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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Pražmovské ozvěny
V současné době jsou Pražmovské

ozvěny nepravidelně vycházejícím in-
formátorem Obecního úřadu Pražmo.
Na jeho obsah i formu dohlíží redakč-
ní rada ve složení starosta, místosta-
rostka a předsedkyně sociálního a kul-
turního výboru.

Chceme, aby zpravodaj nebyl uza-
vřen jen pro informace z obecního
úřadu, ale právě naopak, aby informo-

val o dění v obci v širokém rozsahu.
Proto nabízíme našim spoluobčanům
i občanským sdružením či firmám
možnost prezentovat zde své poznat-
ky, názory, výsledky své práce, úspě-
chy, upoutávky na akce aj. 

Uzávěrka příspěvků bude vždy v den
konání zasedání zastupitelstva (v 1.
pololetí to bude 19. 3., 14. 5. a 25. 6.)
a následně do 14 dnů pak zpravodaj
vyjde. 

redakční rada

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 6. 3. 2008 v době od 12.00 do 17.00 hod. proběhne v zaseda-

cí místnosti Obecního úřadu Pražmo konzultační den finančního úřadu.
Pracovníci FÚ budou poskytovat drobné rady, konzultace a informace

potřebné pro správné vyplnění přiznání k daním z příjmů a sběr těchto
přiznání.

Zároveň budou od 14. 2. 2008 na obecním úřadě k dispozici daňové slo-
ženky, kterými lze zaplatit daňovou povinnost na kterékoli poště v ČR bez
poštovních poplatků a Formuláře přiznání k daním z příjmů.

Úřední hodiny FÚ ve Frýdku-Místku na konci měsíce března 2008 bu-
dou upraveny:

v týdnu od 17. 3. do 21. 3. denně od 8.00 do 17.00 hod.,
v týdnu od 25. 3. do 28. 3. denně od 8.00 do 18.00 hod.,
v sobotu 29. 3. od 8.00 do 12.00 hod.
Tyto rozšířené úřední hodiny neplatí pro pokladnu FÚ, která je otevře-

na pouze v pondělí a středu od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14.30 hod.
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Z obecní statistiky
k 1. 1. 2007 měla obec 974 obyvatel
narodilo se 116
zemřelo 117
přistěhovalo se 131
odstěhovalo se 125

k 31. 12. 2007 979 obyvatel 

Hospodaření za rok 2007

Příjmy:
11. Daně přijaté od Finančního úřadu F–M 6 288 711,00
12. Správní poplatky 69 860,00
13. Místní poplatky 110 442,00
14. Výtěžek z provozování VHP 62 072,00
15. Příjmy z pronájmu pozemků 12 343,00
16. Příjmy z pronájmů nebyt. prostor 28 264,00
17. Příjmy z pronájmů v Rajmaneu a ostatní služby 120 512,00
18. Příjmy za poskytování služeb 153 938,00
19. Příjmy za odpad rok 2007 361 673,00
10. Příjmy ze hřbitovních poplatků 241 600,00
11. Příjmy z úroků 6 005,00
12. Příjmy z úhrad dobýacího prostoru 9 872,00
13. Ostatní nedaňové příjmy 317 078,00
14. Neinvestiční dotace od veř. rozpočtu ústř. úrovně 207 681,00
15. Neinvestiční dotace od obce Krásná 52 097,00
16. Neinvestiční dotace na jednotku SDH 8 600,00
17. Investiční dotace od Ministerstva zemědělství 381 200,00
18. Investiční dotace 80 % podíl z EU 1 524 800,00
19. Přijaté neinvestiční — sponzorské dary 62 000,00
20. Sociální fond — převody mezi účty 12 000,00

Daňové a nedaňové příjmy celkem za rok 2007 10 030 748,00

Výdaje:
1. Příspěvek na dopravu ČSAD 77 000,00
2. Místní komunikace oprava a zimní údržba 81 426,00
5. Náklady na opravy MŠ a ostatní provoz 8 724,00
6. Mateřská škola — příspěvek od zřizovatele 435 000,00
7. Příspěvek na žáky ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice 854 129,00
8. Příspěvky na zvláštní školu a rodičovským sdruž. 9 500,00
9. Provoz knihovny 68 079,00
10. Výdaje na kulturu 214 566,00
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11. Veřejné osvětlení 118 835,00
12. Provoz hřbitova 149 263,00
13. Projekt na hřiště 8 152,00
14. Odvoz komunál. i nebezpečného odpadu, skládkovné 648 483,00
15. Péče o vzhled obce 271 271,00
16. Provoz Rajmanea a pečovatelka 316 611,00
17. Studie Floriána a materiál na opravu starého OÚ 48 910,00
18. Jednotka požární ochrany 152 381,00
19. Nákup hasičského auta Nissan Patrol 136 000,00
20. Na změnu vytápění — cesta do Hostětína 6 970,00
21. Zastupitelstvo obce 712 929,00

