Zpravodaj obce Pražmo
květen 2014

číslo 2/2014

Starosta na téma: Ochrana ovzduší v obci
Program na podporu výměny kotlů v obci Pražmo
Program na podporu výměny kotlů v obci Pražmo byl zastupitelstvem obce
schválen dne 13. února 2014, přičemž I. výzva k podávání žádosti o dotaci
byla vyhlášena 21. února 2014. Do konce dubna bylo předloženo 7 žádostí.
Všechny žádosti byly zkontrolovány a vyhovují podmínkám programu.
Celkově je tedy rezervováno 220 000 Kč a zbývá vyčerpat 280 000 Kč.
Dotační program obce Pražmo navazuje na Společný program na podporu
výměny kotlů Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí ČR
a jeho výzvy. Poslední 4. výzva ze Společného programu MSK a MŽP byla
vyhlášena v lednu 2014 a prostředky z této výzvy byly již vyčerpány.
Předpokládá se, že v průběhu června-července 2014 bude vyhlášena další
výzva Společného programu MSK a MŽP. Neváhejte proto využít této
jedinečné možnosti a podejte jednoduchou žádost o dotaci, pomocí které si
budete moci vyměnit starý ručně plněný kotel na tuhá paliva za nový
nízkoemisní automatický kotel. Dotace obce Pražmo je slučitelná s dotací
Společného programu MSK a MŽP.
Výše dotace je rozdělena podobně, jak tomu je u krajského dotačního titulu,
tzn. podle druhu pořizovaného kotle. Maximální výše dotace u nových kotlů
emisní třídy č. 3 činí 20 000 Kč a maximální výše dotace u nových kotlů
emisní třídy č. 4 a více činí 40 000 Kč. Minimální procento spoluúčasti
žadatele činí 20% z celkových uznatelných nákladů. Uznatelným nákladem je
nákup a instalace nového kotle se vším příslušenstvím, které je k instalaci
kotle potřebné (např. trojcestné ventily, čerpadlo apod.).
Níže v tabulce uvádím několik modelových příkladů, které vám usnadní
rozhodnutí o tom, jaké emisní třídy si kotel pořídit:
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Nákup kotle emisní třída 4 a více

