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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

zastupitelstvo obce Pražmo uvolnilo
další finanční prostředky na úpravy
hřbitova.

Byla provedena oprava suterénu
zvoničky, aby mohl sloužit jako zázemí
pro hrobníka, včetně úpravy přípojky
vody a nové přípojky a rozvodů elekt-
řiny. Byla odstraněna zchátralá buňka
před branou hřbitova a celý terén byl
upraven. Aby nedocházelo k jeho ero-
zi, byl prodloužen žlab na odvod de-
šťové vody kolem místní komunikace.
Suterén zvoničky byl zastřešen. Bylo
odstraněno rozpadlé schodiště vedou-
cí k suterénu zvoničky. Byla položena
nová dlažba ve vstupní části hřbitova.
Změnou systému svozu odpadů se
zvýšil pořádek u obou hřbitovních
bran. Zakoupení zahradní techniky
umožnilo častější kosení cest na hřbi-
tově. Pravidelné zamykání hřbitova
přes noc výrazně snížilo škody způso-
bené vandaly a zvěří.

Do konce října 2005 by mělo být ješ-
tě provedeno pokrytí střechy suterénu
zvoničky šindelem včetně nátěru
a upravena vstupní část zvoničky par-
kovým způsobem včetně položení
dlažby.

V současné době bylo podáno ohlá-
šení drobné stavby na rekonstrukci
oplocení hřbitova podle projektu ing.
Zdenky Fridrichové. Jedná se o úpravy
obou vstupních částí a výměnu oplo-
cení mezi nimi kolem cesty. Jako ma-
teriál budou použity dřevěné latě na

Zvelebení hřbitova
Rozhodnutí zastupitelstva obce o re-

konstrukci hřbitovního objektu v roce
1998 lze považovat za počátek trvalého
zlepšování vzhledu hřbitova. Demoli-
ce části hřbitovního objektu, úprava
suterénu, přesun a rozšíření zvoničky
byly provedeny poměrně rychle díky
dotaci z Programu obnovy venkova.
S ohledem na finanční situaci se po-
stup dalších prací velmi zpomalil
a mnohdy se pouze omezil na nutnou
údržbu. Až v posledních dvou letech

Hasiči čerpají vodu u bytovek při po-
vodni dne 24. 8. 2005. Děkujeme nejen
našim hasičům, ale také všem obča-
nům, kteří pomáhali při odstranění
povodňových škod.
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kovových rámech, u vstupních částí
bude navíc podezdívka a kamenné
sloupky. Obec chce požádat o dotaci
na tuto výměnu oplocení, jejíž náklady
lze počítat na statisíce korun. Pokud se
nepodaří získat dotaci, proběhne re-
konstrukce pravděpodobně po čás-
tech.

Kromě výměny oplocení budou po-
stupně prováděny další úpravy, zejmé-
na omítnutí suterénu zvoničky a úpra-
va okolí, zprovoznění záchodů, vybu-
dování prostoru pro umístění kontej-
nerů před vstupní bránou, úprava čás-
ti hřbitova pro urnová místa a úprava
hlavních chodníků. Výhledově se počí-
tá s rozšířením hřbitova v horní části.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo
o pořízení změny územního plánu,
protože podle schváleného územního
plánu není rozšíření hřbitova možné.

V roce 2002 byl vypracován nový Řád
veřejného pohřebiště Pražmo. Výpis
z řádu je vyvěšen u vstupu na hřbitov,
úplné znění je k dispozici na Obecním
úřadě Pražmo a na internetové adrese
www.prazmo.cz. V řádu je také uvede-
na provozní doba hřbitova, která je
v letním období od 7 do 20 hodin
a v zimním období od 7 do 17 hodin.
Jak bylo již dříve řečeno, mimo pro-
vozní dobu se hřbitov zamyká, jak je to
běžné i na jiných hřbitovech.

Věřím, že všechna tato opatření po-
vedou ke zlepšení vzhledu hřbitova
a že k tomu přispějí i jeho návštěvníci
dodržováním Řádu veřejného pohře-
biště Pražmo. Jedině společným úsilím
můžeme vytvořit opravdu důstojné
místo posledního odpočinku našich
blízkých.

