
místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva
obce

Kontejnery u hřbitova — Zastupi-
telstvo obce rozhodlo o odstranění
velkoobjemových kontejnerů od hřbi-
tova a jejich nahrazení menšími kon-
tejnery o objemu 1100 litrů (stejné
jsou u bytovek). Nové kontejnery bu-
dou vyváženy v zimě jednou za týden,
od dubna do října dvakrát týdně ve
stejném intervalu jako od bytovek.
Společný svoz odpadu ze všech kon-
tejnerů jedním vozidlem by měl obci
přinést roční úsporu 20 až 30 tisíc Kč.

Vývoj finanční situace — Zastupi-
telstvo obce schválilo přijetí úvěru od
České spořitelny na zaplacení zůstat-
ku půjčky od SFŽP ve výši 1 772 000 Kč.
Podle současného vývoje finanční si-
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tuace by měly být veškeré dluhy obce
včetně tohoto úvěru bez problémů za-
placeny do roku 2006, tedy do konce
volebního období.

Ze zasedání stavebního
výboru obce Pražmo

Dne 7. 2. 2003 se konalo již druhé za-
sedání stavebního výboru obce Praž-
mo, na kterém byly schváleny priority
v oblasti výstavby chodníků na území
obce. Stavební výbor je přesvědčen
o nutnosti vybudovat chodník v úseku
od bytových domů k obchodu s potra-
vinami, zejména z důvodu posílení
bezpečnosti chodců, především dětí
každodenně dojíždějících do ZŠ Mo-
rávka z nedaleké autobusové zastávky.
Neméně důležitá se jeví investice do
výstavby chodníku od křižovatky
v centru obce po ul. Roveň, taktéž pro
posílení bezpečnosti v obci. Tento pro-
jekt by bylo vhodné doplnit vyznače-
ním přechodu pro chodce a výstavbou
ochranného zábradlí v prostoru auto-
busové zastávky a vývěsek. Dalšími
možnými investicemi v této oblasti
jsou: Zpevnění pěšin v prostoru staré-
ho hřbitova a vybudování schůdků
k ulici Roveň, vybudování schodů
v úseku od bytových domů k ulici Třeš-
ňová, komplexní rekonstrukce chod-
níků v prostoru parčíku a pomníku ne-
bo výstavba chodníku v úseku od by-
tových domů k hotelu Trávný.

Stavební výbor dále doporučil upra-
vit dopravní značení v obci tak, aby
byla posílena bezpečnost, zejména
dětské populace a to obnovením stá-
vajících obytných zón či vytvořením
nových (ul. Horní, Třešňová, Roveň),
dále obnovením značení upravující
rychlost jízdy vozidel (Roveň, Kostelní)
a dále zamezením vjezdu nákladních
vozidel na ul. Roveň.

Zastupitelstvu obce bylo dále navr-
ženo, aby provedlo analýzu důležitosti
investic do oprav úseků komunikací
jako jsou horní část ulice Do kopce,
komunikace u kravína či komunikace
k řece a to na základě širšího zhodno-
cení (význam komunikace, budoucí
využití, současný technický stav, ma-
jetkoprávní vztahy apod.).

Vážení spoluobčané, není možné do
tohoto článku zařadit veškeré podrob-
nosti, které stavební výbor na svých
zasedáních projednává, proto pevně
věřím, že již příště budou moci ti z Vás,
kteří projeví zájem, shlédnout plné
znění usnesení ze zasedání na inter-
netových stránkách obce. 

Podrobné informace o činnosti sta-
vebního výboru či odpovědi na vaše
dotazy vám rád sdělím na tel. č.:
558 692 517, mobilu: 723 293 238, e-
mailové adrese: Marek.Kaniok@cent-
rum.cz nebo přímo v místě bydliště:
Kostelní 4, Pražmo.