celkové uznatelné
náklady v Kč
140 000
120 000
110 000

dotace
kraje v Kč
60 000
60 000
60 000

celkové uznatelné
náklady v Kč
110 000
100 000
80 000

dotace
kraje v Kč
40 000
40 000
40 000

dotace obce
v Kč
40 000
36 000
28 000

doplatek žadatele
40 000
24 000
22 000

doplatek žadatele
v%
28,6
20
20

Nákup kotle emisní třída 3
dotace obce
v Kč
20 000
20 000
20 000

doplatek žadatele
50 000
40 000
20 000

doplatek žadatele
v%
45,5
40
25

Věřím, že tento program mnohým pomůže vyřešit problémy s jejich
stávajícím systémem topení a potažmo se znečišťováním ovzduší, které je
způsobeno nedokonalým a neefektivním spalováním tuhých paliv. Zároveň
věřím, že někteří majitelé domů, o kterých je známo, že významně znečišťují
ovzduší v obci, dospějí k přesvědčení, že je lépe využít právě nabízené
podpory obce, kraje a státu, než čekat na okamžik, kdy obec, kraj, či stát bude
nucena přistoupit k tvrdému potírání znečišťovatelů ovzduší za pomocí
nikoliv bezvýznamných sankcí. Zejména těm, kteří ve svých kotlích spalují
obsah svého odpadkové koše, nedej bože jiný odpad, zvoní na zlé časy, kdy
restrikce na sebe nenechají dlouho čekat. Není možné jen tak bez povšimnutí
přihlížet tomu, jak jeden druhému „čadí“ pod nosem, zejména v případě, když
ten druhý ovzduší neznečišťuje, neboť je jeho dům vytápěn ekologicky.
Výše zmíněná dotační podpora může přinést pozitiva úplně všem obyvatelům
obce, ať již samotným žadatelům, tak těm, kteří jsou pouhými pasivními
uživateli kouře z komínů – OBYVATELŮM BYTOVÝCH DOMŮ, DOMKŮ
S EKOLOGICKÝM SYSTÉMEM TOPENÍ A ZEJMÉNA TĚM NEJMENŠÍM, NAŠIM
DĚTEM.
Veškeré informace naleznete na: www.prazmo.cz (sekce: dotace na kotle)
nebo Vám je ochotně poskytneme při osobní schůzce, kterou je možné
dohodnout:
- s administrátorem dotačního titulu Ing. Martinou Kaniokovou
na tel. č. 776 265 014, mailem: dotacenakotel@centrum.cz
- se starostou obce na tel. č. 720 512 876, mailem: starosta@prazmo.cz
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Všem, kterým není lhostejný stav životního prostředí, ve kterém žijí a zdraví
všech kolem, nabízí obec Pražmo komplexní poradenský servis, včetně
pomoci při vyplňování žádosti o dotaci, jak z rozpočtu obce, tak
ze Společného dotačního titulu Moravskoslezského kraje a Ministerstva
životního prostředí.
PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ POKRAČUJE
V loňském roce jsme s úspěchem realizovali projekt s názvem: „Podpora
domácího kompostování„, v rámci kterého zájemci-vlastníci nemovitostí
v obci Pražmo obdrželi kvalitní kompostér Premium o objemu 1050 l
v hodnotě 4500 Kč a to za pouhých 500 Kč. Jelikož víme, že řada z Vás této
nabídky v loňském roce z různých důvodů nevyužila a zároveň víme, že zájem
o tyto kompostéry trvá, rozhodli jsme se Vám kompostér za stejných
podmínek jako loni nabídnout.
Takže, pokud máte zájem o tento kvalitní výrobek a zároveň jste se
projektu vloni nezúčastnili, vyplňte následující objednávku
a odevzdejte jí do schránky obecního úřadu Pražmo, Pražmo 153,
739 04 Pražmo nejpozději do 16. června 2014. Objednat si můžete
rovněž příslušenství, které si zájemce hradí v plné výši.
OBJEDNÁVKA KOMPOSTÉRU Premium 1050 l
jméno
příjmení
adresa trvalého bydliště
adresa umístění kompostéru
tel. kontakt/mail
OBJEDNÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ – hradí zájemce v plné ceně-cena bez DPH
SET-překopávač kompostu, urychlovač kompostu
ano1)
549 Kč
50 g, 100 ks kompostovatelných sáčků (na 1 rok), 7l
ne1)
interiérový košík na kompost
překopávač kompostu
urychlovač kompostu Oxy-Gen-Ator 50 g
kompostovatelné sáčky-biol. rozložitelné 25 ks
7l interiérový košík na kompost
1)

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

208 Kč
229 Kč
68 Kč
137 Kč

ano1)
ano1)
ano1)
ano1)

ne1)
ne1)
ne1)
ne1)
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Od Vás, kteří již obdrželi kompostér v loňském roce, bychom se rádi
dozvěděli, zda Vám kompostování jde od ruky nebo máte nějaké konkrétní
problémy, které byste rádi vyřešili. Proto Vám nabízíme možnost
prostřednictvím níže uvedeného formuláře, podat odborníkům konkrétní
dotaz, na který Vám bude odpovězeno a v případě Vašeho zájmu Vás
odborník navštíví a bude řešit konkrétní problém přímo u Vás.
Dotazy a případně objednávku příslušenství odevzdejte nejpozději
do 16. června 2014 do schránky obecního úřadu Pražmo, Pražmo 153,
739 04 Pražmo.
Dotaz můžete zaslat rovněž mailovou formou na adresu starosta@prazmo.cz.
K dotazu prosím uveďte své jméno, příjmení, adresu a tel. kontakt.
FORMULÁŘ PRO POLOŽENÍ DOTAZU ODBORNÍKOVI NA KOMPOSTOVÁNÍ
jméno a příjmení
adresa pobytu
tel. kontakt/mail
zde položte svůj dotaz:

OBJEDNÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ – hradí zájemce v plné ceně-cena bez DPH
SET-překopávač kompostu, urychlovač kompostu 50
ano1)
g, 100 ks kompostovatelných sáčků (na 1 rok), 7l 549 Kč
ne1)
interiérový košík na kompost
překopávač kompostu
urychlovač kompostu Oxy-Gen-Ator 50 g
kompostovatelné sáčky-biologicky rozložitelné 25 ks
7l interiérový košík na kompost

208 Kč
229 Kč
68 Kč
137 Kč

ano1)
ano1)
ano1)
ano1)

ne1)
ne1)
ne1)
ne1)

1) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

POZNÁMKA: Ten, kdo si příslušenství objednal již v loňském roce, nemusí
objednávku opakovat, jelikož ji stále evidujeme.
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košík na biol. odpad 7 l

urychlovač kompostu 50 g

překopávač kompostu

biologicky rozložitelný sáček na kompost 7 l

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


Zastupitelstvo obce schválilo nákup tašek na tříděný odpad pro občany
obce. V současné době čekáme, zda naše objednávka tašek za dotovanou
nákupní cenu u společnosti EKO-KOM bude akceptována. Tašky jsou
určeny na třídění plastu (žlutá), papíru (modrá) a skla (zelená).



Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o záměru provedení
oprav místních komunikací tzv. tryskovou metodou. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele. Opraveny budou touto metodou
veškeré výtluky, propadliny, aj. defekty vozovky na místních
komunikacích, které nebudou dotčeny zátěžovou dopravou při
rekonstrukci řečiště Hluchého a Čuvného potoka. Tyto komunikace
budou opraveny komplexně po realizaci stavby.



Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podanou žádost o dotaci
z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
na vybudování nové mostovky přes Hluchý potok. Stávající most bude
z důvodu přesunu koryta Hluchého potoka odstraněn.
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Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu nově
vznikajícímu spolku FBC Pražmo (floorbalový tým) ve výši 15 000 Kč.
Zastupitelé se shodli na tom, že podpora spolkům zabývajícím
se sportem a výchovou mládeže a dětí je důležitá, přičemž výrazným
způsobem tyto spolky (dříve občanská sdružení) napomáhají k rozvoji
kvalitní občanské společnosti. PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ
V TURNAJÍCH A PŘI VÝCHOVĚ MLADÝCH SPORTOVNÍCH TALENTŮ

KRÁTCE
Z důvodu havarijního stavu mostu přes Čuvný potok (u řeky) jsme
nuceni rekonstruovat celý jeho povrch. Stávající konstrukce bude
odstraněna a na její místo bude uložena nová železobetonová
mostovka. V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace. V této souvislosti dojde na mostě k instalaci závory
s turniketem pro pěší a cyklisty. Je to opatření směrováno vůči těm,
A kteří si jezdí k řece zakládat černé skládky, umývat svá vozidla a řádit
na pěšinách kolem řeky s terénními motocykly. Cyklistů, pěších
a maminek s kočárky DŮLEŽITÉ
se toto opatření
nijak zvlášť nedotkne.
UPOZORNĚNÍ

POVODNĚ-KVĚTEN 2014
Povodně před několika dny potrápili i naší vesnici. Jen díky včasným
preventivním opatřením, neustálé hlídkové službě a obětavému nasazení hasičů,
zaměstnanců obce i dobrovolníků z řad občanů nedošlo k výrazným škodám
na majetku. Ve spolupráci s hasiči jsme provedli regulaci Roveňského potoka
u křižovatky za pomocí pytlů s pískem tak, aby se voda předčasně nevylila mimo
koryto. Na horním toku Roveňského potoka, kde se objevilo velké množství vody
na lukách, v místě bývalého koryta se podařilo zamezit jejímu vylití do obytné
části Rovně (před čtyřmi lety byly díky této vodě zatopeny garáže a sklepy).
Na všech potocích v obci, zejména pak na Hluchém potoce docházelo k ucpávání
koryta naplavenými větvemi a kmeny stromů, kdy v jednom případě musela být
nasazena technika k odstranění podemletých pařezů tak, aby zcela neucpaly
koryto. Na Hluchém potoce rovněž došlo k sesuvu břehu. Hasiči čerpali vodu
ze zatopeného sklepa jednoho z bytových domů. Příčinu zatopení sklepa jsme
hledali v ucpaných a přeplněných dešťových kanalizacích, které jsme se snažili
čistit na různých místech obce, zejména u bytových domů.
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Velmi děkuji za plné a obětavé nasazení všem zúčastněným členům jednotky
hasičů (Ladislavu Demeterovi, Janu Ruskovi, Jirkovi Ruskovi ml. Janu
Šrubařovi, Janu Nachmilnerovi, Lukáši Najdekovi, Davidu Holinkovi, Radku
Felcmanovi, Milanu Valasovi, Martinu Kaňovi), za spolupráci při organizování
jednotky jejímu veliteli Petru Jerglíkovi, za pohotovost a nasazení
zaměstnancům obce, Pavlu Tiapťuchovi a Jarkovi Konečnému a v neposlední
řadě ochotným dobrovolníkům z řad občanů, Jirkovi Ruskovi st., Kateřině
Stiborové a Richardovi Stiborovi.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce
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Zapomenutí pražmovští básníci
O kořalce

Smutný čas nynější ,
rozvaž ó člověče !
Nech toho ožralství
a naprav se přece,
pohleď na kabát, galaty,
už su z teho samé laty,
zanechej kořalky.