Ing. Jindřich Vymětalík

Z jednání zastupitelstva
obce

Změna vytápění mateřské školy —
Obec podala žádost o dotaci z progra-
mu Leader na studii proveditelnosti,
která zhodnotí současný nevyhovující
způsob vytápění mateřské školy a na-
vrhne jiné varianty vytápění včetně
porovnání jejich ekonomiky i vlivu na
životní prostředí. Žádost o dotaci se
vztahuje také na zpracování projekto-
vé dokumentace na vnitřní rozvody
a na zateplení budovy, v případě nes-
chválení dotace bude zatím zpracová-
ní projektové dokumentace odloženo.
Dotace může pokrýt až 100 % nákladů.

Rozšíření ulice Lipová — Při rekon-
strukci vodovodního řádu požádala
obec po dohodě s vlastníky okolních

pozemků o rozšíření ulice Lipová z dů-
vodu problematické zimní údržby.

Nové kontejnery na papír — V prů-
běhu měsíce září by měla firma EKO-
KOM dodat obci zdarma 2 velké kon-
tejnery na papír, podmínkou je zakou-
pení dalšího kontejneru z rozpočtu
obce nejpozději do poloviny příštího
roku.
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Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem
na Základní škole
v Raškovicích

Průběh uplynulého školního roku
byl poměrně značně ovlivněn přijetím
nového školského zákona. Bohužel
vstoupil v platnost k 1. 1. 2005, tedy
takřka uprostřed školního roku a na
některé jeho prováděcí vyhlášky čeká-
me dodnes. Vzdělávací proces tím
snad tolik neutrpěl, jak dokumentují
následující výsledky. 

48 vycházejících žáků devátých tříd
bylo umístěno takto: 17 odchází na
3leté učební obory, 31 na školy s matu-
ritou. Z toho na gymnázium 4, SPŠ 8,
zdravotnickou školu 2, obchodní aka-

demii 3, na další střední odborné ško-
ly 14 žáků. Na šestileté gymnázium by-
li ze 7. tříd přijati 4 žáci.

Výsledky okresních soutěží a olym-
piád znovu ukázaly, že disponujeme
nejen výbornými žáky, ale i učiteli, kte-
ří je dokáži takto připravit. Celkově ja-
ko škola se stále pohybujeme v první
desítce mezi asi 50 srovnatelnými ško-
lami bývalého okresu F–M.

I letos pronikli naši žáci do krajských
kol, v soutěží „Mladý zahrádkář“ bude
A. Šafářová bojovat v Kroměříži o nej-
přednější místo v republice. V rámci ce-
lostátních soutěží jsme neztratili pozice
ani v ekologických projektech, o čemž
informuje příspěvek na jiném místě.

Z těch nejlepších výsledků soutěží
vybírám:

krajské kolo:
19. místo Kantoš Vladimír, 7. B zeměpisná olympiáda paní uč. Kafková
13. místo Galušková Martina, 9. A matematická olympiáda paní uč. Fluksová 

okresní kolo:
11. místo Farkas Lukáš, 6. A matematická olympiáda paní uč. Kuriplachová
11. místo Šafářová Anna, 6. B biologická olympiáda paní uč. Kafková
11. místo Šafářová Anna, 6. B mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
12. místo Kantoš Vladimír, 7. B zeměpisná olympiáda paní uč. Kafková
12. místo Kuriplachová Hana, 6. B mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
13. místo Farkas Lukáš, 6. A zeměpisná olympiáda paní uč. Kafková
13. místo Gřundělová Veronika, 8. A mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
13. místo Gřundělová Alžběta, 6. A mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
14. místo Kuriplach Martin, 8. A dějepisná olympiáda paní uč. Nitrová
14. místo Vlčková Michaela, 7. B fyzikální olympiáda paní uč. Velčovská
16. místo Šafářová Anna, 6.B matematická olympiáda pan zást.řed. Šafář
18. místo Galušková Martina, 9. A matematická olympiáda paní uč. Fluksová
19. místo Bohunská Kateřina, 8. B mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
19. místo Kuriplach Martin, 8. A fyzikální olympiáda paní uč. Velčovská
19. místo Vlčková Michaela, 7. B matematická olympiáda paní uč. Jurošová
10. místo Gřundělová Klára, 7. A mladý zahrádkář paní uč. Strakošová
12. místo Fluksová Petra, 9. A matematická olympiáda paní uč. Fluksová
20. místo Kubiesová Nikola, 7. A biologická olympiáda paní uč. Kafková
22. místo Liška Zdeněk, 9. A olympiáda z ČJ paní uč. Mecová
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Další výsledky výchovy a vzdělávání
budou uvedeny v podzimním vydání
tohoto zpravodaje nebo je najdete na
www stránkách školy zsraskovice.cz,
případně ve výroční zprávě školy.