Marek Kaniok DiS.,
předseda stavebního výboru

Naše knihovna
Lidové knihovny, pokud se na vesni-

ci vůbec vyskytly, plnily v dávné minu-
losti zejména vzdělávací poslání. Tepr-
ve o hodně později, začátkem 20. sto-
letí, začaly být vyhledávány též jako
zdroj zábavného čtení. Obě tyto funk-
ce, včetně funkce informační sdružil
v sobě rozhlas. Když k rozhlasu přibyla
i televize, začaly řady čtenářů řídnout.
Ze čtenářů se ve značné míře stali di-
váci. Bližší se jim staly romantické,
často bohužel dost naivní, či naopak
až příliš drsné životní příběhy hrdinů
televizních seriálů. Tento sice módní,
ale oči unavující způsob zábavy, je
zbavil možnosti zapojit při čtení knihy
lidskou fantazii a představivost. Vzdě-
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lávání a poznávání už není v maso-
vých médiích věnována taková pozor-
nost. Zůstávají však stále knihovny,
třebaže se skladba jejich knižních fon-
dů musela přizpůsobit soudobé po-
ptávce po převážně zábavné či dobro-
družné četbě.

Naše obecní knihovna, sídlící v sute-
rénu mateřské školy, nabízí bohatý vý-
běr knih obojího druhu, ale je tu k dis-
pozici i 1135 výtisků literatury naučné-
ho charakteru. V oddílu pro dospělé je
celkem 3 333 knih. V knihovně je zatím
přihlášeno jen 72 dospělých čtenářů.
To je 9 % všech dospělých v obci. Kni-
hovna je tedy využívána málo. Snad se
mezi našimi občany najdou další příz-
nivci četby dobré literatury, aby z pro-
vozu knihovny (40 000 Kč roční ná-
klad) mělo prospěch více lidí.

Ing. Bohdan Kubenka

Reagujeme na kritiku
Vážení spoluobčané,
článek, který napsal Ing. Jaroslav Va-

las, CSc., místostarosta obce Pražmo,
v Pražmovských ozvěnách 1/2003,
hrubě pošpinil dobré jméno našeho
sboru a nám nezbývá nic jiného, než
se následujícím způsobem bránit.

Hned v úvodu je třeba poznamenat,
že si nemyslíme, že je to správný způ-
sob komunikace mezi rozumnými lid-
mi. Kdyby se pan Valas na nás obrátil
dříve, než pustí tyto falešné informace
mezi lidi, jistě bychom mu jeho po-
chybnosti a nesrovnalosti rádi vysvět-
lili a k této situaci vůbec nemuselo do-
jít. Bohužel se tak nestalo. Hned po vy-
dání posledních Pražmovských ozvěn
(1/2003) byli okamžitě svoláni členové
sboru a na toto jednání byl pozván i p.
Valas. Ten ale pozvání odmítl, a proto
musíme řešit vzniklou situaci touto
cestou.

A nyní k vlastnímu článku, v němž je
uvedeno:

„Pro činnost SDH jsou podstatné vý-
daje spojené s provozem techniky, bu-
dovy a celého areálu, které byly svěře-
ny do jejich péče.“ Ale CHYBA — ne-
jsou. Tyto výdaje jsou totiž podstatné
pro činnost obce. Pokud někteří obča-
né a hlavně p. Valas neví, tak veškerá
vozidla i ostatní technika, budova a ce-
lý areál je majetkem obce a obec je ze
zákona povinna zajistit požární ochra-
nu v obci (to jak na úseku represe —
zdolávání požárů a jiných mimořád-
ných událostí, tak hlavně na úseku po-
žární prevence).

Bohužel už se nikde nepíše o množ-
ství času, který hasiči věnovali ze své-
ho osobního volna a zcela zdarma při
údržbě tohoto obecního majetku nebo
v případě požáru či povodní. Tato prá-
ce se týká údržby techniky, přípravy
vozidel k technickým prohlídkám,
oprava budov a celého areálu. Kdyby
se tyto hodiny propočítaly a zpětně
naúčtovaly majiteli těchto realit, tak by
to silně zahýbalo s obecním rozpo-
čtem.

Dále z článku vyplývá, že hasiči si na
náklady obce a tedy na náklady daňo-
vých poplatníků pořádají nejrůznější
akce („oslavy s opékáním selat, zajiš-
ťování plaveckého bazénu pouze pro
děti členů SDH“). Opět CHYBA. Pan
Ing. Jaroslav Valas, Csc. zjevně neví,
že sbor dobrovolných hasičů je zcela
legitimní zájmová organizace. A jakož-
to taková má i své vlastní hospodaření,
které nemá s hospodařením obecním
vůbec nic společného. Z rozpočtu ob-
ce jsou financovány pouze aktivity
spojené se zabezpečením požární
ochrany v obci dané zákonem. Pouze
ze svých financí si hasiči hradí akce
pro členy, třeba jako poděkování za je-
jich celoroční bezměrnou práci.

