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Starosta na téma...... 
 
Jistě mnozí z Vás zaznamenali snahu Moravskoslezského kraje a Ministerstva 
životního prostředí, očistit ovzduší našeho kraje tzv. dotacemi na výměnu 
stávajících kotlů na tuhá paliva za nové, nízko emisní, automatické kotle 
na uhlí a uhlí a biomasu. Zdá se, že zájem občanů o tuto dotaci je velký, 
dokonce tak velký, že příjem žádostí úředníci kraje museli ukončit 
po necelých třech hodinách. Osobně vítám jakoukoliv snahu a kohokoliv, 
o zkvalitnění ovzduší, nicméně se musím pousmát nad argumenty, kterými 
jsou politici vyzbrojeni na obhajobu právě kotlů na uhlí. Údajně je uhlí 
v Moravskoslezském kraji tradičním palivem, co na plat, že se jeho větší část 
dováží z Polska a právě tzv. „hrášek“, který je jako jediný pojídatelný v kotlích 
s automatickým podavačem. Je na místě se ptát, z jakého důvodu nejsou 
otevřeny dveře pro technologie spalující i jiné palivo než je hnědé a černé 
uhlí. Z jakého důvodu není dotovatelný samostatný kotel na pelety?  Nechce 
se mi věřit tomu, že by zapracoval lobbing úzkých zájmových skupin.  
Ale buďme objektivní. Opravdu je na místě podporovat výměnu starých kotlů 
za nové a je pravdou, že podpora automatických kotlů je velmi důležitá. 
Zamezí se tak spalování nekvalitního paliva, odpadů apod. Zároveň dochází 
ke zvýšení ekonomické a ekologické efektivity vytápění.  
Pro ty z Vás, kteří uvažujete o výměně kotle, mám dobrou zprávu od politiků, 
kteří shodně prohlašují, že v příštím kole bude do programu uvolněno 
až 200 mil. Kč. 
Zároveň musím zklamat všechny příznivce centrálního vytápění. 
I v návaznosti na výše uvedené řádky jednoznačně a definitivně prohlašuji, že 
záměr centrálního vytápění obce tak, jak byl navržen, je minulostí 
a realizovat se nebude. Důvodů je mnoho, nicméně mezi nejdůležitější patří:  

1. Neexistence jasné a stabilní energetické koncepce státu, 
na základě které by se dal projekt bezpečně realizovat s tím, že bude 
vždy podporován se shora. Neustálé politické změny názorů na to, co 
je pro stát důležité, zda čistý vzduch, zda podpora biomasy, 
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fotovoltaiky, tepelných elektráren apod. vedou k totálnímu rozpadu 
v minulosti připravovaných a dokonce i realizovaných záměrů 
centrálního vytápění. Tato nejistota, která se poslední léta neustále 
prohlubuje, nemůže být součástí tak zásadního rozhodnutí, jako je 
výstavba centrálního rozvodu tepla. 

2. Stálá ekonomická nejistota je klíčovým faktorem, majícím vliv 
na rozhodnutí, takto nákladný projekt nerealizovat. Projekt 
předpokládal náklady cca 80 mil. Kč. Investovat tuto částku, byť by jí 
bylo možné z velké části získat z EU, si prostě za současných 
ekonomických podmínek nemůže obec dovolit. Když se k tomu přidá 
již zmíněná totální nekoncepčnost státu, jsou dokonce vysoká i rizika, 
že nebudeme moci splácet případný úvěr z prostředků získaných 
od odběratelů tepla. 

