
přispěli k úspěšnosti této akce. Pevně
věřím, že akce podobného typu pro
děti se v naší obci stanou samozřej-
mostí.

Marek Kaniok, místostarosta obce

Sousedské setkání
Údajně již na počátku tohoto roku,

při oslavách jeho příchodu se obyvate-
lé ulice Kostelní dohodli, že s přícho-
dem letních měsíců zorganizují setká-
ní všech obyvatel této ulice při táborá-
ku. Slovo dalo slovo a dne 4. června se
skutečně na starých základech bývalé-
ho „Kuřína“ uskutečnila akce, která
dosud neměla obdoby. Téměř všichni
Kostelňané přišli, pojedli vaječiny, po-
pili piva, zapěli a hlavně podle mého
názoru výrazně oživili sousedské vzta-
hy. Soudě podle nálady, která na „Kuří-
ně“ panovala, jsem přesvědčen, že se
všichni velmi dobře bavili až do noč-
ních hodin a pokud měl někdy v minu-
losti, někdo s někým nějaký malý sou-
sedský problém, zcela jistě ho vyřešili. 

Chtěl bych touto cestou nejen inici-
átorům této akce, ale všem zúčastně-
ným vzkázat: „Jen tak dál, vždyť dobré
vztahy mezi lidmi se musejí neustále
posilovat a pečovat o ně“.

Marek Kaniok

28. června 2004 číslo 6 / 2004

PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Dětský den v Pražmě
Dne 6. června proběhl v areálu ha-

sičské zbrojnice U sv. Floriánka na
Pražmě dětský den, který pořádala
obec Pražmo ve spolupráci s mladými
hasiči a skauty. Přestože počasí nebylo
nijak přívětivé, přišlo se podívat více
než 60 dětí, které si měly chuť zasoutě-
žit a pokusit se vyhrát některou z při-
pravených cen, které z větší části po-
skytly místní firmy jako sponzorský
dar. Mimo jiné si děti mohly zahrát ko-
lo štěstí, ufobal, shlédnout ukázku
útoku mladých hasičů, pochutnat si
na vítečném koláči, či pokusit se zdo-
lat nastražená lana.

Poděkování patří všem, kteří jakkoliv

„Kdo se dříve prokouše k překvapení
v koláči?“
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Úspěch na setkání
parohatých měst

Dovolte mi, abych několika málo vě-
tami přiblížil, jakým způsobem se
jméno Pražmo významně zapsalo do
podvědomí 50 dalších měst a obcí
v České republice.

Nápad uspořádat historicky první
setkání měst a obcí, které mají ve
znaku jelena či paroží, vzešel z hlav
představitelů nevelkého podkrko-
nošského města Semily. Myšlenka
našla úrodnou půdu rovněž v Evrop-
ské unii, jež ze štědré kasy poskytla fi-
nanční příspěvek ve výši 300 000 Kč,
a velkolepá akce byla na světě. Ctěný-
mi hosty byla města Hirschfelde z Ně-
mecka a Jelenia Góra z Polska.

Dne 28. května 2004 se tedy všichni
paroháči, kterým nebyla propagace
své obce lhostejná, sjeli v již zmiňova-
ných Semilech, aby pokřtili zrod takto
významné události, zvolili si parohatý
miniparlament, navázali nové kontak-
ty a společně poklábosili o problé-
mech sužujících jejich obce. Ani my
jsme nelenili, navlekli jsme se do na-

šich nových obecních trikotů (trička se
znakem obce na prsou a nápisem
„Hrabství Pražmo“ na zádech), vybrali
nejrůznější propagační materiály a vy-
razili do Čech.

Ve změti nejrůznějších kulturních
a společenských akcí jsme mohli najít
mnohotvárnost jednotlivých oblastí
České republiky i množství inspirace,
která by mohla pomoci více rozvinout
kulturní dění v naší obci. Nemohu ne-
chat bez povšimnutí pravý maškarní
průvod měs-tem, na který se přišlo po-
dívat více lidí než na ten před časem
velmi slavný prvomájový, ani velkole-
pou Smolíčkovu zahradu se spoustou
atrakcí pro děti od divadelních před-
stavení až po stavění věží z krabic od
banánů. Za zmínku jistě stojí rovněž
skvělé vystoupení dětského folklórní-
ho souboru Soláněk a jeho cimbálové
muziky z malebné Valašské vesnice
Hutisko-Solanec. Všude jsme byli díky

„Naši zastupitelé si prohlížejí prezentaci
účastníků akce."