Nedílnou součástí práce SDH je prá-
ce s dětmi a mládeží. Také v naší orga-
nizaci pracují mladí hasiči, kteří jsou



Pražmovské ozvěny 99
nejen z Pražma, ale i z širokého okolí.
Právě pro tyto děti organizují jejich ve-
doucí nejrůznější akce, mimo jiné
i návštěvy krytého bazénu. Tyto akce
jsou placeny z peněz hasičů a jsou te-
dy pro všechny mladé hasiče a ne pro
děti členů, jak mylně píše p. Valas.

Z uvedeného vyplývá, že hasiči jsou
výborná parta lidí, které nevadí udělat
něco i pro druhé. Tak o jakých podni-
kavcích to p. Valas, ať už z nevědomos-
ti či závisti, mluví?

Závěrem si jen položme otázku, jak
je možné, že tak významnou pozici
místostarosty obce zastává člověk,
který bez znalosti věci dokáže svým
jednáním poškodit práci mnoha gene-
rací hasičů?

Jelikož uvedením zavádějících a ne-
pravdivých skutečností v článku p. Va-
lase došlo k újmě na dobrém jménu
našeho sboru, požadujeme na p. Vala-
sovi písemnou omluvu v Pražmov-
ských ozvěnách.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů
na Pražmě

Kde žijí?
Emoce, které se uvolnily ze strany

některých dotčených členů SDH po
zveřejnění článku „Hospodaření sboru
dobrovolných hasičů v obci“ v ledno-
vém čísle tohoto zpravodaje, byly vel-
mi poučné a ukázaly na nízké právní
vědomí těchto spoluobčanů. Nevybí-
ravě vyžadované omluvy a používaná
argumentace dotčených osob kritizu-
jící autora za vyjádření polemického
názoru opírajícího se o nezpochybni-
telná fakta ukázala, že někteří lidé
mentálně žijí v období 50. let minulé-
ho století. Zřejmě si nepovšimnuli, že
v našem právním řádě se ledacos změ-
nilo a zejména pak, že byl přijat ústav-

ní zákon ze dne 9. ledna 1991, kterým
se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon
naší republiky. Proto pokládám za nut-
né tyto osoby upozornit na článek 17,
kde v odstavci 2 je doslova uvedeno
„Každý má právo vyjadřovat své názo-
ry slovem, písmem, tiskem, obrazem
nebo jiným způsobem, jakož i svobod-
ně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
ideje a informace bez ohledu na hrani-
ce státu.“

Je na škodu, že pan J. Toman věnoval
tolik úsilí a času, aby zpochybnil ne-
zpochybnitelné, tj. důvěryhodnost
použitých údajů vycházejících z pro-
placených faktur. Svým emotivním
projevem na únorovém zasedání za-
stupitelstva obce se v manipuloval do
úlohy soudce a mravokárce, a tak vý-
raznou měrou přispěl k narušení jed-
nacího řádu a porušení výše uvede-
ných zákonů. Hospodské vyřvávání
a neurvalé výrazy, které byly v této
souvislosti použity, nikdy nemohou
vést k řešení. Bylo by na místě, aby pan
J. Toman své názory písemně a veřejně
prezentoval v Pražmovských ozvě-
nách, a tak předešel nejasnostem vy-
plývajícím často z ústního projevu. Jis-
tě si každý z nás v těchto souvislostech
pamatuje na příklady ze školních let
a dovede rozpoznat diametrální vý-
znam těchto dvou na první pohled
stejných vět: „Popravit, nelze propus-
tit!“ a „Popravit nelze, propustit!“

Věřím, že pan J. Toman nebo Jerglík
to myslí s prací v SDH dobře a vážně,
ale je věcí osobní cti, aby uměli přiznat
i určité chyby, které ve své práci třeba
neúmyslně zavinili. Nechápu a nemo-
hu se v této souvislosti osobně smířit
s použitou argumentací ke zjištěným
nedostatkům, zvláště pak v omlouvání
porušování bezpečnostních zásad
spojených s bezpečným a rychlým
použitím protipožární techniky v dů-
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sledku nedovoleného garážování sou-
kromého vozidla spolu s dvěma hasič-
skými vozidly v dvojgaráži Hasičského
domu. Obec je vlastníkem Hasičského
domu a musí dbát o jeho řádný a hos-
podárný provoz, kdokoliv by zneužil
v této souvislosti své funkce a neo-
právněně by nakládal se svěřenými
prostředky, musí předpokládat, že jed-
nou bude čelit soudnímu obvinění za
zneužití pravomoci veřejného činitele. 