S blížícím se koncem školního roku
chci velmi ocenit práci rodičovského
sdružení a poděkovat za výraznou ce-
loroční aktivitu ve prospěch našich
dětí. Velké díky patří ing. Romanu
Hrůzkovi, který po několika úspěš-
ných létech končí ve funkci předsedy
Sdružení rodičů. Dále bych chtěl vy-
zvednout práci paní Biolkové, Pavlás-
kové a Vepřekové, bez kterých by žád-
ná akce rodičů nebyla myslitelná.

Díky vstřícnému jednání obecního
zastupitelstva a výborné spolupráce
s pracovníky obecního úřadu se poda-
řilo uskutečnit první fázi přístavby
školy, její pokračování se chystá na na-
stávající prázdniny. Tím škola vyhově-
la hygienickým předpisům ohledně
šaten a získá konečně odborné pra-
covny, které nám až dosud velmi chy-
běly. Stavební ruch by měl pokračovat
i v roce 2006 či 2007, kdy bude nutné
rozšířit prostory školní kuchyně, která
rovněž nevyhovuje hygienickým poža-
davkům.

Za velmi dobrou spolupráci děkuji
i pracovníkům obecních úřadů v Praž-
mě, Krásné a Vyšních Lhotách, Lesům
České republiky se sídlem v Morávce,
Policii ČR v Krásné a všem sponzorům,
kteří materiálově nebo finančně při-
spěli na provoz školy.

Mgr. Václav Strakoš,
ředitel ZŠ Raškovice

Jak uspěla ZŠ Raškovice
v celostátních
projektech?

Ve školním roce 2004/2005 jsme se
přihlásili do čtyř celostátních ekolo-
gických projektů. Zaměřili jsme se na
téma — VODA — a vodní aktivity se
prolínaly výukou i volnočasovými čin-
nostmi po celý školní rok. Bilancování
je pro naší školu velmi úspěšné.

Ing. Karel Lípa z Českého hydrome-
teorologického ústavu v Praze: ZŠ Raš-
kovice — jedni z největších a nejpečli-
vějších účastníků projektu „Kyselé
deště“ měřili na 11 místech. Sami vy-
pracovali — už tradičně — podrobnou
zprávu. Naměřené hodnoty se pohy-
bovaly v rozpětí 4,9—5,3 pH. Měření
v České republice probíhalo ve dnech
1. 11.—30. 11. 2004.

V projektu „Živa voda pro obec“
jsme se umístili mezi pěti nejlepšími
školami v ČR a pro ocenění si pojedou
žáci: L. Adámková 5. A, O. Rulák 6. A,
M. Pavlásek 7. B, Š. Foldynová 8. A
s paní učitelkou Kuriplachovou 13. 6—
15. 6. do Jizerských hor. Při prezentaci
budou bojovat o umístění na 1.—8.
pořadí. Držíme palce.

V projektu „Les ve škole — škola v le-
se“ se nám opět zadařilo. „Řeka Mo-
rávka a radost“ — tak jsme nazvali pu-
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tování k pramenům a studánkám v po-
vodí Morávky, proplula všemi úskalími
a máme opět 1. místo v ČR. Na Křivo-
klátsko s dětmi L. Pavlásková 5. A, K.
Fluksová 5. A, M. Kubiesová 5. A, V.
Luštinský 5. A, J. Javorek 5. A. pojede
paní učitelka Mertová 15. 6.—17. 6.

23. 6. 2005 budeme přebírat na Kar-
lově univerzitě v Praze titul „Ekoškola
2005“. Je to výrazný úspěch všech žáků
a učitelů ZŠ Raškovice a získali jsme jej
již v roce 2002, 2004 a letos se pro něj
pojedou úspěšní žáci školy A. Šafářová
6. B, M. Hurkalová 6. B, H. Kuriplacho-
vá 6. B s paní učitelkou Kafkovou. 