3. Neschopnost dodavatelů garantovat dostatek paliva za únosnou 
cenu. Potenciální dodavatelé štěpky nejsou schopni zaručit množství 
štěpky ze zdrojů v blízkosti obce (cca 30 km). Už vůbec nejsou 
schopni garantovat cenu, což je pro náš projekt neakceptovatelné.  
Důvodem je absolutní chaos v lesnictví, kdy stát vůbec neví, co chce 
a není ochoten regulovat trh se štěpkou. Na jednu stranu se štěpka 
pálí v lesích, na druhou stranu se spaluje v elektrárnách společnosti 
ČEZ. Zkrátka, podmínky, jaké mají sousedé v Rakousku, nám náš stát 
nevytvoří. V Rakousku si každá obec mající centrální kotelnu 
na biomasu zajišťuje palivo ve svých okolních lesích. Lidé, vlastníci 
lesa, navíc svážejí štěpku do kotelny, za což následně získávají slevu 
na teple. To vše se děje za podpory státu. Minimálně do těchto 
mechanismů stát nevnáší chaos a zmatek. 

4. Legislativa podporující čisté ovzduší a tím i projekty, které si 
kladou za cíl, čisté ovzduší zajistit, neexistuje. A zdá se, že 
zákonodárcům vůbec o čisté ovzduší nejde, když spoustě lidí nechají 
beztrestně pálit odpadky a jiné škodliviny. Z jakého důvodu máme 
v zákoně o ochraně ovzduší zakomponovaný možný postih za to, kdy 
soused tzv. „čmadí“ sousedovi pod nosem, a přesto je tento zákon 
nevymahatelný? Jak je možné, že naše demokracie dospěla tak daleko, 
že soukromí je nedotknutelné i v případě, když škodíme okolí? 
Je opravdu tak nedemokratické domáhat se vstupu do objektu 
za účelem sejmutí stěrů ze spalinových cest pro získání důkazu, 
že majitel domu porušuje zákon? A ohrožovat zdraví okolních 
obyvatel pod rouškou demokracie lze? Pokud nebude v pořádku 
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legislativa, nemají ekologické projekty zaměřené na zkvalitnění 
ovzduší žádnou šanci. 

 
Přestože jsme se rozhodli tak, jak je shora uvedeno „neházíme flintu do žita“. 
Rádi bychom i nadále hledali cesty, jak ovzduší v obci zlepšit. Z tohoto 
důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo zpracovat koncepci, která by 
vyhodnotila stávající situaci a možnosti, zároveň by zachytila skutečné 
potřeby jednotlivých domácností a snažila se navrhnout řešení, které by 
odpovídalo potřebám všech. Cílem by bylo pouze jediné. Zajistit, aby se v obci 
v zimních měsících lépe dýchalo. Aby lidé, kteří vytápějí svůj dům ekologicky, 
nedopláceli na ty, kteří vytvoří mlhovinu nad půlkou vesnice. Chtěli bychom 
hovořit se všemi a chtěli bychom všem nabídnout nějaké řešení. V úvahu 
přichází možná podpora výměny kotlů, v úvahu přichází lokální centrální 
vytápění, zvlášě oblasti ul. Třešňové a Horní a další možnosti. 
Budeme rádi, když nám v přípravě koncepce pomůžete a budete ochotní 
s námi komunikovat. 
 
Marek Kaniok,DiS., starosta obce 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012, který uvádíme níže. 
Bohužel se v něm musela zohlednit současná ekonomická situace státu, 
takže jsme museli upustit od některých původně plánovaných záměru. 
Celkové daňové příjmy jsou navrženy o 10 % nižší, než byla skutečnost 
roku 2011, což je citelný zásah. Na druhou stranu jsme byli nuceni 
na výdajové stránce zohlednit vyšší sazbu DPH. Doufáme, že letošní rok 
je tím posledním, ve kterém dochází ke snižování příjmu naši obce.  
 

PŘÍJMY 
   Třída 1 1111 daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 206 000,00 

Daňové 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 40 000,00 

Příjmy 1113 daň z příjmů FO z kap.výnosů 108 000,00 

  1121 daň z příjmů právnických osob 1 215 000,00 

  1211 daň z přidané hodnoty 2 790 000,00 

  1511 daň z nemovitostí 486 000,00 

  1361 správní poplatky 18 000,00 

  1337 místní poplatek za odpad 420 000,00 
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  1341 místní poplatek za psy 15 000,00 