Já ho jenom prosím,
ať se jen smiluje,
by nalel kvaretku
bo mě v břuchu žere.
Jestli mu zanechám kabát,
to bude zas dávat,
až mě přestaně žrát.

Vejdi do komory,
ničeho tam není,
pomacej po kapsách,
ani krejcar není.
není loja, není soli
a od hladu až břuch bolí,
třeba poslať pro NI.

S velkou ochotností
kabát jsem zevlíkal
a tu kořalinku
zdaleka polykal.
Tak jsem se jí navalil,
že sem se pod lavu svalil
a do galat navalil.

Idu a uhlídám
hospodu při cestě,
snad tam má hospodsky
Patronku ve sklince.
Jen tam pospěš, nestarej se,
však to jaksi bude přece,
tak mi cosi šepce.

Hospodsky mě táhne
za nohy do pole,
že jsem mu ocedil
pod lavu kobzole.
Za dveří mě ven vystrčil,
ešče mi jich paru strčil.
Taková čest pro mě.

Vejdu do hospody,
hostinský se směje,
poručím kvaretku,
a un mi neleje.
Až mu starý dluh zaplatím,
potom ať se zas poručím,
že mi že mi zas naleje.

A jo bez kabátu,
aji bez čepice,
přismyčil se domu
jak zmoklá slepice.
Ženka mne hned přivítala
přitom ale obdržela
několik na plece.
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Od velkého strachu
vlízla do komína,
a jo od té zlosti –
seřnul svého syna
Tu mě oba opustili
a samotného něchali
robiť komedyje
A když jsem se ráno
ze spaňo probudil,
jaký to pořádek
v chalupě uvidil!
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Všecky hrnce potřískané
ruce moje zkrvavené,
v galatách na – srané.
Ještě horší žena,
která ráda pije,
běda tomu muži,
který ju dopadne.
Vše do žida a do Šenku
zanese za paprykuvku
čistou špagatuvku.

Tuto báseň/píseň zapsal na Pražmě spisovatel F. Jan Vyhlídal při svých
národopisných pochůzkách Těšínském a uveřejnil ji ve vlastivědném spise
„Naše Slezsko“ vydaném v Praze v roce 1903. Podrobnosti o autorovi
neuvedl.
Podle J. L. Mikoláše žilo v té době na Pražmě několik šprýmařů, kteří skládali
posměšné písničky na různé události v obci, na společenské poměry, nebo na
své sousedy.
Když písničky splnily svůj účel, obvykle upadly v zapomnění, nebo se z nich
zachovaly pouhé úryvky.
J. L Mikoláš přisuzuje autorství buď Vavřinci Šostému, nebo Ignaci Štefkovi.
Připravil Ing. Jaroslav Gabzdil
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----------------------------------------Reklama---------------------------------------------

Prodejna KERAK KOMPT sro. sanyta, obklady, dlažby Vás srdečně zve k
prohlídce prodejny ve které jsou vystaveny nové druhy obkladů a
dlažen NEW 2014 RAKO. Nová kolekce obkladů a dlažeb je
prezentována v koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech.
Zároveň nabízíme sanitu, vany, koupelnový nábytek, baterie, sprchové
kouty a boxy. Při návštěvě prodejny v pátek a sobotu, Vám nabízíme
slevy ve výši 15% po složení zálohy. Pro Vaší představivost Vám
vytvoříme návrhy 3D koupelen zdarma. Zakoupené zboží dopravíme
zdarma na Vaší adresu. Nabízíme krátké dodací lhůty. Provadíme
doprodej obkladů a dlažeb ve zbytkovém množství za 50kč a
100kč/m2. Vany smaltované ve světlé šedé barvě doprodáváme jen už
pro průmyslové využití za 300kč/ks. Využijte proto tyto výprodeje a
slevy z naší nabídky. Sidlíme ve Vyšních Lhotách 53 v areálu firmy
Spolstav. Kontakt: Mládek Vladimír tel. 602 190 377, meil:
kerak.mladek@seznam.cz, www: kerak-kompt.cz, prodejní doba: PoPa 8-17 a vsobotu 8-12. Budeme se těšit na Vaší návštěvu.
Pražmovské ozvěny-nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává a vyrábí Obec Pražmo v nákladu 330 ks. Výtisk zdarma.