Věříme, že těmito skvělými výsledky
potěšíme rodiče a všechny příznivce
RAŠKOVICKÉ ŠKOLY.

Slavíme 15. výročí
obnovení Junáka

Junák — svaz skautů a skautek ČR je
dobrovolné, nezávislé a nepolitické
sdružení, které sdružuje své členy bez
rozdílu národnosti, náboženského vy-
znání, politického přesvědčení, rasy
nebo jiných rozdílů. Středisko Štít
Pražmo je základní organizační jedno-
tkou s právní subjektivitou. Jeho sou-
částí jsou 3 oddíly: 1. chlapecký oddíl
Pražmo, 1. dívčí oddíl Pražmo s ná-
zvem Bobule a 905. klub oldskautů.
Středisko vzniklo v roce 1998. Je řízeno
střediskovou radou, která je volena na
dobu tří let. 

První skautský oddíl na Pražmě vzni-
kl brzy po obnovení Junáka 4. září 1990
nejdříve jako koedukovaný oddíl, kte-
rý byl o rok později rozdělen na chla-
pecký a dívčí oddíl. Oba oddíly patřily
až do roku 1998 ke středisku Kruh Frý-
dek. V sobotu 3. září si tedy připomí-

Družstvo
MLADÝCH HASIČŮ

při SDH Pražmo
zve mezi sebe nové kamarády

(od 6 let), kteří mají chuť zapojit se
do nových her a soutěží.

První schůzka se uskuteční
2. září 2005

v 16 hod na hasičárně.

V sobotu 13. srpna 2005 oslavili
zlatou svatbu manželé Maršálkovi ze
Skalice, obřad se uskutečnil v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice na Praž-
mě.
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náme 15 let od obnovení Junáka na
Pražmě. Klubovna na staré faře
bude od 13 do 16 hodin pří-
stupná veřejnosti, pro děti
jsou připraveny soutěže
v lámání rekordů.

Oddílové i družino-
vé schůzky probíhaly
od počátku v klubov-
ně, kterou oddíl získal
v uvolněné budově
staré fary. Místnost
nebyla řadu let používá-
na a byla ve špatném stavu.
Po provizorních opravách zís-
kalo v roce 1993 středisko Kruh do-
taci na opravu této klubovny ve výši
45 tisíc korun. Za poskytnutou dotaci
bylo v celé budově zejména vyměněno
vodovodní potrubí, opraveny elektric-
ké rozvody a zakoupeno několik pří-
motopných těles. 

Počet členů obou oddílů se od po-
čátku rychle zvyšoval, proto v době
svého vzniku mělo středisko 72 členů
a v roce 2004 dosáhlo zatím rekordní-
ho počtu 77 členů. 

Skautská činnost se zpočátku rozbí-
hala jen zvolna, teprve od roku 1993 se
naše oddíly začaly zapojovat do akcí
pro veřejnost. V tomto směru byl aktiv-
nější dívčí oddíl, který nás vzorně re-
prezentoval také v okrese zejména
pravidelnou účastí v okresních kolech
Svojsíkova závodu pro skauty a skaut-
ky a Závodu vlčat a světlušek. Jedná se
o jakési orientační závody, při nichž
šestičlenné hlídky plní na jednotlivých
stanovištích různé úkoly vyžadující
znalosti a dovednosti. Závody jsou tří-
kolové, pouze nejlepší hlídky mohou
postoupit z okresního do krajského
a odtud do ústředního kola. Od roku
1999 se začali také skauti účastnit
těchto závodů. Naše hlídky patřily
vždy k nejlepším v okrese a sedmkrát

postoupily do krajského kola. Největ-
šího úspěchu jsme dosáhli

v roce 1999, kdy hlídky
skautů i skautek postoupily

až do ústředního kola,
v němž skautky obsa-
dily 5. místo a skauti
jedenácté. Podobný
úspěch zaznamenala
v roce 2004 hlídka
světlušek, která díky

vítězstvím v okresním
a krajském kole postou-

pila do ústředního kola, kde
skončila na 6. místě.