  1343 
místní poplatek za užívání 
veř.prostranství 20 000,00 

  1351 odvod výtěžku z VHP 28 000,00 

    Celkem třída 1- daňové příjmy 6 346 000,00 

Třída 2                                 Nedaňové příjmy   

2119 2343 
Ostat.zál. těžeb.průmyslu-příjmy z 
úhr.dobvýv.prost. 17000,00 

3725 2324 EKO-KOM-příspěvek 150000,00 

3722 2111 
sběr a svoz odpadů (smlouvy,stavební 
odpad) 15 000,00 

3632 2111 pohřebnictví 300 000,00 

3612 2132 Rajmaneum - nájem  20 000,00 

3612 2111 Rajmaneum -  služby 50 000,00 

3613 2132 Nebytové hosp.-nájem 21 200,00 

3613 2111 Nebytové hosp.- služby  24 000,00 

3613 2329 Nebytové hospodářství ostatní příjmy 36 000,00 

6171 2131 Správa - pronájem za pozemky 5 000,00 

6171 2141 Správa - úroky z běž.účtu 9 000,00 

6171 2111 Správa - služby focení  18 000,00 

6171 2329 
Správa -ostatní příjmy (soukromé 
hovory,aj) 21 427,10 

    Celkem třída 2 - nedaňové příjmy 686 627,10 

Třída 3   Kapitálové příjmy    

3745 3121 Péče o vzhled obcí - přijaté dary 32 500,00 

    Kapitálové příjmy  celkem 32500,00 

Třída 4   Přijaté dotace     

  4112 na státní správu 194 500,00 

  4112 na školství PO - MŠ 75 208,00 

  4121 
dot. od obce Krásná na žáky MŠ a 
Morávka na hřbit. 130 000,00 

  4222 dotace na Hřbitov 93 400,00 

    Celkem dotace 493 108,00 

    Celkem před financováním 7 558 235,10 

Třída 8   Financování   

  8115 
Zapojení zůstatku -  stav účtu k 
31.12.2011 1 286 024,90 

  8124 splátka půjčky od obce Morávka -350 000,00 

    Příjmy celkem za rok 2012 8 494 260,00 
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VÝDAJE 
   2212   Silnice 95 000,00 

2221   Provoz veřejné silniční dopravy 63 000,00 

3111   MŠ - stavba - plot 40 000,00 

3111   příspěvek od zřizovatele                       370 000,00 

3113   ZŚ Morávka 250 000,00 

3113   ZŠ Raškovice  400 000,00 

3314   Činnosti knihovnické                              70 000,00 

3319   Ostatní záležitostí kultury 150 000,00 

3412   Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,00 

3612   Bytové hospodářství 200 000,00 

3612   Bytové hospodářství - projekt Rajmaneum 100 000,00 

3613   Nebytové hospodářství 80 000,00 

3631   Veřejné osvětlení 250 000,00 

3632   Pohřebnictví 190 000,00 

3635   Územní plánování 250 000,00 

3639   
Komunální služby a územní rozvoj - 
Cyklosteska 60 000,00 

3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 

3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 

3723   
Sběr a svoz ostat.odpadů (tříděný sběr) 
Sběrný dvůr 250 000,00 

3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 500 000,00 

3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000,00 

3745   Centrum obce - stavba chodník 600 000,00 

5512   Požární ochrana-dobrovolná část 130 000,00 

6112   Zastupitelstva obcí 650 000,00 

6171   Činnost místní správy 2 450 000,00 

6171   Svazek obcí Morávka-Pražmo 150 000,00 

6171   Svazek SOPM  30 000,00 

6171   Správa - nákup nemovitostí 200 000,00 

6310   
Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 15 000,00 

6402   Finanční vypořádání minulých let 5 284,00 

6409   
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy 
kapitál.výdajů) 360 976,00 

    Celkem výdaje na rok 2012 8 494 260,00 
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 Zastupitelstvo obce posoudilo všechny předložené návrhy na změnu 
územního plánu a schválilo jejich zapracování do jeho zadání. To ovšem 
zdaleka neznamená skutečnost, že všechny návrhy na změnu budou 
přijaty. To záleží na mnoha okolnostech a vyjádřeních všech dotčených 
orgánů. Schvalovací proces bude probíhat po celý rok 2012. Zároveň 
zastupitelstvo obce navrhlo některé další úpravy územního plánu. 
Navržené změny, týkající se soukromých pozemků budou projednány 
s jejich vlastníky. Dodavatelem územního plánu je společnost 
Ekotoxa, s. r. o. Celkové náklady na zpracování činí bezmála 400 000 Kč. 
 