Vnitřní správa OÚ
mzdy zaměstanců 460 918,00
sociální pojištění 462 746,00
zdravotní pojištění 201 895,00
pojištění majetku a zákon. poj. odpovědnosti 28 350,00
služby peněžních ústavů 29 846,00
úroky vlastní 96 539,00

21. ostatní provoz 791 312,00
22. Technické zhodnocení budovy OÚ 280 210,00
23. Nákup výpočení techniky 37 366,00
24. Členské příspěvky SMO a SPOM a přísp. 8 859,00
25. Právní a poradenské služby 78 100,00
26. Nájemné za půdu a garáž 4 089,00
27. Cestovné 17 635,00
28. Vratka dotace na volby 10 174,00
29. Sociální fond — převody mezi účty 12 000,00

Běžné a kapitálové výdaje za rok 2007 6 838 268,00
Celkem splátky úvěru 2 349 148,00
Celkem výdaje za rok 2007 9 187 416,00
K těmto výdajům patří ještě splátky — třídy 8 – fin.
krátkodobý úvěr — zaplacen 1 600 000,00
úvěr na kanalizaci — rok 2003 77 147,89
úvěr na kanalizaci — rok 2003 72 000,00
úvěr na nákup budovy MŠ 600 000,00
Celkem splátky úvěrů za rok 2007 2 349 147,89
Zůstatek úvěrů u České spořitelny, a. s. F–M 500 000,00
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2007 1 078 983,00

Příjmy za rok 2007 — celkem 10 030 748,00
Výdaje za rok 2007 — celkem -9 187 416,00

Přebytek z roku 2007 843 332,00
Počáteční stav z roku 2006 235 651,00
Konečný přebytek k 31. 12. 2007 1 078 983,00
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2008

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2008 takto:

Příjmy v tis. Kč
Třída 1 — Daňové příjmy 6857,00
Třída 2 — Nedaňové příjmy 577,00
Třída 4 — Kapitálové dotace 2000,00
Třída 4 — Nekapitalové dotace 128,00
Celkem příjmy 9562,00
Výdaje v tis. Kč
Třída 5 — běžné výdaje
Místní komunikace 140,00
Dopravní obslužnost 65,00
Mateřská škola — příspěvek 360,00
Základní školy 800,00
Obecní knihovna 92,00
Kultura 130,00
Veřejné osvětlení 180,00
Provoz hřbitova 190,00
Sběr a svoz odpadů 630,00
Péče o vzhled obce 160,00
Rajmaneum 220,00
Bytové hospodářství — domovník 120,00
Požární ochrana 130,00
Zastupitelstvo obce 770,00
Místní správa 1977,00
Příspěvky občanským sdružením 20,00
Příspěvek církvi 20,00
Třída 6 — kapitálové výdaje
Na rekonstrukci garáže — hasič. auto 68,00
Projekt Florián 100,00
Projekt. dokumentace — cyklosteska 10,00
Územní plánování 38,00
Změna vytápění — centrál. vytápění 190,00
Nákup hasičského auta 2500,00
Rezerva kapitál. výdajů 652,00
Celkem výdaje 9562,00

Třída 8 — Financování 
Splátky úvěrů 500,00
zůstatek přebytek z roku 2007 1078,00
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Příspěvek od zřizovatele pro
MŠ Pražmo na rok 2008

Zastupitelstvo obce schválilo příspě-
vek od zřizovatele pro rok 2008 ve výši
360 000 Kč. Výše příspěvku byla oproti
navrhované výše ředitelkou MŠ poní-
žena, nicméně ponížení se jen v mini-
mální výši dotýká plánovaných výdajů
pro samotné děti (hračky, nábytek,
hrací prvky apod.). Novinkou je však
zavedení účelovosti některých kon-
krétních výdajů (např. myčka na nádo-
bí, židličky a stoly pro děti, výdaje na
revizní služby, výdaje na opravy
a údržbu, výdaje
na učební pomůc-
ky apod.), která
neznamená sníže-
nou důvěru k ve-
dení MŠ, ale jejímž
úkolem je posílit
možnosti obce přímo ovlivňovat ně-
které konkrétní výdaje.

