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ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Výsledky voleb 
Z celkového počtu 762 registrovaných voličů v obci Pražmo se voleb do Posla-

necké sněmovny Parlamentu ČR zúčastnilo 425 voličů, tj. 55,77 %. V Moravskos-
lezském kraji kandidovalo celkem 24 politických stran a hnutí, v naší obci získa-
lo platné hlasy 15 stran:

11. Česká strana sociálně demokratická 187 hlasů
12. Koalice KDU–ČSL, US – DEU 79 hlasů
13. Komunistická strana Čech a Moravy 62 hlasů
14. Občanská demokratická strana 55 hlasů
15. Republikáni Miroslava Sládka 10 hlasů
16. Strana zelených 9 hlasů
17. Sdružení nezávislých 6 hlasů
18. Strana za životní jistoty 3 hlasů
19. Volba pro budoucnost 2 hlasů
10. Akce za zrušení Senátu a proti vyt. DF 2 hlasů
11. Česká strana národně sociální 2 hlasů
12. Strana venkova — spojené občanské síly 2 hlasů
13. Moravská demokratická strana 2 hlasů
14. Občanská demokratická aliance 1 hlasů
15. Pravý Blok 1 hlasů

Termíny zasedání zastupitelstva obce ve 2. pololetí
15. srpna zasedací místnost obecního úřadu
13. září zasedací místnost hasičské zbrojnice
10. října zasedací místnost obecního úřadu
15. listopadu sál hotelu Travný (ustavující zasedání)
12. prosince zasedací místnost obecního úřadu

Začátek zasedání je vždy v 18 hodin.
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Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem
v ZŠ Raškovice

Školní rok jsme začali se 408 žáky
v 18 třídách, na jeho konci vyučovalo
24 učitelů 411 žáků. Na provozu školy
se podílelo dalších 11 pracovníků.

Pokračovalo výrazné zaměření na
ekologickou výchovu s řadou úspěchů
v rámci celé ČR. Podrobnější informa-
ce o těchto aktivitách jsou uvedeny
v dalším příspěvku od garanta této
činnosti paní učitelky PaedDr. N. Kaf-
kové.

Analýza výchovně vzdělávacího
procesu:

Chování žáků nevykazovalo nějaké
zhoršení proti minulým létům, na
konci roku byla udělena jedna dvojka
z chování za krádež, 4 ředitelské důtky
a 10 důtek třídního učitele. Na druhé
straně bylo uděleno 205 pochval ředi-
tele školy.

Nevyskytly se neomluvené hodiny,
ovšem těch omluvených bylo opravdu
hodně. Jeden žák zameškal v průměru
88 hodin, což představuje asi 3 týdny

výuky. Zejména žáci 2. B a obou 9. tříd
vysoko překročili běžný průměr po-
sledních let.

410 žáků prospělo, jednoho čeká po
prázdninách opravná zkouška. V 1.—5.
ročníku má 44 % žáků samé jedničky,
na druhém stupni je takových žáků
pouze 17 (8,7 %). Ovšem 46 % žáků
druhého stupně prospělo s vyzname-
náním.

Zcela jednoznačně a suverénně pro-
šli naši žáci přijímacími zkouškami na
střední školy. Všichni studenti byli při-
jati hned v prvém kole a řada z nich fi-
gurovala na nejpřednějších místech
v žebříčku přijímaných žáků na jedno-
tlivých školách. Stejná situace byla
i v učebních oborech. To, co si jednot-
liví žáci vybrali, tam se také dostali.
68 % žáků 9. tříd jde studovat maturit-
ní obory. Ze 7. tříd odcházejí 4 žáci na
6leté gymnasium. 

Výsledky našich žáků v okresních
soutěžích a olympiádách jsou opět
velmi dobré, i když tentokrát chybí
větší počet medailových umístění. Zde
uvádím jen ty nejlepší výsledky, po-
drobnější informace zajdete na našich
www stránkách. 