Odpovědný a citlivý přístup OÚ
Pražmo při řešení otázek zkvalitňování
práce zájmových organizací v obci ve
prospěch života všech našich spolu-
občanů vedl k určitému návrhu
smlouvy mezi OÚ Pražmo a SDH Praž-
mo. Jelikož k této dohodě nedošlo, je
OÚ Pražmo povinen dále postupovat
podle přijatých směrnic a platných zá-
konů. Znamená to:

— vyžádání odborného posudku
o závadnosti vodoměrů v budově
a areálu Hasičské zbrojnice,

— vyžádání výpisů telefonických
hovorů telefonní přípojky v bu-
dově Hasičské zbrojnice za inkri-
minované období,

— vyžádání odborného stanoviska
k nedovolenému parkování osob-
ního vozidla v garážích Hasičské
zbrojnice,

— vyžádání odborného stanoviska
finančního úřadu k nakládání pa-
na J. Tomana s finančními dary
věnovanými ve prospěch SDH
Pražmo.

Na základě výsledku takto vyžáda-
ných odborných dokumentů a jejich
interní analýzy bude rozhodnuto
o dalším postupu. Osobně mohu ujis-
tit všechny spoluobčany, že při tom pl-
ně využiji svých teoretických i boha-
tých praktických zkušeností získaných
z dosavadní výzkumné a vědecké pra-
xe ve prospěch obce.

Ing. Jaroslav Valas, CSc.
místostarosta obce

Proč?
V souvislosti s vytvářením povoleb-

ních koalicí je mi až dosud ze strany
mnoha našich spoluobčanů často kla-
dena zásadní otázka, proč ČSSD nevy-
tvořila koalici s nezávislými kandidáty
a nepodpořila p. J. Krzyžánka do funk-
ce starosty. V následujícím se pokusím
stručně uvést základní důvody:

— protože p. J. Krzyžánek neprojevil
zájem při povolebních jednáních
vytvořit s ČSSD povolební koalici,

— protože p. J. Krzyžánek projevil
při povolebních jednáních pouze
zájem o obsazení funkce starosty
bez nabídky spolupráce a mož-
nosti uplatnění základních prvků
volebního programu ČSSD,

— protože znám velmi dobře styl
a dosahované výsledky jeho prá-
ce ve funkci místopředsedy pově-
řeného kádrovou práci v Základní
organizaci KSČ v Pražmě,

— protože velmi dobře znám jeho
styl a dosahované výsledky práce
v Místním výboru KSČ Morávka,

— protože velmi dobře znám jeho
styl a dosahované výsledky práce
ve funkci místostarosty obce
Pražmo,

— protože znám jeho mnohdy de-
magogické a nedemokratické ná-
zory na výkon svěřené funkce,

— protože ve svém vyjadřování čas-
to využívá pomluv a nepřiměřené
argumentace,

— protože si ho po stránce lidské
a občanské nevážím.

Na základě získaných znalostí a zku-
šeností mohu odpovědně říci, že z mi-
nulosti p. Krzyžánek nám zanechal řa-
du nedořešených a špatně řešených
otázek na OÚ Pražmo. Je na čase tyto
„kostlivce ze skříní“ odstranit tak, jak
se to děje v případech zveřejněných
výsledků hospodaření SDH, nebo
v souvislosti s řešením v minulosti
vzniklého penále ve výši 220 tis. Kč,
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které má být splacené podle přijatého
splátkového kalendáře do konce roku
2004. Nemohu souhlasit s některými
výroky p. Krzyžánka, které mají za cíl
destabilizovat vývoj v obci a vyvolat
předčasné volby jen proto, že tyto ne-
gativní jevy vycházejí v současné době
na povrch. V současné době ve funkci
předsedy kontrolního výboru má dost
možností, aby prokázal své schopnos-
ti a veřejně obhájil své jednání a čin-
nost. K tomu ho touto formou vyzý-
vám.