„Vítězná práce Jakuba Pavlase
je uprostřed vlevo.“
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svému oděvu jako představitelé obce
Pražmo, či chcete-li Hrabství Pražmo,
absolutně nepřehlédnutelní, lidé nás
zastavovali a ptali se, kde ta obec vlast-
ně leží, kolik v ní žije obyvatel a zda
jsme skutečně potomci nějakého hra-
běte. Rovněž jsme úspěšně navazovali
konkrétní známosti s představiteli růz-
ných institucí města Semily i jiných
obcí. Patří mezi ně například navázání
nadstandardních vztahů s muzeem
v Semilech, některými členy městské
rady a starosty mnoha obcí, přičemž
i samotný starosta Semil Ing. František
Mojžíš projevil upřímnou snahu do-
zvědět se něco málo o naší historii.

Obrázek, který nakreslil Jakub Pavlas
z naší mateřské školy, byl dokonce
oceněn, proto ti Kubo ještě jednou
gratulujeme.

Tento malý výtah jen názorně uka-
zuje, jak důležité je setkávat se s nový-
mi lidmi, navazovat kontakty a přátel-
ství a čerpat inspiraci z nových nepo-
znaných zdrojů (v oblasti kultury se to
brzy jistě projeví i v naší obci). Na zá-
věr snad jen tolik, že parohatý mini-
parlament rozhodl, aby se tato akce
opakovala každé dva roky. V roce 2006
tedy bude paroháče hostit město Hor-
ní Jelení z Východních Čech.

Pokud máte zájem podívat se na ně-
jaké fotografie z této akce, navštivte
naše internetové stránky www.praz-
mo.cz nebo internetové stránky města
Semily www.semily.cz, kde najdete
o celém setkání podrobnější infor-
mace.

A na samotný závěr dílko pana sta-
rosty Koběřic u Brna Ing. Jiřího Slabo-
tínského.

Dnes vůbec neskrývám to svoje paroží,
byv ve městě, kde každé nároží

neslo tu ozdobu hrdinně do kraje —
byl bych jen eunuch parohy nemaje

v hvozdech, kde Český ráj, pro lásku zrodilý
nejenom veronským, i čínským Sem i Li,

kde laň svou nezíská, kdo schován do hloží
nezdobí hlavu svou mohutným parožím,

nehouká do lesů, kde dřeva kubíky,
ale jen skřehotá, vlasy jak hřebíky,

špinavý, schoulený, páchnoucí, nemilý —
neboť už pramáti i jeleni se myli...
Tak je to rozmilí, ta pravda syrová,

nemáš-li parohy, Mojžíš tě neschová,
v zaslíbenou tě nevyvede zemi,

kde spojení paroháči se spokojeně tlemí...
To s radostí, poznáním i zkušeností vece

inženýr Slabotínský a k tomu céescé.
Marek Kaniok, místostarosta obce

Byli jsme mile překvapeni, když jsme
shlédli expozici v galerii, která o každé
obci včetně té naší několika větami
a fotografiemi vypovídala vše podstat-
né. Navíc bylo velmi příjemné, když
jsme mezi spoustou obrázků, které na-
kreslily děti z mateřských a základních
škol všech zúčastněných obcí, uviděli
právě ty naše. Děti se velmi snažily,
obrázky se symbolem jelena byly krás-
né a patří jim za to naše poděkování.

"Tato ulice vede k semilské radnici."
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Plán jednání
zastupitelstva
v 2. pololetí 2004
19. 8. 2004 — výsledek jednání se

společností CE WOOD
ve věci MŠ

— úprava rozpočtu
— výstavba chodník u ka-

ple

30. 9. 2004 — koncept změny územ-
ního plánu obce

— Obecní knihovna a její 
služby veřejnosti

11. 11. 2004 — návrh rozpočtu obce 
na rok 2005

— internetové stránky
obce

— stanovení poplatku za
odpady pro rok 2005

16. 12. 2004 — úprava rozpočtu
— rozpočet obce na rok

2005
— plán jednání zastupi-

telstva obce v 1. pol.
2005

— zhodnocení činnosti
výborů

Začátek zasedání zastupitelstva ob-
ce je vždy v 17 hodin. Místem jednání
zastupitelstva bude zasedací místnost
hasičské zbrojnice s výjimkou zasedá-
ní dne 16. 12. 2004, které se uskuteční
v sále hotelu Travný. Srdečně zveme
k účasti všechny občany, protože kaž-
dé zasedání je veřejné. Přesný pro-
gram jednání bude vždy vyvěšen na
úřední desce a na vývěsních tabulích
v obci.