Úprava garáže pro novou CAS
Zastupitelstvo obce schválilo záměr

úpravy garáže pro novou CAS. V sou-
časné době porovnává technické mož-
nosti rekonstrukce projektant, který
zároveň vyčíslí náklady. Zároveň pra-
cujeme na přípravě žádosti o dotaci
z Moravskoslezského kraje.

Výkon veřejně prospěšných
prací v obci

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí
2 pracovníků pro výkon veřejně pro-
spěšných prací vedených u Úřadu prá-
ce ve Frýdku–Místku.

Veřejná finanční podpora
Zastupitelstvo obce schválilo po-

skytnutí veřejné finanční podpory far-
nosti Morávka na nasvícení kostela ve
výši 20 000 Kč. Úplně stejnou částku
poskytli zastupitelé TJ Pražmo-Raško-
vice, tato částka je taky účelově vázána
a bude použita na dopravu na zápasy. 

Na co jste se ptali na
chodníku?

Je pravdou, že zastupitelstvo obce
odmítlo poskytnout finanční příspě-
vek na obnovu kostela?

Vzhledem k tomu, že tato otázka mi
byla v poslední době položena nesčet-
někrát, došlo mi, že zde dochází k jevu
pro naši českou povahu tak příznačné-
mu. Informace, která může být (a ne-
musí) v samém prvopočátku jakkoliv
seriózní a přesná prochází mezi lidmi
nevhodnou přeměnou ve fámu, polo-
pravdu, či dokonce zcela smyšlenou
a lživou formu prezentace. Tento jev se
zřejmě naplno projevil i v tomto přípa-
dě, neboť není pravdou, že zastupitel-
stvo obce nechtělo přispět na rekon-
strukci varhan v kostele, nicméně je
pravdou, že skutečně na základě před-
ložené žádosti nepřispělo a vyzvalo
představitele farnosti k doplnění žádos-
ti. Není podstatou věci zde rozebírat
konkrétní důvody, ale je nutno uvést, že
zastupitelstvo obce reagovalo v souladu
se zpracovanými Zásadami pro přidělo-
vání veřejné finanční podpory občan-
ským sdružením a církvím, kterými je
nutno se bez výjimky řídit a je jeho vý-
sostným právem požadovat jakákoliv
doplnění žádosti. Žádost byla tedy do-
plněna dne 17. 1. 2008, přičemž zastu-
pitelstvo obce na svém zasedání dne
30. 1. 2008 schválilo poskytnutí finanční
podpory ve výši 20 000 Kč, nikoliv na re-
konstrukci varhan, která je již realizová-
na, ale na nasvícení kostela, vč. instala-
ce světel na pohybová čidla. Tato forma
příspěvku je dle názoru zastupitelstva
obce a dle předběžného vyjádření pana
faráře výhodná a prospěšná pro obě
strany. Doufám, že jsem tímto vysvětle-
ním přispěl k uklidnění celkové atmo-
sféry, přičemž pevně věřím, že i před-
stavitel farnosti, pan farář bude v rámci
svých možností podporovat a prezento-
vat dobrou spolupráci s obcí.
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Bude na místě bývalé pily Tesco?
I tato otázka je k mému údivu po-

měrně častá. Mohu všechny občany
ujistit, že v současné době na tomto
místě nelze z hlediska územního plá-
nu takovouto stavbu realizovat a ani
mi není známo, že by o to někdo ja-
kýmkoliv způsobem usiloval.

Je starosta lump?
Přestože takto otázka od obyvatel

nestojí, někdo má velký zájem na tom,
ze mne a dalších lumpa udělat. Opa-
kující otázkou je, zda jsem společně se
zastupitelem Petrem Jerglíkem skuteč-
ně spekulativně a za obecní peníze
skoupil pozemky v okolí čerpací stani-
ce a hodlám je po změně územního
plánu výhodně prodat jako stavební
parcely. Myslím, že se k této fámě není
nutné sáhodlouze vyjadřovat, odpo-
věď zní jednoznačně záporně. Nicmé-
ně, vše je jednoduše ověřitelné na ka-
tastrálním úřadě i přes internet.