 
NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ Z ROKU 2011 
 přivítali jsme 12 nových občánků 
 domov v naší obci našlo 28 nových občanů 
 nový domov mimo naší obec si našlo 34 občanů 
 navždy opustilo své blízké 9 občanů naší obce 
 k 31. 12. 2011 měla naše obec 971 trvale bydlících obyvatel. 

 

Dne 30. 1. 2011 rovněž zemřel i první zvolený starosta obce 
po roce 1989, pan Bohdan Kubenka. 
Za jeho službu pro obec mu ještě jednou srdečně děkujeme. 

 

 
ROZHOVOR S VELITELEM JEDNOTKY HASIČŮ PANEM 

PETREM JERGLÍKEM 
 

Jaké byly Vaše začátky u hasičů? 

Dobrovolným hasičem jsem již od dětství, nejdříve jsem byl mladým hasičem, 

řádným členem dobrovolných hasičů na Pražmě jsem už více jak 25 let. Práci pro 

dobrovolné hasiče zasvětili svůj život i mí rodiče, sourozenci a teď už i mé děti a 

manželka. V roce 2004 jsem začal dělat velitele hasičů na Pražmě, kdy jsem tuto 

funkci přebral po svém otci. Když došlo v roce 2008 k vytvoření společné 

jednotky Morávka - Pražmo, stal jsem se jejím velitelem. Dále  od roku 2009 

vykonávám okrskového velitele, tedy koordinuji činnost velitelů okolních sborů.  

Současně jsem již druhé volební období členem obecního zastupitelstva na 

Pražmě, kde vykonávám funkci předsedy Výboru pro životní prostředí a krizové 

řízení. 
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Kolik má hasičský sbor členů? 

Sbor dobrovolných hasičů na Pražmě má v současné době zhruba 75 členů. 

Společná výjezdová jednotka Morávka – Pražmo má dvě družstva, družstvo na 

Pražmě má 15 členů a družstvo na Morávce 21 členů. Všichni členové výjezdové 

jednotky se pravidelně zúčastňují školení organizovaných Hasičským záchranným 

sborem.  

 

Od kolika let se můžeme stát členy sboru? 

 Řádným členem Sboru dobrovolných hasičů  se může stát každý, kdo dovrší věk 

15 let. Děti ve věku od 6 do 15 let mohou být mladými  hasiči. Mladí hasiči se pod 

vedením svých vedoucích pravidelně zúčastňují celostátní hry Plamen. V rámci 

této hry absolvují během roku několik soutěží, při kterých se nenáročnou formou 

postupně seznamují s hasičskou tematikou. Shora není věk samozřejmě omezen, 

máme mezi námi ve sboru zasloužilé hasiče, kterým je již daleko přes 7o let.  

 

Máte jako hasičský sbor i jiné aktivity než účast při požárech a živených 

pohromách? 

Ano, samozřejmě. V rámci praktické přípravy členů výjezdové jednotky se 

zúčastňujeme  různých hasičských soutěží, které pořádají sousední sbory, někdy 

zajíždíme i na soutěže v rámci celého okresu. Těchto soutěží se účastní i naše 

ženské družstvo. Velký důraz je kladen na práci s dětmi. V loni se děti zúčastnily 

dokonce i mezinárodní soutěže ve slovenské Turzovce. Vždy na přelomu května a 

června pořádáme pohárovou soutěž i tady u nás na Pražmě. Kromě této činnosti se 

staráme i o kulturní vyžití našich spoluobčanů. Každoročně pořádáme v hotelu 

Travný ples a v areálu u sv. Floriána kácení máje a letní karneval, taktéž se 

organizačně podílíme na všech akcích pořádaných obecním úřadem.   