umístění soutěž žák třída žáka připravoval
13. místo mladý zahrádkář M. Šigutová 7. B Strakošová
13. místo atletický trojboj V. Moškořová 3. A Demlová
13. místo atletický trojboj V. Jerglíková 4. A Muroňová, Uhrová
15. místo mladý čtenář D. Šigutová 7. B Mecová
15. místo atletický trojboj družstvo žáků I. stupně
16. místo mladý zahrádkář A. Šafářová 3. B Strakošová
16. místo mladý historik E. Hofierková 9. A Nitrová
16. místo olympiáda Čj J. Tinka 9. B Škapová
17. místo biologická olymp. I. Škapová 7. B Kafková
19. místo mladý zahrádkář K. Bohunská 5. B Strakošová
10. místo biologická olymp. M. Nováková 7. B Kafková
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Z ostatních mimoškolních aktivit je

třeba zmínit činnost 15 kroužků. Velmi
úspěšně si počínaly zvláště 2 ekologic-
ké kroužky, zahradnický a také 2
kroužky dramatické, které ukončily
svou činnost zdařilým předvedením
nastudovaných pohádek. Pro veřej-
nost byla připravena akademie ke Dni
matek a předvánoční akce nazvaná
„Vánoční strom.“ Obě akce se setkaly
s velkým zájmem veřejnosti.

Naši žáci se zúčastnili mnoha spor-
tovních soutěží, nejlepších výsledků
dosáhli chlapci a děvčata z I. stupně
v atletice. Velmi čilý sportovní styk byl
zejména se sousedními školami v Mo-
rávce a Dobré. Díky panu R. Václavíko-
vi se v jarním období rozjela tzv. hokej-
balová liga. Chlapce, ale i některé dív-
ky tato soutěž velmi zaujala, absolvo-
valo ji nakonec 11 družstev. 

Na životě školy se výrazně podílelo
i rodičovské sdružení v čele s Ing.
R. Hrůzkem. Organizovalo pro děti
3 náročné akce a financovalo řadu ak-
tivit žáků.

Ve spolupráci s OÚ bylo částečně za-
tepleno přízemí školy, další zateplová-
ní bude pokračovat o prázdninách.
Během jarních prázdnin byly moder-
nizovány dívčí WC a sociální zařízení
pracovnic školní kuchyně.

Všechny tyto stručné informace si
můžete rozšířit pohledem do výroční
zprávy ZŠ Raškovice, kterou najdete
na internetu na adrese:

www. zsraskovice.zde.cz.
Václav Strakoš,

ředitel ZŠ

Ocenění ekologicky
orientovaných škol
proběhlo v Senátu ČR —
ve Valdštejnském paláci

Školní rok 2001—2002 skončil a na-
stává bilancování.

Pro raškovickou školu to byl rok mi-
mořádně úspěšný. Spolupráce s Lesy
ČR, Lesní správou Frýdek–Místek se
sídlem na Morávce a Ekologickým
sdružením Tereza přinesla své ovoce:

— Ocenění za přesná měření množ-
ství a kyselosti srážek a pečlivé
zpracování projektu „Modré nebe“

— Ocenění za nejlepší realizaci me-
zinárodního projektu „Posviťme
si na úspory,“ který probíhal v sed-
mi zemích (ČR, Maďarsku, Lotyš-
sku, Argentině, Peru, JAR a Filipí-
nách).

— Zvláštní cenu poroty za vynikající
výtvarné zpracování projektu
„Cesta za předky.“

— 1. místo v celostátní soutěži
o nejlepší zprávu k projektu „Les
ve škole — škola v lese.“ 

Když jsme se přihlásili do soutěže
o získání titulu EKOŠKOLA, který byl
letos udělován poprvé, velmi jsme si
přáli obstát v konkurenci 176 přihláše-
ných škol. 20.—21. 6. 2002 zástupci
raškovické školy přebírají na historic-
kém místě našich dějin i současnosti
— ve Valdštejnském paláci hned dvě
ocenění za krátkodobý i dlouhodobý
ekologický projekt. Vysněný titul EKO-
ŠKOLA si z Prahy odvážíme do Beskyd.
Celoroční usilovná práce žáků a učite-
lů, velké nadšení dokázat něco více
než jedničku na vysvědčení je ukryto
v osmi písmenech abecedy

EKOŠKOLA RAŠKOVICE 2002.
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Blahopřejeme i dalším devíti oceně-
ným školám v ČR, především 2. ZŠ ve
Frýdku–Místku. Je to výrazný úspěch
okresu Frýdek–Místek v oblasti envi-
ronmentální výchovy.