Z jednání zastupitelstva
obce

Závěrečný účet obce za rok 2003 —
Součástí závěrečného účtu obce je pl-
nění příjmů a výdajů rozpočtu, vyú-
čtování vztahu ke státnímu rozpočtu
a jiným veřejným rozpočtům a pře-
zkum hospodaření za uplynulý rok.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závěrečný účet obce za rok
2003 a s celoročním hospodařením vy-
jádřilo souhlas bez výhrad.

Výstavba chodníků v obci — Byla
dokončena projektová dokumentace
na výstavbu chodníků. Letos by měla
být realizována první část od bytovek
ke kapli. V červenci bude vybrána sta-
vební firma, stavba by měla být do-
končena do 30. 9. 2004.

Člen zastupitelstva žaluje obec —
Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Valas,
CSc. podal žalobu k okresnímu soudu
o určení neplatnosti usnesení z 6. za-
sedání zastupitelstva obce Pražmo. Vy-
jádření obce k žalobě podal soudu na
základě zmocnění advokát JUDr. Bed-
řich Vymětalík.

Prodej akcií — Zastupitelstvo obce
schválilo prodej 42 ks akcií společnos-
ti Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava a. s. Reagovalo tak na po-
vinnou nabídku majoritního vlastníka
společnosti Waterfall Holding B.V.

Poskytnutí dotace — Zastupitelstvo
obce schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 15 700 Kč. Dotace je urče-
na na výdaje za uskutečněný zásah
jednotky SDH při požáru mimo svůj
územní obvod a na odbornou přípra-
vu velitelů a strojníků.
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Internet
pro veřejnost

Vážení čtenáři a občané, při-
jměte tímto pozvání na internet
v místní knihovně Pražmo (v bu-
dově obecního úřadu). Pro čte-
náře knihovny je přístup na in-
ternet zdarma.

Otevírací doba: 
pondělí 17—19 hodin
čtvrtek 16—18 hodin.
V době od 19. 7. do 19. 8. 2004

je knihovna uzavřena z důvodu
dovolené.

Gynekologická
ambulance

Gynekologická ambulance Raškovi-
ce — MUDr. Polová bude od 28. 6.—
11. 7. 2004 zavřena z důvodu dovolené.

Nabídka pronájmu
Mateřská škola Pražmo nabízí volné

prostory k pronájmu po vystěhované
knihovně. Prostory o ploše 35,2 m2 jsou
se samostatným vchodem v suterénu
budovy MŠ.

Činnost v pronajatých prostorách
budovy MŠ nesmí narušovat provoz
mateřské školy. Bližší informace u ře-
ditelky MŠ Pražmo od 25. 8. do 3. 9.
2004 a na telefonním čísle 558 692 514.
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Přijmeme do hlavního pracovního poměru:
☞ SERVISNÍHO MECHANIKA pro značkový servis HUSQVARNA na Pražmě.

Požadovaná kvalifikace: maturita nebo ÚSO technického směru, řidičský průkaz
Uvítáme: výuční list nebo praxi mechanika či mechanizátora, praxi s JMP a praxi s PC

☞ ÚČETNÍ / PRODAVAČKU pro provozovnu HUSQVARNA na Pražmě.
Požadovaná kvalifikace: maturita nebo ÚSO ekonomického směru, znalost podvojného

účetnictví, znalost práce s PC i v síti.
Uvítáme: praxi účetní či prodavačky průmyslového zboží, řidičský průkaz

Předpoklady pro obě pracovní místa:
bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost, slušné a příjemné jednání, flexibilita,

samostatnost a schopnost se učit.
Možnost nástupu od 1. 8. 2004

PŘIHLÁŠKY VČETNĚ PROFESNÍHOŽIVOTOPISU ZASÍLEJTE NA ADRESU:
LIGNUS FRÝDEK–MÍSTEK S. R. O., 739 04 PRAŽMO 166

NEBO E-MAIL: info@lignusfm.cz
Nezapomeňte uvést telefonické spojení na sebe.