Největší a nejstarší společnou ak-
cí našich oddílů jsou Mikulášské be-

sídky pro všechny členy, rodiče a pří-
buzné. K tradičním akcím patří také
vánoční besídky, skautský miniples,
jarní výstup na Ivančenu a především
letní tábory. Nejoblíbenějším tábořiš-
těm se stala Hrčava, kde jsme tábořili
pětkrát, a Komorní Lhotka se 4 tábory.
Dále jsme tábořili v Bašce, v Trojanovi-
cích, v Podolánkách, v Bílé a také na
Morávce ve Slavíči a v Kršlích. Putovní
tábory byly v Českém ráji a v oblasti
Pulčínských skal. V posledních letech
také pořádáme akce pro veřejnost,
svou tradici získaly zejména zimní
hrátky na sněhu.

Děkujeme všem příznivcům a spon-
zorům, kteří nás v uplynulém období
podporovali. Díky jejich finanční po-
moci jsme mohli uspořádat mnoho
náročných akcí, zejména pak vyslat
dvě skautky na XX. světové jamboree
v Thajsku v roce 2002. Zvláště děkuje-
me obcím Pražmo, Morávka, Raško-
vice a Krásná za jejich příspěvky
a dobrou spolupráci a Farnosti Moráv-
ka za možnost bezplatného užívání
klubovny.

Ing. Jindřich Vymětalík,
vedoucí střediska
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce srpen, září a říjen 2005.
Cena: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.

ZÁŘÍ 2005

SOBOTA 3. 9.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
v 17.30 hod., 145 min., příst. 12 let
Království jeruzalémské, ustavené po
dobytí Jeruzaléma křižáky v r. 1099, se
ocitá v ohrožení, neboť vedle vnitřních
sporů o moc hrozí i invaze muslimů.
Historický velkofilm v hl. roli Orlando
Bloom.

SOBOTA 10. 9.
STAR WARS: EPIZODA III —
POMSTA SITHŮ
v 17.30 hod., 140 min., příst. 12 let
Po téměř třiceti letech se uzavírá nej-
větší vesmírná sága, jakou filmové
plátno zná, a nám se konečně dostane
vysvětlení všech otázek — naděje gala-

xie Anakin Skywalker přešel na tem-
nou stranu síly.

PÁTEK 16. 9.
MADAGASKAR
dopol. předst. Pro ZŠ, MŠ, večer
v 17.30 hod., 86 min.
Animovaná komedie v českém znění
nás zavede do newyorské ZOO, kde
hroch, žirafa a zebra jsou hvězdami
místní show, ale jen do té doby, než
zebra ZOO opustí. Zbývající zvířátka se
rozhodnou ji najít a tak začíná neuvě-
řitelné dobrodružství, které zvířátka
přivede až na exotický ostrov Mada-
gaskar. Film je od tvůrců filmů Shrek
a Příběh žraloka.

STŘEDA 21. 9.
KAMARÁD KRTEČEK
v 10.00 hod., 70 min., cena 13 Kč
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S. A. M.
Pfiístroj na hloubkovou anal˘zu pleti

— provádíme pfiesné urãení typu pleti,
pomoc pfii fie‰ení koÏních problémÛ

a doporuãení vhodné pûstící kosmetiky

tel.: 558 692 601,
607 865 355

Koupím dům
v Pražmě a okolí.

Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.

Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.

Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŚ, možno i pro veřejnost.
Pásmo obsahuje pohádky: Krtek za-
hradníkem, Jak krtek se kalhotkám
přišel, Krtek a autíčko, Krtek a kobe-
rec, Krtek a telefon, Krtek malířem, Kr-
tek fotografem, Krtek a lízátko a Krtek
a tranzistor.

SOBOTA 24. 9.
VÁLKA SVĚTŮ
v 17.30 hod., 117 min., přístupný
Vynikající dobrodružný sci-fi od reži-
séra Stevena Spilberga v hl. roli s To-
mem Cruisem. Slavný režisér nám
v tomto filmu připravil další blízká set-
kání třetího druhu, které si nesmíte
nechat ujít. Tento film patří mezi nej-
lepší příspěvky letošní filmové sezóny.