Ing. Jaroslav Valas, CSc.,
místostarosta obce

Pravda a demokracie
V poslední době došlo mezi výbo-

rem SDH a místostarostou k ostrému
názorovému střetu za jeho polemický
článek v Pražmovských ozvěnách.
Spory mezi oběma stranami doslova
narušily průběh únorového zasedání
zastupitelstva obce, kdy nebyl někte-
rými členy zastupitelstva a dalšími pří-
tomnými občany respektován schvá-
lený jednací řád.

Nemám v úmyslu nyní komentovat
vysoké náklady na provoz hasičské
zbrojnice. Po řádném prošetření celé
problematiky a projednání v zastupi-
telstvu bude určitě zveřejněn výsledek
jednání a přijatá opatření, pokud
ovšem k nějakému výsledku dojdeme.
Na posledním zasedání zastupitelstva
se to nepodařilo a při nerespektování
zásad demokracie se to nikdy podařit
nemůže.

Připomínám, že žijeme v demokra-
tické společnosti, kde má každý právo
vyjádřit svůj názor. A také je každý po-
vinen toto právo druhého respektovat.
Konečné řešení pak můžeme najít ve
společném dialogu. Nevyslechnout
názor druhého a přerušovat jeho vy-

stoupení často vulgárními výkřiky jsou
nejmírnější metody totalitních reži-
mů, kdy je právo na pravdu pošlapáno
a kdy pravdu má ten, kdo je u moci.

V historii lidstva se stále opakují ob-
dobí, kdy je pravda potlačována. Při-
tom pravda závisí na úrovni lidského
poznání. Když lidé tvrdili, že je Země
rovná jako deska, měli pravdu, protože
nic jiného nepoznali. Teprve později
zjistili, že je kulatá a že se otáčí. Není
to tak dávno, kdy považovali atom za
nejmenší částici hmoty. Při dalším po-
znání zjistili, že atom je tvořen ještě
menšími částicemi. Když Newton vy-
rukoval se svými teoriemi o pohybu
a vzájemném působení těles, také měl
pravdu, protože nevěděl nic o velkých
rychlostech. Pak přišel Albert Einstein
s teorií relativity a dokázal, že Newto-
novy zákony při velkých rychlostech
neplatí. Z uvedených příkladů vyplývá,
že pravda je relativní a závisí na stupni
poznání člověka, který stále hledá
a objevuje. Proto nemůže mít nikdy
absolutní pravdu, i když je jeho poslá-
ním stále se k ní přibližovat. Je tedy
hluboce pravdivé tvrzení, že každý má
svou pravdu. Ano, skutečně ji může
mít, případný rozpor může být způso-
ben rozdílným stupněm poznání sku-
tečnosti.

Při sdělování pravdy by si toho měl
být každý vědom, protože nemůže vě-
dět, zda jeho soupeř nemá o daném
předmětu sporu více informací. Prav-
da by měla být sdělována takovým
způsobem, který by nebránil dalšímu
dialogu. Krásný příklad nám dává pří-
běh o králi, který ve snu ztratil své pří-
buzné a chtěl vědět, co tento sen zna-
mená. Pozvaný vykladač snů mu řekl,
že jeho příbuzní brzy zemřou a on zů-
stane sám. Králi se tento výklad nelíbil,
proto se rozzlobil, onoho člověka po-
trestal a povolal jiného vykladače, kte-
rý mu řekl: „Raduj se, králi, protože bu-
deš žít tak dlouho, že přežiješ všechny
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své příbuzné!“ Král byl spokojen a ne-
chal mu vyplatit odměnu. Pravda zje-
vená ve snu se nezměnila, ale byla sdě-
lena přijatelnějším způsobem.

Je odvěkým problémem lidstva, že
jen zřídka dokáže vhodným způsobem
sdělovat pravdu a málokdy dokáže na-
slouchat. Básník Jiří Žáček napsal: „Co
je ti platné, že mluvíš pěti jazyky, když
neumíš naslouchat ani v mateřštině?“
Spojíme-li neochotu naslouchat s pro-
sazováním své pravdy za každou cenu,

nemůžeme se divit, že je ve světě stále
tolik válek a teroristických útoků. Těž-
ko lze hovořit o zachování míru, když
je v srdci nenávist.

Chceme-li prožít šťastný život ve
společnosti lidí, musíme respektovat
určité morální zásady a demokratické
principy. K tomu patří i umění naslou-
chat a vést dialog. V opačném případě
by bylo vhodnější odstěhovat se na
pustý ostrov. Škoda, že nemáme do-
statek pustých ostrovů.