K oběma předešlým otázkám navíc
podotýkám, že někomu dělá velmi
dobře bezdůvodně poškozovat pověst
druhých a zároveň se pase na tom, jak
se fámy šíří rychlostí blesku krajinou
a lidé v okolí jim věří. Není vyloučeno,
že obě výše uvedené fámy jsou dílem
stejného(ných) autora(ů).

starosta obce

Výtěžek Tříkrálové sbírky
2008

Stejně jako v minulých letech probě-
hla počátkem ledna Tříkrálová sbírka.
Již po osmé jsme měli možnost potkat
postavy Tří králů s kasičkami Charity
na krku. 

V rámci celého okresu bylo vybráno
1 208 566 Kč, z toho 115 139 Kč v naší
farnosti.

Krásná 27293,50 Kč
Morávka 21736,00 Kč
Pražmo 33960,50 Kč
Raškovice 25798,00 Kč
Vyšní Lhoty 6351,00 Kč

Na podporu této sbírky byl zorgani-
zován i Tříkrálový koncert Scholy. Ve
zcela zaplněném kostele byly k slyšení
koledy a vánoční melodie. Učinkující
pod vedení Judity Foldynové sklidili
obrovský úspěch. 

Za to, že byla vybrána tak úctyhodná
suma, je třeba poděkovat jednak všem
dobrovolníkům, kteří měli chuť obléci
si bílý šat a s písničkou My tři králové
jdeme k vám… vyrazit do ulic, jednak
všem lidem dobré vůle, kteří přispěli. 

Právní poradna
Stejně jako v loňském roce mohou

i letos občané využít bezplatné právní
poradny, kterou zajišťuje advokátní
kancelář Mgr. Szkandery z Frýdku–
Místku. Poradna se bude konat každé
pondělí v sudém týdnu od 15.00 do
16.00 hod. v zasedací místnosti obec-
ního úřadu. Bezplatnost se vztahuje
pouze na občany s trvalým pobytem
v naší obci (nutno doložit platným ob-
čanským průkazem). 

Ohlédnutí za rokem 2007
v SDH Pražmo

Dne 19. ledna proběhla Výroční val-
ná hromada Sboru dobrovolných hasi-
čů na Pražmě, na které hasiči hodnoti-
li svoji činnost za minulý rok. 

Členskou základnu tvoří 81 členů,
z čehož je 12 členů do 18 let. Nad 18 let
je 47 mužů a 22 žen.
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Výjezdová jednotka sboru zazname-

nala během roku 34 výjezdů. Šestkrát
to bylo k požáru, ve zbývajících přípa-
dech šlo o technickou pomoc. Členové
jednotky se pravidelně věnují techni-
ce, bezpočet hodin je odpracován na
údržbě celé hasičárny i přilehlého are-
álu u Sv. Floriána. 

Ve sboru pracuje jedno sportovní
družstvo mužů, jedno družstvo žen
a družstvo mladých hasičů. Pravidelně
se zúčastňují všech soutěží pořáda-
ných v rámci 10. podbeskydského okr-
sku i některých dalších (např. Žabeň,
Horní Tošanovice). Jedna pohárová
soutěž byla pořádána v rámci oslav
i na Pražmě. 

Družstvo mladých hasičů se schází
pravidelně a na svých schůzkách se
děti kromě různých her venku, klu-
bovně či tělocvičně připravují na jed-
notlivé soutěže v rámci celostátní hry

Plamen. V minulém ročníku této hry
obsadili mladí hasiči krásné 5. místo
v okrese.

Kromě této práce se věnují hasiči
i kulturním aktivitám. Celý minulý rok
se nesl v duchu 80. výročí založení
sboru. V lednu se konal již tradiční
ples, v červnu pak dětský den (ve spo-
lupráci s rodičovským sdružením při
MŠ Pražmo), kácení máje a ve spolu-
práci s obcí Pražmovské veselení. Vr-
cholem se staly oslavy 80. výročí zalo-
žení sboru a 230. výročí založení obce
Pražmo, které pořádali hasiči společně
s obcí v červenci. V rámci těchto oslav
byla uspořádána soutěž pro okolní
sbory, ukázka jak nové moderní tech-
niky tak veteránů, zásah na hořícím
autě nebo ukázka práce mladých hasi-
čů. Celé oslavy vyvrcholily večerní zá-
bavou s ohňostrojem.

Výbor SDH Pražmo

Zveme všechny děti i rodiče na již tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná v pátek 15. 2. 2008

od 15.15 hod.v hotelu Travný.

O zábavu dětí i dospělých se postará oblíbený
klaun Hopsalín z taneční školy TREND.