PaedDr. N. Kafková,
okresní metodik přírodopisu

Oznámení České pošty, s.p.,
obvod Frýdek–Místek

Česká pošta, s. p. oznamuje, že
s platností od 16. 7. 2002 přebírá doru-
čování tisku v obcích Pražmo, Krásná,
Morávka a Raškovice společnost:

Mediaservis, s. r. o., SM divize (dříve
společnost Předplatné tisku, s. r. o.)

Z tohoto důvodu upozorňujeme, že
veškeré dotazy, připomínky a stížnosti
k doručování tisku s platností od 16. 7.
2002 vyřizuje výše uvedená společ-
nost. 

Pošta Pražmo bude v uvedených ob-
cích však nadále zajišťovat doručování
regionálních deníků společnosti Vlta-
va–Labe–Press, a. s. (jedná se o tituly
— Moravskoslezský deník a Frýdec-
ko–Místecký region).

Česká pošta, s.p.,
obvod Frýdek–Místek

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám
program našeho kina na 3. čtvrtletí roku
2002.

Sledujte pozorně náš program, neboť
o prázdninách hrajeme pravidelně každý
pátek a sobotu. Začátek je vždy v 17.30
hod. — ceny 32, 34, 36 Kč +1 Kč na fond ki-
nematografie. Vyberte si ze široké nabídky
filmů a přijďte se podívat — nebudete lito-
vat.

ČERVENEC 2002
pátek 5. 7. v 17.30 h
ZOOLANDER — Bláznivá komedie od
hvězdy filmů „Něco na té Mary je“ a „Fotr
je lotr.“ 3 % tuku, 1 % mozkové aktivity.
Přijďte se zasmát a odreagovat od všedních
starostí.

sobota 6. 7. v 17.30 h
PŘÍŠERKY s. r. o. — Animovaný film ze
studia Walta Disneye od tvůrců „Příběhu
hraček“ a „Života brouka“ v českém znění!
Děti přijďte to musíte vidět !

pátek 12. 7. v 17.30 h
KARU SÜDA — MEDVĚDÍ SRDCE  — Ro-
mantické drama v extrémních podmín-
kách sibiřské tajgy. Film v koprodukci Es-
tonska, Ruska a Německa.

sobota 13. 7. v 17.30 h
Z PEKLA — JOHNNY DEEP v hlavní roli le-
gendárního příběhu Jacka Rozparovače —
kriminální thriller. 

pátek 19. 7. v 17.30 h
ANDĚLSKÁ TVÁŘ — Láska, nenávist a strach
zahalené mlhou tajemství. Romanticko–do-
brodružný film ČR režiséra Zdeňka Trošky.

sobota 20. 7. v 17.30 h
VANILKOVÉ NEBE — Láska, nenávist, sny,
život, práce, hra přátelství, sex — v hl. roli
milostného dramatu TOM CRUISE.

pátek 26. 7. v 17.30 h
SPY GAME — I velký hráč musí dát pozor,
aby si protihráči nezahrávali s ním. Špio-
nážní drama USA v hl. roli s ROBERTEM
REDFORDEM a BRADEM PITTEM.

KINO
RA·KOVICE
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ÚVùRY
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební

a bytové úãely a rekonstrukce.
telefon: 0737 35 73 43.

sobota 27. 7. v 17.30 h
ČISTÁ DUŠE —Viděl svět tak, jak si nikdo
nedokázal představit. Film USA inspirova-
ný autentickým životním příběhem nosi-
tele Nobelovy ceny za ekonomii. Oskarové
ocenění stojí nepochybně za shlédnutí!
V hl. roli RUSSEL CROWE (z filmu GLA-
DIÁTOR).

SRPEN 2002
pátek 2. 8. v 17.30 h
NÁVRAT DO ZEMĚ — NEZEMĚ — Další
pokračování krásné animované pohádky
Walta Disneye — příběhů o Petru Panovi
v českém znění. Věřte na kouzla a pohádky!
Pak budete létat!

sobota 3. 8. v 17.30 h
HRABĚ MONTE CHRISTO — Slavný ro-
mán Alexandra Dumase po mnoha letech
na filmovém plátně. Přijďte se podívat na
nejnovější zpracování slavného francouz-
ského románu.