 

Kam až sahá historie hasičského sboru? 

Historie sboru dobrovolných hasičů na Pražmě se píše od roku 1927. V té době již 

existoval hasičský sbor na Morávce a někteří občané Pražma byli jeho členy. Tito 

členové se rozhodli pro vytvoření samostatného sboru na Pražmě. V době svého 

vzniku měl sbor 30 členů. Od svého založení příslušel sbor k Frýdecké župě se 

sídlem ve Frýdku. V roce 1930 se sbor usnesl z této župy vystoupit a přistoupit 

k nově se tvořící Hasičské župě podbeskydské se sídlem v Janovicích.  První 

hasičská zbrojnice byla na Pražmě postavena v roce 1937-1938 a stála v Rovni, 

dnes je to rodinný dům. Protože tyto prostory později již  nevyhovovaly pro 

parkování rozrůstající se techniky byla započata stavba nové hasičské zbrojnice. 

Její slavnostní otevření se konalo dne 20. července 1969.  
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Šlo vám někdy o život? 

Samozřejmě, u každého požáru může jít o život. Stačí jen chvilka nepozornosti. 

Pod kolegou se v hořícím domě propadly schody, takže jsme ho museli 

vyprošťovat. Tehdy šlo o život hlavně jemu. 

 

Už jste někdy zachránili život? 

Jednou jsme na Morávce vytahovali z hořícího domu ženu. Celý objekt byl silně 

zakouřen, nešlo tam vůbec nic vidět. Ženu jsme sice našli, ale byla v bezvědomí a 

ani záchranáři ji už nedokázali pomoci. 

 

Chtěl jste být vždycky hasičem? 

Ano, vždycky mě tato práce zajímala a bavila. 

 

Je to vaše jediné povolání? 

Pro dobrovolné hasiče není hašení požárů či jiná technická pomoc jejich 

povoláním, dělají to zcela zdarma a dobrovolně ve svém volném čase. Jde spíše o 

koníček. Já pracuji jako technik ve firmě  Husqarna. 

 

Jak jste se dostal k tomu, že jste velitelem? 

Jak už jsem uvedl dříve, pocházím z hasičské rodiny, můj otec byl velitelem 40 

let, já jsem tuto funkci převzal po něm.  

 

Kolik výjezdů má jednotka za rok? 

Většinou okolo 20, minulý rok jich bylo přesně 17. Kromě výjezdů k požárům se 

jedná převážně o technickou pomoc či pomoc při živelných pohromách. 

V letošním roce však nebezpečně přibývá požárů. Součástí odborné přípravy 

řidičů vozidel jsou i pravidelné tzv. koordinované jízdy. 

 

Je vaše práce hodně náročná? 

Určitě ano, je náročná po fyzické i psychické stránce. Musím koordinovat chod 

celé jednotky, tedy obou družstev. Pravidelně jednou za měsíc se členové obou 

družstev scházejí na společné schůzce, kde jsou proškolováni a informováni o 

aktuálním dění. 

 

Jaké máte jako velitel sboru pravomoce? 

Jak již jsem řekl v minulé otázce, je mým prvořadým úkolem koordinovat činnost 

celé jednotky. Stejně tak je to i v  případě zásahu, ať už se jedná o požár nebo 

technickou pomoc.  
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Jaké je vybavení každého hasiče? 

Ve výbavě každého hasiče je zásahový oděv (oblek, obuv, rukavice, vložka), 

přilba, dýchací přístroj, svítilna. Toto má každý hasič na svém místě v garáži, vše 

musí být připraveno k okamžitému použití. Současně máme k dispozici zásahové 

vozy Renault Midlum, Nissan Patrol a WV Transporter. Dále máme k dispozici, 

plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, svítící stožár, klasické čerpadlo, motorovou 

pilu, vysílačky a mnoho drobného nářadí a pomůcek. Veškeré vybavení je 

finančně velmi náročné. 

 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně štěstí při výkonu této služby pro občany. 