Občerstvení zajištěno. Vstupné 20 Kč.
Děti z MŠ Pražmo vstup zdarma.

Srdečně zve Sdružení rodičů při MŠ Pražmo.

Zápis dětí do mateřské školy Pražmo
pro školní rok 2008/2009

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat
v pondělí dne 3. března 2008 od 8.00 hod. do 12.30 hod.

a
v úterý dne 4. března 2008 od 12.00 hod. do 15.00 hod.

k zápisu dětí do mateřské školy Pražmo.
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Náš školní vzdělávací program:
„Mateřská škola Slunečnice podporující zdraví“

je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí cestou
přirozené výchovy.

Učíme děti úctě k vlastnímu zdraví, zdraví ostatních lidí i přírody.

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?

• logopedii v prostorách naší mateřské školy
• široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, kroužek vý-

tvarný, lyžařská a plavecká školička )
• dětmi oblíbenou školní zahradu
• vybavit Vaše děti zdravými návyky,dovednostmi a postoji v samotných zákla-

dech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět
• naučit děti úctě ke zdraví
• rozvíjet komunikaci a spolupráci
• pracovat ve skupinkách
• vyjádřit svůj názor
• tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost
• přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených třídách
• posílení zdravé sebeúcty — oceněním ,pozitivním hodnocením
• zapojení rodičů, rodin do života MŠ

S sebou přineste rodný list dítěte. Telefon do MŠ: 558 692 514

Přijďte na tradiční

POCHOVÁNÍ BASY,
které se bude konat v sobotu 23. února 2008 od 20.00 hod. v hotelu Travný

vstupné 70 Kč, předprodej v sobotu 16. února 2008 od 18.00 hod.

K tanci hrají Žižci, jako vždy je připravena tombola.
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ÚNOR 2008
SOBOTA 2. 2. ZBOUCHNUTÁ v 17.30
hod., 129 min., příst. 15 let
Komedie USA, která líčí zapeklitou si-
tuaci okolo nechtěného a naprosto ne-
vhodného otěhotnění. Půvabná a cti-
žádostivá televizní moderátorka a líný
mladý muž, který je označován za po-
valeče, skončí po bujarém večírku
v posteli. Stačí jeden úlet, a končí le-
grace.

SOBOTA 9. 2. VÁCLAV v 17.30 hod.,
100 min., přístupný
Tragikomedie ČR od režiséra Jiřího Ve-
jdělka. Předlohou byly příběhy lidí,
kteří dostali v letech 1992—2003 od
prezidenta Havla milost. Titulní hrdi-
na je obyčejný vesnický chlapík, který
ve zkratu vystřelí na svého bratra, kte-
rý ho předtím surově zbil. Je zde odha-
lena bída lidských charakterů a vztahy
mezi některými lidmi na vesnici.
Hrají: I. Trojan, E. Vašáryová, J. Lábus,
J. Budař, Z. Kronerová a další…

ÚTERÝ 12. 2. KAMARÁD KRTEČEK
v 10.00 hod., 78 min., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ, které obsahuje 9 pohádek
o krtečkovi. Volná místa i pro veřejnost.

SOBOTA 16. 2. KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK v 17.30 hod., 115 min., pří-
stupný
Historický film natočený v koprodukci
USA, SRN, VB, FR. Zachycuje královnu
jako sebevědomou, vzdělanou a odpo-
vědnou vládkyni, která obětuje nejed-
no pro své životní poslání. Brání Anglii
před vojskem krále Filipa II, dává po-
pravit svou sestřenici Marii Stuarto-

vnu, je náladová, ale i zoufalá. Její pří-
běh je pro historii nezapomenutelný.

SOBOTA 23. 2. CHYŤTE DOKTORA
v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Situační komedie ČR, která se zabývá
vděčným tématem mužské nevěry.
Hlavní hrdina, sympatický mladý gy-
nekolog je postaven tváří v tvář nepří-
jemné skutečnosti: jeho milenka s ním
čeká dítě a neváhá to oznámit nejen
jemu, ale i jeho ženě… Hrají: M. Ma-
látný, T. Vilhelmová, I. Janžurová,
Z. Stivínová, V. Jaborský, P. Landovský aj.

BŘEZEN 2008
SOBOTA 1. 3. ZLATÝ KOMPAS v 17.30
hod., 113 min, přístupný
Fantastický film USA v českém znění.
Ve světě Zlatého kompasu má každý
člověk svého strážce, který je součástí
jeho duše. Dvanáctiletá holčička Lyra
je sirotek a vyrůstá na koleji v Oxfordu.
Podle dávného proroctví má právě ona
rozhodnout o osudu nejen vlastního
světa, ale i všech ostatních. Vedle naše-
ho světa existují i jiné světy. Zlatý kom-
pas k nim může ukázat cestu.