Informace na tel. číslech 558 692 392 a 606 624 870 nebo přímo v kanceláři
či prodejně LIGNUS-HUSQVARNA na Pražmě od 8.00 do 16.00 hod.

Uzávěrka přihlášek do 11. 7. 2004

KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program našeho Kina Raškovice na měsíce červenec, srpen

a září 2004. Vyberte si dle svého uvážení a přijďte se podívat, snažíme se vybírat
jen to nejlepší. Ceny jsou zachovány: 32, 34, 36 Kč + 1 Kč na fond kinematogra-
fie. Případná změna ceny vyznačena. Změna programu vyhrazena.

Pozvánka na výstavu obrazů
Od 2. do 12. července 2004 se bude konat v zasedací místnosti

Obecního úřadu Morávka prodejní výstava obrazů

M I L U Š E  B Ř E Z I N O V É .
Jako vždy je v nabídce také vzdělávací a výchovná „Březinova kostka“ pro děti

a pro dospělé dva zajímavé a duchaplné texty.
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin, vstup volný.

Všichni jste vítáni.

Srdečně zve autorka
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ČERVENEC 2004

SOBOTA 3. 7.
TORQUE: OHNIVÁ KOLA
v 17.30 hod., 84 min. příst. 12 let
Adrenalinové honičky na motorkách
— volné pokračování filmů Rychle
a zběsile. Na širokoúhlém plátně toto
nemá konkurenci — přijďte se pře-
svědčit.

SOBOTA 10. 7.
BOLERO
v 17.30 hod., 109 min., příst. 12 let
Český kriminální film, který vznikl pod-
le televizního scénáře M. Zinnerové, in-
spirované zločinem v roce 1976. Po-
slední stání procesu bylo v lednu 2004.
Hrají: Jiří Bartoška, Jan Potměšil, Marta
Vančurová, Vlastimil Harapes a další. 

SOBOTA 17. 7.
STRAŠIDELNÝ DŮM
v 17.30 hod., 87 min., přístupný
Rodinná hororová komedie USA v hl.
roli Eddie Murphy.Tento film natočili
tvůrci z Disneyho studia po snímku Pi-
ráti z Karibiku. Jedná se opravdu
o strašidelný dům, kde straší duchové
již po staletí. Napětí střídá humor, pro-
to se nebojte a přijďte se podívat!

SOBOTA 24. 7.
MEDVĚDÍ BRATŘI
v 17.30 hod., 86 min., příst., české znění.
Krásný animovaný příběh tří indián-
ských sourozenců a osiřelého medví-
děte se odehrává v panenské přírodě
na severoamerickém západě. Rodiče
vemte děti do kina — budou nadšené
a Vy také.

SOBOTA 31. 7.
PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE 
v 17.30 hod., 201 min., příst 12 let, jed-
notná cena 40 Kč.

Širokoúhlý snímek USA, Nový Zéland.
Impozantní završení trilogie režiséra
Petra Jaksona. Kdo jste ještě neshlédli,
přijďte se podívat, tento díl je svou vý-
pravou nejlepší.

SRPEN 2004

SOBOTA 7. 8.
PETR PAN
v 17.30 hod., přístupný, české znění
Další pokračování příběhů Petra Pana
a jeho kouzelného světa. Děti, opět ně-
co pro Vás.

SOBOTA 14. 8.
HARRY POTTER: VĚZEŇ
Z AZKABANU
v 17.30 hod., 180 min., přístupný, čes-
ké znění, jednotná cena 40 Kč.
Konečně tu máme další díl „POTRO-
VEK“, proto neváhejte a přijďte jej
shlédnout! Příběh, který je pro každé-
ho diváka. Naše ceny jsou bezkonku-
renční!

SOBOTA 21. 8.
CHOKING HAZARD
v 17.30 hod., 81 min., příst. 12 let.
Hororová komedie ČR plná napětí ze
strachu a hrůzy z oživlých mrtvol — zo-
ombií. Trocha humoru pak složí k odre-
agování od strachu. V hl. rolích: Jaroslav
Dušek, Dáda Patrasová, Ondřej Neff
(superzombivec) a další. Přijďte se tro-
chu pobát.

SOBOTA 28. 8.
KAMEŇÁK 2
v 17.30 hod., 100 min., příst. 12let.
Ještě jednou opakovaně na našem
plátně česká komedie režiséra Zdeňka
Trošky, která jistě neomrzí i pokud ji
shlédnete podruhé.
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