 

(rozhovor připravila slečna Ivona Havlíková, studentka III. ročníku oboru 

veřejnosprávní činnost) 

 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
Obec 2011 2012 rozdíl 

Dobrá 78 306,00 71 574,00 -6 732,00 

Janovice 46 534,00 45 231,00 -1 303,00 

Krásná 31 722,00 23 061,00 -8 661,00 

Morávka 30 581,00 28 005,00 -2 576,00 

Nižní Lhoty 15 213,00 15 058,00 -155,00 

Nošovice 19 536,00 18 589,00 -947,00 

Pražmo 40 687,00 28 570,00 -12 117,00 

Raškovice 24 590,00 34 094,00 9 504,00 

Vyšní Lhoty 12 059,00 11 560,00 -499,00 

Celkový výtěžek sbírky 1 564 176,00  1 592 531,00  28 355,00 

Informace poskytla Charita Frýdek-Místek 

 

Malí koledníci ze školky 
 
Od Vánoc až do Tří králů je naše školička protkaná slavnostní atmosférou a  
vánočními zvyky. I přes nepřízeň počasí jsme zachovali krásnou tradici 
koledování na svátek Tří králů. Děti, vystrojené papírovými korunami, 
vybavené křídou a kamínky natřenými zlatou barvou, rozdávaly radost lidem 
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ve vesnici písní a vlastnoručně vyrobeným kalendářem. Odměnou 
v pochmurném počasí nám byl úsměv, spokojenost a sladké koledy 
do košíčku. Krásnou tradici Mateřské školky Pražmo, zachováme i v příštím 
roce. 
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Reklama 
 

Vážení zákazníci, 
nenechte si ujít mimořádnou akci, a to výprodej keramických obkladů 
a dlažeb v různých velikostech ve zbytkovém množství ze skladu za 
fantastiskou cenu do 99kč/m2. 
Jedná se o produkci obkladů značky Horní Bříza, LB, RAKO, PARADYZE aj. 
Rovněž nabízíme keramické listely v rozmanitých rozměrech, odstínech 
a desingu za mimořádnou cenu 6kč/ks, původní cena cca 50kč. Dále nabízíme 
středové obkladačky inzerto, opět v různých rozměrech a vzorech jen za 
11kč/ks z původních 70kč/ks. Nepřehledněte nabídku van ze smaltované 
oceli v barvě bílé, růžové a světle modré, již od 1200kč/ks. Vany smaltované 
bílé mírně poškozené, Vám můžeme nabídnout za pouhých 300kč/ks, jsou 
vhodné zejména k průmyslovému využití. Dále nabízíme lepenky s hlinikovou 
folií  značky FOALBIT 10M2, mírně poškozené z původní ceny 800kč/ks 
za 150kč/ks. V neposlední řadě můžeme nabídnout sprchové akrylátové 
vaničky 90x90 s 50% slevou. Jelikož se jedná o mimořádný výprodej, 
neodkládejte návštěvu naší prodejny. Jsme tady Pondělí až pátek od 8 hodin 
do 17hodin. V soboty od 8 hodin do 11 hodin dle Vaší potřeby. Kontakt je 
Mládek 602 190 377, 558 431  605, kerak.mladek@seznam.cz Těšíme se na 
Váš nákup. 

 

Nabídka pronájmu bytů v obci Dobrá 
pronajmu bytové jednotky 1+1, 2+1 a 3+1+lodžie. Byty jsou vybaveny 
kuchyni,  WC, koupelnou s masážním sprch.boxem.Televizní příjem satelitní 
a digitální, internet. Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného. Bytové 
domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce. Možnost pronájmu 
garáže. Kontakt: Sedlařík Alois, V.Talicha 1871, Frýdek-Místek, tel.: 

603854 852, email:alosed@seznam.cz. 

 

 

mailto:kerak.mladek@seznam.cz
mailto:alosed@seznam.cz
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Pražmovské ozvěny- pravidelný zpravodaj obce Pražmo. Vydává a vyrábí Obec Pražmo v 

nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.  