SOBOTA 8. 3. POSLEDNÍ PLAVKY
v 17.30 hod., 100 min., příst. 15 let
Nová česká rozmarná letní komedie
s Petrem Čtvrtníčkem v hl. roli, která
se odehrává u slovenského jezera, ve
kterém mimo jiné, žije přerostlé most-
rum — sumec Lojza, který má na svě-
domí ztracené psy, jež se koupali v je-
zeře. Příběh se hemží komediálními
zápletkami.

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a před-
prodej tel: 558 692 220. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.
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ÚTERÝ 11. 3. MACH A ŠEBESTOVÁ
v 10.00 hod., 63 min., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo pro naše malé divá-
ky nejen z MŠ se skládá z pohádek —
O utrženém sluchátku, Páni tvorstva,
Kropáček má angínu, Oběť pro kama-
ráda, Policejní pes, Vzorné chování,
Jak Mach a Šebestová hlídali děti
a Ukradené sluchátko.

SOBOTA 15. 3. JÁ, LEGENDA v 17.30
hod.,110 min., příst. 12 let
Akční sci-fi USA. Špičkový vědec boju-
je s nebezpečným virem, který byl vy-
vinut lidmi a nedá se léčit. Jediná mož-
nost je, vyrobit lék z vlastní krve…

SOBOTA 22. 3. TĚSNĚ VEDLE v 17.30
hod., 115 min., příst. 12 let
Komedie USA v hl. roli B. Stiller, který
až na svatební cestě zjistí, že našel tu
pravou. Dotyčná dáma ale bohužel
nebyla jeho novomanželka. Skvělé
zpracování — věřte, že se budete smát
až se budete za břicha popadat.

PÁTEK 28. 3. ASTERIX A OLYMPIJ-
SKÉ HRY dopol. pro ZŠ — cena 23 Kč,
večer v 17.30 hod. pro veřejnost —
běžné vstupné, 117 min., přístupný,
české znění.
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát
vás čeká příběh plný sportovního zá-
polení mezi Galy a a jejich soupeři
z celého světa. Čarovné elixíry jsou na
olympiádě zakázané, ale Asterix už má
plán, jak opět zvítězit. Hrají: G. Depar-
dieu, C. Cordillac, A. Delon, C. Cardi-
nale, D. Beckham aj.

DUBEN 2008 
5. 4. Svatba na bitevním poli; 8. 4.
Krtek filmová hvězda; 12. 4. Kou-
zelná romance; 19. 4. Accross the
universe; 26. 4. Na vlastní nebez-
pečí

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MVDr. Glossová Petra,

Raškovice 57
(z druhé strany budovy lékárny)

Preventivní a léčebná veterinární činnost,
poradenství v oblasti výchovy a výcviku psů,
prodej krmiv a klinických diet pro psy a kočky

Ordinační hodiny:
Po 17.00—19.00 hod.
Út 18.00—10.00 hod. 13.00—15.00 hod. — objednaní

pacienti, chirurgické zákroky
St 17.00—19.00 hod.
Pá 18.00—10.00 hod. 13.00—15.00 hod. — objednaní

pacienti, chirurgické zákroky

Akutní případy:
Tel. 776 792 394
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Stolařská dílna v Raškovicích 
příjme:

— pracovníky do výroby
— důchodce na úklid stolárny

nabízí:
— dobré platební a pracovní podmínky

— práci v moderním provozu

Kontakt: Tel. 558 692 579

Zajišťujeme:

• sjednávání objednávek smutečních obřadů, • prodej hřbitovního zboží,
• převozy zesnulých — nepřetržitě 24 hodin, • správu a údržbu hřbitovů,
• tisk parte včetně zpracování grafických návrhů, • agendu související
• smuteční reprodukovanou hudbu, • s hrobovou matrikou,
• smuteční květinovou vazbu, • pronájem hrobových míst,
• smutečního řečníka, • výkopy hrobů.

Adresa: Radniční 10, 738 01 Frýdek–Místek
Telefon: 558 432 204

E-mail: info@pietas.info
Nepřetržitá služba: 604 555 500

(převozy zesnulých)
www.pietas.info

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin

Provozovatel: TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
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