pátek 9. 8. v 17.30 h
PERNÍKOVÁ VĚŽ — Lehce nezávislý film
o těžkých závislostech. Film ČR režiséra
Milana Šteindlera o muži, který chce za po-
moci svého kamaráda objasnit smrt své ži-
votní lásky.

sobota 10. 8. v 17.30 h
BULŠIT — Komedie USA pro mládež od 12
let. „Inteligentní prci, prci, prcičky“ —
tenhle slogan hovoří za vše.

pátek 16. 8. v 17.30 h
VÝLET — Film ČR v hl. roli Iva Janžurová
a její dvě dcery v příběhu obyčejných lidí.
Dále hrají: Jiří Macháček, Dan Bárta a dal-
ší. Slogan: Co si doma neřeknete, dozvíte
se cestou.

sobota 17. 8. v 17.30 h
PRCI, PRCI, PRCIČKY 2 — Komedie USA
o mládeži, kteří ji ještě neshlédli, ať nevá-
hají a přijdou. Slogan: „Panictví se zbavili,
touhy po sexu ne!“

pátek 23. 8. v 17.30 h
SEDMÝ HŘÍCH — Erotický thriller USA
s Antoniem Banderasem a Angelinou Jolie
odehrávající se na Kubě v devatenáctém
století

sobota 24. 8. v 17.30 h
BABÍ LÉTO — Opět hrajeme krásný film
ČR v hl. roli s Vlastimilem Brodským a Stel-
lou Zázvorkovou. Poezie podzimu života.
Ti, kteří film ještě neviděli, ať si ho v žád-
ném případě nenechají ujít!

pátek 30. 8. v 17.30 h
ROK ĎÁBLA — Černá komedie ČR. Jarek
Nohavica, Karel Plíhal a skupina Čecho-
mor. Je to film o písních v lidech a o tom, že
jsou magické. Hlavním průvodcem je Jarek
Nohavica a jeho písně.

sobota 31. 8. v 17.30 h
FORMULE — Na okruhu i v lásce může
zvítězit jen jeden! Sylvester Stallone za vo-
lantem závodního speciálu.
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VYZUŽIJTE NABÍDKY
AUTODOPRAVA KANIOK BOHUMÍR

RAŠKOVICE 23
NABÍZÍ:

CENY NÍŽE UVEDENÉHO ZBOŽÍ STEJNÉ JAKO V LOŇSKÉM ROCE!
+ DOVOZ VOZIDLEM LIAZ

CENA 19 Kč/km
+ vlek 25 Kč/kmCENÍK: Škvára 10 Kč/1q 100 Kč/m3

Struska 24 Kč/1q 310 Kč/m3

Písek prosetý 36 Kč/1q 540 Kč/m3 

Štěrk 0—22 38 Kč/1q 600 Kč/m3

Štěrk 0—4 47 Kč/1q 750 Kč/m3

Písek zásypový 24 Kč/1q 360 Kč/m3

Černé uhlí (dohoda po telefonu
Koks drobný dle momentální
Kaly ceny)
TEL.: 0602 53 64 36, 0658 69 26 35 p. KANIOK

TCHAS
UHELNÉ SKLADY — sklad Dobrá

tel. č. 0658/64 21 85

Ceník paliva
platný od 1. 6. 2002

Ceny jsou uváděny bez dopravy.
Dopravné dle tarifu Uhelných skladů — TCHAS.

Druh paliva Cena v Kč za q bez DPH Cena v Kč za q vč. DPH
Černé uhlí — kostka,ořech 225,00 274,50
Hnědé uhlí — kostka 145,00 176,90
Hnědé uhlí — ořech I 140,00 170,80
Hnědé uhlí — ořech II 130,00 158,60
Koks — ořech I, otop. směs 327,00 399,00
Koks — ořech II 310,00 378,20
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ zateplování budov ❑

❒ zednické práce ❑

❒ zámkové dlažby ❑

❒ opravy balkónů a teras ❑

❒ renovace bytových jader ❑

❒ malířské a natěračské práce ❑

❒ tesařské práce ❑

❒ pokrývačské práce ❑

❒ klempířské práce ❑

Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group

Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) 

Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer 

Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %.

FFFF IIIIRRRRMMMMAAAA     JJJJAAAANNNN    CCCCAAAARRRRBBBBOOOOLLLL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek

tel. 0658/62 75 27 — mobil 0602/74 12 31

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