Ing. Jindřich Vymětalík

KINO RA·KOVICE
1. 3. SOBOTA v 17.30 h
AGENT BEZ MINULOSTI
119 min., přístupnost 15 let
Širokoúhlý špionážní film SRN/USA. Ti-
tulní hrdina trpí po těžkém zranění
amnézií. Při pátrání po své identitě se
znovu zaplete do sítí svých zaměstnava-
telů a musí bojovat o přežití.

8. 3. SOBOTA v 17.30 h
PROSTĚ SEXY
84 min., přístupný
Skvělá komedie USA, v hl. roli Cameron
Diaz. Dvě kamarádky vyznávají pravidlo
nevázaného života. Muži jsou tu přece
k tomu, aby se s nimi pobavily. Přijďte se
podívat a zasmát jak to dopadlo. Za po-
slední období druhý nejlíp ohodnocený
film.

15. 3. SOBOTA v 17.30 h
OSTROV ZTRACENÝCH SNŮ — SPY
KIDS 2.
100 min., přístupný
Rodinná fantastická komedie USA v čes-
kém znění. Příběh neohrožených dět-
ských hrdinů, kteří zvládají náročné akce
při záchraně prezidentovy dcerky a jejich
neuvěřitelné vynálezy. Film, který určitě
stojí zato shlédnout. V českém znění!

19. 3. STŘEDA, dopolední představ.,
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
160 min.
Další poutavý příběh čarodějnických uč-
ňů — pro základní školy. Cena 20 Kč

20. 3. ČTVRTEK
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Dopoledne představení pro základní
školy, večer v 17.30 h představení pro ve-
řejnost. Nesmíte si nechat ujít tento
krásně zpracovaný film v českém znění!
Cena večer 40 Kč

21. 3. PÁTEK v 17.30 h
ROAT TO PERDITION
110 min., přístupnost 12 let
Širokoúhlý film USA od režiséra Sam
Mendese (Americká krása). Režisér na-
točil poutavý příběh o vyvíjejícím se
vztahu otce a syna v extrémně nepřízni-
vých situacích. V hlavní roli Tom Hanks,
Paul Newman a další…

22. 3. SOBOTA — KINO NEHRAJE

29. 3. SOBOTA v 17.30 h
ERASMUS A SPOL.
100 min., přístupný
Francouzský film o vysokoškolské mlá-
deži a jejich radostech i strastech. Film
dostal velmi dobré ocenění na festivalu
v Karlových Varech. Přijďte se podívat!
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Kupujete byt či dům, chcete modernizovat
a nemáte patřičnou hotovost.

Nabízíme úvěry s nulovým vkladem

Příklad

Byt cena — 250 000 Kč
Vklad — 0
Splátka — do 2 500 Kč
Koeficient bonity — 1,3!
Jištění úvěru — 1 ručitel nebo ručení nemovitostí
Doba splácení — lze max. 18 let
Úrok do přidělení max. — 7,9 % p.a.
Úrok po přidělení — 5 %
Vyřízení úvěru — expres 48 hodin

Velký výběr možností. Nabízíme z 9 typů úvěrů
Využijte nabídky, poradenství zdarma!

Informujte se
Zita Štíhlová

Oblastní vedoucí stavební spořitelny
WÜSTENROT a. s.

Kancelář: T. G. Masaryka 602 Privat: Morávka 427
MHD nový byt 739 04 Pražmo
Frýdek (budova B&Bdent) tel. 558 691 225
tel./fax. 558 621 633 mob. 603 463 745
e-mail: stihlova@atlas.cz mob. 603 589 569
mob. 603 463 745
mob. 603 589 569
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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 

Dřevěné brikety
Kvalitní ekologické topivo pro všechny

typy kamen na pevná paliva.
Možné využití i pro krby.

V létě možnost použít i na grilování.

Základní cena za 1 kg . . . . . . . . . . . 2,80 Kč
Při odběru nad 500 kg . . . . . . 2,50 Kč
Při odběru nad 1 000 Kg . . . . 2,20 Kč

Brikety jsou baleny po 10 a 20 kg.
Lze balit rovněž dle požadavku zákazníka.

Prodejce: fa Karel Havlíček, Pražmo 214 (u obecního úřadu)
Bližší informace na tel. 603 876 536


